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Message from the Chairman
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Nihat Erdoğmuş

نهاد أردوغموش

ك�ى وعزيمة ثابتة...
انطلقنا بأهداف ب
نستح� ض
ض
ين
الما� ونراجعه ندرك بوصفنا مؤسسة إيلكا للعلوم والثقافة والتعليم أننا أنجزنا العديد
ح�
ي
ّ
التأسيسية.
من األعمال المهمة خالل هذه المرحلة
وح� خطونا الخطوة األوىل من رحلتنا أردنا أن يكون لمؤسسات إيلكا مكانة مرموقة نز
ي ن
وم�لة رفيعة
ف
ف ي� المجتمع ،وقد قطعنا مسافة بعيدة األمد ي� هذه الرحلة الهادفة؛ بل نستطيع القول بأننا خالل
بكث�.
المرحلة التأسيسية لم ننجز المأمول فحسب بل تجاوزناه بفضل هللا إىل ما فوق ذلك ي
ن
تأم� أعىل
لقدكان من ضمن أهدافنا وأولوياتناكمؤسسة إيلكا فضال عن تحقيق المشاري ــع النوعية ي
َ
ت
ن
ال� وصلنا إليها لنشعر بمنتىه
درجات التنسيق والتواصل يب� مؤسساتنا .وإننا اليوم بالنظر إىل النقطة ي
ن
توف� أعىل مستويات التنسيق والتواصل مع مؤساستنا
الرسور و نعيش الثقة والسعادة
المتأتيت� عن ي
ي
ت
ت
ال� وصلنا إليها مع مؤساستنا فقد استطعنا
ب
ال� أنشأناها .وبفضل تضافر الجهود ي
ع� البنية التحتية ي
ف
ع� توزي ــع المهام بشكل صحيح ي� مجاالت األنشطة.
توف� اقتصادي مهم ب
تحقيق ي
ت
ولم ننس اإلسهام ف� ش
المش�ك بالتشاور مع المنظمات المماثلة والتعاون معها.
ن� ثقافة العمل
ي
كث�ا من األولويات ف ي� سلم
كب�ة ي
غ�ت وبرسعة ي
إننا اليوم بصفتنا دولة تركيا نمر بظروف استثنائية ي
أعمالنا ،ورغم ذلك فإننا لم نتخل مطلقا عن االتجاه الذي رسمناه ألنفسنا .وبالرغم من كل إغراءات
ت
ال� نؤمن بها
الحياة اليومية ومشـاغلها إال أننا بذلنا ما بوسـعنا وبكل عزيمة وإرصار إلنجاز األعمال ي
عىل أفضل شكل ،وسوف نواصل القيام بذلك عىل الوجه األمثل .وألننا نؤمن بأن األعمال الخالدة
والمفيدة إنما تنبع من خالل ت
ال� ي ز
ك� بشكل مكثف عىل مجاالت محددة فإن مؤسساتنا تقوم ضمن
هذا السياق بإنجاز أعمال ف ي� غاية الجودة واإلتقان.

As ILKE Foundation, we began our journey with lofty goals and ambitions. Looking back at our journey today, we can proudly say that we have
signed off on many important projects, even more than we thought we’d
achieve at the stage that we are at, Alhamdulillah. As such, we now revel
in the happiness that comes after the establishment of an infrastructure
that provides high levels of coordination and cooperation between our
partner institutions.
As a country, we are speedily experiencing great changes with an everchanging agenda. Despite this, we have never faltered in our belief and
as such, we are persistent and continue to persevere in what we believe
is the right thing to do. Accordingly, our different partner institutions
are leading projects ahead in their respective fields as well; ILEM (The
Scientific Studies Association); IGIAD (The Turkish Entrepreneurship
and Business Ethics Association) which provides business ethics seminars
and YEKDER (Life Long Learning Cultural Foundation) which provides
a variety of religious classes to both men and women of all ages.
It would not befit ourselves to remain indifferent to the world’s current
affairs and for this reason, we have endeavoured to produce reports,
conduct appropriate research and organize workshops to inform and
educate the general population and also share our research outcomes
with the public institutions.

تقـوم جمعيـة الدراسـات العلميـة (إيلا) بالدراسـات العلميـة األكاديميـة ،وتعمـل جمعيـة المبـادرات
االقتصادية ت
ال�كية وأخالقيات العمل ف ي� مجال أخالقيات العمل وريادة األعمال ،كما أن رابطة التعليم
ف
ف
ن
ن
المد� والثقافة تؤدي وظائف ريادية ي� مجاالت التعليم
الدي� عىل نطاق واسع ي� مختلف الفئات
ي
ي
العمرية والجنسية.
ق
االجتماع رسالة لها أن تب� مكتوفة اليدين حيال
التغي�
ال يمكن إليلكا بوصفها مؤسسة تتخذ من
ي
ي
الكبرة ف ي� تركيـا والعالـم .ولهـذا السـبب سـعينا ألن نكـون مؤسسـة تنتـج التقاريـر ،وتجـري
األحـداث ي
ف
و� الوقت الذي سعينا فيه للحفاظ
األبحاث ،وتنظم ورشات العمل والندوات والحلقات الدراسية .ي
ت
ال� يحتاجها بلدنا فإننا لم نتجاهل مشاركة نتائج أنشطتنا مع المؤسسات العامة.
عىل النظرة المدنية ي
ي ن
إن هذا الكتيب الذي ي ن
سائل� الموىل عز
ب� أيدينا يقدم موجزا عن مجال النشاطات الرئيسية إليلكا

This booklet aims to inform the activities and aims of our institution.
With prayers before Allah to enable us produce far better and superior
works in the future….

وجل أن يوفقنا إىل ما هو أفضل وأنفع...
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

Message from the Chairman
of the Executive Board

ف
لط� سونار
ي

Lütfi Sunar

ت
ال� تنضوي تحتها مجموعة من الجمعيات والمؤسسات القوية مثل جمعية التعليم
إن مؤسسة إيلكا ي
ن
ت
المد� والثقافة وجمعية الدراسات العلمية وجمعية المبادرات االقتصادية ال�كية وأخالقيات العمل،
ي
ش
ـام وأكاديميــة إدارة الــركات تقــوم بإنتــاج المعرفــة
وتحتضــن مراكــز مهمــة مثــل مركــز االقتصــاد اإلسـ ي
ت
واالس�اتيجيات المهمة.
العامة والسياسات
ف
ن
العمل
بأن
نؤمن
إنناكمؤسسة إيلكا
المد� له مكانة هامة ي� القضايا الحرجة المتعلقة بالناس والمجتمع
ي
ن
المحل
المجتمع
باحتياجات
يتعلق
فيما
المد�
المجتمع
مؤسسات
بها
تقوم
أنشطة
وعليه فإن أية
ي
ي
كب�ة .وإننا لنأمل أن تكون جميع المعلومات واألعمال المســتندة إىل المعرفة
وطموحاته لها قيمة ي
مقبولة ّ
وقيمة عند هللا تبارك وتعاىل ،وأن تكون مفيدة للمجتمع .وإننا نسىع ف ي� هذا السياق إلنجاز
المزيد ف ي� ما هو مفيد.
ض
ت
الحا� من خالل أخذ اإلسهامات
ال� تخاطب عرصنا
إننا اليوم نسىع لتطوير األفكار والممارسات ي
ف
ت
ض
ت
ال� تقدمها لنا معرفتنا التاريخية ال�اكمية .فنحن ندرك أهمية تراكم
الما� ي� بناء
ي
الفكرية والعلمية ي
ض
فكــرة مــا ،لكننــا ف ي� الوقــت ذاتــه ندافــع عــن فكــرة تحليــل الحــا� تحليــا جيــدا المتــاك منظــور قــوي
ض
ـا� ســيكون مفعمــا بالقــدرة عــى فهــم الحـ ض
ـا� وإيجــاد حلــول
للمســتقبل؛ فعقــل متصالــح مــع المـ ي
للمشكالت الراهنة.

Within its scope, ILKE besides establishing powerful institutions such
as YEKDER, ILEM and IGIAD has also established centres like Research
Center for Islamic Economics (IKAM) and Corporate Governance Academy (KYA) in order to produce public information, policy and strategy.
As ILKE, we believe that civil society studies have an important place in
critical issues that concern humanity and society and therefore all kinds
of events of non-government organizations that serve the needs and
expectations of people have an important place in the society.
To date, we have endeavoured to take full advantage of our history to
develop present day ideas and practices and analyse it to be put to better
use for the future and find solutions to problems. With this perspective,
we are pleased to have accomplished many valuable projects within our
institutions. We strive to educate scientists with the building of new
ideas by nurturing scientific knowledge and in doing so establish leading
institutions in specialist fields such as IKAM and KYA.

وإننــا اليــوم بهــذا االعتقــاد وبوجهــة النظــر تلــك لنعيــش ســعادة بإنجــاز العديــد مــن األعمــال القيمــة مــع
مؤسســاتنا .إننــا نســى لخلــق ظــروف معيشــية إنســانية آخذيــن بعـ ي ن
ـ� االعتبــار وجــود رجــال أعمــال
.
يعملــون مــن أجــل حيــاة عمليــة محورهــا الحــق .كمــا نبــذل جهودنــا لنـ شـر القيــم االجتماعيــة وباإلضافــة
ت
ال� قمنا بإطالقها تحت مظلة مؤسستنا فقد قمنا بإنشاء مؤسسات رائدة
إىل المؤسسات الريادية ي
ف
ـام وأكاديميــة إدارة الـ شـركات بهــدف تعميــق جهودنــا.
ي� مجــاالت خاصــة كمركــز االقتصــاد اإلسـ ي
ف
ب� أيديكم إىل ش�ح نشــاطات إيلكا ومؤسســاتها ف� ضوء المعا�ن
وقد هدفنا � هذا المنشــور الذي ي ن
ي
ي
ي
ت
ال� حددناها .وإننا لنؤمن أننا قادرون ف ي� هذه العجالة عىل ش�ح أهدافنا والغرض من أنشطتنا وإن
ي
كنا لن ش
ن�حها بالتفصيل.
وقد انطلقنا من جديد مدر ي ن
ك� حجم المسؤولية الثقيلة الملقاة عىل كاهلنا ف ي� سبيل تحقيق العديد
ً
من األنشطة ث
ً
األك� عدال وشمول واتساقا وبناء ومشورة وواقعية وجدوى.
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This catalogue aims to introduce our organization and presents an outline
of our main activities. With this heavy responsibility, we endeavour to
undertake activities that are fair, all encompassing, and constructive and
above all are feasible and charitable.
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من نحن

About Us

ه هيئة جامعة تم تأسيسها لتأسيس ودعم العديد
إن مؤسسة إيلكا للعلم والثقافة والتعليم ي
ف
.
الخ�ية والخدمية من أجل تعميق دراساتها وأعمالها وإننا نرغب ي� الوصول
من المؤسسات ي
إىل جميــع فئــات البـ شـر مــن مختلــف األعمــار والجهــات واضعـ ي ن
ـ� نصــب أعيننــا االحتياجــات
ف
ت
.ال� نهدف من خاللها إىل خدمة المجتمع واإلنسانية قاطبة
المختلفة للمجتمع ي� أعمالنا ي
،نعمــل مــع مؤسســاتنا ف ي� مجــال أخالقيــات العمــل وريــادة األعمــال والتعليــم الواســع النطــاق
 كمــا نتبـىنّ توفـ يـر التعليــم الديـن ي الحقيـق ي ألطفالنــا.ونقــوم بإجـراء دراســات أكاديميــة مؤهلــة
وللشباب والكبار من أجل الحفاظ عىل الحياة المؤسسة عىل المبادئ الصحيحة والقائمة
.عـ يـ� القيــم اإلســامية

ILKE is an umbrella organization that has established a number of charitable organizations and research centres under its umbrella and aims
to serve, strengthen and support the work and quality of these units.
Considering the ever changing needs of society, our aim is to reach and
serve people of all ages and from all walks of life.
In conjunction with our institutions, we operate in the fields of business
ethics and entrepreneurship as well as non-formal education, besides
carrying out qualified academic studies. In order to maintain a principled
life based on Islamic values, we attach great importance to providing
authentic religious education to our children, the youth and adults.

األصل
العمل
نس� بالتوازي مع اعتقادنا بأن المقاربات العلمية النوعية والفكر واإلنتاج
إننا ي
ي
ي
 ونهدف.اإلسالم والحضارة اإلسالمية
الفكر
اكم
ر
ت
عىل
البناء
من
باالنطالق
تزدهر
أن
يمكن
ي
إىل إجـراء الدراســات العلميــة الـ ت يـ� تنتــج حلــوال لمشــاكل اإلنســانية مــن خــال خلــق األرضيــة
ت
.ال� تواصل التمسك بتقاليدنا العلمية
المناسبة لتنشئة األجيال ي
،كمــا أننــا نتســاءل عــن ظــروف الســوق مــن خــال عــدم قبــول ش�عنــة األعمــال غـ يـر األخالقيــة

We act with the belief that the combination of original scientific approach, thought and application together can flourish on the foundations
of Islamic thought and civilization. In doing so we hope to accomplish
scientific studies that produce solutions to the problems of humanity
by creating the ground for the growth and development of people who
maintain our scientific tradition.

ونســى لتشــجيع التقســيم العادل للربــح الحالل من خالل بذل الجهود لبناء حياة تجارية
.تقــوم عــى الحقــوق
ف
ت
وبوصفنا مؤسسة إيلكا فإننا نقوم بإنتاج المعلومات والسياسات واإلس�اتيجيات ي� المجاالت
ف
ال� يحتاجها بلدنا ونسهم ف� تكوين ت
ت
ال�اكم
المعر� الالزم من أجل أن نكون أصحاب كلمة
ي
ي
ي
ف
 كمــا نقــوم بتدريــب المــوارد ش.ورأي � مســتقبلنا
الب�يــة المؤهلــة لتحقيــق المأسســة الالزمــة
ي
ن
ك� بأننا مسؤولون عن توسيع
 إننا نستعد للمستقبل مدر ي.إليجاد الحلول للمشاكل الراهنة
آفاق بلدنا وإجراء البحوث والدراسات ت
ي ن
.السياس
اإلس�اتيجية لتوجيه
العامل� ف ي� الحقل
ي

We cannot accept the absence of ethics from business hence we strive to
spread a rights-based business life that promotes an equitable distribution
of hilal earnings. As ILKE our goal is to produce information, policies
and strategies in the fields needed by our country and contribute to the
formation of the necessary information in order to have a say in our future.
We are training qualified personnel and building new institutions as a
solution to the contemporary problems. We are preparing for the future
with the awareness that we are responsible for widening the horizon of
our country and conducting strategic research to help and guide our
politicians in running its affairs.
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قيمنا

Our Values

نســى بوصفنــا مؤسســة إيلــكا للعلــم والثقافــة والتعليــم إىل ت
ال�كـ ي زـ� عــى إنتــاج أنشــطة
ف
ّ
التحول
خ�ية تفيد ف ي� تحقيق
 وتهدف إىل العيش ي� إطار القيم،االجتماع المنشود
ي
ي
.
س
 كمــا،اع روح العــر واحتياجــات اليــوم
ر
ـ
ن
ـك
ـ
ل
بذ
ـوم
ـ
ق
ن
إذ
ـا
ـ
ن
وإن
ـانية
ـ
س
واإلن
ـامية
ـ
اإل
ي
.نتبـىن التشــاور والتعــاون مــع المؤسســات الـ ت يـ� تقــوم بأنشــطة مماثلــة

Within the framework of humanitarian and Islamic values, as ILKE, we
strive to produce charitable activities and be an instrument of change in
the lives of people and thus pave the way for a transformation of society
within this framework. In doing so, we are conscious of the time that
we are in and the needs of this era and consult as well as cooperate with
other institutions that carry out similar activities.

العيش بهدف خدمة اإلنسان واإلنسانية

Living with the aim of serving humans and the humanity
Aim to always be a part of charitable works

ف
الخ�ية
الرعاية الحثيثة لنكون ش�كاء ي� األعمال ي

To participate in consultation based works

الحركة القائمة عىل التشاور ف ي� األعمال المنجزة
ه األساس ف ي� التوظيف
جعل الجدارة ي

To prioritize competence in assignments

إيالء األهمية ف ي� األبحاث واألعمال

Be meticulous in our work

أن تكون فعالياتنا شاملة وعامة

Be all-encompassing and all-inclusive in our activities

Research Centres

Institutions

مراكز بحوثنا

Foundation for Science, Culture and Education
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مؤسساتنا

أنشطتنا

Our Activities

مع أخذنا عىل عاتقننا مهمة شق الطريق لمؤسساتنا فإننا نقوم بإنتاج المعلومات والسياسات
ف
ف
ف
ت
ت
ت
ـر� الــازم
واالســراتيجيات ي� المجــاالت الـ يـ� يحتاجهــا بلدنــا ونســهم ي� تكويــن ال�اكــم المعـ ي
ف
ش
 كما نقوم بتدريب الموارد الب�ية.من أجل أن يكون بلدنا صاحب كلمة ورأي ي� المستقبل
�كما نواصل أنشطتنا ف ي.المؤهلة لتحقيق المأسسة الالزمة إليجاد الحلول للمشاكل الراهنة
البحث ش
ي ن
.�الباحث
والن� مع كادر قوي من
وع� ش
م�وع تركيا المستقل نتجهز لأليام القادمة مدر ي ن
ك� بأننا مسؤولون عن توسيع آفاق
إننا ب
ف
ت
ن
.السياس
بلدنا وإجراء البحوث والدراسات االس�اتيجية النوعية لتوجيه
العامل� ي� الحقل
ي
ي

While embracing a particular orientation for our institutions, we also produce information, policies and strategies in the areas that our country needs,
and contribute to the accumulation of the necessary knowledge in order to
have a say in our future. We train qualified human resources and establish
institutions to propose solutions to different problems. Our research and
publication activities are also carried out by a strong team of researchers.
We are preparing for a great Turkey tomorrow with the consciousness that
we have a responsibility towards improving the horizons of our country by
conducting quality research that will help trail the blaze for the politicians.

إننا نقوم بتنظيم ورشــات عمل وطباعة منشــورات وإجراء دورات تدريبية تهدف إىل إنتاج
اإلسالم من خالل مركز
األفكار النوعية المختصة للبناء الكامل والشامل للفكر االقتصادي
ي
.الدراسات االقتصادية اإلسالمية الذي ينضوي ف ي� ظالل مؤسستنا
ش
ت
ال� تهدف إىل زيادة القدرات والكفاءات المؤسسية
كما نسهم مع أكاديمية إدارة ال�كات ي
ف
ن
للمنظمات ف� العمل ث
المد� دون فقدان روح
األك� تنظيما وكفاءة واستمرارية ي� المجال
ي
ي
.التطــوع ودوافعه

As ILKE we also organize workshops, publications, and events and trainings
that are aimed at producing competent ideas for the building of an Islamic
economic thought under the auspices of the Research Centrer for Islamic
Economics (IKAM).
In conjunction with the Corporate Governance Academy (KYA), which aims
to increase the corporate capacity and competency of nongovernmental
organizations, we also contribute to more organized, efficient and consistent
activities within the public whilst inculcating the spirit and motivation of
volunteering in the civil society.

دراسات السياسة اإلسالمية ف� ش
ال�ق األوسط
ي
دراسة األجور ش
الب�ية لحياة كريمة لإلنسان الكريم
اإلسالم
ورشة االقتصاد
ي

Islamic Political Research in the Middle East

ش
ن
م�وع التعليم
الدي� ف ي� تركيا
ي

Research on Humanitarian Wage for Dignified Living
Islamic Economics Workshop

ّ بحوث
تغ� المنظمات المدنية اإلسالمية ف ي� تركيا
ي

Religious Education Project in Turkey

دراسة أخالقيات اإلعالن ف ي� تركيا

Research on Change in Culture of Islamic NGOs in Turkey
Research on Advertising Ethics in Turkey

ق
ش
�األخال
م�وع الفكر
اإلسالم
ي
ي

Islamic Ethics Thought Project

ش
م�وع تركيا المستقبل

The Future Turkey Project
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ش
م�وع تركيا المستقبل

The Future Turkey Project

لقــد أضفنــا مـ شـروع تركيــا المســتقبل مــن أجــل تقديــم إســهام ف ي� الرؤيــة المســتقبلة تل�كيــا
ف ي� صنــع السياســات والحلــول الـ ت يـ� تعتمــد عــى جــس نبــض العالــم مــن حولنــا ،وتعتمــد
ّ
المحليــة .إننــا نقــوم بإعــداد تقاريــر واضحــة الرؤيــة عــن
ف ي� الوقــت ذاتــه عــى وجهــة نظرنــا
التعليــم والتعليــم العــال واالقتصــاد واإلدارة والسياســة الخارجيــة والمجتمــع المــد�ن
ي
ي
والسياســات الثقافيــة والسياســات االجتماعيــة.
وإننــا نهــدف بهــذه التقاريــر إىل خلــق توقعــات مســتقبلية تل�كيــا مــن خــال دراســة

We have also added “The Future Turkey” Project - a welcome addition
to our other solution orientated projects that measures the pulse of the
world and is nourished from our local dynamics by establishing principles
in order to contribute to Turkey’s vision for the future.
We provide visionary reports on education, higher education, economy,
administration, foreign policy, civil society, cultural policies and social
policies.

الممارســات الراهنــة والســابقة ودراســة تلــك الممارســات ومخرجاتهــا .كمــا نهــدف مــن
خــال تلــك التقاريــر الـ ت يـ� أعدهــا الخـ بـراء ف ي� كل مجــال مــن المجــاالت المحــددة إىل رســم
خرائــط طريــق تحتــوي عــى ت
مق�حــات الحلــول العمليــة الـ ت يـ� مــن شــأنها تســليط الضــوء
ت
عــى المســتقبل واإلســهام ف ي� التعريــف بوجــود ب�كيــا عــى الســاحة العالميــة.

مؤسسة إيلكا للعلوم والثقافة والتعليم

We aim to create a future projection by examining current reports and
past practices and analyse the outcomes of such practices for Turkey. In
each field, the reports are prepared by experts in their respective fields
in order to shed light on the future road map that contains suitable
applicable solutions. In addition to this, we hope to contribute to the
recognition of Turkey in the global arena.
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ش
م�وع تركيا المستقبل

The Future Turkey Project

ّ
الموجهة لتقارير تركيا المســتقبل والناتجة عن قيمها
إن مبادئ مؤسســة إيلكا الســبعة
:ه
المؤسسية ي

In terms of corporate values, following are the 7 basic principles that guide
The Future Turkey Project reports:

Justice

Encompassing

All policy and implementation recommendations developed
in the reports, taking into account a fair division, to give
people and other living beings the value they deserve.
The reports are based on an approach that encompasses all
parts of society and prioritizes public affairs, regardless of
the particular interest of any group or entity.

Consistency

Review, evaluation, recommendations and conclusions of
the reports are consistent with each other.

Constructiveness

The reports are based on social construction and positive
criticism, not destructive criticism.

Participation and
Consultation

The reports outline and develop the participation and contribution of different groups and actors.

Theoretical
Integrity

The reports have an integrated theoretical framework.

Applicability

The reports aim to positively influence the practices in the
related field.

Foundation for Science, Culture and Education

8

َ
ّ
ّ
ُ
المقدمة ت
جميع السياسات
تعط
ومق�حات التطبيق ف ي� التقارير المعدة القيمة
ي
الحقيقية لإلنسان والموجودات األخرى آخذة ي ن
.بع� االعتبار ض�ورة التقسيم العادل

العدالة

تقوم التقارير عىل أساس مقاربة تقدم مصلحة المجتمع وتشمل جميع فئاته بغض
ّ النظر عن أي منفعة خاصة ألي جماعة أو
.اجتماع
مكون
ي

الشمول

إن دراسة التقارير وتقييماتها ت
.ومق�حاته ومخرجاتها متناسقة بعضها مع بعض

االتساق

ّ
ين
.�االجتماعي
ال تقوم التقارير أساسا عىل النقد الهدام بل عىل البناء والتأسيس

البناء

ً
مطورا ناتجا عن مشاركة قطاعات ومجموعات مختلفة
تمتلك التقارير محتوى
.وإسهاماتها

المشاركة
واالستشارة

.تمتلك التقارير إطارا نظريا متكامال

النظرية الكلية

تهــدف التقاريــر إىل التأثـ يـر ف ي� الجوانــب اإليجابيــة للتطبيقــات المتعلقــة
.بمجاالتهــا المحــددة

القابليةللتنفيذ

مؤسسة إيلكا للعلوم والثقافة والتعليم

ش
م�وع تركيا المستقبل

The Future Turkey Project

ال� أعدتها ف� إطار ش
ت
م�وع تركيا المستقبل دراسات
ي
تقدم مؤسسة إيلكا من خالل التقارير ي
مبدئية ومتماسكة وشاملة وقابلة للتنفيذ ومن شأنها التوجيه وتسليط الضوء عىل مستقبل
 إن التقاريــر الـ ت يـ� أعدهــا طائفــة مــن الخـ بـراء ف ي� مجاالتهــم تتضمــن توقعــات لمــا ســتكون.تركيــا
عليه السنوات ش
.ع� تحليل المعطيات الراهنة
الع� القادمة ب

The ILKE Foundation aims to shed light on Turkey’s future with reports
prepared under The Future Turkey Project. They are aimed at being
principled, coherent and workable hence serve the fucntion of a reference
guide. Experts in the field who have penned these reports, analyze the
ongoing processes in their relevant areas and help in providing a framework
that forms a vision projected for the upcoming decade.

Foundation for Science, Culture and Education
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الملحوظات السياسية

Policy Notes

نقــوم بإعــداد ملحوظــات سياســية مــن أجــل عــرض طرائــق الحلــول الماديــة الملموســة
َ
ف
ت
ال� حددناها ساحة عمل لنا ف ي� اإلدارة وهيكل
وإنتاج السياسة وتقديمها ي� المجاالت ي
ن
ـد� .كمــا نتــدارس بعمــق الملحوظــات
الجامعــات والسياســات التعليميــة والمجتمــع المـ ي
ف
السياســية المنشــورة شـ ً
ن
ـهريا مــن خــال مشــاركة المؤلفـ يـ� والخـ بـراء ي� جــدول األعمــال
المعــد لذلــك .وكذلــك نقــدم تفسـ يـرات عاجلــة مــن وجهــة نظــر شــاملة لوقائــع طارئــة،
ً ف
ت
ال�
وبذلك نقدم ملحوظات دائمة عىل جدول األحداث تؤدي دورا هاما ي� الحاالت ي
يحتــاج فيهــا األمــر إىل حــل عاجــل .تقــوم ملحوظــات السياســة بمســاعدتنا عــى ريــادة
ن
ـد� األخــرى وإنجــاز رســالتنا الـ ت يـ� اتخذناهــا عــى النحــو األفضــل.
منظمــات المجتمــع المـ ي
ن
ث
ـد� بالخــروج بشــكل أ كــر فعاليــة،
وهــذا مــا يســمح لصــوت ال ـرأي العــام للمجتمــع المـ ي
ويوفــر لنــا كمؤسســة إيلــكا توســيعنا لنطــاق تأثـ يـر الموقــف الــذي نتخــذه.
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We prepare Policy Notes in order to demonstrate our effectiveness in
certain fields which we have identified as our working areas including
management, educational institutions, education policy and civil society,
in order to produce policies and derive concrete solutions. In the Agenda
Speeches that are held monthly, we discuss and deliberate the policy
notes in depth in presence of many writers and experts.
We interpret specific cases from a comprehensive perspective there and
then, thus are playing an important role in situations that need to be
urgently resolved and guided in a rapid flow.
The Policy Notes help us prioritize non-governmental organizations
and fulfil our mission more effectively. In turn, this enables us to raise
the voice of the public more effectively and develop the scope for our
stance in a broader way.
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ش
�والن
أنشطة البحث

Our Research and Publications
While preparing Opinion Letters and Policy Notes with our research
staff that specializes in different areas, we also develop original research
projects such as the Future Turkey Project. In addition to national projects, we also prepare studies that concern world affairs and thus help
us expand the activities of our sister institutions and develop unique
research projects that offer them different strategies.
We publish reports, policy notes and other research studies in print, and
share the results of this meticulously prepared research with policy makers
as well as the public. In addition to this, we publish the outcomes of
projects undertaken by our centres such as Islamic Moral Thought and
the Islamic Economics Workshop in order to make their publications
widely accessible.

ش
ين
ين
�المتخصص� ف ي
�الباحث
نن� مقاالت رأي وملحوظات سياسية مع فريقنا المكون من
.
مجاالت مختلفة كما نقوم بإعداد دراسات لخلق رؤية حول القضايا المهمة بالنسبة
 مثل ش،تل�كيا والقضايا العالمية
 ونقوم بتطوير المشاري ــع البحثية،م�وع تركيا المستقبل
ت
ت
.ال� من شأنها أن تعمق أنشطة مؤسساتنا وتقدم إليها االس�اتيجيات المهمة
األصلية ي
كما ش
،نن� التقارير وملحوظات السياســية والدراســات البحثية األخرى بشــكل مطبوع
 باإلضافة إىل،صانع السياسات والرأي العام
ونشارك نتائج األبحاث المعدة بدقة مع
ي
ش
ت
بتسي�ها مع مؤسستنا مثل
ال� نقوم
ي
ذلك نقوم بن� مخرجات مشاري ــع المؤسسات ي
ق
ف
.اإلسالم فنجعل تلك األبحاث ي� متناول اليد
�األخال
الفكر
اإلسالم وورشة االقتصاد
ي
ي
ي
ش
وكذلــك نشــارك دراســات إيلــكا ومؤسســاتنا مــع أعضائنــا وداعمينــا مــن خــال نــرة إيلــكا
ف
.�ـ
المنشــورة ي� العالــم الرقـ ي

We share the publications and events of our sister institutions in digital
format in order to support and spread their activities.

Foundation for Science, Culture and Education
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اإلسالم
مركز بحوث االقتصاد
ي
ـام الــذي تأســس بغايــة نقــل الدراســات االقتصاديــة
إن مركــز دراســات االقتصــاد اإلسـ ي
ث
ت
تأث�ا وفاعلية قد
ال� أجريت تحت مظلة إيلكا لمدة طويلة إىل أرضية أك� ي
اإلسالمية ي
اتخذ لنفســه شــعارا قوامه التشــجيع عىل إبداع األفكار والنظريات المختصة من أجل
اإلسالم وتشكيل األرضية المناسبة للدراسات الجديدة.
البناء الكامل لفكرة االقتصاد
ي
اإلسالم إىل طرح نظام اقتصادي عادل بديال للنظام
يهدف مركز دراسات االقتصاد
ي
االقتصــادي الراهــن الــذي يتطــور جنبــا إىل جنــب مــع الرأســمالية ،ومــن أجــل ذلــك يقــوم
بدراســات طويلــة ومعمقــة ونوعيــة لتأســيس نظــام اقتصــادي عــادل يشــجع الكســب
المـ شـروع ويحـ تـرم اإلنســان والجهــد البـ شـري.
ىن
ـام عــى أســس نظريــة وعمليــة إىل
يهــدف هــذا المركــز الــذي يتبـ فكــرة االقتصــاد اإلسـ ي
ف
إنشاء هيكل يمكن استخدامه واإلفادة منه لألشخاص الذين يعملون ي� هذا المجال من
اإلسالم ف ي� مختلف المنصات وإثرائها بأنشطة مختلفة.
خالل توسيع قضايا االقتصاد
ي
ت
أنـ ش ئ
ـ� المركــز بدعــم مؤسســة رابطــة الدراســات العلميــة والرابطــة ال�كيــة للمؤسســات
ش
والن� والتعليم.
االقتصادية وأخالقيات األعمال ،ويعقد ورش العمل وأنشطة البحث

اإلسالم
بعض الدراسات النوعية لمركز مركز بحوث االقتصاد
ي

IKAM was established under the umbrella of ILKE in December 2016
with the purpose of providing a resource rich environment to academia
for research in Islamic Economics. Research Center for Islamic Economics
(IKAM) aims to produce competent ideas and theories in order to build
Islamic Economic Thought in a holistic manner.
IKAM aims to carry out long-lasting, broad, comprehensive and qualified
research studies in order to design a blue print for creation of a system
that promotes fair and halal gain and respects human labour- a system
that is an alternative to the existing economic system.
The centre offers regular education, research, training and development
activities, publishes quality research through its occasional research and
country reports, and books which are published by its publishing house
Iktisat Yayinlari as well as offers a platform to researchers through its ESCI
indexed popular journal Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE).

IKAM’s Activities and Publications

اإلسالم
ورشة االقتصاد
ي

Annual Islamic Economics Workshops

اإلسالم
جوائز االقتصاد
ي

Yearly Islamic Economics Awards

منشورات االقتصاد
المجلة ت
اإلسالم
ال�كية لالقتصاد
ي

Postgraduate Courses
Intensive Courses

تقارير الدراسات
تقارير البلدان

)Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE

اإلسالم
مراجع االقتصاد
ي

Research and Country Reports

االجتماعات األكاديمية

Publication of books by Iktisat Publications
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Islamic Economics Workshops
ILKE, IGIAD and ILEM first collaborated in 2013 with the aim of developing
in depth studies in the field of Islamic economics. The goal of these workshops has been to address different aspects of Islamic economics outside of
the current financial system and to outline a framework for future studies.
Islamic Economic Workshops, which are organized in the first week
of April each year, have filled an important gap in the field and have
attracted a great interest both at home and abroad.
The Islamic Economics Workshops that have been organized over
the previous years have covered the following themes
2013

“Basic Concepts and Ideas” Istanbul

2014

“Islamic Economics and the Market” Istanbul Sehir University

2015

“Labor in Islamic Economics” Istanbul Commerce University

2016

“Social Justice in Islamic Economics ”Istanbul University

2017

“Interest from an Islamic Economics Perspective” Sakarya University

2018

“Methodology of Islamic Economics” Istanbul University

2019

“Monetary Issues in Islamic Economics” Marmara University

Foundation for Science, Culture and Education

اإلسالم
ورشات االقتصاد
ي
 بالتعــاون مــع الرابطــة2013 �والهــدف مــن ورشــات العمــل الـ ت يـ� عقــدت األوىل منهــا ف ي
ت
ال�كيــة للمؤسســات االقتصاديــة وأخالقيــات العمــل ورابطــة الدراســات العلميــة هــو
ف
 وقــد كان الهــدف مــن خــال.ـام
تطويــر الدراســات المنجــزة ي� مجــال االقتصــاد اإلسـ ي
س
ـام خــارج منظومــة التمويــل
ـ
هــذه الورشــات دراســة الجوانــب المختلفــة لالقتصــاد اإل
ي
.ورســم إطــار للدراســات االقتصاديــة المســتقبلية
ف
ت
إن ورشات العمل ف ي� االقتصاد
ال� تنظم ي� األسبوع األول من شهر نيسان من
اإلسالم ي
ي
.كب�ة ف ي� هذا المجال وتح�ظ باهتمام واسع داخل تركيا وخارجها
كل عام تمأل فجوة ي
ت
ال� يتم تنظيمها
مواضيع ورشات االقتصاد
اإلسالم بحسب السنوات والمؤسسات ي
ي
ف
ي� إطار التعاون معها
“ المفاهيم األساسية واألفكار” إسطنبول

2013

�شه
“االقتصاد
اإلسالم والسوق” جامعة إسطنبول ي
ي
ف
اإلسالم” جامعة إسطنبول تجارت
“الجهد ي� االقتصاد
ي
ف
اإلسالم” جامعة إسطنبول
“العدالة االجتماعية ي� االقتصاد
ي

2014

اإلسالم” جامعة ساكاريا
“الربا من منظور االقتصاد
ي

2017

اإلسالم” جامعة إسطنبول
“منهجية االقتصاد
ي

2018

ف
اإلسالم” جامعة مرمرة
“المال ي� االقتصاد
ي
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2015
2016

2019

تقارير األبحاث

Research Reports
Data based reports on contemporary topics in Islamic economics are
prepared and these reports are shared with the public. These research
reports are prepared in order to develop new concepts and theories and
to uncover new applications in order to enable the creation of works for
both the experts and the public.
IKAM also prepares Country Reports that have proved to be a milestone in
achieving our mission of equipping both general public and experienced
scholars with requisite and relevant information about the origin, development
and progress of Islamic Economics and Finance sectors in the Muslim majority
countries. In the IKAM Country Report Series, the analysis of the relevant
countries in terms of research, education, institutions, finance, policies and
their implications is done to reveal the existing state of the Islamic economics
in today’s world. After determining the current state of Muslim populations
and the countries they live in, the realities can be evaluated with reference to
the Islamic ideals and policy prescriptions may be suggested. In this context
IKAM till date has successfully published country reports highlighting the
development of Islamic Economics and Finance sectors in Gulf Countries,
Sudan, Indonesia, North Africa, Bangladesh and Malaysia.

Foundation for Science, Culture and Education

يتــم إج ـراء تحليــات تســتند إىل بيانــات بشــأن القضايــا الراهنــة والخالفيــة المتعلقــة
 كمــا يجــري إعــداد التقاريــر الخاصــة بذلــك وعرضهــا عــى ال ـرأي،ـام
باالقتصــاد اإلسـ ي
 إن التقاريــر البحثيــة الـ ت يـ� ســيتم تشــكيلها حــول البحــوث الميدانيــة مــن أجــل.العــام
تطويــر مفاهيــم ونظريــات جديــدة وب ـهــدف الكشــف عــن أمثلــة تطبيقيــة مختلفــة تــؤدي
.إىل ظهــور أعمــال موجهــة إىل كل مــن الخـ بـراء وال ـرأي العــام
ف
ـال
يتــم إعــداد التقاريــر القطريــة ي� مؤسســة ايــكام؛ فيتــم أوال تحديــد الوضــع الحـ ي
ف
 وال ســيما، ثــم يتــم تحليــل ذلــك.ـام
والتوجهــات الموجــودة ي� مجــال االقتصــاد اإلسـ ي
ف
تنت� فيها تطبيقات لالقتصاد اإلسالم مثل ي ز
ال� ش
ت
مال�يا وباكستان وبلدان
ي
ي� البلدان ي
الخليــج عــى نطــاق واســع نســبيا كمــا أن هنــاك مجموعــة كبـ يـرة مــن البلــدان تجــرى فيهــا
 ثــم تنـ شـر التقاريــر المتعلقــة بتلــك الدراســات عــى،ـام
دراســات عــن االقتصــاد اإلسـ ي
 إن مجموعة من التحليالت القطرية المختلفة ســوف تســاعد عىل رســم رؤية.التوال
ي
.مســتقبلية هــذا المجــال
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التعليم والنشاطات

Training and Events

ف
ـام
يتــم عقــد دورات دوريــة ي� مختلــف المجــاالت ضمــن مركــز بحــوث االقتصــاد اإلسـ ي
ف
اإلسالم لجذب المزيد من األشخاص
من خالل توسيع الدراسات ي� مجال االقتصاد
ي
ي ن
ي ن
باحث� جدد وتشكيل مجموعات القراءة وتنظيم دورات مكثفة.
المؤهل� وتخري ــج
ويتــم ف ي� نطــاق برنامــج االختصــاص بشــكل فصـ يـ� إىل تنظيــم فعاليــات يهــدف إىل
تنميــة اهتمامــات المشــار ي ن
ك� ومجموعــات ومهاراتهــم .وهكــذا يتــم اســتهداف زيــادة
جــودة المــوارد ش
الب�يــة.
وتهــدف الــدورات المكثفــة الـ ت يـ� تنظــم حــول مواضيــع خاصــة خــال العــام مــن قبــل
ـ� مــن خــال ت
المعلمـ ي ن
ـ� الخـ بـراء ف� مجاالتهــم إىل زيــادة مســتوى معرفــة الباحثـ ي ن
ال�كـ ي زـ�
ي
عــى قضايــا محــددة.
ن
وتوفــر الــدورات فرصــة لاللتقــاء بالعديــد مــن الخـ بـراء المختلفـ يـ� ودراســة مواضيــع
محــددة بتعمــق.
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Within the scope of IKAM, studies in the field of Islamic economics are
conducted and periodical courses are organized under various topics to
attract the attention of qualified audience. To educate students and train
new researchers reading groups and intensive courses are also organized
under IKAM.
Within the scope of the Intensive Program, courses are organized over a
semester and aim to encourage participants’ interest and hone their skills.
Intensive courses organized by experts in the field around special topics
aim to increase the level of knowledge of researchers by focusing on specific issues. Through these courses, you get a chance to sit together with
different experts and explore specific topics in depth.
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منشورات االقتصاد

Iktisat Publications
At IKAM, Iktisat Publications in coordination with Nobel Academic Publishing was founded to meet the lack of resources in Islamic economics.
All together, over forty original works and translation books have been
published so far in the publishing house which aims to create a large
corpus of Islamic economics.

ش
ن
ـ� لمواجهــة
تــم تأســيس منشــورات االقتصــاد بالتعــاون بـ يـ� إيــكام ونوبــل للنــر األكاديـ ي
ف
.ـام
النقــص ي� مراجــع مجــاالت االقتصــاد اإلسـ ي
 كتابــا بـ ي ن40 وقــد نـ شـر حـ تـى اآلن
ـ� ترجمــة وتأليــف ف ي� دار النـ شـر الـ ت يـ� تهــدف إىل خلــق
ف
.ـام
مجمــع واســع النطــاق ي� مجــال االقتصــاد اإلسـ ي

وهذه بعض الكتب الصادرة عن دار منشورات االقتصاد

Some titles from Iktisat Publications

Foundation for Science, Culture and Education
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Corporate Governance
Academy (KYA)
Established within the body of ILKE, the KYA aims to carry out studies
to understand and pass on the management thought as well as carry
out academic studies about present and future working of voluntary
organizations.
The main purpose of KYA is to contribute to the more organized, efficient
and continuous work of the civil society without losing the spirit and
motivation of volunteering.
KYA focuses on managerial issues such as enhancing the institutional
capacities of non-profit organizations and the competencies of voluntary
and professional employees in these organizations, as well as encouraging
and disseminating good practices.

أكاديمية إدارة ش
ال�كات
تهــدف أكاديميــة إدارة الـ شـركات الـ ت يـ� أنشــئت تحــت مظلــة مؤسســة إيلــكا إىل القيــام
 وكذلــك،بدراســات أكاديميــة موجهــة إىل فهــم تراكــم الفكــر اإلداري ونقلــه إىل يومنــا هــذا
القيــام بدراســات أكاديميــة لحـ ض
.ـا� المنظمــات التطوعيــة ومســتقبلها
ّ
ـ� ألكاديميــة إدارة الـ شـركات اإلســهام ف ي� العمــل األ كـ ثـر تنظيمــا وكفــاءة
إن الغــرض ف الرئيـ ي
ن
.ـد� دون فقــدان روح التطــوع ودوافعــه
واســتمرارا ي� المجــال المـ ي
وتركــز األكاديميــة عــى القضايــا اإلداريــة كزيــادة القــدرات المؤسســية للمنظمــات غـ يـر
ـ� والمهنيـ ي ن
ـ� المتطوعـ ي ن
الربحيــة وكفــاءة الموظفـ ي ن
 وتشــجيع،ـ� ف ي� هــذه المنظمــات
الممارســات الجيــدة ش
.ون�هــا

بعض األعمال األصلية ألكاديمية إدارة ش
ال�كات

KYA’s Activities

برامج التدريب والتطوير

Training and Development Programs

ندوات الفكر اإلداري

Organizational Development

ندوات التنمية األكاديمية

Academic Development Seminars
NGO Speeches and NGO Workshops

ن
المد� وورشات عملها
مناقشات منظمات المجتمع
ي

Encouragement of Volunteer Practices

تشجيع الممارسات التطوعية الجيدة
ت
�المؤسسا
دعم التطوير
ي

Corporate Development Support

Foundation for Science, Culture and Education
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برنامج التدريب والتطوير

Training and Development Programs

ن
تنظم أكاديمية إدارة ش
المد� لتكون
ال�كات دورات تدريبية متنوعة لمنظمات المجتمع
ي
ت
ث
المؤسسا� الذي
ال�امج برنامج التدريب عىل التطوير
أعمالها أك� فعالية .ومن هذه ب
ي
يتــم تنظيمــه مرتـ ي ن
ـ� ف� الســنة وي ـهــدف إىل زيــادة المعرفــة والمهــارات اإلداريــة للموظفـ يـ�ن
ي
ف
ن
ال�نامــج بمشــاركتهم أحــدث
ـد� ،ويقــوم ب
بوصفهــم مديريــن ي� منظمــات المجتمــع المـ ي
ن
المعلومات حول أنظمة اإلدارة والجمع ي ن
المد� وإتاحة
ب� مديري مؤسسات المجتمع
ي
ن
المد� والنهج المتبع فيها.
الفرصة لهم
للتفك� ف ي� نظم اإلدارة ف ي� مؤسسات المجتمع
ي
ي
ت
االح�افيــة فتعقــد بهــدف دعــم تنميــة المــوارد ش
الب�يــة التطوعيــة
أمــا الــدورات التدريبيــة
ن
ي ن
المد�.
والعامل� ف ي� منظمات المجتمع
ي
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KYA organizes various trainings for NGOs to work more effectively. Within this framework the Corporate Development Training Program has
been developed and is now held biannually to increase the management
knowledge and skills of the employees working as managers in NGO’s,
to share up-to-date information about management systems, and to
provide the opportunity to come together and brainstorm ideas on the
management systems and approaches applied in NGO’s.
Professional Development Training sessions are conducted to support the
development of professional and voluntary human resources in NGOs.
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ن
ض
المد�
محا�ات مؤسسات المجتمع
ي
وورشات عملها
ّ
إن محــاورات مؤسســات المجتمــع المـ ن ّ
ه نشــاط تناقــش فيــه األحــداث الـ ت يـ� تشــكل
ي
ـد� ي
ن
ـد� وتؤثــر عليهــا بشــكل تفاعـ يـ� مــع ممثـ يـ� مؤسســات
أجنــدة مؤسســات المجتمــع المـ ي
ن
ن
ـوع بالممارســات الجيــدة بـ يـ� ممثـ يـ� المجتمــع
المجتمــع المـ ي
ـد� ،وتهــدف إىل زيــادة الـ ي
ن
ن
ه نشــاط تجــري
ـد� والعمــل عــى زيادتهــا .إن نــدوات مؤسســات العمــل المـ ي
المـ ي
ـد� ي
فيــه دراســة المشــاكل الـ تـ� تواجههــا تلــك المؤسســات ،ومجــاالت التحسـ ي ن
ـ� أو المســائل
ي
ف
ت
ن
خ�اء
ال� تحتاج إىل معالجة ف ي� إطار
متمرس� ي� تلك
التحض� للمستقبل بمشاركة ب
ي
ي
ي
ش
الســاحات .ثــم تقــوم أكاديميــة إدارة الــركات بعــد نهايــة النــدوات بتحويــل الموضوعــات
الـ تـ� تمــت مناقشــتها بتعمــق ف� النــدوات إىل تقاريــر ومــن ثــم تضعهــا ف� رســم المهتمـ ي ن
ـ�.
ي
ي
ي
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NGO Lectures and
NGO Workshops
NGO Lectures are an activity in which the events that constitute and
affect the agenda of NGOs are discussed with NGO representatives in an
interactive manner and are aimed at increasing the awareness of participants and acquainting them with various NGO operations.
NGO Workshops focus on activities that help identify areas of improvement or issues that need to be addressed within NGOs. These talks
discuss the challenges that need to be addressed in preparation for the
future and are attended by experts from various fields. KYA reports the
topics discussed in-depth at the workshops to the related parties by
publishing them at the end of the workshops.
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تقارير البحوث

Research Reports

ن
ش
ـد�
تقــوم أكاديميــة إدارة الــركات بإعــداد تقاريــر متعلقــة بمؤسســات المجتمــع المـ ي
ف
ف
ف ي� مختلــف المجــاالت .وتناقــش ي� هــذه التقاريــر التطــورات الحاصلــة ي� مؤسســات
ن
ت
المق�حــة وذلــك عــن طريــق بحــث
ـد� والمشــاكل الـ ت يـ� تواجههــا والحلــول
المجتمــع المـ ي
ف
ن
تلــك المســائل مــع الخـ بـراء والعاملـ يـ� ي� هــذا الميــدان.
ت
المؤسسا� واألنشطة
«تغي� الهيكل
وقد حمل التقرير األول الذي أعدته الهيئة عنوان
ي
ي
ن
ـد� اإلســامية» .ويتــم إضافــة إىل ذلــك تحويــل الموضوعــات
لمؤسســات المجتمــع المـ ي
ف
ت
ي ن
المعني�.
ال� تمت مناقشتها ف ي� الندوات إىل تقارير ومن ثم توضع ي� رسم
ي
ف
وقــد كانــت عناويــن التقاريــر الـ تـ� تــم ش
ن�هــا عــن الموضوعــات الراهنــة ي� مؤسســات
ي
ـد� ت
ن
كاآل�:
ي
المجتمــع المـ ي
ن
المد� ت
واق�احات تحسينها
المنح ف ي� مؤسسات المجتمع
•إجراءات ِ
ي
ف
•اإلدارة والتنظيم ي� النوادي الطالبية الجامعية
•مرشد مقابالت المنح.

KYA prepares reports addressing various aspects related to NGOs. In
these reports, development, problems and solutions related to NGOs are
discussed with experts as well as people who are working specifically
in that field.
The first report prepared by KYA is titled “Institutional Structure Change
and Activities of Islamic NGOs”. In addition, reports are prepared on
the topics discussed in the workshops and then relayed back to the
relevant parties.
The reports published by KYA regarding Current Issues in NGOs are
as follows:
Suggestions regarding Scholarship Opportunities in NGOs and
their Improvement

•

Management and Organization in University Student Clubs

•

A Guide to Scholarship Interviews

•
•
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جمعية المبادرات االقتصادية ت
ال�كية وأخالقيات العمل

إن جمعيــة المبــادرات االقتصاديــة ت
ال�كيــة وأخالقيــات
ف
 مــن قبــل مجموعــة2003 العمــل الـ ت يـ� تأسســت ي� عــام
مــن رجــال األعمــال الذيــن تبنــوا رؤيــة إيلــكا تقــوم بإجـراء
ف
ش
ش
ـاع
أنشــطتها ي� التعليــم ونــر المعلومــات والنــر الطبـ ي
.ف ي� مجــال أخالقيــات العمــل وريــادة األعمــال

The Turkish Entrepreneurship and Business Ethics IGIAD was established in 2003 by a group
of businessmen who have had a likeminded
vision of ILKE; to conduct training, provide
information and publishing services in the
field of business ethics and entrepreneurship.

Adress |  العنوان: Maltepe Mh. General Ali Gürcan Cd. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:1 Merter Meridyen İş Merkezi Kat:4 D:419 34010 Zeytinburnu / İstanbul
Phone |

: +90 212 544 96 00

E-mail |  إيميل: info@igiad.org.tr
igiad
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igiadtr

Web |  ويب: igiad.org.tr

igiad
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جمعية المبادرات االقتصادية ت
ال�كية
وأخالقيات العمل
تأسســت جمعيــة المبــادرات االقتصاديــة ت
ال�كيــة وأخالقيــات العمــل ســنة  2003مــن
قبل مجموعة من رجال األعمال الذين تبنوا رؤية إيلكا بهدف القيام بأنشــطة التعليم
ش
ش
ـاع ف ي� مجــال أخالقيــات العمــل وريــادة األعمــال.
ونــر المعلومــات والنــر الطبـ ي
تعمــل جمعيــة المبــادرات االقتصاديــة ت
ال�كيــة وأخالقيــات العمــل بهــدف تأســيس حـ ّ
ـس
ق
ش
ـا� ف ي� المجتمــع ،وال ســيما ف ي� عالــم األعمــال ،مــن خــال أنشــطة نــر المعلومــات
أخـ ي
ش
ـاع حــول دعــم أخالقيــات العمــل وتشــجيع روح المبــادرة.
والتعليــم والنــر الطبـ ي
ت
وتســد جمعيــة المبــادرات االقتصاديــة ال�كيــة وأخالقيــات العمــل فجــوة مهمــة مــن
خــال نـ شـر فكــرة أخالقيــات العمــل ف� إطــار مبــدأ التقســيم العــادل لألربــاح ش
الم�وعــة.
ي

IGIAD
The Turkish Entrepreneurship and Business Ethics IGIAD was established
in 2003 by a group of businessmen who have had a likeminded vision of
ILKE; to conduct training, provide information and publishing services
in the field of business ethics and entrepreneurship.
IGIAD aims to raise moral awareness in the society, especially in the
business world, through information, education and publication activities
and thus helps in promotion of business ethics and entrepreneurship.
As such IGIAD fills an important gap by spreading the idea of business
ethics within the framework of a fair distribution of halal earnings.

النوعية لجمعية المبادرات االقتصادية ت
ّ
ال�كية وأخالقيات العمل
من األعمال
األجور المعيشية اإلنسانية

The activities of İGİAD include

Research on Humanitarian Wage for Dignified Living

جوائز رائد أعمال السنة

The Entrepreneur of the Year Award

اجتماعات التقييم االقتصادي

Economic Evaluation Meetings

تقارير األبحاث

Research Reports

تدريبات أخالقيات العمل

Business Ethics Trainings

مجلة أخالقيات العمل

Journal of Business Ethics

القمة ت
ال�كية ألخالقيات العمل

Turkey Business Ethics Summit
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)Humanitarian Wage (IGU

األجور المعيشية اإلنسانية
طـ ّـورت جمعيــة المبــادرات االقتصاديــة ت
ال�كيــة وأخالقيــات العمــل الـ ت يـ� تتب ـىن مبــدأ
«التقســيم العــادل لألربــاح ش
الم�وعــة» سياســة لألجــور المعيشــية ومفهومــا جديــدا لهــا
بــدال مــن تطبيــق ش�وط الســوق والخضــوع لهــا .أســاس هــذه السياســة هــو مســاعدة
بمعاي� الحياة ش
الب�ية.
العمال من ذوي الدخل المنخفض للوصول إىل مستوى الئق
ي
وح� ال يحكم أرباب العمل ّ
ت
عمالهم بالفقر والحرمان فقد تم طرح هذه الفكرة لزيادة
ف
الحوافــز ي� بيئــة األعمــال وإظهــار الحاجــة إىل تقاســم القيمــة الفائضــة المنتجــة بطريقــة
ـال زيــادة الحافــز لبنــاء بيئــة عمــل صحيــة أ كـ ثـر.
عادلــة ،وبالتـ ي
غ
إن مســتوى األجــور المعيشــية اإلنســانية ينب ـ ي أن يكــون الســقف الــذي يوفــر الحيــاة
ـ� كحــد ن
الكريمــة لعائلــة لديهــا طفــان .ينصــح بإعطــاء راتــب معـ ي ن
أد� ثــم بالزيــادة عــى
ً
غ
ذلــك الحــد اعتمــادا عــى أربــاح رب العمــل ،وعــى ذلــك ال ينبـ ي االنطــاق مــن ظــروف
السوق بل من اإلنصاف واإلحسان وكفاية األجور .ومن الواضح جدا أن نظام السوق
وآليتــه يخلقــان حالــة ضــد الموظفـ ي ن
ـ� والســيما ف ي� بلدنــا حيــث ترتفــع أعــداد األيــدي
العاملــة .وقــد تختلــف األجــور المعيشــية اإلنســانية حســب المنطقــة.
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As opposed to the current market conditions, IGIAD has developed an
alternative called the Humanitarian Wage (IGU) which adopts the Fair
Distribution of Halal Income principle. The basis of this policy is to help
lower-income workers attain a certain basic standard of living. To ensure
a minimal standard of living for humans and for demonstrating the need
for sharing in order to avoid deprivation this idea of increasing incentives
in a fair manner from the surplus value produced has been laid out.
The IGU is the minimum wage level required to provide a basic standard of
living to a family that has two children. Depending on the employer’s earnings,
it is recommended that this wage should be accepted as a minimum and employers must be encouraged to pay above this level. Here in Turkey, market
conditions are not based on equity, assistance or wage adequacy, whereas the
supply of labor is surplus therefore the market mechanism creates a situation
that disadvantages employees. The IGU can also vary region by region.
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Research Reports

تقارير البحوث
أنجــزت جمعيــة المبــادرات االقتصاديــة ت
ال�كيــة وأخالقيــات العمــل العديــد مــن التقاريــر
البحثيــة حــول ريــادة األعمــال وأخالقيــات العمــل ،إضافــة إىل أنهــا أعــدت تقريــر ريــادة
األعمــال وتقريــر الـ شـراكات التجاريــة ف ي� تركيــا فضــا عــن التقاريــر الفنيــة المقدمــة إىل
رجــال األعمــال والقطاعــات المختلفــة والتقاريــر المتعلقــة بالعاملـ ي ن
ـ� كتقريــر األجــور
المعيشــية اإلنســانية.
لقد تقرر إعداد تقرير أخالقيات العمل التجاري مرة كل خمس سنوات .ويــهدف ذلك
ـال لمجتمــع األعمــال الـ تـر يك وتحديــد القيــم األساســية
التقريــر إىل تثبيــت الوضــع الحـ ي
ألخالقيات العمل ،وتحديد المشاكل ت
ال� تواجهها ،وتقديم توصيات ملموسة بشأن ما
ي
يمكن القيام به مستقبال ،وقد تم إنجاز التقرير األول ش
ون�ه للرأي العام ف ي� سنة .2008
ف
ن
ـا� ،ثــم تــم عــرض هــذا التقريــر
و� ســنة  2013تــم إعــداد تقريــر أخالقيــات العمــل الثـ ي
ي
ف
ف
بعد مقارنة التطورات وأوجه القصور ي� هذا المجال مع ما كان ي� التقرير الســابق.
ف
و�  2018تــم نـ شـر التقريــر الثالــث عــن أخالقيــات العمــل التجــاري وعرضــه عــى الـرأي
ي
العام.
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IGIAD has also put its signature on many great research reports on the
topics of entrepreneurship and business ethics. Specialized technical
reports such as the Entrepreneurship Report, the Turkish Partnership
Report as well as the Humanitarian Wage Report provide information
to businessmen and employees from the sector.
The Business Ethics Report is produced every five years and the first
report was presented to the public in 2008. It aims to present the current
situation of the Turkish business world, determine the basic values of
business ethics, identify the problems and in doing so makes concrete
suggestions about what can be done in the future. In 2013, the second
Business Ethics Report was prepared and any progress or deficiencies
in this area were explained with a comprehensive comparative study in
relation to the previous report. The third Business Ethics Report was
made public in year 2018.
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Turkish Business Ethics Summit

The Turkish Business Ethics Summit was held for the first time on October
15, 2016 by IGIAD and has since been held regularly every year. The
summit was held under the theme of Business Ethics in 2016, Business
Ethics in Production in 2017 and Business Ethics in Public in 2018.

ف
قمة أخالقيات العمل ي� تركيا

ف
ت
ال� عقدت للمرة األوىل من قبل جمعية المبادرات االقتصادية
إن قمة أخالقيات العمل ي� تركيا ي
ف
ت
ش
. تقام بانتظامكل سنة2016 أكتوبرسنة/ال�كية وأخالقيات العمل ي� ت�ين األول
ف
ف
 وأخالقيات العمل ي� اإلنتاج، 2016 عقدت القمة تحت عنوان “أخالقيات العمل” ي� سنة
. 2018  وأخالقيات العمل ف ي� القطاع العام ف ي� سنة،2017 ف ي� عام
ف
ت
ال� تسد فجوة مهمة ي� هذا المجال
الهدف من هذه القمة ي

Aiming to fill an important gap in the field, the objectives of the
Turkish Business Ethics Summit are

• to bring awareness of business ethics to the public, government
agencies and NGOs.
• to raise awareness and contribute to the education of business
ethics to training institutions, professional organizations and
the business world.
• to provide the basis for the theoretical and practical studies in
universities, professional organizations and business world in
the field of business ethics practices.
• to demonstrate examples of good practice in business ethics
and to bring them to the public agenda.
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ف
•نقل موضوع أخالقيات العمل ي� تركيا إىل جدول أعمال الرأي العام ومؤسسات
ن
.�المد
الدولة والمنظمات واألعمال التجارية ومؤسسات المجتمع
ي
ف
•اإلسهام ف� التأسيس للوع بأخالقيات العمل ش
ون� ذلك
الوع ي� المؤسسات
ي
ي
ي
.التعليمية والمنظمات المهنية وعالم األعمال ف ي� مجال تعليم أخالقيات العمل التجاري
ف
ت
المش�كة ي� مجال ممارسات
•بناء األرضية المناسبة للدراسات النظرية والعملية
.أخالقيات العمل ف ي� الجامعات والمنظمات المهنية وعالم األعمال
ّ •الكشف عن أمثلة للممارسات الجيدة ف� أخالقيات العمل ونقلها إىل
لب اهتمامات
ي
.الرأي العام
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Entrepreneur of the Year Awards

جوائز رائد أعمال السنة
إن جمعيــة المبــادرات االقتصاديــة ت
ال�كيــة وأخالقيــات العمــل الـ ت يـ� تعمــل عــى تشــجيع
ريــادة األعمــال وتعزيــز أخالقيــات العمــل تقــدم ســنويا جائــزة رواد األعمــال.
يتم منح جائزة جمعية المبادرات االقتصادية ت
ال�كية وأخالقيات العمل لريادة األعمال
بغاية مكافأة رواد األعمال الذين ينجحون ف ي� عالم األعمال من خالل ريادتهم ورعايتهم
ألخالقيات العمل وكذلك بغاية تشجيع روح المبادرة.
ف
ف
للمصاب�ن
و� عام  2016تم منح الجائزة
ي
تم منح الجائزة للمرة األوىل ي� عام  ،2006ي
ف
ف
ف
ت
و� عــام  ۲۰۱۷منحــت إىل مؤسســة
ي� محاولــة االنقــاب الـ يـ� وقعــت ي�  15تمــوز ،ي
بايــكار ماكينــة الـ تـ� أنتجــت طائ ـرات مســرة مــن غــر طيــار أدت إىل نجاحــات كبــرة �ف
ي
ي
ي ي
ي
الحــرب ضــد حــزب العمــال الكردسـ ن
ـتا�.
ي
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IGIAD, which carries out activities to promote entrepreneurship and
spread awareness of business ethics, also gives out the Entrepreneurship
Award every year. The IGIAD Entrepreneurship Award is rewarded to
entrepreneurs who achieve success in the business world with their entrepreneurship and compliance with business ethics in order to encourage
the entrepreneurial spirit.
The awards first began in 2006; In 2016, the award was presented to
the veterans of the July 15 coup attempt and in 2017 it was awarded to
Baykar Machines, which produce unmanned aerial vehicles and played
a significant role in the fight against the PKK.
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ف
 بهــدف2002 إن مؤسســة إيــام الـ ت يـ� انطلقــت ي� عــام
خلــق األرضيــة لتخري ـ ــج العلمــاء وإيجــاد حلــول لمشــاكل
 كما تقوم،اإلنسانية تقوم بأبحاث متعددة التخصصات
ش
األكاديم ومختلف األنشطة
�والن
بأنشطة الطباعة
ي
.األكاديمية فضال عن األنشطة التعليمية

ILEM was founded in 2002 to create the groundwork for the development of scholars and to
help produce solutions to the problems faced by
the humanity. Along with its educational activities,
it conducts interdisciplinary research, publications and various other academic activities.

Adress |  العنوان: Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Türbe Kapısı Sk. No: 13 Üsküdar, İstanbul
Phone |

: +90 216 310 43 18
ilmietudlerdernegi

E-mail |  إيميل: bilgi@ilem.org.tr
ilmietudler
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Web |  ويب: ilem.org.tr

ilmietudlerdernegi
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 رابطة الدراسات العلمية- إيالم

ILEM
ILEM was founded in 2002 to create the groundwork for the development
of scholars and to help produce solutions to the problems faced by the
humanity. Along with its educational activities, it conducts interdisciplinary
research, publications and various other academic activities.
Studies within ILEM have been structured with a versatile and comparative
approach that transcends disciplinary boundaries in order to educate and
raise people of knowledge and wisdom who will comprehend and combine
the past and the present.
The fruits of the education and specialized programs that are realized by
ILEM have increased over time, resulting in interdisciplinary research,
publications and various academic activities along with the participation
of graduate researchers and distinguished scholars. ILEM has been carrying
out important projects such as the Ottoman Book Culture Project, the
Islamist Magazines Project, and Islamic Thought Atlas that has created a
strong impact in the academic community.

 بهــدف إيجــاد حلــول لمشــاكل2002 تأسســت جمعيــة الدراســات العلميــة ف ي� عــام
.اإلنسانية عن طريق بناء أرضية لتخري ــج األشخاص الذين يواصلون تقاليدنا العلمية
تقــوم فكــرة الدراســة ف� إيــام عــى مقاربــة التعليــم الشــامل الــذي يجمــع بـ ي ن
ـ� األصالــة
ي
والحداثــة ويســتوعب كال منهمــا لتخريـ ـ ــج أجيــال مــن ذوي المعرفــة والحكمــة الذيــن
ض
ً �ـا
ـا� والحـ ض
.معــا
يفقهــون المـ ي
ف
ت
ال� حققتها مؤسسة
زادت ب
ال�امج التعليمية ي� المرحلة الجامعية األوىل والمتخصصة ي
ً إيــام
 فنتــج عــن ذلــك أبحــاث متعــددة التخصصــات ومنشــورات علميــة،يومــا بعــد يــوم
باحث� من الدراسات العليا وعلماء ي ز
ي ن
.متم�ين
وأنشطة أكاديمية متنوعة بمشاركة
تقــوم المؤسســة ف� اآلونــة األخــرة بتنفيــذ مشــاريـ ـ ـع هامــة تركــت بصمــة واضحــة �ف
ي
ي
ي
، ومـ شـروع المجــات اإلســامية،ـ� مثــل مـ شـروع ثقافــة الكتــاب العثمانيــة
العالــم األكاديـ ي
.ـام
س
ـ
اإل
وأطلــس الفكــر
ي

بعض األعمال النوعية إليالم

Some of ILEMs activities include

برنامج التدريب

Educational Programs

برنامج االختصاص

Specialization Program

مؤتمر الدراسات العليا ت
ال�كية

Graduate Studies Congress of Turkey

ف
�الصي
التعليم
ي

Summer Academy

المدرسة الصيفية الدولية

ILEM International Summer School

المشاري ــع البحثية

Research Projects

مجلة اإلنسان والمجتمع

Journal of Humanity and Society

مجلة نظريات

Nazariyat Journal
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Educational Programs

برنامج التدريب
تهــدف جمعيــة الدراســات العلميــة إىل تزويــد الطــاب الجامعيـ ي ن
ـ� بوجهــة نظــر وتراكــم
ف
ـر� بغايــة التعــرف إىل النــاس والمجتمــع والعالــم الــذي يعيشــون فيــه وفهــم كل ذلــك
معـ ي
عــن طريــق برنامــج التعليــم.
ال�نامــج مــن ثــاث مراحــل ،تســتمر كل مرحلــة منهــا ســنة واحــدة .وقــد تــم إعــداد
يتكــون ب
ال�نامــج لتوفـ يـر التجهـ ي زـ�ات األساســية الالزمــة للدراســات العلميــة.
محتــوى ب
ال�نامــج الســنوي ف ي� المرحلــة التعليميــة الواحــدة للجمعيــة مــن عـ شـرة أســابيع
يتألــف ب
ف ي� فصـ يـ� الخريــف والربيــع ،وهنــاك ثالثــة مســاقات دراســية منفصلــة يجــب أن يتبعهــا
ف
اس.
المشــاركون ي� كل فصــل در ي
ف
اس يحـ ضـر طــاب المرحلــة األوىل والثانيــة اثنـ ت يـ� عـ شـرة حلقــة
ي
و� نطــاق المنهــج الــدر ي
ف
ف
ف
و�
ـاس ي
دراســية مختلفــة ،ي� المقابــل يشــارك طــاب المرحلــة الثالثــة ي� التعليــم األسـ ي
أعمــال إحــدى ورشــات العمــل.
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Under the scope of Education Program, ILEM aims to provide undergraduate
students with a perspective and knowledge to know and understand the
people, the society and the world in which they live. The program consists
of three levels, with each level lasting one year. The content of the program
is prepared to provide the basic expertise needed for academic studies.
The annual education program of ILEM lasts for ten weeks each in Fall and
Spring terms with each term requiring three subjects to be completed. First
and second year students attend at least twelve different seminar courses,
whilst third year students attend foundational skills education seminars
as well as a workshop.
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برنامج االختصاص

Specialization Program
ILEM Specialization Program is a multidimensional education program
offered to graduate level students. The aim of this program is to advance
scholarly studies and productivity in a concentric manner. Within the
scope of the specialization studies that began in 2012, a large number of
courses, reading groups, workshops and publications are being organized
and produced.
The courses created within the framework of the Specialization Program
have thus been the groundwork for the realization of research projects
such as the Book Culture in the Ottoman Empire Project and the Islamic
Journals Project.
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برنام ــج االخص ــاص ه ــو برنام ــج تد ري ـ بـي متع ــدد األبع ــاد للمش ــار ي ن
ك� ع ــى مس ــتوى
ي
ال�نامــج هــو زيــادة الدراســات العلميــة واإلنتاجيــة
 والهــدف مــن هــذا ب.الدراســات العليــا
 وق ــد ت ــم عق ــد العدي ــد م ــن ال ــدورات وتأس ــيس.مصحوب ــة بحلق ــات عم ــل متداخل ــة
 وتنفيــذ ورشــات العمــل المختلفــة ف ي� نطــاق دراســات التخصــص،مجموعــات الق ـراءة
.2012 ال ـ ت يـي ب ــدأت ف ي� ع ــام
ت
ال� تم عقدها ف ي� إطار برنامج االختصاص الطريق
ومع مرور الوقت مهدت الدورات ي
 ش،م�وع ثقافة الكتاب العثمانية
لمشاري ــع بحثية مثل ش
.وم�وع المجالت اإلسالمية
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Turkish Post-Graduate Congress
Turkish Post-Graduate Congress (TLCK) promotes interdisciplinary studies
in the field of Social Sciences and is a national congress that is held in order
to contribute to high-class, innovative and original academic research.
TLCK aims to increase the quality of graduate studies by providing young
academia with the opportunity to communicate and exchange their experiences. Every year the TLCK is a guest to a chosen university and city that
hosts researchers who are completing or who have completed graduate
studies in the related field in the last two years. Seen as a way to enrich
their understanding, the academicians share their work experiences during
the congress and exchange ideas with senior academic candidates as well.
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مؤتمر الدراسات العليا ت
ال�كية
مؤتمــر الدراســات العليــا ت
ال�كيــة هــو مؤتمــر وط ـن ي ُينظــم لتشــجيع الدراســات متعــددة
ف
.والنوع
األكاديم المؤهل
التخصصات ف ي� مجال العلوم االجتماعية واإلسهام ي� اإلنتاج
ي
ي
ي ن
األكاديمي� الشــباب
يهدف المؤتمر إىل زيادة جودة الدراســات العليا من خالل تزويد
.بفــرص التواصــل وتبــادل األفكار
ف
ت
ن
إن هــذا المؤتمــر الــذي يعقــد ســنويا ي� إحــدى المــدن ال�كيــة يقــدم للباحثـ يـ� مــن طلبــة
الدراسات العليا ف� مختلف الجامعات ت
ال�كية أو الذين أتموا دراساتهم ف� آخر ي ن
�سنت
ي
ي
فرصــة لتبــادل األفــكار مــن خــال تقديــم أبحاثهــم أمــام ذوي الخـ بـرة مــن األكاديميـ ي ن
�ـ
ـح� األكاديميـ ي ن
والمرشـ ي ن
.�ـ
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المشاريـ ــع البحثية

Research Projects

ت
النوع بناء عىل
العلم
ال� تؤمن بإمكانية ازدهار اإلنتاج
ي
إن جمعية الدراسات العلمية ي
ي
الفكــر اإلســام ت
.
وال�اكــم الحضــاري قامــت بتطويــر العديــد مــن المشــاريـ ــع وقــد تحــول
ي
ف
�
سيما
قسم منها وال
العلم المؤثر
الصدى
ذات
العمل
وورشات
االختصاص
امج
ر
ب
ي
ي
إىل مشــاريـ ـ ـع كـ بـرى مــع مــرور الوقــت .وقــد نـ شـرت الجمعيــة العديــد مــن المطبوعــات
ضمــن نطــاق المشــاري ــع الـ ت يـ� أعدتهــا.

Many projects have been developed by ILEM, which believes that innovative
scholarly approaches, thought and hands-on production can flourish Islam’s
growth of thought and civilization. Some of these are the specialization
program and workshops, which are later transformed into larger projects.
To date, ILEM has published numerous works within the framework of
the projects it has prepared.

ف
ت
ال� تم إعدادها ي� رابطة الدراسات العلمية
المشاري ــع ي

Projects managed under ILEM

تغ� االقتصاد ت
ال� يك بعد سنة 2000م
ي

Economic Change of Turkey after 2000

ف
االجتماع ي� تركيا
التغي�
ي
ي

Social Change in Turkey

ش
م�وع ثقافة الكتاب العثمانية

Ottoman Book Culture Project

ق
ش
اإلسالم
األخال�
م�وع الفكر
ي
ي

Islamic Ethics Thought
Atlas of Islamic Thought

اإلسالم
أطلس الفكر
ي
ش
م�وع المجالت اإلسالمية

Islamic Journals Project

ش
م�وع مجموعة طاشكوبري زاده

Taşköprizade Corpus Project

حركات اللغة وصياغة عالم جديد

Language Acts and Worldmaking

ش
اإلسالم
السياس
م�وع الفكر
ي
ي

Islamic Political Thought Project
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ن
المد� والثقافة
رابطة التعليم
ي

YEKDER
YEKDER was established in 2003 with the aim of
demonstrating the appropriate way of living within the framework of Islamic and human values.
It conducts educational activities for educators,
youth and families as well as projects, and has

ف
ف
 بهدف العيش ي� إطار2003 تأسست الرابطة ي� عام
 تقــوم الرابطــة بمشــاريـ ـ ـع.القيــم اإلســامية واإلنســانية
ش
ـاع
وأنشــطة أكاديميــة مختلفــة وأنشــطة النــر الطبـ ي
إىل جانــب أنشــطة ثقافيــة للمعلمـ ي ن
.ـ� والشــباب واألرس

also produced a variety of publications.

Adress |  العنوان: Sultantepe Mh. Cumhuriyet Cd. Fıstıkağacı İş Mrk. No: 39/1-2 Üsküdar, İstanbul
Phone |

: +90 216 460 25 50

E-mail |  إيميل: bilgi@yekder.org

Web |  ويب: yekder.org

Yekder
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33 مؤسسة إيلكا للعلوم والثقافة والتعليم

ن
المد� والثقافة
رابطة التعليم
ي
ف
ن
ت
تأسست رابطة التعليم
كث�
ال� واصلت جهودها التعليمية ي� ظالل ي
ي
المد� والثقافة ي
مــن المؤسســات بدمــاء جديــدة وحمــاس حــار وفــق التقاليــد الراســخة ...وكان الهــدف
مــن تأسيســها العيــش ف ي� إطــار القيــم اإلســامية واإلنســانية.
ن
تأسست رابطة التعليم
المد� والثقافة ف ي�  2003لتأخذ عىل عاتقها أعمال مؤسسة
ي
ف
ت
العلم.
ه المنظمة الرائدة ي� مجتمعنا
التوحيد ي
ال� ي
ي
ن
ـ� متأهلـ ي ن
ـد� والثقافــة إىل تخريـ ـ ــج معلمـ ي ن
ـ� وإنتــاج النمــاذج
تهــدف رابطــة التعليــم المـ ي
والمــواد النوعيــة ف ي� مجــال التعليــم اســتنادا إىل فكــرة أن تنشــئة األجيــال تنشــئة قويمــة
ن
مــن حيــث األخــاق والجوانــب الروحيــة يعتمــد عــى توفـ يـر خدمــة التعليــم الدي ـ ي
الحقي ـق ي ف ي� مجتمعنــا.
ال�امــج التعليميــة فــإن الجمعيــة تتقاســم نماذجهــا الـ ت يـ� طورتهــا ومناهجهــا
وإضافــة إىل ب
ن
ض
ت
ـ� للقطــاع
الـ يـ� ح�تهــا مــع مؤسســات المجتمــع المـ ي
ـد� ،كمــا تقــدم الدعــم المؤسـ ي
ن
ن
ـد� لتمكـ يـ� هــذه الجهــود مــن الوصــول
العــام واإلدارة المحليــة مؤسســات المجتمــع المـ ي
إىل فئــات عريضــة مــن المجتمــع.

ن
المد� والثقافة
بعض األعمال النوعية لرابطة التعليم
ي

YEKDER
In the past educational activities within different organizations had been carried out
to actively demonstrate living within the framework of Islamic and humanitarian
values but these organizations then joined under the umbrella organization of
YEKDER, giving these organizations a breath of fresh air and new excitement.
YEKDER was founded in 2003 to undertake the work of the Tevhid Foundation, a pioneer organization of our community. YEKDER aims to contribute
to the production of original ideas and materials in the field of education and
to train qualified educators, considering that moral and spiritually consistent
generations are dependent on providing true religious education in our society.
In addition to training programs, YEKDER shares the models and materials it
has developed with NGOs in the field and provides institutional support to
the public, local administrations and the NGOs in order to reach the masses.

Some of YEKDER’s projects include

لجنة تعليم األطفال

Children’s Education Commission

ين
اليافع�
لجنة تعليم

Youth Education Commission

ين
البالغ�
لجنة تعليم

Adult Education Commission

دراسات النمذجة

Modeling Studies

المنشورات

Publications
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School of Marifah
This is a two year training program that is conducted in groups of 9-12 people
headed by a guide and aims to support the personal development of our youth
and contribute to their personal, social and religious development. The skills
school is aimed at educating young people about the reason for existence, and
gives them awareness and sense of responsibility about themselves as well as
others. It also cultivates in them, the ability to read, understand and interpret
what they read, hence establishes a sense of brotherhood among the youth.
The program is based on the youth being hands on, living and learning in a
creative and exciting way. The working groups are varied according to the capabilities and interests of the youth. By creating an environment where students
can express their opinions and thoughts easily, they contribute to personality
development of adolescents.
The Skills School is divided in two different groups; 11-14 years and 14-18
years. The program consists of activities such as Quran recitation, talks that
discuss etiquettes and manners, ethics knowledge, incident-interpretation
lessons, art and culture trips, music, drama, scouting, hand craft and art skills,
reading books, sports activities, and winter and summer camps.

Foundation for Science, Culture and Education

مدرسة اإلبداع
ف
ت
ـواح
تهــدف المدرســة إىل دعــم التطويــر الـ ي
ـذا� لشــبابنا واإلســهام ي� تنميتهــم مــن النـ ي
الشخصية واالجتماعية والدينية وذلك من خالل برنامج التدريب الموجه للشباب الذي
 ويستمر لمدة ي ن، شخصا بصحبة مرشدين12-9 يتم تنفيذه ف� مجموعات من
.�عام
ي
ّ
 والتحـ يـىل بالمســؤولية،ـوع بالوجــود
ـ
ل
ا
ـباب
ـ
ش
ال
ـاب
ـ
س
إك
ـو
ـ
ه
ـداع
ـ
ب
اإل
ـة
ـ
س
مدر
الهــدف مــع
ي
،وتفس� المقروء
 وإكسابهم روح القدرة عىل القراءة والفهم،غ�هم
ي
عن أنفسهم وعن ي
.وترسيخ شعور األخوة ف ي� وجدانهم
ال�نامج ف ي� الدرجة األوىل عىل تعليم الشباب بشكل ممتع القيام بالعمل من
ويستند ب
ف
.
خالل وضعهم ي� مواقف حقيقية ليعيشوه واقعا حيا ويتم توزي ــع مجموعات العمل
ً
 كمــا يتــم اإلســهام ف ي� تنميــة شــخصياتهم.وفقــا لقــدرات الشــباب واهتماماتهــم وميولهــم
.مــن خــال إنشــاء بيئــات يمكــن فيهــا للطــاب التعبـ يـر عــن آرائهــم وأفكارهــم بســهولة
ي ن
ي ن
�يتم تطبيق مدرســة اإلبداع ف ي
�مجموعت
-14 ســنة و14-11 :مختلفت� ف ي� األعمار
 ومجالــس،ال�نامــج مــن أنشــطة متنوعــة مثــل القــرآن الكريــم
 ويتألــف محتــوى ب. ســنة18
 ت،األدب
، والرحالت الثقافية، والفن، ودروس الحوادث وتفسـ يـرها،وال�بية اإلســامية
 واألنشطة، وقراءة الكتب، والمهارات الفنية واليدوية، والكشافة، والدراما،والموسيقا
. والمخيمات الشتوية والصيفية،الرياضية
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Religious Education

in the Family Program (ADEP)
The Religious Education in the Family Program (ADEP) is a program that
has been developed to enable families to make a quality contribution to their
children’s religious education. In the program, parents receive hands-on
training about the activities that their children can do for their faith, worship
and moral development.
Within the program, parents are advised on how they can help contribute
to the religious development of their child in an informal engaging way.
The informal means include; knowing which knowledge is appropriate in
line with the age, learning about communication and effective parenting
with children and adolescents, and evaluating the studies that the child has
completed in terms of religious development, belief and worship as well as
moral development. This program also includes studies to advance their skills
in their reading of the Quran and their ability to understand the resources
they can use to further develop themselves.

ف
برنامج ت
ال�بية الدينية ي� األرسة
برنامج ت
ال�بية الدينية ف ي� األرسة هو برنامج تم تطويره لتتمكن األرس من تقديم إسهامات
ف
ف ت
ىق
ال�نامــج تعليمــا عمليــا موجهــا
 ويتلـ اآلبــاء ي� هــذا ب.نوعيــة ي� ال�بيــة الدينيــة ألطفالهــا
.إىل تطور أبنائهم من ناحية العقيدة والعبادة واألخالق
ف
ال�نامــج هــو إدراك اآلبــاء أن بإمكانهــم اإلســهام ي� التنميــة الدينيــة لطفلهــم
الهــدف مــن ب
 ومعرفــة اآلبــاء ماهيــة المعرفــة والمهــارات الـ ت يـ� يمكــن،مــن خــال وســائل غـ يـر رســمية
ـوع
 كمــا يهــدف إىل اكتســاب اآلبــاء الـ ي،للطفــل أن يتعلمهمــا والعمــر المناســب لــكل منهــا
 وتمكــن اآلبــاء مــن،حــول التواصــل مــع األطفــال والشــباب ومالحظتهــم لفعاليــة األبــوة
 وي ـهــدف كذلــك إىل حصــول اآلبــاء،تقييــم الدراســات المتعلقــة بالتنميــة الدينيــة للطفــل
عــى فكــرة عــن الدراســات والمراجــع الـ تـ� يمكــن االطــاع عليهــا بغايــة تطويــر ت
ال�بيــة
ي
اإليمانيــة والعبــادة واألخــاق وتحسـ ي ن
.ـ� قـراءة القــرآن لــدى األطفــال
ف
ف
� ويبدأ ي. أسابيع10 الخ�اء ي� هذا المجال مدة
فصل
ال�نامج الذي يقدمه ب
يستغرق ب
ي
.الخريف والربيع ف ي� كل عام بانتظام

The program is conducted by professionals of the specific fields and runs
for ten weeks. The program runs every year in the fall and spring semesters.
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لجنة تعليم األطفال

Children’s Education Commission

ن
ّ
أساس عىل
المد� والثقافة عىل مستوى تعليم األطفال تركز بشكل
إن رابطة التعليم
ي
ي
ف
ن
ت
ـد� والتعليــم
الموضوعــات الـ يـ� ال تأخــذ نصيبهــا مــن التعليــم واألهميــة ي� التدريــس المـ ي
ّ
ت
ن
ال� يحتاجها
الرسم فتسد هذا الخلل .فتقوم المؤسسة بتطبيق برامج التعليم
الدي� ي
ي
ي
ف
األطفــال ي� المرحلــة االبتدائيــة وذلــك بطــرق مبتكــرة ونوعيــة وقابلــة للتطبيــق وممتعــة
ال�امــج وأدواتهــا باســتمرار .كمــا تقــوم ف ي� الوقــت نفســه
لألطفــال وتســى إىل تطويرتلــك ب
ً
ف
بإنتــاج مــواد مبتكــرة واضعــة نصــب عينيهــا مســتويات الجاهزيــة لــدى األطفــال ي� هــذه
ـنزل
المرحلــة .وتقــوم ف ي� إطــار
تعليــم األطفــال أيضــا بتنفيــذ فعاليــات برامــج التعليــم المـ ي
ّ
ت
للمعلمـ يـ�.ن
ـذا�
وبرامــج التطويــر الـ ي
ن
نز
ـد�
ـنزل الــذي وضعتــه رابطــة التعليــم المـ ي
•التعليــم ال فمـ يل ّ :إن برنامــج التعليــم المـ ي
ت
ز
ن
والثقافــة ي� حـ يـ� التنفيــذ والــذي يتمتــع بـ بـراءة االخــراع هــو برنامــج تعليــم دي ـ ي
ن
ذو مراحــل يســتمر لصيفـ يـ� وشــتاءين ،وهــو موجــه لألطفــال مــن ســن  9إىل 11
ئ
االبتدا�) ،ويجري تطبيقه عىل مجموعات من األطفال تت�واح
(مرحلة التعليم
ي
ف
بـ ي ن
ـ�  7و 10أطفــال ف ي� البيــوت أو ي� المؤسســات.
ّ
•برنامــج تطويــر المعلمـ ي ن
ـ� :إن برنامــج تطويــر المعلمـ ي ن
ـ� هــو برنامــج دعـ ٍـم يقــدم
ّ
ّ
ف
ـ� العاملـ ي ن
ـح� للتعليــم وللمعلمـ ي ن
للمرشـ ي ن
ـ� ي� حقــل تعليــم القيــم والثقافــة الدينيــة
ف
لألطفــال الذيــن ي� عمــر المرحلــة االبتدائيــة.
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Through life-long learning studies, YEKDER Children’s Education focuses
on issues not addressed in formal education or that have been left out. It
has developed and implemented an enjoyable religious education program
with respect to its original and high-quality nature in order to meet the
religious educational needs primary school children have. At the same time,
it produces original material based on the readiness levels of children in
this period. It performs Home-School Program and Educator-Development
Program activities within Children’s Education.
Home School: The Home School activity, which YEKDER has patented
and put into practice for the first time in Turkey, is a progressive religious
)education program carried out for children aged 9-11 (primary school
at homes or institutions in groups of 7-10 people and lasts for 2 summer
and 2 winter semesters.
Educator-Development Program (EDP): The Educator Development
Program (EDP) is a support program offered to teacher candidates and
teachers who provide education to primary school-aged children in the
fields of values education and religious sciences.
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دراسات النمذجة

Modeling Studies

ن
ت
المد� والثقافة أدى إىل الحاجة إىل
اكم الذي ظهر ف ي� رابطة التعليم
ي
إن المحتوى ال� ي
ّ ّ
ف
منه� منظم بهدف مشاركة
دراسات موجهة للنمذجة ي� المؤسسات األخرى بشكل ج ي
ذلك المحتوى ش
ون�ه ليكون مثاال يحتذى ف ي� تلك المؤسسات.
ف
ن
ـد�
تجــرى دراســات النمذجــة ي� المؤسســات المهتمــة بفعاليــات رابطــة التعليــم المـ ي
ـنزل ،ومــدارس المعرفــة ،وبرامــج التعليــم
والثقافــة عمومــا و فعاليــات برامــج التعليــم المـ ي
الدي ـن ف� األرسة ،وبرامــج تطويــر المعلمـ ي ن
ـ� بشــكل خــاص ومركــز.
ي ي
ال�امــج والمــواد والتعليمــات ومــا إىل ذلــك مــن دعــم ف ي�
وضمــن هــذا اإلطــار يتــم تقديــم ب
التدريــب اإلداري والتعليــ� ت
ال�بــوي إىل المؤسســات الراغبــة بفعاليــة مــن الفعاليــات
ي
الـ تـ� ترغــب فيهــا وذلــك خــال عامـ ي ن
ـ�.
ي
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Studies on systematically modeling activities in other institutions are considered necessary in order to share and disseminate the repertoire that
has emerged at YEKDER. For this purpose, modeling studies are done in
institutions that are generally interested in YEKDER’s activities with a focus
on Home-School, Ingenuity School, Family Religious Education Program,
and Educator Development Program activities. In this context, the studies
of the requesting institution are attended to for two years in order to establish the desired activity, and the institutions are provided with educator
and manager-training support through programs, materials, directives, and
similar documents.
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Web Site: ilke.org.tr
Our website hosts a great number of publications including full texts of
reports and research papers. It also provides general information and
announcements about our activities and events. There are also specially
prepared information pages for ILKE projects. We also periodically publish
the ILKE Opinion Letters, giving an opportunity to look at contemporary
issues from the perspective of ILKE.

�ع
التواصل معنا ب
 وإعالناتهــا،يحتــوي موقــع المؤسســة عــى معلومــات عامــة عــن المؤسســة ونشــاطاتها
 ويحتــوي الموقــع أيضــا.باإلضافــة إىل النصــوص الكاملــة للتقاريــر واألبحــاث المنشــورة
.عــى صفحــات معــدة خصيصــا لمشــاريـ ــع المؤسســة
ف
ت
ش
وتتيــح مقــاالت ال ـرأي الـ ت يـ� تصدرهــا المؤسســة والـ ت يـ� تنــر ي� فــرات معينــة الفرصــة
.للنظــر ف ي� القضايــا المتعلقــة باألوضــاع الراهنــة مــن منظــور المؤسســة

Social Media Accounts
ilkevakfi
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مؤسسة العلم والثقافة
ف
والتعليم ي� وسائل اإلعالم
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ILKE in Print Media
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