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TAKDIM
Medeniyetler ancak “ilim” ile inşa edilir. Biz de İlim ve Medeniyet olarak 
mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlama hedefindeyiz.

İlim, iki katmanlıdır. Ferdî katmanda, şahsiyetimizde bir mana dünyası 
inşa edilirken; cemiyet katmanında ise bir medeniyetin imarı söz konusu 
olmaktadır. Bu kapsamda İlim ve Medeniyet halkasına dahil olan arkadaş-
larımız ile çeşitli alanlarda okuma ve çalışma grupları yürütürken; yüz yüze 
gerçekleşen atölyeler, seminerler, konferanslar ve çevrim içi programlarla 
binlerce kişinin katıldığı konferans, atölye ve seminerler düzenlemekteyiz.

İlim ve Medeniyet büyüyerek, ilim halkasını genişletmeye devam ediyor. 
Bir öğrenci topluluğu olarak kurduğumuz çatı, şimdi kurumsal bir yapı ol-
manın eşiğinde. Bu bülten vesilesi ile İlim ve Medeniyet Derneği’nin müj-
desini siz gönüldaşlarımıza vermekten kıvanç duyuyoruz.

Yeni bir döneme başlarken, biz de heyecanımızı tazeleyerek, yeni umutlar-
la Rabbimizden çalışmalarımızı kolay ve bereketli kılmasını niyaz ederiz.

İlim ve Medeniyet İcra Kurulu Başkanı 
Nasrettin Güneş



Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Akademik Faaliyetler

İlim ve Medeniyet Atölyeleri

ilimvemedeniyet.com

Mezun ve Mensup ilişkileri

Üniversite Topluluğu

İlim ve Medeniyet 
Faaliyet Alanları



• Kitap Tahlileri

• Yardım Faaliyetleri

• Afrika Günleri

• Fotoğraf Sergileri

• Geleneksel İlim ve Medeniyet 
İftarları

• Dönem Başı Kahvaltıları

• İnsani Yardım Faaliyetleri

• Salon Programları

• Boğaz Turu

• Hadis Okumaları

• Afrika Günleri

• Kermesler

• Kişisel Gelişim Programları

• Müzik Dinletileri

Sosyal  
ve Kültürel 
Faaliyetler
İlim ve Medeniyet 2019 yılında İlim ve Mede-
niyet Topluluğu’nun üniversite dışına çıkarak 
kurulan bir harekettir. İlim ve Medeniyet, 2014 
yılından itibaren hem akademik hem de sosyal 
faaliyet alanlarında birçok etkinlik gerçekleştir-
miştir. Bu sosyal faaliyetlerin bazıları şunlardır:

ÖĞRENCI TOPLULUĞUMUZUN 
GERÇEKLEŞTIRDIĞI FAALIYETLER



İlim ve Medeniyet olarak her Rama-
zan ayında mezunları ve mensupları 
bir araya getiren iftarlar düzenlemek-
teyiz. İftarlarda Ramazan ayının bere-
ketini ve samimiyetini paylaşıyor, ar-
dından çay sohbeti ve ezgilerle keyifli 
vakit geçirmekteyiz.

Ilim ve Medeniyet 
Atölyeleri



Pandemi nedeniyle gerçekleştiremedi-
ğimiz geleneksel 3. İlim ve Medeniyet 
İftarımızı; 2021 Ramazanında Sudan’da 
mezun başkanımız Ubeydullah Güneş 
ve başkan yardımcımız Onur Şancı ile 
organize ettik. Doğu Afrika ülkelerinden 
olan Sudan’ın Hartum ve Umdurman 
eyaletlerinde yaklaşık 1200 kişiye iftar 
sofrası açtık. Mezun, mensup ve gönül-
daşlarımızın destekleriyle gerçekleştir-
diğimiz bu iftarlarda yetimlerin, ihtiyaç 
sahiplerinin ve öğrencilerin ramazan se-
vinçlerine ortak olduk.

1200 
Kişi

10 
Gün



Çad Medeniyet 
Mescidi

Çad Medeniyet Mescidi Projemiz 2018 yılında İstanbul Me-
deniyet Üniversitesi’nde bir grup gönüllü üniversiteli gencin 
girişimleriyle başlatıldı. Proje kapsamında Orta Afrika ülke-
si olan Çad’da bölge halkının ibadetlerini rahatça gerçek-
leştirebileceği ve çocukların eğitim görebileceği bir mescid 
inşa edildi. İlim ve Medeniyet Topluluğu’nun yürüttüğü bu 
projede Gönüllüler Derneği ve Afrika Araştırmacıları Mer-
kezi de proje ortakları arasında yer aldı. Proje sürecinde İs-
tanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Afrika Günleri gerçekleş-
tirildi ve bu kapsamda Afrika Konuşmaları, Afrika Fotoğraf 
Sergisi, Film Gösterimi, “Medeniyet Afrika’da” Afrika Paneli 
ve Hayır Kermesi gibi çeşitli programlar düzenlendi. İlim ve 
Medeniyet Topluluğu eski danışmanı Büyükelçi Prof. Dr. 
Ahmet Kavas’ın yoğun gayretleri ve destekleriyle Çad Me-
deniyet Mescidi Haziran 2021 itibariyle ibadete açıldı.



Tercih 
Rehberliği

TGSP ile ortak gerçekleştirdiğimiz “Tercih Rehberliği” projemizin amacı, üniversite ile 
henüz muhatap olan adayların, gerek bölümlere gerekse üniversitelere ilişkin akılla-
rını kurcalayan sorularına birinci ağızdan tatmin edici cevaplar bulmalarına yardımcı 
olmaktır.

70 
Kadın

154 
Erkek

75 
Farklı Bölüm

224 
Rehber

53 
Farklı Üniversite’den  
Üniversite Öğrencisi 

ve Mezun 

76’sı İMÜ’den



Akademik 
Faaliyetler

İlim ve Medeniyet Atölyeleri

İlim ve Medeniyet Okumaları

İlim ve Medeniyet Seminerleri



İlim ve Medeniyet Okumaları, topluluk 
üyesi olan öğrencilerin yaptıkları çalış-
maları katılımcılara aktararak sunum 
becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu-
nun yanında zaman zaman akademis-
yen hocalarımızın da katılımıyla öğren-
cilerin akademik gelişimlerini sağlama 
hedefi de güder. Bu düşüncelerle ilk 
programını 17 Şubat 2015 tarihinde 
gerçekleştirilen İlim ve Medeniyet Oku-
maları, sınav haftaları haricinde düzenli 
olarak her hafta gerçekleştirilmektedir. 
72. programı geride kalan okumalara 
bugüne kadar 14’ü akademisyen olmak 
üzere toplam 72 konuşmacı katılmıştır. 
2020-2021 eğitim öğretim sezonunda 
72. programı gerçekleştirilen okumala-
ra toplam 850 dinleyici katılmıştır.

İlim ve Medeniyet 
Okumaları

850
Katılımcı

72
Program

14
Akademisyen

72
Konuşmacı



İlim ve Medeniyet Atölyeleri, bireylerin sosyal bilimler ve te-
mel bilimler alanlarında kişisel gelişimlerini desteklemek, 
özel alanlarda çalışmalar yapmalarına zemin oluşturmak, 
okuma, yorumlama, tartışma ve yazma yetilerini geliştirmek 
amacıyla çeşitli alanlarda açılan okuma grupları, seminerler 
ve teorik/pratik eğitimlerden oluşmaktadır. Alanında uzman 
eğitmenler ve farklı üniversitelerden başvuran katılımcılar 
ile iki yıl boyunca gerçekleştirilen programımız, önümüzde-
ki dönemde de devam edecektir.

İlim ve Medeniyet  
Atölyeleri



Program kapsamında açılacak olan atölyelerin konusu, eği-
timcileri ve eğitim müfredatı ilgili eğitim öğretim dönemi ba-
şında ilan edilir ve web sitemiz üzerinden başvuruya açılır. 
Tüm üniversitelerden öğrenci ve mezunlara açık olan baş-
vuru süreci tamamlandıktan sonra katılımcıların da fikirleri 
de alınarak atölye tarihleri belirlenir. İlgili eğitim-öğretim yılı-
nın sonunda yapılacak kapanış programı ile düzenli katılım 
sağlayan katılımcılara belgeleri takdim edilir. Ayrıca katılım-
cıların hazırladıkları raporlar ilimvemedeniyet.com internet 
platformunda yayınlanır.



Istatistikler ve Başlıklar ile 
İlim ve Medeniyet Atölyeleri

• Adalet Okumaları 
Atölyesi

• Siyasi Kavramlar 
Atölyesi

• Rusya Atölyesi

• Afrika Atölyesi 

• Hindistan & Pakistan 
Atölyesi 

• Sezai Karakoç Atölyesi 

• İbranice Atölyesi

• Urduca Atölyesi 

• Diplomasi Atölyesi

• Sosyolojide Alternatif 
Kaynaklar Atölyesi

• Romanbilim Atölyesi 

• Hindistan Atölyesi 

• Çin Atölyesi

• Beytülmakdis Atölyesi 

• Nureddin Topçu 
Atölyesi 

• İbranice Atölyesi 

• Rusça Atölyesi 

• Temel Elektronik - 
Fiziksel Programlama 
Atölyesi

• Adalet Okumaları 
Atölyesi

• Siyasal İdeolojiler 
Okumaları Atölyesi

• Sovyet Rusya 
Okumaları Atölyesi

• Hindistan Atölyesi

• Sosyolojide Alternatif 
Kaynaklar Atölyesi,

• Çin Felsefesinde Temel 
Metinler Atölyesi

• Hausa Dili Atölyesi

• Swahili Dili Atölyesi

2017-2018 Dönemi 
İlim ve Medeniyet 
Atölyeleri kapsamında 
toplamda 9 farklı atölye 
açıldı. Programa farklı 
okullardan toplamda 
138 lisans ve lisansüstü 
öğrencisi başvurdu.

2018-2019 Döneminde 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı desteği ile 
gerçekleştirilen İlim ve 
Medeniyet Atölyeleri 
kapsamında toplamda 
9 farklı alanda atölyeler 
açılmıştır. Programa 
farklı okullardan 345 kişi 
başvurdu.

İlim ve Medeniyet Atölye-
leri geçtiğimiz 2019-2020 
eğitim ve öğretim yılında 
4 temada ve 8 başlıkta 
faaliyetlerini sürdürdü. 

İlim ve Medeniyet Atöl-
yeleri belirlenen Kavram, 
Bölge, Temel Okumalar ve 
Dil temalarında gerçekleş-
miştir

Açılan atölyeler; Açılan atölyeler; Açılan atölyeler;



2020-2021 eğitim ve öğretim yılına gelindiğinde pandemi şartları ve getirilen kısıtla-
malar nedeniyle yüz yüze devam etmesi mümkün olmayan İlim ve Medeniyet Atöl-
yeleri programımızın yerine online katılımlı İlim ve Medeniyet Çevrim İçi Seminerleri 
programı gerçekleştirilmiştir.

Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen ve 3 gün süren İlim ve Medeniyet Çevrim 
İçi Seminerleri:

başlıklarında tek oturum olarak gerçekleştirilmiştir. Mayıs ayında gerçekleştirilen 
programa Türkiye genelinde çeşitli üniversitelerde okuyan yaklaşık 120 lisans öğren-
cisi başvurmuş ve katılım göstermiştir. Tüm oturumlar İlim ve Medeniyet YouTube 
kanalımız aracılığı ile tüm takipçilerimizin erişimine sunulmuştur. 

Çevrim İçi 
Faaliyetler

• Siyasetname Okumalarına Giriş

• Çin Düşüncesinin Antik Kente 
Yansımaları

• İslam İktisat Düşüncesine Giriş

• Siyasal İdeolojiler 101; Nereden 
Geliyor Nereye Gidiyor?

• Kurt Diplomat: Henry Kissinger ve 
Diplomasi

• Cumhuriyetin İlk Yıllarında Din 
Görevlisi Olmak

• Afrika’da Sinema Sektörü

• Başka Açıdan Nurettin Topçu: İslam, 
Milliyetçilik, Sosyalizm

• Hindistan Müslümanları ve Hindu 
Milliyetçiliği

• Sosyolojide Alternatif Kaynak: Sezai 
Karakoç ve Medeniyet Perspektifi



Ilim ve 
Medeniyet 
Atölyeleri

4 
Tema

638 
Atölye

636 
Katılımcı

Ilim ve Medeniyet 
Çevrimiçi 

Seminerleri

10 
Başlık

3 
Gün

120 
Katılımcı



Hukuk Çalışma 
Grubu

İlim ve Medeniyet tarafından oluşturulan çalışma 
grubu, program içeriği ile Hukuk alanında lisans 
eğitimi gören öğrencilere büyük fırsatlar sunuyor. 
Yürütücülüğünü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Dr.Öğr.Üyesi Mehmet MADEN’in yaptığı çalış-
ma grubunda ortak fikir geliştirilmekte ve hukuki 
sürdürülebilirlik ile ilgili sorunlara detaylı çözüm 
önerileri sunulmaktadır. Bunun yanı sıra çalışma 
grubuna dâhil olan öğrencilere akademik bakış açı-
sı kazandırmak için çalışmalar yapılmakta, çalış-
ma raporları, makaleler yayınlanmakta ve çalıştay 
faaliyetleri yürütülmektedir. Haftalık olarak topla-
nan çalışma grubu şu ana kadar 30’dan fazla otu-
rum gerçekleştirmiştir. Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu ve Uluslararası Hukuk Açısından Filistin 
başlıkları için özel oturumlar gerçekleştirilmiştir.



Ilimvemedeniyet.com

• İlim ve Medeniyet Hareketi’nin örgün ve 
mezun öğrencilerin oluşturduğu ilimve-
medeniyet.com, zamanla ekibini geniş-
letmiş ve konuk yazarlarıyla içeriklerini 
zenginleştirmiştir.

• Temmuz, 2016 tarihinde yayın hayatına 
başlayan ilimvemedeniyet.com, günlük 
bazda 10 bin tekil ziyaretçiye ev sahipliği 
yapmaya devam etmektedir.

• Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz 
medeniyetin gelişimine katkı sağlamak 
adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî 
faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

• Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar 
kadromuz ile Toplum, Siyaset, Hukuk, 
Ekonomi, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alan-
larda gerek akademik gerekse de günde-
me ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.

• Öte yandan İstanbul Medeniyet Üniversi-
tesi’nde faaliyet ġösteren İlim ve Medeni-
yet Topluluğu’nun düzenlediği okumalar, 
seminerler, söyleşiler ve kültürel faaliyet-
ler bu platformda paylaşılmaktadır.

• Sitede Türkçe içeriklerinin yanı sıra İngi-
lizce, Arapça, Kürtçe, Rusça dillerinde de 
içerikler yayınlanmaktadır. Belirli periyot-
larla site yayın kurulu ve yazarlar toplantı-
ları düzenlenmektedir. 

• Siz de yazılarınızın ilimvemedeniyet.
com’da yayınlanmasını isterseniz ileti-
sim@ilimvemedeniyet.com adresine ya-
zılarını gönderebilirsiniz.

• Yazılar yayın kurulunca incelendikten 
sonra yayınlanmaktadır.



Sayılarla  
İlimvemedeniyet.com

21 
Video 

(Youtube)

128 
Konuk 
Yazar

10 Bin 
Ziyaretçi  
(Günlük)

58 
Kategori

20 
Sürekli  
Yazar

1487 
Makale

17 
Röportaj

6 
Dosya Konusu



İlimvemedeniyet.com
Dosya Konuları
İlimvemedeniyet.com  
Dosya Konuları

2019 Yaz Dönemi: Fikirtepe’de Değişim ve Sosyal Hayat

2020 Kış Dönemi: Göç ve Mültecilik

2020 İlkbahar Dönemi: Milliyetçilik ve Aşırı Sağ

2021 Kış Dönemi: Dünya’da Yükselen Irkçılık ve İslamafobi

2021 Yaz Dönemi: Covid-19 Pandemisi ve Dijitalleşme

2019 Sonbahar Dönemi: Immanuel Wallerstein



İlim ve Medeniyet Mensup İlişkiler Komis-
yonu mezun ve mensupları arasında etkin, 
sürdürülebilir ve kalıcı iş birliğini sağlama-
yı hedefler. Bu doğrultuda mensuplarına 
yönelik mezun ziyaretleri piknik, kamp ve 
iftar başta olmak üzere çeşitli programlar 
organize etmektedir. Ayrıca üniversite öğ-
rencilerini akademik olarak desteklemek 
ve  üniversite sonrası iş hayatına hazırla-
mak için mensupları aracılığıyla mentörlük 
faaliyeti yürütmektedir. Bu tür faaliyetlerin 
yanında mensupların katkılarıyla ihtiyacı 
olan öğrencilere burs imkanı da sunmak-
tadır.

Mezun ve Mensup İlişkiler 
Komisyonu



İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlim ve Medeniyet Topluluğu, üniversite bünyesinde 
eğitim görmekte olan gençlerin kendi enerjilerinin ve hayallerinin farkında olmasını 
sağlayarak; geçmişimizden geleceğimize köprü olmak misyonunu üstlenmiştir. Çün-
kü biz şunu çok iyi biliyoruz ki, üniversitemizin gençleri taşıdıkları cevherin farkına 
varıp onu işleyebilirler ise dünyada fark yaratacaklardır. Kişisel yetenlerine güvenen, 
girişimci, özgür düşünce sahibi, fikirlerini ortaya koymaktan çekinmeyen ve her plat-
formda fikirlerinin savunucusu olan dinamik genç kadrolar oluşturmak, üyelerimizi 
topluma liderlik edebilecek donanıma kavuşturmak asli vazifelerimiz arasındadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Ilim ve Medeniyet 
Topluluğu



Topluluk Faaliyet 
Alanları

Akademik Müzakereler

Sosyal Yardımlaşma Faaliyetleri

Sosyal Faaliyetler

Kaynaşma Etkinlikleri

Seminer Programları

Kitap Tahlilleri



iletisim@ilimvemedeniyet.comilimvemedeniyet.com /imuilmet


