Turkish Student Association
University at Albany
State University of New York

Friday, June 5, 2009
Hello,
Welcome to SUNY Albany! Congratulations to you on your newest achievement and one new step in
your life. It is my pleasure to send this welcome letter to you on the behalf of Turkish Student Association
(Turksa) and all Turkish students here.
As a Recognized Graduate Student Organization Turksa is a common ground for anyone, Turkish
descendant or not, who is interested in Turks, Turkey, and/or Turkish culture. Started in the spring of
2006, Turksa aims to promote Turkish culture and cultural diversity at UAlbany for all the members of
campus community by organizing and collaborating in multicultural events. Our events include Turkish
day celebrations, screening of Turkish movies with English subtitles, and more in a friendly environment
along with fine examples from Turkish cuisine. All of our activities and events are free and open to
everyone.
One of the functions of Turksa is to provide information and assistance to those new Turkish students like
you. Sharing a similar background, we all experience common issues around housing, transportation, etc.
when we first arrive in Albany. Turksa can facilitate your transition and adaptation to your new life in a
new place. Our e-mail group with over 100 subscribers is a wonderful resource to benefit from common
experiences of other Turkish students and to find activities, friends, items for sale, and more. We highly
recommend you to sign up for our e-mail group and send an introductory message about yourself. You
can visit the group’s Web site at http://groups.yahoo.com/group/albany-turk.
Please also check out our other online channels to learn more about Turksa and interact with other
members.
UAlbany site: www.albany.edu/~turksa
Blogger site: www.turksa.blogspot.com
Facebook site: www.Facebook.com/group.php?gid=22140526767
YouTube site: www.YouTube.com/UAlbanyTurksa
Once again congratulations and welcome to SUNY Albany. We are looking forward to meeting you in
person and establishing lifelong relationships.
Best Wishes,

Asil Ali Özdoğru
Asil Özdoğru
Turkish Student Association
University at Albany, SUNY
http://www.albany.edu/~turksa
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5 Haziran 2009, Cuma
Merhaba,
SUNY Albany’e hoşgeldiniz! Bu başarınız ve hayatınızdaki yeni bir adım için sizi tebrik ederiz. Bu
karşılama mektubunu size Türk Ögrenci Kulübü’müz (Türksa) ve buradaki Türk ögrenciler adına
yollamaktan büyük bir sevinç ve kıvanç duyuyorum.
Üniversitemizdeki Tanınmış Yüksek Lisans Öğrenci Kulüpleri’nden biri olarak kulübümüz Türkler,
Türkiye ve/ya Türk kültürü ile ilgilenen Türk ya da değil herkes için ortak bir zemindir. Bahar 2006
döneminde başlayan Türksa üniversitemizde tüm kampüs üyeleri için çokkültürlü etkinlikler
düzenleyerek Türk kültürünü tanıtmayı ve kültürel zenginliği arttırmayı hedefler. Etkinliklerimiz arasında
Türk günleri kutlamaları, İngilizce altyazılı Türk film gösterimleri ve sıcak bir ortamda Türk mutfağından
örneklerle birlikte daha birçok etkinlik sayılabilir. Tüm etkinliklerimiz ücretsiz ve herkese açıktır.
Türksa’nın işlevlerinden bir diğeri de sizin gibi yeni gelen Türk ögrencilere bilgi ve yardım sağlamaktır.
Benzer bir geçmişi paylaşan bizler Albany’e yeni geldiğimizde yerleşme, ulaşım, vb. konularda ortak
durumlarla karşılaşırız. Türksa sizin yeni bir yerdeki yeni yaşamınıza geçiş ve uyum sürecinizi
kolaylaştırabilir. 100’den fazla üyeli e-posta grubumuz diğer Türk arkadaşların ortak deneyimlerinden
faydalanmak ve yeni arkadaş, etkinlik, satılık eşya bulmak ve dahası için eşsiz bir kaynak teşkil eder.
Grubumuza üye olmanızı ve kendinizi tanıtan bir ileti yollamanızı tavsiye ve teşvik ederiz. Grubumuzun
ağ sitesini http://groups.yahoo.com/group/albany-turk adresinde ziyaret edebilirsiniz.
Ayrıca lütfen Türksa hakkında daha fazla bilgi edinmek ve diğer üyelerle etkileşime geçmek için çeşitli
sanal ortamlarımızı da ziyaret ediniz.
UAlbany sitesi: www.albany.edu/~turksa
Blogger sitesi: www.turksa.blogspot.com
Facebook sitesi: www.Facebook.com/group.php?gid=22140526767
YouTube sitesi: www.YouTube.com/UAlbanyTurksa
Tekrar tebrikler ve SUNY Albany’e hoşgeldiniz. Sizinle yüzyüze tanışmayı ve bir ömür boyu sürecek
ilişkiler kurmayı dört gözle bekliyoruz.
En içten dileklerimizle,

Asil Ali Özdoğru
Asil Özdoğru
Turkish Student Association
University at Albany, SUNY
http://www.albany.edu/~turksa

Turkish Student Association
1400 Washington Ave, ED B-10, SUNY Albany
Albany, New York 12222 USA
turksa@albany.edu • www.albany.edu/~turksa

