Mezopotamyayê heta Balkanan
Pira Perwerdehiyê

PROJEYÊN
QEDANDÎ

MARDİN ŞÎROVEYÊN BEŞDARÊ
AKADEMÎYA DIPLOMA
Ew akademiyek e ku bi mamosteyên baş-perwerdekirî û jêhatî hene ku gelek
tiştan fêrî min dikin ku ez ê di jiyana xwendina zanîngehê de fêr nebim. Vê ye
kê hişt ku ez di gelek waran de wek şirovekirina nûçeyan, nivîsandina raporê,
pêşkêşkirin û xweîfadekirinê de xwe pêş bixim.
Ayşe Dağ -Zanîngeha Dîcleyê - Fakulteya Hiqûqê

Em ji Mezopotamyayê
Cihanê ji nû ve şîrove dikin

Me lêkolînên nexşeyê kir û niha ez dikarim îdia bikim ku ez cihê hemû welatên
cîhanê dizanim. Ma ez çi îdia bikim, ez dikarim wê jî îsbat bikim Di heman demê de min dîsîplîna xwendina zimanê biyanî ku min di peydakirina wê de zehmetî kişandibû stend.
Halil İbrahim Kural-Zaningeha Alanya Alaaddin Keykubat - Hînkirina Dersan

Ji bo min ya herî girîng tevkariya wî ya akademîk e. Gotarek çi ye, meriv çawa
bersiva piraniya pirsên wekî xwendina alt nivîsa çi ye, bi hêsanî û jê kêfê dinivîse.
Bidestxistina azmûnê, qabîliyeta ku li pêşberî mirovan bi ewletir biaxive, jêhatîbûna lêkolînê, têgihîştin û gihandina erênî û neyînîyên peyaman a ku hatiye dayîn,
ne tenê xwendin û derbaskirina nûçeyekê.
Hamza Aslan-Zanîngeha Artvîn Çorûhê - Hînkirina Dersan
Perwerdeyên ku j bo perspektîfa c wanên Mêrdînê j perspektîfa herêmî veguherîn n perspektîfa
gerdûnî û j bo agahdar k r na cîhanê û têk l yên navneteweyî hat n destpêk r n 12 hefte berdewam k r n. Perwerdeyên ku b tevahî j 260 beşdaran re hat n dayîn d b n sernavên Mase ya Asyayê
Mase ya Ewropî, Mase ya Afrîkayê û Mase ya Rojh lata Navîn de hat n parvek r n. L gel dersên
teorîk ên b mufredateke berﬁreh a derbarê herêman de, j bo lêkolînên nexşeyê wekî pêşkêşk r n
û n vîsand na gotaran jî hat n b destx st n. D encama projeyê de l Elmanyayê, Hollandayê, Belçîkayê, Qatarê, Fasê û Rûsyayê b beşdar ya 90 kesî xebatên qadê hat n k r n. D serdanên qadê de
YEE, TÎKA û hwd. b saz yan re hevdît n k r n. Proje b weşand na gotarên beşdaran d p rtûkekê de b dawî bû.

ê

Bi saya Akademîya Dîplomasiyê min di gelek mijaran de zanyarî bi dest xist. Berê haya min ji zanyariyên dîplomatîk tunebû, lê bi saya vê yekê him ez dikarim
li ser zanistîya dîplomasîyê biaxiﬁm him jî fêr bûm ku ez çawa û ji kîjan çavkaniyan dikarim bişopînim.
Duygu Korhan- Zanîngeha Mustafa Kemal – Mamostetîya Zimanê Tirkî

Têkiliyên Tirkiye-Çînê di Perspektîfa Projeya
Rêya Îpekê ya nû de
Min dest bi lêkolîna gelek nûçe û gotaran kir. Min xwendinên xwe zêde kir û rojane nûçeyan dişopînim. Ez bi gelemperî îngilîzî dixwînim, di asta A2 de me û
ez pêşveçûna xwe berdewam dikim. Ez bi xwendin û guhdarîkirinên îngilîzî dikim.

Cemile Yıldırım-Zanîngeha Karamanoglu Mehmet Bey - Xizmetên Emeliyatxane
Perwerdeyên ku j bo lêkolînk r na têk l yên navbera Çîn û T rk yeyê yên ku l cîhanê b lez û bez
zêde d b n û j bo analîzk r na pozîsyona T rk yeyê ya d Projeya Rêya Îpekê ya Nû de hat n destpêk r n 12 hefte dewam k r n. B tevayî perwerdeyên ku j bo 80 beşdarên ku xwend na xwe ya
lîseyê domand n hat n dayîn "Dîroka Çîna P ştî 1949an, Xetên Enerj yê û Polîtîkaya Enerj yê ya
Hêzên Serwer, Polîtîkaya Derve ya Çînê, Polîtîkayên Enerj yê yên Komara Gel a Çînê, Dîroka
rêya pekê ya d merkeza g hand nahev b têk lîya ﬁzîkî,N fşa Aborî ya Rêya Îpekê û M jarên wekî "Derfet û Xeternakên l ser eksena Sedsala 21'emîn Înîs yatîfa Rêya Îpekê" hat n nîqaşk r n.D
encama projeyê de lêkolînekê qadê ya Çînî b 17 beşdaran hat k r n. D serdanên qadê de Balyozxane û Konsolosxaneya T rk hat n cem hev û l Zanîngeha Pekînê de pêşkêşîyên T rkî-Îng lîzî
hat n k r n. D vê pêvajoyê de du hejmarên Rojname ya Dîplomas yê û gotarên beşdaran hat n
weşand n û proje b dawî bû

Akademîya dîplomasîyê rê ji min re vekir ku ez li ser mijarên cûr bi cûr agahdarî
bistînim, bi saya qursa dîroka hunerê, hişmendîya min a şîrovekirinê pêş ket û
pêş min vekir, hişt ku ez rastiyên dîrokê yên ku min xelet dizanibû fêr bibim, û
hişt ku ez li ser hûrguliyên ku min nizanibû. Xeyala min xwendina zanistên siyasî û têkiliyên navneteweyî ye
Fahri Mert Akçay-Lîseya Zanistên Civakî ya Mêrdînê Borsa Stenbolê

Gotûbêjên Kariyer û Dîplomasî
Agahiyên Îstatîstîkî Yên Projeyên Berdewam
Eyyüp Yılmaz
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