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Derneğimiz - Başkan Sunuşu

Uluslararası GENÇ Derneği, 
merkezinde gençlerden gençlere 
yönelik çalışmaların yer aldığı 

gönüllü bir oluşum. Aslında ismi ufkunu 
ve misyonunu yeterince ortaya koyuyor. 
Ortada üç kelime var, her birisi ayırt edici 
bir özelliğe işaret ediyor, bu yüzden ne 
olduğumuzu, hangi kelimeleri seçtiğimizi 
anlayarak başlayalım, çünkü herkesin 
kelimeleri kendi kadar özgündür. 

İlk kelime uluslararasıdır. Bu, tüm dünyayı 
kapsayan bir hizmet ufkunu ifade ediyor. 
Küreselleşmenin yerele alabildiğine özgürlük 
verdiği yanılsamasıyla kendi tekdüzeliğini 
dayattığı bir ortamda, yerelin özgürlüğünü 
ancak küreye talip bir bakış açısı verebilir. 
Kendi hattını muhafaza derdine düşen 
bütün sathın istila tehdidi altında olduğunu 

unutmamalıdır. O satıh, zihinlerimiz ve 
gönüllerimizin de içinde olduğu bütün 
küredir. İşte biz tam buradayız.

İkinci kelime gençtir. Modern zamanların 
fetişi haline getirilmiş bir kavram bu. Herkes 
genç kalmak istiyor. Sürekli bir işten diğerine 
seğirtmek ve hayatı öncelemek anlamında 
bundan daha tabii ne olabilir? Ama bunu 
kapitalist çarkın sadık tüketicileri olarak 
başarmamız mümkün değil. Bize daha 
sahici, ayakları yere basarken başı göğe 
doğru ağmış, neredeyse değdi değecek 
başka bir şey lazım. “Ebedi gençlik” işte 
bu şeydir. Ebedi gençliğe ulaştıracak her 
türlü yolu bulmak ve hayatının baharını 
yaşayanları bu yolların –ki yollar herkes 
kadar farklı ve çeşitlidir- yolcusu yapmak 
temel bir uğraştır. İşte biz tam buradayız.
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Üçüncü kelime dernektir. Bu vakıf da 
olabilirdi. Devlet ya da kamu erkinin 
dışında bir alandan söz ediyoruz. 
Aslında daha fazlası var: Kar amacı 
gütmemek ve gönüllü olmak… Devletin 
zaman zaman baskıcılaşan gücünden 
salim ve fakat selamet arayışı ile öz 
değerlerimize yabancılaşma tehlikesine 
düşmeyen bir alan… İşte biz tam 
buradayız.

Ezcümle biz neredeyiz? Gençlerin, 
ebedi gençlik gibi öte hayatı da içeren 
bir hedefl e tüm küreyi kapsayacak bir 

aşkınlık ve gönüllülük sergilediği her 
yerdeyiz. Orayı medya çalışmaları, 
sosyal sorumluluk projeleri, akademik 
faaliyetler ve GENÇ ve Gönüllü 

kelimeleri ile somutlaşan bir aidiyet bilinci 
ile oluşturmaya çalışıyoruz. Kısacası bir 
seferdeyiz. Haberi hoşunuza gittiyse 
seyri daha çok hoşunuza gidecek bir 
sefer bu… Bu sözleri okuyor ve sadece 
zihninizde değil göğsünüzün orta 
yerinde de bir hareketlenme oluyorsa, 
bir davete muhatap olduğunuzu bilin. 
O davet zaten çok önceden sizi bize, 
bizi de size aşina kılmıştı. 

Uluslararası Genç Derneği ebedi 
gençliğe doğru bir seyr faaliyetidir. 
Buyrun, beraber olalım.

Dernek Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Lütfi  Arslan

Mehmet Lütfi Arslan
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Projemiz - Koordinatör Sunuşu

Uluslararası Genç Derneği 5.yılına 
girerken gençlik faaliyetlerini 
uluslarası düzeyde büyütmeye 

devam ediyor. 2012 yılı içerisinde Proje 
Ekibimiz tarafından hazırlanan ‘Uluslararası 
Öğrenciler Gençlik ve Eğitim Merkezi 
Projesi’ 18.09.2012 tarihinde T.C. 
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı tarafından kabul 
edildi ve hibeyle desteklenmesine karar 
verildi. Derneğimiz bu tarih itibariyle 
YTB’nin proje ortağı olarak İstanbul 
Anadolu yakasında okuyan veya ikamet 
eden uluslararası öğrenciler öncelikli olmak 
üzere proje faaliyetlerine başladı.

Projemizin hazırlık sürecinde, geçmiş 
yıllardaki çalışmalarımızın verdiği 
izlenimlerin yanı sıra üç aya yakın bir 
zaman boyunca saha araştırmaları 
gerçekleştirdik. Daha önceki yıllarda 
öğrencilerden edindiğimiz ‘Anadolu 
yakasında uluslararası öğrenciler için bir 
merkez’ ihtiyacı fikrini yerel yönetimleri, 

uluslararası öğrenci çalışması yapan STK ve 
Platformları ziyaret ederek hayata geçirme 
gayreti içine girdik.

Üsküdar’da bulunan dernek merkezimizi 
gerek fiziksel ve gerekse alt yapı imkanları 
itibarıyla misafir öğrencilerin buluşma 
noktası olarak hazırladık.  Nitekim 
merkezimiz, Üsküdar semtinin Anadolu 
yakasındaki merkezi konumu, Avrupa 
yakasına geçiş üssü olması, üniversitelerin 
pek çoğuna ve devlet yurtlarına yakın 
mesafede oluşu gibi avantajları sayesinde 
kısa sürede misafir öğrencilerin yoğun 
uğrak mekanlarından biri haline geldi.

Projemizin ana hedefi; ülkemize lisans veya 
lisansüstü eğitim görmeye gelen ve İstanbul 
Anadolu yakasında okuyan veya ikamet 
eden uluslararası öğrencilerin 

•Uyum, eğitim, sağlık ve emniyet gibi 
problemlerinin giderilmesine yönelik 
çalışmalar yapılması,
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•Öğrencilere sosyal-kültürel etkinlikler 
sunarak ülkemizin, Türk kültürünün 
uluslararası düzeyde tanınmasına katkı 
sağlamak olarak özetleyebiliriz.

Üniversitelere, öğrenci konuk evi ve 
yurtlara düzenlediğimiz ziyaretlerle 
kurumlara ve öğrencilere projemizden 
bahsettik. Tanıştığımız öğrencileri dernek 
merkezimizde kahvaltı programlarına 
davet ederek hem kaynaşma ortamları 
oluşturduk hem de öğrencilerin 
derneğimizden beklentileri üzerine beyin 
fırtınaları gerçekleştirdik. 

Projemizin ilerleyen aylarında Türk 
gönüllü öğrenci sayımızı arttırarak her 
uluslararası öğrenciyi bir Türk öğrenci 
ile kardeş kılacak bir çalışma yöntemi 
benimsedik. Böylece misafi rlerimizle 
birebir ilgilenme fırsatı yakaladık.

Dernekteki faaliyetlerimizi dönemsel 
ihtiyaç yoğunluklarına göre 
şekillendirmeye gayret ediyoruz. Eğitim 
döneminin ilk ayları daha yoğun Türkçe 
eğitimleri sunarken, bahar aylarında 
gezilerimizi arttırıyor, yaz ayları için staj 
programını yoğunlaştırıyoruz.

 Bu kitapçıkta öğrencilerle beraber 
gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin bir 
kısmını sizler için derledik.Büyüyen 
Türkiye’nin yarınlarında söz sahibi 
olacak küresel ufuk sahibi genç nesillerin 
güzel projeler içerisinde yetişmesi 
ümidiyle...

Proje Koordinatörü
Selman Özpınar

Selman Özpınar



Proje Tanıtım
Faaliyetlerimiz

1.
Bölüm
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Tanışma Programları

Gurbette olan bilir ki, yol 
uzadıkça sıla hasreti artar, yük 
ağırlaşır. İşte tam bu yüzden, 

farklı diyarlarda bambaşka hayata 
atılan bir insan ilk adımlarında yalnız 
kalmamalı. Türkiye’ye okumaya gelen 
öğrencilere işte bu gözle bakıyoruz. İlim 
için yola düşmüş her misafirin yükünü 
hafifletmek görevimiz olmalı. Ülkemize 
alışabilmeleri, problemleri aşabilmeleri 
ve ilim yolunda uzun maratona en 
azından moralli başlayabilmeleri için 
kapımızı açıyoruz her birine. Her ay 
kahvaltı organizasyonları ve tanışma 
toplantıları ile bir araya geliyoruz.
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Kısa Film Çekimleri

Görsel metin, günümüzün en etkili ifade 
biçimi. Bazen sayfalarca yazıdan 
daha etkili bir tanıtımı kısa fi lmlerle 

yapabiliyorsunuz. Bu düşünceyle derneğimizin 
tanıtım fi lmlerini çekmekti niyetimiz. Başrollerde 
yine misafi r öğrenciler. Ama henüz ülkemize 
yeni iştirak etmiş oyuncularımızla aynı dili 
kullanma konusunda yaşadığımız sıkıntılar, 
muazzam bir komediye dönüştü kimi zaman. 
Çekimlerin hiç bitmemesini istedik bazen. 
Sonuçta dönem boyunca ortaya çok güzel 
tanıtım fi lmleri çıktı. Uluslararası işbirliğinin 
verimi olan bu çalışmalarla sanata ilgisi 
olmayan insanların bile ilgisini çekmenin bir 
yolunun var olduğunu anlamış olduk. Türkiye’ye 
gelen bir öğrencinin hiçbir gelişme imkanından 
mahrum kalmamasını istiyor ve ne kadar 
donanımlı geri dönerlerse  ülkemizi o kadar 
iyi temsil edeceklerine inanıyoruz.



9www.dunyabizibekliyor.com

Kurum Ziyaretlerimiz

Derneğimiz İstanbul Anadolu 
yakasında Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Toplulukları Başkanlığı- YTB ‘nin proje 

ortağı olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye 
Bursları’ndan faydalanan öğrencilerin 
sorunlarını, eleştirilerini, tekliflerini ilk ağızdan 
iletmeleri ve bu sebeple YTB’yi tanımaları 
için bizzat kurumumuzun kapısını çalıyorlar. 
Biz de zaman zaman temsil yeteneği olan 
öğrencilerle birlikte hem devlet kurumlarına 
hem de öğrenci derneklerine ve çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarına ziyaretler düzenliyoruz. 
Yapılan çalışma ve düzenlemelerin misafir 
öğrenci eksenli devam etmesi adına bu 
ziyaret ve görüşmeleri önemsiyoruz.
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Uluslararası Öğrenci Dergisi Kolaçan

Yıl boyunca yaptığımız faaliyetleri 
paylaşmak amacıyla yayına hazır-
ladığımız Kolaçan Dergisi büyük 

ilgi gördü. Türkiye hakkında neşeli bilg-
ilerin, uluslararası öğrencilerle çok özel 
röportajların, öğrenci faaliyetlerinin yer 
aldığı dergide öğrenciler gönüllerince 
hem Türkiye’deki tecrübelerini paylaştılar 
hem de ülkelerini tanıttılar. Birbirinden 
güzel söyleşilerde kimi ‘Müslümanlık 
varsa her şey vardır diye düşündüm ve 

geldim’ dedi, kimisi ‘Sizler bizim ailemiz 
oldunuz’ iltifatında bulundu, kimisi de 
‘Başörtülü okuyamasaydım Türkiye’ye 
gelmezdim’ itirafında... Dergi çalışma-
larına bizzat misafir öğrencilerin katıl-
ması, fikirlerinin alınması ve yazılarının 
yayınlanması onlara özgüven katması 
ve organizasyon yeteneği kazandırması 
bakımından önemliydi. Kolaçan dergis-
inin 3. sayısı Kasım ayında okurlarıyla 
buluşacak.



Eğitim Faaliyetlerimiz
ve Seminerlerimiz

2.
Bölüm
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Türkçe Dersleri

Türkçe öğrenmeye çalışan 
herkes bilir ki, Türkçe gerçekten 
öğrenmesi zor bir dil. Fakat 

özel ders destekleri ile bu zorluğun 
üstesinden rahatça gelinebilir. Türkçeyi 
en iyi şekilde öğrenmeye gönül veren, 
ülkemizde eğitim gören uluslararası 
öğrencilerimiz belli kurslara giderek 
bu istekleri için emek harcıyorlar. 
Derneğimiz, öğrencilerin Türkiye’de 
en fazla ihtiyaç duydukları şey 

olan Türkçeyi eğlenceli ve interaktif 
bir ortamda sunmaktadır. Misafir 
arkadaşlarımızbu imkanla  daha başarılı 
olmakta ve Türkiye’ye daha çabuk uyum 
sağlayabilmektedir. Alanında uzman 
öğretmenler eşliğinde sunduğumuz 
Türkçe derslerini öğrencilerin talepleri 
üzerine çeşitli seviye sınıfları şeklinde 
oluşturuyoruz.
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İngilizce Dersleri

Günümüzde dünyaya söyleyecek 
sözü olan bir kimsenin yerel 
diliyle sınırlı kalması kabul 

edilemez. İngilizce küresel bir dil ve 
biz de durmadan dönen bu kürenin 
hızına yetişmek zorundayız. Uluslararası 
öğrencilerimiz için  İngilizce dersleri imkanı 
sunarak hem akademik hayatlarında hem 
de kariyerlerinde ihtiyaç duyacakları 
önemli bir araçla ilgili  gelişimlerine destek 

olmaktayız. Kaldı ki  üniversitelerimizde 
bulunan bölümlerin büyük bir kısmı 
İngilizce ağırlıklı. Türkiye’ye bu bölümleri 
okumaya gelen öğrencilere İngilizce ders 
takviyeleri yapılması zaten gerekmekte. 
Derneğimiz misafir öğrencilere İngilizce 
dersleri sunarak bu açığı kapatmakta 
ve öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarında 
yanında olduğunu göstermektedir. 
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Müzik Eğitimi ve Fasıl Akşamları

İnsanı kompartımanlara ayırabilir misiniz? 
Sanat, spor, sosyal faaliyetler, aslında 
akademik gelişimden ayrı tutulamayacak 

alanlar. Derneğimiz misafi r öğrencilerimizin 
kişisel gelişimini önemsemekte ve buna 
yönelik etkinlikler düzenlemektedir. 
Sinema günleri, kitap tahlili günleri, tarih 
ve medeniyet seminerleri, Türk kültürü 
seminerleri, fasıl geceleri ve gitar kursları 
gibi faaliyetler misafi r öğrencilerin ilgisini 
çekmektedir. Onların ülkemizden memnun 
kalması, hem ülkemize hem de öğrencilerin 
kendi ülkeleriyle olan kardeşliğimize katkı 
sağlayacak; bundan hiç şüphemiz yok.



Sosyal ve Kültürel
Etkinliklerimiz

3.
Bölüm
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Ülke Tanıtım Günleri

Ülke tanıtım programlarımız ile hem 
farklı diyarları tanıyor ve tanıtıyoruz 
hem de memleketini özleyenlerin 

bir nebze özlemini gideriyoruz. Ülkesini 
tanıtmak için hevesli misafir arkadaşlarımız, 
başka ülkeleri tanımak isteyen diğer misafir 
öğrencilere yemek kültürlerini, geleneklerini 
ve ilginç adetlerini anlatıyor. İşin en tatlı 
kısmı da ne biliyor musunuz? Sunuş yapanlar  
aynı zamanda en meşhur yemeklerinden de 

örnekler ikram ediyorlar. Pakistan’ı tanıtan 
arkadaşlar en ünlü yemeklerinden ‘’Chicken 
Karahi’’ isimli lezzeti masamıza getirdiler 
mesela. Ganalı arkadaşlar Gana’dan 
ülkesinde gençlerin gelişimi için gecesini 
gündüzüne katan çok kıymetli bir eğitimciyi 
misafir ettiler. Müthiş bir kaynaşmaya vesile 
oluyor bu programlar. Kalplerin bir olduğu 
bu ortamlarda kardeşliği buram buram 
soluyoruz. 
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Kur’an ortak dilimiz. Bütün Müslümanları, 
bütün insanlığı kuşatan rehberimiz. 
Kur’an programlarımız sevginin, 

kardeşliğin ve birliğin meclisi olarak 
farklı topraklardan insanları bir araya 
getirmemize vesile oldu. Düzenli olarak 
yaptığımız programlarla farklı ülkelerden 
hafızların sesiyle buluştuk, yine Afrikalı 
öğrencilerin oluşturduğu ilahi grubuyla 
mest olduk. Buluşma sebebimiz ‘’Eşsiz 
söz’’ olunca bereketi de ‘’Sonsuz söz’’ 
yani muhabbet oldu.

Dünya’dan Kur’an Sesleri
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Uluslararası Futsal Şampiyonası

12 takım ve 100’e yakın öğrencinin 
katılımıyla organize ettiğimiz uluslararası 
futsal şampiyonası çekişmeli ve heyecanlı 

müsabakalara sahne oldu. Amacımız 
kardeşliğin ve dostluğun pekiştirilmesiydi. 
Bu turnuvaya katılanların en büyük kazancı 
geniş bir arkadaşlık çevresi kurmaları oldu. 
Futbol ve futsalın ayırıcı değil birleştirici bir 
işlevi olduğunu görmüş ve yaşamış olduk. Her 
şampiyonanın bir kazananı olur ve bu senenin 
şampiyonu Arnavutluk takımı oldu. Bu takımın 
futbolcuları sadece kupanın değil, şampiyonluk 
ve gol kralı ödüllerinin de sahibi oldular. 
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Şeb’i Arus Programı
Diğer Etkinliklerimiz

Hz.Mevlana sınırlarımızı aşmış, bütün 
dünyanın hayranlığını  kazanmış bir 
değerimiz. Onun bütün insanlığı 

kucaklayıcı mesajlarına dünyanın ne kadar çok 
ihtiyacı var! Ülkemize üniversite okumak için 
dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencileri 
kardeşlerimizle birlikte Hz. Mevlana’nın 
vefat gününü anmak için gerçekleştirilen 
Şeb-i Arus programına katıldık.  Programın 
takdimini Kenan Işık yaptı. Ardından 
tasavvuf müziği sanatçılarımızdan Sami 
Savni Özer’in konserini dinledik. Konserin 
ardından Marmara TMT’nin gerçekleştirdiği 
sema ayinini izledik. Öğrencilerimiz bu sema 
gösterisini çok beğendiler. Dünyanın farklı 
ülkelerinden gelen ama Hz. Mevlana’yı 
tanıyan öğrencilerimizle birlikte sema gösterisi 
izlemek hepimiz için eşsiz bir deneyimdi.
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YTB 2013 Mezuniyet Programı

Yurdışı Türkler ve Akraba 
Toplulukları Başkanlığı - YTB 
her eğitim yılının sonunda 

ülkemizde misafir öğrenciler için 
keyifli bir mezuniyet programı 
düzenlemekte ve program 
vesilesiyle çeşitli ödüller takdim 
etmektedir. Bu yıl ki mezuniyet 
programı Congresium Ankara 
ATO Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleşti. Biz de 
YTB’nin İstanbul partner kurumu 
olarak öğrencilerimizle birlikte 

Ankara’daydık. Programda 
protokol konuşmalarının yanı 
sıra, uluslararası öğrencilerin 
sergilediği  dans ve müzik 
performansları sunuldu, kep atma 
töreni düzenlendi ve mezuniyet 
yemeği verildi. T.C. Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ 
tarafından tüm öğrencilere katılım 
ve başarı sertifikası verildi. En 
başarılı 15 öğrenciye tablet 
bilgisayar hediye edilirken bütün 
öğrencilere cübbe ve kep hediye 
edildi. 

Diğer Etkinliklerimiz



Gezilerimiz

4.
Bölüm
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Beylerbeyi Sarayı Gezisi

Derneğimizin pek çok farklı ülkeden 
gelen uluslararası bayan öğrencileri 
Beylerbeyi Sarayı’nı ziyaret etti. 

Öğrenciler, ilk önce sarayın kış bahçesinde 
güzel bir sabah kahvaltısı yaptılar. Kahvaltı 
boyunca öğrencilerimiz kendi ülkelerini, 
koordinatörlerimiz de Türkiye’yi anlattılar. 
İçtenlikle bezenmiş güzel bir sohbetin ve 
kahvaltının ardından saray gezisine geçildi. 
Osmanlı son dönem padişahlarından 
Sultan Abdülmecid’in yaşadığı Beylerbeyi 
Sarayı’nı öğrencilerimiz hayranlık dolu 
bakışlarla gezdiler. Sarayın ihtişamını 
çok beğenen öğrencilerimiz, rehberimiz 
eşliğinde sarayı gezerken şimdisini 
yaşadıkları ülkemizin nasıl bir geçmişten 
geldiği konusunda fikir sahibi oldular.
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Bursa Gezisi ve Uludağ’da Kayak

Kayak sezonunu kaçırmayalım dedik 
ve sezonu bitmeden Bursa’ya 
iki günlük bir gezi düzenledik. 

Türkiye’nin yeşili ile meşhur beldelerinden 
Bursa’ya girdiğimizde şehrin coğrafi 
özellikleri hemen dikkatimizi çekmeye 
başladı. Bursa Osmanlı İmparatorluğunun 
ilk başkenti olduğu için eşsiz bir tarihi 
dokuya sahip. Bu gezimizde Osmanlı 
İmparatorluğunun ilk hükümdarları olan 
Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin türbelerini 
ziyaret ettik, tarihi çarşılarda dolaştık, Ulu 
Cami’ye gittik, Karagöz-Hacivat Müzesi’ni 
gezdik, ardından Bursa’ya has İskender 
kebap yedik. Sonraki  gün ise Uludağ’a 
çıktık. Öğrencilerimiz karın tadını çıkardılar, 
kayak yaptılar. 
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İstanbul Akvaryum Gezisi

En keyifli gezilerimizden biri de 
Florya’da bulunan genişliği ve 
çeşit zenginliği ile Avrupa’nın en 

büyüğü olan İstanbul Akvaryum’a idi. 
Bu geziye farklı ülkelerden yaklaşık 30 
misafir öğrencimiz katıldı. Programımız 
Dernekte verilen öğle yemeği ile başladı. 
Dernek önünden servisle Florya’ya 
giden öğrencilerimiz rengarenk balıklar, 
büyük küçük her türden deniz canlısının 
bulunduğu İstanbul Akvaryum’da oldukça 
keyifli vakitler geçirdiler. Keyifli diyoruz 
çünkü, gezimiz tamüç saat sürdü. 
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Kıbrıslı Öğrencilerle İstanbul Gezisi

Bu yıl Kıbrıs’tan çok kıymetli bir 
grubu misafir ettik derneğimizde. 
Kıbrıs’ta üniversite okuyan ve 

KYK yurtlarında kalan sporcular 
Türkiye genelinde devam eden bir 
futbol turnuvası için İstanbul’dayken 
derneğimizi de ziyaret ettiler.
Sporcularımıza ilk olarak Beylerbeyi 
Sarayı’nı gezdirdik. Saray gezimizden 
önce Kıbrıslı öğrencilerimizle birlikte 
sarayın bahçesinde güzel bir sabah 
kahvaltısı yaptık.

Kıbrıs’taki eğitimden oradaki 
öğrenci hayatına kadar birçok 
detayı kahvaltımız esnasında 
gerçekleştirdiğimiz sohbetimizde 
konuştuk. Saray gezimizin 
ardından vapurla boğaz 
turu yaptık. Akşama doğru 
Uluslararası Genç Derneği’nde 
geçerek akşam yemeğimizi 
yedik ve programımızı bitirdik. 
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Sema Gösterisi ve İslam Bilim ve 
Teknoloji Tarihi Müzesi

Afganistan, İran, Fas, Somali 
ve Kenya’dan gelen bayan 
öğrencilerimizle birlikte Sirkeci 

tren istasyonunda sunulan Sema 
gösterisine katıldık. Hz. Mevlana’nın 
Afganistan’ın Belh şehrinde dünyaya 
gelmesi sebebiyle, programa Afganistanlı 
öğrencilerimiz özel bir ilgi gösterdiler. 
Sema gösterisinden önce çok güzel bir 
tasavvuf müziği dinledik. Öğrencilerimiz 
en çok neyin buğulu sesini sevdiler. 

Müzik dinletisinin ardından salona 
giren semazenler yaklaşık yarım saat 
süren sema gösterisi ile bizi mest ettiler.  
Sonrasında ise Gülhane Parkı içindeki 
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni 
ziyaret ettik. Afganistanlı, Faslı ve İranlı 
öğrencilerimiz, kısmen aşina oldukları 
İslam bilim tarihinin derin boyutlarını 
da böylece görmüş oldular. Aslında 
orada gördükleri hepimizi bir yapan, 
bizi onlarla bir kılan bir geçmişti.



Uluslararası Gençlik
Kampı - Çanakkale

5.
Bölüm
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Kamp Her Sene ve 
Birkaç Kez Yapılmalı

Uluslararası Genç Derneği (UGED), 
Başbakanlığa bağlı Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı ile birlikte yeni bir projeye 
imza attı:Çanakkale’de Uluslararası 
Gençlik Kampı. Türkiye’de okuyan misafir 
öğrencilerin katıldığı kamp programı 8 hafta 
boyunca devam etti. Her hafta farklı 50 
öğrencinin ücretsiz olarak katıldığı denize 
sıfır kamp alanında gerçekleşen etkinlikler 
kapsamında, sportif aktivitelerin yanı sıra 
kültür gezileri de vardı. Fasıl Akşamları, 

spor müsabakaları, sanat kursları, pratik 
dil eğitimleri, seminerlerle zenginleşen 
kamp programında misafir öğrencilere 
Uluslararası Genç Derneği’nden gönüllüler 
kardeşlik etti. Endonezya’dan Mısır’a, 
Kosova’dan Filistin’e, farklı ülkelerden 
ve farklı kültürlerden gelen yaklaşık 400 
gencin ortak düşüncesi, en kısa zamanda 
bu kampın tekrarının yapılmasıydı. Her 
birinin ziyadesiyle memnun kaldığı kamp 
tüm senenin yorgunluğunu atmak için  güzel 
bir fırsat oldu.
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Bol bol yüzen, sohbet eden ve 
eğlenen misafir öğrenciler birbirleriyle 
kaynaştılar, farklı kültürleri ve yaşam 

tarzlarını tanıdılar, önümüzde ki eğitim 
yılı için enerji depoladılar.

Çanakkale ruhunun günümüze küçük 
bir yansıması olan bu kamp, tarihe 
geçen destandaki evrensel kardeşliğin 
ve paylaşmanın güzelliğini yeniden 

yaşamamızı sağladı. Kampımız benzeri 
diğer kampların sadece yaz aylarına 
değil , bütün seneye yayılmasının önemli 
olduğuna inanıyoruz. Dünyayı saracak 
yeni dostluk köprülerini inşa edecek misafir 
öğrenci çalışmalarının en etkin ve verimli 
ortaya çıktığı bir çalışma modeli olarak 
kamplar hedefi on ikiden vuran muhabbet 
ortamları…
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Fotoğraflarımız
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Yeni Dönem Faaliyetlerimiz

“Kurban Bayramı Kardeşlik Zamanı” Projesi
Her ayın ilk haftası “Cumartesi Kahvaltıları” 
Yüzme Günleri
Halı Saha Maçları
Ödüllü Uluslararası Futbol Turnuvası
Ödüllü Bilek Güreşi Turnuvası 
YTB ile Soru-Cevap Günleri
Dünya’dan Kur’an Sesleri
Şehir Gezileri
Uluslararası Öğrenci Pikniği 
İstanbul Gezileri
Vizyon Geliştirici Seminerler

Uluslararası Öğrenciler; 
Emniyet,yurt,okul ile ilgili her türlü problemlerinizi çözebilmek, staj ve iş bulma 
konularında sizlere yardımcı olabilmek arzusundayız. Her birinizi derneğimize 
bekler, misafir etmekten onur duyarız. 



Adres: Mimar Sinan Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi 
No:19 Üsküdar / İSTANBUL

Tel: 0 (216) 532 00 41
Faks: 2 (216) 532 00 42
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