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Uluslararası Öğrenci Derneği
Sefire-i Alem

Sefire-i Alem UÖD, 
üniversite eğitimleri için 
ülkemizi tercih eden 
öğrencilere ev sahipliği 
yapmak, onları tanımak, 
birbirleriyle kaynaştırmak, 
eğitim ve öğretim 
hayatları boyunca 
karşılaşabilecekleri 
maddi ve manevi 
ihtiyaçların çözümüne 
ortak olmak ve ülkemizde 
edindikleri birikimleri 
farklı coğrafyalara 
taşıyabilecek, vasıflı 
insanlar olabilmelerine 
katkı sağlayabilmek 
amacıyla kurulmuş bir 
sivil toplum kuruluşudur.
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HAKKIMIZDA
Sefire-i Âlem farklı coğrafyalardan eğitim almak için ülkemizi tercih eden 
misafir öğrencilere yönelik başta rehberlik ve eğitim alanlarında olmak üze-
re gönüllü çalışmalar yapmak için kurulmuş, uluslararası bir öğrenci derne-
ğidir. 2008 yılından beri faaliyet göstermektedir. 

Sefire-i Alem UÖD 
maddi desteğe ihtiyacı 
olan ve başarılı lisans, 
yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerine 
burs vermektedir.

Gönüllülerimiz eğitim yılı 
boyunca derneğimizde 
veya muhtelif mekanlarda 
çeşitli salon programları 
gerçekleştirmektedir. Bu 
etkinliklerde derneğimize 
destek veren gönüllülerimiz 
ile öğrencilerimiz bir araya 
gelmektedir.

“

 “
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Uluslararası Öğrenci Derneği

Eğitim Faaliyetleri 
Yükseköğrenim dönemlerini bizimle 
birlikte geçiren misafir öğrencileri-
mizin Türkiye’de geçirecekleri zama-

nı en verimli şekilde değerlendirebil-
meleri için derneğimiz çeşitli eğitim 
faaliyetleri yürütmektedir. 

Sefire-i Alem, 
yurtdışından 

ülkemize eğitim için 
gelen ve İstanbul’da 
eğitim gören misafir 

öğrencilere yönelik 
rehberlik, danışmanlık 

hizmetleri ile 
birlikte çeşitli 

eğitim faaliyetleri 
ve sosyal aktiviteler 

gerçekleştirmektedir.

Rehberlik 
Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci 
Derneği dünyanın farklı ülkele-
rinden gelerek Türkiye’de eğitim 
görmeyi tercih etmiş misafir öğ-
rencilere üniversite tercihi, okul 

kayıtları, ders seçimi, staj, barınma, 
burs, ulaşım, resmi işlemler ve ben-
zeri bir çok hususta danışmanlık ve 
rehberlik hizmetleri vermektedir.

2018 FAALİYETLERİ 

Sefire-i Alem
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Türkçe-İngilizce-
Arapça Seminerleri
Eğitim için ülkemize yeni 
gelen öğrencilerin karşı kar-
şıya kaldıkları dil ve konuş-
ma problemlerine yardımcı 
olmak için düzenli Türkçe 
seminerleri, öğrencilerin 
talepleri doğrultusunda da 
İngilizce ve Arapça dil semi-
nerleri verilmekte, öğrenci-
lerimizin okuma, okuduğunu 
anlama, dinleme, yazma 
ve konuşma aşamalarında 
başarılarını ölçmek için mü-
nazaralar düzenlenmektedir.

UÖS Seminerleri
Misafir öğrencilerimiz ül-
kemizde üniversite eğitimi 
alabilmek için Uluslararası  
Öğrenci Sınavı’na (UÖS) gir-
mek zorundadır. Derneğimiz 
bünyesinde misafir öğren-
cilerimize UÖS sınavlarına 
hazırlanmalarına yardımcı 
olmak amacıyla matematik, 
mantık ve Türkçe alanla-
rında düzenli eğitim se-
minerleri verilmektedir.

İngilizce Konuşma 
Kulübü
İngilizce konuşma kulübü-
müzde, misafir öğrencilerimi-
zin İngilizce dil yeteneklerini 
geliştirmek, akıcı bir şekilde 
İngilizce konuşmalarını sağ-
layabilmek için konuşma 
odaklı eğitim verilmektedir.

Kur’an ve Sünnet 
Seminerleri
Davetçi Sümeyye Rama-
zan Ahmed her hafta der-
neğimizde Arapça olarak 
Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in hayatından 
örneklerle “Kur’an-ı Kerim 
ve sünnet-i seniyye ile haya-
tımıza yön vermek” konulu 
seminerler vermektedir. 

TEMEL DERSLER İÇİN SEMİNERLER 
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Derneğimizde 
öğrencilerimize 

üniversite tercihi, 
okul kayıtları ve 

ders seçimi, staj, 
kurs yönlendirmesi, 

barınma, ulaşım 
ve iletişim, resmî 

işlemler ve benzeri 
birçok hususta 

gönüllü danışmanlık 
ve rehberlik hizmeti 

verilmektedir.

Uluslararası Öğrenci Derneği

Öğrencilerimize eğitimin sürekli-
liği ilkesini kazandırmak amacıyla 
dernek merkezimizde belirli peri-
yotlarla uluslararası ilişkiler, psi-
koloji, eğitim ve ahlak gibi çeşitli 
konularda seminerler verilmektedir. 
2018 yılı boyunca yapılan bu se-
minerlerden bazıları şunlardır:

REHBERLİK SEMİNERLERİ 

TEMALI EĞİTİM SEMİNERLERİ

Ülkemizde misafir öğrencilerin eği-
timleri süresince aile özlemi, yaşam 
masraflarını karşılama, uyum sağ-
lama gibi çeşitli sosyal, ekonomik 
ve kültürel sorunlarla karşılaştıkları 
göz önüne alınarak derneğimizde 
rehberlik temalı çeşitli seminerler 
düzenlenmektedir. Bu bağlamda 
2018 yılı boyunca yapılan bu se-
minerlerden bazıları şunlardır: 

Psk. Nesrin Aksu, “Motivasyon”

Psk. Nesrin Aksu, “Özgüven ve Güzel 
Ahlak”

Türkiye Mezunlar Derneği 
(TUMED)’den Barış Osman, Bassam 
al Hanahi ve Abdulfettah Shoobule, 
“Mezuniyet Süreçleri, CV/Özgeçmiş 
Hazırlama, İş Hayatına Hazırlık” 

Psk. Nesrin Aksu, “Yeni Bir Ülkeye 
Adapte Olmak”

İnsani ve Sosyal Araştırmalar Mer-
kezi (İNSAMER)’den Zeynep Bakır, 
“Batı’nın krizleri ve İslamofobi” 

Sefire-i Alem ve Uluslararası Doktorlar 
Derneği (AID) işbirliği ile İstanbul’da Ge-
lişim Üniversitesi’nde Öğr. Gör. Nadiye 
Çamcı ve ekibi eğitmenliğinde “İlk Yar-
dım ve Temel Yaşam Desteği Eğitimi” 

Erlan Baianov, “UÖS Bilgilendirme”

Sefire-i Alem
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Yeni Şafak gazetesi yazarı araştırmacı-ya-
zar Kemal Öztürk, “Kudüs nasıl kurtulur?”

Yönetmen-fotoğrafçı Ömer Faruk Ak-
soy, “İki Şehir Mekke ve Medine” 

Gazeteci ve çocuk edebiyatı yazarı Tayyaba 
Syed, “Stories Unfolding Through Journalism” 

Gazeteci yazar Nebile Said, “Günümüz-
de iletişim araçları ve sosyal medya” 

İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merke-
zi (İNSAMER)’den Melahat Kemal, “Or-
tadoğu’da bir kriz merkezi: Irak” 

Emre Kaya, “Ramazan’dan na-
sıl istifade edebiliriz?” 

Melike Özmen, “Ülkemi Tanıtıyorum Atölyesi” 

Arzu Doğan, “Kitap Okuma Atölyesi: Najla 
T. Kepler, Teksas’tan Hakikate Yolculuk”
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Uluslararası Öğrenci Derneği

Sosyal Etkinlikler

ÜLKE TANITIM VE YEMEK GÜNLERİ

Derneğimizin en renkli aktivitelerin-
den biri olan ülke tanıtım günlerinde 
öğrencilerimiz kendi ülkelerinin sos-
yokültürel durumu ve tarihi hakkında 
sunumlar yapmaktadırlar. İkram bö-
lümünde de öğrencilerimiz ülkelerine 
ait yöresel değişik tatlar ve lezzetleri 

arkadaşları ile paylaşmaktadır. Der-
neğimizde Ocak ayında Filistin, Şubat 
ayında Türkmenistan, Mart ayında 
Suriye ülke tanıtım günü düzenlendi, 
sunumların ardından yöresel lezzetler 
ikramları yapıldı. 

Sefire-i Alem 
UÖD olarak 

sosyal medyanın 
en çok kullanılan 

mecralarından 
Instagram, Twitter 
ve Facebook’dayız. 

Hesaplarımızı 
takip ederek tüm 
duyurularımız ve 

etkinliklerimizden 
haberdar 

olabilirsiniz. 

Sefire-i Alem
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Ocak ayında derneğimizde Mezun 
Öğrenci Toplantısı gerçekleştirildi. 
Mezun Öğrenci Çalışmaları Birimi 
yeni mezun olacak ve mezun olmuş 
öğrenciler ile bir araya geldi. 9 ül-
keden 16 öğrencinin katıldığı top-
lantıda mevcut çalışmalar hakkında 
bilgi verildi, yeni dönemde mezun 
öğrencilere yönelik yapılabilecek 
faaliyetler hakkında istişare edildi.

Şubat ayında Mezun Öğrenci Top-
lantılarının ikincisi gerçekleştirildi. 
Mezun Öğrenci Çalışmaları Birimi 
10 ülkeden lisans, yüksek lisans 
ve doktora mezunu olacak öğren-
ciler ile bir araya geldi. Öğrenciler 
toplantıda eğitim ve çalışma haya-
tında yaşamış oldukları sorunları 
paylaştılar. Sonraki toplantılarda bu 
sorunlara ilişkin bir sunum yapıl-
ması kararı alındı ve yeni dönemde 
birimin gerçekleştirmek istediği 
çalışmalara dair bilgi verildi.

“BENİM HİKAYEM” 
KONUŞMALARI

Öğrencilerimizin hayat hikaye-
lerini, Türkiye’de bulundukları 
süre içerisindeki tecrübelerini 
paylaştıkları “Benim Hikayem” 
Konuşmaları’nda Aralık ayında 
Suriyeli öğrencilerimiz Lemiz Sa-
lioum ve Esma Asaad’ı dinledik. 

MEZUN ÖĞRENCİ 
TOPLANTILARI 
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Uluslararası Öğrenci Derneği

İslam topraklarında üretilmiş, 
İslam kültürünün izlerini taşıyan 
sanat dallarının tanıtıldığı atölye-
mizde Kasım ayında hattat Merve 
Aktürk tarafından hüsn-ü hat 

semineri, Aralık’ta neyzen Zeynep 
Demir tarafından musiki semineri 
(kanun ve ney dinletisi) gerçekleş-
tirildi.

ÜLKE TANIŞMA 
ÇAYLARI 

Dernek yönetimimiz ile öğ-
rencilerimizi biraraya getiren 
ülke tanışma çaylarında 
Kasım ayında Uygur ve Faslı 
öğrencilerimizle hasbihal 
ettik, hem kendi ülkelerinden 
hem de Türk mutfağından 
ikramlarda bulunduk.

İSLAM SANATLARI ATÖLYESİ

Sefire-i Alem
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Her cumartesi dernek mer-
kezimizde hattat Merve 
Aktürk tarafından İslâm 

harflerini güzel yazma sanatı 
olarak ifade edilen hüsn-i hat 
seminerleri verilmektedir. 

Öğrencilerimizi alim ve 
kanaat önderleri ile tanış-
tırdığımız alim ziyaretleri 
kapsamında Ocak ayında 
İnsan Vakfı genel merke-
zinde İslam hukukçusu Dr. 
Şerafeddin Kalay’ı, Bilim 
Kültür ve Sanat Derneği 
(BİKSAD)’da hattat Hüseyin 

Kutlu’yu, Kasım ayında İs-
lami Araştırmalar Merkezi 
(İSAM)’da Mehmet Yaşar 
Kandemir hocayı öğren-
cilerimizle birlikte ziyaret 
ettik, hasbihal ederek ilmi 
hayatlarındaki tecrübelerini 
ve tavsiyelerini dinledik.

HÜSN-Ü HAT SEMİNERLERİ

ALİM ZİYARETLERİ
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Uluslararası Öğrenci Derneği

HOBİ ATÖLYESİ 

Türk el sanatlarının inceliklerini öğren-
mek ve yeni bir hobi edinmek isteyen 
öğrencilerimize atölye ortamında eği-
timler veriyoruz. Dernek merkezimizde 

İnci Karahan hocamızın eşliğinde ahşap 
boyama, Şura Karahan hocamızın eşli-
ğinde kanaviçe atölyesi düzenlendi.

SİNEMA GÜNLERİ
Belirli periyotlarla düzenlediğimiz sine-
ma etkinlikleri ile hem dünya hem Tür-
kiye’den özgün film ya da belgesel gibi 
yapımları öğrencilerimizle buluşturuyo-
ruz, gösterimin ardında Melek Erkılınç 

eşliğinde film kritiği yapıyoruz. 2018 
yılında gösterimlerini yaptığımız yapım-
lar şunlar: Wonder, Ateş Böceklerinin 
Mezarı, Umudunu Kaybetme, Swades.

Sefire-i Alem
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Kasım ayında Peygamber efendimizin 
dünyaya teşrifleri vesilesiyle dernek 
merkezimizde Mevlid-i Şerif programı 
düzenlendi. Tacikistanlı öğrencimiz 
Ayşe Abdurrahmanova’in Kuran’ı Kerim 
tilavetiyle başlayan program Sümeyye 
Ramazan Ahmed’in Peygamberimiz’in 
(s.a.v) dünyaya teşriflerindeki olağanüs-

tülükleri, çocukluğu ve güzel ahlakını 
anlatan sohbeti ile devam etti. Sohbetin 
ardından öğrencilerin sorularına cevap 
verildi. Programda yapılan sürpriz çe-
kiliş ile çeşitli hediyeler dağıtıldı. Endo-
nezya ve Suriyeli öğrencilerimizin ilahi 
ve şiirleri ile katkıda bulunduğu progra-
mımız çay ve ikramlıklarla sona erdi.

MEKKE’NİN FETHİ PROGRAMI

Aralık ayında düzenlediğimiz “Mek-
ke’nin Fethi” programı yaklaşık 100 
öğrencimizin katılımıyla gerçekleşti. 
Program Mısırlı öğrencimiz Umey-
me Mohammed tarafından okunan 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. 

“Çağrı” filminden fetih sahnesi gösteri-
minin ardından İlahiyatçı Zehra Çevik 

öğrencilerimize Mekke’nin tarihini ve 
fethinin önemini anlattı. Programımız 
Endonezyalı Sarah Khanz ve Taci-
kistanlı Ayşe Abdurrahmanova tara-
fından okunan ilahilerle devam etti. 
Programın sonunda öğrencilerimize 
çeşitli hediyeler ve ikramlar dağıtıldı.

MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMI 
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Uluslararası Öğrenci Derneği

RAMAZAN/KURBAN ETKİNLİKLERİ

Ramazan ve Kurban dönemlerinde 
derneğimizde düzenlenen iftar ve 
bayramlaşma organizasyonları ile öğ-
rencilerimize hanelerinin sıcaklığını 
aratmayacak, hoşça vakit geçirebile-
cekleri samimi ortamlar oluşturmaya 
gayret ediyoruz. Ramazan aylarında 
derneğimizde iftar programlarında, 
bayram sabahlarında da bayramlaşma 
ve özel mekanlarda kahvaltı program-
larında öğrencilerimizi ağırlıyoruz. 

Ramazan ayı boyunca dernek merke-
zimizde personelimiz, yönetimimiz 
ve gönüllülerimiz tarafından haftada 
üç gün iftar programı düzenlendi. 
Haricen gönüllülerimizin destek-
leriyle Eyüp Cağistan Restoran’da, 
Eyüp Hacı Beşir Ağa Medresesi’nde 
ve Kariye Pembe Köşk’te öğrencileri-
mizi bir iftar sofrasında buluşturduk.  

2018 Ramazan Bayramı’nı öğrencileri-
mizle birlikte Sultanahmet Camii’nde 
karşıladık. Bayram namazının ardın-
dan Cankurtaran Öğretmenevi’nde 
bayramlaşma programı düzenledik. 
2018 Kurban Bayramı geleneksel 
bayramlaşma programımızı ise bayra-
mın üçüncü günü dernek binamızda 
düzenledik. İkramlarımız eşliğinde 
gerçekleşen bayramlaşmamıza öğ-
rencilerimiz yoğun ilgi gösterdi. 

Derneğimiz ayrıca Zilhicce İftarı adıyla 
Ağustos ayında Şehzadebaşı Camii 
bahçesinde öğrencilerimizi, yönetim 
kurulumuzu ve gönüllülerimizi bu-
luşturan bir iftar programı düzenledi 
Programlarımıza iştirak eden gönül-
lülerimize, öğrencilerimize ve bağış-
çılarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Sefire-i Alem

sefireialem

Sefire-i Alem, 
eğitim hayatları 

boyunca 
uluslararası 

öğrencilerin kişisel 
yeteneklerini 

geliştirerek, 
Türkiye’de 

geçirdikleri 
eğitim sürecinde 

yaşadıkları 
zorlukları aşmaları 

için onlara yardımcı 
olur ve kültürel 

zenginliğimizi 
onlarla paylaşarak 

bir dayanışma 
ortamı oluşturur.



Derneğimiz öğrencileri ve 
gönüllüleri biraraya gelerek 
Ekim ayında Başakşehir’de 
düzenledikleri bir salon 
programı ile 2014’ten bu 
yana yıkıcı bir iç savaşla 

karşı karşıya olan Yemen 
ve 2018’de üst üste gelen 
afetlerle karşı karşıya kalan 
Endonezya/Açe yararına 
salon programı tertip etti.

Sefire-i Alem Uluslararası 
Öğrenci Derneği’nin 10. 
Mezuniyet Töreni 120 öğren-
cinin katılımıyla gerçekleşti. 
Mayıs ayında Merter Şellale 
Cafe’de gerçekleşen mezuni-
yet törenine UDEF Hanımlar 
Komisyonu Başkanı Şeyma 
Üstün ve Hanımlar Komis-
yonu üyeleri, İHH Kadın 
Kolları Başkanı Müzeyyen 

Taşçı, Yönetmen Tülay Gök-
çimen ve Sefire-i Alem Der-
neği Genel Başkanı Hümeyra 
Yıldız ve yönetim kurulu 
üyeleri iştirak etti. İftar ye-
meği ile birlikte gerçekleşen 
programda lisans eğitimle-
rini tamamlayarak mezun 
olan öğrencilerimize plaket 
ve hediyeler takdim edildi.

Gönüllülerimiz eğitim yılı 
boyunca derneğimizde atölye 
çalışmaları, salon program-
ları ve kermesler gerçek-
leştirmiştir. Derneğimizin 

çalışmaları için vaktini, 
emeğini, sabrını esirgeme-
yen değerli gönüllülerimize 
şükranlarımızı sunarız.

SOSYAL SORUMLULUK ETKİNLİKLERİ 

MEZUNİYET TÖRENİ

GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİ 
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Uluslararası Öğrenci Derneği

Derneğimizde Mart ayında UÖS ve 
Türkçe seminer grubu öğrencileri-
mize yönelik Bahar Şenliği etkinliği 
düzenlendi. Şenlikte öğrenciler 
hayat hikayelerini ve Türkiye’de 
öğrencilik tecrübelerini bizlerle 
paylaştılar. Etkinlikte tekerleme, 

kulaktan kulağa gibi Türkçe dil 
pratiklerini sergiledikleri oyunlar 
oynayan öğrencilerimiz program 
sonunda ülkelerinin şarkıları ve 
yöresel oyunlarını sergilediler. Öğ-
rencilerimize etkinliğimize katılım-
larından dolayı çok teşekkür ederiz.

KOCAELİ YUVACIK’TA 
MOTİVASYON KAMPI 

Şubat ayında 40 öğrencimiz 
ve 3 personelimizle Kocae-
li Yuvacık’ta Aytepe Diriliş 
Kampı’nda konakladık. 1200 
rakımlı Aytepe yaylasında 
ormanın içinde bungalovlarda 
kalan öğrencilerimiz Psk. Fey-
za Bağlan’dan “Duygu, Dü-
şünce, Davranış”, Esma Betül 
Boztepe’den “Değer, Değmez 
Şeyler” başlıklı seminerleri 
dinlediler; kitap okuma, ok 
atma ve matrakçı, jenga, 
mangala gibi grup oyunları ile 
keyifli vakit geçirdiler.

BAHAR ŞENLİĞİ 

Sefire-i Alem
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Sefire-i Alem UÖD olarak Ocak 
ayında İstanbul Üniversitesi Ulus-
lararası Öğrenci Ofisi’nin davetiyle 
İstanbul Üniversitesi Profesörler 
Evi’nde düzenlenen STK’larla 
tanışma toplantısında hazır bu-
lunduk. İstanbul Üniversitesi 155 
ülkeden 7.800 uluslararası öğrenci 
ile İstanbul ve Türkiye’de en fazla 
uluslararası öğrenciye eğitim veren 
eğitim kurumlarından bir tanesi. 

Bu toplantıda da uluslararası öğ-
rencilere yönelik faaliyet gösteren 
STK’lar ile üniversite bünyesinde 
çalışmalarına başlayan Ofis’in 
işbirliğinin nasıl arttırılabileceği 
yönünde fikir alışverişi yapıldı. 
Verimli geçen toplantının ardından 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep 
Güloğlu da STK temsilcilerini ağır-
ladı, uluslararası öğrencilerin karşı-
laştıkları sorunları dinledi.

Ocak ayında Sefire-i Alem olarak 
İstanbul Üniversitesi Uluslararası 
Öğrenci Ofisi’ne bir ziyaret gerçek-
leştirdik. Ziyaretimizde derneğimi-

zin faaliyetlerini aktardık, Ofis’in 
çalışmaları ile ilgili Başkan Doç. Dr. 
Faruk Taşçı ve Fatma Zehra Ak-
taş’tan bilgi aldık.

İST. ÜNİ. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ 
STK’LARLA TANIŞMA TOPLANTISI’NA KATILDIK 

İST. ÜNİ. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ’Nİ 
ZİYARET ETTİK



Kültürel Faaliyetler

İSTANBUL MEDENİYET GEZİLERİ 

Kültür gezileri 
vesilesi ile 

İstanbul’un 
ve Türkiye’nin 

farklı bölgelerini 
uluslararası 

öğrencilerimize 
tanıtıyoruz.

Medeniyetlere başkentlik yapmış İstan-
bul şehrini tanımak ve tanıtmak adına, 
Derneğimiz ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi işbirliği ile “Medeniyet Şehri 
İstanbul” gezileri düzenlenmiştir. Kent 
rehberlerinin de eşlik ettiği gezilerimiz-
de öğrencilerimiz Mart ayında Beyler-

beyi Sarayı ve Üsküdar, aralık ayında 
Eyüp Sultan Camii ve meydanı, Pierre 
Loti tepesi, Karaköy Camii, Yeraltı Cami, 
Dolmabahçe Camii, Nusretiye Cami, 
Dolmabahçe Sarayı, Tophane Kılıç Ali 
Paşa Camii gibi İstanbul’un pek çok nok-
tasını keşfetme imkanı buldu.
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2018 yılında Sefire-i Alem olarak öğrencilerimizi yoğun 
ders temposundan uzaklaştırıp hem hoşça vakit geçirmele-
ri hem de bulundukları coğrafyanın tarihi ve kültürel mira-
sını tanımaları amacıyla öğrencilerimizle birlikte Bursa’ya 
kültür gezisi düzenledik. Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz 
gezide öğrencilerimiz küçük bir Osmanlı köyü hüviyetini 
koruyan Cumalıkızık, şehir merkezinde Osman Gazi, Orhan 
Gazi türbeleri, Saat Kulesi, Muradiye Cami ve Külliyesi, 
Emir Sultan Camii ve Ulu Camii’yi görme fırsatı buldu. 
Gezimiz sırasında konaklama imkanı sağlayan İHH Afet 
Koordinasyon Merkezi ekibine bizi misafir ettikleri için 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ŞEHİRDIŞI KÜLTÜR GEZİLERİ



Sefire-i Alem 
UÖD, Türkiye’nin 

muhtelif şehirlerinde 
uluslararası 

öğrencilere yönelik 
faaliyet gösteren 

64 derneğin 
bağlı bulunduğu 

Uluslararası 
Öğrenci Dernekleri 

Federasyonu (UDEF)’in 
kurucu üyelerindendir.

UDEF TANITIMCILAR VE İSTİŞARE ÇALIŞTAYI

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER 
EĞİTİM VE KARDEŞLİK KAMPI
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Uluslararası Öğrenci Derneği

Sefire-i Alem UÖD olarak UDEF ta-
rafından düzenlenen ve Şubat ayında 
Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Mer-

kezi’nde gerçekleştirilen Tanıtımcılar 
Eğitim ve İstişare Çalıştayı’na katıldık.

Şubat ayında UDEF Kadın Kolları tara-
fından Uluslararası Öğrenciler Eğitim ve 
Kardeşlik Kampı gerçekleştirildi. Darıca 
Bayramoğlu Tesisleri’nde yapılan kampta 

20 ülkeden misafir kız öğrencilerimiz 
çeşitli eğitim seminerleri alırken birbirle-
rini de yakından tanıma imkanı buldular.

Sefire-i Alem

sefireialem

UDEF Faaliyetleri



Uluslararası Öğrenci Dernek-
leri Federasyonu (UDEF)’in 
düzenlediği “Benim Ülkem 
Türkiye” yarışmasının ikin-
cisi Kasım ayında Ankara’da 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu konferans salonun-
da gerçekleştirildi. Kısa film, 
hikaye ve şiir olmak üzere üç 
kategoride gerçekleştirilen 
yarışmada derneğimiz öğ-

rencilerinden Türkmenistanlı 
Maysa Jumashova “Yeşeren 
Ümitler” şiiri ile ikinci oldu. 
Öğrencilerimiz yarışmanın 
ardından Beştepe Millet Ca-
mii’ni de ziyaret etti. Aralık 
ayında dernek merkezimizde 
düzenlenen şiir okuma et-
kinliğinde Maysa Jumashova 
şiirini yazma hikayesini 
öğrencilerimizle paylaştı.

Mart ayında Okçular Vakfı 
Gençlik Kurulu ve Ulusla-
rarası Öğrenci Dernekleri 
Federasyonu (UDEF) iş birliği 
ile Uluslararası Çanakkale 
Destanı Kupası müsabaka-
ları gerçekleşti. Müsabakada 
Sefire-i Alem Derneği adına 
35 ülkeden 54 kız öğrenci-
miz hazır bulundu. Okçular 
Vakfı’nda 5 gün boyunca 

verilen okçuluk eğitimlerinin 
ardından yapılan yarışmada 
birinciliği Kırgızistan’dan 
Sultana Abdilkasımkızı, 
ikinciliği de Doğu Türkis-
tan’dan Dilru Altınartıslı 
kazandı. Madalya ve kupayı 
öğrencilerimize UDEF Baş-
kanı Mehmet Ali Bolat ve 
Okçular Vakfı Başkanı Hay-
dar Ali Yıldız takdim etti.

BENİM ÜLKEM TÜRKİYE YARIŞMASI 

ULUSLARARASI ÇANAKKALE DESTANI 
KUPASI OKÇULUK MÜSABAKASI



Uluslararası Öğrenci 
Buluşmaları, ülkemize 

üniversite eğitimi 
almak için dünyanın 

farklı ülkelerinden 
gelen öğrencilerin 
sivil toplum bilinci 

ve organizasyon 
kabiliyeti kazanmaları 

ve uluslararası 
öğrencilerle ilgili 

kamuoyunda gündem 
oluşması amacıyla 

yapılmaktadır. 
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Uluslararası Öğrenci Derneği

11. Uluslararası Öğrenci Buluşması 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 
Uluslararası Öğrenci Dernekleri 
Federasyonu (UDEF) tarafından 41 
ülke ve 75 şehirde gerçekleştirildi. 
Programın Esenler Belediyesi iş-
birliği ile yürütülen etkinliklerinde 

Sefire-i Alem de hazır bulundu. 
“Dünya 5’ten Büyüktür” sloganıyla 
düzenlenen Buluşma etkinliği Ma-
yıs ayında Esenler Dörtyol Meyda-
nı’nda gerçekleşti. Programın or-
ganizasyon finali 12 Mayıs’ta Haliç 
Kongre Merkezi’nde yapıldı. 

11. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BULUŞMASI

Sefire-i Alem

sefireialem



EĞİTİM VE
KARDEŞLİK KAMPI

UDEF, Mart ayı sonunda Darıca 
Bayramoğlu Tesisleri’nde Eğitim 
ve Kardeşlik Kampı düzenledi. 
Öğrencilerimiz kamp süresince 
UDEF Kadın Kolları Başkanı Şey-
ma Üstün’den “ümmetin birliği ve 
kardeşliği”, Psk. Feyza Bağlan Eroğ-
lu’dan “Özel ve sosyal hayatta kadın 
olmak”, Doç. Dr. Abdullah Hikmet 
Atan’dan “Ümmetin ihtiyaç duyduğu 
insan modeli”,  Ankara Asma Köprü 
Uluslararası Öğrenci Derneği Baş-
kanı mimar Hanefi Sinan’dan “Önce 
ahlak” konulu sunumları dinledi.
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