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BK-KTÖF Bülteni
Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu

Değerli üyelerimiz,
BK-KTÖF Kasım ayı bülteni ile sizlerleyiz.
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Ekim Ayında Yapılan Etkinliklerimiz
Öncelikle geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize
gösterdiğiniz yoğun ilgi için çok teşekkür ederiz.
Toplamda 13 farklı bölge buluşması ile 140’ı aşkın üyemizi bir
araya getirdik. Kasım sonu devam edecek bölge buluşmalarının
tarihleri sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.
15 Ekim akşamı Sosyal Destek Komitemiz ilk etkinliği olan yoga
atölyesini gerçekleştirdi, atölyenin akışını eğitmenimiz Gözen
Kanısoy yönetti.
21 Ekim Çarşamba günü başkanımız, burslar sekreterimiz ve
örgütlenme sekreterimiz yönetim kurulu adına KKTC Londra
Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin ve İngiltere Eğitim ve Kültür
Ataşesi Metin Harper’e ziyarette bulundu. Güncel çalışmalarımız
ve projelerimiz hakkında bilgi verdi. Ayrıca gelecekte beraber
düzenlenecek projeler hakkında görüşüldü.
29 Ekim akşamı Kıbrıslı Türk Genç Profesyoneller Birliği ile
ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz atölyemizde konuşmacımız
Görkem Çavlı bizlere girişimcilik hakkında bilgi verip
deneyimlerini anlattı.

Kasım Ayı Etkinliklerimiz
1 Kasım Pazartesi 19.00- Kadından Yaşama Destek
Derneği’nden Mine Atlı’nın ‘Kıbrıs’ta Kadın Olmak ve Kadına
Karşı Şiddet atölyesi.
11 Kasım Perşembe 19.00- BK-KTÖF Mutfakta etkinliği.
15 Kasım Pazartesi 19.00- Taner Altınar’dan ‘Çevrimiçi
Mülakatlara Hazırlık’ atölyesi.
18 Kasım Perşembe 19.00- Sosyal Destek İnstagram
hesabımızdan açacağımız canlı yayında konuğumuz Bleda Tilki
sorularınızı yanıtlamak için bizlerle olacak.
25 Kasım Perşembe 20.00- Kıbrıs Gecesi: Pub quiz ve farklı
ödüllü oyunlar ardından çevrim içi konserimizin
gerçekleşeceği etkinliğimiz, Kıbrıs’ı özlediğimiz bugünlerde
beraber vakit geçirip eğlenmek için mükemmel bir fırsat!
29 Kasım Pazartesi 19.00- 4. Gelişim Atölyesi (konu
önümüzdeki günlerde duyurulacaktır)

Çevrimiçi Çalışma Grubu
Pandemi günlerinde kurulan, kütüphane ortamı yaratıp beraber
çalışmamızı sağlayan çevrimiçi çalışma grubumuz yeniden aktif.
Katılmak için sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz.
Eğitim Fırsatları
Başvurabileceğiniz eğitim fırsatlarını sizler için düzenlemeye devam
ediyoruz, detaylı bilgiye sosyal medya hesaplarımızdan
ulaşabilirsiniz.
Sosyal Destek
Sosyal Destek Komitesi her Çarşamba, İnstagram üzerinden
ürettikleri içerikleri paylaşmaya ve etkinlikler düzenlemeye devam
etmektedir. Bir sıkıntınız veya endişeniz olduğunda bizlere ulaşıp
tamamı psikoloji öğrencilerinden oluşan komitemizden yardım
alabilirsiniz.
Instagram Takeoverları
Geçtiğimiz ay Manchester, Hull, Essex ve Southampton bölgelerini
inceledik. Bölgenizi veya okuduğunuz üniversiteyi tanıtmak için bize
İnstagram’dan ulaşmanız yeterli!

Mezun Ağı
Mezun ağımızı genişletmeye devam etmekteyiz. Kayıtlarımızın
güncelliğini korumak ve sizlere en iyi şekilde yardımcı olabilmek
adına mezun üyelerimizin, oluşturduğumuz kısa formu
doldurmalarını rica ederiz.
https://forms.gle/bzsTTuLM7RMGgkEQ8
Bölüm Temsilcileri
Yeni projelerimizden biri olan bölüm temsilcileri hem
öğrencilere akademik yardım sağlamayı hem de aynı bölümde
okuyan üyelerimizi bir araya getirmeyi hedefler. Bölüm
temsilcisi olmak ya da gruplara eklenmek için gelecek hafta
paylaşacağımız formu doldurabilirsiniz.

Bunlara ek olarak burslar, stajlar ve farklı kariyer projeleri
üzerinde çalışmaktayız. Gelişmeleri ileriki günlerde sosyal
medya hesaplarımızdan duyuracağız.
Herhangi bir sorunuz için bizlere İnstagram, Facebook,
+447719452327 numaralı telefon hattından ve Whatsapp’tan
ulaşabilirsiniz, ekibimiz sizlere memnuniyetle yardımcı olacaktır.
Kasım ayı bültenimizin sonuna geldik, gelecek ay
görüşmek üzere!

