
İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği pek çok hayır 
ve hizmet kuruluşunu kurmuş ve destek olmuş 
iradenin, bu alanlardaki çalışmalarını derinleştirmek 
amacıyla 2010 yılında kurduğu çatı bir kuruluştur.  
İlke bünyesinde yer alan kurumlarıyla beraber 
iş ahlakı ve girişimcilik, akademik çalışmalar ve 
yaygın din eğitimi alanında faliyet göstermekte ve bu 
konularda stratejik bakışı geliştiren öncü çalışmalar 
yapmaktadır. Bu çerçevede ilke kamuoyuna ve 
politika yapıcılara yönelik bilgi, politika ve strateji 
üretmeyi önemsemektedir.

Geleceğin Türkiyesinde Eğitim

“Geleceğin Türkiyesinde Eğitim” raporu geleceğe 
güvenle bakabilmemiz için eğitim geleneğimizden 
doğan insani yetkinleşme odaklı bir eğitim anlayışını 
benimsememiz gerektiğine dikkat çekiyor. Eğitim 
programlarının tarihsel ve düşünsel derinliğe sahip 
olması gerektiğini vurgulayan rapor, liyakat sahibi 
okul yöneticileri ve sürekli öğrenen ehil eğitimci 
kadrosunun eğitim sisteminin geleceğe hazırlanmasında 
önemli olduğunun altını çiziyor. Geleceğin eğitiminin 
organizasyonunda yerinden ve okul merkezli bir yönetim 
anlayışının benimsenmesi ve eğitim kurumlarının güçlü 
kurumsal iletişime sahip olması gerekliliği ifade ediliyor.  

Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim

“Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim” raporu, 
güçlü bir yükseköğretim sistemi için yükseköğretimde 
değişimin stratejik bir yaklaşımla yönetilmesi gerektiğini 
vurguluyor. Yaşadığımız çağın bir gerekliliği olarak 
yükseköğretimin çeşitlilik temelinde yapılandırılması 
gerektiğine dikkat çeken rapor, öğrenci taleplerine 
cevap üretebilen, öğrenciye, bulunduğu bölgeye değer 
katan, araştırma ve bilgi üretme kapasitesi yüksek bir 
yükseköğretim hedefi ortaya koyuyor. 

Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi

“Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi” raporu, Türkiye’nin 
güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmasının, yeni duruma 
uygun bir vizyonla ekonomisini oluşturmasıyla mümkün 
olacağına dikkat çekiyor. Raporda dünya ölçeğindeki 
gelişmeler dikkate alınarak veriye dayalı bir biçimde 
demografik dinamikler ve işgücü, İslami finans, 
uluslararası ticaret ve stratejik olduğu düşünülen sektörler 
ele alınıyor. Bu bağlamda geleceğin ekonomi vizyonu 
“sosyal adalet, maddi refah ve sürdürülebilir üretim ve 
tüketim” olmak üzere üç temel özelliğe sahiptir. Rapor, bu 
üç özelliği birbirinin alternatifi değil; birbirini tamamlayan 
unsurlar olarak görmek gerektiğine dikkat çekiyor. 

YAYIMLANAN 
RAPORLAR



İLKE Derneği, Geleceğin Türkiyesi 
Projesi kapsamında hazırlattığı 
raporlar ile Türkiye’nin yarınlarına 
ışık tutacak, ilkeli, bütünlüklü, 
uygulanabilir, yol gösterici çalışmalar 
ortaya koymaktadır. Alanında uzman 
isimlerin kaleme aldığı Geleceğin 
Türkiyesi Raporları, ilgili alanlarda 
devam eden süreçleri analiz 
ederek önümüzdeki on yılda nasıl 
bir yapı öngörüldüğüne dair vizyon 
oluşturan çerçeveler içermektedir. 

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

Adalet: Raporlarda geliştirilen tüm politika ve 
uygulama önerileri adil bir paylaşımı dikkate ala-
rak insanlara ve diğer varlıklara hak ettiği değeri 
vermektedir.

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

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

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

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

Teorik Bütünlük: Raporlar bütünlüklü bir teorik 
çerçeveye sahiptir.

Uygulanabilirlik: Raporlar ilgili alandaki uygula-
maları olumlu yönde etkilemeyi amaçlamaktadır.

Geleceğin Türkiyesi raporlarında 8 farklı konu ile 
ilgili Türkiye’ye bir vizyon oluşturulması

amaçlanmaktadIr.

RAPOR YAZAR TARİH

ilke.org.tr/geleceginturkiyesi

RAPORLARA YÖN VEREN 

TEMEL İLKELER
YAYIMLANACAK 
RAPORLAR

Yönetim Haluk Alkan Haziran 2019

Dış Politika

Süleyman Güder  

Murat Çemrek 

M. Hüseyin Mercan

Kasım 2019

Kültür Politikaları Belirlenecek Mart 2020

Sosyal Politikalar Belirlenecek Haziran 2020

Sivil Toplum
Kurumsal Yönetim 

Akademisi
Kasım 2020


