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İLEM

Uzunca bir süredir Türkiye’de sahih
bir ilim ve düşünce geleneğinin tesis
edil(e)mediğine şahit olmaktayız. Yaşanan bu buhranın sebebi medeniyetimizin köklerinden yaşanan kopuştur.
İlmi geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesine zemin oluşturarak
insanlığın sorunlarına çözüm üreten ilmi
çalışmalar yapmak gayesiyle çalışmalarına yön veren İlmi Etüdler Derneği
(İLEM) 2002 yılında kurulmuştur. Hem
çağın ruhunu hem de kendi medeniyetimizin esaslarını kavrayacak dirayet ve
feraset sahibi ilim adamlarının yetişmesi
için İLEM bünyesindeki çalışmalar çok
yönlü ve mukayeseli bir yaklaşımla yapılandırılmıştır.
Bu kitapçıkta 2012 Güz dönemi İhtisas
Programı’nın detayları yer almaktadır.
Programdaki derslere ve okuma gruplarına tüm araştırmacı ve ilim adamlarını
beklemekteyiz
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İLEM İhtisas Programı
İlmî geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesine zemin oluşturarak insanlığın sorunlarına kalıcı çözümler üretmek gayesiyle
2002 yılında yola çıkan İlmi Etüdler Derneği (İLEM), her geçen
gün artan ilmî faaliyetleri ve zenginleşen ders içerikleriyle istikrarlı
bir şekilde yoluna devam etmektedir. On yıldır gelişerek ilerleyen
‘İLEM Eğitim Programı’ yanında ilk uygulaması 2012 Bahar döneminde gerçekleşen İLEM İhtisas Programı, İlmi Etüdler Derneği’nin
ilim dünyamıza sağlamayı düşündüğü katkıların ciddi ve somut
göstergesi olması hasebiyle mühim bir rol üstlenmektedir.
İhtisas Programı bünyesinde yürütülecek seminerlerle farklı meselelerde eleştirel ve yapıcı bir bakışın geliştirilmesi ve buradan
hareketle belli birikimlerin meydana gelmesi; okuma grupları ile
alanlarında önemli çalışmalara imza atmış kişiler ve klasik eserler
merkeze alınarak okumalar yapılması ve bu çerçevede oluşturulan
temel ilmî birikimin günümüz ilim dünyasına aktarımının sağlanması amaçlanmaktadır. Benzer şekilde atölye çalışmaları ile de bu
meselelerin uzun vadede, derinlemesine düşünülmesi, tartışılması
ve neticesinde ilmî çıkarımlarda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu
çalışmaların yanında gerçekleştirilecek tez sunumları ile, özgün ve
nitelikli çalışmaların akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak ve çalışma sahibinin edindiği bilgi ve tecrübenin paylaşımını sağlamak amaçlanmaktadır.
Alanında yetkin isimlerin yürüteceği ve yine alanın ilgilileri tarafından takip edilen/edilebilecek olan İhtisas Programı, 2012 Güz
dönemi için hazırlanan zengin içeriğiyle siz değerli katılımcı adaylarının ilgisine sunulmuştur.
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dersler

İLEM İhtisas Programı dâhilindeki seminerler; katılımcıların
daha hususi alanlarda derinlemesine analizler ve yorumlar
yapmasını mümkün kılacak muhtevalara sahiptir. Eleştirel bir
bakış kazandırmak ve neticesinde nitelikli birikimlerin vücuda
gelmesini sağlamak, seminerlerin başlıca gayesidir.
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İKTİSAT FELSEFESİ
Prof. Dr. Feridun Yılmaz
10 Hafta / 13 Ekim-22 Aralık / Cumartesi / 12.30-14.30
Katılım Şartları: İngilizce bilmek.

İktisat diğer sosyal bilimler gibi felsefeden doğmuş olsa da, tarihsel
macerasının uzunca bir dönemi boyunca felsefeden uzaklaştığı ölçüde
kendisine bir varlık alanı açabileceği düşüncesinin peşinden gitmiştir.
Bu durum bir yandan iktisadın disipliner sınırlarını netleştirmesine hizmet ederken, öte yandan düşünsel ufkunun daralmasına yol açmıştır.
Son çeyrek yüzyılda ise iktisat ile felsefe arasındaki ilişkinin yeniden
kurulma çabaları görünür hale gelmeye başlamıştır. İktisat felsefesi başlığıyla somutlaşan bu çabalar hem ortodoks hem de heterodoks iktisat
okullarından gelmektedir. İktisat felsefesi etrafında yoğunlaşan çabalar
iktisadın dilinin çoğulculaşmasına, daha eleştirel bir vurguya doğru
açılmasına katkı sağlama potansiyeli taşımaktadır. İktisat felsefesi seminerinde bu literatürün yakın dönem seyri eleştirel çabaları daha öne çıkaracak şekilde tartışılacaktır. Bu çerçevede felsefenin niteliği, iktisat ve
ontoloji, iktisat ve etik, iktisat ve metodoloji, iktisat ve postmodernizm
gibi konular ele alınacaktır. Bu ders 2013 yılında çalışmalarına İktisat
Felsefesi Atölyesi olarak devam edecektir.

Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
mezunudur. Yılmaz, yüksek lisans ve doktora eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. Kurumsal İktisat alanında yoğunlaşan çalışmalarının yanında İktisat Metodolojisi ve Felsefesi,
İktisadi Düşünce Tarihi ve Politik İktisat sahasında çalışmalar yürütmektedir. Halen Uludağ Üniversitesi
İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
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ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİ
Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Bezci
10 Hafta / 13 Ekim-22 Aralık / Cumartesi / 13.00-15.00
Katılım Şartları: Teorik ve kavramsal düşünmeye/sorgulamaya yatkın olmak.

Siyaset felsefesi hayal kırıklığının eseridir. Siyaset felsefecileri olması
gerekeni çağıran değil, olanla barışık olmayan düşünürlerdir. Platon’un
hayal kırıklığı, Sokrates’i öldüren demokrasidir. Hobbes’un Leviathan’ını
yaratan iç savaştır. Disiplin abidesi Kant’ın derdi özgür olmaktır. Parçalı Germen dünyasının düşünürü Hegel’in hayalidir devlet. XIX. yüzyılın
toplumsal/sınıfsal hayal kırıklığının sonucudur Marx’ın eşitlik rüyası.
XX. yüzyılın siyaset felsefecileri özgürlük ve eşitliği, birey ve devleti, din
ve devleti, piyasa ve devleti, yasallık ve meşruiyeti, uzlaşma ve çatışmayı, ideoloji ve ütopyayı, egemenlik ve bağımlılığı, hukuk ve adaleti
birleştirmeye çalışırken siyaseti mümkün kılan karşıtlıkları yok ettiler.
Siyasetin aşıldığı tarafsız bir toplumun rüyasıyla yaşayanlara karşı 21.
Yüzyıl siyaset felsefecileri siyasetin doğasını sorgulamaya geri döndüler
ve görmezden gelinen tarafgirliğimizi konuşabileceğimizi va’z ettiler.
Kavramlar olmadan düşünsel konumu/tarafı konuşmak mümkün olmadığından bu derse giriş siyaset felsefesinin geleneksel ve modern
kavramlarını anlamaya çalışarak yapılacaktır. Bu ders 2013 yılında çalışmalarına Çağdaş Siyaset Felsefesi Atölyesi olarak devam edecektir.

Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Bezci, Ankara SBF Kamu Yönetimi mezunudur. Bremen Üniversitesi’nde
yaptığı dil öğrenimi sonrasında Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Uludağ
Üniversitesi’nde Carl Schmitt’in siyaset felsefesi üzerine doktora tezi yazdı. Muğla Üniversitesi’nde başladığı akademik görevini Sakarya Üniversitesi’nde sürdürmektedir.
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İSLAM VE SEKÜLERLEŞME
Doç. Dr. Mustafa Tekin
10 Hafta / 10 Ekim-19 Aralık / Çarşamba / 16.30-18.00
Katılım Şartları: Derse dair istenen okumaları yapmak ve devam konusunda istikrarlı
olmak.

Modernizmin önemli sacayaklarından biri olan ve içinden şu anda geçmekte olduğumuz postmodern dönemde, küresel ve yerel ölçekte gündelik yaşamın içinde çok farklı formlarla tezahürlerini izlediğimiz sekülerlik, önce kavramsal ve tarihsel çerçeveleriyle ele alınacak; daha sonra
Türkiye merkezli ama Türkiye ile sınırlı olmaksızın sekülerliğin Müslüman
deneyimleri içindeki yeri ve gündelik hayattaki yansımaları diyalojik bir
şekilde analiz edilmeye çalışılacaktır. Bu ders 2013 yılında çalışmalarına
İslam ve Sekülerleşme Atölyesi olarak devam edecektir.

Doç. Dr. Mustafa Tekin, 1968 yılında dünyaya gelmiştir. Lisans öğrenimini Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 1991 yılında tamamlamıştır. Yine aynı fakültede ‘Din Sosyolojisi’ alanında,
1995 yılında hazırladığı “Mevlâna Celâleddin Rûmi’de Din ve Toplum” başlıklı teziyle yüksek lisansını
tamamlamıştır. Aynı üniversitede 2003 yılında sosyoloji bölümünde “Türkiye’de Aydın Kadınlara Göre
Din ve Kadın” başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Ulusal dergilerde yer almış çok sayıda makalesi
ve uluslararası toplantılarda yapmış olduğu nitelikli sunumları bulunan Tekin, çalışmalarını modern ve
postmodern süreçte İslâmi imkânlar üzerinde yoğunlaştırarak sürdürmektedir.
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OSMANLI’DA KİTAP KÜLTÜRÜ
Yrd. Doç. Dr. Berat Açıl
8 Hafta /11 Ekim - 06 Aralık / Perşembe /18.00-19.30
Katılım Şartları: Osmanlıca ve İngilizce okuma becerisine sahip olmak. Öncelikli olarak
lisansüstü öğrencileri tercih edilecektir.

Osmanlı toplumunda kitap, yazı ve okumayla kurulan ilişkinin irdeleneceği bu çalışmada okuma ve yazma pratiklerinin entelektüel boyutunun yanı sıra meclis gibi metinlerin okunduğu alanlar da incelenecektir.
Dolayısıyla çalışmada metinlerin üretilme ve tüketilme koşulları ve bu
koşulların Osmanlı zihniyetinden hem etkilenen yönleri hem de söz konusu zihniyeti etkileme biçimleri ortaya konmaya çalışılacaktır.

Yrd. Doç. Dr. Berat Açıl, Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayıp, 2010 yılında doktor unvanını aldı. 2003-2007 yılları arasında
Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi, 2007-2009 yılları arasında
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Türk Dili okutmanı olarak çalışan Açıl, 2009’dan bu yana İstanbul Şehir
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görev yapmaktadır. Açıl, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin
kuruluş çalışmalarına katkıda bulundu. Osmanlı edebiyatının değişik alanlarında araştırmalar yapmış
ve yapmakta olan Berat Açıl; nazım ve nesir, mesnevi, alegori, anlatıbilim, roman kuramı, Osmanlı
okuma ve yazma kültürü gibi alanlara ilgi duymakta ve bu konularda araştırmalar yapmaktadır. Açıl’ın
yazıları Varlık, Virgül, Kitaplık, Parşömen, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Kritik, İnsan ve Toplum gibi dergilerde ve değişik derlemelerde çıkmıştır. Daha önce Kritik dergisinin yayın kurulu üyesi
olan Açıl, İnsan ve Toplum Dergisi’nin yayın kurulu üyeliğini devam ettirmektedir. Berat Açıl, World
History Association üyesidir.
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İSLAM DÜŞÜNCESİNDE AKIL
Yrd. Doç. Dr. A. Cüneyd Köksal
6 Hafta / 2 Kasım-7 Aralık / Cuma / 19.00-20.30
Katılım Şartları: İslam düşüncesinin bir alanında eğitim görmüş olmak ve orta düzeyde
Arapça bilmek.

Akıl; İslamî ilimlerin ve İslam düşüncesinin her sahasını ilgilendiren en
temel kavramlardan birisidir. İnsanın hem anlayıp idrak etmesinin, hem
de eylemesinin temel ilkesi olarak akıl etrafında farklı perspektiflerden
zengin bir birikimin oluşturulmuş olması tabiidir. Akıl bir yandan insanı
diğer canlılardan ayırması ve onu ilâhî hitaba ve şer’î mükellefiyetlere
ehil kılması yönüyle dinî ilimlerin üzerinde önemle durduğu bir kavram
olmuş, diğer yandan İslam öncesi düşünce geleneklerinde ve bu meyanda antik Yunan düşüncesinde yoğun bir tefekkürün konusu olmuş ve bu
birikim İslam düşüncesini çeşitli yönleriyle etkilemiştir. Aklın İslam ilim
ve düşünce geleneklerinde farklı disiplinler ve ekoller arasında karşılaştırmalı bir şekilde incelenmesi bu seminerin amacını oluşturmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. A. Cüneyd Köksal, 1976’da Ankara’da doğdu. 1999’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Hanefî Usûlcülerinin Elfaz Taksimindeki Metodları isimli yüksek lisans tezini 2001’de, Usûlü’l-Fıkh’ın Mahiyeti ve Gayesi isimli doktora tezini 2007’de tamamladı. Çeşitli
yayınevlerinde editörlük ve genel yayın yönetmenliği yaptı. Halen İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı
(İSAR) bünyesinde akademik ve idarî çalışmalarını sürdüren A. Cüneyd Köksal’ın müellif, mütercim ve
yayına hazırlayan sıfatlarıyla neşrettiği bazı eserleri yanında çeşitli dergilerde yayımlanmış yazıları ve
akademik makaleleri bulunmaktadır. Bazı eserleri, Meşrutiyetten Cumhuriyete Makaleler, Osmanlı Şiiri
Tarihine Giriş, Mustafa Âsım Köksal: Hayatı ve Hatıraları, Fıkıh usulünün Mahiyeti ve Gayesi’dir.
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TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİ POLİTİKALARI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bahçekapılı
10 Hafta / 11 Ekim-20 Aralık / Perşembe / 17.00-18.30
Katılım Şartları: Lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir.

Bu dersin amacı Cumhuriyet’ten günümüze Türkiye’de din eğitimine
şekil veren politikaların arka planı ve uygulama boyutlarını dönemsel
olarak gözlemlemek ve incelemektir. Bununla birlikte, siyaset, ekonomi,
toplumsal talep ve beklentiler, demokratikleşme süreci vb. faktörlerin
ve din eğitiminde karar vericilerin din eğitimi politikalarını ne yönde
etkilediği ve geliştirdiğini incelemek de bu dersin başlıca amaçları
arasındadır. Türkiye’de din eğitiminin dönüşümünde siyasi değişim
dönemlerinin etkili olması, bir başka ifade ile din eğitiminin önemli
dönüşüm duraklarının siyasi dönüşümlerle yeknesak olması ve politik
tutumların Türk din eğitiminin özgürlük alanını belirlemesi sebebiyle
bu ders Türkiye’deki din eğitimi politikaları, Türkiye’nin siyasi tarihinin
önemli dönemlerine/duraklarına göre işlenecektir. Bu ders 2013 yılında
çalışmalarına Din Eğitimi Atölyesi olarak devam edecektir.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bahçekapılı, 1978’de Yalova’da doğdu. Bursa Orhangazi İmam Hatip
Lisesi’ni tamamladıktan sonra 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun
oldu. Aynı yıl İslam Konferansı Örgütü tarafından Suudi Arabistan’da Türkiye temsilcisi olarak bulundu. 2001-2002 yıllarında İngiltere’de dil eğitimi aldı. 2005’de DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Temel İslam Bilimlerinde Yüksek Lisans yaptıktan sonra, 2010’da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde Felsefe ve Din Bilimlerinde (Din Eğitimi) doktorasını tamamladı. 2004’te MEB’de öğretmenliğe başlayan Bahçekapılı, 2009-2011’de İstanbul Küçükçekmece AB Projeleri Koordinatörü olarak
çalıştı. 2006’dan 2011’e kadar Avusturya, Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, İngiltere ve
İsveç’te din eğitimi alanında 3 farklı AB projesinde yürütücü ve proje ortağı olarak görev aldı. Din
eğitimi alanında kitap, makale bildiri vb. türde yayımlanmış çalışmaları olup, ikinci doktora programına
devam eden Bahçekapılı, evli ve bir çocuk sahibidir. Bahçekapılı halen İstanbul Üniversitesi Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
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okuma
grupları

İLEM İhtisas Programı dâhilindeki okuma grupları; kendi devrinin ve devrimizin klasik isim ve eserler çerçevesinde oluşturulmuş ilmî birikimin anlaşılmasına, tahlil edilmesine ve mümkün
mertebe günümüze aktarılmasına olanak sağlaması hasebiyle
boşluk doldurucu bir çalışmadır.
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FUSÛSU’L-HİKEM OKUMALARI
Doç. Dr. Ekrem Demirli
14 Hafta / 11 Eylül-18 Aralık / Salı / 18.00-19.30
Katılım Şartları: Eseri takip edebilecek düzeyde Arapça bilmek. [Bu okuma grubu, bir önceki
dönem başlayan programın devamı niteliğindedir. Sınırlı sayıda yeni katılımcı alınacaktır]

İbn’ül Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem’i nazarî tasavvuf geleneğinin kurucu
metnidir. Vahdet-i vücûd öğretisini sistemleştirdiği bu eseriyle İbn’ül
Arabî, Anadolu coğrafyasında varlık kazanan son büyük metafizik
geleneğin kuruluşuna öncülük etmiştir. Sadreddin Konevi, Davud elKayserî, İsmail Ankaravî, Abdurrezzâk Kâşânî, Abdurrahman Câmi, Abdullah Bosnevî, Abdulgani Nablûsi gibi bir-çok düşünür Fusûs metni
etrafında, günümüze kadar süren güçlü bir metin geleneği kurmuştur.
Tercüme ve telif ettiği metinlerle, nazarî tasavvuf geleneğinin Türkçede yorumlanması ve tartışılmasına önemli katkılarda bulunan Ekrem
Demirli nezaretinde yapılacak Fusûs okumaları, tasavvuf talebelerini,
Fusûsu’l-Hikem’le tanıştırma ve nazarî tasavvufun temel meselelerini
bu metin etrafında tartışmayı amaçlamaktadır.

Doç. Dr. Ekrem Demirli, 1969’da Rize-İkizdere’de doğdu. 1988’de Üsküdar İmam-Hatip Lisesini,
1993 yılında ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı üniversitede 2003 yılında “Sadreddin Konevi’de Bilgi ve Varlık” başlıklı teziyle tasavvuf alanında doktorasını tamamlayan Demirli halen
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yapmaktadır.
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EL İŞÂRÂT VE’T TENBİHÂT OKUMALARI
Doç. Dr. Ömer Türker
14 Hafta / 12 Eylül-19 Aralık / Çarşamba / 18.00-19.30
Katılım Şartları: Eseri takip edebilecek düzeyde Arapça bilmek. [Bu okuma grubu, bir önceki
dönem başlayan programın devamı niteliğindedir. Sınırlı sayıda yeni katılımcı alınacaktır]

İbn Sînâ’nın el-İşârât ve’t-Tenbîhât adlı eseri, mantık, fizik ve metafizik
bölümleriyle, İbn Sînâ külliyatının en veciz ve etkili ifadesini sunar. Bu
yönüyle, sonraki asırlarda güçlü bir şerh geleneğinin oluşumuna kaynaklık ederek bir klasik haline gelmiştir. Mes’ûdî, Fahreddîn er-Râzî,
Nasiruddîn et-Tûsî, Âmidî, Semerkandî, Kutbuddîn er-Râzî, Kemal Paşazade gibi düşünürlerin bu esere yazdıkları şerhler, İşârât’a, İslam dünyasındaki nazarî etkinliğin asırlar boyunca odağını oluşturan bir metin
hüviyeti kazandırmıştır. İbn Sînâ metinlerinin Türkçe’ye aktarılması ve
yorumlanması noktasında gösterdiği önemli çabalarla bilinen Ömer
Türker nezaretinde yapılacak İşârât okumaları, İslam felsefesi talebelerini bu geleneğin en temel metniyle tanıştırma ve nazarî düşüncenin
temel meselelerini metin odaklı bir şekilde tartışmayı amaçlamaktadır.

Doç. Dr. Ömer Türker, 1997 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı
yıl Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) burslusu olarak bu merkezde göreve
başladı. 1999’da “Mukatil b. Süleyman’ın Tevil Anlayışı” başlıklı teziyle Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını ise
“Seyyid Şerif Cürcani’nin Tevil Anlayışı: Yorumun Metafizik, Mantıkî ve Dilbilimsel Temelleri” başlıklı teziyle 2006’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda yüksek
lisansını tamamladı. Halen İSAM’da araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
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İHVÂN-I SAFÂ OKUMALARI
Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
10 Hafta / 11 Ekim-20 Aralık / Perşembe / 17.00-18.30
Katılım Şartları: Yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmak; ders okumalarında ve derse
devam hususunda istikrarlı olmak.

X. yüzyılda gizli-gizemli bir felsefe cemiyeti olan İhvân-ı Safâ, arkasında
52 risâle bırakmıştır. Risâleler çok farklı mevzuları ele aldıklarından dolayı Doğu’da ve Batı’da bin yıldır insanlığın dikkatini çekmektedir. Dolayısıyla bu program; Risâleler’den hareketle dün, bugün ve yarının bilim,
din, siyaset, tasavvuf, etik, kültür ve sanatına yeni bakışlar getirmeyi
amaçlamaktadır/hedeflemektedir.

Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, 1967 yılında Konya/Yunak’ta doğdu. 1990 yılında Ankara
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 1994’te, doktorasını 1999’da Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Bu arada 1991-1997 yılları arasında Ankara’da
öğretmenlik görevinde bulundu. 1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Felsefe ve Din
Bilimleri Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2004 yılında doçent, Aralık 2009 yılında profesör
oldu. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı olarak
görev yapmaktadır. Yayımlanmış 8 kitabı ve çeşitli akademik ve düşünce dergilerinde makaleleri bulunmaktadır.
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KANT OKUMALARI
Yrd. Doç. Dr. Ayhan Çitil
10 Hafta / 9 Ekim-18 Aralık / Salı / 18.00-20.00
Katılım Şartları: Yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmak; ders okumalarında ve derse
devam hususunda istikrarlı olmak.

Batı düşüncesinde önemli bir yere sahip olan Immanuel Kant, eleştirel
felsefenin kurucusu ve felsefe tarihinde kendisinden sonraki dönemin
belirleyici ismi olarak ön plana çıkmaktadır. Kant’ın bu konumu, yalnızca tartıştığı konulara ilişkin geliştirdiği özgün perspektiften değil
felsefe tarihinde ilk defa bir sistem içerisinde felsefi tartışmaların odağını değiştirmesiden kaynaklanmaktadır. Bu girişimin en temel güdüsü felsefeyi bilimin temellendirilmesine amade kılmak ve daha sonra
da ahlakı rasyonel olarak savunarak bunları garanti altına almaktır. Bu
amacı gerçekleştirmek için, hem Descartes’ın rasyonalizminden hem de
Hume’un empirizminden önemli gördüğü öğeleri alarak, transandental
epistemolojik idealizm diye bilinen kendi bilgi kuramını geliştirmiş, yükselen bilimin felsefi temellerini gösterdikten sonra, özgürlük ve ödev
düşüncesine bir ahlak anlayışını savunma çabası vermiştir. Kant’ın Arı
Usun Eleştirisi (Kritik der reinen Vernunft) isimli eserinin okunacağı bu
Okuma Grubunun amacı, temel kurucularından biri aracılığıyla modern
düşüncenin dünyasına bir kapı aralamaktır.

Yard. Doç. Dr. Ahmet Ayhan Çitil, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve İktisat
Bölümleri’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora
yapmıştır. Yönettiği çok sayıda doktora, yüksek lisans tezi, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş
bildirileri ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri bulunan Çitil, 29 Mayıs Üniversitesi’nde
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
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MAX WEBER OKUMALARI
Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar
16 Hafta / 11 Ekim-16 Mayıs / İki Haftada Bir Perşembe / 18.00-19.30
Katılım Şartları: Lisanüstü çalışmalara devam etmek veya bitirmiş olmak. İngilizce okumak
ve anlayabilmek. Ders okumalarında ve derse devam hususunda istikrarlı olmak.

Sosyal teorideki temel isimlerinden biri olan Weber bazı yorumculara
göre XX. yüzyılın düşünce dünyasını kuran bir birkaç düşünürden biridir.
Weber’in XX. yüzyıl sosyolojisindeki bu konumu Batı uygarlığının temel
meselelerini ele alması ve modern topluma dair umutların kırıldığı bir
dönemde moderniteyi savunmasıyla yakından ilişkilidir. XIX. yüzyılın
sonunda evrimci açıklamaların, pozitivist yaklaşımların ve bu yaklaşımlara göre geliştirilmiş modern toplum açıklamalarının artık iyice sorgulandığı bir dönemde kendi bilimsel anlayışını bu sorulara çözüm arama
ekseninde kuran Weber, sosyal bilimlerin tarihinde bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Bu çerçevede Weber’in düşüncesinin ayırt edici
özelliklerinden birisi olguları uygarlık düzeyinde karşılaştırmalı tarihsel
bir boyutta ele almasıdır. Böylece moderniteye evrensel bir açıklama
geliştirmeye çalışmıştır. Ele aldığı modernite sorunsalının güncelliği sebebiyle Weber, çağdaş sosyal bilimlerde en çok yorumlanan düşünürlerden biri olmuştur. Güz ve Bahar döneminde toplam 16 hafta sürecek
bu okuma grubunda Weber’in temel metinleri teorik bir bütünlük içerisinde okunacaktır. Bu okuma grubuna katılanlar XX. yüzyılı kuran bir
düşünürün düşünce dünyasına nüfuz etme imkânını yakalayacaklardır.

Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar, lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Bölümleri’nde tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde
“Karl Marx ve Max Weber’in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.
Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık alanında çalışmalarda bulunan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sunar’ın Marx ve Weber’de Doğu
Toplumları ve Türkiye’de İş Ortaklıkları adlı yayımlanmış iki kitabı bulunmaktadır.
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POLİTİK EDEBİYAT OKUMALARI
Ahmet Köroğlu
16 Hafta / 12 Ekim-17 Mayıs / İki Haftada Bir Cuma / 19.30-20.30
Katılım Şartları: Lisans ya da lisansüstü öğrencisi olmak; Osmanlı İmparatorluğu son dönemi ile erken Cumhuriyet yıllarına ilgili olmak.

Hatırat ve anı kitapları Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki
karmaşık ilişkileri anlamak için önemli birer kaynak olarak görülmektedirler. Özellikle 2. Abdülhamid Dönemi ve 2. Meşrutiyet dönemini
kavrayabilmek açısından hatırat kitapları önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Nitekim bu dönemi aydınlatacak, dönemle ilgili kaleme
alınmış çok sayıda hatırat vardır. Diğer taraftan bu dönemde hatıralarını
kaleme alanlar ömürlerinin ilerleyen kısımlarında Milli Mücadele yıllarına ve sonrasında Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına da tanıklık etmişlerdir.
Böylece her üç dönemle ilgili kırılmaları ve eklemlenmeleri gözleyebilmişler ve bunu okuyucularla paylaşabilmişlerdir. O nedenle bu okuma
grubunda Türkiye modernleşmesi sürecinde yaşanan sosyal ve siyasal
dönüşümü roman ve hatırat gibi edebi eserler üzerinden tahlil etmek
hedeflenmektedir. Böylece vakıanın farklı siyasi cephelerden hangi
psikolojik saiklerle ilişkili olarak açıklandığına da vakıf olmak amaçlanmaktadır. Katılım konusunda belirli bir alan sınırlaması olmayan grubun
işleyişi Ahmet Köroğlu’nun moderatörlüğünde tahlil usulü ile gerçekleştirilecektir.

Ahmet Köroğlu, 1987’de İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Kartal Anadolu İHL’de gördü. 2009 yılında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “1990’lı yıllarda Türkiye’de Siyasal Liberalizm” başlıklı tezi ile yüksek
lisansını tamamladı. Aynı üniversitede doktora çalışmalarına devam eden Köroğlu 2010 yılından beri
Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.
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atölyeler

İLEM İhtisas Programı dâhilindeki atölye çalışmaları; mevcut
ilmî birikimi günümüz şartlarında derinlemesine analiz edebilme ve buna müteakip ortaya nitelikli ürünler ortaya çıkmasını
amaçlamaktadır.
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TARİH ATÖLYESİ
Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu
11 Ay / 13 Ekim-29 Aralık / Cumartesi / 12.30-14.15 /
[Atölyenin 2013 Eylülüne kadar sürmesi planlanmaktadır.]
Katılım Şartları: Lisanüstü çalışmalara devam etmek. Çalıştığı alanla ilgili yazılı ve sözlü
bir sunum hazırlamak ve okumaları yapmak.

Bu atölyede yöntem ve temel kavramlar üzerinde birkaç haftalık giriş
dersinden sonra katılımcıların yönelimlerini de göz önünde bulundurarak belirlenen bir konu çerçevesinde çalışmalar yapılacaktır. Her bir
katılımcının araştırmalar yapması ve bunu grup üyeleri ile paylaşması
beklenmektedir. Yapılan bu araştırmaların birer yazıya dönüştürülmesi
ve yayımlanması hedeflenmektedir. Grup çalışmaları atölyesi moderatör gözetiminde yürütülecek ve iki haftada bir icra edilecektir.

Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık ve İstanbul Üniversitesi Kamu
Yönetimi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi yüksek lisansı ve Hacettepe
Üniversitesi’nde Tarih doktorası yaptı. 1993–1999 arası Mülkiye’de (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi) öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1999-2000 yıllarında Alman devlet bursu ile 2 sene OttoFriedrich Bamberg Üniversitesi’nde (Almanya); 2001 Hazel E. Heughan bursu ile 1 sene Edinburgh
Üniversitesi’nde (İskoçya) ve 2000–2006 yıllarında Aix-Marseille Üniversitesi’nde (Fransa) misafir
olarak akademik ve bilimsel faaliyetlerde bulundu. 2006 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Fransızca’dan çevirdiği 5
çizgi romanı Yapı Kredi Yayınları’ndan yayımlandı. Türk devlet yapısı, devlet-toplum ve birey ilişkileri,
tarihyazıcılığı, mimarlık ve estetiğe yönelik monografik, etimolojik, alfabetik ve kavramsal çalışmalar
yaptı. Tarih ve siyaset bilimine dair birçok bilimsel ve popüler çalışması muhtelif yerlerde yayımlandı.
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OSMANLI HUKUK TARİHİNİN KAYNAKLARI ATÖLYESİ
Dr. Behlül Düzenli
Çalışmanın gün ve saatleri katılımcıların şartlarına göre belirlenecektir.
Katılım Şartları: İyi derecede Arapça bilmek, ve Osmanlıca okuyabilmek. Tarih kaynaklarını
tanımak, okuyup değerlendirebilmek.

Bilindiği gibi Osmanlı hukuk tarihi genel olarak üç bölümden oluşmaktadır: Fıkıh külliyatı, fetva mecmuaları ve kanunnâmeler.
Osmanlı hukukunu oluşturan kişiler; fıkıh ve fetvada fakih ve müftüler, kanunnamelerde ise Padişah, Nişancı, Kazasker ve yer yer Şeyhülislam’dan
oluşan kadrodur. Osmanlı hukukunun zihniyet boyutunun tespiti için
bu kadroda yer alan şahsiyetlerin zihniyet boyutları itibariyle biyografilerinin çalışılması gerekmektedir. İşbu çalışmanın amacı, Osmanlı hukuk
tarihi kaynaklarının tespit, inşa ve neşridir. Bu bağlamda, çalışmanın birinci bölümünde fıkıh ve fetva metinleri okunacak, bilgisayar ortamına
aktarılacak, ardından ortak metin oluşturulacaktır. Yoğun bir dizgi ve
mukabele çalışması yapılacaktır. İkinci bölümde ise biyografi ve tarih
araştırması yapılacaktır. Özellikle de Osmanlı düşüncesinin merkezinde
bulunan tasavvufi ekoller üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Dr. Behlül Düzenli, 1967 Erzurum / Tortum doğumlu. 1992 Mısır El-Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. 1995 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku
Bölümü’nde, Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ danışmanlığında “İstanbul Müftülüğü Kütüphanesinde Bulunan Meşihat Fetvaları” teziyle yüksek lisansını; 2007 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Temel
İslam Bilimleri İslam Hukuku Bölümü’nde, Prof. Dr. Ahmet YAMAN danışmanlığında “Osmanlı Hukukçusu
Şeyhülislam Ebussuud Efendi ve Fetvaları” teziyle doktorasını tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki
Eğitim Merkezi 17. Dönem ihtisas bölümü mezunu. Fetva tarihi, müzik ve tıp tarihi ile ilgili tebliğ ve makaleleri bulunmaktadır. Arapça-Türkçe Sözlük (Damla Yay.), Adab ve Erkanıyla Müezzinlik (Damla Yay.) yayınlanmış eserlerindendir. Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin Ma’ruzat’ı (Edisyon kritik), Osmanlı Şeyhülislamlık Kurumu Gayrimüslim Fetvaları (Fetva kaynaklarından derleme), İslam Kültür Tarihi’nde Musiki, Müzik
Fıkhına Giriş, İbnü’l-Kayyım el-Cevziyye’nin İ’lamü’l-Muvakkı’ın tercümesi yayına hazır eserlerindendir.
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ORTADOĞU POLİTİKASI ATÖLYESİ
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Elik
10 Hafta / 10 Ekim-19 Aralık / Çarşamba / 19.00-20.30
Katılım Şartları: Lisansüstü eğitim görüyor olmak. Çalıştığı alanla ilgili yazılı ve sözlü bir
sunum hazırlamak ve okumaları yapmak.

Ortadoğu dış politikasına dair sunulan bu modül, bölgeyi siyasi, jeopolitik, ekonomik ve kültürel bağlamlarda anlamak; bölgede mevcut etnik, dinsel ve ideolojik çatışmaların ana nedenleri irdelemek; bölgedeki
güvenlik sorunlarını uluslararası sistem açısından görüşmek ve çözüm
önerileri getirmek; Türkiye’nin bölgeyle olan irtibatlarını Türk dış politikası çerçevesinde incelemek gayeleriyle hazırlanmıştır. Öğrencilerin
analitik düşünme kabiliyetini, özgün düşünce geliştirme ve ifade edebilme kabiliyetini geliştirmeyi de hedefleyen bu çalışmada çeşitli medya materyalleri ve ana kaynaklarla ilgili dokümanlar sunulacak; harita ve
bölge ile ilgili quizler verilecektir. Ayrıca bu modül, kolonyalizm sonrası
ortaya çıkan bölgesel sistemleri (monarşiler ve cumhuriyetler), devletleri ve buna bağlı olarak gelişen baskın ideolojileri (Arap milliyetçiliği,
Arap Sosyalizmi ve İslamcılık) detaylı bir şekilde ele alacaktır

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Elik, doktorasını İngiltere’de yaptı. Hâlihazırda İstanbul Medeniyet
Üniversitesin’de Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Bunun yanında
Marmara Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü’nde Ortadoğu konusunda yüksek lisans dersleri
vermektedir. Alanında kaleme aldığı çeşitli makaleler ile beraber ‘’ Iran-Turkey Relations, 1979-2011:
Conceptualising the Dynamics of Politics, Religion and Security in Middle-Power States’’ (Routledge,
Francis & Taylor) October 2011 adlı kitabın yazarıdır. Dr. Elik ayrıca ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına “Ortadoğu ve enerji jeopolitiği” konularında danışmanlık yapmaktadır.
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ŞEHİR ÇALIŞMALARI ATÖLYESİ
Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk
İki Haftada Bir Cuma / 18.00-20.00
Katılım Şartları: Bu atölye, devam etmekte olan bir çalışmadır; yeni katılımcı alınmayacaktır.

Türkiye’de şehir mekânında bir hareketlilik olduğu görülmektedir. Bu
hareketliliğe rağmen şehre ilişkin tasavvurların, araştırmaların yeterli olmadığı söylenebilir. Şehir Çalışmaları Atölyesi, insanoğlunun meydana
getirdiği en önemli fiziksel ve sosyal mekânlardan biri olan ve iktisadi,
siyasal, sosyal ve kültürel yaşamı doğrudan etkileyebilen şehir ve şehrin
yaşadığı değişimleri bu ihtiyaçtan hareketle kendine konu edinmektedir. Mimar Turgut Cansever’in kente ve mekâna ilişkin yaklaşımları şehir
tasavvuru açısından önemli imkânlara sahiptir. Bu çerçevede Şehir Çalışmaları Atölyesi 2012 yılında, kent, konut, mimari gibi birçok alanda
önemli bir birikimi bizlere bırakan Mimar Turgut Cansever’in kent düşüncesinin izini sürmeyi planlamaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk, 1983 Bayburt doğumludur. İlk, orta ve yüksek öğrenimini
İstanbul’da tamamladı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladığı “Kentsel
Müdahaleler Açısından İstanbul” başlıklı teziyle doktor oldu. Hâlen Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını yürütmektedir.
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FEN BİLİMLERİ ÇALIŞMA GURUBU
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sarısaman & Muhammed Erkan Karabekmez
6 Ders / İki Haftada Bir Cuma / 20.00-22.00
Katılım Şartları: Temel Bilimler, Yaşam Bilimleri veya mühendislik alanlarında Lisanüstü
çalışmalara devam etmek. Gerekli dokümanları takip edebilecek seviyede İngilizce bilmek.
Çalıştığı alanla ilgili yazılı ve sözlü bir sunum hazırlamak ve ders okumalarını yaparak
gelmek. Katılım 12 kişiyle sınırlıdır.

Fen Bilimleri alanında çalışan genç akademisyenlerin farklı alanlardaki
çalışmalarını disiplinler arası bir ortamda tartışarak yeni ufuklar açmak
ana hedeftir. Özellikle Fen Bilimleri alanındaki aşırı ihtisaslaşma sürecinin yavaş yavaş geriye dönmeye başladığı şu dönemde, disiplinler arası
çalışmaların yaygınlaşmaya başlamasıyla paralel olarak, birbirleriyle direkt irtibatı yokmuş gibi görünen farklı branşlardaki çalışmaların ortak
bir platformda sunulup tartışılmasının katılımcılara vizyon ve derinlik
katacağı düşünülmektedir. Bütüncül bakabilmeye katkıda bulunarak
ilmî algının tekâmülü amaçlanmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sarısaman, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans
eğitimini tamamladıktan sonra University of Miami’de doktorasını tamamladı. Şu anda Koç Üniversitesi
Matematik Bölümü doktora sonrası araştırmacı olarak matematiksel fizik ve teorik fizik konularında
çalışmalarını sürdürmektedir.
Muhammed Erkan Karabekmez, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde lisans
ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen aynı üniversitede doktora öğrencisi ve araştırma görevlisidir. Biyosistem Mühendisliği gurubu içerisinde Sistem Biyolojisi ve Hesapsal Biyoloji alanlarında
akademik çalışmalar yürütmektedir.
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İLEM TEZ SUNUMLARI*
Yakup Öztürk
FİRUZAN’IN HİKAYELERİNDE MODERN KENT BİREY İLİŞKİSİ • 15 Eylül Cumartesi 2012
Fatih Üniv. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans Tezi / 2012
Dr. Fatih Köse
İSTANBUL HALVETİ TEKKELERİ • 29 Eylül Cumartesi 2012
Marmara Üniv. İslam Tarihi Doktora Tezi / 2010
Meryem Karabekmez
TAŞRA MAARİF MÜDÜRLERİNİN OSMANLI EĞİTİMİNİN MODERNLEŞMESİNDEKİ ROLLERİ, 1881-1908 • 13 Ekim Cumartesi 2012
Şehir Üniv. Tarih Yüksek Lisans Tezi / 2012
Dr. Ebru Karadoğan İsmailov
GERÇEKÜSTÜCÜ SİNEMADA TEKİNSİZLİK: JAN ŠVANKMAJER FİLMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME • 27 Ekim Cumartesi 2012
İstanbul Ticaret Üniv. İletişim Doktora Tezi / 2011
Adnan Seyaz
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DAYTON ANLAŞMASI SONRASI BOSNA HERSEK’İN DEMOKRATİKLEŞMESİNE ETKİSİ • 10 Kasım Cumartesi 2012
Marmara Üniv. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi / 2012
Furkan Yıldız
TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK KONUMU BAĞLAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ POLİTİKALARI • 24 Kasım Cumartesi 2012
Marmara Üniv. İktisat Yüksek Lisans Tezi / 2012
Nevin Türker
TURKISH BULGARIAN RELATIONS WITHIN THE CONTEXT OF EU MEMBERSHIP • 08 Aralık Cumartesi 2012
Marmara Üniv. Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi / 2012
Orhan Güvel
KUR’AN’DA “ŞÂE” FİİLİNİN KULLANIM ALANLARI • 22 Aralık Cumartesi 2012
Konya Necmeddin Erbakan Üniv. İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans Tezi / 2012
Dr. Hediyetullah Aydeniz
KAMUSAL ENTELEKTÜEL VE MEDYA • 12 Ocak 2013 Cumartesi
İstanbul Üniv. Gazetecilik Doktora Tezi / 2012
Abdurrahim Boynukalın
TÜRKİYE SAĞ SİYASETİNDE BİR GELECEK PLANLAMASI: 60-80 ARASI MTTB • 26 Ocak Cumartesi 2013
İstanbul Üniv. Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi / 2012

* Tüm sunumlar belirtilen tarihlerde saat 17.00’de İLEM’de gerçekleştirilecektir.
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SIKÇA SORULAN SORULAR
Programa ne zamana kadar başvurulabilir?
30 Eylül 2012 Pazar gününe kadar.
Programa kimler başvurabilir?
Aksi belirtilmediği takdirde, lisansüstü çalışma yapan ve başvurmak istenen çalışmanın
şartlarını haiz olan herkes başvuru yapabilir. Her bir programın ayrıca özel şartları olabilir. Başvurmak isteyenlerin bu şartlara özel olarak bakmaları tavsiye edilir.
Bir kişi birden fazla programa başvurabilir mi?
İhtisas programları nitelikli dikkat ve devam gerektirdiği için bir kişinin birden fazla
programa katılması tavsiye edilmemektedir. Ancak yine de seçilen programların vakitleri çakışmaması kaydıyla birden fazla başvuru yapılabilir.
Birden fazla başvuru yapan kişiler olumlu bir sonuç aldığında tüm başvurular
için geçerli midir?
Tüm başvurular birbirinden bağımsız değerlendirilecektir ve bir başvurunun neticesi
diğerini etkilemez.
Programa nasıl başvurulabilir?
Başvurular, http://www.ilmietudler.org adresinden online olarak, ya da dernek merkezine bizzat başvurarak gerçekleştirilebilir.
Katılımcılardan ücret talep ediliyor mu?
Program karşılığında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
Alımlar gerçekleşmeden önce bir görüşme, sınav vs. yapılacak mı?
Başvuruların tamamlanmasının ardından bir komisyon tarafından görüşme gerçekleştirilecektir.
Programda başarılı olmak için en önemli şart nedir?
Devam konusunda istikrar, en önemli husustur.
Sonuçlardan nasıl haberdar olabiliriz?
Sonuçlar mail ve mesaj yoluyla iletilecektir.
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