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İLKE VAKFI FAALİYET RAPORU 2021

Ücretsiz olarak dağıtılır.

Yılda bir defa yayınlanır. İKAM Faaliyet Raporu 2021, İKAM faaliyetlerini duyurmak amacıyla yayınlanır. 

Bu rapor İLKE Vakfı Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmıştır.



İLKE Vakfı, İslami ve insani değerleri yaşatmak ve yaşanmasına vesile olmak amacıyla kurulmuştur.  1980’li yıllarda 
başlayan yolculuğumuz çeşitli duraklardan 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 merkez-
ler ile topluma katkı yapmak üzere faaliyetlerimizi derinleştirmek 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 top-
lum, hukuk ve yönetim alanlarında şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 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 Ahlakı Derneği (İGİAD), İLKE çatısı altında yer almaktadır. Ayrıca vakıf bünye-
sindeki İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) ve Toplumsal Düşünce 
ve Araştırmalar Merkezi (TODAM) ile araştırma ve geliştirme faaliyetleri, Sivil Toplum Akademisi (STA) ile sivil toplum 
alanının ihtiyaçlarına çözümler geliştirilmektedir. Tüm çalışmalarımızda toplumu tanıma ve anlamayı; sosyal ihtiyaç-
lardan haberdar olarak iş üretmeyi; çözüm odaklı faaliyetler yapmayı kendimize şiar edindik. Bu bağlamda sadece 
belli bir topluluğun sorunlarıyla değil tüm insanlığın meseleleriyle ilgileniyoruz.

İlkeli duruşla yarınlara daha güçlü hazırlanmanın önemine inanıyoruz…



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)

Adil Bir Dünya Bereketli Bir İktisat İçin



İslam   İktisadı   Araştırma   Merkezi (İKAM), “adil   bir   
dünya ve bereketli bir iktisat” düşüncesini gerçek-
leştirmek amacıyla yola çıkmış bir kurumdur.  İslam 
iktisadı düşüncesinin külli bir şekilde inşası için çalış-
malar yapan İKAM, bu alanının gelişmesine katkı sağ-
lama hedefiyle kurulduğu günden bu yana pek çok 
faaliyet gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam 
etmektedir. İKAM bu amaç doğrultusunda 2021 yılın-
da da çalıştay, eğitim programları, ihtisas eğitimleri, 
İslam İktisadı Atölyesi, Uluslararası Araştırmacı Prog-
ramı, araştırma raporları, politika notları, working 
papers, Youtube programları, podcast gibi çok çeşitli 
faaliyetlerde bulundu. 

İKAM, her sene olduğu gibi 2021 yılında da İslam İk-
tisadı alanının gelişmesine yönelik taşıdığı misyonun 
getirdiği motivasyon ve günümüz teknoloji çağının 
sağladığı imkanların kullanılmasıyla çeşitli program 
ve etkinliklere ev sahipliği yaptı. Yukarıda ifade edi-
len amaç ve vizyonu çerçevesinde 2021 yılında “Kal-
kınma ve Az Gelişmişlik Sorunsalı” başlıklı 9. İslam 
İktisadı Atölyesi’ni gerçekleştirdi. 9 farklı ülkeden 
200 katılımcı ile gerçekleşen atölye süresince söz 
konusu başlık, Müslüman ülkelerde sermaye biriki-
minden büyüme ve kalkınma sorununa, düşük gelirli 
ülkelerdeki özel sektör gelişiminden sosyal hizmet-
ler ve beşeri sermayeye kadar geniş bir perspektifle 
ele alındı. Dünyanın çeşitli bölgelerinden alanların-
da yetkin akademisyen ve araştırmacılar bildirilerini 
sunma imkanı bularak İslam iktisadının kurumları   
farklı   perspektifler   üzerinden   tartışmaya açıldı.  
Ayrıca, önceki atölyelerdeki gibi 9.  İslam İktisadı 
Atölyesi’nde sunulan tebliğler İktisat Yayınları’ndan 

Türkçe; Routledge yayınlarından İngilizce olarak ya-
yımlanacaktır. Atölyenin yanı sıra, İKAM’ın alana dair 
hem teori hem uygulama noktasında yeni ve derinlikli 
çalışmaları teşvik etmek amacıyla verdiği ödüller 9. 
İslam İktisadı Atölyesi’nin açılış töreninde sahiplerine 
takdim edildi. 

İKAM, birçok faaliyetinin yanı sıra yayımladığı aka-
demik yayınlar ve raporlar ile akademik ilginin canlı 
tutulmasına katkı sunmaktadır. Bu çerçevede 2021 yı-
lında İslami sosyal finans, ülke raporları ve çevre se-
risi olmak üzere üç farklı seride raporlar hazırlayarak 
kamuoyu ile paylaştı. 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 working paper ve 5 politika notu yayımladı.

İslam iktisadı alanında çalışma yapanlar için hazırla-
nan İslam İktisadı Bibliyografyası 2021 yılında yeni 
eserlerin eklenmesi ile İslam iktisadı araştırmacıla-
rı için geniş bir veri tabanı olarak hizmetine devam 
etmektedir. 8.000’den fazla eserin araştırmacıların 
hizmetine sunulduğu bibliyografyanın arayüzü araş-
tırmacıların daha verimli kullanabilmesi için yeniden 
düzenlendi. 

Alana dair beşten fazla dilde yayımlanan kitap, maka-
le, kitap bölümü, rapor, ansiklopedi bölümü vb. telif 
eserleri içeren bu çalışma ile İKAM, araştırmacılara 
zengin içerikli bir ortam sağlamaktadır. 

İKAM, İslam İktisadı Bibliyografyası projesinin yanı 
sıra İslam İktisat Tarihi Projesi ile iktisat literatürün-
de genellikle görmezden gelinen ve “Kayıp Halka” 
olarak adlandırılan döneme ışık tutmayı ve zengin 

Sunuş
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birikimi araştırmacılar ile paylaşmayı hedeflemekte-
dir. Projede, İslam’ın doğuşundan günümüze kadar 
gerçekleşmiş olan önemli olaylar ve kurumlar ile âlim 
ve düşünürler ve onların öne çıkan eserleri bir iktisat 
tarihi perspektifi içerisinde sistematik ve kronolojik 
bir sıra içerisinde hazırlanmaktadır. 

İKAM araştırma imkânlarının geliştirilmesi kadar araş-
tırmacıların yetiştirilmesine de önem vermektedir. Bu 
sebeple İKAM, İslam İktisadı ve finans alanının dünya 
çapında sağlıklı gelişebilmesi amacıyla araştırmacıla-
ra düzenli eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
sunmaktadır. Bu amaçla 2020 yılında geliştirilen Mi-
safir Araştırmacı Projesi 2021 yılında hayata geçirildi. 
Pakistan, Hindistan ve Malezya’dan gelen üç ulusla-
rarası araştırmacı İKAM bünyesinde göreve başladı. 

Benzer bir şekilde İKAM, İslam iktisadı alanında ça-
lışma yapmaya başlamış veya başlamayı düşünen 
araştırmacılar için alanı tanımalarını sağlayacak İslam 
İktisadı Temel Eğitim Programı’nın bu yıl altıncısını 
Van’da Bilim ve Hikmet Araştırmaları Vakfı (BİLHİ-
KEM) iş birliği ile gerçekleştirdi.  İKAM yedinci temel 
eğitim programını ise yoğun bir katılımcı sayısı ile on-
line olarak gerçekleştirdi. 

İslam iktisadı alanının gelişimine katkı yapmak üzere 
gerçekleştirilen çalıştaylar, bu yıl da alanda derinlikli 
ve nitelikli çalışma yapmak isteyen araştırmacıların 
ilgisiyle devam etti.  Uzman isimlerin bir araya gelme-
siyle bu sene “Gıda Güvenliği ve Helal Gıda” başlıklı   
çalıştay düzenlendi.  

İKAM temsilcileri, bu yıl İslam iktisadı alanında çalış-
malar yapan kuruluşlarla ilişki geliştirmek üzere çe-
şitli kurumlarla temasta bulundu.  Bu amaç doğrultu-
sunda 2021 yılında; Türkiye Katılım Bankaları Birliği 

(TKBB), İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomi ve Ticari İş 
Birliği Daimî Komitesi (İSEDAK), Fuzul Grup, Sakarya 
Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve 
Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM), Ka-
tılım Sigortacılığı Derneği (KATSİDER), Albaraka Türk 
Katılım Bankası, İstanbul Ticaret Odası ile görüşmeler 
yapıldı. Yapılan görüşmeler sırasında İslam iktisadı 
alanında kurumların birlikte yapabileceği çalışmalar 
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu çalışmaların dışında Türkiye’de oluşturmayı plan-
ladığı İslam iktisadı literatürüne öncelikle kendisi ya-
tırım yapan İKAM, alt kuruluşu olan İktisat Yayınları 
ile 2021 yılında 29 kitap yayımladı. İktisat Yayınları 
halihazırda 10 farklı yayın dizisinde yayına hazırladı-
ğı birçok kitap ile alana katkısını sürdürmeye devam 
etmektedir.  Ayrıca, İKAM himayesinde faaliyetlerini 
sürdüren islamiktisadi.net; İslam iktisadı ve finansı 
alanına dair köşe yazıları, tercüme yazılar, tartışma 
yazıları ve etkinlikleri takipçileriyle paylaşmakta, ki-
tap önerileri ve değerlendirmeleri ile mevcut literatü-
rü ilgililerine tanıtmaktadır.  2021 yılında yayın strate-
jisini değiştiren islamiktisadi.net bir haber sitesinden 
öte derin analizlerin yer aldığı bir blog sayfasına dö-
nüştürüldü. Türkçe   yapılan   yayınlar dışında TUJISE 
dergisi ile İKAM, İslam iktisadı ve finansına dair yetkin 
fikir ve araştırmaların ilgililerine sunulduğu İngilizce 
yayın yapmaktadır.  Bu sene de sadece Türkiye değil 
uluslararası akademik platformlarda önemli bir refe-
rans olan TUJISE’nin 8.1 ve 8.2 sayısının yanı sıra 1 
özel sayı da yayınlandı. 

Adil bir dünyanın inşası ve toplumun her kesimini 
kuşatan bereketli bir iktisat için çalışmaya devam 
edeceğiz. 

Necmettin Kızılkaya

İKAM Direktörü



OCAK ŞUBAT MART

• IKAM Podcast Yayınlarına Başladı. 

• 1. Working Paper’ı Yayımlandı.

• 2. Working Paper’ı Yayımlandı. 

• IKAM, İSEDAK’a Kurumsal Ziyarette 
Bulundu.

• 3. Working Paper’ı Yayımlandı.

• 4. Working Paper’ı Yayımlandı.

• İKAM, Sakarya Üniversitesine Kurumsal 
Ziyarette Bulundu.

• IKAM, Sakarya İSEFAM’a Ziyarette 
Bulundu.

• 19. Politika Notu Yayımlandı.

• TUJISE Dergisi’nin 8. Sayı 1. Cildi Çıktı.

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL

• TUJISE Dergisi Özel Sayısı Yayımlandı.

• İslami Sosyal Finans Raporlarının 
Üçüncüsü Yayımlandı.

• TUJISE Dergisi 8. Sayı 2. Cildi 
Yayımlandı.

• 29. Politika Notu Yayımlandı.

• 2021 İslam İktisadı Ödülleri Sahiplerini Buldu.

• 9. İslam İktisadı Atölyesi Tamamlandı.

• IKAM 4. İslami Sosyal Finans Raporunu 
Yayımlandı.



NİSAN MAYIS HAZİRAN

• Veri ve Regresyon Analizi 
Yoğunlaştırılmış Seminer Dersi Verildi. 

• 22. Politika Notu Yayımlandı.

• 5. Working Paper’ı Yayımlandı.

• Katılım Sigortacılığı Derneği (KATSİDER) 
İKAM’a Zyarette Bulundu.

• İslami Sosyal Finans Raporlarının 
Birincisini Yayımladı.

• İslami Sosyal Finans Raporlarının 
İkincisini Yayımladı.

• İktisat İzleme Raporu 2020 Yayımlandı. 

• Ülke Raporlarının Dokuzuncusu 
Yayımlandı.

• Uluslararası Araştırmacı Programı 
Hayata Geçirildi.

EKİM KASIM ARALIK

• İslam İktisadı Bibliyografyası Yenilendi 
• 31. Politika Notu Yayımlandı.
• Yedinci Temel Eğitim Programı Online 

Olarak Gerçekleştirildi.

• Altıncı Temel Eğitim Programı Van’da 
Gerçekleştirildi.

• Gıda Güvenliği ve Helal Gıda Çalıştayı 
Gerçekleştirildi.

• Çevre Raporlarının Birincisi Yayımlandı.



 

Rakamlarla 2021

1

5

1

12

29

3

1

7

4

2

12

5

İslam İktisadı Atölyesi

Politika Notu

Alan İzleme Raporu

Bölüm Nedir İktisat

Kitap Yayını

Uluslararası Araştırmacı

Çalıştay

Araştırma Raporu

İslam İktisadı Ödülü

Temel Eğitim Programı

Bölüm İktisat Meselesi

Working Paper



İKAM FAALİYET RAPORU 2021 11

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
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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 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 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

u
Ed.: M

uham
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ed Erkam
 Kocakaya

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

Türkiye’nin Kalkınma Reformu
Faizsiz Finans Sisteminin Güçlendirilmesine Yönelik Öneriler
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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
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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 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



İKAM FAALİYET RAPORU 202132

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





Adil Bir Dünya Bereketli Bir İktisat İçin
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