
 

 

25 – 30 Kasım 2015 tarihlerinde Barcelona’ da düzenlenen BCNMUN Konferansı bana çok 

şey öğretmekle kalmayıp İngilizcemi geliştirmeme yardımcı oldu. BCNMUN ikinci 

katıldığım MUN Konferansı  olmasından dolayı daha başarılıydım. Birçok yabancı arkadaş 

edindim. Florya Koleji’ ne, Cemali hoca’ya ve bütün İngilizce bölümüne teşekkür ederim. 

                                                                       AZİZ EREN BEŞKARDEŞ 

 

 

25 – 30 Kasım 2015 tarihleri arasında Tanzanya Delegesi olarak Barcelona MUN’ a katıldım. Bu 

benim ikinci katılımımdı. Ama yine de çok heyecanlıydım. Benim için geçen senekine göre daha 

iyi bir MUN Konferansı oldu. Katılımcı sayısının çok olması yapacağım sunumda beni çok 

heyecanlandırsa da Arkadaşlarımla beraber daha iyi vakit geçirdim ve daha çok eğlendim. Bana 

bu tecrübeyi ikinci kez yaşatan Florya Koleji’ ne, Öğretmenim Cemali Süleyman’ a çok teşekkür 

ediyorum. 

                                                                                                            EFE PİŞKİN  

 

 

25 – 30 Kasım tarihleri arasında Macaristan Delegesi olarak Barcelona MUN’ a katıldım. Bu 

benim ikinci deneyimimdi ama yine de çok heyecanlıydım. Geçen senekine göre daha 

bilinçliydim, daha başarılıydım ve daha tartışmacıydım. Desteklediğim önergelerin farklı 

ülkelerdeki arkadaşlarım tarafından kabul edilmesi beni daha da mutlu etti. Bir sürü yabancı 

arkadaşım oldu. Bunların dışında konferanstan sonra arkadaşlarımla Barselona’yı gezmem, 

arkadaşlarımla eğlenceli maceralarımız kendime olan özgüvenimi arttırdı. Bana bu tecrübeyi 

ikinci kez yaşattıran Florya Koleji Ailesi’ ne ve Öğretmenim Cemali Süleyman’ a çok 

teşekkür ediyorum. 

   ELİF ULUS  

 

 

2015 – 2016 eğitim öğretim yılında katıldığımız BCN MUN Konferansı’na Zimbabve delegesi 

olarak katılmak benim ilk deneyimim olmakla birlikte oldukça onur vericiydi. Orada arkadaşlık 

kurmak ve aynı zamanda dünyanın dört bir yanından katılan insanlarla dünya sorunları hakkında 

tartışmak bana büyük bir tecrübe kazandırdı. Ayrıca Barcelona’ yı gezme fırsatını da elde ettik. 

Değişik kültürleri, yemekleri tanıdık. İlk katıldığım konferans olduğundan başta gergin 

olabileceğimi düşünmeme rağmen aslında gayet rahattım ve bu da sanırım diğer katılacağım 

konferanslarda oldukça işime yarayacak. Dört gözle diğer MUN’ u bekliyorum. Bu duyguyu 

yaşamamda katkısı bulunduğu için Canım Hocam Cemali Süleyman’ a ve okuluma çok teşekkür 

ederim. 

                                                                                             DOĞA SUDE TEKCAN 

 

 



 

Katıldığım ilk MUN konferansıydı. Daha önce yurtdışına çıkmış olsam da bu diğerlerinden çok 

farklıydı. İngilizcenin gerekliliğinin farkında olmama rağmen bu konferans bana İngilizce ile ilgili 

daha da farklı bir ufuk kazandırdı. Farklı ülkenin insanlarından farklı yorumlar kazanmak düşünce 

dünyamı zenginleştirdi. Dünya sorunlarına objektif bakmamızı sağladığını düşünüyorum. Benim 

için ve eminim ki diğer arkadaşlarım için de büyük bir tecrübeydi. BCN MUN Konferansı 

diğerlerine göre daha profesyoneldi ve orada olmanın büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. 

Barcelona Üniversitesi’nde Opening Speech’lerde arkadaşlarımın konuştuğunu görmek bana gurur 

verdi. Bu büyük organizasyonda yer almak çok hoştu. 500’ e aşkın insanın bir arada bulunduğu 

ortamda söz sahibi olmak ve söylediğimiz bir sözün bile dengeleri değiştirmesi, İngilizce dilini 

düzgün kullanmamın gerekliliğinin yanı sıra sorumluluk ve resmiyeti de bize öğretti. Konferans 

dışında yeni bir kültür tanıdık ve beraber geçirdiğimiz zamanlarda arkadaşlık bağlarımızı 

güçlendirdik. Yeni yönlerimizi keşfettik. Bu güzel deneyimi herkese öneririm ve bize destek 

sağlayan Okulumuza, organizasyonu planlayan Sevgi Çelik’e, sorunlarımızla ilgilenip bize her 

konuda yardım eden Cemali hocamıza çok teşekkür ediyorum. 

MİRAY AKLAN 

 

 

25 – 30 Kasım tarihlerinde Barcelona’ da düzenlenen MUN konferansı bana çok şey öğretmekle 

kalmayıp kendimi İngilizce bir şekilde ifade etmemi sağladı. Bu benim katıldığım İkinci MUN 

konferansım  olmasından dolayı daha özgüvenli ve daha tartışmacıydım. Bir sürü yabancı arkadaş 

edindim ve onlarla MUN konularını tartıştım. Desteklediğim  Resolution’nun geçmesi ise bana 

ayrıca gurur verdi. Böylece artık İngilizceyi daha iyi kullanabildiğimi ve farklı ülkelerden gelen 

diğer delege arkadaşlarımla rahatlıkla iletişime girebildiğimi gözlemledim. 

                                                                                                      SUĞRA İYİDOĞAN 

 

 

İspanya’ nın Barcelona şehrinde düzenlenen BCN MUN aktivitesine katılmak çok büyük bir 

onurdu. Keşke daha uzun kalabilme şansımız olsaydı. Bu aktiviteye katılmamı sağlayan okuluma, 

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Sevgi Çelik’e, Öğretmenim Cemali Süleyman’ a çok teşekkür 

ederim. MUN konferansları oldukça katılmaya gayret göstereceğim. Her bir MUN Konferansı 

bana farklı bir deneyim ve tecrübe kazandırmaktadır. 

          BERKER GÜLLÜ 

 

 

İspanya’ nın Barcelona şehrinde düzenlenen BCN MUN 2015’ te Bahreyn ülkesini temsil ettim. 

Bu benim ilk konferansımdı ve orada bulunmak benim için çok büyük bir deneyimdi. Genel 

kültürüm arttı ve sosyalleşme imkanı buldum. Bana bu imkanı veren Florya Koleji’ ne ve bölüm 

başkanımız Sevgi Çelik’ e bizim için elinden geleni yapan Cemali Süleyman’ a teşekkürlerimi 

sunarım. 

         TEVFİK CAN ÜNAL 

 



 

The Ambassador of Zimbabwe sincerely present it’s points of view about BCN MUN in Turkish 

language to be clearly understand.  

Barcelona Model United Nations Konferansı’nın diğerlerinden daha farklı olma sebebi tecrübeli 

olmam ve konuların daha fazla farkında olmamdı. İlk başta açılış konuşması yapacağım zaman 

çok heyecanlı olmuş olsam da başarıyla tamamladım. Gerek arkadaşlık ilişkilerini gerekse dünya 

sorunlarının farkında olmamızda bu konferanslar önemli rol oynuyor. “Natural Disasters”  

konusunda hazırladığımız önergeyi başka insanların önergesiyle birleştirip savunarak geçmesini 

sağladık. Bunun yanı sıra “Çocuk Hakları” ile ilgili yazdığım madde önergeye eklenerek kabul 

edildi. 500-600 kişiye karşı konuşma yapmak heyecan verici olsa da sonunda beni çok 

gururlandırdı. Konferans dışında Barcelona’ yı gezmek, insanlarını, yemeklerini ve kültürlerini 

tanımakta bir o kadar eğlenceliydi. Bu geziyi sağlayan ve bizi destekleyen hocamız Cemali 

Süleyman’ a ve okulumuz Florya Koleji’ ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

                                 AZRA ASYA ALTIN 

 

 

Okulumuzun düzenlemiş olduğu 2015 – 2016 yılı BCN MUN konferansına Meksika ülkesini 

temsil etmek üzere katıldım. Benim için oldukça eğlenceli olan bu konferans aynı zamanda temsil 

ettiğim ülke dahil diğer bir çok ülkenin sorunlarını anlama ve çözümlememe katkı sağladı. İlk 

konferansım olması sebebi ile ilk gün heyecanlı bir şekilde çevreyi gözlemledim ve ortama uyum 

sağladım. Dünyanın pek çok tarafından insanlarla diyalog içerisinde olmak, arkadaş edinmek 

oldukça keyifliydi. Sadece yurt dışından insanlarla kaynaşmanın yanı sıra kendi okulumdaki 

arkadaşlarımla da oldukça keyifli zaman geçirdim. Başta Florya Koleji ailesi olmak üzere Yabancı 

Diller Bölüm Başkanı Sevgi Çelik’ e, Değerli İngilizce Hocam Cemali Süleyman’ a ve benimle 

harika zamanları paylaşıp bana yardımcı olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim ve okulumuzda 

MUN’ a henüz katılmamış olan arkadaşlarıma bu inanılmaz tecrübeyi yaşamalarını gönülden 

tavsiye ederim. 

           YASMİN ALBAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Katıldığım ilk MUN Konferansı’ydı. Daha önce yurtdışına çıkmış olsam da bu diğerlerinden 

çok farklıydı. İngilizcenin gerekliliğinin farkında olmama rağmen bu konferans bana İngilizce 

ile ilgili daha da farklı bir ufuk kazandırdı. Farklı ülkenin insanlarından farklı yorumlar 

kazanmak düşünce dünyamı zenginleştirdi. Dünya sorunlarına objektif bakmamızı sağladığını 

düşünüyorum. Benim için ve eminim ki diğer arkadaşlarım için de büyük bir tecrübeydi. BCN 

MUN Konferansı diğerlerine göre daha profesyoneldi ve orada olmanın büyük bir şans 

olduğunu düşünüyorum. Barcelona Üniversitesi’nde Opening Speech’lerde arkadaşlarımın 

konuştuğunu görmek bana gurur verdi. Bu büyük organizasyonda yer almak çok hoştu. 500’ e 

aşkın insanın bir arada bulunduğu ortamda söz sahibi olmak ve söylediğimiz bir sözün bile 

dengeleri değiştirmesi, İngilizce dilini düzgün kullanmamın gerekliliğinin yanı sıra 

sorumluluk ve resmiyeti de bize öğretti. Konferans dışında yeni bir kültür tanıdık ve beraber 

geçirdiğimiz zamanlarda arkadaşlık bağlarımızı güçlendirdik. Yeni yönlerimizi keşfettik. Bu 

güzel deneyimi herkese öneririm ve bize destek sağlayan okulumuza sorunlarımızla ilgilenip 

bize yardım eden Cemali hocamıza çok teşekkür ediyorum. 

MİRAY AKLAN 

 

 

 

İspanya’ nın Barcelona şehrinde düzenlenen BCN MUN’ a Ruanda temsilcisi olarak katılmak 

bana büyük bir tecrübe oldu. Dünyanın birçok yerinde insanların  yaşadığı ortak sorunları 

tartışmak ve yeni arkadaşlar edinme fırsatı bulduk. Bu sorunlar hakkında çözümler üretmek ve 

paylaşmak zevkli ve bir o kadar da heyecan vericiydi. Bana bu olanakları sağlayan Florya 

Koleji’ ne, Sevgi Çelik ve Cemali Süleyman’ a çok teşekkür ederim.    

           SUDE ÖZTÜRK 

 

 

 

 

 

 

 

 


