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GELECEĞİN
TÜRKİYESİ

RAPORLARA YÖN VEREN
TEMEL İLKELER
GELECEĞİN
TÜRKİYESİ

İLKE tarafından “Geleceğin
Türkiyesi” üst başlığıyla eğitim,
yönetim, yükseköğretim, dış
politika, iktisat, kültür ve sosyal
politika alanlarında ülkemiz için
bir gelecek vizyonu oluşturacak
rapor serisi yayımlanacaktır.
Uzman isimlerin kaleme alacağı
raporlarda bu alanlardaki
geçmişte ve halihazırda devam
etmekte olan süreçlerin
analizleri yapılarak önümüzdeki
on yılda nasıl bir yapı
öngörüldüğü ele alınacak;
ardından buna dair vizyon
oluşturucu çerçevelere yer
verilecektir.

ilke.org.tr/geleceginturkiyesi

SERİDE YER ALACAK
RAPORLAR

İLKE’nin kurumsal değerlerinden süzülerek
Geleceğin Türkiyesi raporlarına yön veren
7 temel ilke şunlardır:

1

Adalet: Raporlarda geliştirilen tüm
politika ve uygulama önerilerinin adil bir
paylaşımı dikkate alarak insanlara ve
diğer varlıklara hak ettiği değeri
vermektedir.

2

Kuşatıcılık: Raporlar herhangi bir grubun
veya oluşumun özel çıkarını
gözetmeksizin toplumun tüm kesimlerini
kuşatan ve kamusal maslahatı
önceleyen bir yaklaşımı esas almaktadır.

3

Tutarlılık: Raporların inceleme,
değerlendirme, öneri ve çıkarımları
birbiri ile tutarlıdır.

4

Yapıcılık: Raporlar yıkıcı eleştiriyi değil,
toplumsal inşayı ve yapıcılığı esas
almaktadır.

5

Katılım ve İstişare: Raporlar farklı grup
ve aktörlerin katılım ve katkısını ortaya
çıkarıp geliştirecek bir içeriğe sahiptir.

6

Teorik Bütünlük: Raporlar bütünlüklü bir
teorik çerçeveye sahiptir.

7

Uygulanabilirlik: Raporlar ilgili alandaki
uygulamaları olumlu yönde etkilemeyi
amaçlamaktadır.

Geleceğin Türkiyesi
raporlarında 7 farklı
konu ile ilgili Türkiye’ye
bir vizyon oluşturulması
amaçlanmaktadır.

RAPOR İSMİ

YAZARI

YAYIM TARİHİ

Eğitim

Yusuf Alpaydın

Ekim 2018

Yükseköğretim

Nihat Erdoğmuş

Aralık 2018

İktisadi Yapı

Murat Taşdemir

Mart 2019

Haluk Alkan

Mayıs 2019

Süleyman Güder

Kasım 2019

Kültür Politikaları

Belirlenecek

Mart 2020

Sosyal Politikalar

Belirlenecek

Haziran 2020

KYA

Kasım 2020

Yönetim
Dış Politika

Sivil Toplum

