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İLKE Hakkında 

İLKE Vakfı, İslami ve insani değerleri yaşatmak ve 
yaşanmasına vesile olmak amacıyla kurulmuştur.  
1980’li yıllarda başlayan yolculuğumuz çeşitli du-
raklardan sonra İLKE Vakfı’nın kuruluşuyla yeni bir 
veçheye büründü. Bugüne kadar çok sayıda faydalı 
organizasyonun kuruluşuna destek verdik. Şimdi de 
çatımız altında yer alan kuruluşlar ve merkezler ile 
topluma katkı yapmak üzere faaliyetlerimizi derinleş-
tirmek için çalışıyoruz.

İLKE olarak Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda 
bilgi, politika ve strateji üretmekte, karar alıcılara yol 
gösterecek araştırmalar yapmakta ve gelecek için 
gerekli birikimin oluşmasına katkı sağlamaktayız. 
Eğitim, iş ahlakı, sivil toplum, hukuk ve yönetim alan-
larında şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalar-
la hem kamuda hem de sivil alanda katkılar sağladık. 

Her biri alanlarında öncü ve önemli faaliyetler yapan 
İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Yaygın Eğitim ve Kültür 
Derneği (YEKDER), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ah-
lakı Derneği (İGİAD), İLKE çatısı altında yer almakta-
dır. Ayrıca vakıf bünyesindeki İslam İktisadı Araştırma 
Merkezi (İKAM), Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi 
(EPAM) ve Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Mer-
kezi (TODAM) ile araştırma ve geliştirme faaliyetleri, 
Sivil Toplum Akademisi (STA) ile sivil toplum alanının 
ihtiyaçlarına çözümler geliştirilmektedir. Tüm çalış-
malarımızda toplumu tanıma ve anlamayı; sosyal ihti-
yaçlardan haberdar olarak iş üretmeyi; çözüm odaklı 
faaliyetler yapmayı kendimize şiar edindik. Bu bağ-
lamda sadece belli bir topluluğun sorunlarıyla değil 
tüm insanlığın meseleleriyle ilgileniyoruz.

İlkeli duruşla yarınlara daha güçlü hazırlanmanın öne-
mine inanıyoruz…



Değerlerimiz

İslami ve insani değerler çerçevesinde yaşama, yaşanmasına vesile olma, toplumda bu yönde bir 
dönüşümün gerçekleşmesine ön ayak olma amacına yönelik olarak hayır odaklı iş üretmektir. Bunu 
yaparken zamanın ruhunu ve günün ihtiyaçlarını dikkate almayı, benzer çalışmalar yapan kurumlar-
la istişare ve iş birliğini önemsemekteyiz.

İnsana ve insanlığa hizmet etme hedefi ile yaşama

Daima hayra ortak olma hedefini gözetme

Yapılan işlerde istişare eksenli hareket etme

Görevlendirmede liyakati esas alma

Çalışmalarımıza ihtimam gösterme

Faaliyetlerimizde kuşatıcı ve kapsayıcı olma



Mütevelli Heyet Başkanından

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, sivil toplum alanında 
40 yılı aşkın bir zamandır faaliyet yürüten çok sayıda 
gönüllü ve hayır amaçlı kuruluşu kurmuş ve destek 
olmuş sivil bir iradeyi ve geleneği temsil etmektedir. 
İLKE 2010 yılından itibaren bilgi, politika ve strateji 
üreten bir çatı kuruluş olarak çalışmalarını sürdür-
mektedir. İLKE Vakfı çatısı altında kurumlarımızdan 
İGİAD, İLEM ve YEKDER ile araştırma merkezlerimiz 
EPAM, TODAM, İKAM ve STA kendi alanlarında öncü 
ve nitelikli çalışmalar yapmakta ve toplumsal fayda 
üretme çabası içindedir. Kurumlarımızda yaptığımız 
çalışmalarla bir taraftan sivil alanın nabzını tutmaya, 
öte yandan da ülke meselelerinin daha derinlikli ve 
nitelikli kavranmasını sağlamaya gayret ediyoruz. 
Çalışmalarımızı yürütürken zamanın ruhunu ve günün 
ihtiyaçlarını dikkate almayı, benzer çalışmalar yapan 
kurumlarla istişare ve iş birliğini önemsiyoruz. İLKE, 
bir yandan içerik üretimine odaklanırken; diğer yan-
dan da güçlü kurumsal yapılar yoluyla sivil çalışmala-
rın verimli ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlamaya 
çalışıyor.  

Son yıllarda geleceği anlama ve anlamlandırmaya yö-
nelik çalışmalar yapmaya ve bu konuda fikri bir çer-
çeve oluşturmaya öncelik vermeye başladık. Bir fikrin 
inşasında geçmişin birikiminin önemine inanıyor ama 
aynı zamanda da bugünün iyi analiz edilmesi gerekti-
ğini böylelikle geleceğe dair güçlü bir perspektif sa-
hibi olunabileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda eği-
tim, yükseköğretim, ekonomi, yönetim, dış politika, 

sosyal politika, kültür politikaları ve sivil toplum baş-
lıklarında Türkiye’nin temel meselelerine yönelik 
geçtiğimiz yıllarda başlattığımız Geleceğin Türkiyesi 
Projesi’nde 2021 yılında önemli çıktılar vermeye de-
vam ettik. Bu proje konularını yıllık izleme raporları ve 
politika notlarıyla takip etmeye ve bu alanlarda bilgi 
üretmeye devam ettik. 

İLKE Vakfı ve kurumlarımızla 2021 yılında da temel 
faaliyet alanlarımız ve ülkemizin temel meselelerine 
yönelik kapsamlı raporlar, izleme raporları, politika 
notları, çalıştaylar, eğitimler ile araştırma ve yayın 
faaliyetlerimiz devam etti. Kurumlarımız kendi alan-
larında özgün ve öncü projelere imza attılar. Bu faali-
yetleri sürdürürken bir yandan da kurumsal yapımızı 
ve kapasitemizi geliştirmeye yönelik sistemleri kur-
maya, bunları geliştirmeye ve dijital ortama taşıma-
ya çalıştık. 2021 yılında derneklerimiz ve vakfımızın 
yönetim kurullarını yeni isimlerle çeşitlendirmeye ve 
güçlendirmeye yönelik adımlar attık. 2020 yılında 
pandemi koşullarında yapılamayan İLKE buluşmasını 
2021 yılında kurumlarımızda görev gönüllü ve profes-
yonel kadromuz ve aileleri ile birlikte yoğun katılımı 
ile gerçekleştirdik. 

Günümüzde politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, 
çevresel ve hukuki gelişmeler tüm hayatımızı de-
rinden etkiliyor. Zamanın ruhunu hız, belirsizlik ve 
değişim şekillendiriyor, insanın anlam arayışı ise ar-
tıyor. Yeni soru, sorun ve meydan okumalarla karşı 



karşıyayız.  Bu değişim ve gelişmelerin yanında son 
2 yıldır yaşadığımız pandemi süreci her alanı olduğu 
gibi sivil toplum çalışmalarını da derinden etkiledi.  
Küresel gelişmeler, dijitalleşme ve pandemi gibi ha-
yatımızı derinden etkileyen değişimler ve gelişmeler 
2022 yılında sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Bu 
bilinçle faaliyetlerimizin daha odaklı, derinlikli ve 
etkili olması çabası içinde olacağız. Yeni dönemde 
ülkemizin ve insanlığın temel meselelerine yönelik 
veri temelli ve perspektif içeren projelerimiz devam 
edecek. Çalışmalarımızı her zaman olduğu gibi gö-
nüllülük, verimlilik, yenilikçilik ve süreklilik temelinde 
geliştirerek sürdüreceğiz. 

İLKE ve kurumlarımızda faaliyetlerimizi profesyonel 
kadromuz ve geniş bir gönüllü katkısı ile sürdürü-
yoruz. 2021 yılında da bu kadronun gayret ve kat-
kısı ile pandemi koşullarına rağmen dolu dolu bir yıl 

geçirdik.  Bu çalışmaların gerçekleşmesi için sürekli 
ve gönülden destek ve teşvikleri için Mütevelli Heye-
timize; büyük bir özveri ile çalışan ve yoğun bir emek 
harcayan İLKE Vakfımız ve kurumlarımız İGİAD, İLEM 
ve YEKDER Yönetim Kurullarına; Araştırma merkezle-
rimiz EPAM, TODAM, İKAM ve STA yöneticilerine; ku-
rumlarımızda görev üstlenen her düzeydeki çalışma 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlgi ve destekle-
riyle hep yanımızda olan bağışçılarımıza ve gönüllüle-
rimize müteşekkiriz. 

İLKE ve kurumlarımızda 2022 yılında da sivil alanda-
ki çalışmalarımızı Allah’ın rızasına uygun bir biçimde 
topluma, ülkemize, İslam dünyasına ve insanlığa fay-
da sağlama gayesiyle sürdürmeye ve geliştirmeye 
devam edeceğiz.

Gayret bizden tevfik Allah’tandır.  

Nihat Erdoğmuş
İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı



Yönetim Kurulu Başkanından

İLKE Vakfı insana ve insanlığa hizmet etme hedefiyle 
pek çok çalışma gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye 
devam ediyor. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda 
bilgi, politika ve strateji üretiyor, karar alıcılara yol 
gösterecek araştırmalar yapıyor ve gelecek için ge-
rekli birikimin oluşturulmasına katkı sağlıyor. Odak 
alanları olan eğitim, sivil toplum, sosyoloji, hukuk ve 
iktisat alanlarında öncü ve vizyon oluşturan çalışma-
ları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

İLKE Derneği olarak çıktığımız bu yolda, 2019 yılında 
alana daha kurumsal ve sistematik katkı sağlamak 
amacıyla İLKE Vakfı olarak devam ediyoruz. 2019-
2021 yılları arasında vakıflaşma sürecinin akabinde 
odak alanlarımızda kurduğumuz çalışma merkezleri 
ile hem içerik olarak hem biçim olarak daha profes-
yonel çalışmalar yapmaya başladık. Çalışma merkez-
lerimizin alana sağladığı katkılardan aldınan güç ile 
Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) ve Top-
lumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi’ni (TODAM) 
2021 yılında hayata geçirdik. Sivil Toplum Akademisi 
(STA) ile başlattığımız sivil toplumu geliştirme çalış-
malarını derinleştirilerek sürdürüyoruz. Daha etkili 
ve verimli hale getirilen İKAM, EPAM, TODAM ve STA 
ile İLKE değerlerine ve vizyonuna uygun çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz.

2021 yılı İLKE Vakfı’nın proje geliştirme çalışmalarını 
gerçekleştirerek kapasitesini geliştirdiği bir yıl oldu. 
Bu kapsamda EPAM, İstanbul Eğitim Konferansı, 

Eğitim Teknolojileri ve Eğitim Endeksi projeleri ile eği-
tim alanına katkı veriyor. TODAM, Müslüman Dünyada 
Düşünce ve Hareketler Projesi, Müslüman Dünyadan 
Fikri Birikimler Bülteni, Voices from the Muslim World 
Projesi, Toplumsal Meseleleri İzleme ve Toplumsal Ge-
lişim ve Değişim Projesi ile çalışmalarını sürdürüyor. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdür-
lüğü tarafından desteklenen Sanatın Göçü: Suriyeli 
Sanatçıların Türkiye’ye Entegrasyonu ve Kültürel Etki-
leşim Projesi’nin ise hazırlık çalışmaları devam ediyor. 
STA bünyesinde ise İç İşleri Bakanlığı Sivil Toplumla 
İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteklediği Türkiye’nin 
Gönüllü Gücü (TGG) Projesi hayata geçirildi, STK’larda 
Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli ve Sivil Toplum 
Bibliyografyası Projesi çalışmaları tamamlandı. 

Bunun yanında 2021 yılı içerisinde İLKE Vakfı görsel 
medya çalışmalarında bir atılım gerçekleştirerek İLKE 
Stüdyo ve İLKE Analiz hayata geçirildi. İLKE Stüdyo 
pandemi süreciyle ortaya çıkan online tanıtım süreç-
leri için oldukça önemli bir adım oldu. Stüdyoda üre-
tilen Youtube programları ile hem alanda üretilen çık-
tılar çok daha geniş bir kitle ile paylaşıldı hem de bu 
alanda kurumsal kapasite geliştirildi. Bugüne kadar 
yayımlanan 250’ye yakın program ve canlı yayınla 
binlerce izleyiciye ulaşıldı.

2021 yılında hayata geçirdiğimiz bir diğer çalışmamız 
olan İLKE Analiz web sitesi ile, İLKE web sitesinde 
yer alan görüş yazılarına yeni bir vizyon ve perspektif 



katarak bu çalışmalar bir adım ileriye taşındı. İLKE 
Analiz’de odak alanlarımız kapsamında analiz yazıları 
paylaşılıyor, dünyadan önemli görüşler tercüme edi-
liyor ve aylık olarak röportaj dosyaları oluşturuluyor. 
Bu şekilde toplum, hukuk, iktisat, eğitim, kültür, siya-
set ve sivil toplum alanlarının nabzı tutuluyor ve gün-
deme uygun içerikler üretiliyor. Bugüne kadar 140’tan 
fazla analiz yazısı alanın ilgilileri ile buluşturuldu.  

İLKE projeleri ile bu sene de kurum görünürlüğü ve 
kapasitesi geliştirildi. Geleceğin Türkiyesi projesi ile 
başlatılan vizyoner projelere Alan İzleme Raporları 
projesi ile devam ediliyor. 2021 yılı içerisinde Alan 
İzleme Raporları kapsamında hukuk, eğitim, iktisat 
ve sivil toplumun on yılı (2010-2020) raporlarını ya-
yımladık. Bu raporlar ile alanlardaki gelişmeleri veri 
tabanlı olarak izledik. Geleceğin Türkiyesi Projesi’nin 
son iki raporu olan Kültür Politikaları ve Sivil Toplum 

Raporları ise 2022 yılı içerisinde kamuoyu ile payla-
şılarak proje tamamlanacak. Bu projeler ile pek çok 
salon programı ve çevrimiçi panel gerçekleştirildi ve 
alanın ilgililerine ulaşıldı. 

Ürettiğimiz çalışmaların tanıtım süreçlerine ayrıca 
önem veriyor ve özen gösteriyoruz. Çalışmaların ka-
muda yer bulması amacıyla, yapılan her bir çalışma 
için özel tanıtım ve duyuru çalışmaları sürdürüyoruz. 
Her bir rapor için özel görüşmeler planlıyor ve günde-
me özel içerikler üretiyoruz. 

Her yıl yaptıklarımızı bir adım daha öne taşıyarak 
daha bereketli kılma gayreti içerisindeyiz. Dünyanın 
ve Türkiye’nin önemli meselelerinde çözümler geliş-
tirmeyi hedefliyoruz. 

Gayret bizden, tevfik Allah’tandır. 

Lütfi Sunar
Yönetim Kurulu Başkanı



Mütevelli Heyeti

Yönetim Kurulu

Organizasyon Yapımız



Abdulkadir Macit
İLEM Başkanı

Ayhan Karahan
İGİAD Başkanı

Hüseyin Türkan 
YEKDER Başkanı

Üye Kuruluşlarımızın Başkanları

Yönetim Kurulumuz

Lütfi Sunar
Yönetim Kurulu Başkanı

Kurtuluş Öztürk

Ömer Torlak

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Akkuş

Halit Bekiroğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Ümit Güneş

Ahmet Sait Öner

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi
Şükrü Alkan

Yönetim Kurulu Üyesi



OCAK ŞUBAT MART

• 2021 Yılı İnsani Geçim Ücreti 
Açıklandı

• IKAM Podcast Yayınlarına Başladı

• İLEM 2021 Yılının İlk Divan 
Toplantısını Gerçekleştirdi

• YEKDER 2020 Faaliyet Raporu 
Yayımlandı

• Sivil Toplumun On Yılı Alan İzleme 
Raporu Paylaşıldı

• İLKE’li Yayıncılığın Yeni Mecrası 
İLKEAnaliz.net

• İLKE Stüdyosu Açıldı

• Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler 
Bülteni’nin İlk Sayısı Yayımlandı

• Okul Öncesi ADAB Setinin İlk 3 Kitabı 
Çıktı

• Fatih Belediye Başkanı Mehmet 
Ergün Turan’a Ziyaret

• İLEM Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

• İGİAD Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

• İLKE Vakfı Toplumsal Düşünce ve 
Araştırma Merkezi TODAM Kuruldu

• İLKE Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma 
Merkezi EPAM Kuruldu

• İKAM’dan Sakarya Üniversitesine Ziyaret

• KGEP 2021 Bahar Dönemi Tamamlandı

• İLEM, TUMED Heyetini Kabul Etti



NİSAN MAYIS HAZİRAN

• İLEM’den Yepyeni Bir Yapılanma

• YEKDER Ailesi Çevrimiçi Bayramlaştı

• Savaştan Zarar Gören Gazze’nin 
Yeniden İnşası Paneli Gerçekleştirildi

• İGİAD Söyleşileri’nde Kudüs ve Mescid-i 
Aksa Konuşuldu

• YEKDER Ramazan Konuşmaları Namaz 
Temasıyla Gerçekleştirildi

• Eğitim İzleme Raporu 2020 Yayımlandı

• Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi 
Bülteni Yayımlandı

• İslami Sosyal Finans Rapor Serisine 
Başlanıldı

• İLEM İstanbul Talks Heyecan Uyandırdı

• Türkiye’de Yayıncılığın Hafızası Projesi 
Tamamlandı

• İktisat İzleme Raporu 2020 Yayımlandı

• YEKDER 8. Genel Kurulu Gerçekleştirildi

• Bilgi Güvenliği Eğitimi Gerçekleştirildi

• İLKE Ekibi Dijital Pazarlama Eğitiminde 
Buluştu

• İKAM Uluslararası Araştırmacı Projesini 
Hayata Geçirdi

• İLEM Istanbul Talks’da Seyyid Hüseyin 
Nasr Konuk Oldu



TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL

• İLKE Camiası Bayramlaşmada Buluştu

• YEKDER Yaz Atölyelerini Tamamladı

• İLEM 2. İlmi Sivil Kuruluşlar Çalıştayı’nı 
Gerçekleştirdi.

• İLKE Vakfı İstanbul Ticaret Odası’nı 
Ziyaret Etti

• SETA ve TEDMEM’e Kurumsal Ziyaret 
Gerçekleştirildi

• TUJISE Dergisi Özel Sayısı Yayımlandı

• TUNUS’un Demokrasisi Tehlikede 
Paneli Gerçekleştirildi

• YEKDER’den Evrensel Değerler 
Derneği’ne Ziyaret

• YEKDER Heyeti Ak Rida Çamlıca 
Şubesi’ni Ziyaret Etti

• STK’larda Kurumsal Öz 
Değerlendirme Modeli Tanıtıldı

• İLKE Heyeti Sivil Toplum Kuruluşlarını 
Ziyaret Etti

• İLKE Buluşması Gerçekleştirildi

• Hayatın İçinden Belgeseli’nin Gösterimi Yapıldı

• İLKE Heyeti Alman STK’lara Ziyaret 
Gerçekleştirdi

• 2021 İslam İktisadı Ödülleri Sahiplerini Buldu

• 9. İslam İktisadı Atölyesi Tamamlandı

• İLEM’den Balkan Ziyareti

• YEKDER Derya Öncü Eğitim Kurumlarını Ziyaret Etti

• İnsan ve Toplum İlmihali 2021 Güz Dönemi 
Seminerleri Başladı



EKİM KASIM ARALIK

• İLKE Vakfı’nda Yeni Yönetim Kurulu 
Göreve Başladı

• TİAZ Gerçekleştirildi
• İstanbul Eğitim Konferansı 

Gerçekleştirildi
• 10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar 

Kongresi Gerçekleştirildi
• Voices From The Muslim World’ün İlk 

Programı Yayımlandı
• Türkiye’nin Gönüllü Gücü Projesi Başladı
• İslam İktisadı Bibliyografyası Yenilendi
• STK’larda Uluslararası Rapor Yazma 

Eğitimi Gerçekleştirildi
• Nazariyat’ın 7. Cilt 2. Sayısı Çıktı
• ADEP 2021 Güz Dönemi Tamamlandı
• Marifet Okulu Dış Mekan Gezileri 

Başladı

• YEKDER Yeni Döneme Merhaba Dedi

• İLEM Açılış Konferansı Gerçekleştirdi

• İGİAD Üyeleri Safranbolu’da Buluştu

• KGEP 2021 Güz Nihayete Erdi

• İKAM Temel Eğitim Programı’nı Van’da 
Gerçekleştirdi

• İLEM Telegram Kanalı Açıldı

• YEKDER Gençlik Liderliği Eğitimleri 
Tamamlandı

• Hukuk İzleme Raporu 2020 Yayımlandı

• Stratejik Planlama Eğitimi 
gerçekleştirildi

• Sivil Toplum Akademisi Faaliyete Geçti

• Kampanya Hazırlama Eğitimi 
gerçekleştirildi

HUKUK İZLEME 
RAPORU 
2020

Aziz Mahmut Hüdayi Mh. Türbe Kapısı Sk. No:13 Üsküdar / İst.
bilgi@ilke.org.trilke.org.tr ilkevakfi +90 216 532 63 70

Hukuk, ülkenin gündeminde her zaman kendine yer bulan, 
toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ve yaşamın her ala-
nında yansımaları bulunan bir alandır. Bu nedenle, hukukun 
bütüncül bir perspektifle ele alınması gerekir. Elinizdeki rapor-
da   2020 yılında hukuk alanının durumu ve gelişmeler değer-
lendirilmiştir. COVID-19 pandemisinin hukuka etkisi genişçe 
incelenmiş, yargı süreçlerinden kanuni düzenlemelere kadar 
salgın kaynaklı değişiklikler ele alınmıştır. Türkiye’de hukuk 
sisteminin problemlerinin çözülmesi için yapılması gereken-
lerin dile getirilmesi raporun öne çıkan özelliklerinden biri 
olmuştur. Bütüncül-sistemsel meselelere işaret edilmeye çalı-
şılan raporda, uzman görüşleri ve alandan paydaşların yazıla-
rına yer verilmiştir. 

HUKUK  
İZLEME RAPORU

2020



 

Rakamlarla 2021

4

30

2

12

2

371

7

7

18

40
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Alan İzleme Raporu 
yayımlandı

canlı yayın yapıldı

Analiz Raporu yayımlandı

Müslüman Dünyada Fikri 
Birikimler Bülteni yayımlandı

Geleceğin Türkiyesi 
raporu hazırlandı

Youtube programı yapıldı

Araştırma Raporu 
yayımlandı

Sivil Toplumun Gündemi 
bülteni yayımlandı

Politika Notu  
yayımlandı

yabancı kurum ve kuruluşla 
bağlantı kuruldu

‘dan 
fazla

Working Paper 
yayımlandı

yeni proje hayata geçti
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3

14

1

5
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4

8

6

2

kitap yayımlandı

İslam İktisadı Atölyesi yapıldı

TGG görüşmesi yapıldı

bibliyografya hazırlandı

STK konuşması yapıldı

kitap yayına hazırlanıyor

antoloji hazırlanıyor

akademik dergi yayını 
yapıldı

konferans yapıldı

Kurumsal Gelişim Eğitim 
Programı yapıldı

İslam İktisadı Ödülü 
verildi

Voices from Muslim 
World proje röportajı 

yapıldı 

çalıştay yapıldı

proje rapor sunumu 
yapıldı

Kapasite Geliştirme 
Eğitimi yapıldı
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İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti 4 Kasım 2021 tarihinde 
yaptığı 6. olağan toplantısında 3 yıl süreyle görev ya-
pacak yeni yönetim kurulunu seçti. Yönetim Kurulu 
Başkanı Lütfi Sunar yeniden başkan seçilirken yeni 
yönetime Halit Bekiroğlu, Ömer Torlak ve Ahmet Sait 
Öner gibi isimler katıldı.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı yenilenen yönetim kurulu 
ile daha güçlü hale geldi. Akademi, sivil toplum, hukuk 
ve iş dünyasından alanlarında önemli çalışmalar yapmış 
isimlerden oluşan yeni yönetim kurulu, vakfın bünyesin-
de bulunan merkezler ve üye kuruluşların faaliyetlerini 
daha nitelikli hale getirmek üzere çalışmalarına başladı.

Adil ve müreffeh bir dünya için çalışacağız!

İLKE Vakfı’nda Yeni Yönetim Kurulu  
Göreve Başladı

Lütfi Sunar
Yönetim Kurulu Başkanı

Kurtuluş Öztürk

Ömer Torlak

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Akkuş

Halit Bekiroğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Ümit Güneş

Ahmet Sait Öner

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi
Şükrü Alkan

Yönetim Kurulu Üyesi
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Güçlenen yönetim kuruluyla birlikte yeni döneme yö-
nelik vizyoner çalışmalarını İLKE çatısı altında her biri 
alanlarında öncü ve önemli faaliyetler yapan üye der-
nek ve araştırma merkezleri ile sürdürecek.

Adil ve müreffeh bir dünya için 
çalışacağız!
Yeniden İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı seçilen 
Lütfi Sunar mesajında, güçlenen ve çeşitlenen yöne-
tim kuruluyla birlikte yapılan araştırma, yayın, stra-
teji ve politika geliştirme faaliyetlerinin büyüyerek 
daha nitelikli hale geleceğinden emin olduğunu dile 
getirdi.

Birçok organizasyonun kuruluşu ve kurumsallaşma-
sına dair önemli bir kurum kültürüne sahip oldukla-
rını dile getiren Sunar; İlmi Etüdler Derneği (İLEM), 
Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER), Türkiye 
İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ile vakıf 
bünyesindeki İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), 
Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) ve Top-
lumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM) ile 

araştırma ve proje faaliyetlerini geliştirerek, İLKE Ca-
miasının bu güne olduğu kadar bundan sonra da aynı 
kararlılıkla insanlığın yararına yönelik odak çalışmala-
rına devam edeceğini belirtti.

Lütfi Sunar verdiği demeçte “Akademi, sivil toplum, 
hukuk ve iş dünyası gibi kendi alanlarında önemli 
çalışmalar yapmış isimlerden yeni bir yönetim kurulu 
oluşturduk. Bu çeşitliliği bir zenginlik olarak görüyor, 
insanı ve toplumu anlamanın farklı bakış açılarına 
yaklaşmanın ve çeşitli sorunları tespit edip bağlamına 
uygun çözüm önerileri geliştirmenin bu şekilde müm-
kün olacağını düşünüyoruz. Tüm insanlığın daha adil 
ve müreffeh bir dünyada yaşayabilmesi için vakfımız 
bünyesinde bulunan araştırma merkezlerimiz ve üye 
kuruluşlarımızın faaliyetleri ile kararlılıkta çalışaca-
ğız.” diyerek mesajını noktaladı.

Yeni dönemde İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Yönetim Ku-
rulu Başkanı Lütfi Sunar’ın riyasetinde, Yönetim Kuru-
lu Üyeleri Şükrü Alkan, Ömer Torlak, Halit Bekiroğlu, 
Ahmet Sait Öner, Hüseyin Akkuş, Kurtuluş Öztürk ve 
Ümit Güneş’in katılımlarından oluşuyor.



Geleceğin Türkiyesi projesi kapsamında hazırlanan 
raporlar ile amaçlanan Türkiye’nin geleceğinin 
belirlenmesinde mihenk taşı olan Eğitim, Yönetim, 
Yükseköğretim, Sivil Toplum, Dış Politika, İktisat, Kültür ve 
Sosyal Politika konularında mevcut ve geçmiş uygulamaları 
ve bu uygulamaların çıktılarını incelemek ve geleceğe 
yönelik plan ve proje içeren çalışmalar yapmaktır.

Geleceğin Türkiyesi Projesi

Türkiye’de sivil topluma dair yaklaşımlar genellikle li-
beral ve muhafazakar perspektiflerden ele alınıyor. Bu 
perspektifler sivil toplumu özgürlük ve güvenlik kıska-
cına sokuyor. Ayrıca sivil topluma dair bakışın Avrupa/
Batı tecrübesinden hareketle şekillendiği ve bu an-
lamda Türkiye deneyiminin genellikle anlam kaybına 
uğradığı görülüyor. Bu bağlamda İLKE Vakfı tarafından 
Türkiye’nin gelecek vizyonuna katkı sunmak amacıyla 
hayata geçirilen Geleceğin Türkiyesi Projesi’nde ele alı-
nan sekizinci ve son rapor Geleceğin Türkiyesinde Sivil 
Toplum Raporu’nda sivil toplumun Türkiye’deki karşılı-
ğı tarihsel, siyasal, toplumsal ve kurumsal açıdan yeni 
bir bakışla ele alınacak ve gelecekte gelişen, dönüşen, 
dengeli ve barışçıl bir toplumun inşasındaki rolü ve yeri 

tartışılacaktır. Nihat Erdoğmuş, Lütfi Sunar ve Gökhan 
Tuncel tarafından kaleme alınınan rapor, 2022 yılı ma-
yıs ayında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Geleceğin Türkiyesinde Sivil Toplum Raporu’nda sivil 
toplumun Türkiye’deki karşılığı tarihsel, siyasal, top-
lumsal ve kurumsal açıdan yeni bir bakışla ele alınıyor 
ve gelecekte gelişen, dönüşen, dengeli ve barışçıl bir 
toplumun inşasındaki rolü ve yeri tartışılıyor. Raporda 
genel olarak sivil toplumun Türkiye’deki siyasal sistem 
ve sosyal yapıdaki karşılığı ve geleceğin Türkiyesinde 
oynayacağı rol ele alınıyor. Bu anlamda rapor siyaset ve 
ekonomi gibi bir “alan olarak” sivil toplumu ele alıyor. 
Ayrıca bir sektör olarak sivil toplum da bu alan içerisin-
de değerlendiriliyor. 

GELECEĞİN
TÜRKİYESİ

Geleceğin Türkiyesinde Sivil Toplum 
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GELECEĞİN
TÜRKİYESİ

İLKE Vakfı tarafından Türkiye’nin gelecek vizyonuna 
katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Geleceğin Tür-
kiyesi Projesi’nde ele alınan yedinci Rapor Geleceğin 
Türkiyesinde Kültür Politikaları Raporu’dur. Rapor 2022 
yılı ocak ayında kamuoyu ile paylaşılacaktır. Lütfi Sunar, 
Osman Ülker ve Firdevs Bulut Kartal tarafından kaleme 
alınan rapor dört ana bölümden oluşuyor. 

Geleceğin Türkiyesinde Kültür Politikaları raporunda 
bütün detaylarıyla kültür politikalarının üretim mekaniz-
ması, etki alanları ve sonuçları inceleniyor. Ülkemizde 
üretilen kültür politikalarının eksi ve artı yönleri tespit 
edilmeye çalışılıyor, üretilen politikaların sahadaki so-
nuçları tartışılıyor ve buradan hareketle geleceğin Tür-
kiye’sinde üretilecek kültür politikalarının daha başarılı 
olması için bir perspektif oluşturuluyor.

Dört bölümden oluşan raporun birinci bölümünde Tür-
kiye’deki kültür politikalarının tarihsel analizi yapılıyor. 
Bu sebeple Cumhuriyet’in ilanından itibaren günümüze 
kadar kültür alanında yapılan tartışmalar inceleniyor, bu 
kapsamda kültürle ilgili terimlerin kavramsal çerçevesi 
ele alınıyor. 

İkinci bölümde kültür alanında politika üreticileri ve bi-
rinci derecede bundan etkilenen aktörler inceleniyor. 
Bunlardan birisi Kültür ve Turizm Bakanlığı, diğeri ise 
son yirmi yılda büyük bir gelişme göstermiş kültür en-
düstrisidir. Çalışmanın üçüncü bölümünde; sinemadan 
müzayedelere, çevrimiçi müzik platformlarından gale-
rilere kadar çok geniş bir alana yayılmış olan kültür en-
düstrisinin sektörel görüntüsü, ekonomik gücü, küresel 
piyasalardaki yeri ve kültür bakanlığıyla ilişkisi her bir 
sektör için detaylı olarak tek tek ele alınıyor. Böylece 
KTB’nin ürettiği kültür politikalarının birinci elden so-
nucu ve sektörün bu politikaların üretilmesindeki rolü 
anlaşılmaya çalışılıyor. 

Son bölümde ise son yıllarda üretilen kültür politikala-
rının hem ülke içinde hem de ülke dışında sosyo-politik 
etkilerine bakılıyor. Öncelikle kültür-sanat eğitiminde 
hangi noktada olduğumuz bir süreç içerisinde analiz 
ediliyor. Büyük öneme sahip diğer bir konu olan kültü-
rel diplomasi ise hem bu bölüme hem de genel olarak 
çalışmada ele alınıyor.  

Geleceğin Türkiyesinde  
Kültür Politikaları 
vizyoner öneriler sunuyor.

Geleceğin Türkiyesinde Kültür Politikaları 



Türkiye’de devlet-toplum ilişkileri ve sivil toplumun değişen konumu ele alındı.

Sivil toplum kuruluşları sayısal göstergelerle ele alındı.

Sivil toplum alanında çözüm önerileri sunuldu.

Sivil toplumun son on yılı ele alındı.

Uzman görüşleri ile zengin bir rapor.

Sivil Toplumun On Yılı (2010-2020) 
Alan İzleme Raporu
Sivil toplumun bütün bu süreçlerini ele alan “Sivil Top-
lumun On Yılı Alan İzleme Raporu” dört ana bölüm ve 
bu bölümleri destekleyen alt bölümlerden oluşuyor. 

Öncelikle on yıl boyunca yaşanan olaylar kronolojik 
olarak sıralanıyor. Bu şekilde geniş bir perspektiften 
yaşanan tüm değişimler görülebiliyor. Raporun birinci 
bölümünde, Türkiye’de devlet-toplum ilişkileri ve sivil 
toplumun değişen konumu ele alınıyor. Devletin sivil 
topluma bakışı ve sivil toplumun durumu, Türkiye’de 

Alan İzleme Raporları ile 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.

Alan İzleme Raporları

HUKUK

 TOPLUM
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sivil toplumun işlevsel olarak ele alınması gibi önemli 
başlıklarla bu bölüm irdeleniyor. Sivil toplumun devletin 
yükünü hafifleten kuruluşlar olması, toplumsal hayatı iş-
ler hâle getirmesi gibi pek çok önemli işlevi nedeniyle, 
STK’ların alanlarının genişletilmesine yönelik tespitler-
de bulunuluyor. İkinci bölümde, sivil toplum kuruluşları 
sayısal göstergelerle ele alınıyor. Derneklerin ve vakıf-
ların verilerinini yanında, sivil toplum alanındaki araş-
tırma merkezleri ve kapasite gelişimine destek olan 
STK’ların araştırma ve yayınları paylaşılıyor.  

Üçüncü bölümde ise sivil toplum kuruluşlarının temel 
meseleleri olarak belirlenen; tanım ve sınıflandırma, 
yönetim ve organizasyon, gönüllü ve profesyonel ça-
lışma, mali sistemler ve STK hukuku alanları inceleni-
yor ve bu meselelere dair çözüm önerileri sunuluyor. 

Dördüncü bölümde farklı alanlarda sivil toplumun son 
on yılı ele alınıyor. İnsani yardım, eğitim, çocuk, gençlik, 
çevre gibi farklı STK türlerinin son on yıldaki değişimi 
de rapor kapsamında inceleniyor. Bu STK’ların sayısal 
değişimi, alandaki genel eğilimler, tartışılan gündemler, 
yeni faaliyet örnekleri gibi farklı başlıklar altında bu STK 
türleri ele alınıyor. Ana bölümlerin yanında, sivil toplu-
mu derinden etkileyen 15 Temmuz darbe girişimi ve sal-
gın konuları ayrı başlıklarda inceleniyor. Sivil toplum ku-
ruluşları için önemli olduğunu düşündüğümüz STK’lar 
için teknoloji kullanımından da bahsediliyor. Ayrıca sivil 
toplumun özgürlüğü konusu da rapor kapsamında ele 
alınıyor. Sivil toplum alanında farklı alanlarda faali-
yet gösteren uzmanlardan da görüşler alınarak rapor 
zenginleştirilmiştir.
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Eğitim Alan İzleme Raporu 2020, yıl boyunca yaşanan gelişmelerin  
değerlendirilmesi ve 2020’den çıkarılan dersleri ortaya koyuyor. 

Salgın eğitime ilişkin bazı gerçeklikleri gün yüzüne çıkardı.

Eğitim Alan İzleme Raporu 2020
EPAM (Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi) tarafından 
yayımlanan Eğitim Alan İzleme Raporu 2020’de, 2020 
yılının genel görünümünün yanında eğitim gündemi al-
tında yer alan Covid-19 salgını ve eğitimde dijitalleşme, 
eğitimin niteliğini artırmaya yönelik gelişmeler, öğret-
menlerin mesleki gelişimine yönelik çalışmalar, basın 
gündemine yansıyan eğitim konuları, eğitime ilişkin 
politika metinlerinin hedefleri ve gerçekleşme durum-
ları, unutulan ya da gündeme gelmeyen konular, eğitim 
alanındaki entelektüel birikim ele alınıyor. 

Raporda salgının, eğitime ilişkin bazı gerçeklikleri de 
gün yüzüne çıkardığı belirtiliyor. Bunun yanında eğitim 
alanında yaşanan gelişmelerin “eğitimde önceliklerin 
billurlaşmasına” imkân tanıdığı vurgulanıyor. Yıl boyun-
ca meslek liseleri, özel eğitim, BİLSEM’ler ve okul önce-
si eğitimin yaygınlaştırılması, güçlendirilmesi ve çeşit-
lendirilmesine yönelik çalışmaların bugünün toplumsal 
beklentileri bakımından ne denli önemli ve öncelikli 
alanlar olduğu değerlendirmesinde bulunuluyor.
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2020 yılında yaşanan önemli ekonomik gelişmeler mercek altına alınıyor.

Farklı bakıştan ve uzman görüşler bölümleriyle 2020 ekonomi alanındaki gelişmeler 
derinlemesine inceleniyor.

İktisat Alan İzleme Raporu 2020
2020 İktisat Alan İzleme Raporu, Covid-19 etkisi altın-
daki Türkiye Ekonomisinde yaşanan gelişmeleri ve de-
ğişimleri veriler ile ele alıyor. Bu kapsamda, 2020 yılı 
önemli ekonomik gelişmeler, 2020 makroekonomik 
görünüm, stratejik sektörler, İslam iktisadı, gelir dağılı-
mı ve sosyal adalet, çalışma hayatı ve salgın bağlamın-
da Türkiye ekonomisi olmak üzere birçok farklı konu bu 
raporda ele alınıyor. Yedi ana bölümden oluşan rapo-
run ilk bölümünde sayısal göstergeler ile Türkiye’nin 
makroekonomik görünümü inceleniyor. Bu bölümde 
Türkiye’nin küresel ekonomilerdeki yerini göstermek 
amacıyla uluslararası karşılaştırmalar ve değerlendir-
meler de yer alıyor. Raporun ikinci bölümünde Türkiye 
için stratejik sektörler arasında yer alan tarım, enerji, 
savunma ve bilişim sektörlerinin 2020 görünümleri in-
celeniyor. Raporun üçüncü bölümünde ise turizm sek-
törünün 2020 yılındaki seyri, küresel turizmdeki genel 
düşüşün içerisinde Türkiye’nin güvenli turizm adımları, 

resmi düzenlemeler ve maddi destekler ile elde ettiği 
avantajlar ilişkilendirilerek değerlendiriliyor.

Raporun dördüncü bölümünde, 2020 yılında Türki-
ye’de İslam iktisadının genel durumu; faizsiz finans, 
bankacılık sektörü, katılım sigortacılığı, katılım endeksi, 
faizsiz bireysel emeklilik fonları ve katılım portföy fon-
ları alt başlıkları dahilinde inceleniyor. Raporun beşinci 
bölümünde ise Türkiye’de gelir dağılımı ve sosyal ada-
let meselesinin 2000 yılı sonrası veri setleri yardımıy-
la mevcut durumunun ortaya konulması hedefleniyor. 
İstihdam, işsizlik ve ücret verileri ışığında Türkiye’de 
çalışma hayatının iş kayıpları ve uzaktan çalışma düzeni 
etrafında değerlendirilmesi de raporun altıncı bölümü-
nün konusunu oluşturuyor. Raporun ilgili bölümlerinde 
ise farklı bakıştan yazıları ve uzman görüşleri ile İstan-
bul Ticaret Odasının pandemideki rolü, küresel salgı-
nın sendika faaliyetlerine etkisi, küresel borç krizinin 
boyutu ve mahiyeti, üreticilerin gözünden 2020 yılı 
inceleniyor.
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Raporda yıl boyunca yaşanan hukuki düzenlemeler, kamuoyu gündemine taşınan hukuki 
olaylar, idari işlemler ve mahkeme kararları kronolojik olarak sıralanıyor. 

Hukuk Alan İzleme Raporu 2020
2020 yılını inceleyen son analiz raporu olan Hukuk Alan 
İzleme Raporu 2020, aralık ayında yayımlandı.  Rapor-
da yıl boyunca yaşanan hukuki düzenlemeler, kamuo-
yu gündemine taşınan hukuki olaylar, idari işlemler ve 
mahkeme kararları kronolojik olarak sıralanıyor.  Rapor 
yargının genel görünümü, pandeminin hukuki bilanço-
su ve 2020 yılında yasama ve yürütme ana bölümlerin-
den oluşuyor. Ayrıca gündemde yer alan Doğu Akdeniz, 
göç, insan hakları tartışmaları, çıplak arama gerçekliği 
ve pandemi sürecinde hukuk öğrenciliği uzmanların 
ve paydaşların görüş yazıları ile değerlendirmeye tabi 
tutuluyor. 

Raporda kamuoyu gündeminde de daha çok yer alan 
Anayasa hukuku, insan hakları hukuku, ceza hukuku, 
aile mahkemeleri, uzlaştırma ve arabuluculuğa ilişkin 
sayısal verilerle analiz ediliyor. Hukuk İzleme Raporu’n-
da; düzenlemelerin yapılış şeklinin hukukun temelini 
teşkil etmesinden yola çıkarak pandemi sürecinin hu-
kuk ile ilişkisine anayasa, idare ve insan hakları huku-
ku bağlamında yer veriliyor. Yasama ve yürütmenin yer 
aldığı son bölümde ise, yapılan kanuni düzenlemeler, 
Meclis’in vazgeçilmez parçası olan komisyonların ça-
lışmaları ile Adalet Bakanlığı’nın çeşitli çalışmaları 
inceleniyor.



Save The Future 
Dünyayı ve üzerinde yaşayanları etkileyen sorunlar 
günümüzde hiç olmadığı kadar ilgi gerektiriyor. Bu so-
runların veya krizlerin önüne geçmek için küresel çapta 
girişimler gerçekleşiyor. Bu girişimlerin arttırılması, ye-
relden başlayarak üst düzey farkındalık oluşturulması 
ve sorunlarla ilgili önlemlerin yaygınlaştırılması gereki-
yor. Save The Future projesi ile küresel sorunlara dikkat 
çekilerek farkındalık oluşturmak ve bu sorunların çözü-
mü için küresel çapta öneriler sunmak amaçlanıyor. 

Uluslararası bir görünürlüğü olması ve hedef kitlesinin 
küresel çapta olması amacıyla proje kapsamında yapı-
lacak çalışmalar İngilizce dilinde yayınlanacak. Rapor-
ların yazar kadrosu ise yukarıdaki konularda saha tec-
rübesi olan uzmanlardan veya çalışmaları bu konularda 
yoğunlaşmış akademisyenlerden oluşacak. Raporların 
çerçevesi; konunun mevcut durumunun ve sorunların 
istatistiklerle ortaya konması, muhtemel risklerin ön-
görülmesi ve sorunlara ve muhtemel risklere yönelik 
çözüm önerilerinin sunulmasından oluşacaktır.

Save The Future küresel problemlere dikkat çekiyor,  
problemlerin çözümü için küresel çapta öneriler sunuyor.

2022’de Hayata Geçecek Projeler

Proje kapsamında ele alınacak başlıklar şunlardır:

İklim değişikliği ve çevre, 

Göç ve mültecilik,

Küresel eşitsizlikler, 

Gelir dağılımı ve yoksulluk, 

Barış inşası ve güvenlik, 

Gıda ve su sorunu 

İnsan hakları
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Yüz Yılın Bilançosu Projesi  
Yüz Yılın Bilançosu Projesi ile Türkiye’nin yüzüncü yılın-
da belirlenen 12 temel alanda yaşanan önemli gelişme-
lerin incelenerek veriler ile yüz yıl içerisinde yaşanan 
değişimler ele alınıyor. Bu kapsamda belirlenen alan-
larda alanlarında uzman akademisyen ve uygulayıcıla-
rın editörlüğünde kitap yayınları hazırlanacaktır. Ayrıca 
giriş kitabı ile Türkiye’nin toplumsal yapısı ve meseleleri 
incelenecektir. 

Proje kapsamında hazırlanacak olan her kitabın sonun-
da yer alacak olan kronolojiler ile o alana ait değişim ve 
gelişim süreçleri incelenecektir. 

Verilerle her alanın envanterinin çıkarılacağı ve verile-
re ait analizlerin yer alacağı kitap serileri hazırlanacak 
olan Yüz Yıllık Bilanço web sitesi ile yaşanılan gelişme-
ler online platformda kronolojik olarak takip edilecektir.

Yüz Yılın Bilançosu projesiyle 12 temel alanda yaşanan önemli gelişmeler incelenecek.

Bilanço için belirlenen alanlar şunlardır:

Eğitim 

Yükseköğretim 

Din eğitimi

Hukuk 

Ekonomi

Dış politika

Sivil toplum

Kültür 

Göç

Kentleşme

Aile ve sosyal politikalar

İdeolojiler 
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İLKE Camiası her yıl geleneksel İLKE iftarında bir araya 
gelmektedir. Ramazan ayında İLKE ve üye dernekleri 
İGİAD, İLEM ve İLKE mensuplarının bir araya gelerek 
kardeşlik bağlarını güçlendirdiği İLKE iftarlarına her yıl 
önemli sayıda katılım gerçekleşmektedir.

Ramazan ayının manevi ikliminden faydalanmak ve bir 
arada olmanın sıcaklığını hissetmek isteyen yüzlerce 
camia üyesi her yıl İLKE Vakfı tarafından gelen davete 
icabet ederek aynı sofra etrafında birleşmektedir.

Hayatımızı birçok yönüyle olumsuz manada etkile-
yen salgın döneminde sağlık tedbirleri kapsamında 
aldığımız bazı önlemler bizleri bir arada olmaktan 

alıkoymuştur. Aynı zamanda salgının ekonomik etkileri 
bağlamında pek çok ihtiyaç sahibi de ortaya çıkmıştır.

Bu bağlamda İLKE Vakfı olarak her sene gönüldaşla-
rımızla birlikte soframızı paylaşmak üzere ayırdığımız 
iftar bütçemizi bu yıl İyilikhane Derneği aracılığıyla ihti-
yaç sahibi kardeşlerimize ulaştırdık.

“Zengin sofralardan, zenginleşen sofralara” temasıyla 
çektiğimiz reklam filmi ile güzel zihinlerde ve kalplerde 
güzel bir etki bıraktığımızı düşünmekteyiz. 

Bizlere desteklerini esirgemeyen camia üyelerimizin 
katkılarıyla hayır odaklı çalışmalarımıza sebat içerisinde 
devam etmekteyiz.

Zengin sofralardan, zenginleşen sofralara

İLKE İftarı
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Dış İlişkiler
İLKE olarak yaptığımız faaliyet ve çalışmaları uluslara-
rası alanda ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmayı da 
önemsiyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek için 2021 yılında 
kurum bünyesinde kurulan dış ilişkiler birimi tarafından 
çok sayıda uluslararası STK ve araştırma merkezi ile iliş-
kiler kurulmuş, birçok etkinlik düzenlenmiş ve çalışma-
lar yayınlanmıştır.

Uluslararasılaşma ve İş Birlikleri
Çalışmalarımızdan yararlanabilecek kitlemizin tüm dün-
yaya yayıldığının farkındayız. Bu kitleye ulaşmak ve 
benzer düşüncedeki kuruluşlar ve STK’lar ile iş ilişkisi 
kurmak için onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Sadece 
2021’de 40’tan fazla yabancı kuruluş ve STK ile bağ-
lantılar kuruldu. Birleşik Krallık, Pakistan, Gana, Tunus, 
Fas, Endonezya ve Malezya dâhil olmak üzere birçok 
ül¬kedeki kuruluşlarla iyi niyet protokoller imzalandı ve 
ortak projelerde büyük ilerleme kaydedildi.

Dış İlişkiler

2021’de 40’tan fazla yabancı kurum ve kuruluşla bağlantı kuruldu.

Norman Finkelshtein, Ramzy Baroud, Mushaid Hussain, Hüseyin Oruç ve Khalid Rehman  
gibi bir çok önemli isimle programlar gerçekleştirildi.
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Yurt Dışı Ziyaretler
Uluslararasılaşma ve Müslüman topluluklar arasında 
daha güçlü bir bağ kurma hedefimize ulaşmak için farklı 
ülkelerdeki STK’lar, Araştırma Merkezi ve Kuruluşlar dü-
zenli olarak ziyaret ediliyor. Covid-19 pandemisi dolayı-
sıyla İLKE heyeti 2021 yılında Almanya ziyareti ile sınırlı 
kaldı. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi Birleşik Krallık, 
Malezya, Pakistan, Katar, Bangladeş, ABD ve İran dahil 
olmak üzere farklı ülkelerdeki çeşitli araştırma merkez-
lerinin üst düzey temsilcileri vakıf merkezinde ağırlandı.

Seminer ve Paneller 
Kıdemli akademisyenler, uzmanlar, gazeteciler, poli-
tika analistleri, sivil toplum liderleri ve siyasetçilerin 
katıldığı paneller organize etmekte, İslam dünyası için 
sorun yaratan konuların yanı sıra güncel gelişmeleri 
tartışmaktayız. Bu yıl Amerikalı Yazar Norman Finkels-
tein, Filistinli-Amerikalı Yazar Ramzy Baroud, Pakistanlı 
politikacı Senatör Mushaid Hussain ve sivil toplum tem-
silcileri Hüseyin Oruç ve Khalid Rehman gibi popüler 
isimler de dahil olmak üzere farklı ülkelerden birçok üst 
düzey politikacı, politika yapıcı, akademisyen, gazeteci 
ve aktivistin katıldığı farklı çevrimiçi seminerler ve panel 
tartışmaları düzenlendi.

İngilizce Yayım ve Gündem Yazıları
Araştırma merkezlerimizin eğitim ve öğretim faaliyetleri 
ile ilgili haber ve yazıların düzenli olarak yayınlandığı İn-
gilizce web sitemizi de dünyaya yayılmış olan okuyucu-
larımız için bu yıl da hizmete sunduk. Araştırma merkez-
lerimiz için tanıtım katalogları ve farklı teknik raporlar 
için rapor özetleri de İngilizce olarak yayınlandı.

Araştırmacılarımız ve alanında uzman konuk yazarları-
mız, web sitemizde yayınlanmak üzere dünyanın farklı 
bölgelerinde öne çıkan gelişmeler hakkında düzenli 
olarak içerik üretmektedirler. Bu yıl Türkiye, Filistin, 
Afganistan, Fransa, Tunus ve Pakistan’daki siyasi geliş-
melerle ilgili farklı görüş yazıları yayınlandı.
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İLKE Buluşması Gerçekleştirildi
İLKE Camiasını bir araya getiren İLKE Buluşması et-
kinliklerinin ikincisi “Değişen Dünyada İslami Hare-
ketler” teması ile 24-26 Eylül tarihlerinde Yalova’da 
gerçekleştirildi.

İLKE Buluşması’nda İLKE mensupları ve aile fertleri-
nin her birinin gönül ve fikir dünyalarını zenginleşti-
ren sunumlar, toplantılar, müzakereler ve etkinlikler 

ile gerçekleşti. Buluşmada tema kapsamında davet 
edilen ilim adamlarından ilham veren konuşmalar ger-
çekleşirken müzakereler, sportif etkinlikler ve sosyal 
faaliyetler düzenledi. 

24 Eylül’de başlayan İLKE Buluşması’nın açılış oturu-
munda İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, 
İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Erdoğmuş, 
İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, YEK-
DER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Türkan ve İLEM 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Macit açılış konuş-
maları ile misafirleri selamladı. Açılış konuşmalarından 
sonra İLKE Vakfı İletişim ekibinin hazırladığı Hayatın 
İçinden Belgeseli gala gösterimi de gerçekleştirildi. 
İkinci gün başlayan seminerlerin ilk oturumunda Vah-
dettin Işık “İttihad-ı İslam”, ikinci Oturumda Taha Kılınç 
“Müslümanlar Arasında Kardeşlik ve İş birliği Nasıl 
Geliştirilebilir?”, üçüncü oturumunda ise Hüseyin Oruç 
“Bir Barışı İnşa Etmek: Moro Mücadelesi Nasıl Başa-
rıya Ulaştı?” başlıklarında sunumlarını gerçekleştirdi. 
İLKE Buluşmasının dördüncü ve son oturumda ise M. 
Hüseyin Mercan “Günümüzde İslami Hareketlerin Te-
mel Sorunları” başlığını anlattı.

Dilek ve temennilerin dile getirildiği kapanış oturumu-
nun ardından hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi ve 
İLKE Buluşması 2021 nihayete erdi.

İLKE Buluşması 2021

İLKE Buluşması 2021 “Değişen Dünyada İslami Hareketler” temasıyla gerçekleşti.
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İslami ve insani değerleri yaşatmak ve yaşan-
masına vesile olmak amacıyla kurulan İLKE 
Vakfı, 1980’li yıllarda başlayan bir yolculuğun 
hikayesidir.

Bir grup arkadaşın hayır amacı ile bir araya ge-
lerek başladığı serüven en başından ele alınmış 
ve bir camianın ortaya çıkışı, gelişimi ve bu sü-
reçte yaşanılanlar gelecek nesillere örnek ol-
ması ve kayıt altına alınması adına bir belgesel 
ile ortaya konmuştur. 

1980’den günümüze sarf edilen çabalar, aşılan 
engeller, geçilen zorlu sınavlar, İLKE ve kurum-
larının inşa ve gelişim süreçlerini yansıtan hika-
yeler Hayatın İçinden Belgeseli ile izleyicilerine 
ulaştı. 

2021 yılının Mart ayından başlayarak Eylül ayı-
na uzanan altı aylık bir prodüksiyon sonucunda 
ortaya çıkan Hayatın İçinden Belgeseli’nin ya-
pımcılığını İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, Proje 
Danışmanlığını İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Baş-
kanı Lütfi Sunar, Yapım Koordinatörlüğünü Yasir 
Alkan, Yönetmenliğini Fatih Turan, Kamera ve 
Kurgu çalışmalarını ise Onur Eğri gerçekleştirdi. 

Hayatın İçinden Belgeseli için Hüseyin Akkuş, M. 
Sıddık Acarlar, Mehmet Çakar, Lokman Özkara, 

Hayatın İçinden Belgeseli

Hayatın İçinden Belgeseli, İLKE Camiası’nın oluşum ve kurumsallaşma sürecini, süreci yaşayan 
camia büyüklerimizin anlatımıyla irdelemek amacıyla hazırlanmıştır

459    Dakikalık çekim

8             Aylık çalışma

51         Dakikalık belgesel süresi

40     Yıllık hikâye

Ayhan Karahan, Davut Şanver, Şükrü Alkan, Nihat Erdoğmuş 
ve Lütfi Sunar İLKE Vakfı stüdyolarına konuk oldu. Bu tarihsel 
sürecin anlaşılması için röportajlar vererek İLKE vizyonunun 
gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağladılar.

8 aylık belgesel sürecinde toplam 459 dakika çekim yapıl-
dı. Çekimler İLKE Stüdyosunda 9 kişi ile 10 çekim gününde 
gerçekleşti. Kurgu süreci ile yapılan çekimler 51 dakikalık 
bir belgesele dönüştürüldü.  Ayrıca belgeselin tanıtımı ve 
erişilebilirliğini arttırmak için belgesel.ilke.org.tr web sitesi 
hazırlandı. Web sitesi içerisinde galeri, belgesel hakkında 
bilgilendirmeler ve belgeselden kesitler yer alıyor. 
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İLKE Vakfı yıl içerisinde medya kurumlarına, STK’lara 
ve kamu kurumlarına pek çok ziyaret gerçekleştirdi. Bu 
ziyaretlerde üretilen çıktılar o alanda faaliyet gösteren 
kurumların üst yöneticilerine, üniversite rektörlerine, 
medya-basın kurum ve temsilcilerine ve çeşitli STK’lara 
sunuluyor. Ayrıca İLKE Vakfı’na da pek çok sivil toplum 
kuruluşu ve kamu kurumundan ziyaretler gerçekleşti. 

Kurumsal ziyaretler kapsamında İl Milli Eğitim Müdü-
rü Levent Yazıcı’ya, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Mü-
dürü Erkan Kılıç’a, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen’e, İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet 
Görmez’e, TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker’e, Yedi Hilal 

Kurumsal İlişki ve Ziyaretler
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Derneği’ne, IDSB’ye ziyaretler gerçekleştirildi. Bu ziya-
retlerin her birinde dönemsel olarak yapılan çalışmalar 
paylaşıldı.

İLKE Vakfı’na, İHH, TÜGVA, Yeryüzü Doktorları, ÖZLEN-
DER gibi pek çok STK temsilcisi ziyaretler gerçekleştir-
di. Sivil toplum kuruluşlarının yanında İBB Halka İlişkiler 
Daire Başkanlığı STK Ekipleri, Somalili öğrenci ekibi gibi 
farklı gruplar tarafından da ziyaretler yapıldı.

2021 yılı içerisinde basın ziyaretleri kapsamında Diriliş 
Postası Gazetesi Genel Müdürü Orhan Pekçetin, Akit Tv 
Genel Yayın Yönetmeni Muharrem Çoşkun, 24Tv Genel 
Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Haber7.com Genel Yayın 
Yönetmeni Osman Ateşli, TRT Haber Müdürü Yahya 
Bostan, Milli Gazaete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa 
Kurdaş, Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek, 
Yeni Şafak Haber Müdürü Ersin Çelik ve GZT Yayın Yö-
netmeni Doğukan Gezer gibi isimler ziyaret edildi.

 



İLKE FAALİYET RAPORU 202136

İLKE Vakfı ulusal ve uluslararası gündemleri takip et-
mekte ve gündemle paralel ilişki yönetimi ve çıktı üre-
timini önemsemektedir. Bu kapsamda kurum içerisinde 
yer alan gündemler de ilgili kurum ve kuruluşlar ile 
paylaşılıyor. Üretilen her çıktı için medya kanalları ile 
görüşmeler gerçekleştiriliyor, haberleşme süreci takip 

ediliyor. Odak alanlarımızdan olan eğitim, iktisat, sivil 
toplum ve hukuk alanlarında faaliyet gösteren sivil top-
lum kuruluşları ile çıktılar paylaşılıyor. Ayrıca alanlarına 
göre kamu kurumlarının politika merkezlerine ve genel 
müdürlüklere ziyaretler gerçekleştirerek hem İLKE viz-
yonu gösterilmekte hem de çıktılar istişare ediliyor. 

Kurumsal İletişim Çalışmaları

Web Sitesi
2021 Yılında İLKE Vakfı kurumsal sitesi ve proje web 
siteleri için içerik girişleri, güncellemeler ve geliştir-
meler gerçekleştirildi.

Aylık ortalama 8053 oturum açılmış, 12.284 gösterim 
sağlanmış ve ortalama sitede kalma süresi 01,07 da-
kika olarak yaklaşık iki katına çıkarılmıştır. İstatistik-
sel olarak 2020 yılında koyulan hedeflerin üzerinde 
bir rakam yakalanmıştır.

Sosyal Medya
İLKE Vakfı kurumsal sosyal medya hesapları belirli bir 
stratejiyle planlı bir şekilde yönetiliyor. İçerik üretimi, 
dijital içerik pazarlaması ve analizlerinin yapılma-
sı gibi çalışmalar yürütülüyor. İLKE Vakfı faaliyetleri 

kurumsal sosyal medya mecralarından kurum kültü-
rüne uygun bir şekilde kullanıcılara duyuruluyor.

İLKE Vakfı’na ait twitter, Youtube kanalı ve instagram 
sayfası ile sosyal medya süreçleri yürütülüyor. Her ka-
nala ait ayrı içerikler üretilerek takipçi kitlesi güncel 

8053 

oturum

12.284  

gösterim

Trendleri takip eden, dijital pazarlama araçlarını etkin kullanan bir iletişim.
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tutuluyor ve artırılıyor. Sosyal medya kanalları hem 
tanıtım hem de etkinlik duyuru süreçleri için kullanı-
lıyor. Her gün tweet atılmasına özen gösteriliyor, bu 
şekilde düzenli olarak içerik üretimi sağlanıyor.

Kurumsal iletişim birimi yapılan her bir faaliyet için 
ayrı içerik tasarımı hazırlıyor ve bir planlama ile sos-
yal medya süreçlerini yürütüyor. Güncel olarak twitter 
hesabında 8.585,  instagramda 2.060, Facebook’da 
2.500 ve Youtube hesabında ise 4.100 takipçi bulunu-
yor. Dijital pazarlama araçları Facebook Business ve 
Google AdWords ile daha geniş kitlelere sistematik 
bir şekilde ulaşılabiliyor.

İLKE E-Bülten
İLKE E-bülten, İLKE Vakfı ve çatısı altındaki kuruluş 
ve derneklerin bir aylık süreçte gerçekleştirdiği fa-
aliyetlerinin derlenerek kamuyu ile paylaşıldığı bir 
dijital yayındır. Özel bir yazılımla hazırlanan e-bülten, 
İLKE Bilgi Sistemi’ndeki ilgili etiketlere e-posta ola-
rak gönderiliyor. Her ay yaklaşık 10.000 kişiye ulaşan 
e-bülten, web sitesine de eklenerek hem arşivleniyor 
hem de geriye dönük olarak İLKE ve kurumlarının fa-
aliyetlerine ulaşmayı kolaylaştırıyor.

Whatsapp Duyuru Grubu
İLKE Vakfı, Whatsapp Broadcast yayını için oluşturu-
lan iki liste ile 500’e yakın kullanıcıya etkinliklerini 
mesaj yolu ile iletmektedir.

Her ay e-bülten ile 10.000 kişiye erişiyoruz.
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İLKE Vakfı dijital iletişim çalışmalarını güncel trendlere 
uygun olarak önemli bir atılımla stüdyo çalışmalarını 
hayata geçirdi. İLKE ve kurumları, stüdyo ile kendi faa-
liyet alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmaları dijitalin 
diline uygun bir şekilde ilgililerine ulaştırıyor. Pre-pro-
düksiyon, prodüksiyon ve post prodüksiyon çalışma-
ları ile İLKE Stüdyosu; vakfımızın, üye kuruluşlarımızın 
ve araştırma merkezimizin taleplerine karşılık veriyor. 
Stüdyomuzda tanıtım filmleri, reklam filmleri, iç ve dış 
mekan çekimleri, video kurgu, görsel efekt ve daha 
bir çok çalışma yapılıyor.  

Stüdyo ile İLKE üye kuruluşlarına da destek veriliyor.  
Bu kapsamda İLEM’e bir tanıtım filmi ve konser video-
su hazırlandı. YEKDER’e ise 22 bölümlük bir ramazan 
programı, 4 kitap tanıtım çekimi, dönem açılış çekimi 
ve genel kurul çekimi olmak üzere toplamda 28 içerik 
çekimi gerçekleştirildi. İLKE Stüdyosu 2021 yılı içeri-
sinde toplam 371 program hazırladı.

İLKE Stüdyo

49 Bölüm  
Program

30  
Canlı Yayın

154
Bant Kaydı
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Eğitim Gündemi Programı
Eğitim Gündemi; Türkiye’de eğitime ilişkin tüm konula-
rı, konunun uzmanlarıyla ele alan programdır.

İktisat Meselesi Programı
İktisat Meselesi; başta İslam iktisadı olmak üzere 
Türkiye’de ve dünyadaki ekonomi alanındaki konuları 
gerek sahadan profesyoneller gerek alanda çalışmalar 
yapan akademisyenlerle irdeleyen programdır.

Kayda Değer Programı
Kayda Değer; toplumsal olayları ve geliştirilen politika-
ları raporlar ve veriler ışığında inceleyen programdır.

Nedir İktisat Programı
Nedir İktisat; İslam iktisadındaki kavramları ve yön-
temleri açıklayan programdır.

Halit Bekiroğlu ile Sivil Toplum Programı
Halit Bekiroğlu’nun sunumuyla gerçekleşen program 
sivil toplum kuruluşları ile alakalı sorunları ve çözüm 
önerilerini gündeme alan programdır.

Rapor Sunumları
İLKE Vakfı bünyesinde yayınlanan raporların yazarla-
rının ile raporların içinde yer alan konuların işlendiği 
programlardır.

Reklam ve Tanıtım Filmleri
Stüdyomuz, İLKE Vakfı ve kuruluşlarına video prodük-
siyon hizmeti de vermektedir. Kurumların İhtiyaçlarına 
göre reklam ve tanıtım filmleri çekilip, kurgulanıp 
yayına hazır hâle getirilmektedir.

Stüdyomuzda gerçekleştirdiğimiz programlar ve 
çalışmalar şunlardır: 25 program  

Eğitim Gündemi 

12 Program  
İktisat Meselesi 

7 Program 
Kayda Değer 

12 Program 
Nedir İktisat

4 Program 
Halit Bekiroğlu ile Sivil Toplum

4 Program 
Voices From The Muslim World

6 Program 
Rapor Sunumu ve Canlı Yayınlar

21 Film 
Reklam ve Tanıtım Filmleri 
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İslamcılığı Yargılamanın Dayanılmaz Hafifliği ya da 
İslamcılık Neden Gereklidir?, Ali Haydar Beşer 

Türkiye’de Orta Sınıfların Değişen Konumu,  
Alev Erkilet 

Akademisyenler Anlatıyor: Aksa İçin Ne Yapılmalı?, 
Editör

Muhammed Emin Yıldırım ile Mülakat: Rüzgara Değil 
Değerlere Bakılmalı

Olan Yine Okuyucuya mı Oluyor? Sabit Fiyat Yasası 
Ne Getirir, Ne Götürür?,  Yusuf Temizcan

21. Yüzyıl Küresel İhtilaflarının Merkezinde Neden  
Din Vardır?, Sari Hanafi

Filistin Meselesine Nereden Bakmalı? 
Yunus Vehbi Karaman

Risk Toplumunun Krizi: Kayganlaşan Toplumsal Yapılar – I, 
Lütfi Sunar

Salgının Gölgesinde 2021 LGS Sonuçları,  
N. Beyza Koru

MEB, Yardımcı Kaynaklar ve Okuma Kitapları,  
Melike Günyüz

149  
yayın

12.000   
kullanıcıya erişim

İLKE Vakfı web sitesinde yer alan gündem ya-
zılarına yeni bir vizyon ve perspektif katarak il-
keanaliz.net’i 2021 yılı içerisinde hayata geçirdi. 
İLKE Analiz ile toplum, siyaset, ekonomi, eğitim, 
kültür, sivil toplum gibi odak alanlarda analiz 
yazıları paylaşılıyor, alanında uzman isimlerle 
mülakatlar yapılarak gündemin nabzını tutulu-
yor. Ayrıca İLKE Analiz kapsamında dünyadan 
önemli görüşler de tercüme edilerek paylaşılı-
yor. Bu kapsamda İLKE’nin hem kendi duruşunu 
paylaşması hem de belirlenen alanlarda güncel 
görüş paylaşımı yaptığı bir platform olarak İLKE 
Analiz önemli bir yer tutuyor. 

İLKE Analiz’de 2021 yılı içerisinde toplam 149 
yayın yapıldı. Ayrıca 12 bin kullanıcıya ulaşıldı. 
En çok erişim Türkiye’den olmakla birlikte İLKE 
Analiz’e Amerika, İngiltere, Almanya, Kanada 
gibi ülkelerden de girişler olmaktadır.

ilkeanaliz.net 

İLKE’li Bakış, Güçlü Analiz
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Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim kurulu üyelerinin ve dernek başkanlarının 
katılım gösterdiği toplam 104 toplantı gerçekleşti. Bu 
toplantılarda kurum gündemleri ve planlamalar ele 
alındı. 

Personel Koordinasyon Toplantıları 
Ayda bir tüm İLKE personelinin katılımıyla gerçekleşen 
personel koordinasyon toplantıları, hem tüm persone-
lin bir araya gelerek ilişki geliştirmesi hem de ekip 
motivasyonu açısından önemli görülüyor. Toplam 6 
personel koordisyon toplantısı gerçekleşti. 

Birim Koordinasyon Toplantıları 
İLKE birim yöneticilerin bir araya geldiği birim koor-
dinasyon toplantısı haftada bir olarak gerçekleşiyor. 
Her birime ait iş planlarının istişare edildiği toplam 26 
toplantı gerçekleşti.

Araştırma Yayın Toplantıları 
Araştırma merkezi koordinatörleriyle gerçekleştirilen 
araştırma yayın toplantıları iki haftada bir yapılıyor. 
Araştırma merkezlerine ait iş planlarının istişare edil-
diği toplam 104 araştırma yayın toplantısı gerçekleşti. 

Toplantılar
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Basında İLKE
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ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ
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İLKE Vakfı 2021 yılı içerisinde çalışma gruplarından hareketle yeni araştırma merkezlerini haya-
ta geçirmiştir. Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM), Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar 
Merkezi (TODAM), İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) ve Sivil Toplum Akademisi (STA) ile 
kendi alanlarına daha güçlü katkılar verme amacıyla çalışmaktadır.

Araştırma merkezlerinin her biri kendi alanlarında veri setleri oluşturmakta, gündemi takip et-
mekte, bu gündemlere yönelik analiz raporları ve politika notları hazırlamakta ve gelecek viz-
yonunu belirleyici çalışmalar ve projeler yapmaktadır. İLKE değerleriyle geçmişten beslenerek 
geleceği şekillendirme misyonuna sahip araştırma merkezleri, yaptıkları her çalışmayı bir adım 
ileriye taşıma hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir.

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ
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İKAM, İLKE Vakfı çatısı altında İslam ekonomisi çalışmalarının daha nitelikli bir şekilde yapıl-
masına katkı sunmak amacıyla kurulmuştur. İLEM’in ve İGİAD’ın kurumsal destekleriyle İLKE 
tarafından kurulan merkezde; araştırma, yayın, eğitim, konferans ve çalıştay gibi faaliyetler 
yürütülmektedir.

İKAM “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilme-
sini teşvik etmeyi ve yeni çalışmalara zemin teşkil etmeyi amaçlamaktadır. İKAM, kapitalizmle 
el ele gelişerek büyüyen mevcut iktisadı sisteme alternatif olarak adil, helal kazancı teşvik 
eden, insana ve insan emeğine saygılı bir sistemin oluşması için uzun soluklu, derinlikli, bü-
tünlüklü, nitelikli çalışmaların yapılmasını amaçlamaktadır. İslam iktisadını hem teorik hem de 
pratik zeminde ele alacak olan bu merkez, İslam iktisadının konularını farklı boyutlarıyla ele 
alarak muhtelif platformlarda genişleten ve çeşitli etkinliklerle alanda çalışan kişiler için fayda-
lanabilecekleri bir yapı oluşturmayı hedeflemektedir.

www.ikam.org.tr  

İSLAM İKTİSADI ARAŞTIRMA MERKEZİ (İKAM)
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İslam iktisadı atölyeleri İKAM’ın, İslam iktisadı ve fi-
nansı alanına sunduğu katkıların somut örneklerinden 
sayılabilecek bir seri programı ifade ediyor. Bu yıl dü-
zenlenen 9. atölye ile istikrarlı bir çaba örneğini ortaya 
koyan İKAM, atölye serilerinde her yıl bir kavram be-
lirliyor, bu bağlamda alanın yetkin araştırmacılarının 
konuyu farklı açılarıyla derinlemesine ele almasına bir 
ortam ve imkân hazırlıyor. Konu başlıkları seçilirken 

ilgili alanın teorik arka planını inşa edilmesine katkı 
sunmaya ve günümüz pratiklerini göz önünde bulun-
durmaya dikkat ediliyor. Bu bağlamda 9. İslam İktisadı 
Atölyesinin teması “Kalkınma ve Az Gelişmişlik Sorun-
salı” olarak belirlendi.

Atölye süresince Kalkınma ve Az Gelişmişlik Sorunsa-
lı başlığı Müslüman ülkelerde sermaye birikiminden 

9. İslam İktisadı Atölyesi “Kalkınma ve Az 
Gelişmişlik Sorunsalı” Başlığıyla Gerçekleşti

9
2

Ülke

Gün

12
200

Bildiri

Katılım
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büyüme ve kalkınma muammasına, düşük gelirli ül-
kelerde özel sektör gelişiminden sosyal hizmetler ve 
beşerî sermaye kadar geniş bir perspektifte ele alın-
dı. Dünyanın çeşitli bölgelerinden alanlarında yetkin 
akademisyen araştırmacılar bildirilerini sunma imkânı 
bulduğu 9. İslam İktisadi Atölyesi, 17-19 Eylül 2021 ta-
rihleri arasında, Albaraka Türk Katılım Bankası ve İs-
tanbul Ticaret Odası sponsorluğunda, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Atöl-
ye, farklı ülkelerden önde gelen akademisyenlerin ka-
tıldığı ve 12 tebliğin sunulup tartışıldığı İslam İktisadı 
Atölyesi, 9 farklı ülkeden çok sayıda kişinin katılımıyla 
gerçekleşti.

Atölyeye Mabid Ali Mohamed Al-Jarhi, Amin Mohseni 
Cheraghlou, Muhammad Iqbal Anjum, Salman Ahmed 
Sheikh, Khairunnisa Musari, Sibbir Ahmad ve Murat 
Yülek başta olmak üzere alanın birçok önemli isim 
katıldı.

Bu isimlerden Amin Mohseni Cheraghlou, Determi-
nants of Inclusive Growth in Islamic Countries başlıklı 
tebliği ile sanayi merkezli üretimin İslam ülkelerindeki 
büyümenin temel belirleyicilerinden biri olduğunu kişi 

başına düşen GSYİH ile imalat katma değerinin büyü-
mesi arasındaki pozitif ilişkiye vurgu yaparak ortaya 
koydu.  

Kharinnisa Musari, Between Esham and Cash Waqf 
Linked Sukuk to Fiscal and Development Sustainabi-
lity: Comparative Analysis başlıklı tebliğinde Osmanlı 
Devleti’nde kullanılan Esham sistemi ile Endonezya’da 
kullanılan nakit vakfa bağlı sukuk arasında karşılaştır-
malı bir analizi sunarak vakfın sukuk ile bütünleştirile-
bileceğini ve Esham’ın vakıf ile birleşmek için uygun 
enstrüman olduğunu iddia etti. 

Diğer bir önemli katılımcı olan Muhammad Iqbal An-
jum, Islamic Universal Politico-economic Institutional 
Transmission Mechanisms for Global Sustainable De-
velopment başlıklı tebliği ile hızla kötüleşen çağdaş 
küresel iklim felaketlerine vurgu yaparak küresel İsla-
mi açıdan sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilme-
sini sağlamak için evrensel İslami siyasi-ekonomik-a-
nayasal ve idari kurumsal aktarım mekanizmalarının 
doğasını, farklılıklarını, dinamiklerini müzakereye açtı. 
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İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İslam iktisadı 
düşüncesinin teori ve pratikte bütünlüklü bir şekilde 
inşası için yetkin ve yenilikçi fikir ve uygulamaları teş-
vik ediyor ve destekliyor. Türkiye’de İslam iktisadına 
dair akademik ilgi ve heyecanı korumak ve bu alana 
dair araştırma ve çalışmaları teşvik etmek amacıyla 
2018 yılından itibaren İKAM, “İslam İktisadı Ödülleri” 
adıyla, İKAM danışma ve yürütme kurulu tarafından 
belirlenen alan ve kategorilerde, nitelikli ve özgün 
çalışmalar ortaya koyan kurum ve kişilere ödüller ver-
meye başladı. 

2018 ve 2019 yıllarında İslam İktisadına Katkı, İslam İk-
tisadı Uygulama, İslam İktisadı Araştırma Ödülü olmak 
üzere 3 kategoride verilen ödüllere 2020 yılından iti-
baren İslam İktisadı Tez ödülü de eklendi. Belirlenen 
bu 4 ödül kategorisiyle birlikte İslam iktisadı çalış- 
malarının daha derinlikli ve uzun soluklu bir şekilde 
sürdürülmesi, mevcut iktisadi sorunların çözülmesine 
yönelik yeni açılımların ortaya konması ve hem teori 
hem de uygulama alanında yeni ve derinlikli çalışma-
ları teşvik etmek amaçlanıyor. 

2021 İslam İktisadı Ödülleri  
Sahiplerini Buldu

2021 İslam İktisadı Ödülleri, 200 kişilik bir katılımcı sayısı ile  
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde ödül sahiplerine takdim edildi. Ödüller çeşitli 

 haber kanalları ve İKAM tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. 
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İslam İktisadı  
Araştırma Ödülü
Bu ödül her yıl alanda özgün araştırmalar 
gerçekleştirmiş kişi veya kurumlara veri-
liyor. İslam iktisadı araştırma ödülü 2021 
yılında Mabid Al-Jarhi’ye verildi. 

İslam İktisadı 
Uygulama Ödülü 
İslam iktisadının çeşitli şekillerde haya-
tın farklı alanlarında gelişmesine özgün 
katkılar sunmuş yenilikçi uygulamalara 
veriliyor. İslam iktisadı uygulama ödülü 
2021 yılında Karz-ı Hasen Vakfı’na layık 
görüldü. 
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İslam İktisadı  
Katkı Ödülü 
İslam İktisadına Katkı Ödülü, 2021 yılında 
bu alanın sınırlarını araştırmak, öğretmek 
ve genişletmek için çalışmalar yaparak 
iktisat tarihi bilincin güçlü bir şekilde 
oluşmasında verdikleri katkılardan ötürü 
ödül Abdul Azim Islahi’ye verildi.

İslam İktisadı  
Tez Ödülü 
İslam İktisadı Tez Ödülü, İslam iktisadı ve 
ilgili alanlarda son 3 yılda yapılan özgün 
ve nitelikli lisansüstü tez çalışmalarına 
veriliyor. İslam İktisadı Tez Ödülü 2021 
yılında İslam Ekonomisi ve Finansı Ana-
bilim Dalında yapmış olduğu “İslâm Eko-
nomisinde Sermaye Oluşumu, Birikimi 
ve Yapısı: Fon Biriktirmede Türkiye İçin 
Model ve Politika Önerileri” adlı doktora 
çalışması ile Cem Korkut’a verildi.
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İktisat Yayınları, İslam İktisadı düşüncesinin külli bir şekil-
de inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik 
etmeyi ve yeni çalışmalara zemin oluşturmayı amaçlayan 
İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) ve hazırladığı 
nitelikli çalışmalarla yayın hayatına devam eden Nobel 
Akademik Yayıncılık ile birlikte alanda eksikliği hissedi-
len kaynak ihtiyacını karşılamak üzere kuruldu. İktisat 

Yayınları yayımladığı telif ve tercüme eserlerle Türkiye’de 
artan araştırma ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlamaya 
devam ediyor. İktisat yayınları Cep Kitapları, İktisat giriş, 
İktisat Politikası, İktisat Risaleleri, İslam Hukuku, İslam 
İktisadı Atölyesi, İslami Finans, 40 soruda bilinmesi ge-
rekenler, iktisat tarihi, iktisat düşüncesi olmak üzere 10 
farklı dizide yayın hayatına devam ediyor. 

İktisat Yayınları Okuyucuya Nitelikli 
Kitaplar Sunmaya Devam Ediyor

• Müslümanın Para Yönetimi – Melih Turan 
• İslami Mikrofinans Uygulamaları – Salih Ülev 
• Osmanlı’da Finansman Yolları: Muamele-i Şer’iyye  - Ahmet İnanır
• Modern Bir İslami Finans Aracı Olarak Sukuk ve İslam Tarihi İçerisindeki Kökenleri – İsmail Eriş 
• Körfez Bölgesinin Politik İktisadı ve Emek Piyasası – Erhan Akkaş 
• Faizsiz Bankacılıkta Likidite Yönetimi – Fatih Kazancı 
• İslam Fetihlerinin İktisadi Yansımaları: Hz Ömer Dönemi  – Öznur Özdemir
• Politik İktisat ve İslami Finans: KİK Ülkeleri Uygulaması – Erhan Akkaş 
• 2000 Sonrası Türkiye’de İşgücü Piyasası Dinamikleri – Şenol Öztürk 
• İslam İktisadında Selem: Tarihi, Fıkhi ve İktisadi Yönleriyle – Salih Ülev
• İslami Finans: Risk Paylaşımına Dayalı Finansal Araçlar ve Finansal Okuryazarlık
• Covid-19 Salgını Sürecinde İktisat, Fıkıh ve Sosyal Politika – Salih Ülev 
• 40 Soruda Tekafül – Şanbaz Yıldırım 
• Emek – Taha Eğri 

YAYIMA HAZIRLANAN ESERLER

99 14YAYIMLANDI YAYIMA HAZIRLANIYOR
TOPLAM TOPLAM

KİTAP KİTAP



İLKE FAALİYET RAPORU 202152

Cep Kitapları Dizisi 
Değer: İslamî Finans 
Perspektifinden 
Mehmet Fatih Buğan & Hande 
Çalışkan Terzioğlu 

Değer kavramını ele alan bu eser-
de pek çok kişi için sorgusuz sual-
siz kabule dayanan “değer bağım-
sız” bir iktisat düşüncesinin iktisadi 
açıdan ne anlam ifade ettiği, bu dü-

şüncenin gündelik ilişkilerimize etkisi ve mevcut iktisadi 
anlayışın ötesinde değer yüklü bir iktisadi sistemin inşası 
için başlangıç noktaları ele alınmaktadır.

Tasarruf: İslam İktisadı Yaklaşımı
Yunus Emre Aydınbaş 

Eser, tasarruf olgusu üzerinden İs-
lam iktisadı çalışmalarının güncel 
durumunu gözler önüne sermekte-
dir. Ayrıca, İslam iktisadında tasarruf 
olgusunun nasıl şekillenebileceği 
sorusunu İslam’ın ekonomi politiği 
üzerinden cevaplandırmaktadır.

Çevre ve Ekoloji: İslam İktisadı 
Yaklaşımı 
Yunus Kutval & Özgür Kanbir 

Çevre ve ekoloji kavramlarını ele 
alan eser, kapitalizmin büyük öl-
çüde ahlaki değerlerden soyutla-
dığı insan, çevre ve ekoloji anla-
yışlarını İslam iktisadı perspektifi 
ile incelemekte ve konuya dair 
çözüm önerilerini sunmaktadır.  

Fayda 
Muhittin Kaplan 

Eser, fayda kavramının modern 
iktisat ve İslam iktisadı teorisin-
deki anlamını, rolünü ve önemini 
kavramın zaman içerisinde ge-
çirdiği değişimi dikkate alarak 
incelemektedir. 

40 Soruda Bilinmesi Gerekenler Dizisi 
40 Soruda Sukuk ve Borsa  
Servet Bayındır 

40 Soruda Sukuk ve Borsa kita-
bında sukuk uygulamasına zemin 
oluşturan menkul kıymetleştir-
menin teorik zeminin yanı sıra 
sukuk ve diğer evrakların uygu-
lama, yöntem ve teknikleri ela 
alınmıştır.

40 Soruda Murabaha 
İsmail Cebeci 

Eser, İslami bankacılık sektörü-
nün en çok uygulanan işlemle-
ri arasında yer alan murabaha 
sözleşmesinin tarihsel gelişimi-
ni, geçirdiği merhaleleri, taşıdığı 
problemli noktaları ve tartışmala-
rı teknik, fıkhi, hukuki ve iktisadi 
yönleriyle incelemektedir. 

İktisat yayınları, 2021 yılında çıkardığı 29 kitap ile toplamda 99 yayınına ulaştı, yayına hazırlanan 
14 kitabı ile birlikte bu alandaki öncü rolünü devam ettirmeyi hedefliyor.

Kitap Dizileri

9 786257 015561

9 786257 015608

9 786257 015622

9 786257 015523

9 786257 015547
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40 Soruda Faiz 
Abdullah Kahraman

Faizi bir bütün olarak ele alan 40 
Soruda Faiz kitabında ana akım 
dinlerin ve iktisadi sistemlerin fa-
ize bakışı, dinlerin tarihi süreçte 
faiz karşısındaki tutumu, geliştir-
dikleri alternatif iktisadi sistemler 
ve faiz teorileri incelenmiştir. 

İktisat Giriş Dizisi

Ekonominin Temel Konuları ve 
İslam Ekonomisi 
Zeyneb Hafsa Orhan 

Eser, 1970’lerden itibaren teo-
rik zeminde gelişmeye başla-
yan İslam iktisadının mikro ve 
makro ekonomiye dair konula-
rını teorik ve pratik düzlemde 
değerlendirmektedir.

İktisat Politikası Dizisi 

Türkiye’nin Kalkınma Reformu: 
Faizsiz Finans Sisteminin 
Güçlendirilmesine Yönelik Öneriler
Faruk Taşçı, Mehmet Saraç, 
Davut Pehlivanlı, Evren Yaşar, 
Hasan Vergil, Ömer Karaoğlu 

Eser, faizsizlik ilkesini merkeze 
alan bir perspektifle, Türkiye 
ekonomisinin mevcut durumunu 

ve güçlü-zayıf yönlerini tespit ederek teorik zemini 
kuvvetli uygulanabilir öneriler sunmaktadır. 

İslam Hukuku Dizisi 

Altın Mübadele İşlemleri: 
İslam Hukuku Açısından Bir 
Değerlendirme 
Yusuf Erdem Gezgin 

Altın Mübadele İşlemleri: İslam Hu-
kuku Açısından Bir Değerlendirme 
adıyla yayınlanan bu kitap, günü-
müz tezgâhüstü piyasalarında ger-

çekleştirilen altın değişimlerini, klasik fıkıh doktrininde be-
yan edilen kurallar çerçevesinde etraflıca ele almaktadır. 

İslami Finans Dizisi 

İslami Finansta Kurumsal 
Yönetim 
Bilal Soysal 

Eser, İslami finans kuruluşlarında 
Fıkhi Uygunluk Yönetim Sistemini 
literatür ve uluslararası standart-
lar çerçevesinde detaylı olarak 
anlatarak ülkelerin konuya ilişkin 
yaklaşımlarını yasal düzenlemeler 

bağlamında yansıtmakta ve Türkiye’nin diğer ülkelere 
kıyasla durumunu ortaya koymaktadır.

Küresel Finans Krizi ve Katılım 
Bankaları 
Melih Sayan 

Kitap 2008 yılında yaşanan ve 
etkisi tüm dünyada hissedilen 
Mortgage krizine odaklanarak 
Türkiye’deki aynı düzenlemele-
re tabi olan ancak farklı çalışma 
prensiplerine sahip mevduat ve 

katılım bankacılığından oluşan dual bankacılık sistemi-
nin bu krizden nasıl etkilendiğini ortaya koymaktadır. 

9 786257 015646

9 786257 015349

9 786257 015684

10’uncu Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu’nun hemen akabinde bilimsel ve sosyal 
etkinin değerlendirildiği bilim kurulu toplantılarında yapılan istişareler neticesinde “Sürdürülebilir, 
Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli” isimli projenin hayata geçirilmesi İKDER yönetim 
kurulunca kararlaştırılmıştır. “İktisat tarihi”, “iktisadi büyüme ve kalkınma”, “finansal piyasalar” 
ve “sosyal politika” olmak üzere 4 temel alanda uzman ve akademisyenlerden oluşturulan proje 
ekibi ile 12 ay süreli bir çalışma planı hazırlanarak 2019 yılı Nisan ayında proje çalışmalarına 
resmi olarak başlanmıştır.

Proje sürecinden hazırlanan metinler hakemli izleme süreçlerinde bilimsel ve uygulanabilirlik 
yönleri ile değerlendirilmiş, bununla birlikte 2 Kasım 2019 tarihinde proje konularına vakıf uzman 
ve akademisyenlerin geniş katılımı ile düzenlenen çalıştayda projenin ilk çıktıları uygulanabilirlik 
yönünden tartışılmıştır. 7-8 Aralık 2019 tarihinde İKDER tarafından gerçekleştirilen 11’inci 
Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumunda geniş bir katılımcı kitlesi ile yapılan müzakerelerle 
güçlendirilmiştir. Proje ekibinde yer alan hocalarımızın gayretleri ve azimleri ile hakem izlemeleri, 
araştırma süreci, koordinasyon toplantıları, ulusal çalıştay ve uluslararası sempozyum sonrasında 
2020 yılı Haziran ayında proje başarı ile tamamlanmıştır. Bu anlamda elinizdeki bu eser 12 ay 
süreli “Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli” isimli projenin geliştirilmiş 
bir versiyonudur.

Türkiye’nin iktisadi, finansal ve sosyal refahının tartışıldığı tüm platformlarda eksik kalan ve tüm 
yönleri ile ele alınmayan temel bir gerçek faizsizlik ilkesidir. Bu kapsamda elinizdeki eser faizsizlik 
ilkesini merkeze alan bir perspektifle, Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu ve güçlü-zayıf 
yönlerini tespit ederek sürdürülebilir, adil ve paylaşımcı niteliklere haiz bir refah ekonomisi için 
teorik zemini kuvvetli uygulanabilir öneriler getirmektedir.

Türkiye’nin halis ve üretken bilim insanlarının yetişmesine vesile olan, İKDER manevi kurucusu ve 
İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü hocalarından sayın Prof. Dr. 
Sabahattin Zaim ve 11 Haziran 2020 tarihinde vefat eden sayın Prof. Dr. Sabri Orman hocama 
rahmetle ve hürmetle.

Türkiye’nin Kalkınm
a Reform
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Editör: Muhammed Erkam Kocakaya

Türkiye’nin Kalkınma Reformu: Faizsiz Finans Sisteminin Güçlendirilmesine Yönelik Öneriler

ISBN: 978-625-7015-82-0

Editör: Muhammed Erkam Kocakaya

9 786257 015820
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Girişim Sermayesi: İslam 
Ekonomisi Açısından Bir 
İnceleme 
Necmettin Kızılkaya & Batuhan 
Buğra Akartepe 

Eser, girişim/risk sermayesinin 
tarihini, mevcut durumunu, hu-
kuki yapısını, iktisadi imkânlarını, 
vergi ve muhasebe boyutlarını 
derinlemesine ele almaktadır. 

Azalan Ortaklık: İslam İktisadı 
Açısından Bir Değerlendirme 
Yunus Akyüz 

Eserde ortaklık üzerine inşa edi-
len ve alternatif bir teknik olma 
özelliği taşıyan azalan müşâreke 
yönteminin tarihi, türleri, kulla-
nım alanları, diğer finansman 
yöntemlerinden farkı, içerdiği fık-
hi problemler ele alınmıştır. 

Emek Sermaye Ortaklığı: 
Türk Katılım Bankacılığında 
Mudarebe Uygulamaları 
Dilara Bağcı Zeki 

Eserde, katılım bankacılığı ürün-
leri içerisinde önemli bir yere 
sahip olan mudârebe sözleşme-
si genel esasları ile ele alınmış, 
Türk hukuku içerisindeki yeri 
incelenmiştir.

Uluslararası Ticaretin Faizsiz 
Finansmanı 
Fatih Kazancı 

Uluslararası Ticaretin Faizsiz 
Finansmanı kitabı, faizsiz ban-
kaların çeşitli faizsiz finansman 
ürünleri ile uluslararası ticaret ya-
panların hangi faizsiz finansman 
ürünleri ile destekleyeceklerine 
odaklanmıştır. 

İslam İktisadında Garar
Soner Duman, Muhammed Emin 
Durmuş & İsmail Bektaş 

Eser, Klasik fıkıh literatüründe tartı-
şılan ve modern iktisadi işlemlerde 
de karşımıza çıkan garar yasağını 
detaylıca incelemekte ve fıkıh mi-
rasımız ile günümüz iktisadi işleri 
arasında ‘nasıl bir bağ kurulabilir?’ 
sorusuna cevap vermektedir.  

Tarımsal Emtia Ticareti ve 
Finansmanı  
Hüseyin Ergün 

Eser, tarımsal emtia ticareti-
ni yeni bir model olarak ortaya 
koyarak mevcut ticaret borsa-
larında gerçekleştirilen spot 
piyasa işlemlerine derinlik sağ-
layacak elektronik platform iş-
lemlerin modellemesini ve tüm 
bu çalışmaları İslam ekonomisi 
çerçevesinde analiz edilmesini 
içermektedir. 

Yaratıcı ve yeni fikirlere sahip kişiler tarih boyunca olagelmiştir. Bu fikirler, süregelen iktisadi 
alışkanlıkların dışında alternatif modeller geliştirilmesine yol açarak yeniliklere kapı aralamıştır. 
Günümüzde, özellikle teknoloji alanında birçok yenilik bu tür fikirlerin olgunlaşması sonucunda 
ortaya çıkmaktadır. Yeni fikirlere sahip birey ve firmaların fon ihtiyacını karşılamak amacıyla 
söz konusu girişimlere ortak olmayı ifade eden girişim/risk sermayesi bu yönüyle önemli bir 
finansal enstrümandır. Bir tarafın riski üstlenerek sermayesini, diğer tarafın yaratıcı düşüncesini 
ortaya koyarak uzun vadede getiri elde etmeyi hedeflemeleri bu ortaklığın önemli bir özelliğidir. 
Bu açıdan girişim sermayesi, klasik finansman modellerinden farklı alternatif bir modeldir. 
Girişim sermayesindeki kâr-zarar temelli ortaklık yapısı, İslam İktisadının gerçekleştirmek istediği 
amaçlara uygun bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle başta katılım bankaları olmak üzere kamu ve özel 
kurumların, üniversitelerin, şirketlerin başvurabileceği önemli bir yatırım aracıdır. Elinizdeki bu 
kitap; girişim/risk sermayesinin tarihini, mevcut durumunu, hukuki yapısını, iktisadi imkânlarını, 
vergi ve muhasebe boyutlarını incelemektedir. Bu açıdan gerek teorik gerekse uygulama açısından 
ihmal edilmiş bu konuda önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. 
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İslami Finansman Enstrümanları
Muhammed Erkam Bakacak 

Eser, Kamu Gözetimi, Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurumu 
tarafından yayınlanmış olan Faiz-
siz Finans Muhasebe Standartları 
ile Türkiye Muhasebe ve Finansal 
Raporlama Standartları arasında-
ki benzerlikler ve farklılıkları fa-
izsiz fon kullandırma yöntemleri 
açısından incelemektedir. 

İktisat Tarihi Dizisi 

Osmanlı Devleti’nde İlk Banka: 
Dersaadet Bankası, Tüccarlar ve 
İş Ağları 
Serdar Serdaroğlu 

Eser, 19. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren başlatılan Osmanlı ban-
kacılık faaliyetlerinin ilk örneği 
olan Dersaadet Bankası’nın hem 
organizasyonel özellikleri hem 
de faaliyete başlamış olduğu dö-
nemin iktisadi şartları ile ifa ettiği 
görevin finansal ve ticari boyutla-
rını Osmanlı arşiv kaynakları yar-
dımıyla incelemekledir. 

Osmanlı Modernleşme 
Sürecinde Emek Düşüncesi: 
1862-1922 Arası Osmanlı Süreli 
Yayınları 
Hacı Sarı 

Osmanlı ve Batı düşüncesinde 
emek fikrinin mukayese edildiği 

bu çalışmada, Avrupa’da gelişen modern kapitalist 
üretim örgütlenmesi ve iş organizasyonunun, Osman-
lı coğrafyasını etki alanına almasıyla birlikte Osmanlı 
aydın zümresinin Avrupa kaynaklı düşünsel ve iktisadi 
yayılmayı nasıl karşıladığı Osmanlı dönemi süreli ya-
yınları merkeze alınarak incelenmiştir. 

Osmanlı Vakıf Hukukunda 
Mukataa 
Muhammed Emin Durmuş 

Eser, birincil kaynaklardan ha-
reketle mukataa akdinin tanımı, 
hukuki esasları, şartları, uygulan-
ma usulleri ve konuya dair meri 
hukuk hakkında derli toplu bir 
malumat ortaya koyarak Osmanlı 
vakıf hukukunda vakıf mülkleri-
nin kiralanmasını derinlemesine 
incelemiştir. 

İktidar, Mücadele ve Kent 
Ekonomisi: Payitahtlık Sonrası 
İstanbul Ekonomisi 
Kader Akdağ Sarı 

İktidar Mücadele ve Kent Ekono-
misi kitabı, Ankara’nın resmî ola-
rak başkent ilan edildiği tarihten, 
2. Dünya Savaşı’nın başladığı 
1939 yılına kadar olan dönem-
de, yeni ulus devlet inşa süre-
cinde, başkentlik vasfını yitiren 
İstanbul’un, iktisadi hayatında 
meydana gelen değişimi tahlil 
etmektedir. 

9 786257 015585

9 786257 015721

9 786257 015769

9 786257 015783
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İktisat Düşüncesi Dizisi 

İnsan, Toplum ve İktisat: 
Sabahattin Zaim 

Faruk Taşçı 

Eser, Türkiye’de İslam iktisadı 
alanının gelişmesine öncülük 
eden Sabahattin Zaim’in görüşle-
ri üzerine kaleme alan makaleler-
den oluşmaktadır. 

Nurettin Topçu’da İktisadi İnsan 
Tasavvuru 

Mehmed Beşir Çalışkan 

Eser, e döneminin muhafazakâr 
ve İslamcılarından ayrılarak anti-
kapitalist duruşunu kültürel düz-
lemden çıkarıp, ekonomi politik 
bir seviyeye çeken Nurettin Top-
çu’nın insana dair düşünceleri 
İslam iktisadının insan tasavvuru 
bağlamında ele alınmıştır. 

Türkiye’de Sosyal Siyaset 
Alanının Oluşumu: İstanbul 
Üniversitesi Geleneği 

Faruk Taşçı 

Eserde, 19. yüzyılın sonunda Al-
manya’da ortaya çıkan sosyal 
siyaset alanının Türkiye’deki 
varlığı ve seyri alanın temsilcile-
ri ve kurucuları üzerinden ortaya 
konulmaktadır. 

Sabahattin Zaim: Ahlak, Fikir ve 
Aksiyon 

Faruk Taşçı 

Sabahattin Zaim’in kişiliğinin ve 
hayatının ahlak, fikir ve aksiyon 
boyutlarıyla ele alındığı bu kitap-
ta hocaların hocasının müstesna 
yaşam öyküsü sunulmuştur. 

9 786257 015509

9 786257 015707

Türkiye’de Sosyal Siyaset Alanının Oluşum
u

Editör: Faruk Taşçı

9 786057 111227

Sabahattin Zaim

Sabahattin Zaim
: Ahlâk, Fikir ve Aksiyon

Faruk Taşçı

Faruk Taşçı

Sabahattin Zaim: Ahlâk, Fikir ve Aksiyon

ISBN: 978-605-7111-28-9

“Sözüm, burada bitiyor. Allah’a hamd ü senalar olsun. Bütün emelim, 
niyazım ve duam, Cenab-ı Hakk’ın bu kuluna hüsn-i hatime nasip etmesi 
ve rızâ-yı ilâhisine nail eylemesidir. İnşallah. Âmin.” şeklinde hatırat kitabını 
tamamlayan Sabahaddin Zaim’i daha yakından tanımak için elinizdeki 
kitap öz bir çerçeve sunuyor. Kitap, önce güzel ahlak, sonra güzel ahlak 
ile donanmış faydalı ilim, en sonunda da faydalı ilmini ihlas ile salih amel 
derecesine taşıyan birini merak edenler için ufuk açıcı mahiyette.

9 786057 111289
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Türkiye’de “İslam iktisadı” düşüncesinin külli 
bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin 
üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalışmalara 
zemin teşkil etmeyi amaçlayan İKAM’ın araştır-
macıların istifadesine sunmak amacıyla oluş-
turduğu İslam İktisadı Bibliyografyası’nın ara-
yüzü yenilendi.

Sadece Türkiye’de değil dünyada da en büyük 
ve en geniş İslam İktisadı kaynakçasına sahip 
olan “İslam İktisadı Bibliyografyası” özellikle son 
40 yılda üretilmiş makale, dergi, kitap bölümü, 
rapor, konferans bildirisi ve tez olarak 8.000’den 
fazla eserin künye bilgisini içeren İslam İkti-
sadı Bibloyografyası’nın arayüzü araştırmacı-
ların daha verimli kullanabilmesi için yeniden 
düzenlendi.

Her bir eserle ilgili oluşturulan en az 5 anahtar 
kelimenin yanında, araştırmacılar bu bibliyog-
rafya sayesinde—finans, düşünce tarihi, fıkıh, 
uluslararası iktisat, maliye gibi—çok geniş bir 
alan başlığı kategorisinde arama yaparak ilgi-
li literatürlerdeki tüm eserlere rahatça ulaşı-
labiliyorlar. Her ay güncellenen veri tabanına 
sahip bibliyografya ile kullanıcılar literatürdeki 
güncel metinlere de rahatlıkla erişebiliyorlar. 
Arama motoru ise kullanıcılara, anahtar kelime, 
başlık, alan, konu ve tarihe göre arama yapma 
ve farklı filtrelerle aramaları özelleştirebilme 
imkânı sunuyor.

İslam İktisadı Bibliyografyası’nın    
Arayüzü Yenilendi

4878

3678 

551 

130  

1200’den fazla  

Makale

Kitap

Tez

Rapor 

Diğer Eser 
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İslami Sosyal Finans Raporu

Ali Can Yenice tarafından hazırlanan çalışmada, İslami sosyal finans kurumları 
incelenerek bu kurumların insan, gezegen ve kârı bir arada değerlendiren yak-
laşımlarının sosyal etki oluşturduklarını gösteriliyor. Bu doğrultuda, üç kutuplu 
yaklaşımıyla İslami sosyal finans  ekosisteminin sürdürülebilir bir ekonomi ve 
toplumsal hayat inşasında aktif rol oynayabileceği iddia ediliyor. 

Osmanlı Para Vakıfları ve Nakit İşletme Yöntemleri 

Muhammet Emin Durmuş tarafından hazırlanan çalışmada Osmanlı para vakıf-
larının nakit işletme yöntemleri açıklanarak İslam toplumlarında insanların fi-
nansman ihtiyacına kurumsal bir zemin sağlamaları hasebiyle de önem arz ettiği 
vurgulanıyor. 

İKAM Raporları Alanı Güçlendiriyor

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İslam iktisadı 
düşüncesinin teori ve pratikte bütünlüklü bir şekilde 
inşası için yetkin ve yenilikçi fikirlerin paylaşılmasına 
ve duyurulmasına önem veriyor. Bu amaçla İKAM, ha-
yata geçirilen eğitim ve atölye gibi faaliyetlerinin yanı 
sıra raporlar ve akademik yayınlar ile akademik ilginin 
canlı tutulmasına katkı sunuyor. İKAM alana dair bilgi 
üretimini arttırmak için akademik ve teorik çalışmalar 
yapmaya devam ediyor.

İKAM, İslami sosyal finans, ülke raporları ve çevre se-
risi olmak üzere üç farklı seride raporlar hazırlıyor ve 
kamuoyu ile paylaşıyor. 2021 yılı içerisinde 4 İslami 
sosyal finans raporu, 1 ülke raporu ve 1 çevre raporu 
olmak üzere toplamda 6 araştırma raporu yayımlayan 
İKAM, bu çalışmaların yanı sıra 5 tane working paper 
ve 5 tane de politika notu yayımladı. 

7 Araştırma Raporu 5 Working Paper 5 Politika Notu
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İslami Mikrofinans: Dünya Örnekleri ve Türkiye İçin Öneriler

Salih Ülev tarafından hazırlanan çalışmada farklı ülkelerdeki İslami mikrofinans 
sektörünün yapısı açıklanıyor ve farklı kurumsal yapılarda faaliyet gösteren İsla-
mi Mikrofinans Kuruluşu örnekleri hakkında bilgi verilerek Türkiye için ülkedeki 
ilk İslami mikrofinans girişimi olan İKSAR örneği üzerinden bazı öneriler ortaya 
konuluyor. 

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Perspektifinden Tasarruf Bankaları  
ve Türkiye’deki Tasarruf Finansman Şirketleri

Saime Kavakçı tarafından hazırlanan çalışmada kurumsal sosyal sorumluk kav-
ramı irdelenerek çeşitli içerik analizleri ortaya konuluyor ve  elde edilen bulgular 
neticesinde Tasarruf Finansman Şirketleri’ne yönelik önerilerde bulunuluyor.

Türkiye’de Banka Dışı Bazı Finansal Kurumlar ve İslam İktisadı 
Açısından Değerlendirilmesi

Zeyneb Hafsa Orhan tarafından hazırlanan çalışmada Türkiye’deki banka dışı 
finansal kurumlar arasında yer alan tasarrufa dayalı finansal kurumlar, koope-
ratifler, mikrofinans kurumları, yardım sandıkları ve kitle fonlaması kurumlarının 
tanım, tarih ve mevcut durumu ortaya konularak İslam iktisadı açısından değer-
lendirme başlığı altında ayrı bir inceleye  tabî tutuluyor. 

Sürdürülebilirlik ve Gıda Güvenliği: Türkiye ve İİT Ülkelerinin 
Karşılaştırmalı Analizi 

Erdoğan Burak Ezeroğlu tarafından hazırlanan raporda küresel gıda güvenliği-
nin genel görünümü, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin dünya gıda güven-
liğindeki konumu ve Türkiye’nin gıda güvenliğindeki sürdürülebilirlik konusu; 
ilgili raporların ve istatistikî verilerin ışığında, gıda güvenliğinin bulunabilirlik ve 
erişilebilirlik boyutları çerçevesinde karşılaştırılmalı olarak inceleniyor.

1

İSLAMİ SOSYAL FİNANS RAPORU 3

İSLAMİ MİKROFİNANS: 
DÜNYA ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

Salih Ülev

No:18

2021
TEMMUZ
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İslam İktisadı Temel Eğitim Programları 
Yoğun İlgi Gördü 

İslam İktisadı Temel Eğitim Programı, İslam iktisadı 
alanında çalışma yapmaya başlamış veya başlamayı 
düşünen araştırmacı ve araştırmacı adayları için İKAM 
tarafından düzenleniyor. Araştırmacıların program 
sonrası zihinlerinde İslam iktisadı kavramı, bu kav-
ramın günümüze kadar süregelen serüveni, temel il-
keleri ve bu alanın sektörde uygulama karşılığı olan 

katılım bankacılığının genel hatlarıyla inşa edilmiş ol-
ması hedefleniyor. Ayrıca alanda çalışmaya aday araş-
tırmacıların, izlenecek metodolojiyi anlamaları, İslam 
iktisadının fıkhi temellerini kavramaları ve güncel ik-
tisadi meseleler karşısında İslam iktisadının bulundu-
ğu yere ve sunduğu çözüm önerilerine vakıf olmaları 
amaçlanıyor.

Van’da gerçekleştirilen İslam İktisadı Temel Eğitim Programını 40 Katılımcı tamamladı.
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2021 Yılı İslam İktisadı Temel Eğitim 
Programı Van’da Gerçekleştirildi 
23-24 Ekim tarihleri arasında İKAM ve Bilim ve Hikmet 
Araştırmaları Vakfı (BİLHİKEM) iş birliği ile gerçekleş-
tirilen İslam İktisadı Temel Eğitim Programı yoğun ilgi 
gördü. Programda iki gün boyunca İslam iktisadına 
dair konular çerçevesinde eğitimler yapıldı. Programa 
Van’dan ve çevre illerden çok sayıda katılımcı dahil 
oldu.  

İKAM’ın organize ettiği ve BİLHİKEM Vakfı’nın ev sa-
hipliğinde iki gün süren eğitim programında Faruk Bal 
“İslam İktisadının Tarihsel Gelişimi”, Zeyneb Hafsa Or-
han “İslam İktisadına Giriş”, Melih Turan “İslam İktisa-
dında Güncel Meseleler”, Cem Korkut “İslam İktisadın-
da Para ve Mali Konular” ve Sercan Karadoğan “İslam 
İktisadında Kurumlar ve Sistemler” başlıklı eğitimleri 
verdi. 

Online Temel Eğitim Programına 
Yoğun İlgi
İslam İktisadı Araştırma Merkezi, 27 Kasım 2021 tari-
hinde İslam iktisadı alanında çalışmalar yapan araştır-
macı adayları için giriş eğitimi olarak planlanan İslam 
İktisadı Temel Eğitim Programı’nı düzenledi. Eğitim 
programı araştırmacıların yoğun ilgisini görmüş, prog-
rama farklı üniversitelerden çok sayıda yerli ve ulusla-
rarası öğrenci katıldı. 

Programda Faruk Bal “İslam İktisadında Tarihsel Geli-
şimi” ve Mehmet Fatih Buğan & Hande Çalışkan Terzi-
oğlu “İslam İktisadı ve Finansında Güncel Meseleler” 
ve Hamdi Çilingir “İslam İktisadında Fıkhi Meseleler” 
başlıklı eğitimleri verdi.

Online gerçekleştirilen İslam İktisadı Temel Eğitim Programını 65 Katılımcı tamamladı.
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islamiktisadı.net Alana Katkı Yapmaya 
Devam Ediyor

İslamiktisadı.net, faaliyetlerini İslam İktisadı Araştır-
ma Merkezi (İKAM) bünyesinde yürüten bir web site 
projesidir. Site ile, farklı kategoriler altında yapılan 
özgün paylaşımlarla İslam iktisadı ve finansı alanının 
gelişimine katkı sağlıyor. Sitede İslam iktisadı ve finan-
sı alanındaki güncel haberler ve etkinlik duyuruları, 
kitap değerlendirmeleri, kitap tanıtımları, özgün söy-
leşiler, tartışma ve araştırma dosyaları ve daha fazlası 

okuyucuyla paylaşılıyor. Haber kategorisi ile ziyaretçiler 
alanın gündemini yakından takip etme imkânı bulurken, 
etkinlik kategorisi ile ziyaretçilerin İslam iktisadı alanın-
da gerçekleşecek her türlü etkinlik ve faaliyetlerden 
haberdar olması amaçlanıyor. Bu kategoride alanla ilgili 
panel, konferans, seminer, söyleşi, sempozyum, çalış-
tay, rapor sunumları, basın toplantısı, atölye, açılış gibi 
faaliyetlere ilişkin bilgiler yer alıyor.
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488 Paylaşılan toplam yazı 
sayısı

Toplam gösterim 
sayısı

Toplam tıklanma sayısıToplam sayfa 
görüntülenme

Toplam ziyaretçi sayısı

2021 site istatistikleri

325.242 92.949

3.723.000 112.430

2021 Haziran-Aralık içinde en çok okunan 20 yazı
Yazı Okunma Başlık

1 MARUF Vakfı Bursiyer ve Araştırmacı Alıyor! 713 Haber
2 Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi “Katılım Genç Gelişim” Programı Başlatıyor! 672 Etkinlik
3 Büyüsüz Dünyayı Kağıt Para Büyüledi! 667 Analiz
4 İSEFAM İslam İktisadı Kademe Eğitimi 2021-2022 Kayıtları Başladı! 533 Etkinlik

5 Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Bölüm Başkanı Hakan Aslan 
Bölüm Hakkında Merak Edilenleri Cevaplıyor 501 Röportaj

6 De Roover: Medici Bank ve Orta Çağ’da Bankacılık Bağlamında Faiz Yasağı 469 Köşe Yazıları
7 Kolay Yoldan Para Kazanmak Düşüncesi Üzerine Bir Deneme 469 Köşe Yazıları

8 İslam Ekonomisi ve Finansı Bölümü Hakkında Merak Edilenleri Lisans  
Öğrencisi Kübra Akyüz Cevaplıyor 443 Röportaj

9 Yeni Normalde İslam İktisadı ve Finansı 436 Köşe Yazıları
10 İktisat Meselesi 8. Bölüm Yayımlandı! 417 İktisat Meselesi
11 En Zenginlerin Gelir Eşitsizliği Problemine Çözüm Önerileri 407 Araştırma
12 Ekonomide Adalet ve Şeref: Wagner, Nietzche ve Mehmet Genç 393 Analiz
13 İstanbul Finans Merkezi Üretim Temelli Ekonomiyi Teşvik Edecek 388 Araştırma
14 İKSAR Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ülev ile Söyleşi 381 Söyleşi

15 İslam Ekonomisi ve Finansı Bölümü Hakkında Merak Edilenleri Zeynep 
Hafsa Orhan Cevaplıyor 381 Röportaj

16 Ekonomi’nin Kısa Tarihi 331 Kitap-Tanıtım
17 İnsan Toplum ve İktisat: Sabahattin Zaim Düşüncesinin Ana Hatları 326 Kitap-Tanıtım
18 İş Adamının İnancı ve Ölümü 315 Araştırma

19 İslam Ekonomisi ve Finansı Bölümü Hakkında Merak Edilenleri Lisans Öğ-
rencisi Dilek Özkurt Cevaplıyor 309 Röportaj

20 İŞ’TE İSAR Başvuruları Devam Ediyor! 309 Etkinlik
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İslam İktisat Tarihi Projesi, İktisat literatüründe ge-
nellikle görmezden gelinen ve “Kayıp Halka” olarak 
adlandırılan döneme ışık tutarak zengin birikimi bu 
alanda çalışma yapan araştırmacı, akademisyen ve 
ilgililerin istifadesine sunmayı amaçlıyor. 

Projede, İslam’ın doğuşundan günümüze kadar gerçek-
leşmiş olan önemli olaylar ve kurumlar ile âlim ve mü-
tefekkirler ve onların öne çıkan eserleri bir iktisat tarihi 
perspektifi içerisinde sistematik ve kronolojik bir sıra içe-
risinde maddeler halinde hazırlanıyor. İslam iktisat tarihini 
ve İslam iktisat düşüncesini bir süreklilik içerisinde takip 
ederek aktarmayı hedefleyen proje, böylece okuyucula-
ra ve araştırmacılara bütünlüklü bir perspektif sunuyor. 

İİT Projesi, İslam’ın ilk yıllarından bugüne kadar İslam 
tarihi içerisindeki önemli olaylar, kurumlar, kişiler, eser-
ler ve yazınlar gibi öğeleri içeren kronolojik bir veri ta-
banı olarak tasarlandı.  İİT Projesinin ağırlık merkezini 

alim, devlet adamı ve mütefekkirler ile bunların bıraktığı 
kıymetli eserler ve bu eserler etrafında gelişen yazınlar 
oluşturuyor. Proje veri tabanında ilk etapta 700 madde 
kaynağı girildi. Bunların önemli bir kısmını İslam iktisat 
tarihinin şekillenmesine katkı sunmuş önemli kişiler ve 
eserleri oluşturuyor. Proje veri tabanında toplam 249 
kişi, 190 kitap, 112 olay, 81 kurum, 30 yazın ile çeşitli 
akitler ve dergiler bulunuyor. Projede toplamda 692 
madde yer alıyor.  Her bir maddenin içeriği 250-450 
kelime aralığından oluşuyor. 

Hazırlanan İslam İktisat Tarihi web sitesi üzerinden be-
lirlenen maddeler İslam tarihinin tüm dönemlerin kap-
sayacak şekilde zaman haritası üzerinde tasarlanarak 
kullanıcıların hizmetine sunulması planlanıyor. Tasar-
lanan zaman haritası üzerinden tarihsel olarak önemli 
kişi, kurum, eser ve olayları inceleme ve ilgili madde-
ler hakkında özet bilgilere sahip olunması, ileri okuma 
ve kaynaklara dair bilgi edinilmesi kolaylaştırıyor.

İslam İktisat Tarihi Projesi

İslam iktisat tarihini ve İslam iktisat düşüncesini bir süreklilik içerisinde takip ederek aktarmayı 
hedefleyen proje okuyuculara ve araştırmacılara bütünlüklü bir perspektif sunuyor. 

249

81

112

TOPLAM 692 MADDE 

kişi maddesi

kurum maddesi

190 kitap maddesi

30 literatür maddesi 

olay maddesi 

Başlangıcından Günümüze İslam İktisat Tarihi Bütüncül Bir Şekilde Ele Alınıyor
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İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), dünya çapın-
da İslam iktisadı alanın sağlıklı  bir şekilde gelişmesi 
için nitelikli insan kaynağı oluşturmak amacıyla öğ-
rencilere ve araştırmacılara düzenli eğitim, araştırma, 
öğretim ve geliştirme faaliyetleri sunuyor. İslam eko-
nomisi ve finansmanı için nitelikli bir insan kaynağı 
geliştirme hedefi çerçevesinde İKAM, 2021 yılında 
Uluslararası Araştırmacılar Projesini hayata geçirdi. 

İKAM Uluslararası Araştırmacı Programı, doktora ve 
doktora sonrası araştırmacılara yönelik olarak  12 ay sü-
rüyor.  Aday araştırmacılar, araştırma projelerini tamam-
layacakları 12 ay süresince İKAM bünyesinde çalışmala-
rına devam ediyorlar. Bu proje kapsamında 2021 yılında 
Hindistan’dan Muneeb Hussain Gattoo ve Pakistan’dan 
Malik Shahzad Shabbir ve Malezya’dan Taslima Julia  ilk 
araştırmacılar olarak İKAM bünyesinde göreve başladı. 

Uluslararası Araştırmacı Projesi Başladı 

Muneeb Hussain Gattoo dok-
torasını Hindistan Aligarh Mus-
lim University’de 2018 yılında 
tamamladı. Kalkınma  ekono-
misi alanında araştırmalarını 
sürdürüyor. 

Malik Shahzad Shabbir  Pakistan 
Lahore Üniversitesi’nde misafir 
Ekonomi ve Finans Öğretim Üye-
si olarak bulundu. Ekonomi ve 
finans alanlarında araştırmalarını 
sürdürüyor. 

Taslima Julia doktarasını Ma-
lezya’da bulunan IIUM Institute 
of Islamic Banking and Finance 
enstitüsünde tamamladı. Juli-
a’nın araştırma alanları arasında 
yeşil finans, sürdürülebilir kalkın-
ma, İslami sosyal finansı ön pla-
na çıkıyor. 
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Helal Gıda ve Gıda Güvenliği 
Çalıştayı
İKAM’ın düzenlediği çalıştaylar dizisinin onuncusu 
olan “Helal Gıda ve Gıda Güvenliği Çalıştayı” 11 Aralık 
2021’de online olarak gerçekleştirildi. Programa çe-
şitli üniversitelerden ve sivil camiadan ilgililer katılım 
sağladı. Prof.  Dr. Hacı Mehmet Günay “Gıda Güvenliği 
Bağlamında Helal Gıda ve Helal Belgelendirme” ve 
Erdoğan Burak Ezeroğlu ise “Gıda Güvenliği: Türkiye 
ve İİT Üye Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı 
sunumları gerçekleştirdi. Çalıştayda gıda güvenliğinin 
ve helal gıdanın fıkhi boyutu ile beraber Türkiye’deki 
ve İİT ülkelerindeki uygulamalarından ve kurumsallaş-
ma zemininden söz edildi. 

Çalıştaylarda Güncel Konular Ele Alınıyor 

İKAM, İslam İktisadı alanındaki gelişmelere katkı yapmak üzere ihtisas sahibi uzmanların katılımıyla 
çalıştaylar düzenliyor. Yapılan çalıştaylarda uzman isimlerin bir araya gelmesiyle İslam iktisadı alanında 

farklı meselelerin ele alınması, tartışılması ve çözümler üretilmesi amaçlanıyor. Çeşitli dönemlerde 
düzenlenen toplantılarda, gün boyunca belirlenen bir konuda kapsamlı müzakereler yapılıyor.

2 35Araştırma Sunumu 2 Rapor Sunumu Müzakereci
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İslam iktisadı alanında çalışmalar yapan akademisyen-
ler ile genç araştırmacıların yan yana olabilecekleri bir 
araştırma platformu sağlayan TUJISE, İslam iktisadının 
ayrı bir disiplin olarak gelişebilmesi için çalışmalar ya-
pıyor. 2014 yılından beri İslam iktisadı ve finansmanı 
alanına önemli katkılar yapan TUJISE, İKAM tarafından 

yılda iki kez yayımlanıyor. 16. sayısına ulaşan dergi 
ESCI, EBSCO Host, Directory of Open Access Journals, 
SOBİAD, ResearchBib indekslerince taranıyor. Ayrıca 
TUJİSE, 2021 yılında “Islamic Social Finance and Pan-
demic Crisis” adlı bir özel sayı yayımladı. 

TUJISE Dünyanın Sayılı Dergileri  
Arasına Girdi 

Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE), İslam iktisadı ve finansı alanını birçok yönüyle 
değerlendiren, İslam iktisadının tarihini, teorik temellerini, fıkıh ile ilgisini ve uygulamalarını bir 

araya getirme konusunda çalışmalar yapan hakemli bir dergidir. 

16
+ 18 YILDA

SAYI

ÖZEL SAYI

150+ yazı başvurusu   2     1sayı özel sayıve20
21

’d
e
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İKAM yıl boyunca birçok ziyarete ev sahipliği yaptı. 
Bu ziyaretler arasında Türkiye Katılım Bankaları Birli-
ği Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Vural ve Türkiye 
Katılım Bankaları Birliği Uzmanı Erman Şahin, İslam İş 
birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimi Ko-
mitesi (İSEDAK) Genel Müdürü Fatih Ünlü, Fuzul Grup 
Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal bulunuyor. 

Ayrıca İKAM, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fa-
tih Savaşan’ı Sakarya Üniversitesi bünyesinde kurulan 
İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulamaları ve Araştır-
maları Merkezi İSEFAM’ı ziyaret etti. Bunların yanı sıra, 
American University öğretim üyelerinden Amin Mohse-
ni Cheraghlou, Katılım Sigortacılığı Derneği (KATSİDER) 
Genel Sekreteri ve ekibi İKAM’a ziyarette bulundu. 

Ziyaretler İKAM’ın Kurumsal Görünümünü 
Artırıyor
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Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM), toplumsal sorumluluk bilinciyle Türkiye’de ya-
şanan dönüşüm serüvenini eğitim alanında izlemek, anlamak, yorumlamak, açıklamak ve 
geleceğin Türkiye’si için politikalar geliştirmek temel misyonunu üstlenmiştir. EPAM’ın hedefi 
Türkiye’de eğitim alanının güçlenmesini sağlayacak çalışmalar yaparak bütün dünyada eği-
timde fırsat eşitliğinin ve adaletin sağlanmasına katkı sunacak bir birikim oluşturmak ve bunu 
toplumla paylaşmaktır. EPAM, Türkiye’nin eğitim alanındaki tecrübelerini, birikimlerini ve im-
kânlarını, yapay tartışmalara ve gündemlere feda etmeden, bugünün ve geleceğin sorunlarına 
çözümler üretebilmek için bir araya getirmeye, yorumlamaya ve bir enerji oluşturmaya odak-
lanmaktadır. EPAM; ihtiyaç odaklı, kanıta dayalı ve kapsayıcı çalışmalar yapmaktadır.

ilke.org.tr/epam

EĞİTİM POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ (EPAM)
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İstanbul Eğitim Konferansı; eğitime dair güncel ko-
nuları kamuoyuna taşımak, eğitim alanında yaşanan 
gelişmeleri gelecek projeksiyonları bağlamında tartış-
mak, alanında uzman ulusal ve uluslararası üne sahip 
konuşmacıların bir araya getirilmesiyle eğitim alanın-
daki çalışmalara yön vermeyi sağlamak amacıyla dü-
zenleniyor. İstanbul Eğitim Konferansı’nın, EPAM’ı Tür-
kiye’de eğitim alanında gündem belirleyici bir merkez 
konumuna getirmesi hedefleniyor. 

İstanbul Eğitim Konferansı ile uzmanlar, paydaşlar ve 
karar alıcılar bir araya gelerek her yıl bir temel konu-
yu tartışma zeminine taşıyor ve böylece Türkiye’nin 

eğitim meseleleri, küresel ve kapsayıcı bir perspektif-
le ele alınarak; yeni yorum ve fikirler geliştiriliyor. 

İstanbul Eğitim Konferansı’nın ilki 6 Kasım 2021 ta-
rihinde beceri açığının azaltılması, dijital araçların 
kullanımının yaygınlık kazanması ve yeni ekonomi 
ile eğitim arasındaki ilişkinin analiz dilmesi amacıyla 
“Dijital Çağda Beceri Eğitimi” temasıyla gerçekleşti. 
Konferansa protokol konuşmalarını yapmak üzere İs-
tanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı. Ay-
rıca 100’e yakın eğitim uzmanları, STK çalışanları ve 
ilgililer katılım sağladı.

İstanbul Eğitim Konferansı
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Konferansta ana konuşmacı olarak Cumhurbaşkanlığı 
İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay yer 
aldı.  

Konferansın birinci oturumu “Piyasada Dijital Dönü-
şüm” temasıyla gerçekleşti. Oturum başkanlığını Ga-
zeteci/Yazar Kemal Öztürk gerçekleştirdi. 

Oturumda panelist olarak Hak-İş Konfederasyonu Ge-
nel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, İstanbul Kal-
kınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen ve 
Khan Academy Türkiye Koordinatörü Alp Köksal yer 
aldı. Alp Köksal, değişen dünyada eğitim sisteminin 
veriye dayalı olduğunu ve yöntemlerinin öğrencilere 
göre değişebilmesi gerektiğini vurguladı. Eğitime yak-
laşımın değişmesi gerektiğini ve eğitim, teknoloji ve 
istihdamın birbiri ile bağlantılı olduğunu söyledi. 

Konferansın ikinci oturumu “Dijital Çağda Beceri Ka-
zandırma” temasıyla gerçekleşti. Oturum başkanlı-
ğını Medyasoft Genel Müdürü Mehmet İhsan Taşer 
gerçekleştirdi.

Oturumda panelist olarak Eskişehir Teknik Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ve Bahçeşehir 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz yer aldı. 
Tuncay Döğeroğlu, üniversitelerin sadece yeni bölüm-
ler açarak çağı yakalayamayacağını, aynı zamanda 
yeni perspektif ve becerilerin de edindirmesi gerek-
tiğini dile getirdi. 

Türkiye’nin eğitim meseleleri, küresel ve kapsayıcı bir perspektifle ele alınacak;  
yeni yorum ve fikirler geliştirilecek.
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Eğitime yüklenen anlamlar nedeniyle dünyanın her ye-
rinde ülkelerin eğitim sistemlerinin kalitesi ve etkililiği 
önemseniyor. Eğitim sistemlerinin geliştirilmesi için 
çeşitli politikalar ile toplum refahına katkıda bulunmak 
ve yakalanan refahı sürdürülebilir hale getirmek için 
çalışmalar yapılıyor. Uluslararası ve ulusal düzeyde 
yapılan çalışmalarda eğitime ilişkin çeşitli istatistikler 
ve göstergeler başvurulan ilk referans kaynakları olu-
yor. Buna ek olarak eğitim sürecinin en somut çıktısı 

olan öğrencilerin performansları ve dolayısıyla eği-
tim sisteminin kalitesi, öğrenme çıktılarının izlenmesi 
uluslararası sınavlar yoluyla da yapılabiliyor. Her ne 
kadar uluslararası kuruluşların bazı girişimleri yoluyla 
eğitim alanında belirlenen belli göstergeler ile ülke-
ler arası karşılaştırmalı değerlendirmeler yapılabiliyor 
olsa da özellikle eğitim alanında daha kapsamlı çalış-
malara ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada günümüz bilgi 
teknolojilerinin sağladığı imkânlardan en üst düzeyde 

Eğitim Endeksi Projesi
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faydalanabilmek için kapsamlı göstergeler ve bo-
yutlar ile hem makro hem de mikro düzeyde eğitim 
sistemi ve bileşenlerinin izlenebileceği endeksler 
sunan platformların birçok fayda sunacağı düşü-
nülüyor. Bu bağlamda EPAM, kapsamlı bir Türkiye 
Eğitim Endeksi hazırlama teşebbüsü içerisindedir. 
Endeksin amaçları şunlardır;

• Hem Türkiye hem iller düzeyinde eğitim siste-
minin ve çıktılarının karşılaştırmalı değerlendi-
rilebileceği resmi veriler üzerinden hazırlanan
veriye dayalı bir platformun hazırlanması

• Ulusal, bölgeler ve iller düzeyinde eğitim gös-
tergelerinin karşılaştırılmasına olanak sağla-
yacak kapsamlı bir veri havuzu oluşturulması

• Türkiye’de eğitimin niteliğini ülke, bölgeler
ve şehirler düzeyinde erişilebilir resmi veriler
üzerinden analiz eden ve puanlayan bir izleme
sisteminin kurulması

Belirlenen amaçlara ulaşabilmek için Millî Eğitim 
Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunun verile-
ri referans alınmış ve veri havuzu oluşturuldu. Bu 
kapsamda Türkiye Eğitim Endeksi’nin birincil veri 
kaynaklarını; (1) Millî Eğitim Bakanlığı Örgün Eğitim 
İstatistikleri, (2) Türkiye İstatistik Kurumu Eğitim 
İstatistikleri, (3) Türkiye İstatistik Kurumu Kültür 
İstatistikleri, (4) Türkiye İstatistik Kurumu Nüfus ve 
Demografi İstatistikleri oluşturuyor. Eğitim sistemi-
nin ve çıktılarının karşılaştırılmalı olarak değerlen-
dirilebilmesi için altı doğrulama kategorisi altında 
otuz iki gösterge belirlendi. 

Türkiye Eğitim Endeksi aracılığıyla;

• İller ve bölgeler arasındaki farklar ve ben-
zerlikler belirginleşecek,

• İllerin ve bölgelerin eğitim niteliği hakkın-
da kıyaslamalar yapılabilecek,

• İller ve bölgeler için hangi göstergelerin
geliştirilmesi gerektiği anlaşılacak,

• Türk eğitim sisteminin niceliksel ve nite-
liksel durumuyla ilgili kanıta dayalı bilgi
üretebilecek,

• Türkiye için makro ve mikro seviyede
eğitim sistemi, çıktıları ve kısmen de pay-
daşları hakkında projeksiyon yapabilmek,
geleceğe ilişkin çıkarımlara ulaşabilmek
mümkün olacaktır.
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Türkiye’de eğitim teknolojilerine yönelik gerekli far-
kındalığın ve bilgi birikiminin yeterli olmaması, ku-
ramsal ve uygulamalı çalışmaların bütüncül, etkili ve 
sürdürülebilir bir yapıya kavuşamamasına sebep olu-
yor. Bu problemden hareketle EPAM tasarladığı 
Eğitim Teknolojileri Araştırma Projesi (ETAP) ile, 
Türkiye’de eğitim tek-nolojileri alanında yapılan 
teorik ve uygulamalı çalış-malara katkı sunmayı ve 
eğitim hizmeti veren kurum-larda teknolojinin etkili 
kullanımı için dijital dönüşüm modelleri geliştirmeyi 
amaçlıyor.

Projenin hedefi, öncelikle eğitim teknolojilerinin ve 
kullanımının felsefi ve sosyal bilimlerle ilgili boyutları-
nı tarihsel ve güncel bağlamı ile ele almak ve buradan 
elde edilen perspektiflerle mevcut durum okuması ve 
araştırması yapmaktır. Eğitim teknolojileri alanında 
gerçekleşen bu proje, sadece uygulama ya da tanıtım 
temelli değil kuramsal ve teorik arka planı da sunuyor. 

Proje üç aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada Türki-
ye’de eğitimde dijital dönüşüm sürecinin kavramsal, 

Eğitim Teknolojileri Araştırma Projesi 



İLKE FAALİYET RAPORU 2021 75

sosyal, kültürel, psikolojik, ekonomi ve etik açıdan 
anlaşılmasına yönelik bir kuramsal çalışma yapılıyor. 
Bu aşamada disiplinlerarası bir yaklaşımla Türkiye’de 
eğitimde teknoloji kullanımı, farklı disiplinlerin katkı-
larıyla analiz ediliyor ve eğitimde teknolojik dönüşüm 
için kavramsal çerçeveyi tartışan bir el kitabı hazırlanı-
yor. El kitabını felsefe, sosyoloji, antropoloji, iletişim ve 
psikoloji alanlarında uzman araştırmacılar hazırlıyor. 

İkinci aşamada Türkiye’de eğitimde dijital dönüşüm 
sürecinde akademisyen, öğretmen, yönetici ve karar 
alıcıların durumunu ortaya çıkarmak amacıyla bir saha 
çalışması yapılması planlanıyor. Üçüncü aşamada ise 
kavramsal çerçeve ve sahadaki durumu dikkate alan 
uygulanabilir bir dönüşüm stratejisi geliştirilmek ama-
cıyla öğretmenler, akademisyen, kurumlar bazında dö-
nüşüm için politika notları ve modeller geliştirilecektir.

Proje çıktıları şu şekildedir: 

• Eğitimde teknolojik dönüşüm el kitabı 

• Üç adet araştırma makalesi 

• Bir saha araştırması raporu 

• Beş adet politika notu 

• Beş adet eğitimde dijital dönüşüm rehberi el kitabı 

• Bir adet eğitim dijital dönüşüm web sitesi 

• Beş adet eğitimde dijital dönüşüm uygulama rehberi videosu 

• Bir adet çevrimiçi dijital dönüşüm modülü 

• Bir adet proje raporu

Eğitim teknolojileri teorik, pedagojik ve felsefi boyutlarıyla ele alınıyor.
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Eğitim Giderleri Açısından Merkezi Yönetim Bütçesi 
Mevcut Durum ve Politika Önerileri 
Kadir Şafak Sağ tarafından EPAM için kaleme alınan politika notunda, Merkezi Yö-
netim Bütçesi verilerinden hareketle MEB bütçesi inceleniyor ve Türkiye’de eği-
timin gelişmesinin önündeki engellerden biri olan eğitim bütçesinin yeniden ele 
alınması için somut politika önerileri sunuluyor.

Türkiye’de Acil Durum Uzaktan Öğretim ve Eğitim 
Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi
Betül Tonbuloğlu tarafından EPAM için kaleme alınan politika notunda acil durum 
uzaktan öğretim uygulamaları ve ülkemizde uzaktan öğretim faaliyetlerinde adını 
çokça duyduğumuz Eğitim Bilişim Ağı (EBA) inceleniyor; uzaktan öğretim faaliyetle-
rinin niteliklerinin geliştirilmesi ve artırılması için öneriler sunuluyor.

Politika Notları 

EPAM politika notları ile eğitim alanında temel sorunlara dair çözüm odaklı yaklaşımlar  
sergileyen ve politika yapıcılara önerilerde bulunan çalışmalar yapıyor. 2021 yılı içerisinde  

5 politika notu yayımlandı. 
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COVID-19 Sonrası Eğitim: Değişimde Süreklilik İçin 
Tespitler ve Öneriler
Cihan Kocabaş, N. Beyza Koru, İlayda Ardakoç, Kürşat Kültür, Enes Çelik ve Doç. 
Dr. İbrahim Hakan Karataş tarafından EPAM için kaleme alınan politika notunda ilk 
olarak okulların mevcut fiziksel koşullarının sağlık önlemleri açısından yeterliği ele 
alınıyor. Okulların tam kapasite ile yüz yüze yeniden açılması sürecinde yöneticileri, 
öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ilgilendiren mevcut ve muhtemel problemler 
değerlendiriliyor ve çözüm önerilerine değiniliyor. Akabinde eğitim-öğretim plan-
lama, müfredat ve içeriklere dair analizler ile rezilyans uygulamalarının etkililiğini 
artıracak tavsiyelere yer veriliyor. Sonuç bölümünde politika uygulayıcıları ve eğitim 
paydaşları için uygulanabilir ve somut politika notları sunuluyor. 

COVID-19 Sonrasında Yükseköğretimde Dönüşümün 
İzleri: Tespitler ve Öneriler

Cihan Kocabaş tarafından EPAM için kaleme alınan politika notunda Covid-19 salgı-
nı sürecinde kapalı kalan yükseköğretim kurumlarının yeni akademik yılda yüz yüze 
eğitime başlarken mevcut durumları değerlendiriliyor ve salgın sebebiyle yaşanan 
değişimler kurumların geleceği perspektifiyle irdeleniyor. Çözüm önceliği taşıyan 
sorunların tanımlanması ve çözümü için gerekli adımların atılması adına politika 
uygulayıcılarına yol gösterici notlar ve tespitler sunuluyor.

20. Millî Eğitim Şûrası Görüş ve Öneriler
N. Beyza Koru, İlayda Ardakoç, Işıl Dönmez ve Büşra Taşkan tarafından EPAM için 
kaleme alınan politika notunda EPAM’ın 20. Millî Eğitim Şûrası’na yönelik gerçek-
leştirdiği çalıştayda ortaya çıkan görüş ve perspektifler geliştirilmiş olarak Şûra’ya 
yönelik politika önerileri kapsamında sunuldu.
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Yükseköğretimde Modern Dillerin Eğitimi 
Uluslararasılaşma yahut Küreselleşme  
Selim Tiryakiol tarafından EPAM için kaleme alınan analiz raporunda Türkiye’de ve 
dünyada modern diller eğitimi kurumsal yapılanmaları açısından inceleniyor, Türki-
ye’deki örnekleri dünyadaki örnekleri ile karşılaştırılarak çeşitli öneriler sunuluyor. 

Eğitimde Dijital Dönüşüm Harmanlanmış Öğrenme 
Betül Tonbuloğlu ve İsmail Tonbuloğlu’nun EPAM için kaleme aldığı analiz raporu 
kapsamında harmanlanmış öğrenmenin kavramsal temelleri, yapılandırılmasında 
öne çıkan modeller, tasarım unsurları ve farklı seviyelerdeki uygulama örneklerine 
yer veriliyor. 

Raporlar

EPAM Analiz Raporları ile ülkemizin bulunduğu sosyo-politik konumla birlikte eğitim alanında 
karşılaştığı yerel ve küresel sorunlarını anlamlandırmaya çalışıyor.  

2021 yılı içerisinde 2 analiz raporu yayımlandı.   

Selim Tiryakiol

Yükseköğretimde 
Modern Dillerin Eğitimi 
Uluslararasılaşma yahut Küreselleşme

07

İsmail Tonbuloğlu
Betül Tonbuloğlu

Harmanlanmış Öğrenme

09

Eğitimde Dijital Dönüşüm 
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Çalıştaylar

EPAM Politika Çalıştayları, eğitim alanında güncel ve 
kritik meseleleri tartışmaya açmak, eğitim paydaşla-
rının gündemine taşımak ve konuya dair çözüm öne-
rileri geliştirmek amacıyla alanında uzman kişiler ve 
çeşitli eğitim paydaşlarıyla gerçekleştiriliyor. 2021 yı-
lında 5 çalıştay düzenledi. 

EPAM Politika Çalıştayları – I

Covid-19 Sonrası Eğitim Süreci konuşuldu. Çalıştaya 
akademisyen, okul yöneticisi ve eğitim alanından 15 
paydaş katıldı. 

EPAM Politika Çalıştayları – II

Covid-19 Sonrası Yükseköğretim konuşuldu. Çalışta-
ya akademisyen, okul yöneticisi, yükseköğrenim yurt 
yöneticisi ve eğitim alanından 18 paydaş katıldı. 

EPAM Politika Çalıştayları – III

Milli Eğitim Şurası’na Hazırlık Stratejileri konuşuldu 
ve Millî Eğitim Bakanlığı’na gönderilmek üzere şûra 
önerileri çıkarıldı. Çalıştaya akdemiysen, uzman, okul 
yöneticisi ve eğitim alanından 10 paydaş katıldı. 
Çalıştay zoom üzerinden gerçekleşti. 

EPAM Politika Çalıştayları – IV

20. Milli Eğitim Şurası’na Hazırlık Stratejileri konuşul-
du. Çalıştaya çeşitli STK’lardan  20 kişi katıldı. Çalıştay 
İLKE Vakfı’nda yüz yüze gerçekleşti. 

EPAM Politika Çalıştayları – V

Eğitilmiş İnsanın İmali adlı kitap yazarı Adem İnce ile 
tahlil edildi. Çalıştay, İLKE Vakfı’nda yüz yüze olarak 
gerçekleşti. Çalıştaya zoom üzerinden de katılım 
sağlandı. Zoom üzerinden 25 kişinin katıldığı çalıştaya 
toplamda 40 kişi katılım gösterdi. 
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İLKE Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) 
Direktörü İbrahim Hakan Karataş, eğitim çalışmaları 
kapsamında SETA Araştırmacısı Müberra Nur Emin’i 
Ankara merkez ofisinde ziyaret etti. 

İLKE Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) 
Direktörü İbrahim Hakan Karataş, TEDMEM Eğitim ve 
Sosyal Araştırmalar Koordinatörü Sabiha Sunar ve Eği-
tim Uzmanı Nilgün Demirci Celep’İ TEDMEM Ankara 
merkez ofisinde ziyaret etti. 

İLKE Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) 
Direktörü İbrahim Hakan Karataş, eğitim çalışmaları 
kapsamında HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan 
Yardımcısı Dr. Osman Yıldız’ı ziyaret etti.

İLKE Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) 
Direktörü İbrahim Hakan Karataş, eğitim çalışmala-
rı kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Dr. 
Adem Ceylan’ı ziyaret etti.

Vakıf Müdürü Abdullah Serenli ve Eğitim Politikaları 
Araştırma Merkezi (EPAM) Direktörü İbrahim Hakan 
Karataş İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’yı 
makamında ziyaret etti. 

EPAM ekibi 1-3 Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekle-
şen 20. Millî Eğitim Şûrası’na katıldı. EPAM Direktörü 
Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş, “Eğitimde Fırsat Eşit-
liği” temalı oturumda fikir ve görüşlerini beyan etti. 
Şûra’da EPAM’ın yayımlamış olduğu “20. Millî Eğitim 
Şûrası Görüş ve Öneriler” başlıklı politika notu katılım-
cılara ve ilgililere sunuldu.

Ziyaretler
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Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM), adil, hakkaniyetli ve müreffeh bir toplum 
hedefini hayata geçirmek üzere kuruldu. TODAM sahih bir düşünce geliştirmenin yanı sıra so-
mut çözüm önerilerini de hayata geçirmektedir. TODAM’da gerçekleştirdiğimiz araştırmalarla, 
Türkiye ve dünyadaki fikri birikim ve yönelimleri takip ediyor ve eleştirel bir gözle değerlen-
diriyoruz. Tüm dünya ile entelektüel etkileşim ve ilişkimizi kurmaya ve korumaya çabalıyoruz. 
Toplumsal değişim alanında araştırmalar yapıp veri setleri ve analiz modelleri oluşturuyoruz. 
TODAM’da ayrıca önemli sosyal sorunları veriler ışığında ele alıyor ve bu sorunlara çözüm öne-
rileri geliştiriyoruz. TODAM’da günümüzün önemli sorunlarının çözümü ve müspet toplumsal 
değişim için İLKE değerlerinden hareketle strateji ve bilgi üretiyoruz.

ilke.org.tr/todam

TOPLUMSAL DÜŞÜNCE VE  
ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (TODAM) 
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Müslüman Dünyada Düşünce ve Hareketler Projesi, 
Müslüman toplumların gündemlerinde ne tür mesele-
ler, değişimler, gelişmeler, yönelimler, etkileşimler ve 
tartışmaların mevcut olduğunu araştırmayı; bunların 
takip, tasnif ve analizini yaparak Müslüman toplumları 
günceli yakalayarak ve veriye dayalı olarak tanımayı 
ve tanıtmayı hedefliyor. Proje kapsamında yürütülen 
araştırmalar tematik olarak tasnif edilerek, farklı pers-
pektiflerle zengin bir veri tabanına aktarılarak ilgilile-
rin istifadesine sunuluyor. 

Proje kapsamında, 2021 yılı boyunca aylık olarak Müs-
lüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni yayımlandı. 
Bülten kapsamında yapılan araştırmalardan hareketle 
yıllık analiz raporu hazırlandı. 2021 yılı boyunca Müs-
lüman toplumların gündeminde yer alan meseleler 
çapraz analiz metoduyla tematik olarak analiz edildi. 

“İnsan Hakları ve Hukuk”; “Uluslararası Politika ve Gü-
venlik; “Kadın”; “Çevre ve İklim”; “Ekonomi ve Kalkın-
ma” gibi toplamda 12 temadan oluşan raporda 2021 
yılında Müslüman toplumların dinamik gündemini bü-
tüncül bir şekilde okuyucunun istifadesine sunuldu.

Proje bağlamında gerçekleştirilen Müslüman toplum-
ların önde gelen şahsiyetleri, çağdaş dini hareketleri, 
aktif sivil toplum ve düşünce kuruluşları araştırmaları-
nın yer alacağı kapsamlı bir antoloji hazırlandı. “İslami 
Çalışmalar”; “Toplumsal Çalışmalar”; “Medya”; “Eği-
tim”; “İslami Finans” gibi başlıklarla tematik olarak 
tasnif edilen antolojide ilgili tema bağlamında akade-
mik analiz ve uzman görüşlerine de yer verildi. Anto-
lojide 200’e yakın sivil toplum ve düşünce kuruluşu, 
150’ye yakın hareket ve 120’den fazla şahsiyete yer 
almıştır.

Müslüman Dünyada Düşünce  
ve Hareketler Projesi

Müslüman Dünyada Düşünce ve Hareketler Projesi kapsamında üç ayrı çalışma yapılıyor:

Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

Voices from Muslim World Projesi

Antoloji 

Müslüman dünya birikimini birbiriyle paylaşıyor.
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Voices From Muslim World projesi küresel sorunlara 
dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Müslümanların 
perspektiflerini yansıtmayı, güncel problemler karşısında 
üretilen farklı düşüncelerin çeşitliliğini göstermeyi amaç-
lıyor. Böylece Müslüman toplulukların fikri etkileşimleri-
nin artması, tüm dünyada yaşanan ekonomik, politik ve 
toplumsal krizlere yeni alternatifler üretilmesi bekleniyor.

Proje kapsamında alanında kıymetli çalışmalar yaparak 
gelecek vadeden, çalışmalarıyla gelecekte adından söz 
ettireceği tespit ediliyor. Proje, geçmişin birikiminden 
beslenerek yenilikçi bir bakışla mevcudu doğru okuyabi-
len Müslüman şahsiyetlerin, başta Türkiye’ye ve tüm dün-
yaya tanıtılmasını hedefleyen bir projedir. Bu bağlamda 
İslam dünyasının toplumsal sorunları üzerine çalışmalar 
yürüten akademisyen, siyasetçi, aktivist ve gazeteciler 
ile röportajlar yapılıyor. Bu röportajlarda Müslüman dün-
yanın küresel ve toplumsal sorunları üzerine Müslüman 
entelektüellerin yorumları ve çözüm önerileri aktarılıyor.

İslam dünyasında geniş yankı uyandıran temel mese-
leler farklı Müslüman topluluklarda yaşan düşünürlerle 
birlikte ele alınıyor. 2021 yılı içinde gerçekleştirilen prog-
ramlarda Omer Suleiman, Yasir Qadhi, Hamza Tzortis, 
Admir Mulasmanovic, Adeel Malik, Heba Raouf Ezzat ve 
Ovamir Anjum gibi alanında kıymetli çalışmalar yapan 
isimlerle Müslüman dünyanın gündemleri konuşuldu.

Voices From  
Muslim World  
Projesi

Voices From Muslim World projesi Müslüman dünyanın sesi önemli  
şahsiyetleri Türkiye ve dünyaya tanıtacak.
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Müslüman Dünyada Düşünce ve Hareketler Projesi 
kapsamında Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bül-
teni aylık olarak yayımlanıyor. Bülten Müslüman dün-
yanın gündemini işgal eden güncel konuları ve fikri 
birikimi Türkiye’ye aktarmayı amaçlıyor.

43 ülkeden 191 sivil toplum, araştırma ve düşünce ku-
ruluşlarının yazılı ve sözlü faaliyetleri taranarak oluş-
turulan bültende, “Kültürel Çalışmalar”; “Temel Hak 
ve Özgürlükler”; “Strateji ve Enerji Çalışmaları”; “Top-
lumsal Refah” olmak üzere dört tema mevcut. Araş-
tırmalar neticesinde bültende Müslüman toplumların 
gündemindeki nitelikli içeriğe sahip faaliyetler bü-
tüncül bir şekilde araştırmacı ve ilgililerin istifadesine 
sunuluyor. Ayrıca hazırladığımız bültenlerde yer alan 
konulardan hareketle eylül ayından beri her ay ikişer 
tematik yazı yayımlanıyor. 

Müslüman Dünyadan  
Fikri Birikimler Bülteni

43 ülkeden 200’ün üzerinde STK faaliyeti 
incelenerek dağınık halde bulunan bilgiler,  

düzenlenip bir bütün haline getiriliyor. 

Şimdiye kadar yayımladığımız tematik yazı  
başlıkları şunlardır:

“Covid-19 Politikalarının Neoliberal Paradigmadaki 
Sınırlı Devlet İlkesine Etkisi”; 

“İstanbul Sözleşmesi ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
Bölgesindeki Kadınlar için Yeni İmkânlar”;

“Dijital Otoriterleşme ve Teknikleri”; 

“İklim Değişikliği: Göç, Siyaset ve Güvenlik”; 

“Küresel Bir Telaş: Başka Bir Dünya İçin Uluslararası İş 
Birliği Mümkün mü?”, 

“Toplumsal Dışlanma: İfade Özgürlüğü mü, Nefret 
Söylemi mi?”
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlü-
ğü tarafından desteklenen Sanatın Göçü: Suriyeli Sa-
natçıların Türkiye’ye Entegrasyonu ve Kültürel Etkileşim 
Projesi, 2011 yılında Suriye’de patlak veren iç savaşın 
ardından Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan ve farklı 
alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli sanatçıların tecrü-
belerini dinlemek, veri toplamak ve deneyimlerin sanat-
larına yansımalarını gözlemlemek amacıyla hazırlandı. 

2022 yılında çalışmalarına başlanacak olan proje kap-
samında 25 sanatçıyla görüşmeler yapılması planlanı-
yor. Bu görüşmeler ile iç savaşın etkileri ve sanatçıların 
Türkiye’ye sığınmalarının yaşamlarında ve sanatlarında 
nasıl değişimlere yol açtığına dair kişisel tecrübeleri 

kayıt altına alınacaktır.  Projenin çıktılarının takip edi-
lebilmesi için bir web sitesi hazırlanıyor. Bu web sitesi 
içerisinde ise sanatçılarla yapılan görüşmeler ve sanat-
çılara ait portfolyoların yer alması planlanıyor. Çalışma 
kapsamında Suriyeli sanatçıların Türk sanat alanına 
nasıl daha fazla katkı sağlayabileceklerini tartışmaya 
açmak ve uygulanabilir sonuçlar elde edebilmek mak-
sadıyla, sanatçı ve akademisyenlerin katılımıyla bir 
çalıştay düzenlenecektir. Bu çalıştay konuşmaları bir 
kitapçık olarak hazırlanacaktır. Ayrıca proje çekimlerin-
den bir belgesel hazırlancaktır. Proje sonunda düzenle-
necek karma sergi ile Türkiye’ye göç eden sanatçılara, 
ülkemizin nasıl katkı sağladığı gözlenmiş olacaktır. 

Sanatın Göçü  
Projesi Başladı 

25

1

1

1

görüşme

belgesel

karma sergi

web sitesi 
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Toplumsal Değişim ve Gelişim Projesi adil, hakkani-
yetli ve müreffeh bir toplum hedefini hayata geçirmek 
amacıyla insan refahının farklı boyutlarını ölçmek için 
bir çerçeve sunma çabasındadır. Bu bağlamda proje 
kapsamında çeşitli alanlara ait göstergeler üzerinden 
toplumsal refahı ölçen Toplumsal Değişim Endeksi 
(TDE) endeksi geliştiriliyor ve sosyal gelişim, müreffeh 
toplum, toplumsal dönüşüm konularıyla alakalı proje-
nin fikri altyapısını besleyecek ve bilinirliğini arttıracak 
uluslararası düzeyde çalıştaylar, sempozyumlar ve ya-
yınlar yapılıyor. 

Toplumsal Değişim Endeksi, mevcut refah anlayışına 
alternatif modeller ve düşünme yolları geliştirerek 
toplumsal refahın çok boyutlu, ilişkisel ve yapısal 

olduğunu gösteriyor. Endeks, var olan endekslerden 
farklı olarak, mevcut refah anlayışındaki ön kabulleri 
ve verili hâkim dünya görüşünü sorgulayarak yeni bir 
refah anlayışı geliştiriyor. Endeks ile toplumun iktisadi, 
sosyal ve kültürel boyutlarını ele alarak tüm dünya ül-
kelerini ilgilendiren bütüncül göstergeler ve şeffaf ve-
rilerle kapsamlı ve sistematik bir ölçüm amaçlanıyor. 
Proje eğitim, ekonomi, sağlık, çevre, toplumsal refah, 
güvenlik, enerji, ulaşım ve iletişim gibi birçok alanda 
ülkeler için bir çerçeve sunuyor. Bu endeks bir ülkenin 
hangi alanlarda sorunları olduğunu, hangi alanlarda 
dünya ortalamasının üzerinde ve altında olduğunu 
gösteriyor. Bir ülkenin benzer ekonomik düzeyde olan 
diğer ülkeler ile mukayesesine de zemin hazırlıyor.

Toplumsal Değişim  
ve Gelişim Projesi 

Veriye dayalı ve dünya toplumlarını karşılaştırmalı olarak inceleyen bir endeks geliştiriliyor.

151 ülkeyi kapsayan veri yapısı

208 göstergeye sahip veri tabanı 

Temel, ekonomik, sosyal ve kültürel olmak üzere 4 boyut 

Eğitim, sağlık, güvenlik, çevre, enerji, iletişim, ulaşım, inovasyon gibi 16 farklı alt bileşen

Uluslararası düzeyde çalıştaylar 
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Politika Notları 

TODAM, adil, hakkaniyetli ve müreffeh bir toplum hedefine ulaşmak için toplumsal meselelere karşı 
çözüm önerileri geliştiriyor. Sosyal politikalar, sağlık politikaları, ekonomi politikaları, gençlik, hu-
kuk, göç politikaları, aile vb. alanlara dair mevcut gidişatın iyileştirilmesi amacıyla alanın uzmanları 
tarafından kaleme alınan politika notlarından 2021 yılı içerisinde 8 adet yayımlandı.

Türkiye’de Göçmenlerin Entegrasyonu
Betül Ok Şehitoğlu tarafından hazırlanan politika notunda; göçmenle-
rin barınma, sağlık, eğitim ve vatandaşlığa erişim alanlarındaki sorun-
lar tespit ediliyor ve uyum süreçlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve 
güncellenmesi için politika önerileri ortaya konuluyor.

Türkiye’de Ev Sahipliği ve Kiracılığın Değişen 
Yapısı 
Muhammed Ziya Paköz tarafından hazırlanan politika notunda küresel 
ve Türkiye konut piyasasındaki benzer eğilimler, kiracıların ihtiyaç ve 
sorunları, Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyon ailenin hem yoksulluk sınırı-
nın altında hem de ikamet ettiği evde kiracı konumunda yaşadığı gibi 
bulgular ve konut politikalarının odağında hem yoksul hem kiracı olan 
1,5 milyon ailenin yer alması gerektiği gibi vurgular bulunuyor. 
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Nitelikli Göçmen İş Gücünün Çalışma Yaşamına 
Entegrasyonu
Fatih Yaman tarafından hazırlanan politika notunda göçmenlerin en-
tegrasyonun gerçekleşmesinde belirleyici bir parametre olan göç-
menlerin çalışma yaşamına uyumları risk ve fırsatlar temelinde irdele-
niyor, çok katmanlı bir program öngören öneriler sıralanıyor. 

Türkiye’de Arabuluculuk, Uzaklaştırma ve 
Tahkim’in Güncel Durumu 
Esma Küçükbay tarafından hazırlanan politika notunda uzun ve paha-
lı yargı süreci ve bunun neden olduğu adalete geç ulaşma problemi 
belirtiliyor. Çözüm olarak sunulan alternatif uyuşmazlık yöntemleri, 
arabuluculuk ve tahkime dair Adalet bakanlığınca paylaşılan veriler 
ışığında işleyişi daha etkili kılmak için gereken hususların tespiti yapı-
lıyor ve iyileştirme önerilerinde bulunuluyor.

Genç İşsizliğin Durumu, Ne Eğitimde Ne 
İstihdamdaki Gençlerin Eğitim ve İstihdam 
Politikasına Göre Analizi
Fatma Betül Coşkun ve Zafer Çelik tarafından hazırlanan politika no-
tunda hem eğitim aracılığıyla beşerî sermayelerini geliştirememiş hem 
de iş gücü piyasasından kopmuş ne eğitimde ne istihdamda gençler 
bakımından OECD ülkeleri arasında en yüksek orana sahip Türkiye’nin 
bu insan kaynağını verimli kullanabilmesi amacıyla politika önerileri 
sıralanıyor. 
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Türkiye ve Yeşil Ekonomi
Furkan Yıldız tarafından hazırlanan politika notunda; Türkiye’nin yeşil 
ekonomi gelişimindeki mevcut durumunu inceleniyor, uygulanan po-
litikaların güçlü ve zayıf yanları ele alınarak geliştirmek üzere somut 
çözüm önerileri sunuluyor.

Ar-Ge Ekosistemimizde Üniversitelerimiz
Ali Sınağ tarafından hazırlanan politika notunda üniversitelerin girdi 
odaklı yapısının çıktı odaklı bir yapıya dönüşmesinin sonucu olarak 
Türkiye’nin Ar-Ge ekosisteminin diğer aktörleri olan kamu ve özel sek-
tör ile ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği, sektör-üniversite iş 
birliğinin Ar-Ge çalışmalarındaki önemi üzerinde duruluyor.

Türkiye'de Sağlıkta Özelleşmenin Sonuçları 
Sağlık Hizmetlerinin Değişen Arz ve Talep 
Yapısı
İhsan Kutlu tarafından hazırlanan politika notunda 2000’li yıllarda uy-
gulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık alanında özel sektörün 
giderek yaygınlık kazanması ve özelleşmenin sonucu olarak önemli 
çoğunlukta olan bir kesimin nitelikli sağlık hizmetlerine erişim sorunu 
yaşaması gibi durumlar ele alınıyor.

İ L K E  P O L İ T İ K A  N O T U

Türkiye ve Yeşil Ekonomi: Mevcut Durum ve Öneriler

1

Furkan Yıldız

23

Türkiye ve Yeşil Ekonomi
Mevcut Durum ve Öneriler
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Türkiye’de ve dünyada toplumsal meselelere çözüm 
üretecek yeni yaklaşımlara ihtiyaç bulunuyor. Bu çer-
çevede toplumsal ihtiyaçları ve maslahatları takip 
ve analiz etmek büyük bir önem taşıyor. Toplumsal 
Meseleleri İzleme Projesi bu önemli vazifeyi yerine 
getirmek amacıyla hayata geçirildi. Proje Türkiye’de 
toplumun çeşitli boyutlardaki vaziyetini izah etmeyi ve 
bu izahtan hareketle yenilikçi çözüm yolları ve alterna-
tifler üretmeyi hedefliyor. 

Proje kapsamında iki temel çıktı bulunuyor. İlk çıktı 
olan Toplumsal Meseleleri İzleme Raporu, nüfus, aile, 
ekonomi ve finans, refah ve eşitsizlikler, kentleşme, 
göç, eğitim ve hukuk gibi çeşitli alanlarda veri temelli 
analizler barındırıyor. 2022 yılında yayımlanacak ra-
porda Türkiye tüm boyutlarıyla ele alınıyor, sorunlar 
ve çözüm önerileri sıralanıyor. Projenin ikinci çıktısı 
olan Sosyal Veri Platformu ise Türkiye’nin toplumsal 
görünümünü verilerle sunuyor. Aileden çalışma yaşa-
mına, ekonomiden hukuka, eğitimden kültüre kadar 
birçok farklı alana ait verileri ve analizleri kullanıcıların 
istifadesine sunuyoruz. 12 ana kategori, 100’den faz-
la konu başlığı ve 500’ün üzerinde grafikten oluşan 
platformda yalnızca verileri değil, verilerden hareketle 
yazılmış kapsayıcı analizlerle toplumsal meseleleri bü-
tünlüklü görebilmek mümkün.

Toplumun Görünümü Raporu Hazırlandı

Türkiye ve dünyada toplumsal meselelere 
çözüm üretecek yeni yaklaşımlar geliştirilecek.

12   Kategori 

250+   

75    
Konu
Başlığı

Grafik

sosyalveri.net
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2017 yılından beri İLKE Vakfı’nda faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) alana 
daha güçlü katkılar yapmak üzere 2021 yılında Sivil Toplum Akademisi (STA) olarak faaliyete 
başlamıştır. STA, Türkiye’de sivil düşüncenin ve faaliyet alanının gelişmesi için modeller üret-
mekte ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için eğitimler, etkin-
likler ve buluşmalar düzenlemekte, çeşitli yayınlar çıkartmaktadır. 

www.ilke.org.tr/sta

SİVİL TOPLUM AKADEMİSİ (STA)
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Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP) 
Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı, sivil toplum kuru-
luşlarının kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri ama-
cıyla, Sivil Toplum Akademisi tarafından 2017 yılından 
itibaren gerçekleştiriliyor. Senede 2 defa Türkiye içe-
risinde, 1 defa da uluslararası yapılacak şekilde plan-
lanan Kurumsal Gelişim Eğitim Programı kapsamında 
bugüne kadar 10 eğitim programı tamamlandı.

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı içerisinde 3 gün 
boyunca 7 farklı derste eğitimler veriliyor. Bu eğitimler 
hem STK’ların kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri 
açısından hem de kurumların ilişki geliştirmesi açısın-
dan önemli görülüyor. 

Covid-19 salgını ile birlikte eğitimde yeni bir model 
denenerek, 2020  ve 2021 yılları içerisinde Kurumsal 
Gelişim Eğitim Programı hibrit modelde gerçekleştiril-
di. Bu kapsamda 2021 bahar dönemi eğitimi de hib-
rit olarak yapıldı. Hibrit eğitim modeli içerisinde hem 
eğitim videoları hem de zoom uygulama dersleri yer 
aldı. Bu modelde ilk olarak bütün derslerin İLKE içe-
risinde eğitmenlerle ders videoları çekilerek Youtube 
sayfamıza konuldu. Programa kabul edilen katılımcı-
lardan öncelikle bu ders videolarını izlemeleri, video 
açıklamalarında yer alan takip soruları ile videoları ta-
kip  etmeleri istendi. Sonrasında 3 gün boyunca zoom 
üzerinden dersler müzakere edildi. 

50

35

100’e yakın Katılımcı

Farklı STK

Saat ders

2021 yılı içerisinde bir hibrit, bir de yüz yüze 
 program yapıldı 

KGEP 2021 Bahar (hibrit) 66 katılımcı

KGEP 2021 Güz (yüzyüze) 21 katılımcı
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Kurumsal Yönetim ve Organizasyon, Nihat Erdoğmuş 

Gönüllü Yönetimi, M. Lütfi Arslan

Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme, Davut Pehlivanlı

Denetim, M. Sıddık Acarlar

Proje Yazma ve Yönetme, Muhammed Halid Durmuş

Medya İletişimi, Hamit Kardaş

Dijital İmkanlar, Nihat Kılıç
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Gönüllülüğün Nabzı Burada Atıyor: 
Türkiye’nin Gönüllü Gücü Projesi Başladı

Sivil toplum çalışmaları Türkiye’de ve küresel ölçekte 
öne çıkan konulardan biridir. Sivil toplumda gönüllü-
lük üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında, ekse-
riyetinin kurumsallaşan yapılar içerisindeki gönüllü 
gücünün varlığına odaklandığı görülüyor. Ancak sivil 
alanın hızla dönüşümü klasik anlamdaki gönüllü gücü-
ne yeni tanımlar ve yeni hareket biçimleri katıyor. Bu 
yeni hareket biçimleri renkli, yaygın faaliyet alanları 
kurmakla beraber kişi katılımında da belirleyici oluyor.

Türkiye’nin Gönüllü Gücü (TGG) projesi ile sivil toplum 
geleneğine yaslanan ve bugünün dinamikleriyle hare-
ket alanını belirleyen kişi ve kurumların öyküleri dinle-
niyor. Belli bir faaliyet alanına dönük çalışmalar yapan, 
etki alanı oluşturmuş ve gönüllü gücünü öne çıkarmış 
yapılar ve bireysel çabalar projenin öncelikli odağıdır. 

Türkiye’nin sivil toplum ve gönüllü gücündeki ken-
di özgü gerçekliği dinamik bir yapı oluşturuyor. TGG 
projesi ile toplum içinde inisiyatif almış bu kişi ve 

TGG projesi toplum içinde inisiyatif almış kişi ve kurumların hikayeleri, hedefleri, 
çalışma biçimleri ve yarattıkları dönüşümleri dinleme imkanı sağlıyor.

tgg.ilke.org.tr 
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Proje kapsamında 30 kişiyle görüşülmesi hedeflenmektedir.  
Projeden ayrıca 10 mini belgesel çıkarılacaktır.

kurumların bizzat kendilerinden hikayeleri, hedefleri, 
çalışma biçimleri ve yarattıkları dönüşümleri dinleme 
imkanı yakalanıyor. İLKE, sivil toplum alanında yaptığı 
birçok projeye bir yenisini daha ekleyerek gönüllülü-
ğün farklı tonlarını ortaya çıkarıyor. Bu proje ile sivil 
toplum gönüllüleri için Türkiye’de gönüllülüğe dair 
önemli bir bilgi kaynağı oluşturulmuş olacak. Sivil top-
luma ilgi duyan araştırmacılar, sivil toplum gönüllüleri 
ve uygulayıcıları projenin öncelikli hedef kitlesidir. 

Projenin hedefleri şunlardır:

• Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının yapısı, ör-
gütlenmesi, çalışma alanları hakkında yapılmış 
incelemelere katkı sunmak. 

• Türkiye’de sivil toplum geleneğinin önemli dina-
miklerinden biri olan gönüllülüğü aktörlerinden 
dinleyerek bu anlatıyı ilgililerine ulaştırmak. 

• Sivil toplum alanındaki gönüllülüğe dair bilgi kay-
nağı oluşturmak. 

• Sivil toplum alanında geliştirdiği vizyon, yaptığı iş-
ler ile isminden söz ettirmiş kişi ve kurumların hi-
kayelerini aktarılabilir bir deneyim olarak sunmak. 

2021 içinde görüşme yapılan isimler:

Tülay Gökçimen, Human Movie Team

Nazan Yalçınkaya, Assalam Derneği & Kafe

Murat Yılmaz, Yetim Vakfı

Mehmet Ali Çalışkan, YADA Vakfı & Team

Itır Erhart, adimadim.org & acikacik.org

İbrahim Ceylan, BİSEG Derneği

Havva Sula, Sağlıkta Hamilik Çalışması (SAHA)

Gülden Sönmez, Hukuk Mücadelecisi

tgg.ilke.org.tr

Tarafından yürütülmektedir. Tarafından desteklenmektedir.
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STK’ların Kendisini Değerlendirmesi İçin Bir Fırsat: 
Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli

İLKE Vakfı’nın bugüne kadar elde ettiği birikimle sivil 
toplum kuruluşlarının kendilerini değerlendirerek geli-
şimlerine katkı sağlayacak bir modelin eksikliği tespit 
edildi. Bu bağlamda STA, sivil toplum kuruluşlarının 
kapasite gelişim çalışmalarına bir yenisini ekleyerek 
STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli projesini 
oluşturdu ve proje kapsamında bir web sitesi hazırladı.

Bu içeriklere site üzerinden üye olunarak erişiliyor. 
Üye olan katılımcılara site içerisinde tasarlanmış olan 
“bölüm planım” sekmesinden, hangi bölümlerde ken-
dilerini değerlendirdiklerini görme imkanı sunuluyor. 
STK’lar öz değerlendirmelerini on bölümden her biri 
için ayrı ayrı gerçekleştirebilirken aynı zamanda tüm 
başlıklar kapsamında bütüncül bir değerlendirme de 
yapabiliyorlar. Bu değerlendirmeler neticesinde ku-
rumların inceledikleri bölümlere ait uygulama, okuma 
ve izleme önerileri sunuluyor.

STK’ların kapasitelerini değerlendirebilecekleri bir platform inşa ettik.

STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli 4 
sac ayağı üzerine inşa edildi:

Kurumsal öz değerlendirme bölümlerine ait konu 
anlatımları 

Bölüm tanıtım videoları ve bölüm PDF’leri 

Bölüm göstergeleri 

Öz değerlendirme önerileri 
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1

10

10

10

165

4

40

analiz raporu

farklı alan

kitap bölümü

bölüm tanıtım videosu

değerlendirme sorusu

seviyede kapsayıcı ölçüm

farklı seviye önerisi
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Türkiye’de Sivil Toplumun Birikimi  
Kayda Geçirildi 

Sivil Toplum Bibliyografyası sivil toplum alanında son 
40 yılda Türkçe üretimiş olan 3694 makale, 3173 tez, 
1314 kitap ve daha bir çok eseri bir araya getiriyor. Tür-
kiye’de ki  en geniş sivil toplum kaynakçası olma özel-
liği taşıyan Sivil Toplum Bibliyografyası, 9000’e yakın 
eserin künye bilgisini arama ve filtreleme kolaylığı su-
nan bir web sitesi aracılığıyla kullanıcıların istifadesine 
sunuyor. Bibliyografyada hukuktan sağlığa, eğitimden 
sosyolojiye 25 farklı alanda arama yapılabiliyor. Ayrıca 
her bir eser için oluşturulmuş en az 2 anahtar kelime 
ile ilgili literatürdeki çalışmalara erişilebiliyor. 

Sivil Toplum Bibliyografyası içerisinde:

Eserler yayın adı, yayın yılı, yazar adı, baskı kaydı, 
yayın yeri, yayınevi, sayfa sayısı, cilt ve baskı kaydı gibi 
künye bilgileri yer alıyor.

Her bir eser için o eseri tanımlayan anahtar kelimeler 
bulunuyor.

Erişim ve kullanım kolaylığı sağlayan ara yüz yer alıyor.

Anahtar kelime, başlık, alan, konu ve tarihe göre ara-
ma yapma ve farklı filtrelerle aramaları özelleştirebilme 
imkânı bulunuyor. 

8920 
3694  
3173 
1314  
322 
196  
193   

7381    
1180     
780      

Girdi

Makale

Tez

Kitap

Bildiri

Kitap Bölümü

 Rapor

 Yazar

 Dergi

 Yayınevi
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İslami STK’lar Araştırması Yenilendi 

Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve Faali-
yetlerinin Değişimi araştırması, Türkiye’de faaliyet 
gösteren İslami sivil toplum kuruluşlarının işleyişlerini, 
kurumsal yapıları ile faaliyetlerinin işlerliğini, değişi-
mini, dönüşümünü ve etkileşimlerini ortaya çıkarmayı 
hedefliyor. 

İlki 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilen İslami STK’la-
rın Kurumsal Yapılarının ve Faaliyetlerinin Değişimi 
araştırması aradan geçen zamandaki etkenleri de 
dikkate alarak yenileniyor. Bu kapsamda Türkiye ge-
nelinde sivil toplum kuruluşlarından farklı kademele-
rinde yer alan kişilerle yüz yüze yarı yapılandırılmış 
mülakatlara dayanarak yürütülen araştırma ile elde 
edilen veriler, İslami STK’ların çalışmalarındaki gayesi, 
değişim ve sürekliliklerini tanımlamada kullanılacak. 
Araştırmada İslami STK’ların geçirdiği yapısal ve fikri 
değişim inceleniyor. Bu kapsamda bugüne kadar 76 
kişi ve kurum ile görüşmeler gerçekleştirildi. Görüş-
meler neticesinde kimlik & aidiyet, kurumsallaşma, 
ilişki & iletişim, örgütlenme modelleri, kaynaklar gibi 
başlıklar ele alınıyor. 2022 yılında kamuoyu ile payla-
şılması planlanan araştırmanın yazım süreci sürüyor. 

Araştırma ile İslami STK’ların geçirdiği yapısal ve fikri değişim inceleniyor.
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Türkiye’de Sivil Toplumun Nabzını 
Tutuyoruz 

STA’nın sivil toplum araştırmaları çerçevesinde çıkart-
maya başladığı “Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi” 
bülteni Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuru-
luşlarının yayınlarının ve organizasyonlarının incelen-
diği ve özetlendiği bir bülten olarak yayımlanmaya de-
vam ediyor. Aylık olarak çıkartılan ve Türkiye’deki sivil 
toplum faaliyetlerini bütüncül bir perspektifle gözler 
önüne koymayı amaçlayan bültenin, ayrıca STK’ların 
görünürlüğünü, Türkiye’deki sivil toplum bilincini ve 
STK’lar arasındaki iş birliğini arttırmak da hedefler 
arasında yer alıyor. 

Bugüne kadar 7 bülten yayımlandı. Bu bültenlerde 98 
faaliyete, 60 farklı kuruma yer verilmiştir. Bültende yer 
alan ayın kurumu ile o ay içerisinde etkinliğiyle dikkat 
çeken bir kurum inceleniyor. Ayın faaliyeti ile o ay içe-
risinde önemli görülen, sivil topluma katkı sağlamış bir 
çalışma ele alınıyor. Ayrıca her ay gündemde olan bir 
meselenin ele alındığı röportajlar gerçekleştiriliyor. Bu 
şekilde sivil toplumun sadece etkinlikleri, eğitimleri ve 
yayınları incelenmekle kalmayıp aynı zamanda İLKE 
perspektifinden çalışmalar da öne çıkarılmış oluyor. 

Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi Bülteni’nin sivil 
toplum kuruluşları arasında bir ağ kurması ve genişle-
mesi hedefi ile çalışmaları sürdürüyor.  

Bülten Türkiye’deki sivil toplum faaliyetlerini bütüncül bir perspektifle sunuyor
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STK Konuşmaları

STK konuşmaları sivil toplum kuruluşlarının önemli ve öncelikli meselelerinin bir moderatör ve uzman ile 
katılımcı bir şekilde müzakere edildiği etkinlik serisidir. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde 3 STK konuşması 
yapıldı. Covid-19 salgını nedeniyle bu etkinlikler online olarak gerçekleştirildi. Etkinliklere yirmi farklı kurum-
dan elli katılımcı katıldı. 

STK Konuşmaları 15- Türkiye’de Sivil Toplumun 
Geleneği

Lütfi Sunar moderatörlüğünde Ömer Çaha ile gerçekleştirilen 
STK Konuşmaları 15’de sivil toplum kavramının kökeni, sivil 
toplum otorite ilişkisi, Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemde 
sivil toplum kavramı ele alındı.   

STK Konuşmaları 16-Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon

Merve Bircan Altınsoy moderatörlüğünde Muradiye Ateş ile 
gerçekleştirilen STK Konuşmaları 16’da sosyal girişimcilik ve 
inovsyon kavramları, inovasyon örnekleri, sosyal girişimcili-
ğin klasik/iktisadi girişimcilikten farklı yönleri ele alındı. 

STK Konuşmaları 17-Sivil Toplumun Geleceği

Halit Bekiroğlu moderatörlüğünde Ömer Torlak ile gerçekleşti-
rilen STK Konuşmaları 17’de sivil toplumun gelecekteki rolü, si-
vil toplum özel sektör ilişkisi, gelecekte sivil toplumun gündemi 
gibi önemli başlıklar değerlendirildi.  



İLKE FAALİYET RAPORU 2021102

STK’ların Kapasitesini Geliştiriyoruz

STK’larda Kapasite Geliştirme Eğitimleri, sivil toplum 
kuruluşların ihtiyaç duydukları pek çok farklı alana 
destek vermek için kurgulandı. Bu kapsamda henüz 
kurulmuş veya kurumsallaşma sürecinde olan küçük 
ve orta ölçekli sivil toplum kuruluşlarının işlerini daha 
etkin, verimli ve sistematik hale gelmesi ve süreklilik 
kazanmasına katkı sağlamak amacıyla çeşitli eğitim-
ler gerçekleştiriliyor. Bu eğitimlerde hem teorik hem 

pratik bilgilerin olmasına önem veriliyor. Eğitimler-
de verimliliğini artırmak amacıyla her derse katılım 
sınırlandırılıyor. 

Ayrıca kurumlardan gelen talepler doğrultusunda 
farklı eğitim kurguları da hayata geçirilebiliyor. 

Eğitimlerde verimliliğini artırmak amacıyla her derse 
katılım sınırlandırılıyor. 

Eğitimlere 15 farklı STK’dan 30’ar kişi katılmıştır. 

2021 yılı içerisinde 3 eğitim gerçekleştirildi: :

Uluslararası Rapor Yazma Eğitimi, Mehmet Fatih Serenli

Stratejik Planlama Eğitimi, Nihat Erdoğmuş

Kampanya Hazırlama Eğitimi, Fikri Cumhur 
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Uluslararası Rapor Yazma Eğitimi
Sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları çalışmaları hazır-
ladıkları raporlarla yurt dışındaki kurumlara iletebil-
mesi önem taşıyor. Bu bağlamda  sivil toplum kuruluş-
larının kendilerini geliştirebilmeleri için Uluslararası 
Rapor Yazma Eğitimi Mehmet Fatih Serenli tarafından 
verildi. Eğitimde rapor yazılırken dikkat edilmesi ge-
reken noktalar, raporun bölümleri ve her bölümde ele 
alınacak noktalar paylaşıldı. Eğitime farklı STK’larda 
20 kişi katıldı. Teorik ve pratik olmak üzere iki aşa-
malı olarak kurgulanan eğitimin ikinci aşaması ocak 
ayında yapılacak. 

Stratejik Planlama Eğitimi
Nihat Erdoğmuş tarafından yapılan Stratejik Planlama 
Eğitimi’nde sivil toplum kuruluşlarının gelecek planla-
maları için temel oluşturan stratejik planlamanın öne-
mi, stratejik planlama aşamaları ve stratejik planlama 
yapılırken düşülebişecek hatalar ele alındı. Eğitime 
farklı STK’lardan 30 kişi katıldı.  

Kampanya Hazırlama Eğitimi
Fikri Cumhur tarafından verilen Kampanya Hazırlama 
Eğitimi’nde sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları çalış-
maların doğru hedef kitlesine dikkat çekici bir biçim-
de iletilebilmesi kritik noktalar paylaşıldı.  
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Proje Sunumları

Sivil Toplum Akademisi, sivil toplum alanında yapılan önemli projeleri alanın ilgilileri ile müzakere ediyor. 
Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde 2 proje sunumu gerçekleştirildi. Sunumlara akademisyenler, sivil toplum 
profesyonelleri ve ilgileri katıldı. 

Sosyal Ağların Sürdürülebilirliğinin 
Geliştirilmesi Proje Rapor Sunumu
Afet ve acil durumlara müdahalede sivil toplum kapa-
sitesini geliştirmeyi hedefleyen ve AFAD ve belediye 
odaklı ve çözüm ortaklığını esas alan iki model gelişti-
ren proje sunumu Metin Toprak tarafından yapıldı. 

Sivil Diyaloğun Güçlendirilmesi 
Proje Sunumu
Yaşama Dair Vakıf’ın (YADA Vakfı), Avrupa Birliği des-
teğiyle 2018-2021 yılları arasında yürüttüğü “Sivil Di-
yaloğun Güçlenmesi” projesi, YADA Vakfı’ndan Ceylan 
Özünel ile birlikte müzakere edildi. 
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ÜYE KURULUŞLAR
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İLKE Vakfı çatısı altında yer alan İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği 
(YEKDER) ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) her biri alanlarında öncü çalış-
malar yapmaktadır. İLEM; ilmi geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesine zemin oluş-
turarak insanlığın sorunlarına çözüm üreten ilmi çalışmalar yapmayı gaye edinmiştir. YEKDER; 
ahlâkî ve manevî bakımdan tutarlı nesiller yetişmesinin, toplumumuzda kaliteli bir din eğitimi 
hizmeti verilmesine bağlı olduğu fikrinden hareketle, din eğitimi alanında özgün modeller ve 
materyaller üretilmesine ve nitelikli din eğitimcilerinin yetişmesine katkı sağlanmayı kendine 
gaye edinmiştir. İGİAD ise girişimciliğin teşvik edilmesi ve iş ahlakının yaygınlaştırılması husu-
sunda bilgilendirme, eğitim ve yayın faaliyetleriyle iş dünyasında ahlaki bir duyarlılık oluştur-
mayı amaçlamaktadır.

ÜYE KURULUŞLAR
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2003 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), iş ahlakı 
ve girişimcilik alanlarında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.

İGİAD, girişimciliğin teşvik edilmesi ve iş ahlakının yaygınlaştırılması hususunda bilgilendirme, 
eğitim ve yayın faaliyetleriyle iş dünyasında ahlaki bir duyarlılık oluşturmayı amaçlamaktadır. 

İGİAD, ahlaki olmayan bir işi meşru kabul etmeyerek piyasa şartlarını yeniden sorguluyor, hak 
eksenli bir iş hayatının inşası için gayret sarf etmekte ve helal kazancın adil paylaşımını yaygın-
laştırmaya çalışmaktadır.  Öte yandan bu yönde çalışacak girişimcileri destekleyerek onlara reh-
ber olmayı, model sunmayı ve bu bağlamda iş hayatını dayanışma ekseninde yeniden kurmayı 
amaçlamaktadır.

300’den fazla iş adamı, akademisyen ve profesyonel çalışandan oluşan üye tabanıyla İGİAD, Tür-
kiye’de iş dünyasının gündemine iş ahlakını taşıyan ilk kuruluşlardandır. İGİAD, uyguladığı insani 
geçim ücreti araştırması, verdiği girişimcilik ödülleri, düzenlediği iş ahlakı zirvesi ve yayımladığı 
iş ahlakı raporları ile kuruluşundan bugüne Türkiye’deki iş dünyasına önemli katkılar sağlamıştır. 

igiad.org.tr 

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) 

“Hak eksenli bir iş hayatı”
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9. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Grand 
Cevahir Hotel’de Gerçekleştirildi

İGİAD’ın 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 
2021 tarihinde Grand Cevahir Hotel’de gerçekleştiril-
di. Toplantıya çok sayıda davetli katıldı. 

İkram sonrası başlayan program; selamlama konuşma-
ları, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan’ın 
karşılama konuşmaları, plaket takdim töreni, genel ku-
rul gündemi ve teşekkür konuşmaları ile son buldu.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı yönetim Kurulu Başkanı 
Lütfi Sunar, İstanbul Ticaret Odası Başkan Vekili İsra-
fil Kuralay, İstanbul Fatih Belediye Başkanı M. Ergün 
Turan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç se-
lamlama konuşmalarını yaptı.

9. Olağan Genel Kurul Toplantısı için divan heye-
tinin seçimine geçildi. Divan heyeti başkanlığına, 

“İGİAD Hakkın, hukukun ve adaletin ancak ahlak temelinde yükseleceği inancıyla 
“helal kazanç ve adil paylaşım” ilkesiyle sadece iş hayatımızın değil; sosyal 

hayatımızın da daha huzurlu ve meşru olacağına inanmaktadır.”

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan
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önergenin oylanması neticesinde Reşat Petek, üyelik-
lerine ise Hasan Faik Tunalı ve Haydar Temel seçildi. 

Ayhan Karahan başkanlığındaki İGİAD Yönetim Kurulu 
şu isimlerden oluşuyor: Adem Güler, Emrah Yazıcı, Hü-
seyin Akça, İsmail Hakkı Karahan, Mahmut Reşit Üs-
tün, Nuri Ecevit, Orhan Demir, Ömer Bedrettin Çiçek, 
Sinan Şahin, Şükrü Özkara, Yusuf Şentürk, Ali Akyüz, 
Mikail Karaca, Muhammet Sait Bozik ve Enes Alkan.

Denetleme Kurulu Üyeleri; Davut Şanver başkanlığın-
da Yusuf Alpaydın, Orhan Yaşar, Hüseyin Acar, Meh-
met Çakar ve Faruk Özkaya’dan oluşuyor.

Disiplin Kurulu Üyeleri; Hüseyin Akkuş başkanlığında 
Hamza Keniş, Hasan Faik Tunalı, Mustafa Karaca ve 
Hamit Yıldırım’dan oluşuyor. 

Tahkim Kurulu Üyeleri; Nihat Erdoğmuş başkanlığında 
Ahmet Karahan, Hamza Keniş, Hüseyin Akkuş, Hasan 
Faik Tunalı, Orhan Sağlam, Kenan Yabanigül ve Abdül-
kadir Uslu’dan oluşuyor. 

Genç İGİAD Yönetim Kurulu ise; Enes Alkan başkan-
lığında Mehmet Fatih Kıratlı, Refik Söylemez, Talha 
Topal Ali Özkan, Bilal Acar, Cafer Albayrak, Hasan Öz-
kurt, Muhlis Akkaya, Raşit Genan, Safa Özkara, Taha 
İslamoğlu ve Muhammed Emin Memiş’ten oluşuyor.
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Zor Zamanda İş Ahlakının  
Önemi Konuşuldu

İGİAD tarafından düzenlenen, iş ahlakı konusuna dik-
kat çekmeyi ve bu konuda duyarlılık oluşturmayı he-
defleyen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi’nin altıncısı “Zor Za-
manda İş Ahlakının Önemi” temasıyla Grand Cevahir 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

İş Ahlakı Zirvesi, Türkiye’de iş ahlakını kamuoyunun, 
devlet kurum ve kuruluşlarının, iş dünyasının ve sivil 
toplum kuruluşlarının gündemine taşımayı; iş ahlakı 

konusunda duyarlılık artışı sağlamayı; iş ahlakının yay-
gınlaşmasına katkıda bulunmayı ve iş ahlakında iyi uy-
gulama örneklerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Program, Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Ömer Torlak, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Karahan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail 
Gülle’nin karşılama konuşmalarıyla başladı. İsmail Gül-
le konuşmasında özellikle bu zorlu salgın döneminde 

TİAZ, Türkiye’de iş ahlakını kamuoyunun, devlet kurum ve kuruluşlarının, iş 
dünyasının ve STK’ların gündemine taşımayı hedefliyor.
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kısa vadeli çıkarlar için iş ahlakına riayet etmekten 
vazgeçmeyenlerin uzun vadede kazançlı çıkacaklarını 
vurguladı.

EkoTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Özdemir’in 
yönettiği ilk oturumda LC Waikiki Grubu CEO’su Mus-
tafa Küçük, “Bir Başkasının Zarar Görmesine Engel Ol-
mak” başlığı çerçevesinde zor zamanda zorluklardan 
çıkışa giden yol hakkında değerli örnekler aktardı. 
Oturumun diğer konuşmacısı Eyüp Sabri Tuncer Koz-
metik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin 
Tuncer de “Bir Başkasının Zarar Görmesine Engel Ol-
mak” konusu kapsamında dikkate şayan tecrübelerini 
katılımcılar ile paylaştı. 

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Bilal Kemikli’nin yönettiği ikinci oturumda 
“Zora Düşmek İnsan Kaynaklı mı Sistem Kaynaklı 
mı?” başlığını ele alan Türkiye Halk Bankası Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, iş ahlakının 

güçlendirilmesi için bireylerin ve kurumların ahla-
ki bütünlük çerçevesinde bilinçlenmesi gerekliliğini 
vurguladı. Oturum, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut 
Asmalı’nın “Zor Zamanda Dayanışma Örneği Karz-ı 
Hasen” konusu çerçevesinde Karz-ı Hasen müessese-
sinin önemi ve zor zamanlardan geçen iş insanlarına 
olumlu katkıları üzerine verdiği kıymetli örneklerle ni-
hayete erdi.

Eş zamanlı olarak dijital platformlardan da takip edilen 
altıncı Türkiye İş Ahlakı Zirvesi ile İGİAD, zor zamanda 
iş ahlakına ilişkin örneklerin akademi, iş dünyası ve 
medya gibi çeşitli çevrelerden profesyonel kişilerce 
dile getirildiği anlamlı bir programa daha imza attı.  

100’ün üzerinde üye ve çok sayıda davetlinin katıldığı 
programı Youtube’da   çevrimiçi olarak 476 kişi izle-
di. Panellerin ardından toplu fotoğraf çekimi ile zirve 
sona erdi.
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İş Ortaklıkları Araştırması Tamamlandı

İGİAD, işletmelerin ahlakı merkeze alarak güçlenme-
lerini hedeflemekte, aynı zamanda küçük sermayele-
rin bir araya gelerek büyük girişimleri oluşturması için 
ortaklıkları teşvik etmektedir. Zira iş ortaklıklarının ge-
lişimi Türkiye’nin iktisadî ilerlemesi açısından önemli 
bir konudur. İş ortaklıkları, günümüz iktisadi yaşamına 
hem ulusal hem de küresel ölçekte yön verici nitelikte-
dir. Ülkemizde yaşanan iktisadi gelişmeler ve büyüyen 
işletmelerin yanı sıra girişimciliğin de ilerlemesiyle iş 
ortaklıkları konusu son zamanlarda gündemde daha 
sık yer bulmaya başladı. 

Küresel rekabet koşullarında yaşanan gelişmeler, bil-
ginin iktisadi faaliyetlerdeki önemini arttırmaktadır. 
Ancak veriler incelendiğinde ülkemizde ortaklıkların 
nicel ve nitel bakımlardan istenildiği kadar gelişme-
diği ortaya çıkmaktadır. Bu durum, iş ortaklıkları ko-
nusunun değişik boyutlarıyla araştırılması ihtiyacını 
doğurdu. 

İş Ortaklıkları Araştırması, İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
ve İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) gibi iş 
dünyasının iki önemli kuruluşu tarafından, ülkemizde 
ortaklıkların nicel ve nitel bakımlardan istenildiği ka-
dar gelişmemesinin nedenlerinin incelenmesi ve ya-
pılabilecekler açısından kamuoyunun bilgilendirilmesi 
amacıyla hazırlandı. Bu kapsamda, yapısal sorunları 
tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla 
10 ilde 50 iş adamıyla yüz yüze görüşmeye dayalı bir 
araştırma yapıldı. 

Türkiye’de İş Ortaklıklarının  
Niteliği, Yapısı ve Yönelimleri

Türkiye’de İş Ortaklıklarının  
Niteliği, Yapısı ve Yönelimleri
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Türkiye’de işletmelerle ilgili genel sayısal bilgiler ve 
farklı sektörlerden farklı tecrübeye sahip kişiler ile 
yapılan görüşmelere dayanan araştırma, Türkiye’de 
ortaklıkların güncel meselelerine ve ortaklık ilişkisinin 
dinamiklerine ışık tutuyor. Araştırma neticesinde ha-
zırlanan rapor, veriler ışığında Türkiye’deki iş ortamı-
nın ve kültürünün kapsamlı bir analizini sunuyor. 

“İktisadi Hayatta Ortaklıklar: Türkiye’de İş Ortaklıkla-
rının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri” 
başlıklı araştırma raporunda ortaklıklar çok boyutlu bir 
şekilde analiz edildi. Bu analiz neticesinde ortaklıkla-
rın sorunlarını ortaya çıkarmak kadar iyi bir ortaklığın 
niteliklerini belirlemek de amaçlanmıştır. Raporda iş 
ortaklıklarının kuruluşu, sürdürülmesi ve sonlanması-
na yönelik çözüm önerileri getirilmiştir. Böylece daha 
iyi bir iş ortamının inşası amaçlanmıştır.

İş Ortaklıkları Araştırması neticesinde hazırlanan ra-
porda aşağıdaki başlıklar yer alıyor:

• Batı’da İş Ortaklıklarının Gelişimi ve Modern İkti-
sadî Sistem için Önemi 

• Türkiye’de İş Ortaklıklarının Tarihsel Gelişimi

• Türkiye’de Ortaklıklar Hukukunun Güncel Mese-
leleri ve Gelişmeler 

• Araştırma Bulguları ve Yorumu

• Ortaklık Yapacak Kişilere Tavsiyeler

Hem tarihsel, iktisadî ve hukukî bakımdan iş ortak-
lıklarını ele alındığı hem de bulguların analiz edildiği 
rapor, iş ortaklıkları konusuna bütüncül bir bakış açısı 
sağlaması bakımından alana önemli bir katkı sunuyor.
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İş Ahlakı Bibliyografyası Hazırlandı

Bibliyografya, kitap, makale, tez ve benzeri yayınların 
sistematik veya alfabetik bir şekilde düzenlenmesi-
ni sağlamaktadır. İş Ahlakı Bibliyografyası’nın temel 
amacı, iş ahlakı alanında üretilen birikimi tek bir plat-
formda toplayarak başta akademisyenler ve araştır-
macılar olmak üzere toplumun istifadesine sunmaktır. 
Alana ilişkin bugüne kadar ortaya konan yazılı biriki-
mi bütüncül bir anlayışla bir araya getiren İş Ahlakı 
Bibliyografyası, sağlıktan eğitime, tarihten felsefeye, 
sosyolojiden ekonomiye, işletmeden iletişime kadar 
20’den fazla alanda 9 bine yakın veri ihtiva ediyor. 
Bu veriler kitap, kitap bölümü, makale, bilimsel tez, 
ansiklopedi maddesi gibi çok çeşitli formlardan olu-
şuyor. Bibliyografyada 4096 Makale, 4379 Tez, 272 

Kitap ile beraber rapor, bildiri ve bültenler bulunuyor. 
Her bir veri, yayın ismi, yazarı, yayın yılı, yayın yeri gibi 
temel bilgilerle sınırlı kalmayan yaklaşık 30 paramet-
relik oldukça detaylı künye bilgilerini içeriyor ve araş-
tırmacılara son derece kapsamlı veriler sunuyor. İş ah-
lakı alanındaki metinlere anahtar kelime, yazar, başlık, 
basım yeri, alan, konu, dergi adı ve tarih gibi birçok 
parametreye göre arama ve filtreleme imkânı sunan 
veri tabanı; belirli periyodlarla güncellenerek en yeni 
metinlere istenilen zamanda ve istenilen yerde erişim 
kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlandı. İş Ahlakı Bib-
liyografyası, önümüzdeki yıllarda bu alanda yapılacak 
çalışmaların gerek nicelik gerek nitelik açısından ciddi 
biçimde zenginleşmesine katkı sağlayacaktır.

İş Ahlakı Bibliyografyası, sağlıktan eğitime, tarihten felsefeye, sosyolojiden ekonomiye, 
işletmeden iletişime kadar 20’den fazla alanda 9 bine yakın veriyi içeriyor.
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8954  ESER

20’DEN FAZLA ALANDA 9 BİNE YAKIN VERİ

4096  MAKALE

4379  TEZ

272  KİTAP RAPOR, BİLDİRİ  
VE BÜLTENLER

8895  YAZAR

4209  DERGİ

339  YAYINEVİ
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İş Ahlakı Sözlüğü İş Ahlakı Endeksi

İş hayatı doğası gereği normatiftir. Bu anlamda iş ahla-
kı, işin yapılacağı etik prensipleri belirleyen bir çalışma 
alanı olarak karşımıza çıkar. İş hayatında hem çalışanla-
rın hem de işverenlerin karşı karşıya kaldığı temel ahla-
ki açmazlar bulunmaktadır. İslam iktisadı prensiplerini 
temel alan İş Ahlakı Sözlüğü çalışması, hem kısa hem 
de uzun vadede, bu temelde oluşturulmuş bir iş ahlakı-
nın genelde iş dünyası, özelde firmalar ve çalışanlar için 
en iyi politika olacağı görüşünü savunuyor.

Türkiye’de iş ahlakı ile ilgili akademik çalışmalara bakıl-
dığında Batı literatürü ve kavramlarının ağırlıkta oldu-
ğunu görülmektedir. Batı literatüründe iş ahlakı, genel 
olarak sonuçsalcı yaklaşımlar (Faydacılık, Hazcılık), 
deontoloji (Kant ve bazı dini öğretiler) ve erdem etiği 
(Aristo) gibi felsefi akımlardan beslenmektedir. İş Ahla-
kı Sözlüğü bu anlamda daha kapsayıcı bir perspektifle 
okur kitlesinin yaşadığı sosyo-kültürel bağlam düşünü-
lerek oluşturuldu. Sözlüğe Batı literatürüne ait felsefi 
kavramların yanında Türk-İslam kültürüne ait kavram-
larda dâhil edildi. Bu anlamda sözlük hem Batılı kaynak-
lardan hem de sadece dini kaynaklardan beslenen ça-
lışmalardan ayrılarak önemli bir boşluğu dolduruyor. İş 
Ahlakı Sözlüğü Türkiye’de iş ahlakı üzerine hazırlanmış 
ilk ansiklopedik sözlük çalışması olmasıyla bu anlamda 
da bir ihtiyaca cevap niteliğindedir.

İş Ahlakı Endeksi Projesi, iş hayatında hak, adalet ve 
karşılıklı fayda temellerine dayanan bir düzenin tesis 
edilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmektedir. Pro-
je ile iş yaşamında tanık olduğumuz yolsuzluk, rüşvet, 
kayırmacılık, çevresel tahribat ve benzeri olumsuzluk-
ların tespit edilmesi ile ülkelerin iş ahlakı standartlarına 
uyum seviyelerinin ölçülmesi, analiz edilmesi ve karşı-
laştırılması hedefleniyor. 

Ülkelerin iş ahlakını uygulamadaki etkinlikleri iktisadi 
hayat ve iş ahlakı ile ilişkilendirilen göstergeler yo-
luyla belirlenecektir. Belirlenen veriler ve göstergeler 
standardize edilerek geriye dönük 10 yıllık bir endeks 
istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde inşa edilecektir. 
Bu amaçlar doğrultusunda 15 Haziran 2021’de Ayhan 
Karahan, Ömer Bedrettin Çiçek, Nihat Erdoğmuş, Ni-
hat Alayoğlu, Erkan Erdemir ve daha birçok kıymetli 
ismin katılımıyla yapılan İstişare Toplantısı Lütfi Su-
nar’ın sunumu ve katılımcıların değerli katkılarıyla 
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

Proje kapsamında iş ahlakı kavramı teorik ve meto-
dolojik boyutta araştırılarak iş ahlakını tanımlayan bi-
leşenler belirlendi. Endeks ile ortalama 120 ülke için 
farklı alanlardan veriye dayalı göstergeler üzerinden 
yapılacak analizler sonucunda iş ahlakına uygunluk 
seviyesinin tespit edilmesi amaçlanıyor.

...........

İş Ahlakı Sözlüğü
Ed. Lütfi Sunar & Em

rah Yağm
urlu

İŞ AHLAKI  
SÖZLÜĞÜ

Editörler
Lütfi Sunar  

Emrah Yağmurlu
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İş Ahlakı Dergisi Yoluna Devam Ediyor

İş Ahlakı Dergisi, 2008 yılından itibaren yılda 2 sayı 
olarak (Bahar ve Güz) yayımlanan Türkiye İktisadi Giri-
şim ve İş Ahlakı Derneği’nin (İGİAD) akademik, hakemli 
dergisidir. İş Ahlakı Dergisi’nde iş ahlakı odaklı araştır-
malar ile beraber iş ahlakı konusunu çeşitli yöntemler 
çerçevesinde disipliner açıdan ele alan kuramsal ve 
uygulamalı çalışmalara yer veriliyor. İş Ahlakı Dergisi, 
farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak ça-
lışmalara açık olmakla birlikte iş ahlakını; iktisat, işlet-
me, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sağlık, hukuk, 
siyaset bilimi, sosyal politika, çalışma yaşamı vb. alan-
lardan güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan 
çalışmaları önceliyor.

2021 yılında İş Ahlakı Dergisi’nin 14.1 ve 14.2 Sayıları  
toplam 13 makale ve 3 kitap değerlendirme basılı ve online olarak yayımlanırken  

3 makale ise online olarak yayımlandı. 
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İGİAD Proje ve Yayınları ile Daha Geniş 
Kitlelere Ulaşıyor

İGİAD, proje ve yayınları ile iş ahlakı ve girişimcilik ala-
nında yaptığı çalışmaları geliştirmeye ve etki alanını 
genişletmeye devam ediyor. Müstakil olarak iş ahlakı 
konusuna odaklanan yayınlar ile alana olan teveccühü 
arttırmayı hedefleyen İGİAD, İş Ortaklıkları Araştırması 
Raporu, İş Ahlakı Bibliyografyası, İş Ahlakı Sözlüğü, İş 

Ahlakı Endeksi ve İnşaat Sektörü Raporu gibi projeler 
ile de iş ahlakının geliştirilmesine katkı sağlıyor.

İGİAD, yayın faaliyetleri kapsamında İş Ahlakı Dergisi, 
İktisat Yayınları’ndan yayımlanan eserler, faaliyet ra-
poru, On İlke ve güncel İGİAD Broşürü yayımlandı.
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İGİAD 2021 Yılı İçin İnsani Geçim Ücretini 
Açıkladı

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) İn-
sani Geçim Ücreti Tespit Komisyonu her yıl Aralık ayında 
yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 
İstanbul’da yapılan basın toplantısına İGÜ tespit komis-
yonu üyeleri, Prof. Dr. Adem Korkmaz, Dr. Öğretim Üye-
si Taha Eğri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Araştırmaya göre İstanbul’da yaşayan ortalama bir ai-
lenin insani geçim ücreti 4 bin 134 lira olarak belirlen-
di. Ortalama büyüklükte bir ailenin geçinebileceği ay-
lık asgari ücreti esas alan araştırmaya göre, 2021 yılı 

insani geçim ücreti İstanbul için 4 bin 134 lira olmuştur.  
Aynı araştırmaya göre 2021 yılı İnsani Geçim Ücreti 
Türkiye ortalaması ise 3 bin 285 lira olarak açıklandı. 

Araştırma 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin aylık insani ge-
çim maliyetini kapsıyor. Bu maliyetlerin içinde bir aile-
nin gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt-
lar, mobilya, ev aletleri ve ev bakımı, sağlık, ulaştırma, 
haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri gibi 
harcamaları bulunuyor. 

2021 yılı insani geçim ücreti İstanbul için 4 bin 134 TL

2021 yılı insani geçim ücreti Türkiye ortalaması 3 bin 285 TL
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Kurumsal Ziyaretler

İGİAD Geleneksel Kurban Bayramlaşması 
Ailecek Yapıldı

İGİAD Geleneksel Ramazan Bayramlaşması 
Online Olarak Yapıldı

Kurumsal ziyaretler kapsamında İstanbul Müftü Yardım-
cısı, Cizre Gönüllü Merkezi, Albayrak Holding ve   Ak Par-
ti Bağcılar İlçe Başkanlığı’na ziyaretler gerçekleştirildi.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Kurban Bay-
ramı bayramlaşması 22 Temmuz Perşembe günü Tak-
sim Camii’nde sabah namazının ardından İGİAD üye-
leri ve aileleri ile birlikte yaklaşık 50 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Ramazan 
Bayramı bayramlaşması İGİAD üyelerinin katılımıyla on-
line olarak gerçekleştirildi. 
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İGİAD Bültenleri Yayımlanmaya Devam 
Ediyor

İGİAD tarafından 2005’ten beri yılda 3 sayı olarak ya-
yımlanan bültenler hem dosya konusu hem de üye-
lerden bilgiler içeren muhtevası ile okuyucularıyla 
buluşuyor. 

İGİAD’ın misyonunu dile getirmeyi amaçlayan ve bu yö-
nüyle derneğin görünür yüzü olan İGİAD Bülten 52.sa-
yısına ulaştı. “Sosyal Eşitsizlik ve Vergi” konusunu ele 
alan bu sayıda, vergi adaletinin ekonomik ve toplumsal 
boyutu ile Türkiye’deki vergileme sisteminin adaletle 
olan ilişkisi incelendi. 

2021 yılı içerisinde yayımlanan diğer bültenlerden 
51.sayıda “Pandemi ve İş Ahlakı” başlığı çerçevesinde 

sağlık sektöründe pandemi ve iş ahlakı, salgının iş ha-
yatında meydana getirdiği değişiklikler ve yeni iş mo-
delleri üzerinde durulurken 50. sayı kapsamında gerek 
İGİAD’ın gerekse 17 yıldır yayın hayatını sürdüren İGİAD 
Bülten’in bugünlere gelmesinde emeği bulunan kıy-
metli şahsiyetler ile görüşüldü.

İGİAD’ın ve Bülten’in kuruluşunun nasıl gerçekleştiğini, 
bu girişimle neyi amaçladıklarını, derneğin temellerinin 
hangi ilkeler üzerine bina edildiğini, girişimcilik ile iş ah-
lakını birleştiren bir derneğin kuruluşunun çevrelerinde 
nasıl karşılandığı sorularının cevapları 50. sayıda oku-
yucularla buluşturuldu.
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Ekonomi Konferanslarında Gündem  
“Son Ekonomik Gelişmeler”

Online Söyleşiler İzleyicilerle Buluştu

İGİAD salgın süreci boyunca sosyal medya mecraları 
üzerinden ekonomi seminerleri yapmaya devam et-
miştir. 2021 yılında ekonomi programına Dünya Gaze-
tesi Yayın Kurlu Başkanı Dr. Şeref Oğuz konuk oldu. 
Online olan programa 195 kişi katıldı.

İGİAD Eğitim ve Araştırma Komisyonu Üyesi Muham-
met Sait Bozik moderatörlüğünde gerçekleşen söyle-
şi, “Dolar kurundaki yükseliş sanayi, esnaf ve halka 
nasıl yansıyacak?” “Ekonomide yakın gelecekte gidi-
şatın şifreleri nelerdir?” ve “Kur ve enflasyon ücretlere 
de yansıyacak mı?” soruları etrafında gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Risk ve Denetim Uygulama ve 
Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Davut Pehlivanlı 
ile “Yeni Normalin Gölgesinde Ekonomi ve Risk Yö-
netimi”, Üyemiz Markiz Patent firmasının Patent ve 
Marka Vekili Orhan Eriman ile “Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Hakları” ve Filistinli Aktivist Musa Hicazi ile “Kudüs ve 
Mescid-i Aksa’nın Savunması” konuları konuşuldu. Bu 
yıl 3 farklı konuda söyleşi yapıldı. Söyleşileri toplamda 
2000 kişi izledi.

İGİAD’ın gerçekleştirdiği Online Söyleşiler 2000 kişi tarafından izlendi.



İLKE FAALİYET RAPORU 2021 123

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) 2002 yılından bu yana ilmi çalışmalar yapmakta; lisans ve lisansüstü dü-
zeyde eğitim, yayın, proje, çalıştay, sempozyum ve kongre gerçekleştirmektedir. Temel gayesi, ilim 
insanlarının yetişmesine zemin oluşturmak ve insanlığın sorunlarına çözüm üreten işler yapmaktır. 

ilem.org.tr

İlmi Etüdler Derneği (İLEM)

“Geleneğin birikiminden  
yeni bir düşüncenin inşasına...”
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Eğitim Programı 

2021-2022 Yılı 21. Dönem İLEM 
Eğitim Dönemi Başladı
25 Eylül- 14 Ekim tarihleri arasında alınan başvurular 
için mülakatlar 13 – 18 Ekim tarihleri arasında gerçek-
leşti. Toplam 191 kişinin başvurduğu program için 164 
kişi mülakata davet edildi. Bir haftalık sürede gönüllü 
desteği ile gerçekleşen mülakatlar sonucunda 81 kişi 
programa dâhil edildi. 

Programa en fazla Marmara Üniversitesi (50) ve İs-
tanbul (31) Üniversitesi’nden başvuru yapılırken baş-
vuruların dağılımı İlahiyat – İslami İlimler bölümünde 
okuyan öğrencilerde yoğunlaştı. 

İLEM Eğitim Programı, lisans seviyesi düzeyindeki katılımcılara insanı, toplumu ve 
içinde yaşadığı dünyayı tanımak ve anlamak üzere bir bakış açısı ve birikim sunmayı 

amaçlamaktır.  Program, üç sene süren üç kademeden müteşekkildir. Programın 
içeriği katılımcılara ilmî çalışmalar yaparken ihtiyaç duyacakları temel donanımları 

kazandırmaya yöneliktir. 

2 0 2 1  -  2 0 2 2
İ L E M  E Ğ İ T İ M  

P R O G R A M I

Son Başvuru
14 EKİM 2021

ilem.org.tr/egitim

*Program İstanbul'da
lisans 2. ve 3. sınıf 
öğrencilerine
yöneliktir.

K A D E M E  D E R S L E R İ
K İ T A P  T A H L İ L L E R İ

A T Ö LY E L E R
K A M P L A R

G E Z İ L E R
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Kültür Medeniyet Gezileri: Bursa

İLEM, “Osmanlı’nın İzinde” temasıyla düzenlediği kül-
tür ve medeniyet gezilerini bu sene 28 Kasım Pazar 
günü 128 kişinin katılımı ile Bursa’da gerçekleştirdi. 

Şehrin tarihi ve kültürel mekânları tecrübeli rehberler 
eşliğinde gezilirken, Osmanlı sivil mimarisinde köy 
yerleşiminin görkemini günümüze ulaştıran Cuma-
lıkızık’tan başlanan gezide Yeşil Külliyesi, Panaroma 

1326 Bursa Fetih Müzesi, Muradiye Külliyesi, Tophane, 
Üftade Hazretleri, Ulu Camii ve Hanlar Bölgesi ziyaret 
edildi. 

Katılımcılar gezi ile birlikte Osmanlı Devleti’nin kuruluş 
döneminde başkentlik yapmış şehrin tarihi ve kültürel 
mekânlarını ziyaret etti.

12    I. Kademe Erkek 13   II. Kademe Erkek

23   I. Kademe Kadın 18   II. Kademe Kadın

36   Mensup

10   Danışman

4     III. Kademe Erkek

12   III. Kademe Kadın



İLKE FAALİYET RAPORU 2021126

İLEM Gönüllü Akademik Danışmanlık 
Eğitim Programı (GADEP)

İLEM Eğitim Programı bünyesinde akademik danış-
manlar tarafından gönüllü olarak yürütülen ve danış-
manlık sürecinin niteliğinin artırılması ve danışman-
ların kendilerini ve öğrencileri daha iyi tanıması ile 
iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleş-
tirilen eğitim programı bu yıl 18 Aralık Cumartesi günü 
gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını Arife Gümüş’ün gerçekleştirdiği 

program Abdullah Sabit Tuna’nın “Gençlerle İlgilene-
lim Ama Nasıl?” temalı konuşması ile devam etti. Esra 
Bembeyaz’ın danışmanlığın akademik boyutu üzerine 
yaptığı “Kitap Tahlili: Hazırlık ve Kritik” başlıklı konuş-
manın ardından Nihat Erdoğmuş, “Grup Yönetiminde 
Farkındalık ve İletişim” başlığı çerçevesinde danış-
manlığın liderlik ve yönetimsellik boyutu hakkında 
önemli bilgiler verdi. 
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3. Kademe Akademi Kampı

Bu kampta üçüncü kademe öğrencilerinin lisansüstü 
düzeyde bilim düşüncesi ve onun mekânı olarak akade-
mi ile tanışmasına hazırlık başta olmak üzere mezuniyet 
sürecinde yaptıkları araştırmaların ve hazırladıkları ya-
yınların mahiyeti İLEM perspektifi bağlamında tartışıldı.

Öğrencilerin alanlarında yetkin hocalardan seminerler 
almaları ve alanlarına yönelik problematikleri belirle-
yip ihtisas alanlarını belirlemeleri amacıyla düzenle-
nen kampta Tahsin Görgün “Lisansüstü Çalışmalara 
Eleştirel Bakış: Akademinin Temel Projeleri Bağlamın-
da Çağdaş Türk Düşüncesini Düşünmek” başlığıyla 
konuşmasını gerçekleştirdi. Merve Akkuş Güvendi’nin 
“Meslek Olarak Bilim – Makale Kritiği” temasıyla ger-
çekleştirdiği konuşmanın ardından program Muham-
med Furkan Cinisli’nin “Lisansüstü Eğitime Başlamak 
için İmkânları Araştırmanın Yolları” konuşması ile de-
vam etti. Son olarak Yunus Çolak’ın “Sivil Akademi 
Mensubu Olmak” konusunu ele aldığı program, musi-
ki dinletisi ile nihayete erdi.

3. Kademe Makale 
Sunumları
İLEM Eğitim Programını başarılı ile tamamlayan 3. 
Kademe öğrencileri farklı disiplinlerde hazırladıkla-
rı makale sunumlarını 17 – 18 Temmuz tarihlerinde 
çevrimiçi olarak sundu. 38 bildirinin sunulduğu prog-
ram Gökhan Şener, Asiye Şahin Bulut, Ömer Faruk 
Uysal, Süleyman Güder, Büşra Elif Özçelik, Eyüp Al, 
Özgür Kavak, Yunus Çolak ve Merve Akkuş Güven-
di’nin oturum başkanlığını yaptığı toplam 9 oturum-
da gerçekleştirildi. 
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2020-2021 Kapanış Konferansı  
ve Mezuniyet

İlmi Etüdler Derneği 2002’den bu yana kesintisiz ger-
çekleştirdiği İLEM Eğitim Programı’nın 2020–2021 dö-
nemini tamamladı. Üç kademeden oluşan İLEM Eğitim 
Programı’na her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi yüksekti.

1. kademede 80, 2. kademede 65 ve 3. kademede 45 
öğrencinin takip ettiği programda; 12 kademe dersi, 
12 atölye ve 22 farklı grupla haftalık kitap tahlilleri ve 
özel eğitimler gerçekleştirildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler için hazırla-
nan kapanış konferansı ve mezuniyet programı me-
zunların ve ilgililerin katılımı ile gerçekleşti.

Kapanış Konferansı ve Mezuniyet Programı Covid-19 
salgınından dolayı çevrimiçi olarak 8 Mayıs Cumarte-
si 15.00’te çevrimiçi olarak İLEM TV’den yapıldı. İLEM 
Eğitim Komisyonu Başkanı Arife Gümüş’ün açılış ko-
nuşmalarıyla başlayan program İLEM Yönetim Kuru-
lu Başkanı Abdulkadir Macit ve İLKE Vakfı Mütevelli 
Heyet Başkanı Nihat Erdoğmuş’un selamlama konuş-
malarıyla devam etti. Programda Dursun Çiçek “Tür-
künün Ötesi” başlıklı konferansı gerçekleştirdi. Kon-
ferans sonrasında mezun öğrenciler ve katılımcıların 
duygularını paylaştığı program Ubeydullah Gülaçar’ın 
icra ettiği musiki dinletisi ile nihayete erdi.

20. Dönem mezunlarını veren İLEM Eğitim Programından 39 öğrenci mezun olmuştur. 
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2020-2021 İLEM 6. Yaz Akademisi

İlmi Etüdler Derneği’nin 2016 yılından bu yana “İs-
tanbul’dan Anadolu’ya İlim Köprüsü” başlığı ile dü-
zenlediği Yaz Akademisi’nin altıncısı Covid-19 salgını 
sebebiyle çevrimiçi olarak 12-14 Temmuz tarihlerinde 
gerçekleştirildi. İLEM her yıl olduğu gibi bu yıl da Yaz 
Akademisi ile Anadolu’nun farklı şehirlerinde eğitim-
lerine devam eden lisans öğrencilerini bir araya ge-
tirerek onlarla fikri, tarihi, sosyal ve dini meselelere 
dair temel konuları konuşarak birikim ve tecrübesini 
aktardı. 154 kişinin başvurduğu program, 60 farklı 
üniversiteden, 130 katılımcı ile gerçekleşti. 

Beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında seminer-
lerin gerçekleştirildiği programda katılımcılara, ilmî 
çalışmanın ilkelerini ve farklı disiplinleri bir arada an-
lamaya imkân verecek mukayeseli bir analiz kabiliyeti 
kazandıracak kapsamlı bir program gerçekleştirildi. 
Alanında uzman birçok akademisyenin konuşmacı 
olduğu programda seminerler, atölyeler, film ve kitap 
kritikleri gerçekleştirildi.

154 kişinin başvuru yaptığı program, 60 farklı üniversiteden, 130 katılımcı ile gerçekleşti.
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İLEM 6. YAZ AKADEMİSİ

Programın Türü Program Adı Hoca

Açılış Dersi Toplumu Kemâl veya Özgürlük Üzerinden Düşünmek! Ahmet Ayhan Çitil

Seminerler
Sosyal Bilimlerin Yapısı Mahmut Hakkı Akın

İslam Düşüncesinde Dönemler ve Problemler İbrahim Halil Üçer

Ortak Atölye Nostaljik Melankoli: In the Mood for Love
Eyüp Al

Gökhan Şener

Seçmeli Atölyeler

Matematiksel Düşünme ve Sosyal Bilimlerde Teoriler Abuzer Gündüz

Mukayeseli Hukukun Bizim İçin Anlamı Nedir? Hamdi Çilingir

Siyasal Şehir Yunus Çolak

Akademik Çalışmalarda Büyük Veri Kullanımı Erkan Karabekmez

Öykü Kuramları Necip Tosun

Çağdaş Dönem Müslüman Dünyası Vahdettin Işık

İbn Haldûn Atölyesi Kamuran Gökdağ

Kaygı Atölyesi M. Furkan Cinisli

Orta Doğu Siyasetinde Güncel Meseleler M. Hüseyin Mercan

Göç ve Mültecilik Asiye Şahin Bulut

İslam Siyaset Düşüncesi Süleyman Güder

Ekonomi Politik Taha Eğri

Kitap Tahlili İslamın Bugünkü Meseleleri – Erol Güngör Danışmanlar
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2021-2022 Açılış Konferansı

Her yıl dönemin ilk dersini açılış konferansı ile ger-
çekleştiren İLEM, 2021-2022 döneminin açılış dersi-
ni Kamuran Gökdağ “Hayatın Tekilliği: Sosyo-Politik 
Düzen Teorilerini Sınayan Bir Düzensizlik İlkesi” baş-
lıklı konferansı ile 22 Ekim Cuma günü saat 17.30’da 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti.

İskender Erol’un “Görünürde Filin Hikâyesine Dair 
Tecrübeler” başlığında sergisi ile başlayan program; 
İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Macit, İLKE 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar ve İLKE 
Vakfı mütevelli heyeti başkanı Nihat Erdoğmuş’un 
açılış ve selamla konuşmalarından sonra Türk Sanat 

Müziğinden seçme eserlerin icrası ile devam etti. 
Akabinde Kamuran Gökdağ, klasikten günümüze 
siyaset felsefesi geleneğinin araştırma gündemini 
oluşturan temel sorular ve cevaplardaki düzen ve 
düzensizlik ilkesini ahlaki, ekonomik ya da politik 
düzenliliklerin dışında kalarak kendi tekilliğine dö-
nen hayatı bir düzenlilik ilkesi çerçevesinde ele aldı. 
2021 – 2022 Dönemi İLEM Açılış Konferansı Abdul-
kadir Macit’in günün anısına, Kamuran Gökdağ’a he-
diyesini takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi 
ile tamamlandı.
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Faaliyetler

Arayışlar Dönemi Türk Düşüncesi 
Üzerine Konuşmalar
“Arayışlar Dönemi Türk Düşüncesi Üzerine Konuşma-
lar” başlığıyla beş hafta süren dizi seminerde alanında 
uzman beş hoca ve moderatör İLEM TV’de izleyicilerle 
buluştu.

12 Ocak Salı günü “Türkiye’de İslami Düşünce Gele-
neği” başlıklı sunum İbrahim Halil Üçer moderatörlü-
ğünde Tahsin Görgün tarafından gerçekleştirilirken 20 
Ocak Çarşamba günü ise “Türk Düşüncesinde İstika-
met Arayışı” başlıklı konuşma Kamuran Gökdağ mo-
deratörlüğünde Vahdettin Işık tarafından yapıldı.

26 Ocak Salı günü Mahmut Hakkı Akın moderatörlü-
ğünde “Çağdaş Türk Düşüncesinin Temel Meseleleri, 
Dönemlendirme ve Tasnif” sunumu ile Lütfi Sunar, 
02 Şubat Salı günü Arife Gümüş moderatörlüğünde 
“Çağdaş Dönemde Türkiye’de Düşünce Seyri” başlıklı 
sunum ile Necdet Subaşı ve son olarak 09 Şubat Salı 
günü Süleyman Güder moderatörlüğünde “İslamcı 
Düşüncenin Teşekkülü Bağlamında Türk Düşüncesin-
de Bir Arayış Olarak Tercümeler” başlıklı program ile 
Ahmet Köroğlu izleyicilerle buluştu.
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İLEM Çalışma Merkezleri

2021 yılı ile birlikte kendisine yeni bir sayfa aralayan 
İLEM, ihtisas çalışmalarını yapılandırmaya yöneldi. 
İLEM, bu yapılanma ile akademide güçlü bir interdi-
sipliner zemin oluşturarak, her seviyeden araştırmacı-
ya yapıcı-eleştirel bir perspektif kazandırmayı ve aka-
demik ağını çok daha kuvvetli hale getirmek suretiyle 

tematik bilgi üretimini zenginleştirerek akademi dün-
yasına yeni açılımlar getirmeyi amaçlıyor. Bu amaçlar 
çerçevesinde Felsefe&Bilim Çalışmaları Merkezi, Si-
yaset Çalışmaları Merkezi, Tarih Çalışmaları Merkezi 
ve Toplum Çalışmaları Merkezi adıyla 4 farklı merkez 
kuruldu.

İLEM Felsefe&Bilim Çalışmaları Merkezi, Siyaset Çalışmaları Merkezi, Tarih Çalışmaları Merkezi ve Toplum 
Çalışmaları Merkezi adıyla 4 farklı merkez kurmuştur.

Çalışma Merkezi Direktör

Felsefe&Bilim Çalışmaları Merkezi İbrahim Halil Üçer

Siyaset Çalışmaları Merkezi Süleyman Güder

Tarih Çalışmaları Merkezi Halil İbrahim Erol

Toplum Çalışmaları Merkezi Latif Karagöz

Çalışma Merkezleri Genel Koordinatörü Yusuf Sefa Selvi
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Tarih Çalışmaları Merkezi tarihçiliğin bugünü ve gele-
ceği hakkında ortaya atılan güncel tartışma ve yakla-
şımları inceler. Dünyanın herhangi bir yerinde tarihçilik 
alanında teklif ve icra edilen en yeni fikir ve bakış açı-
larını tezgâhından geçirerek tarih ve tarihçiliğin insan 
ve topluma ilişkin boyutlarına odaklanır. Bu minvalde, 
yoğun entelektüel etkileşimi önceler ve perspektif sun-
mayı amaçlar. Tarihçiliğin seyrini ve tarih yazımına iliş-
kin temel mesele ve yönelimleri kamuya açık platform-
larda masaya yatırır ve tartışmaya açar. Merkezde, farklı 
disiplinlerde çalışma yapan 7 üye hoca yer almaktadır. 

Ders – Okuma Grubu – Atölye
Tarih Çalışmaları Merkezi ana akım konvansiyonel yön-
tem ve yaklaşımların ortaya koyduğu değerli birikime 
saygı gösterirken, diğer yandan da disiplinlerarası ko-
nuşmayı, yöntemsel hibritleşmeyi, sentetik bilgi üre-
timini ve tarihyazımsal denemeleri önceler. Bilimsel 
ciddiyet, etik değerler ve profesyonel yaklaşımı pren-
sip olarak benimser. Ortaya koyduğu yazılı ürünler ve 
katıldığı yahut başlattığı tartışmalarla Türkiye ve dünya 
tarihçiliğine katkı vermeyi gaye edinir.

5 Kasım ve 17 Aralık tarih aralığında Cemal Atabaş ve 
Uygar Aydemir’in işlediği “Osmanlı Oryantalizmi ve Ko-
lonyalizmi” başlıklı derse 11 başvuru gerçekleşti. 

Memlük Entelektüel Tarihi Çalıştayı
Memlükler döneminde ulemâ, ilim kurumları ve ilmî 
faaliyetleri odağına alan modern çalışmalarda görülen 
eğilimlerin ve alandaki ilgili tartışmaların değerlendi-
rilmesi ve yeni problematiklerin belirlenmesi amacıyla 
20 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleşen çalıştay 
İLEM TV YouTube kanalından canlı olarak kamuoyunun 
erişimine sunuldu.

Açılış konuşmalarıyla başlayan program 5 oturum şek-
linde gerçekleşti:

• Memlükler Dönemi Fıkıh Çalışmaları

• Memlükler Dönemi Makrizi ve Hadis Çalışmaları

• Memlükler Dönemi Makrizi ve Hadis Çalışmaları

• Memlükler Dönemi Ulemâ Çalışmaları

• Memlükler Dönemi Bilgi ve Sosyal Pratik Üzerine 
Çalışmalar

• Genel Müzakere, İmkânlar, Yollar ve Problemler
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Felsefe&Bilim Çalışmaları Merkezi, felsefe-bilimin tari-
hi ve güncel meselelerini ele alıp tartışmayı ve bu yolla 
bugünkü düşünme etkinliğimize sıhhat kazandıracak bir 
ilmi birikim inşa etmeyi amaçlar. Farklı disiplinlerde çalış-
ma yapan 10 üye hocanın yer aldığı merkezde felsefenin 
varlık, bilgi, değer gibi temel alanlarının yanı sıra zihin, 
dil, toplum, siyaset, sanat, insan ve teknoloji gibi alt di-
siplinlerini tarihsel ve sistematik bir yolla ele alınır ve bu 
alanların farklı uzanımları etrafında faaliyetler yürütülür.

Ders – Okuma Grubu – Atölye
Felsefe&Bilim Çalışmaları Merkezi’ne toplam 148 kişi 
başvuruda bulundu. Çalışma Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen dersler ve atölyeler: 

İbrahim Bahçi 
Çevrimiçi Ders
Çağdaş Felsefede Gerçekçilik Tartışmaları 
04 Kasım - 09 Aralık 2021  |  Perşembe, 20.00

Kamuran Gökdağ 
Çevrimiçi Ders
Toplumun Kuruluşu: Yeni-İktidar, Yapı ve Gerçeklik
04 Kasım - 23 Aralık 2021  |  Perşembe, 18.00

S. Atakan Altınörs 
Çevrimiçi Ders
Yeniçağ’dan Modern Döneme Dil, Gerçeklik ve Temsil
06 Kasım - 25 Aralık 2021  |  Cumartesi, 13.00

Yunus Cengiz & İbrahim Halil Üçer 
Çevrimiçi Atölye 
İslam Düşüncesinde Teklif Teorileri Atölyesi – 1
01 Kasım - 28 Şubat 2022  |  Pazartesi, 18.00

PANELLER

Koleksiyon Çalışmalarında 
Yöntem Arayışları: Cârullah Efendi 
Kütüphanesi 
İLEM’de 2013-2014 yıllarında yürütülen Osmanlı Kitap 
Kültürü projesinin bir çıktısı olarak hazırlanan ve ilk 
baskısı 2015 yılında yayımlanan “Osmanlı Kitap Kültü-
rü: Carullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları” 
eserinin gözden geçirilmiş ve genişletilmiş ikinci baskı-
sı yayımlandı. Eserin yeni baskısı vesilesiyle hazırlanan 
panelde ise “Koleksiyon Çalışmalarında Yöntem Ara-
yışları: Cârullah Efendi Kütüphanesi” başlığı etrafında 
Carullah Efendi’nin derkenar notları ele alındı. 

İLEM ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yazma 
Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ortakla-
şa hazırladığı programda kitabın editörü Berat Açıl ve 
esere katkı sunan Mustakim Arıcı, Harun Kuşlu ile Halil 
İbrahim Kaygısız sunumlarıyla yer aldı. 30 Nisan Cuma 
günü saat 21:00’de iLEM TV canlı yayını ile izleyiciyle 
buluşan program büyük ilgi gördü.

XV. ve XVI. Yüzyıllarda Taşköprülüzâde 
Ailesi
İLEM Yayınları tarafından yayınlanan “Taşradan Mer-
keze Bir Osmanlı Ulema Ailesi - Taşköprülüzâdeler ve 
İsâmüddin Ahmed Efendi” adlı kitabın yazarlarıyla ger-
çekleştirilen panelde Taşköprülüzâde’nin ilmi portresi 
ele alınarak hayat hikâyesi ayrıntılı bir şekilde incelendi. 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yazma Eserler 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’yle ortaklaşa hazırla-
nan program 30 Haziran 2021 saat 21:00’de gerçekleş-
tirildi. İhsan Fazlıoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekle-
şen programda konuşmacı olarak Abdurrahman Atçıl, 
Mustakim Arıcı ve Mehmet Arıkan yer aldı.
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Siyaset Çalışmaları Merkezi, mukayeseli yöntemlerin 
uygulandığı başta siyaset ve hukuk disiplini olmak üze-
re birçok bilim dalının desteğini alarak nitelikli analizler 
ve araştırma süreçlerinin yaygınlaştırılmasını, bu bilgi 
ve pratiğin nesillere aktarılmasını gaye edinir. Bilgi üret-
me ve uygulama, ilgi alanındaki araştırmalara öncülük 
etme işlevi yürütmekte olan merkez, ilmi sorunlara 
kalıcı çözüm önerisi sunma gayesini benimsiyor. Fark-
lı disiplinlerde çalışma yapan 9 üye hocanın yer aldığı 
merkezde, İslam ve Türk siyaset düşüncesi, Müslüman 
dünyanın meseleleri, insan hakları, hukuk düşüncesi, 
Tanzimat düşüncesi, şehir ve siyaset çalışmaları gibi 
araştırma alanları öncelikli çalışma alanlarıdır.

Ders – Okuma Grubu – Atölye
Siyaset Çalışmaları Merkezi’nde odak alanlar kapsa-
mında kısa, orta ve uzun vadede okuma programları, 
dersler, yuvarlak masa toplantıları, konferanslar, panel-
ler, sempozyumlar, araştırma projeleri gerçekleştiriliyor. 
62 kişinin başvurduğu atölyede Ali Osman Köroğlu’nun 
“Uluslararası Hukuk ve Ulusal Hukuk Geriliminde İnsan 
Hakları ve Kültürel Rölativizm Tartışmaları” başlıklı dersi 
1-22 Kasım tarihleri aralığında çevrimiçi olarak gerçek-
leşirken Süleyman Güder’in “İslâm Siyaset Düşüncesi: 
Kavramlar ve Meseleler” 2 Kasım-21 Aralık tarihleri ara-
lığında çevrimiçi olarak yapıldı. 

Panel

İşgal Altındaki Kudüs’te Neler Oluyor?
Siyaset Çalışmaları Merkezi, Filistin topraklarında ger-
çekleştirilen işgalin, insan hakları ve uluslararası hukuk 
ihlallerinin, küresel aktörlerinin ve de Kudüs’teki sivil 
toplum faaliyetlerinin ele alındığı bir panel düzenledi. 
12 Mayıs Çarşamba günü 21:30’da İLEM TV’den canlı 
yayınlanan panelde, Süleyman Güder moderatörlü-
ğünde Ali Osman Karaoğlu, Hüseyin Önal, M. Hüseyin 
Mercan ve Adem Yenihayat’ın sunumları izleyicilerle 
buluştu.

Seminerler

İslam Siyaset Düşüncesi (İSD) 
Seminerleri
İLEM’in, İslam siyaset düşüncesinin modern ve klasik 
dönemleri arasındaki sürekliliğin oluşturulmasına katkı 
sağlamayı hedeflediği İslam Siyaset Düşünce Projesi-
nin ikinci etap çalışmaları kapsamında “İslam Siyaset 
Düşüncesi Seminerleri” başlığı altında seminerlere 
başlandı. İlki 2 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen 
seminer Mehmet Ali Büyükkara’nın anlatımıyla “İslam 
Siyaset Düşüncesinde İmamet” konusunda gerçekleşti. 
30 Ocak’ta Tahsin Görgün’ün ele aldığı “Osmanlı Per-
pektifinden Modern Devletin Oluşum Süreci” konusu ile 
devam eden program 10 Nisan günü Ovamir Anjum’un 
“Politics, Law and Community: Taymiyyan Moment” 
başlıklı konuşması ile sona erdi.
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Toplum Çalışma Merkezi, sosyal bilimlerin tarihi ve çağ-
daş meselelerini aktif ve eleştirel bir şekilde ele almayı 
ve bu meseleler etrafında sahih bir düşüncenin inşa 
edilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Sosyal teori 
ve sosyal bilimlerde insanın mahiyeti ve anlamı, top-
lum ontolojisi, sosyal bilimler metodolojisi ve toplumsal 
değişim gibi temel tartışma alanlarında ve bu alanların 
farklı uzanımları etrafında çeşitli faaliyetler yürütmeyi 
hedefliyor. Merkezde, farklı disiplinlerde çalışma yapan 
9 üye hoca yer alıyor.

Ders – Okuma Grubu – Atölye
Toplum Çalışmaları Merkezi’nin sosyal bilimlerin 
farklı alanlarından hocaların ve öğrencilerin katkıla-
rıyla Çağdaş Türk Düşüncesinin icrasına zemin teşkil 
eden önemli bir muhit haline gelmesi hedefleniyor. 
Toplum Çalışmaları Merkezi’ne 90 kişi başvuruda 
bulunuyor.

İLEM’de yüz yüze gerçekleşen atölye derslerinde 
Eyüp Al 1 Kasım – 20 Aralık tarihleri aralığında “Di-
jital Benlik: İnsan, Toplum ve Kültür” başlıklı konuyu 
ele alırken Lütfi Sunar’ın 3 Kasım’da başlayan “Sos-
yal Teoride Temel Meseleler: Kuramlar ve Kavram-
lar” başlıklı dersinin sonuncusu 16 Şubat 2022’de 
gerçekleşecek.

Sunumlar

Türkiye’de Modernleşme
Mahmut Hakkı Akın “Türkiye’de Modernleşme: Din, Si-
yaset ve Toplumsal Değişme” başlıklı kitabını Merve Be-
tül Üçer’in moderatörlüğünde ilgililerine sundu. Prog-
ramda Türkiye’de modernleşmenin sosyolojik süreklilik 
ve kırılmaları değerlendirilmiştir. Modernleşmenin bir 
toplumsal değişme süreci olması üzerinde durulacak ve 
bu değişmenin farklı dönemsel karakteristikleri irdelen-
miştir. 2 Aralık 2021’de İLEM’de gerçekleşen sunuma 
oldukça yoğun bir katılım vardı.

Zaman-Mekan Tecrübesinin İletişim 
Araçlarında Formel Dönüşümü
İnsanın gündelik zaman-mekân tecrübesinin inşa edil-
mesinde kitle iletişim araçlarının oynadığı rolü tek-
nolojik determinizmden hareketle incelendiği sunum 
Gökhan Şener’in moderatörlüğünde Eyüp Al’ın sunumu 
ile gerçekleşti. 13 Ocak 2021’de gerçekleşen prog-
ram İLEM TV canlı yayınında kamuoyunun istifadesine 
sunuldu. 
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Yayınlar

İLEM, “Geleneneğin birikiminden geleceğin inşasına” 
şiarıyla İLEM’de üretilen bilgiyi kalıcılaştırmak ve araş-
tırmacıların istifadesine sunmak gayesiyle 2015 yılın-
da beri eğitim, sosyoloji, felsefe, ilahiyat, tarih, kent 
çalışmaları, edebiyat gibi birçok alanda yetkin ve ku-
şatıcı metinler yayımlıyor.

Salgın Günlerinde Toplumu ve 
Siyaseti Yeniden Düşünmek
Editör: Abdulkadir Macit 

Katkıda Bulunanlar: Abdulkadir Macit, 
Abdullah Kahraman, Arife Gümüş, Lütfi 
Sunar, Murat Çemrek, Muhammed 
Erkan Karabekmez, Nihat Erdoğmuş, 
Rahim Acar, Süleyman Güder

Ortadoğu’da Siyaset ve Din 
Editörler: Süleyman Güder-Oğuzhan 
İrgüren 

Katkıda Bulunanlar: Hakkı Uygur, M. 
Tahir Kılavuz, Mehmet Evkuran, Mehmet 
Toprak, Oğuzhan İrgüren, Ramazan 
Yıldırım, Süleyman Güder

Osmanlı Kitap Kültürü
Editör: Berat Açıl
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Mısır’ Tarih Kaynakları ve 
Tarihyazımı
Editörler: Halil İbrahim Erol-Büşra Sıdıka 
Kaya-Abdulkadir Macit 

Türkiye’de Yayıncılığın Hafızası
Editörler: Lütfi Sunar-Büşra Bulut

Kitapta yer alan isimler: Mehmet 
Güleç, Fikret Başkaya, Ezel Erverdi, 
Haşan Başpehlivan, Ahmet İyioldu, 
Ömer Ziya Belviranlı, Fahri Aral, 
Abdullah Sert, Erdal Akalın, Sabri 
Koz, İlbay Kahraman, Mehmet Ali 
Uğur, Muharrem Balcı, İbrahim Çelik, 
Selahattin Özpalabıyıklar, Kenan 
Kocatürk, Erhan Erken, Mehmet 
Kahraman, Tanıl Bora, Müge Gürsoy 
Sökmen, Mustafa Kasadar, Elif 
Akkaya.

Taşköprülüzadeler ve 
İsamüddin Ahmet Efendi
Editörler: Mustakim Arıcı, Mehmet 
Arıkan

Katkıda Bulunanlar: Mustakim Arıcı, 
Mehmet Arıkan, Abdurahman Atçıl

Son Dönem Osmanlı Hukuk 
Düşüncesi
Editörler: Hamdi Çilingir-Hüseyin Önal

Katkıda Bulunanlar: Abdullah Musab 
Şahin, Batuhan Ustabulut, Hamdi 
Çilingir, Hüseyin Önal, Meryem Yetkin, 
Mücahide Engin, Sümeyye Şimşek.

II. Meşrutiyet Devrinde İslam 
Felsefesi Dersleri
Yusuf İzzettin Aktaş

İran’da Tarih Kaynakları ve 
Tarihyazımı
Editörler: Abdulkadir Macit-Şefaattin 
Deniz-Sercan Afacan

Katkıda Bulunanlar: İsmail Pırlanta, 
Aydın Usta, Ertuğrul Ökten, Cihan 
Piyadeoğlu, Meryem Gürbüz, Mustafa 
Uyar, Hayrunnissa Alan, Mehmet 
Dağlar, Şefaattin Deniz, Hasan Asadi, 
Mesut Demir, Yılmaz Karadeniz, Serhan 
Afacan, Osman Gazi Örgüdenli, Touraj 
Atabaki, Zohair Siamian Gorji, Reza 
Bigdelo, Zienab Ahmadvand
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Kamusallaşan İslam
Editör: Lütfi Sunar

Katkı Sunanlar: Alev Erkilet, Ammar 
Kılıç, Ayşen Baylak Güngör, Büşra 
Bulut, Lütfi Sunar, Mahmut Hakkı 
Akın, Mehmet Erken, Necdet Subaşı, 
Vahdettin Işık

Millî Görüş Hareketi
Hüseyin Arslan

Ercümend Özkan
Kürşat Atalar

Saatçi Musa
Muhammed Mustafa 
Bilgili

Sinemada Zaman-
Mekan Tecrübesi
Eyüp AL

Gerçekçiliğe Yeni Bir Çağrı: Salgın Günlerinde 
Felsefe

İbrahim Halil Üçer

Katkı Sunanlar: İhsan Fazlıoğlu, İbrahim Halil 
Üçer, Tahsin Görgün, Ayhan Çitil, Ömer Türker, 
Rıdvan Şentürk, Kasım Küçükalp, Ahmet Dağ, 
İbrahim Bahçi, Latif Karagöz, Yaylagül Ceran 
Karataş, Esra Kartal Soysal, Kamuran Gökdağ.

Fikir ve Hareket İncelemeleri Serisi



İLKE FAALİYET RAPORU 2021 141

Nazariyat Dergisi

Nazariyat Konuşmaları 

Nazariyat Dergisi, İslam felsefesi, kelâm, nazari tasav-
vuf ve bilim tarihi alanlarında özgün araştırma ürünle-
ri, metin neşirleri ve kitap değerlendirmeleriyle ulus-
lararası hakemli bir dergi olarak Türkçe ve İngilizce 
dillerinde yayım hayatına 2014’ten beri devam ediyor. 
2021 yılı içinde Türkçe olarak 7.1 ve 7.2 sayısı; İngilizce 
olarak 7.1 sayısı yayımlandı.

Nazariyat Dergisi, ESCI (Emerging Sources Citation 
Index), The American Theological Library Associati-
on (ATLA), The Philosopher’s Index, Index Islamicus, 
Religious and Theological Abstracts, The European 
Reference Index for the Humanities and the Social 
Sciences (ERIH PLUS), EBSCO Host, Philpapers, Index 
Copernicus, DOAJ (Directory of Open Access Jour-
nals) ve ULAKBİM indeksleri tarafından taranıyor.

Nazariyat Konuşmaları, Nazariyat İslam Felsefe ve 
Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan ma-
kalelerden birinin yazarının sunumu, konunun uzmanı 
bir hocanın moderatörlüğü ve katılımcıların müzâke-
releriyle gerçekleşiyor. Nazariyat Konuşmaları’nın 
dördüncüsünde Eşref Altaş’ın “Râzî’nin Evleviyet 
Metafiziği” başlıklı sunumu M. Cüneyt Kaya mode-
ratörlüğünde ilgililerine sunuldu. Sunumda, Râzî’nin 
metafizik bilgileri icmalî-tafsilî ve yakinî-evlevî olan 
şeklindeki ayrımlarının anlamı tartışıldı. Program 16 
Aralık 2021 tarihinde çevrimiçi olarak İLEM TV’de 
gerçekleştirildi. 
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İnsan & Toplum 

İnsan & Toplum Konuşmaları

İnsan & Toplum, 2011 yılından bu yana İlmi Etüdler 
Derneği tarafından yayımlanan uluslararası hakemli 
bir dergidir. 11. yılına giren derginin yola çıkış gayesi 
ise medeniyetimizin yitiği hikmete erişmektir. İnsan & 
Toplum 2021 yılında 11. Cilt 1., 2., 3. ve 4. Sayılarını 
okurlarıyla bir araya getirdi.

Sosyal bilimlerin farklı alanlarına hitap eden İnsan&Top-
lum, yüzlerce kez indirilerek okunmakta ve yoğun atıf 
almaktadır. İnsan & Toplum,  ESCI, EBSCO Sociological 
Index, Index Islamicus, CSA Sociological Abstract, CSA 
Worldwide Political Science Abstracts, CSA Social Ser-
vices Abstracts, Ulrich’s Periodicals Directory, ASOS In-
dex, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri 
Tabanı, Directory of Open Access Journals ve Index Co-
pernicus indeksleri tarafından taranıyor.

İnsan & Toplum’un 10. yılına özel yeni bir seminer di-
zisi düzenlenmiştir. Her ay alanında yetkin bir akade-
misyenin araştırmasını sunacağı seminer dizisinin ilki 
İLEM TV Youtube kanalında ilgililerle buluşturuldu. 
2021 yılı içerisinde 6 program gerçekleştirildi.

Seminer dizisinin ilki 17 Mayıs 2021 tarihinde Yunus 
Şahbaz moderatörlüğünde Öner Buçukcu’nun “Dev-
letler Sistemini Yeniden Düşünmek: Klasik Vestfalyan 
Devletten Neovestfalyan Devlete” başlıklı sunumuyla 
başladı.

İkinci program, 21 Haziran’da Sıtkı Karadeniz mode-
ratörlüğünde Kamuran Gökdağ’ın “Toplum Kendini 
Savunur: Biyopolitikanın Covid-19 Çıkmazı, Hayatın 
Tekilselliği ve Toplumsal Kara Delikler” başlıklı sunu-
mu ile gerçekleştirildi.

Seminer dizisinin üçüncüsünde, 27 Temmuz’da Mah-
mut Hakkı Akın’ın moderatörlüğünde Tayfun Doğan’ın 
“Mutlu Çocuklar Mutlu Yetişkinler mi Oluyor?” başlıklı 
sunumunu gerçekleştirdi.

Seminer dizisinin dördüncü oturumunda, 28 Eylül’de 
Emre Yıldırım’ın moderatörlüğünde Cenk Beyaz’ın 
“Son Durağı Olmayan Hayatlar: Kırsal Göçmen, Geriye 
Göç ve Çoklu Mekân Pratiği” başlıklı makalesinin su-
numunu gerçekleştirdi.

Seminer dizisinin beşinci oturumunda 26 Ekim Teyfur 
Erdoğdu’nun “Karşılaştırmalı Tarih Yöntemi ve Eleştiri-
si” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Seminer dizisinin altıncı oturumunda 30 Kasım Me-
tin Eken’in moderatörlüğünde Mustafa Derviş Dereli 
“Dinî Kimliklerin Siber Uzamda Akışkanlaşması” baş-
lıklı makalesinin sunumunu gerçekleştirdi.
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Türkiye’de Yayıncılığın Hafızası (TYH) 
Projesi Tamamlandı

Türkiye’de yayıncılık üzerine yapılan çalışmaların bir-
çoğu kurumsal yapı ya da metin analizi üzerinden iler-
lemektedir. TYH ile yayıncılığın kurduğu hafızanın, dö-
nem tanıklarının anlatıları üzerinden açığa çıkarılması 
ve saha çalışmalarına yeni bir malzeme sunarak kat-
kıda bulunulması amaçlandı. Bu kapsamda 22 isimle 
yapılan görüşmeler görüntülü kayıt altına alındı. Bu 
görüşmeler deşifre edilerek İLEM Yayınlarından kitap 

çıktısı olarak kamuoyuna sunuldu. Böylece yayıncılar 
etrafında nüvelenen düşünce dünyasının oluşturduğu 
kültürel alanlara, mekân ve süreçlere sözlü tarih çalış-
ması ile ışık tutuldu ve yapılan görüşmeler aracılığıyla 
öne çıkan ortak mekanlar, isimler, düşünce evreleri 
arasındaki köprülerin incelendi. 2021 yılında tamam-
lanan projenin ayrıntılarına www.tyh.org.tr internet 
adresi üzerinden erişebilirsiniz.
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İslam Düşünce Atlası (İDA) 2. Safha

2017 yılında yayımlanan İslam Düşünce Atlası, akade-
mik-kültür camiası tarafından ilgiyle karşılanarak kısa 
bir sürede 3 baskıya (6000 adet) ulaşmış, web sayfası 
günlük/ortalama 2500 kişi tarafından ziyaret edilerek 
büyük bir kitleye hitap etmiştir. Bu süreçte Atlas’la ilgi-
li yeni adımların hayata geçirilmesine ihtiyaç duyulm-
masıyla yeni adımlar atılarak 2. safha başlatıldı.

İDA’nın 2021 yılında tamamlanan 2. safhasında, At-
las’ın daha güncel, daha kapsamlı ve gelişmiş, daha 
yaygın ve kolay erişilir bir forma ulaşabilmesi için pro-
jenin kitap içeriği-tasarımı, web sitesi içeriği-tasarımı, 
haritalandırma, ders kitabı, mobil arayüzler ve uygula-
malar gibi başlıklar etrafında güncellenmesi, geliştiril-
mesi ve yaygınlaştırılması aşamaları sona erdi.
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İLEM Blog

İLEM Kademe öğrencilerinin destekleriyle hazırlanan İLEM Blog’da 2021 yılı boyunca 53 
yazı yayınlamdı. İLEM Blog’da dijitalleşme, dönüşüm, durağanlaşma, düşünce ve emek 
gibi birçok kategoride yayımlanan yazıların yanı sıra röportaj, panel ve soruşturma gibi 

farklı türlerde kaleme alınan yazılar da yer buluyor.

15 Kitaplık 6   Düşünce

9   Şehir ve Mekân 2   Sunum

4   Seminerler ve Konferans 2   Tarih

3   Röportaj 2   Dönüşümj

3   Soruşturma 7   Diğer

blog.ilem.org.tr
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Lisansüstü Eğitim ve Etkinlikler Komisyonu olarak lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacılara 
yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Yürütülen faaliyetler aracılığıyla ilgili araştırmacılara, 

çalışmalarında ihtiyaç duydukları temel teknikler ve konular hakkında özel eğitimler sunularak 
özgün akademik üretim sorununun aşılmasına yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Lisansüstü Eğitim ve Etkinlikler

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), sosyal 
bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik et-
mek, nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağ-
lamak amacıyla düzenlenen ulusal bir kongredir. Li-
sansüstü düzeyde çalışmalar yürüten araştırmacıların, 
ortak dil ve yöntem geliştirmelerine imkân ve zemin 
sağlamanın yanında niteliğe de katkı sunmayı hedef-
leyen kongre, sosyal bilim çalışmalarında önemli bir 
boşluğu dolduruyor. Kongreye 18 farklı disiplinden 69 
farklı alt başlıkta başvuru yapılabiliyor.

İlmi Etüdler Derneği’nin (İLEM) yürütücülüğünde Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin destekleriyle 10. Türkiye Lisansüstü 
Çalışmalar Kongresi, 03-06 Kasım 2021 tarihlerinde 
Konya’da gerçekleştirildi. 130’a yakın farklı üniversi-
te ve kurumdan yapılan 650 başvuru içerisinden bi-
lim kurulu tarafından seçilen 113 katılımcı bildirilerini 
kongrede sundu. 10. TLÇK, 6 Kasım tarihinde düzenle-
nen Konya kültür ve tarih gezisiyle sona erdi.

10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi
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9. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar 
Kongresi Bildiriler Kitabı Yayımlandı! 
9. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) İlmi 
Etüdler Derneği, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Bü-
yükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütüldü. Katılımcılar 
tarafından ortaya konulan emeğin kalıcı hale dönüş-
mesi amacıyla yayımlanan 9. TLÇK Bildiriler Kitabı, 
kongreye kabul edilen tebliğlerden hazırlanmış kap-
samlı bir derlemedir. Kabul edilen 117 bildiri, hakemlik 
ve editörlük süreçlerinden geçirilerek 4 ciltlik bir ki-
tapta toplandı. Hazırlanan 4 ciltlik eser www.tlck.org.
tr üzerinden okuyucuyla buluştu.
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İLEM 2. Yazı Kampı
Düşünmenin en iyi imkânı olan yazma eyleminin ele 
alındığı İLEM 2. Yazı Kampı, 6-7-8 Nisan 2021 tarih-
lerinde gerçekleştirildi. Çevrimiçi 7 oturum şeklinde 
gerçekleştirilen programda “Neyi Nasıl Yazmalıyım?” 
sorusuna cevap arandı. Alev Erkilet, Ali Utku, Beşir 
Ayvazoğlu, Dursun Çiçek, İslam Dalp, Mahmut Hakkı 
Akın, Mustafa Kutlu, Necdet Subaşı ve Yasin Ramazan 
Başaran’ın konuşmacı olarak katıldığı İLEM 2. Yazı 
Kampı’nın moderatörlüğünü Mehmet Dinç, M. Şerif 
Eskin, Meryem Çapun, Yunus Çolak, Eyüp Al ve Yusuf 
Temizcan gerçekleştirdi.

İLEM Istanbul Talks
Farklı disiplinlerden alanın tanınmış isimleriyle İLEM 
TV – YouTube kanalı üzerinden canlı olarak söyleşile-
rin yapıldığı yeni bir program serisidir.  Sosyal Bilimler 
alanında çalışmalarını sürdüren akademisyenler prog-
ramda bir moderatör eşliğinde söyleşi formatında ko-
nuşmalarını gerçekleştiriyor.

Bugüne kadar programa Ziauddin Sardar, Andrew F. 
March, Seyyed Hossein Nasr, Sari Hanafi ve Richard 
W. Bulliet konuk oldu. Gerçekleşen konuşmaların mo-
deratörlüğü sırasıyla Hatice Nuriler, Oğuzhan Göksel, 
Nurullah Koltaş, Mohamed El-Tahir El-Mesawi ve Fa-
ruk Yaslıçimen tarafından yürütüldü. Çeşitli gündem-
lerin farklı bakış açılarıyla ve katılımcıların sorularıyla 
ele alındığı program aylık periyotlarla gelecek dönem-
lerde de devam edecek.
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Akademik Eğitimler (Webinarlar)

Tez Yazmaya Nereden 
Başlanır?

Doğruyu Yanlıştan Nasıl 
Ayırt Ederiz?

Akademik Niyet 
Mektubu Nasıl Yazılır?

Önder Küçükural yürütücülü-
ğünde 5-12 Mart tarihlerinde iki 
oturum halinde çevrimiçi olarak 
gerçekleşti. Programa lisan-
süstü eğitimlerine devam eden 
araştırmacılar ile lisans 3 ve 4. 
sınıf öğrencileri katılım sağladı.

Yasin Ramazan Başaran yürü-
tücülüğünde 14 ve 21 Haziran 
2021 tarihlerinde düzenlendi. 

Lisansüstü eğitimlerine devam 
eden araştırmacıların mantıklı 
düşünme becerisini akademik 
hayata aktarmalarını sağlamak 
amacıyla düzenlenen program 
iki oturum şeklinde gerçekleşti.

Şima İmşir Parker yürütücülü-
ğünde 1 Mayıs 2021 tarihinde 
çevrimiçi olarak gerçekleşen 
programda lisansüstü eğitimle-
rine devam eden araştırmacı-
ların akademik başvurularında 
ihtiyaç duyulan niyet mektubu-
nun nasıl yazılması gerektiği ve 
dikkat edilecek hususlar üzerin-
de duruldu.
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International ILEM Summer School 7

International ILEM Summer School (IISS); İslam dün-
yasının temel sorunlarını akademik bir çerçeveyle 
ele alarak çıktı üretmeyi amaçlayan uluslararası ni-
telikte bir programdır. Bu program kapsamında farklı 
coğrafyalardan çeşitli araştırmacı ve akademisyenler 
belirlenen konuları ele almak üzere bir araya geliyor.

IISS 7, “Muslim Identity in the Modern World: Facts, 
Threats, and Prospects” temasıyla 5-9 Temmuz 2021 
tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), İs-
tanbul Üniversitesi, Islamic Cooperation of Youth Fo-
rum (ICYF) ve International League of Academicians 
(ILM) programa desteklerini sundu.

20 ülkeden 45 akademisyenin katıldığı program 
400’den fazla araştırmacı tarafından ilgiyle takip 
edildi.
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Kurumsal İş Birlikleri Geliştirme  
ve Yurtdışı Ziyaretleri

İlmi çalışmalar yapan kurumlarla ilişki geliştirmeyi önemseyen İlmi Etüdler Derneği (İLEM) yurt 
içi ve yurt dışı kurumsal ziyaretlerine devam ediyor.

Yurt içi
• ICYF
• ILM
• IRCICA
• İbn Haldun Üniversitesi
• İDE
• İGİAD
• İNSAMER
• İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi
• İstanbul Üniversitesi

• Konya Büyükşehir 
Belediyesi

• Mardin Artuklu 
Üniversitesi

• Mavera Vakfı
• Necmettin Erbakan 

Üniversitesi
• Sakarya Üniversitesi
• UDEF
• YTB

Yurt dışı
• Saraybosna

• Alija Izetbegović Foundation
• Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
• Balans ve Osmanlı Araştırmaları Merkezi
• Center for Advanced Studies Sarajevo

• Makedonya
• Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği
• Üsküp Yunus Emre Enstitüsü

• Almanya
• IGMG
• KUDEM (Kulturhaus der Europeiscen Muslime) ve IFIS&IZ 

(Instıtut für Islamische Studien) (Mannheim)
• Osnabruck Universitesi Islamische Thelogie Enstitüsü 

(Osnabruck)
• Hollanda

• Orange Institute
• Lahey Din Hizmetleri Müşavirliği ve Hollanda Diyanet Vakfı
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İLEM Web Sitesi Yenilendi

İLEM Tanıtım Filmi

İLEM Telegram Kanalı Açıldı

İLEM, sürdürdüğü dijital yenilik kapsamında kurum-
sal web sitesini yeniledi. Web sitenin ana sayfasında 
kullanıcıları haberler, etkinlikler, blog, yayınlar, proje-
ler, markalar ve İLEM TV karşılıyor. Yeni arayüz, sade 
bir dil ve kullanım kolaylığına sahip olacak şekilde 
geliştirildi.

Yenilenen ilem.org.tr ziyaretçilerini bekliyor.

İLEM 20. yılına doğru yaklaşırken gerçekleştirdiği fa-
aliyetleri kuşatıcı bir şekilde yansıtan bir tanıtım filmi 
hazırladı. Tanıtım filminde eğitim çalışmalarının yanı 
sıra özellikle uluslararası vizyon, yayınlar, kongreler 
ve çalışma merkezleri vurgulandı. 

Her fırsatta günceli yakalamaya çalışan İLEM, takipçi-
lerinin ilgi ve isteklerini de düşünerek yeni bir mecrada 
daha hizmet vermeye başladığını duyurdu. Buna göre 
İLEM’e artık Telegram üzerinden de ulaşılabilecek.

İLEM, Telegram’a özel içerikler ve çekilişler ile kuruma 
dair birçok haber ve etkinliği sıcağı sıcağına kitlesiyle 
buluşturmayı planlıyor. Oluşturulan yeni platform ile 
kullanıcıların da içerisinde bulunabileceği daha inte-
raktif bir ortamın sağlanması hedefleniyor.
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2. İlmi Sivil Kuruluşlar Çalıştayı Gerçekleşti

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) öncülüğünde ikincisi ger-
çekleştirilen İlmi Sivil Kuruluşlar Çalıştayı, ilmi faali-
yetler yürüten sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 
3 Temmuz 2021 Cumartesi günü çevrimiçi ortamda 
gerçekleşti.

Pandeminin ilmi ve fikri kuruluşlara ne gibi imkan 
ve zorluklar getirdiğini, nasıl yeni gündemler oluş-
turduğunu anlamak maksadıyla düzenlenen çalıştay 
aşağıdaki başlıkların ele alındığı iki oturum olarak 
gerçekleştirildi.

Salgının Kurumların Faaliyetlerine ve Organizasyonuna Etkisi: İmkanlar ve Yeni Alanlar

Salgınla Beraber Kurumsal Faaliyetlerin Yapısı Nereye Evriliyor?

Salgının Getirdiği Yeni Çalışma ve Düşünme Biçimleri

Salgın Sürecinde Gündemimize Gelen Yeni Meseleler
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İLEM’de 2. Mensuplar Şurası 

2002’den bu yana eğitim programları, dersler, çalış-
taylar, seminerler, yayınlar, projeler başta olmak üzere 
ilmi/akademik çalışmalar yürüten İLEM, geniş mensup 
ağıyla da birikimini kuvvetlendirmeye devam ediyor. 
İLEM mensuplarını bir araya getiren ve belli gündem-
ler etrafında hasbihal etme imkânı sunan Mensuplar 
Şurası’nın ikincisi 26 Haziran Cumartesi günü çevri-
miçi ortamda gerçekleşti. Programa, İLEM Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdulkadir Macit, Eğitim Komisyonu 
Başkanı Arife Gümüş, Mensuplar Komisyonu Başkanı 
Yunus Çolak, İLEM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ah-
met Köroğlu, İLEM Genel Sekreteri Yusuf Temizcan ve 
çok sayıda İLEM mensubu katıldı.

Yunus Çolak’ın takdimiyle başlayan program Abdul-
kadir Macit’in açılış konuşmasıyla devam etti. Macit, 
İLEM’in 20. yılına doğru giderken kademe eğitimlerinin 

kesintisiz olarak sürdüğünü, bu birikime yaslanan ça-
lışma merkezleri ile ihtisasın güçlendirildiğini, yayınla-
nan akademik ürünlerin hâlihazırdaki çalışmaları bes-
lediğini, kongrelerin ve akademik etkinliklerin salgın 
döneminde de hız kesmeden sürdüğünü; akademinin, 
ilim ve fikir dünyasının dikkat ve teveccühü ile birlikte 
İLEM mensuplarının takiplerini hep önemsediklerini 
ifade etti. 

Programın devamında söz alan Ahmet Köroğlu ger-
çekleştirdiği “İLEM’in Uluslararasılaşma Vizyonu” 
başlıklı konuşmasında İLEM’in faaliyet ve fikir yelpa-
zesinin kesişmesi üzerinde durarak, gerekli görülen 
eylem başlıklarının dernek bünyesinde takip edildiği 
bilgisini mensuplar ile paylaştı.



İLKE FAALİYET RAPORU 2021 155

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği YEKDER

İslami ve insani değerler çerçevesinde yaşamak ve yaşanmasına vesile olmak gayesiyle 2003 yı-
lında kurulan YEKDER; eğitimcilere, gençlere ve ailelere yönelik eğitim çalışmaları ile birlikte pro-
jeler, akademik etkinlikler, yayın faaliyetleri ve modelleme çalışmalarını yürütmektedir.

yekder.org.tr 

“Geçmişin Tecrübesi,  
Bugünün Enerjisi,  
Yarının Umuduyla…
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YEKDER’den Vizyon Kazandıran Öğretmen 
Atölyeleri Gerçekleştirildi

YEKDER kurulduğu günden bu yana bir neslin yetiş-
mesinde önderlik yapan öğretmenlerin ve öğretmen 
adaylarının alandaki ihtiyaçlarını tespit etmiş, eğitim 
programları hazırlamış ve uygulamalı eğitimleri ile 
alandaki dersler için ufuk açmayı, vizyon kazandırma-
yı, öğretim süreçlerini zenginleştirmeyi hedeflemiştir. 

Eğitimci Geliştirme Programı (EGP) ile yüzlerce öğ-
retmen yetiştiren YEKDER, programın birçok dersini 
atölyeler halinde planlayarak öğretmen ve öğretmen 
adaylarına sunuyor. Pandemi döneminde şehir içi, 

şehir dışı ve yurtdışında olan birçok öğretmene çevri-
miçi programlarla ulaşıyor. 

2021 Bahar dönemindeki Öğretmen Atölyelerine ço-
ğunluğu Milli Eğitim ve Diyanette görev yapan öğret-
menlerden oluşan 183 kişi katıldı. Çocuk Eğitimleri 
Koordinatörlüğü’nün seçtiği atölye başlıkları, hocalara 
sağlıklı mentörlük yapması ve sıkı takibi ile de katılım-
cıların teveccühünü kazandı. Pandemi dönemindeki 
eğitimin getirdiği zorluklar tespit edilerek programa 
yeni atölye başlıkları eklendi.

YEKDER EGP ile yüzlerce öğretmen yetiştiriyor.
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Okul Öncesi Eğitimde ADAB Sempozyumu 
Düzenlendi 

“Bilerek Doğuyoruz, Yolda Kaybediyoruz” temasıyla ge-
lenekselleşen YEKDER Okul Öncesi ADAB Sempozyumu 
23 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

YEKDER Resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanan 
sempozyumun panel programı 2 bin üzerinde izleyici-
ye ulaştı. Programa, yurtiçi ve yurtdışından çocuk ge-
lişimi, okul öncesi ve rehber öğretmen gibi alana dair 
çalışmalarda bulunanlar tarafından yoğun ilgi gösteril-
di. Panel, Sedat Özgür’ün selamlama konuşmalarının 
ardından panelistlerin sunumları ile devam etti. Pa-
nelistler sırasıyla FSMVÜ Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muhammet Öztabak’ın “Ço-
cukta Kişilik Gelişimi”, Marmara Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Yusuf Alpaydın “Okul Öncesi Dönemde 
Adab Eğitimi”, Üsküdar Üniversitesi Öğr. Gör. Elif Ko-
nar Özkan’ın “Edebiyatın Erken Çocukluk Döneminde 
Gelişime Etkisi” başlıklı sunumları ile gerçekleştirildi. 
Sempozyum, panel sunumlarının ardından 24 atölye 
ve 211 katılımcı ile çevrimiçi olarak tamamlandı.

Sempozyum ayrıca YEKDER Yayınları bünyesinde ha-
zırlanan Okul Öncesi ADAB Okulu kitap setinin tanıtı-
mına katkı sağladı.

Sempozyum 24 atölye ve 211 katılımcı ile çevrimiçi olarak tamamlandı.
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Nitelikli Bir Eğitim İçin Dinamik Eğitimciler 
Programı

YEKDER tarafından yıllardır uygulanan Eğitimci Geliş-
tirme Programı (EGP), din eğitimi alanında görev ya-
pan öğretmenlerin ihtiyaçlarını tespit ederek, mesleki 
gelişimlerine farklı bir öğretim modeli oluşturarak, sa-
dece bilgisiyle değil, yaşayışı, karakteri ve ruhuyla ön-
der öğretmenler yetişmesine katkı sağlamaya devam 
ediyor. Çocuk Eğitimleri Komisyonu bünyesinde Bahar 
ve Güz dönemi olarak sürdürülen EGP, okulöncesi 

öğretmenlerine ve ilköğretim öğretmenlerini hedefe 
alarak faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

2021 yılı Bahar döneminde 25 öğrenci ile yüz yüze 
başlayan EGP programı pandemi nedeni ile çevrimiçi 
olarak devam etti. Değişen dünya ve eğitim felsefe-
leri karşısında eğitimcilik yeteneklerinin geliştirildiği 
program, Güz dönemine 15 katılımcı ile sürüyor.

Sadece bilgisiyle değil, yaşayışı, karakteri ve ruhuyla önder öğretmenler…
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Yaz Öğretmen Atölyeleri Gelenekselleşiyor

Okul öncesi, çocuk, genç ve yetişkin eğitimleri alanın-
da görev yapan öğretmen ve öğretmen adaylarının 
mesleki gelişimlerine katkı sunmak adına YEKDER 
Çocuk Eğitimleri Komisyonu bünyesinde beş günlük 
‘’Öğretmen Yaz Atölyeleri ‘’gerçekleştirildi.

Zengin içeriği ve alanında uzman eğitimci kadrosuy-
la 5-9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 10 farklı 
atölye programı, “Din Eğitiminde Alternatif Yöntem-
ler” temasıyla eğitimcilerle buluştu. 

Düzenlenen programın bir kısmı çevrimiçi, bir kısmı 
yüz yüze, bir kısmı da çevrimiçi/yüz yüze (hibrit yön-
temle) gerçekleştirildi. Uygulamalı eğitime dayalı olan 

program, 86 katılımcısı ile yurtiçi ve yurtdışından yo-
ğun ilgi gördü. 

Katılımcıların aktif bir öğrenme deneyimi yaşamaları-
nı, meslektaşları ile tecrübe paylaşımı gerçekleştirme-
lerini ve öğretimi kolaylaştıracak pratik fikirler edin-
melerini sağlayan yaz atölyelerine; din eğitimcileri, 
kuran kursu öğreticileri, meslek dersi öğretmenleri, 
DKAB öğretmenleri, din görevlileri, okulöncesi eğitim-
cileri ve eğitimci adayları, ebeveynler, çocuk edebiyat 
alanında faaliyet gösteren yazar, çizer ve editörlerin 
yanı sıra alana ilgi duyan birçok katılımcı iştirak etti.

10 farklı atölye programı, “Din Eğitiminde Alternatif Yöntemler” temasıyla eğitimcilerle buluştu. 
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80 Kişilik “Gençlik Liderliği Eğitimleri” 
Düzenlendi

Gençlik Eğitimleri Komisyonu bünyesinde geleceğin 
gençlerini tanımak ve anlamak için gerekli bilgi ve be-
ceriler noktasında, geleceğe yön verecek potansiyel 
liderlerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla “Genç-
lik Liderliği Eğitimleri” programı düzenlendi.

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen eğitim programına 80 
genç katılımcı başvurdu. Sivil toplum kuruluşlarında 
gençlik çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği mese-
lesini kendi tecrübesi üzerinden, alanında uzman eği-
timciler tarafından 12 ders ekseninde gerçekleştirildi. 
Gençlerin ihtiyaç duydukları konulara göre hazırlanan 
program, “Öncü Olmak”, “Türkiye’de Genç Olmak”, 
“Video Okuma Teknikleri” “Gönüllülük Bilinci” ve 
gençlik çalışmalarına yönelik sekiz farklı başlığın an-
latıldığı program sonrasında katılımcılara sertifikaları 
takdim edildi. Çalışmanın bir hasılası olarak, Marifet 
Okulu eğitimlerinde liderlik yapacak gençler YEKDER 
gençlik çalışmaları koordinatörlüğüne dahil edildi.

Sekiz farklı başlıkta katılımcılara sertifika takdim edildi.
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YEKDER Gençlik Eğitimleri  
Yeniden Yüz Yüze

Ahlâkî ve manevî sorumluluklarının bilincinde, ailesi-
ne, çevresine ve topluma karşı duyarlı, ilgi ve kabili-
yetlerinin farkında olan ve bunları geliştirmeye gayret 
eden genç bir neslin inşası için yola çıkan YEKDER 
Gençlik Eğitimleri, Marifet Okulu programı ve Genç-
lik Liderleri Eğitimi ile gençleri yetiştirmeye devam 
etmektedir. Pandemi öncesinde olduğu gibi bu yıl da 
iç ve dış mekân etkinlikleriyle gençlerin ilgisini çeken 
Marifet Okulu, 2021- 2022 sezonuna 5 ortaokul, 3 lise 

grubunun yanı sıra bir de mezun (üniversite) grubu ile 
çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrencilerimizin iştirak ettiği Marifet Okulu progra-
mında, gençlerin bendensel, zihinsel ve kalbî gelişimi-
ne katkı sağlayacak eğitimlerin yanı sıra geziler, sos-
yal, sanatsal, sportif etkinlikler ile kamp programları 
gerçekleştiriliyor. Marifet Okulu programı 2021-2022 
sezonuna da çalışmalarını 80’in üzerinde katılımcısıy-
la yürütüyor.

Marifet Okulu, 2021- 2022 sezonuna 5 ortaokul, 3 lise grubu ve bir deüniversite  
grubu ile çalışmalarını sürdürüyor.
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Sahadan Beslenip Sahayı Destekleyen 
Program ADEP 

ADEP, Almanya ve Danimarka’da Modelleniyor

YEKDER Yetişkin Eğitimleri Komisyonu tarafından sür-
dürülen, ebeveynleri çocuklarına din eğitimi vermek 
konusunda destekleyen Ailede Din Eğitimi Programı 
(ADEP) 2021 Bahar Döneminde 93 katılımcı, Güz Dö-
neminde ise 43 katılımcı ile 11 seminer şeklinde, hem 
çevrimiçi hem yüz yüze gerçekleşti. 

YEKDER, 2021 döneminde ADEP eğitimleri esnasın-
da tespit edilen ebeveyn ihtiyaçlarını hazırlanan yayın 
çalışmalarıyla desteklendi. Ebeveynlerin ve ebeveyn 
adaylarının yoğun teveccüh gösterdiği program, farklı 
kurumlar tarafından modellenerek yaygınlık kazanıyor.

Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP), YEKDER bünye-
sinde sürdürülürken İstanbul TDV KAGEM, Almanya 
Köln Din Hizmetleri Ateşeliği ve Danimarka Kopenhag 
Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından da çevrimiçi ola-
rak modelleniyor. Modelleme çalışmaları kapsamında 
ADEP Eğitici Eğitimlerine katılan 49 İstanbul Diyanet 
İşleri Başkanlığı, 35 Köln Din Hizmetleri Ateşeliği per-
soneli programı bulundukları bölgelerde uyguluyorlar. 
30 Kopenhag Din Hizmetleri Müşavirliği personeli ise, 
ADEP eğiticilerinin Danimarka’daki ebeveynlere uygu-
ladığı seminerleri takip etti.

ADEP farklı kurumlar tarafından modellenerek yayınlaşıyor.
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İnsana ve Topluma Dair Her Şey 

YEKDER Yetişkin Eğitimleri Komisyonu tarafından ger-
çekleştirilen İnsan ve Toplum İlm-i Hâli programı, 2021 
Bahar Döneminde 160 kişinin katılımıyla çevrimiçi ola-
rak “Kıssalar Rehberliğinde İnsan ve Toplum”, “İslam 
Kültür Başkentleri”, “Dijital Çağda Medya ve İnsan”, 
“İnsan Fıtratı ve Yaşam” seminerleri, 2021 Güz Döne-
minde 154 kişinin katılımıyla “Aile İçi İletişim”, “Kulluk 
Bilinci ve İlmihal”, “Erdemli İnsan ve Aile” seminerle-
riyle hem çevrimiçi hem yüz yüze olarak 10’ar haftada 
gerçekleşti.

İnsana ve topluma dair her şey YEKDER’de. 
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Aile İçi Etkinlik Atölyesi ile Ebeveynlere 
Atölye Ziyafeti 

YEKDER Yayınları bünyesinde çıkan “Aile İçi Etkinlik 
Rehberi” kitap seti, hem ebeveynlere hem de eğitim-
cilere yönelik olarak sunuldu. 

Kitap içeriğinin seminer ve atölyelerle desteklenmesi-
nin çalışmanın hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağ-
layacağı tespit edilerek 8 seminer ve 16 atölye içeriği 
oluşturuldu. Oluşturulan programın uygulanabilirliği-
nin kolaylaştırılması için program 2 farklı paket haline 
getirildi, ilki 2021 Kasım ayı içerisinde 31 katılımcı ile 
uygulandı. Seminer başlıklarını “Çocuğun Dini Gelişi-
minde Ebeveynin Rehberliği”, “Aile İçi Etkinlik Rehbe-
ri’ni Kullanma Kılavuzu”, “Çocuklarda Doğa Etkinlikleri 
ve Din Eğitimi”, “Çocuklarla Doğru İletişim” oluşturur-
ken, atölye başlıklarını “Etkinliklerle Kitap Okumak”, 
“Çocuk Kitaplarında P4C Modeli Nasıl Uygulanır?”, 
“Etkinliklerle Film Okumada Kriter Belirleme”, “Film-
lerde Mekânların Hikâyeye Etkisi”, “Dramalarla Ailede 
Değerler Eğitimi”, “Çocukların Dünyasında Peygam-
ber/Siyer”, “Çocuklarla Etkin Gezi Yapmak: Ayasofya 
Örneği”, “Oyun ve Etkinliklerle Dini Pratiklerin Kazan-
dırılması” oluşturuldu.
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Ramazan Konuşmalarında “Namaz” Teması 
Ele Alındı

YEKDER, 2021 yılında Ramazan Ayı’na özel başlattığı 
“Ramazan Konuşmaları” programının ilk teması “Namaz” 
oldu. Ramazan ayı çerçevesinde Ramazan’a ve namaza 
dair bir sohbet şeklinde gerçekleştirilen program, hafta 
içi her gün saat 19:00’da YEKDER’in resmi YouTube ka-
nalında yayınlandı. Alana dair önemli isimlerin yer aldığı 
program, izleyicilerinde yoğun ilgilisini gördü. 

Namazın ilim, kültür, mimari, musiki, edebiyat ve top-
lumsal yaşamdaki yansımalarıyla ele alındığı program-
da Ömer Türker, Emine Keskiner, Bekir Çetintaş, Halit 
Bekiroğlu, Mustafa Gündüz, Ramazan Kayan, Abdül-
baki Kömür, Kurra Hafız İbrahim Yıldırım, Erkan Aydın, 
Mustafa Sürün, Abdullah Yıldız, Selman Benlioğlu, Ab-
dülkadir Macit, Veysel Kafalı, M. Şimşek Deniz, Cela-
leddin Çelik, Kerem Gümüş, Erkan Aydın, Kerim Öztürk, 
Dursun Ali Tökel ve Hüseyin Oruç gibi birçok akademis-
yen, eğitimci, ilahiyatçı, aktivist ve yazar yer aldı.

Bin Kişilik Mukabele Programı
Kadim bir Ramazan ayı geleneği olan mukabele, 
YEKDER bünyesinde 1000 kişilik kayıt ve yoğun bir 
teveccühle karşılandı. Okunan her cüze uygun farklı 
bir temada farklı hocaların hasbihâl yaptığı program, 
mukabele geleneğini 2021 yılında özgün bir biçimle 
yaşattı.
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YEKDER Yeni Yönetimini Seçti 

Kurulduğu günden bu yana “çocuk”, “genç”, “yetişkin” 
ve “eğitimci”lere yönelik özgün eğitim programları, 
yayınlar ve materyaller geliştiren, uygulayan ve mo-
delleyen YEKDER, 8. Genel Kurulunu gerçekleştirdi. 
19 Haziran 2021 Cumartesi günü Üsküdar Adile Sultan 
Kasrı’nda düzenlenen devir teslim programına YEKDER 
genel kurulu üyelerinin yanı sıra, çatı kuruluşumuz İLKE 
Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeleri, kar-
deş kuruluşlarımız İGİAD ve İLEM’in başkanları, yönetim 
kurulu üyeleri ve mensupları, kamu, yerel yönetim ve 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri iştirak etti.

Genel Kurul sonucunda YEKDER’in yeni Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hüseyin Türkan olurken yönetim kurulu 
üyeleri ise Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça, Dr. Kurtuluş 
Öztürk, Öğr. Gör. Elif Konar Özkan, Muhammed Fatih 
Sağlam, Fatma Ekinci, Doç. Dr. Ahmet Temel ve Fur-
kan Akkuş olarak belirlendi.
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YEKDER Yayın Çalışmalarına 10 Yeni Eser 
Daha Kattı

YEKDER, Türkiye’de örgün ve yaygın din eğitimi ala-
nındaki sorunların tespit edilmesi, eğitimci profili ve 
beklentilerindeki değişimler, din eğitimi alanındaki 
ihtiyaçların belirlenmesi gibi konularda araştırmalar 
yürütüyor ve bu araştırmaları yayına dönüştürüyor. 
Ayrıca yayımladığı kitaplarla faaliyet alanlarında ihti-
yaç duyulan yayın ihtiyacının karşılanmasına da katkı 
sunuyor. 

Yayın faaliyetleri kapsamında bu yıl “Etkinliklerle 
Ayasofya-i Kebir Külliyesi Gezi Rehberi” “Okul Önce-
si Adab Okulu Seti”, “İlmihal Öğretiminde Oyunlar ve 
Etkinlikler” “Aile İçi Etkinlik Rehberi”, “Aile Araştırma 
Raporu” ve “Çocuğumun Din Eğitiminde Aklıma Takı-
lanlar” yeni çalışmaları okuyucularıyla buluşturuldu. 
2022’de hız verilmesi planlanan yayın faaliyetleri ile 
ilgili proje ve hazırlıklar sürdürülüyor.
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