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Yıllık olarak yayınlanan İLKE Vakfı Alan
İzleme Raporları (AİR) İslam İktisadı,
Eğitim, Hukuk ve Sivil Toplum alanlarında güncel verileri ve çalışmaları analiz
edip derleyerek kullanılabilir bilgiye dönüştürmeyi hedeflemektedir.

HAKKINDA
İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı olarak kurulduğu günden bu yana
toplumu tanıma, anlama, toplumun ihtiyaçlarından haberdar
olarak iş üretme, problemleri çözüm odaklı çalışmalar yapmayı
kendimize şiar edindik. Bugün büyük kriz ortamlarında insanlığı
ilgilendiren meselelere dair sahih bir düşünce ile çalışmalar yapmak her zamankinden daha çok önem kazanmıştır. Biz de bugün ve
gelecek için stratejik öneme sahip Ekonomi, Eğitim, Hukuk ve Sivil
Toplum alanlarında araştırmalar yapmakta, bilgi birikim oluşturup
yol gösterici olmaya çalışmaktayız. Bu alanlarda sistematik bilgi
ve veriye dayalı raporlamalar yaparak hem geçmişin muhasebesini yapma hem de gelecek için tasavvur ve yöntem oluşturmayı
amaçlamaktayız.
Toplumun genelini ilgilendiren bu dört alan gelecekte de belirleyici öneme sahiptir. Bu alanlarda yıllar içinde oldukça geniş veriler
oluşmuştur. Bu veriler çeşitli açılardan akademik olarak ele alınıp
incelenmekte ve uygulayıcılar tarafından sürekli izlenmektedir.
Çıkarılacak yasalarda, yapılacak planlamalarda, düzenlenecek yeni
sistemlerde bu verilerin yararlanılabilir bilgiye dönüştürülmesi
oldukça önemlidir. Buradan hareketle düşünce kuruluşları, bilgi
üreten kuruluşlar, sivil alan bu verilerin bağımsız ve özgür bir şekilde bu ihtiyacı yerine getirmelidir. İLKE Vakfı tam bu noktada sivil
toplumun veriye dayalı gerçekçi bilgi üretmeyi ve karar alıcılara yol
göstermeyi hedeflemektedir.

AMAÇ
Alan İzleme Raporları ile stratejik düşünmenin ilk unsuru olan mevcut durumun
tespit edilmesi aşamasını gerçekleştirmeyi
hedeflemekteyiz.
Toplumun refahı ve gelişmişlik düzeyinde
önemli yeri olan İslam İktisadı/Ekonomi, Eğitim, Hukuk ve Sivil Toplum alanları yukarıda
belirtilen ihtiyaca haizdir.
Teknoloji ve dijital dönüşüm bilgiye erişimi
eskisinden daha kolay hale getirmişken bilginin ve verinin sınıflandırılması daha zor
hale gelmiştir.
Sınıflandırılmayan ve anlamlandırılmayan
bilgi enerji ve zaman israfı oluşturmaktadır.
İKE Vakfı olarak son yıllarda yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, dört
önemli alanda geçmişe yönelik bir muhasebe
yapıp geleceğe yönelik bir strateji üretmeyi
amaçlamaktayız.

İÇERİK
Alan İzleme Raporları kritik verilerin derlenmesi ile
oluşturulmuş bir veri tabanı üzerine bina edilecektir.
Bu verilerin arasındaki ilişki analiz edilecek ve kritik
göstergeler inşa edilecektir.
Bu göstergeler kullanılarak ilgili alandaki gelişmeleri
takip etmek üzere kapsamlı endeksler oluşturulacaktır.
Raporlarda nicel göstergeler ile alandaki önemli vakalar
birlikte değerlendirilecektir.
Ele alınan alanlardaki uygulamaların, hukuki zeminin ve
teknik gelişmelerin bir arada izlenebilmesi için
raporlarda uzman ve uygulayıcı görüşlerine yer
verilecektir.
Raporlar ile ilgili alanlardaki araştırmacıların ve politika
yapıcıların ortak bir bakışa sahip olmaları ve içeriklerden
kolayca yararlanmaları sağlanacaktır.
Elde edilen veriler farklı şekillerde organize edilen
bölümlerde muhataplarına aktarılacaktır.
Bir bakışta alanın panaromik olarak bir yılını görmek ve
gözden geçirmek mümkün olacak.
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