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kitap tahlili

İLEM
İslam dünyası modernleşme tecrübesi ile birlikte kendi ilim geleneğinden
büyük kopuşlar yaşadı. Bu durum hayatın her alanında Müslümanca düşünme,
yaşama ve çağın meselelerine tekabül etme konusunda ciddi eksikliklere sebep
oldu. Bu eksiklikleri giderebilmek için, sahih ilmî çalışmalara her zamankinden
daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.
İLEM, nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilmî anlayışı İslam medeniyetinin
köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve sahih bir hayat nizamı için
gerekli bilgi-birikimi oluşturmak gayesiyle 2002 yılında kuruldu. Bu amaç
doğrultusunda 15 yıldır çeşitli çalışmalar yürütmekte ve eğitim programları
düzenlemektedir.
Bu eğitimlerin başlangıcı olan İLEM Eğitim Programı kendi medeniyetimizi ve
çağdaş dünyayı tanıtan üç yıllık bir programdır. Bu programa katılan üniversite
öğrencilerine insanı, toplumu ve dünyayı tanıyıp anlamayı sağlayacak gerekli
bilgi, bakış açısı, fikir ve metodlar ile ilmî çalışmalarına yön verecek ahlâkî bir
duruşun kazandırılması hedeflenmektedir.
Eğitim programının tamamlayıcısı olan ihtisas çalışmalarında ise uzmanlıkların
derinleştirilmesi ve bilgi üretim zemininin oluşturulması amaçlanmaktadır.
İLEM, bu iki eğitim programının yanı sıra çeşitli yaz okulu, konferans, panel,
anma toplantıları ve seminerler düzenlemektedir. Ayrıca, bu programları ve
diğer akademik çalışmalarını yayına (kitap, dergi, bülten vs.) dönüştürerek
kamuoyunun istifadesine sunmaktadır.
İLEM’in temel gayesi; ilim geleneğimizden beslenerek insanlığın sorunlarına
çözüm üreten ilim adamlarının yetişmesine ve ilmî çalışmalara zemin oluşturmaktır. Bir diğer deyişle İLEM, yitik hikmetin peşinde olanlar için ilmî bir
muhit olma çabasındadır. Sizi de bu çabaya ortak olmaya davet ediyoruz.
2

yakaadzemisi
İstanbul’da faaliyetlerini yürüten, çeşitli projelere ev sahipliği yapan İLEM,
Anadolu’nun farklı şehirlerinde eğitimlerine devam eden lisans öğrencilerini bir
araya getirmek suretiyle onlarla fikri, tarihi, sosyal ve dini meselelerimize dair
temel konuları konuşmak, birikimini ve tecrübesini aktarmak üzere İLEM Yaz
Akademisi’ni düzenlemektedir. Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz program
ile İstanbul’dan Anadolu’ya ilim, irfan ve hikmet köprüsü olmayı amaçlamaktayız. Bir hafta sürecek olan bu programda seminer derslerinin yanı sıra çeşitli
kültür gezileri, film ve kitap kritikleri de gerçekleştirilecektir.
Bu program ile katılımcılara
- Tarih ve topluma dair bir kavrayış kazandırma
- İslam ilim ve düşünce geleneğini tanıtma
- İlmi çalışmanın mahiyet ve gayesine ilişkin bir bilinç ve bakış açısı kazandırma
- Eleştirel okuma ve yorumlama becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.
İLEM Yaz Akademisi’ne katılmak isteyen İstanbul dışında 2017-2018 eğitim
döneminde lisans 3. veya 4. sınıfa devam edicek öğrenciler, kabul tarihleri
arasında yapacakları başvurunun ardından programın şartlarına haiz olanlar
programa katılmaya hak kazanacaktır.
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açılış konferansı
kent ve mimari üzerinden dönüşümler
alev erkilet

17 Temmuz Pazartesi, 9:30 – 11:00
Kent, fiziksel yönüyle içinde yaşayanların değerlerinin bir yansıması, taşa kazınması halidir. Bu manada kentler dışlaştırdıkları anlam ve değer sistemlerine göre çeşitlenirler.
Mesela, İslam mimarisini ve estetiğini Hristiyan mimarisinden ilk bakışta ayırt etmemizi sağlayan şey, her biri kendi kültürel kodları ile doğrudan bağlantılı olan ikonografi ile
arabesk arasındaki farktır. Doğada hazır bulunan malzeme de, mimariyi ve estetiği kalıplamıştır. İslam dünyasında özellikle de Osmanlı kentlerinde yine dini duyarlılığın etkisiyle oluştuğunu öne sürebileceğimiz bir ilişkiler ağı ortaya çıkmıştır. Genel manada çok
kültürlülük, özel manada ise çok dinlilik, çok-etniklilik ve çok-sınıflılık esas olmuştur.
Değer-mekân ilişkisindeki bu ahengi bozan, Batı’da olduğu gibi bizde de modernleşme
ve onun alt-yapısal boyutu olarak ifade edebileceğimiz kapitalistleşme süreçleridir. Coğrafyanın teknoloji tarafından ehlileştirilmesi iddiası, organik malzemelerin inşa süreçlerinden dışlanmasıyla at başı giderken, bir yandan da modern eğitimle birlikte ödünç
alınan mimari ve estetik anlayışlar onlardan yararlananları zihnen ve manen dönüştürmüştür. Bu seminerde, yukarıda söz ettiğimiz dönüşümlerin günümüz Türkiye kentlerinde, özellikle de İstanbul’da nasıl yaşandığı örneklerle irdelenmeye çalışılacaktır.
Alev Erkilet, 1962 Ankara doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1983’te Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisans (1985) ve doktorasını (1996) araştırma görevlisi olarak çalıştığı aynı bölümde
tamamladı. 1997-2000 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalıştı. 2006-2007’de
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi’nin sosyolojik araştırmalarını yürüttü.
Şubat 2012-Eylül 2013 tarihleri arasında Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde görev yapan Erkilet, Eylül 2013’den sonra
sırasıyla Sakarya Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde çalışmalarını sürdürmüştür. Eylül 2015- 2016 Temmuz tarihlerinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde görev yapan Erkilet’in
Ortadoğu’da Modernleşme ve İslami Hareketler, Ele Geçirilemeyen Toprak Kuzey Kafkasya, Eleştirellikten Uyuma, Toplumsal Yapı
ve Değişme Kuramları, Mazlum Doğu’nun Mağrur Çocukları, Kenti Dinlemek: Kültürel Miras, Kentsel Ayrışma ve Yoksulluğa Dair
Yazılar, İstanbul Halkının Dilencilik Olgusuna Bakış Açısı (İ. Coşkun ile birlikte) olmak üzere yedi kitabı, çeşitli kitap ve dergilerde
yayınlanmış makaleleri vardır.
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batı düşüncesi
kasım küçükalp

17 Temmuz Pazartesi, 11:30 – 16:45
Batı Düşüncesi semineri, başlangıçtan modern döneme değin, adeta düşünceyle özdeşleştirilmiş bir form içerisinde kullanılan Batı felsefesini, söz konusu felsefe geleneği içerisindeki dönemlerin genel karakteristiklerini, önemli
düşünür ve felsefelerini irdelemeye matuftur. Kuşkusuz bu seminerlerde, bir
felsefe tarihi ders formatından ziyade, eleştirel bir perspektif içerisinde, Batılı
anlamda düşünme tarzı olan felsefenin imkan ve sınırlarını, diğer düşünme
biçimleriyle olan benzerlik ve farklılıklarını, kendi içerisinde gerçekleşmiş
olan kırılmaları irdelemek amaçlanmaktadır.

Kasım Küçükalp, 1974 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. 1994 yılında girmiş
olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1999 yılında bitirdi ve hemen akabinde Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kazanmış olduğu yüksek lisans programına bağlı olarak bir yıl İngilizce hazırlık sınıfını okuduktan sonra, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde hem yüksek lisans programına hem de araştırma görevlisi olarak fakültedeki görevine başladı. Yüksek Lisans çalışması olarak “Nietzsche’nin Postmodernizme
Felsefe Bakımından Etkileri” başlıklı çalışmasını Prof. Dr. Ahmet Cevizci danışmanlığında 2002 yılında tamamladı.
Yüksek Lisansın akabinde kazanmış olduğu doktora programı ekseninde, aynı danışman hocanın rehberliğinde
“Batı Felsefesinin Dekonstrüksiyonuna Yönelik İki Yaklaşım: Heidegger ve Derrida” konulu doktora çalışmasını Şubat
2008 yılında tamamladı. 2009 Ekim döneminde doçentliğe müracaat etti ve Ocak 2011 girmiş olduğu mülakattan
başarılı olarak doçentlik unvanı kazandı. Halen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Felsefe Tarihi Anabilim
Dalında Doçent olarak çalışan Küçükalp evli ve iki çocuk babasıdır.
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islam düşüncesine giriş
ibrahim halil üçer

18 Temmuz Salı, 9:30 – 15:15
İslam düşüncesinin teşekkülüne yön veren sâikler ve bu düşüncenin tanımlayıcı hususiyetlerinin tespiti bu seminer dersinin temel konusunu teşkil etmektedir. Bu çerçevede İslam toplumunun oluşumu ile dinî ilimlerin tedvin
ve tasnif süreci tartışılacak, İslam düşüncesindeki metafizik gelenekler öne
çıkan temsilcileri üzerinden problematik ve tarihsel olarak karşılaştırmalı bir
yöntemle tanıtılacaktır. En temelde İslam’dan neşet eden ve onun vaz’ettiği
hayat nizamı ve bilgi anlayışı ekseninde oluşan İslam düşüncesi, medeniyetimizin düşünsel birikimi ve kaynağıdır. Bu seminer ile katılımcılarda, İslam
düşüncesinin oluşumu ve imkânı ile düşünce dünyamız ve düşünce geleneğimiz, İslam düşüncesinin teşekkül süreci, ana akımları ve tanımlayıcı hususiyetlerine dair
bir anlayış oluşturmaya çalışılacaktır.

İbrahim Halil Üçer, lisans eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Aynı
üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda hazırladığı “Ebu Hayyân et-Tevhîdî ve Felsefî
Kişiliği” başlıklı teziyle 2007 senesinde yüksek lisansını tamamladı. 2010-2011 eğitim yılında McGill Üniversitesi
Institute of Islamic Studies’te misafir araştırmacı olarak bulundu. Üçer, “İbn Sînâ Felsefesinde Suret Anlayışı” başlıklı
doktora tezini 2014 yılında tamamladı. İlgi alanları arasında felsefenin bilgi, varlık ve ahlak gibi konuları, Yeni-Eflatunculuk düşüncesi, İslam düşüncesinde metafizik gelenekler, İbn Sînâ felsefesi ve etkileri, İşârât şerhleri geleneği,
Fahreddin er-Râzî, Molla Fenârî ve Müteahhir dönem İslam düşüncesi gibi konular bulunmaktadır. Üçer, hâlihazırda
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesidir.
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akaide giriş
ihsan fazlıoğlu

20 Temmuz Perşembe, 9:30 - 15:15
Kebed sorusu... Eman ile iman ne demektir? Minimal ve maksimal metafiziğin insanî var-oluş için vaz-geçilmezliği ne anlama gelir? Âmen-tu eyleminin varlık zemini olarak ferdiyet ve kendilik bilinci şart mıdır? Nere-den,
nere-de ve nere-ye’nin bilgisinin çerçevelediği yer, yol ve yön sorunu nedir?
Bir mana olarak insan ne anlama gelir? “Varlık, insana yüklemdir” cümlesini
eman, iman, emanet, hilafet, hürriyet ve mesuliyet kavramları açısından nasıl
yorumlayabiliriz? Hak, hakikat, akıl ve ilim, iman için ne anlam ifade eder?
Makul olarak Ğaib’e iman için asgarî şartlar: akıl, nazar ve tahkîk midir? Mead
olmadan Hayat anlamlı kılınabilir mi? Tevhîd, adalet ve mehabbet birbirini
niçin gerektirir? Tanrı aklın sınırı, din terbiyesi midir?
İhsan Fazlıoğlu, 1966 yılında Trabzonlu bir ailenin çocuğu olarak Ankara’da doğdu. Kadıköy İmam Hatip Lisesi’ni
(1985), İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü (1989) bitirdi. Ürdün Üniversitesi’nde (Amman) ve Arap Bilim Tarihi
Enstitüsü’nde (Halep) bilim ve matematik tarihi üzerine araştırmalar yaptı(1990-1992). Yüksek lisans çalışmasını İÜ
Bilim Tarihi Bölümü’nde tamamladı (1993); aynı bölümde bir süre araştırma görevlisi olarak bulundu. IRCICA yazmalar bölümünde araştırmacı olarak çalıştı (1987-1990, 1992-1996). Kısa bir müddet Kahire’de yazmalar üzerinde
çalışmalarda bulundu (1994). İÜ Felsefe Bölümü’ne geçti (1996) ve aynı bölümde doktorasını tamamladı (1998).
Oklahoma Üniversitesi’nde (ABD) sahasıyla ilgili araştırmalar yaptı (2001-2002). Üniversitelerarası Kurul’dan doçentlik aldı (2005). İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı (2005-2011). McGill Üniversity,
Institute of Islamic Studies’de (Kanada) görevli olarak bulundu (2008-2011). Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir

8

türkiye’de toplum ve siyaset
mahmut hakkı akın

18 Temmuz Salı, 9:30 – 15:15
Türkiye modernleşmesi, bir siyasi proje olarak gelişmiştir. Türkiye’de batılı ülkelerde
tecrübe edildiğinden farklı dinamikler üzerinden şekillenen kendine has modernleşme tecrübesi, toplumun farklı kesimleri arasında ve toplum ile devlet arasında
bir bölünmüşlük ortaya çıkarmıştır. Bu bölünmüşlük, toplumda tarihsel ve kültürel
kopmaların yaşanmasına sebep olmuştur. Osmanlı Devletinin son döneminde ve
cumhuriyet sonrasında siyaset-toplum ilişkisinin bu değişim üzerinde kurulduğu
görülebilir. Çok partili hayata geçişle birlikte toplumun siyasette aktör haline gelmesi, Türkiye’de siyaset-toplum ilişkisinde yeni bir dönem başlatmıştır. Çift kutuplu
dünya düzeninde Türkiye’nin konumu, kentleşme ve sanayileşme süreçleri, gençlik
hareketleri, askeri darbeler gibi gelişmeler, siyaset-toplum ilişkisini farklılaştırmıştır.
Bu seminerde Türkiye modernleşmesi sürecinde toplum-siyaset ilişkisinin nasıl kurulduğu ve sürdürüldüğü kronolojik olarak değerlendirilmeye çalışılacaktır. Ayrıca
İslamcılık, milliyetçilik, muhafazakârlık, solculuk, batıcılık gibi siyasal anlayışların
siyaset-toplum ilişkisindeki konumları ve bu ilişkiye etkileri tartışılacaktır.
Mahmut Hakkı Akın, 1981 yılında Karaman’da doğdu. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden 2003 yılında mezun oldu. 2004 yılında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Sosyoloji Bölümüne araştırma görevlisi
olarak atandı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalında 2005 yılında yüksek lisans, 2009
yılında doktora eğitimini tamamladı. Doktora eğitiminin bir döneminde Maastricht Uluslararası İletişim Fakültesinde
(Hogeschool Zuyd) siyaset ve iletişim üzerine dersler aldı. 2013 yılında sosyoloji alanında doçent oldu. “Toplumsallaşma
Sözlüğü”, “Siyasallığın Toplumsal İnşası: Siyasal Toplumsallaşma” ve “Özgürlük Mücadelecisi ve İslam Düşünürü: Aliya
İzzetbegoviç” (Faruk Karaarslan ile birlikte) adlarındaki kitaplarının yanında, Tezkire, Hece, Demokrasi Platformu, Muhafazakâr Düşünce, Sosyoloji Divanı gibi dergilerde makaleleri ve kitap tanıtım yazıları yayınlandı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesine öğretim üyesi olarak çalıştı (2014-2015). Halen Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve
Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sosyal teori, Türkiye modernleşmesi,
siyaset sosyolojisi, muhafazakârlık ve çocukluk sosyolojisi konularında çalışmalarına devam etmektedir
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çağdaş islam düşüncesi
mehmet ali büyükkara

22 Temmuz Cumartesi, 9.30 – 15:15
Bu seminer dersinde çağdaş dönemde Müslümanların fikir dünyası ve bu
dünyanın yol açtığı pratikler farklı İslami akımlar esas alınmak suretiyle işlenecektir. Böylece çağdaş zamanda öne çıkan kavramlar, meseleler, çözümler,
metodolojiler ve yöntemler mukayeseli şekilde sunulmuş olacak, bunun yanısıra model şahsiyetler ve hareketler konulara giriş sadedinde tanıtılacaktır.
Gerektiğinde bir düşünce veya akımı en iyi yansıtan metin seçkileri okunacak
ve üzerinde tartışılacaktır. Konunun seyri esas olarak gelenekçilik, ıslahatçılık
ve modernizm akımları üzerinden gidecek, ancak bunların farklı iç tezahürleri de karşılaştırmalı olarak gündeme gelecektir. Seminer sonunda öğrenciler
çağdaş İslam dünyasının fikir ve hareket ekolleri hakkında yeterli malumata
sahip olacaklar, temel kavramları tanımlama, metot ve yöntemleri mukayese
etme becerisi kazanacaklardır.
Mehmet Ali Büyükkara, 1967 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Ali Büyükkara, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1990). Yüksek lisansını aynı üniversitede Hadis bilim dalında (1993), doktorasını
ise Edinburgh Üniversitesi’nde mezhepler tarihi alanında tamamladı (1997). Yurda dönüşünde göreve başladığı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör oldu. Dekan yardımcılığı, Üniversite Senatörlüğü ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2009’da
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2012’de ise İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi kadrosuna
katıldı. Halen bu kurumda dekanlık görevini yürütüyor. Çalışmalarını klasik kelâm okullarının yanısıra Şiîliğin tarihi,
düşüncesi ve günümüzdeki durumu, bugünkü selefîlik, çağdaş İslami hareketler ve akımlar, din-siyaset ilişkisi konuları üzerine yoğunlaştıran Büyükkara’nın, alanında yerli ve yabancı dilde yaptığı çeşitli yayınları bulunmaktadır.
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bağımsızlık sonrası film dili
yusuf ziya gökçek

18 Temmuz Salı, 15:30 – 17:30
Sömürgecilik, 1492’de başlayan salt tarihsel olgu değil aynı zamanda kültürel
ve sosyal bir varlık olarak, 20. yy sonlarına değin eski biçimiyle devam etti. Bu
olgu, kültürel boyutu sömürgeciliğe maruz kalan ülkeler tarafından aşılmak
istenen bir hedef olarak durmaktadır. Sinema da bir politik alan olarak sorunun iki boyutuyla yüzleşmektedir. Birinci boyutu bağımsızlığına kavuşan
milletler için sömürge estetiğinin hem bir rehber hem de buyurgan olarak devam etmesi. Sorunun ikinci boyutu ise ulusal sinema tartışmaları ekseninde
yeni bağımsızlığına kavuşmuş milletlerin özgün dil arayışları olmaktadır. Bağımsızlığını kazanan milletlerin sinema alanında gösterdikleri uğraşı Cezayir
Bağımsızlık Savaşı ve Camp de Thiaroye filmlerinde somutlaştırabilmekteyiz.
Bu filmler, sömürgeciliğin doğası ve değiştirdiği “tabiat”lar üzerine düşünmeyi sağlamaktadır.

Yusuf Ziya Gökçek, Marmara İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu.
Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV bölümü Yüksek Lisans Programını ‘Postkolonyal Afrika
Sineması’ teziyle bitirdi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
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İLEM Yaz Akademisi’nde
katılımcıların çözümleme ve mukayeseli
değerlendirmelerde bulunabilmeleri
için alanında yetkin kişilerin yapacağı
kitap tahlilleri katılımcılara geniş bir
perspektif kazandıracaktır.
Said Halim Paşa’nın Buhranlarımız
ve Son Eserleri kitabı Vahdettin Işık
ile Aliya İzzetbegoviç’in Doğu Batı
Arasında İslam kitabının tahlili
İLEM Danışmanları tarafından
gerçekleştirilecektir.
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İstanbul gezileri ile imparatorluklara
başkentlik yapmış bu güzide şehrin
tarihi dokusunu hissetmek için tecrübeli
rehberler eşliğinde şehrin birçok yerine
geziler düzenlenecektir. Katılımcıların
bu gezilerde farklı tarihsel ve toplumsal
birikimlerle ilişki kurmalarına
amaçlanırken ziyaret edilen yerler ve
dönemler hakkında bilgi, birikim ve görgü
edinmeleri sağlanacaktır.
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BAŞVURU SÜRECİ
Başvurular hangi tarihlerde ve ne zamana kadar yapılabilir?
Başvurular 10 Nisan – 21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşir.
Programa kimler başvurabilir?
İstanbul dışında herhangi bir üniversitede lisans öğrencisi olmak
2017-2018 eğitim döneminde 3. veya 4. sınıfa devam edecek olanlar
Nasıl başvurulabilir?
Başvurular: http://basvuru.ilem.org.tr/egitim adresinden online başvuru
formunu doldurulmak suretiyle gerçekleştirilir.
Başvurularda kimlere öncelik verilir?
• Sosyal ve beşeri bilimler alanlarında okuyan öğrencilere
• Lisans derslerinde başarılı olan öğrencilere
• Dil donanımı, sanatsal yetenekleri vb. olan öğrencilere öncelik verilir.
Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başvuru sonuçları 1 Haziran’da açıklanacaktır. Sonuçlar mail ve mesaj yolu
ile adaylara bildirilecektir.
Program hangi tarihlerde gerçekleşecek?
İLEM Yaz Akademisi 16-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
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SIKÇA SORULAN SORULAR
Kısaca İLEM Yaz Akademisi nedir?
• İLEM Yaz Akademisi seminer dersleri, kitap ve film kritikleri, kültür gezileri ve
kurum ziyaretlerini içermektedir.
• Program bir haftalık süreyi kapsamaktadır.
• Programda beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında seminerler gerçekleştirilir.
• Programa dahil olan öğrenciler düzenlenen seminerler ve diğer etkinliklere katılmak zorundadır.
Programa kimler başvurabilir?
İstanbul dışında herhangi bir üniversitede lisans öğrencisi olmak
2017-2018 eğitim döneminde 3. veya 4. sınıfa devam edecek olanlar
Programa kaç kişi alınacak?
Programa 35 erkek, 35 kadın katılımcı alınacaktır.
Bu programa katılmam bana ne kazandıracak?
İLEM Yaz Akademisi katılımcılara, ilmî çalışmanın ilkelerini ve farklı disiplinleri
bir arada anlamaya imkân verecek mukayeseli bir analiz kabiliyeti kazandıracaktır.
Programa katılmam için ücret ödememe gerek var mıdır/gerekiyor mu?
İLEM Yaz Akademisi’ne katılmak için ücret ödenmemektedir.
Program boyunca barınma ihtiyacı nasıl karşılanacak?
Programa katılan tüm öğrencilerin barınma ihtiyaçları İLEM tarafından sağlanacaktır.
Programa katıldığımda tüm seminerlere katılmam gerekiyor mu?
Katılımcıların tüm seminerleri eksiksiz takip etmeleri gerekmektedir.
Programa öncesi ön okuma yapmam gerekiyor mu?
Programa kabul alan katılımcılarla 5 Haziran’da seminerler için ön okuma listesi
paylaşılacaktır.
Programa katıldığımda verilen ödevlerin, okumaların yapılması zorunlu mu?
Katılımcıların farklı seminerlere ilişkin yer alan okumaları yaparak programa katılmaları gerekmektedir.
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