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biz kimiz?
IGMG Gençlik Teşkilatı Üniversiteliler Başkanlığı, üniversiteye hazırlanan, yükseköğrenim gören veya eğitimini tamamlamış olan Müslüman gençlerin, yaşamlarını kendi dinî, tarihî
ve kültürel kimlik bilinciyle tasarlayarak, fikirlerini özgüvenle
savunabilen ve toplumda mesuliyet alabilen bireyler olmaları
amacıyla çeşitli hizmetler sunar. Ufuklarını sadece uzmanlaşılan alanla kısıtlamadan, yaşadığı toplumda söyleyecek bir
sözü olan, gaye ve vizyon sahibi nesiller yetiştirmek birimin
ana hedeflerinden sayılmaktadır.
Üniversiteliler Başkanlığı; Müslüman gençlerin, zamanı ve
şartları iyi okuyup anlayarak, İslami değerler ışığında yeni fikirler üretip alternatifler sunabilecek konumda ve yeterlilikte
olması gerekliliği bilinci ile hareket eder. Bu bağlamda Başkanlık, toplumun dikkatini hikmet alanlarına çekmeyi, insanı
tekrar varlık muhasebesine sevkedecek manevi dinamikleri
harekete geçirmeyi ve hikmete mazhar olmak için yola çıkan
genç talebelere yol göstermeyi vazife olarak addetmekte, bu
doğrultuda faaliyetler gerçekleştirmektedir.
Çalışmalarını bir komisyon yönetiminde gerçekleştiren Üniversiteliler Başkanlığı, Teşkilatlanma, Eğitim, Tanıtma ve Yurt
ve Burs Birimleri ile, 34 bölgede 250 idareci ile lise eğitimlerini tamamlamalarından itibaren gençlerin yanında olmaktadır. 3.500’ü bulan üye sayısı ile Üniversiteliler Başkanlığı,
hizmetleriyle 7.000 civarında üniversiteliye ulaşır.

üniversiteliler başkanlığı tanıtım broşürü
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hizmetlerimiz
Burs Çalışmaları ve İrfan Evleri Projesi
Burs imkânları ve İrfan Evleri Projesi ile,
Avrupa’da öğrenim gören üniversite talebelerini eğitim hayatlarında desteklemekteyiz.
Ailelerinden uzak şehirlerde üniversite tahsili
gören öğrencilere İrfan Evleri Projesi ile öğrenci evi ve yurt hizmeti sunmanın yanında
dinî ve kültürel hassasiyetleri koruyacak ve
geliştirecek ev ortamlarında talebelik hayatlarını manen daha verimli hâle getirmek için
çalışmaktayız.
Ayrıca bilimsel araştırma burslarıyla akademik
kariyer yapmak isteyen talebelere destek sağlanarak nitelikli akademisyenlerin yetişmesi ve
içinde yaşadığı topluma faydalı olabilecek bireylerin eğitim desteği alması sağlanmaktadır.
Kısa bir zaman önce faaliyete geçen Gazali
Bursları ile toplumbilim ve edebiyat alanlarında yazılan bitirme tezleri çalışmaları madden
ve manen desteklenmektedir.
Atölye Çalışması
“İlahiyat”, “Fikriyat” ve “Hissiyat” gruplarından
oluşan Atölye Çalışması, üniversitelilerin okuduğu alanlara göre gruplara ayrıldığı ve kendilerine, üniversitede aldıkları eğitimin yanı sıra
ilim, irfan ve hikmet kapısını aralamalarına ve
böylelikle nitelikli bir gelecek inşa etmelerine
yardımcı olacak bir talim ve terbiye programıdır.

Danışmanlık Hizmeti
Danışmanlık hizmeti, geleceğin üniversitelilerinin sorunlarını dinlemek ve üniversite kurumuna attıkları ilk adımda kendilerine yardımcı
olmak üzere oluşturulmuş bir çalışmadır. Bu
şekilde üniversiteliler, aynı yolu izlemeye talip
olanlara okumak istedikleri bölüm veya üniversite hakkında bilgi vererek sağlıklı yönlendirmelerde bulunur.
Evliya Çelebi Dil Kursları
Kahire, Londra, Brighton ve Strasbourg’da
başlatılan ve önümüzdeki yıllarda farklı ülke
ve şehirlerin de ilave edileceği Evliya Çelebi
Dil Kursları farklı dilleri yurtdışında öğrenme
imkânı sunar. Mezkur dillerin konuşulduğu
şehirlerde düzenlenen kurslar bu şekilde dil
öğrenimini, o dilin konuşulduğu şehre nüfuz
ederek, farklı geleneklerin izini sürmeyi hedefler. Bu doğrultuda dil eğitiminin yanı sıra ziyaret edilen beldelerin tarih, siyaset ve kültürüne
dair seminerler de Evliya Çelebi Dil Kurslarının
müfredatında yer alır.

UNIDAY
UNIDAY ismi altında icra edilen “Üniversiteliler Günü” dünyanın farklı ülkelerinde eğitim
gören kitlemizin en geniş şekliyle biraraya
geldiği etkinliklerimizdendir. Kadim geçmişle kurulan bağ ile sağlıklı bir gelecek inşası
sağlanacağından dolayı bu program önemli
bir köprü vazifesi oluşturarak gençleri rolmodel olabilecek şahsiyetlerle buluşturur.

???

ADABI
ADABI ismi altında gerçekleşen lise mezuniyet programı liseyi tamamlayan gençlerin
ödüllendirildiği bir programdır. Bu programda
aynı zamanda gençler üniversite okumaya
motive edilerek, kendilerine üniversite eğitimi
hakkında yönlendirilmelerde bulunulur.

Yatılı Eğitim Seminerleri (YES)
Avrupa’nın farklı bölgelerinde düzenlenen bu
seminerler, aynı zamanda Avrupa’nın farklı
bölgelerinden bir araya toplanan talebelerin
birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlayarak,
konu hakkında etraflıca mülahazada bulunma
imkânını beraberinde getirir.
Sempozyum ve paneller
Sempozyum ve panel organizeleriyle gençlerin fikir dünyasının derinleşmesine katkıda bulunulur. Yeni ve farklı düşüncelere yer verebilme adına organize edilen programlara katılan
akademisyenler, kendi ülke ve alanlarında ses
getiren ve uzman olan isimlerden seçilir.

STUDYDAY
STUDYDAY ismi altında gerçekleştirilen danışmanlık fuarı liseyi bitirip üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik icra edilir. Programda hangi dalı, hangi üniversitede okumanın
faydalı olacağını öğrenme imkânına sahip
olan üniversite adayı gençler, üniversitede
öğrenim gören veya öğrenimini tamamlamış
olan abi ve ablalarından bilgi edinme imkânına
sahip olurlar.

Kültür Gezileri
Üniversitelilerin kişisel gelişimlerine katkıda
bulunacak yerleri görmeleri ve bunlar üzerine düşünmeleri amacıyla, farklı şehir ve
mekânlara yönelik geziler düzenlenir.

...

Anma Günleri
Tarihte iz bırakmış ve üniversitelilerin örnek alabileceği şahsiyetlerin tanıtıldığı programlardır.

