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İLKELİ DURUŞ  

VE GÜÇLÜ KURUMLARLA  

YARINLARA DOĞRU
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İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı bünyesinde Yaygın Eğitim ve Kültür 

Derneği (YEKDER), İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Türkiye İktisadi 

Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) gibi güçlü kuruluşları; İKAM, 

TODAM, EPAM gibi merkezleri barındıran kamusal bilgi, politika 

ve strateji üreten bir kuruluştur. 

Aziz Mahmut Hüdayi Mh. Türbe Kapısı Sk. No:13 Üsküdar / İst.
bilgi@ilke.org.trilke.org.tr ilkevakfi +90 216 532 63 70
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İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, sivil alanda çok sa-
yıda gönüllü ve hayır amaçlı kuruluşu kurmuş ve 
destek olmuş sivil bir geleneği ve iradeyi temsil 
etmektedir. Vakıf olarak çalışmalarımızı geçmişin 
birikimi, bugünün iyi analiz edilmesi ve gelece-
ğe dair güçlü bir perspektif ile oluşmuş bir fikir 
çerçevesinde sürdürme gayreti içerisindeyiz. 
Türkiye’nin ve dünyanın temel meselelerine yö-
nelik bütünlüklü ve gelecek odaklı yapıcı öneri-
ler hazırlamaya ve sunmaya çalışıyoruz.  Belirli 
alanlarda uzmanlaşmış sivil toplum kuruluşları-
nın uygulama ve sorun alanlarına yakınlıkları ve 
bağımsız gözlem yapabilme imkânları ile politika 
yapıcılara ve uygulayıcılara önemli katkılar sağ-
layacağına inanıyoruz. Vakıf olarak kendi alanla-
rında nitelikli ve öncü çalışmalar yapan kurum-
larımızla ve araştırma merkezlerimizle birlikte, 
güçlü bir toplumun inşası sürecinde etkin bir rol 

oynamayı önemsiyoruz. Kurumlarımızda yaptığı-
mız çalışmalarla bir taraftan sivil alanın nabzını 
tutmaya, öte yandan da ülke meselelerinin daha 
derinlikli ve nitelikli kavranmasını sağlamaya 
gayret ediyoruz. 

Dünya ve ülke gündemlerinin hızlı değişkenlik 
ve kırılganlıklarına rağmen, kendimize çizmiş 
olduğumuz istikamet üzere yürümeye, gündelik 
olanın tüm ayartmalarına rağmen ısrarla, sebatla 
doğru bildiğimiz, en iyi yapabildiğimiz işleri yap-
maya devam ettik, etmeye de devam ediyoruz. 
Zira kalıcı ve faydalı işlerin ancak belirli alanlara 
odaklanmanın neticesinde ortaya çıkacağına 
inanıyoruz. Hakk’ın rızasını ve amme menfaatini 
gözeterek toplumsal fayda üretmeyi ve topluma 
katkı sunmayı gaye edinen bir vakıf olarak İL-
KE’nin Türkiye’de ve dünyada yaşanan olaylara 
bigâne kalamayacağını biliyoruz. Bu açıdan, bir 
yandan ülkemizin ihtiyaç duyduğu “sivil” bakışı 
korumaya çalışırken, diğer yandan çalışmaları-
mızın neticelerini kamu, özel ve sivil toplum ku-
rum ve kuruluşlarıyla paylaşmayı da kendimize 
bir sorumluluk addediyoruz.

Çalışmalarımızı yürütürken zamanın ruhunu ve 
günün ihtiyaçlarını dikkate alarak bilgi temelli ve 
hayata dokunan birçok önemli çalışmayı ortaya 
koyduğumuza inanıyoruz. Bundan sonra da tüm 
kurumlarımızla çalışmalarımızı Hakk’ın rızasına 
uygun, gönüllülük ruhunu kaybetmeden, istişare 
ile hareket ederek, üretken ve devamlılığı sağ-
layan biçimde değer üreten kurumsal yapı ve 
yönetim anlayışı ile derinleştirmek ve sürdürmek 
niyetindeyiz. Rabbimizden bizi daha güzel ve ni-
telikli çalışmalara vesile kılması duasıyla…

Nihat Erdoğmuş 
İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı 
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İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, bünyesinde Yaygın 
Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER), İlmi Etüdler 
Derneği (İLEM) ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş 
Ahlâkı Derneği (İGİAD) gibi güçlü kuruluşları; 
Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi 
(TODAM), Eğitim Politikaları Araştırma Merke-
zi (EPAM) ve İslam İktisadı Araştırma Merkezi 
(İKAM) gibi merkezleri barındıran kamusal bilgi, 
politika ve strateji üreten bir kuruluştur.

İLKE Vakfı olarak insanı ve toplumu ilgilendiren, 
gündeme girmiş yahut gündelik meşgaleler 
içerisinde gözden kaçırılmış, henüz toplu bir 
sese bürünememiş fakat yüzleşme tehlikesi ile 
karşı karşıya olunan, toplumun ihtiyaç ve bek-
lentilerine dair yürütülen her faaliyetin kıymetli 
olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda sivil toplum 
kuruluşlarının belki de en birinci vasfının, belirti-
len faaliyetler üzerinde yol gösterici fikir ve öneri 
üretimi olduğunu benimsiyoruz.

Bu bilinç ile gerçekleştirmeye gayret ettiği-
miz her faaliyetimizde, geçmişin birikiminden 

istifade ediyor, bugünün ve geleceğin doğru 
analizini yaparak ihtiyaca cevap veren yeniyi 
inşa ediyoruz. Bu bağlamda araştırma merkez-
lerimiz ile Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarını 
veriye dayalı biçimde tespit ediyor, politika yapı-
cılara somut çözüm önerilerinde bulunduğumuz 
politika notlarını ve raporlarımızı yayımlıyoruz.

Bünyemizde bulunan kuruluşlarımız ile eğitim 
ve araştırma geliştirme faaliyetlerimizi; rapor, 
dergi vb. yayınlarımız ile desteklemeye devam 
ediyoruz. Çalışmalarımızla tek bir kitle odaklı ol-
maktan kaçınıyor, fikrî üretim gerçekleştirdiğimiz 
konuyla ilgili olarak akademiye, kamu otoritesi-
ne ve sivil toplum kuruluşlarına hitap eden bü-
tünlüklü bir dil tercih ediyoruz. 

Bu inanç ve bakış açısıyla kurumlarımız ile birlikte 
bugüne kadar pek çok kıymetli çalışmaya imza 
atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumu-
muzun ihtiyaç duyduğu hak eksenli bir iş hayatı 
için emek sarf eden iş adamlarının varlığının far-
kındalığıyla insani geçim şartlarını oluşturmaya 
çabalıyoruz. İlmî birikimlerden beslenerek yeni bir 
düşüncenin inşasını gerçekleştirecek ilim adamla-
rının ve geleceğin sahipleri olacak çocuk ve genç-
lerin yetişmesine de ayrıca özen gösteriyoruz.

Yüklendiğimiz bu ağır sorumluluğun farkında 
olarak; adil, kuşatıcı, veriye dayalı, tutarlı, ya-
pıcı, istişareye dayalı, bütünlük arz eden, uygu-
lanabilir ve hayır odaklı daha birçok çalışmayı 
gerçekleştirmek üzere yeniden büyük bir işti-
yakla yola koyulduk.

Elinizde bulunan katalog ile İLKE ve kurumları-
nı, gerçekleştirdiğimiz ve büyük bir heyecanla 
devam ettiğimiz projelerimizi sizlere tanıtmayı 
hedefledik. Çalışmalarımızın tamamına yer vere-
mesek de niyetimizi ve faaliyetlerimizin amacını 
bir nebze anlatabildiğimize inanıyoruz.

Lütfi Sunar
İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 

Ta
kd

im



6

20
21

İL
KE

 İL
İM

 K
ÜL

TÜ
R 

EĞ
İT

İM
 V

AK
FI

Hakkımızda

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, pek çok hayır ve 
hizmet kuruluşunu kurmuş ve destek olmuş 
iradenin, çalışmalarını derinleştirmek amacıy-
la tesis edilmiş bir çatı kuruluştur. İnsana ve 
insanlığa hizmet etmeyi hedeflediğimiz ça-
lışmalarımızda toplumun değişen ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurarak her kesim ve yaştan 
insana ulaşmak istiyoruz.

Kurumlarımızla beraber iş ahlâkı ve girişimcilik 
ve eğitim alanında faaliyet gösteriyor, nitelik-
li akademik çalışmalara imza atıyoruz. İslami 
değerleri esas alarak ilkeli bir yaşamın sürdü-
rülmesi için çocuklarımıza, gençlerimize ve 
yetişkinlerimize sahih bir din eğitiminin veril-
mesini önemsiyoruz. Özgün ilmi yaklaşımların, 
düşünce ve pratik üretiminin İslam’ın düşünce 
ve medeniyet birikimi üzerinde yeşerebile-
ceğine olan inancımızla hareket ediyor, ilmi 
geleneğimizi sürdüren insanların yetişmesine 

zemin oluşturarak insanlığın sorunlarına çö-
züm üreten ilmi çalışmalar yapmayı gaye 
ediniyoruz. Araştırma merkezlerimizle eğitim, 
toplumsal düşünce ve İslam iktisadı alanında 
araştırma ve yayınlar üretiyor, çözüm önerileri 
sunuyoruz.

İLKE olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlar-
da bilgi, politika ve strateji üretiyor, geleceği-
mizde söz hakkına sahip olabilmek için gerekli 
birikimin oluşmasına katkı sağlıyoruz. Nitelikli 
insan kaynağı yetiştiriyor ve sorunların çözü-
mü için kurumsallaşmalar gerçekleştiriyoruz. 
Ülkemizin ufkunu geliştirmede sorumluluk 
sahibi olduğumuza dair bir bilinçle yarınlara 
hazırlanıyor, politikacılara yol gösterecek stra-
tejik araştırmalar yapıyoruz.
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Değerlerimiz

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı olarak İslami ve insani değerler çerçevesinde yaşa-
ma, yaşanmasına vesile olma ve toplumda bu yönde bir dönüşümün gerçekleş-
mesine ön ayak olma amacına yönelik hayır odaklı iş üretmek için çabalıyoruz. 
Bunu yaparken zamanın ruhunu ve günün ihtiyaçlarını dikkate almayı, benzer 
çalışmalar yapan kurumlarla istişare ve işbirliğini önemsiyoruz.

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
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Proje ve Faaliyetler 

Kurumlarımız için yön tayin edici bir görev 
üstlenmekle birlikte, ülkemizin ihtiyaç duydu-
ğu alanlarda bilgi, politika ve strateji üretiyor, 
geleceğimizde söz hakkına sahip olabilmek 
için gerekli birikimin oluşmasına katkı sağlı-
yoruz. Nitelikli insan kaynağı yetiştiriyor ve 
sorunların çözümü için kurumsallaşmalar 
gerçekleştiriyoruz. Güçlü bir araştırmacı kad-
rosu tarafından yürütülen araştırma ve yayın 
faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Geleceğin Türkiyesi projesi ile ülkemizin uf-
kunu geliştirmede sorumluluk sahibi olduğu-
muza dair bir bilinçle yarınlara hazırlanıyor, 
politikacılara yol gösterecek nitelikli araştır-
malar yapıyoruz.

Alan İzleme Raporları projesi kapsamında 
ekonomi, eğitim, hukuk ve sivil toplum alan-
larında yıllık olarak önemli gelişmeleri veri-
ler ve vakalar ekseninde derleyip sorunları 
ve gidişatı ortaya koyup çözümler üretmeyi 
mümkün kılacak bir bakış oluşturuyoruz.

İLKE bünyesindeki merkezlerimizden İslam 
İktisadı Araştırma Merkezi ile İslam iktisadı dü-
şüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir-
lerin üretilmesini amaçlayan atölye çalışmaları, 
yayınlar, etkinlikler ve eğitimler düzenliyoruz.

Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) 
ile Türkiye’de eğitim alanının güçlenmesini 
sağlayacak çalışmalar yapıyor bütün dün-
yada eğitimde fırsat eşitliğinin ve adaletin 
sağlanmasına katkı sunacak bir birikim oluş-
turutor ve bunu bütün toplumla paylaşıyoruz. 

Adil, hakkaniyetli ve müreffeh bir toplum he-
defini hayata geçirmek üzere kurduğumuz 
Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi 
(TODAM) ile, Türkiye ve dünyadaki fikri birikim 
ve yönelimleri takip ediyor ve eleştirel bir göz-
le değerlendiriyor, toplumsal değişim alanında 
araştırmalar yapıp veri setleri ve analiz model-
leri oluşturuyoruz. Kurumsal Yönetim Akademi-
si’nde başlattığımız sivil toplumun geliştirilmesi 
faaliyetlerini Sivil Toplum Akademisi’nde devam 
ettiriyoruz. 

Geleceğin Türkiyesi Projesi

Alan İzleme Raporları Projesi

Orta Doğu’da İslamcı Siyaset Araştırması

Onurlu İnsan Onurlu Yaşam için İnsani Ücret 
Araştırması

İslam İktisadı Atölyesi

Türkiye’de Din Eğitimi Projesi

Türkiye’de İslamî STK’ların Değişimi 
Araştırması

Türkiye’de Reklam Ahlâkı Araştırması

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi
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Geleceğin Türkiyesi Projesi

Dünyanın nabzını ölçen aynı zamanda da ye-
rel dinamiklerimizle beslenen ilke koyucu ve 
çözüm vadeden çalışmalarımıza, Türkiye’nin 
gelecek vizyonuna katkı sunmak amacıyla 
Geleceğin Türkiyesi projesini ekledik. Eğitim, 
yükseköğretim, ekonomi, yönetim, dış poli-
tika, sivil toplum, kültür politikaları ve sosyal 
politikalar başlıklarında vizyoner raporlar 
hazırlamaktayız. 

Raporlarla, mevcut ve geçmiş uygulamaları ve 
bu uygulamaların çıktılarını inceleyerek Türki-
ye için bir gelecek projeksiyonu oluşturmayı 
amaçlamaktayız. Belirlenen her bir alanda 
konunun uzmanı kişilerce hazırlanan raporlar-
da, geleceğe ışık tutacak uygulanabilir çözüm 
önerileri içeren yol haritalarının belirlenmesini 
ve Türkiye’nin küresel alanda tanınırlığına kat-
kıda bulunulmasını hedeflemekteyiz.

GELECEĞİN
TÜRKİYESİ
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Adalet 
Raporlarda geliştirilen tüm politika ve uygulama önerileri adil bir paylaşımı dikkate alarak 

insanlara ve diğer varlıklara hak ettiği değeri vermektedir.

Kuşatıcılık 
Raporlar herhangi bir grubun veya oluşumun özel çıkarını gözetmeksizin toplumun tüm 

kesimlerini kuşatan ve kamusal maslahatı önceleyen bir yaklaşımı esas almaktadır. 

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

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

Katılım ve İstişare 
Raporlar farklı grup ve aktörlerin katılım ve katkısını ortaya çıkarıp geliştirecek bir içeriğe sahiptir. 

Teorik Bütünlük 
Raporlar bütünlüklü bir teorik çerçeveye sahiptir. 

Uygulanabilirlik 
Raporlar ilgili alandaki uygulamaları olumlu yönde etkilemeyi amaçlamaktadır.

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

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı bugün ve gelecek 
için stratejik öneme sahip Ekonomi, Eğitim, 
Hukuk ve Sivil Toplum alanlarında sistematik 
bilgi ve veriye dayalı raporlamalar yaparak 
hem geçmişin muhasebesini yapma hem de 
gelecek için tasavvur ve yöntem oluşturmayı 
amaçlayarak Alan İzleme Raporları Projesi’ni 
hayata geçirmiştir.

Bugün ve gelecek için stratejik öneme sahip 
Ekonomi, Eğitim, Hukuk ve Sivil Toplum alan-
larında sistematik bilgi ve veriye dayalı rapor-
lamalar yaparak hem geçmişin muhasebesini 
yapıyor hem de gelecek için tasavvur ve yön-
tem oluşturuyoruz.
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Alan İzleme Raporları projesi kapsamında projenin tamamlanan raporları ise şöyledir.

ilke.org.tr/air

Eğitim İzleme 
Raporu 2019

İktisat İzleme 
Raporu 2020

Türkiye’de İslam 
İktisadı  2019 Eğitim İzleme 

Raporu 2020

Hukuk İzleme 
Raporu 2019

Sivil Toplumun On 
Yılı (2010-2020)
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Araştırma ve Yayın Faaliyetleri

Farklı alanlarda uzmanlaşan araştırmacı 
kadromuz ile Araştırma Raporları ve Politika 
Notlarını yayınlıyor, Türkiye ve dünya mese-
lelerine dair önemli görülen konularda vizyon 
oluşturacak çalışmalar hazırlıyor ve kurumla-
rımızın faaliyetlerini derinleştirerek onlara 
strateji sunacak özgün araştırma projeleri 
geliştiriyoruz.

Raporları, Politika Notlarını ve diğer araştırma 
çalışmalarımızı matbu olarak basıyor, titizlikle 
hazırlanan araştırmaların sonuçlarını politika 
yapıcılarıyla ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. 

İLKE ve kurumlarımızın çalışmalarını dijital 
ortamda İLKE Bülten aracılığıyla üye ve des-
tekçilerimizle paylaşıyoruz.

Köksal Büyük

STK’larda Kurumsal  
Öz Değerlendirme
Farklı Eğilimler ve Uygulamalar

08

İ L K E  P O L İ T İ K A  N O T U

Nitelikli Göçmen İş Gücünün Çalışma Yaşamına Entegrasyonu

1

Fatih Yaman

28

Nitelikli Göçmen İş 
Gücünün Çalışma 
Yaşamına Entegrasyonu

Selim Tiryakiol

Yükseköğretimde 
Modern Dillerin Eğitimi 
Uluslararasılaşma yahut Küreselleşme

07

22

İslam İktisadı ve Finansı  
Bilim Alanı ve Doçentlik 
Sistemi

Hakan Aslan, Metin Toprak
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Uluslararası Faaliyet ve İşbirlikleri

İLKE olarak yaptığımız faaliyet ve çalışmaları uluslararası alanda ilgili kurum ve 
kuruluşlarla paylaşmayı da önemsiyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek için özelde İslam 
dünyası ve genelde dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyet gösteren kuruluşlar 
arasında proje bazlı işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Toplumların bugün yaşadığı zor-
lukların üstesinden gelmeleri ve kalkınmaları için öncelikle birbirlerini tanımaları ve 
ilişki geliştirmeleri ile mümkün olacağına inanıyoruz. Bu amaçla kurum bünyesinde 
oluşturulan dış ilişkiler birimi ile çok sayıda etkinlik düzenlenmekte ve çeşitli eseler 
yayınlamaktadır.
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Yurt Dışı Ziyaretler  ve İşbirlikleri

Faaliyetler

Gündem yazıları

Uluslararasılaşma ve Müslüman topluluklar arasında daha güçlü bir bağ kurma hedefimize ulaş-
mak için farklı ülkelerdeki STK’ları, araştırma merkezlerini ve kuruluşlar düzenli olarak ziyaret 
edilmekte, işbirlikleri gerçekleştirilmektedir.

Araştırma ve geliştirme potansiyelimizle birlikte, karşılıklı yararlanabileceğimiz ortak çalışmalar 
üretmek amacıyla dünyanın farklı yerlerindeki diğer kuruluşlarla ortak projeler yürütülmektedir. 
Birleşik Krallık, Pakistan, Gana, Tunus, Fas, Endonezya ve Malezya dâhil olmak üzere birçok ül-
kedeki kuruluşlarla iş birliği protokolleri gerçekleştirilmiştir. Anlaşmalar sonucunda web semi-
nerleri ve çalıştaylar gibi ortak etkinlikler düzenlemenin yanı sıra ortak akademik çalışmalar da 
yayınlanmaktadır.

İş birliklerimizi dünyanın diğer bölgelerinde daha da genişletmek ve Müslüman dünyadaki sivil top-
lum kuruluşlarının aktif bir üyesi olarak rol almaya devam etmek için çalışmaktayız. 

Kıdemli akademisyenler, uzmanlar, gazete-
ciler, karar alıcılar, politika analistleri, sivil 
toplum liderleri ve siyasetçilerin katıldığı pa-
neller organize etmekte, İslam dünyası için 
sorun yaratan konuların yanı sıra güncel ge-
lişmeleri tartışmaktayız. 

Araştırmacılarımız ve alanında uzman konuk 
yazarlarımız, web sitemizde yayınlanmak 
üzere dünyanın farklı bölgelerinde öne çı-
kan gelişmeler hakkında düzenli olarak içe-
rik üretmektedirler. Bu çalışmalar genellikle 
dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan eko-
nomik ve politik gelişmeleri ele almaktadır. 
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Kurumsal İletişim ve İşbirlikleri

İLKE Vakfı kurduğu araştırma merkezleriyle ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi, 
politika ve strateji üretmekte, üretilen bu çıktıların tanıtım süreçleri kapsamında ilgilileri 
ile buluşturmayı önemsemektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar o alanda faaliyet 
gösteren kamu, özel ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarına sunulmakta, üretilen çıktı-
ların yayılım alanları genişletilmektedir.

İLKE Vakfı, kurumsal iletişim çalışmaları ile karşılıklı ilişki ve işbirliği geliştirme çalışmalarını da 
toplumsal fayda açısından önemsemekte ve bu amaçla çalışmalarını sürdürmektedir.
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ilkeanaliz.net

İLKE Analiz, İLKE Vakfı bünyesinde İslami ve insani değerleri benimseyen; kültürün, 
düşüncenin, hayatın gündemine de bu değerlerle bakan bir yayın organı olarak top-
lum, siyaset, ekonomi, eğitim, kültür, sivil toplum gibi odak alanlarda akademik, tek-
nik ve estetik niteliğine azami derecede özen gösteren, alanında uzman isimlerin 
yazı ve görüşlerini paylaşarak analizler yayımlayan bir yayın organıdır.

İLKE Analiz, görüş yazılarının yanı sıra alanında uzman ve etkili isimlerle yaptığı müla-
katlarla da gündemin nabzını tutmakta, soruşturma dosyaları ile de farklı alanlardaki 
tartışmaları işlemektedir. Sıcak gündemler için özel yayınlar hazırlarken kadim mese-
leleri ihmal etmeyerek derinlikli bir bakış sunmaktadır. 

İlkeli yayıncılığın dünü anlarken, bugüne bakarken ve yarını kurarken önemli olduğu-
na inanmaktadır.
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İLKE Stüdyosu

İLKE Vakfı dijital iletişim çalışmalarını güncel trendlere uygun olarak önemli bir 
atılımla stüdyo çalışmalarını hayata geçirmiştir. İLKE ve kurumları, stüdyo ile kendi 
faaliyet alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmaları dijitalin diline uygun bir şekilde 
ilgililerine ulaştırmaktadır. Pre-prodüksiyon, prodüksiyon ve post prodüksiyon ça-
lışmaları ile İLKE Stüdyosu; vakfımızın, üye kuruluşlarımızın ve araştırma merkezi-
mizin taleplerine karşılık vermektedir. Stüdyomuzda tanıtım filmleri, reklam film-
leri, iç ve dış mekan çekimleri, video kurgu, görsel efekt ve daha bir çok çalışma 
yapılmaktadır. 

Stüdyomuzda gerçekleştirdiğimiz bazı çalışmalar şunlardır:

Eğitim Gündemi İktisat Meselesi

Eğitim Gündemi; Türkiye’de eğitime ilişkin 
tüm konuları, konunun uzmanlarıyla ele alan 
programdır.

İktisat Meselesi; başta İslam iktisadı olmak 
üzere Türkiye’de ve dünyadaki ekonomi ala-
nındaki konuları gerek sahadan profesyonel-
ler gerek alanda çalışmalar yapan akademis-
yenlerle irdeleyen programdır.
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Rapor Sunumları Reklam ve Tanıtım Filmler

Voices From The Muslim World

Kayda Değer Nedir İktisat

Halit Bekiroğlu ile Sivil Toplum

Kayda Değer; toplumsal olayları ve gelişti-
rilen politikaları raporlar ve veriler ışığında 
inceleyen programdır.

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

İLKE Vakfı bünyesinde yayınlanan raporların 
yazarlarının ile raporların içinde yer alan ko-
nuların işlendiği programlardır.

Stüdyomuz, İLKE Vakfı ve kuruluşlarına video 
prodüksiyon hizmeti de vermektedir. Kurumların 
İhtiyaçlarına göre reklam ve tanıtım filmleri çeki-
lip, kurgulanıp yayına hazır hâle getirilmektedir.

Müslüman Dünyadan Sesler programı ile İs-
lam dünyasının farklı coğrafyalarından etki 
alanı oluşturmuş önemli isimlerle gerekleştir-
diğimiz programlardır.

Nedir İktisat; İslam iktisadındaki kavramları 
ve yöntemleri eğlenceli bir üslupla açıklayan 
programdır.
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İKAM, İLKE Vakfı çatısı altında İslam ekonomisi çalışmalarının daha nitelikli bir 
şekilde yapılmasına 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 üretilmesini 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, bütünlüklü, 
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 faydalanabilecekleri bir yapı oluşturmayı 
hedeflemektedir. 

www.ikam.org.tr
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İslam İktisadı Atölyeleri

İKAM tarafından 2013’ten beri düzenlenen İs-
lam İktisadı Atölyesi, İslam iktisadının geniş 
kitlelere ulaşması, akademik alanda daha fazla 
tartışılması ve politika yapıcılara alternatif yeni 
çözümler ve politikalar sunulması gibi düşün-
celerle yola çıkmış ve bilgi birikimine değerli 

katkılar sunmuştur. Ürüne dönüşen ve güncel 
finansal konulardan ziyade teorik ve uygula-
malı iktisat alanını kapsayan bu atölye büyük 
ilgi toplamıştır. İKAM, bu birikim üzerinden yeni 
çalışmaların yapılması ve farklı alanlarda bilgi 
üretiminin artırılması gayesini taşımaktadır. 
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İslam İktisadı 
Ödülleri

İKAM İslam İktisadı Araştırma Merkezi Ödülleri, 
her yıl İslam iktisadı alanında gerçekleştirilen 
ilmî çalışmaları ve uygulamaları teşvik etmek 
için verilmektedir. İslam iktisadı ödüllerinin 
amacı; İslam iktisadı alanındaki çalışmaların 
kalitesinin yükseltilmesini, nitelikli çalışmaların 
ödüllendirilerek yeni ve özgün çalışmaların ya-
pılmasının önünün açılmasını ve alana dair farklı 
yaklaşımların geliştirilmesini teşvik etmektir.

İslam iktisadı alanında yürütülen çalışma ve 
araştırmalar, örnek ve öncü uygulama ve pratik-
ler, kurumsal ve bireysel katkılar ve ilmî katkılar 
bu ödülün kapsamını oluşturmaktadır.

İKAM İslam İktisadı Araştırma Merkezi Ödülleri 
dört temel başlık altında verilmektedir: 

İslam İktisadı Araştırma Ödülü

İslam İktisadı Uygulama Ödülü

İslam İktisadına Katkı Ödülü

İslam İktisadı Tez Ödülü
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Araştırma  
Raporları 

İKAM, İslam iktisadı ve finansı alanının gelişti-
rilmesi amacıyla araştırma ve yayın çalışmaları 
yürütmektedir. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıllar 
içerisinde “Ülke Raporları” başlıklı bir rapor 
serisi yayınlanmıştır.   Bugüne kadar çıkarmış 
olduğu ülke raporları ile İslam iktisadı ve fi-
nansı alanında dünyada yaşanan tecrübeleri 
derleyip, kullanılabilir bir bilgi hâline getiren 
İKAM, küresel anlamda yaşanan tecrübeler-
den haberdar olunmasına ve sistemin bir adım 
daha ileriye götürülmesine katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. 

Raporlarda faizsiz bankacılıktan, faizsiz finans-
man ürünlerine; faizsiz finans eğitiminden, İs-
lam iktisadıyla ilgili kurumların incelenmesine 
kadar birçok mesele geniş bir perspektifte ele 
alınmıştır. Seçilen bölgeler özellikle küresel 
anlamda İslamî finans alanında kilit öneme 
sahiptir. Son olarak Türkiye Raporu ile ülke ra-
porları serisini tamamlayan İKAM, benzer bir 
çalışmayı, yine ülkeler temelinde banka dışı 
faizsiz finans sektörü üzerinde gerçekleştirmeyi 
hedeflemektedir.

1

İSLAMİ SOSYAL FİNANS RAPORU 3

İSLAMİ MİKROFİNANS: 
DÜNYA ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

Salih Ülev

No:18

2021
TEMMUZ

1

İKAM ARAŞTIRMA RAPORLARI

TÜRKİYE’DE BANKA DIŞI BAZI FİNANSAL KURUMLAR 
VE İSLAM İKTİSADI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Zeyneb Hafsa Orhan

No:17

2021
HAZİRAN

1

IKAM Reports 11 | Country Reports 5

Country Reports: 3

ikam.org.tr/en

September 2019Country 
Reports 

AN OVERVIEW OF ISLAMIC 
BANKING AND FINANCE IN 

BANGLADESH

M. Kabir Hassan
Md. Kabir Ahmed

Iftekhar Ahmed Robin
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Temel Eğitim Programı

Bu program; İKAM tarafından İslam iktisadı 
alanında çalışmalar yapan, bu alanda çalışma 
yapmak isteyen ve bu alanda kendisini geliştir-
mek isteyen öğrenci ve araştırmacı adayları için 
temel bilgilerin aktarıldığı bir giriş eğitimi olarak 
tasarlanmıştır. Ayrıca alana dair bilgisi olmayan 
kişilerin de zorlanmadan takip edebileceği 

şekilde İslam iktisadı için önemli kavramların, 
kişilerin ve kurumların tarihsel gelişim seyri içe-
risinde, konuların sistematik işlendiği ve akta-
rıldığı bir ders içeriği hazırlanmıştır. İKAM, 2019 
yılında başladığı Temel Eğitim Programını, her 
geçen gün geliştirerek devam ettirmektedir.
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İktisat Yayınları

İktisat Yayınları; “İslam iktisadı” düşüncesinin 
külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teori-
lerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalış-
malara zemin oluşturmayı amaçlayan İKAM ve 
hazırladığı nitelikli ve özgün çalışmalarla yayın 
hayatına devam eden Nobel Akademik Yayıncı-
lık ile alanda eksikliği hissedilen kaynak ihtiya-
cını karşılamak üzere kurulmuştur.

İktisat Yayınları bünyesinde İslam iktisadı ile il-
gili geniş çaplı bir külliyat oluşturulması hedef-
lenmektedir. Alanda, yurt içinde ve yurt dışında 
yapılan çalışmaları gerek derleyerek gerek çe-
viri faaliyetleriyle yayına hazırlayarak Türkiye’de 
artan araştırma ve eğitim faaliyetlerine katkı 
sağlanması amaçlanmaktadır. Yeni açılan lisans 
ve lisansüstü programlara kaynak teşkil edecek 
olan çeviri ve telif eserler, Türkçe literatürdeki 
birikim için önemli bir katkı sağlayacaktır.

 
10

Mevcut dizi 

90
Yayımlanmış kitap

40 Soruda Sukûk ve Borsa
Servet Bayındır

İslam iktisadındaki uygulama ve kurumlarla ilgili okuyucunun sorularına pratik, kısa ve nitelikli 
cevapların verildiği kitaplardan oluşan 40 Soruda Bilinmesi Gerekenler dizisinin beşinci kitabı olan 
bu eserde İslam iktisadında Sukûk ve Borsa konusu 40 soru etrafında teorik bir derinlikten ziyade, 
her seviyeden insanın kolaylıkla anlayacağı bir şekilde verilmiştir.

Günümüzde yapılan her iktisadi işlemin İslam’a göre bir hükmü bulunmaktadır. Ancak çoğunlukla 
bu işlemlerin hükmünden yüzeysel şekilde haberdar olunmakta ve maalesef bazen bilmeden İs-
lam’a göre uygun olmayan şekilde de davranılabilmektedir. Son yıllarda İslam’ın iktisadi prensip-
lerine yönelik ilgi artmış ve bu noktada çabalar yaygınlaşmıştır. Bu kitap da İslam’ın borç verme 
ile ilgili temel araçlarından biri olan ve Kur’an-ı Kerim’de güzel borç olarak ifade bulan Sukûk 
ve Borsai daha yakından ele almaya çalışmaktadır. Dışarıdan bakıldığında “kişinin herhangi bir 
menfaat beklemeden, aynı tutar ve kalitede geri almak üzere borç vermesi” şeklinde basit bir 
işlem olarak görülebilecek olan Sukûk ve Borsa, bireysel işlemlerin yanında, günümüzde kurumsal 
bir yapıya da dönüştüğünden oldukça kapsamlı hale gelmiştir. Bu nedenle fıkhi prensipler, resmî 
ve gayriresmî Sukûk ve Borsa yapıları, mevcut modern iktisadi hayatta Sukûk ve Borsae düşen rol, 
mevzuatta Sukûk ve Borsain yeri gibi konular sade bir dille ele alınmıştır. 

Servet Bayındır
40 Soruda Sukûk ve Borsa

40 Soruda

Servet Bayındır

ISBN: 978-625-7015-49-3

9 786257 015493

Sukûk  
ve Borsa

9 786257 015721

9 786257 015820

9 786257 015783

9 786257 015806www.iktisatyayinlari.com
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TUJİSE

Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE), 
İslam iktisat ekolüne dair derinlikli bir anlayış 
geliştirmeyi ve bu alandaki çalışmaları teşvik 
etmeyi amaçlamaktadır. 2014 yılında bu temel 
fikir çerçevesinde yayın hayatına başlayan TU-
JISE, Türkiye’de İslam iktisadı alanında eksikliği 
hissedilen akademik dergi ihtiyacını kapatmayı 
amaçlamaktadır. Bu kapsamda ampirik ve teo-
rik çalışmalar, alan taraması, metodolojiye farklı 
bakış açıları, iktisat tarihi, simülasyon temelli 
analizler, anketler, makale incelemeleri ile disip-
linler arası ve İslam ilahiyatıyla ilgili çalışmaların 
yayınlanması hedeflenmektedir.

♦  www.tujise.org
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İslamiktisadi.net 

İslamiktisadi.net web sitesi, İslam iktisadına dair haber, yorum, yazı gibi içeriklerin 
üretildiği platformdur. İKAM tarafından özgün içerik ve yazı desteği sağlanan web 
sitesinin, İKAM’ın misyonu ve vizyonunu benimseyen ve ortak çalışma ve faaliyet 
yapmayı arzu eden İslam iktisadı ve finansı alanında çalışma ve araştırmalar yürü-
ten tüm diğer kurum ve kuruluşlar, araştırma merkezleri, araştırmacılar, öğrenciler 
ve kişiler için bir tür ortak platform olması hedeflenmektedir. 
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Uluslararası Misafir  
Araştırmacı Programı

Uluslararası Misafir Araştırmacı Programı, lisan-
süstü araştırmacılara yönelik olarak planlanmış 
uluslararası bir destek programıdır. Programın 
temel hedefi lisansüstü düzeydeki uluslararası 
araştırmacıların akademik çalışmalarına nitelik 
kazandırmak olmakla beraber, sivil toplum ça-
lışmalarını ve sosyal sorumluluk alanlarını aktif 
katılımla deneyimlemesini ve bu sahalarda 
yetkinleşmesini hedeflemektedir. Araştırmacı-
ların bu program kapsamındaki süreçleri aktif 
danışmanlık hizmeti verilerek desteklenmekte-
dir. Bu programın temel amaçları, İLKE Vakfının 

uluslararası dolaşım ve bilgi üretme kapasitesi-
ni artırmak; uluslararası düzeyde etkileşim ve 
iletişimin oluşumunu sağlamak ve İLKE Vakfı 
çalışma alanlarının uluslararası araştırmalar ve 
çalışmalarla güçlenmesini sağlamak olarak be-
lirlenmiştir. Ayrıca araştırmacıların araştırma be-
cerilerinin gelişmesine yardımcı olmak ve araş-
tırmacılara nitelikli akademik çalışmalar ortaya 
çıkarmaları için çeşitlilik imkânlar sağlamak gibi 
ikincil hedeflerle de temel amaçların güçlendi-
rilmesi planlanmaktadır. 
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Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM), toplumsal sorumluluk bilinciyle 
Türkiye’de yaşanan 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 eğitimde fırsat eşitliğinin ve 
adaletin sağlanmasına katkı sunacak bir birikim oluşturmak ve bunu toplumla 
paylaşmaktır. EPAM, Türkiye’nin eğitim alanındaki tecrübelerini, birikimlerini 
ve imkânlarını, yapay tartışmalara ve gündemlere feda etmeden, bugünün 
ve geleceğin sorunlarına çözümler üretebilmek için bir araya getirmeye, 
yorumlamaya ve bir enerji oluşturmaya odaklanmaktadır. EPAM; ihtiyaç odaklı, 
kanıta dayalı ve kapsayıcı çalışmalar yapmaktadır.

EPAM Çalışma Alanları

Yükseköğretim modelleri

Eğitimde uluslararasılaşma

Eğitimde dijital dönüşüm

Okul merkezli eğitim

Cumhuriyet’in 100. yılında eğitim

♦  www.ilke.org.tr/epam
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Araştırma ve Yayınlar

Politika Notları 

Analiz Raporları 

Eğitimde temel sorunlara dair çözüm odaklı yaklaşımlar 
sergileyen ve politika yapıcılara önerilerde bulunan çalış-
malardan oluşmaktadır. 

Ülkemizin bulunduğu sosyo-politik konumla birlikte eğitim 
alanında karşılaştığı yerel ve küresel sorunlarını anlamlan-
dıran çalışmalardır. 
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Araştırma Raporları 

Alan İzleme Raporları

Kitap Yayınları 

Ülkemizde eğitime dair temel perspektifte ve yöntemde 
değişikliğe gidilmesini, orta vadeli olarak yapılması gere-
kenleri irdeleyen ve özgün bir model ile sunan çalışmalar-
dan oluşmaktadır.

Eğitim alanındaki veriler çeşitli açılardan analiz edilmekte 
ve yıllık olarak izlenmektedir. Alandaki verinin değerlen-
dirmesiyle üretilen bilgi ve stratejiyle hem geçmişin muha-
sebesini yapmak hem de gelecek için tasavvur ve yöntem 
oluşturmak hedeflenmektedir.

Merkezin yaptığı çalışmalardan teşekkül eden birikimin 
uygulamaya yansımasını ve dönüşümün sahaya inmesini 
sağlamak amacıyla el kitapları, telif, editöryal kitap ve çeviri 
kitaplar yayımlanmaktadır.
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Eğitim Endeksi Projesi 

Eğitim Teknolojileri Araştırması Projesi 

Eğitim Endeksi, eğitim sisteminin ve çıktılarının 
hem makro hem de mikro düzeyde karşılaştır-
malı değerlendirildiği, veriye dayalı bir platform 
olarak hazırlanmaktadır. Endeks sayesinde; 
okullar ve bölgeler arasındaki farklılıkların ve 
benzerliklerin ortaya çıkarılması, okullar ve 
okulların çıktıları için daha büyük önem taşıyan 
göstergelerin anlaşılması ve insan kaynağının 
niteliksel ve niceliksel durumuyla ilgili kanıta 
dayalı veri üretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim 
endeksiyle beraber makro ve mikro seviyede 
eğitim sistemi, çıktıları ve kısmen de paydaşları 
hakkında geleceğe ilişkin bir projeksiyon çiz-
mek mümkün olacaktır. 

Teknoloji kullanımına ilişkin kültürün oluştu-
rulmasına ve eğitim hizmeti veren kurumlarda 
teknoloji entegrasyonunun artırılmasına yönelik 
hedeflerle yola çıkan proje; bir yandan da eği-
tim teknolojileri alanındaki bilimsel literatürü ül-
kemizde ve dünyadaki örnekleriyle incelemeyi, 
karşılaştırmayı ve bir kavram sözlüğü oluştur-
mayı amaçlamaktadır. Projeyle birlikte eğitim 
teknolojileri; teorik, pedagojik ve felsefi boyut-
larıyla ele alınarak ülkemizin eğitim teknoloji-
leri kültürüne katkı sağlanması ve bu alandaki 
çalışmalara farklı bir perspektif kazandırılması 
beklenmektedir.
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İstanbul Eğitim Konferansları

Eğitim Gündemi Programı

İstanbul Eğitim Konferansı, evrensel eğitim 
gündemini ülkemize taşımak için uluslarara-
sı bir konuşmacının davet edildiği uluslara-
rası bir konferans etkinliğidir. Bu etkinlikle; 
eğitim alanında yaşanan gelişmelerin gele-
cek projeksiyonları bağlamında tartışılması, 
uluslararası üne sahip araştırmacıların ve 

duayenlerin bir araya getirilmesi suretiyle 
genç eğitim araştırmacılarına yeni perspektif-
ler kazandırılarak ilham verilmesi ve EPAM’ın 
Türkiye’de eğitim alanında gündem belirleyi-
ci bir merkez hâline gelmesi beklenmektedir. 
Konferansın her yıl düzenlenerek bir gelenek 
hâline getirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim alanındaki güncel meseleler her hafta 
alanında uzman bir konuk eşliğinde Eğitim Gün-
demi programında tartışılmaktadır. Program, 
eğitim alanının gündemini Youtube platformuna 
taşıyarak alanın ilgilileri için daha ulaşılabilir ol-
mayı hedeflemektedir. Şimdiye kadar pandemi-
de eğitim, yükseköğretim algısı, temel eğitim, 
din eğitimi, yükseköğretimde uluslararasılaşma, 
yayıncılık, eğitimde bütçe ve çocuk edebiyatı 
gibi konularda programlar gerçekleştirilmiştir. 



34

20
21

İL
KE

 İL
İM

 K
ÜL

TÜ
R 

EĞ
İT

İM
 V

AK
FI

Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM), adil, hakkaniyetli ve 
müreffeh bir toplum hedefini hayata geçirmek üzere kuruldu. TODAM sahih bir 
düşünce geliştirmenin yanı sıra somut çözüm önerilerini de hayata geçirmektedir.

TODAM’da gerçekleştirdiğimiz araştırmalarla, Türkiye ve dünyadaki fikri 
birikim ve yönelimleri takip ediyor ve eleştirel bir gözle değerlendiriyoruz. 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 önerileri geliştiriyoruz.

TODAM’da günümüzün önemli sorunlarının çözümü ve müspet toplumsal 
değişim için İLKE değerlerinden hareketle strateji ve bilgi üretiyoruz.

Adil, Hakkaniyetli ve Müreffeh Bir Toplum

♦ www.ilke.org.tr/todam
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Araştırma ve Yayınlar

Politika Notları

Analiz Raporları

Toplumsal sorunların veriler ışığında analiz edilip çözüm 
önerileri sunulduğu yayınlardır. Bu kapsamda sosyal politi-
kalar, sağlık, ekonomi, gençlik, hukuk, göç politikaları, aile 
konularında alanın uzmanları tarafından politika notları ka-
leme alınmaktadır. 

Toplumsal meselelere dair, verilere dayalı, meselenin anla-
şılması ve izlenmesine ilişkin, odaklı araştırmalardır. Analiz 
raporlarıyla gündeme gelmesi gereken veya gündemde 
olsa da doğru bilgi ihtiyacı olan konulara ilişkin bilgi ve ana-
liz üretimi hedeflenmektedir.

İ L K E  P O L İ T İ K A  N O T U

Nitelikli Göçmen İş Gücünün Çalışma Yaşamına Entegrasyonu

1

Fatih Yaman

28

Nitelikli Göçmen İş 
Gücünün Çalışma 
Yaşamına Entegrasyonu

Köksal Büyük

STK’larda Kurumsal  
Öz Değerlendirme
Farklı Eğilimler ve Uygulamalar

08
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Araştırma Raporları

Kitap Yayınları

Alan İzleme Raporları

TODAM’ın çalışma alanlarından belirlenen bir konunun tüm 
boyutlarıyla derinlemesine araştırma yapılarak üretilen ça-
lışmalardır. Konuyla ilgili geniş bir veri tabanı tablo ve gör-
sellerle birlikte okuyucuya sunulmaktadır. 

TODAM’da yürütülen projeler ve diğer çalışmaların çıktısı 
niteliğinde olan kitap yayımları yapılmaktadır. TODAM’ın 
amaçlarından olan düşünce üretimi kitap yayımlarıyla şekil 
almaktadır. 

TODAM’da toplumsal meselelere dair verilere dayalı, me-
selenin anlaşılması ve izlenmesine  odaklanan alan izleme 
raporları üretilmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar Hukuk 
İzleme Raporu 2019 ve Sivil Toplumun On Yılı Alan İzleme 
Raporu (2010-2020) paylaşılmıştır.

Köksal Büyük

STK’larda Kurumsal  
Öz Değerlendirme
Farklı Eğilimler ve Uygulamalar

08

Köksal Büyük

STK’larda Kurumsal  
Öz Değerlendirme
Farklı Eğilimler ve Uygulamalar

08
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Müslüman Toplumlarda Düşünce ve Hareketler Projesi

Projeler

Küreselleşmeye, artan bilgi alışverişine ve 
iletişime rağmen Müslüman toplumlar ara-
sında ilişki ve etkileşim zayıf kalmaktadır. Bu 
proje ile dünyanın farklı bölgelerinde etkin 
olan fikir insanları, toplumsal hareketler ve 
kurumların çalışmaları hakkında daha fazla 
bilgi elde edilecek ve bu toplumsal grupların 
birbiri ile teması güçlendirilecektir. Projede 
Müslüman Dünyada ortaya çıkan fikri biri-
kimler tematik bir şekilde tasnif edilip, farklı 
perspektiflerle zengin bir veri tabanına dö-
nüştürülecek ve istifadeye sunulacaktır. 

Her ay hazırlanan Müslüman Dünyada Fikri 
Birikimler Bülteni ile elde edilen neticeler 
paylaşılmaktadır. Bu vesileyle Müslüman 
dünyanın birikimini birbiriyle ve dünyayla 
paylaşarak düşüncenin gelişimine ve sos-
yal sorunların çözümüne katkı oluşturması 
hedeflenmektedir. 

Voices from the Muslim World röportajlarında 
ise Müslüman dünyanın küresel & toplumsal 
sorunları üzerine kendi entelektüellerinin yo-
rumları ve çözüm önerileri aktarılmaktadır.  
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Toplumsal Meseleleri İzleme Projesi

Toplumsal Değişim ve Gelişim Endeksi

Türkiye’de ve dünyada toplumsal meselelere çözüm 
üretecek yeni yaklaşımlara ihtiyaç bulunmaktadır. 
Bu çerçevede toplumsal ihtiyaçları ve maslahatları 
takip ve analiz etmek büyük bir önem taşımaktadır. 
Bu proje kapsamında bir veri tabanı inşa edilecek, 
bu veri tabanı kullanılarak yapılacak analizlerle top-
lumsal sorunların neden ve sonuçlarına dair çözüm 
önerileri içeren çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıca proje kapsamında aile, gençlik, sosyal politi-
kalar, kültür, toplumsal değişim ve hukuk gibi temel 
alanlarda yayımlanan analizlerle sosyal meselelerin 
çözümü için öneriler ve politikalar oluşturulmaktadır.

Dünyada ve Türkiye’de toplumsal sorunların anlaşıl-
ması ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilebilmesi için 
toplumsal değişimin izlenmesi ve anlaşılması gerek-
mektedir. Toplumsal Değişim ve Gelişim Endeksi ve-
riye dayalı ve dünya toplumlarını karşılaştırmalı ola-
rak inceleyen bir endeks olarak geliştirilmektedir. 

Toplumsal yapıların gelişiminde sosyal, iktisadi ve 
fikri hareketlilikler temel bir rol oynar. Bu projede 
bu üç hareketlilik alanı şehirleşme düzeyi, eğitim 
bileşenleri, tabakalaşma yapıları, gücün ve serve-
tin dağılımı, girişimcilik ve yenilikçilik düzeyi, sosyal 
eşitsizlik, kültürel çeşitlilik, katılımcılık gibi veriler 
çerçevesinde analiz edilecektir. Böylece toplumun 
gelişimini ve değişimini takip etmek için yeni ve 
farklı bir bakış inşa edilmektedir.



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 alanın gelişmesi için modeller üretmekte ve sivil 
toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için eğitimler, 
etkinlikler ve buluşmalar düzenlemekte, çeşitli yayınlar çıkartmaktadır.

Kapasite geliştirme eğitimleri içerisinde yer alan Kurumsal Gelişim Eğitim 
Programı, Kurumsal Gelişim Uygulamaları, STK Konuşmaları ile bugüne 
kadar 1000’e yakın sivil toplum kuruluşuna ulaşılmıştır. Ayrıca STA yeni bir 
çalışmaya imza atarak Türkiye’deki sivil toplumun gündemini belirlemek 
ve sivil toplum camiasını bir araya getirmek amacıyla yılda bir Sivil Toplum 
Zirvesi düzenlemektedir. Tüm bunların yayında İLKE Vakfı altında çıkan el 
kitapları ve araştırmalarıyla alana katkı sunmaktadır.

♦  ilke.org.tr/sta
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STK’larda Öz Değerlendirme Modeli Projesi 

Türkiye’nin Gönüllü Gücü Sözlü Tarih Projesi

Sivil toplum kuruluşlarının kendilerini de-
ğerlendirebilecekleri bir model günümüzde 
bulunmamaktadır. Fakat öz değerlendirme, 
kurumsallaşma için oldukça önemlidir. Bu 
eksiklikten hareketle TODAM STK’larda Öz 
Değerlendirme Modeli Projesi ile sivil toplum 
kuruluşlarının kendini değerlendirebileceği bir model hazırlamıştır. STK’larda Öz Değerlendirme Mo-
deli içerisinde, sivil toplum kuruluşlarının öz değerlendirmelerinin teorik çerçevesinin ele alındığı 
STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme, Farklı Eğilimler ve Uygulamalar raporu hazırlanmış ve ilgili-
leri ile tartışılmıştır. Raporun müzakere ile ortaya çıkan öz değerlendirme modeli ise bir web sitesi 
olarak tasarlanmıştır. 

Türkiye’nin Gönüllü Gücü sözlü tarih projesi T.C. İç 
İşleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür-
lüğü tarafından desteklenmektedir. Proje ile sivil 
toplum alanında gönüllülükleriyle, vizyonlarıyla, kur-
dukları sivil toplum kuruluşlarıyla, kısacası yaptıkları 
kıymetli işlerle sivil topluma katkı sağlamış kişilerle 
sözlü tarih görüşmeleri yapılacaktır. 8 ay sürmesi 
planlanan projede 30 kişi ile sözlü tarih görüşmesi 
yapılacak olup bu görüşmelerden bir kitap yayını ve 
5 adet mini belgesel çıkarılması hedeflenmektedir. 

♦  odm.ilke.org.tr

♦  tgg.ilke.org.tr



41

ST
A

Si
vil

 To
pl

um
 A

ka
de

m
isi

 

Sivil Toplum Bibliyografyası Projesi

İslami STK’ların Değişimi Araştırması 

Sivil Toplum Bibliyografyası Projesi, sivil toplum ala-
nında yapılmış çalışmaların online bir platformda 
derlenerek paylaşılması projesidir. Proje kapsamın-
da sivil toplum alanında son kırk yılda yapılmış olan 
tez, makale, rapor, kitap gibi çalışmalar derlenmiş, 
bu verilerin bibliyometrik analizi yapılarak alanın ge-
nel görünümü elde edilmiştir. 

Bu proje ile gerçekleştirilmek istenen, sivil toplum 
kuruluşlarının ve araştırma merkezlerinin günümüze 
kadar getirdiği yayın birikimini bir araya getirip tek 
bir mecrada toplayarak hem bu alandaki araştırma-
cılara hem de alana ilgisi olup bilgi edinmek iste-
yenlere bir platform oluşturmaktır.

Dünyada ve Türkiye’de toplumsal sorunların anlaşıl-
ması ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilebilmesi için 
toplumsal değişimin izlenmesi ve anlaşılması gerek-
mektedir. Toplumsal Değişim ve Gelişim Endeksi ve-
riye dayalı ve dünya toplumlarını karşılaştırmalı ola-
rak inceleyen bir endeks olarak geliştirilmektedir. 

Toplumsal yapıların gelişiminde sosyal, iktisadi ve 
fikri hareketlilikler temel bir rol oynar. Bu projede 
bu üç hareketlilik alanı şehirleşme düzeyi, eğitim 
bileşenleri, tabakalaşma yapıları, gücün ve serve-
tin dağılımı, girişimcilik ve yenilikçilik düzeyi, sosyal 
eşitsizlik, kültürel çeşitlilik, katılımcılık gibi veriler 
çerçevesinde analiz edilecektir. Böylece toplumun 
gelişimini ve değişimini takip etmek için yeni ve 
farklı bir bakış inşa edilmektedir.

♦  stkbiblio.ilke.org.tr
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Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP)

Sivil Toplum Akademisi’nin sivil toplum kuruluşları-
nın kurumsal kapasitelerinin artışına katkı sağlamak 
için bahar ve güz döneminde olmak üzere senede 
iki defa organize ettiği eğitim programıdır. KGEP 
ile STK’ların kurum olarak temel işlevleri hakkında 
bilimsel ve sistematik bilgi aktarmak ve STK’ların 
yönetim sistemleri hakkında bilgi paylaşmak amaç-
lanmaktadır. Bununla beraber STK’larda farklı kade-
melerde bulunan çalışanlar ve gönüllülerin yönetim 
bilgi ve becerilerini artırmak, STK yöneticilerini bir 
araya getirerek STK’larda uygulanan yönetim sis-
temleri ve yaklaşımları üzerine düşünmek ve tecrü-
be aktarımı sağlamak hedeflenmektedir.

9
KGEP Etkinliği

924
Başvuru

170
Saat ders
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Kurumsal Gelişim Uygulama Atölyeleri

STK’larda Kapasite Geliştirme Çalıştayları

STK Konuşmaları 

Sivil Toplum Akademisi, sivil toplum kuruluşlarının 
kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmak ama-
cıyla 2019 yılında “Kurumsal Gelişim Uygulamala-
rı” etkinlik serisini başlatmıştır. Kurumsal Gelişim 
Uygulamaları kapsamında, yeni kurulmuş ya da 
kurumsallaşma sürecinde olan STK’ların ihtiyaç 
duydukları teorik bilginin yanında bu bilgileri des-
tekleyecek uygulamalar yapılarak, bilginin pekiştiril-
mesi hedeflenmektedir.

Sivil Toplum Akademisi tarafında her sene bir kere 
olmak üzere gerçekleştirilen Kapasite Geliştirme 
Çalıştayları’nda, STK’ların gündeminde olan önemli 
başlıklar, alanda uzman akademisyenler ve sivil top-
lum temsilcileri ile müzakere edilmektedir. 

Sivil Toplum Akademisi’nin bir seri şeklinde 
düzenlediği STK Konuşmalarında, STK’ların 
gündemini oluşturan ve etkileyen olaylar ve 
bu alandaki yeni gelişmeler, katılımcılar ile 
interaktif bir şekilde paylaşılmaktadır.
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İLKE vizyonunu benimseyen bir grup iş adamı tarafından 2003 
yılında kurulan İGİAD; iş ahlâkı ve girişimcilik alanında eğitim, 
bilgilendirme ve yayın faaliyetleri yürütmektedir.

Topçular Mh. Maltepe Cd. No: 4/1 Axis İstanbul Ofis B-2 Blok Kat: 4 No: 73-74, Eyüpsultan/İstanbul
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Türkiye İktisadi Girişim ve  
İş Ahlakı Derneği (İGİAD) 

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 ahlakı-
nın yaygınlaştırılması hususunda bilgilendirme, 
eğitim ve yayın faaliyetleriyle iş dünyasında ah-
laki bir duyarlılık oluşturmayı amaçlamaktadır.

İGİAD ahlaki olmayan bir işi meşru kabul etme-
yerek piyasa şartlarını yeniden sorgulamakta, 
hak eksenli bir iş hayatının inşası için gayret 
sarf etmekte ve helal kazancın adil paylaşımını 
yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. Öte yandan bu 
yönde çalışacak girişimcileri desteklemekte, 
onlara rehber olmayı, model sunmayı ve bu 
bağlamda iş hayatını dayanışma ekseninde ye-
niden kurmayı amaçlamaktadır.

300’den fazla iş adamı, akademisyen ve pro-
fesyonel çalışandan oluşan üye tabanıyla İGİAD, 
Türkiye’de iş dünyasının gündemine iş ahlakını 
taşıyan ilk kuruluşlardandır. İGİAD, uyguladığı 
insani geçim ücreti araştırması, verdiği girişim-
cilik ödülleri, düzenlediği iş ahlakı zirvesi ve 
yayımladığı iş ahlakı raporları ile kuruluşundan 
bugüne Türkiye’deki iş dünyasına önemli katkı-
lar sağlamıştır.

İGİAD’ın özgün çalışmalarından bazıları

İnsani Geçim Ücreti

Yılın Girişimcisi Ödülleri

Ekonomi Değerlendirme Toplantıları

Araştırma Raporları

İş Ahlakı Eğitimleri

İş Ahlakı Dergisi

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi



46

İG
İA

D
ÜY

E 
KU

RU
LU

ŞL
AR

İGÜ - İnsani Geçim Ücreti 

“Helal kazancın adil bölüşümü” ilkesini be-
nimseyen İGİAD, iş dünyasına tavsiye niteli-
ğinde olan yeni bir minimum ücret seviyesi 
önermektedir.

İGÜ – İNSANİ GEÇİM ÜCRETİ adı verilen bu 
uygulama, iki çocuklu bir ailenin büyükşehir 
şartlarında insanca geçimini sağlayacağı taban 
ücret seviyesidir. Her yıl güncellenen bu uygula-
manın temeli, alt gelir grubundaki iş görenlerin 
insanca yaşam standardına erişmesine yardım-
cı olmaktır.

Bu endeks ile, işveren açısından yanında çalış-
tırdığı iş görenlerini, yoksulluğa mahkûm etme-
mesi, üretilen artı değerin adil bir şekilde payla-
şılması ve böylece iş ortamının motivasyonunun 
arttırılması amaçlanmaktadır.

www.ilke.org.tr www.igiad.com

2012 yılında İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ve Türkiye İkti
sadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği tarafından ülke genelinde 
insani geçimi sağlayacak bir ücret poli tikasının geliştiril
mesine katkı sağlaması amacıyla “Onurlu İnsan Onurlu Ya
şam İçin İNSANİ ÜCRET” adlı bir araştırma hazırlatılmıştır.

İnsani ücretin asgari ücretten en temel farkı, insani ve ah
laki ilkelerle kendisini sınırlandırmayan kapitalist iktisadi 
sistemin aksine insan merkezli bir yaklaşımla meseleyi ele 
almasıdır. Bu yaklaşımda, çalışanlar sadece verimleriyle 
değil varlık değerleriyle yer bulurlar. Ayrıca ücretlendirme
de çalışanların zaruri ihtiyaçlarıyla birlikte sosyal ihtiyaçları 
da dikkate alınmıştır. Zira insan, liberal iktisadi teorilerinde 
pek dikkate alınmasa da tabiatı itibarıyla sosyal bir varlıktır. 
Temelinde, insanca ve insan haysiyetine yakışır bir şekilde 
yaşayabilmenin asgari şartlarını belirleyen insani ücret, bu 
yönüyle emek meselesine hakkaniyetli ve sürdürülebilir 
bir katkı sunmayı hedeflemektedir.

Elinizdeki kitapçık ise araştırma içeriğinin yaygınlaştırıl
ması ve tüm ilgililer tarafından kolayca anlaşılması için ta
sarlanmış, konunun teknik ve terminolojik yoğunluğunun 
azaltıldığı raporun kısa bir özetidir.
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Araştırma Raporları

İGİAD, girişimcilik ve iş ahlakı konusunda bir-
çok araştırma raporuna imza atmıştır. Girişim-
cilik Raporu, Türkiye’de İş Ortaklıkları Raporu 
gibi iş adamlarına ve sektöre katkı sunan 
teknik raporların yanında İnsani Geçim Ücreti 
Raporu gibi çalışanları ilgilendiren raporlar 
da hazırlamaktadır.

Türk iş dünyası açısından mevcut durumun 
ortaya konmasını, temel iş ahlakı değerle-
rinin belirlenmesini, yaşanan problemlerin 
tespitini ve ileriye dönük yapılabilecekler 

hakkında somut önerilerin ortaya konulması-
nı amaçlayan İş Ahlakı Raporu’nun beş yılda 
bir hazırlanması kararlaştırılmış ve 2008 yılın-
da ilk rapor kamuoyuna sunulmuştur.

2013 ve 2018 yıllarında İş Ahlakı Raporlarının 
ikincisi ve üçüncüsü hazırlanmış ve bu alan-
daki ilerlemeler ya da eksiklikler önceki ra-
porla mukayese edilerek açıklanmıştır. 2021 
yılının son çeyreğinde Türkiye’de İş Ortaklık-
ları Araştırma Raporunun ikincisi kamuoyu ile 
paylaşılacaktır.
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POINT 5110 | 40x28 ( İGİAD–2008 İŞ AHLAKI RAPORU_KAPAK ) 27 MAYIS 2008

İŞ AHLÂKI 
RAPORU

CMYK

GİRİŞ VE YÖNTEM

1

TÜRKIYE’DE REKLAM AHLÂKI 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Şuayıp Özdemir
Fikret Yaman

T
Ü

R
K

İY
E

 İŞ
 A

H
L

A
K

I A
R

A
Ş

T
IR

M
A

S
I 2

0
18

   N
E

S
İL

L
E

R
 B

O
Y

U
 İŞ

 A
H

L
A

K
I

ISBN: 978-975-6303-29-0
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Alınması Gereken Tedbirler

1
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Türkiye İş Ahlakı Zirvesi TIAZ

İGİAD tarafından ilk defa 15 Ekim 2016 tari-
hinde yapılan Türkiye İş Ahlakı Zirvesi alan-
daki önemli bir boşluğu doldurmayı hedef-
liyor. TİAZ’16; Başbakan Yardımcısı, Sayın 
Numan KURTULMUŞ’un katılımıyla 15 Ekim 
2016 tarihinde; TİAZ’17, Başbakan Yardımcısı 
Fikri IŞIK’ın katılımıyla 4 Kasım 2017 tarihin-
de; TİAZ’18, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
OKTAY’ın katılımıyla 3 Kasım 2018 tarihinde 
İstanbul Haliç Kongre Merkezinde; TİAZ’19 
TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP’un katılı-
mıyla 9 Kasım 2019 tarihinde Grand Ceva-
hir Kongre Merkezinde; TİAZ’20 ise 7 Kasım 
2020 tarihinde pandemi şartları nedeni ile 
online olarak Algebar Medya Televizyon 
Stüdyosunda gerçekleştirildi.

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi’nin genel amaçları 
aşağıdaki gibidir: 

Türkiye’de “İş Ahlakı”nı kamuoyunun, Devlet 
kurum ve kuruluşlarının, iş dünyasının ve 
STK’ların gündemine taşımak 

İş ahlakı eğitimi konusunda eğitim-
öğretim kurumları, meslek örgütleri ve 
iş dünyasında duyarlılık oluşturmak ve 
yaygınlaşmasına katkı sağlamak 

Üniversiteler, meslek kuruluşları ve 
iş dünyasının iş ahlakı uygulamaları 
alanında teorik ve pratik ortak çalışmalar 
yapmasına zemin oluşturmak 

İş ahlakında iyi uygulama örneklerini 
ortaya çıkarmak ve kamuoyunun 
gündemine taşımak 



49

İG
İA

D
ÜY

E 
KU

RU
LU

ŞL
AR

Girişimcilik Ödülü 

Girişimciliğin teşvik edilmesi ve iş ahlakının yay-
gınlaştırılması noktasında alışmalar yürüten İGİ-
AD, her yıl Girişimcilik ödülü vermektedir. 

İGİAD Girişimcilik ödülü, girişimciliği ve iş ah-
lakına riayeti ile iş dünyasında Yılın Girişim-
cisi ödülleri gelişme ve başarılara imza atan 

girişimcileri ödüllendirmek ve girişimcilik ru-
hunu teşvik etmek amacıyla verilmektedir.

Şimdiye kadar alanında 15 örnek uygulama 
ödülü verilen ödül, son olarak 2019 yılın-
da HRpeak adına Burhan Koca’ya takdim 
edilmiştir.

20042009

20162019
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İGİAD Yayınlarına Devam Ediyor

M
UHAM

M
ED EM

İN YILDIRIM
ASR-I SAÂDET’TE TiCARET VE TÜCCAR SAHÂBÎLER

ASR-I SAÂDET’TE TİCARET VE TÜCCAR SAHÂBÎLER MUHAMMED EMİN YILDIRIM 15

Sahâbe’nin ilim kalelerinden biri olan Abdullah b. Mes’ûd(ra) Efendimiz’in(sas) şöyle buyurduğunu 
bize aktarır: “Ancak iki kişiye hased/gıpta edilir. Bunlardan ilki; Allah’ın kendisine verdiği malı 
hak yolunda harcayan tüccar, diğeri ise Allah’ın kendisine verdiği ilim ve hikmete göre karar 
veren ve onu başkalarına öğreten alim.”
Tüccar ve Alim... Biri, el emeği, alın teri, kazandığı malı, Allah yolunda harcayarak, diğeri ise 
kendisine bahşedilen ilmi yine Allah’ın memnun olacağı şekilde kullanarak gıpta edilecek 
kametlere erişmişlerdir.

ASR-I SAÂDET’TE TiCARET
VE TÜCCAR SAHÂBÎLER

MUHAMMED EMİN YILDIRIM 8

GİRİŞİM
CİLİK VE GİRİŞİM

 KÜLTÜRÜ
ERSİN NAZİF GÜRDOĞAN

GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİM KÜLTÜRÜ  ERSİN NAZİF GÜRDOĞAN

Dünyada ekonomik ve kültürel gelişmenin öncüleri, teknolojik gelişmeleri yakından 
izleyen, yenilik yapmasını bilen girişimcilerdir. Girişimciler ürün, hizmet ve bilgi 
akışında, sınırların önemini yitirdiği yüzyılın yeni fatihleridir. Girişimciler sınırsız 
dünyanın en etkili ve en güçlü ordularıdır. Onlar toplumları silahlarıyla değil, ürün 
ve hizmetleriyle değiştirirler. Girişimcilerin gücü, mükemmeli arama yolunda, 
gelen günlerini, geçen günlerinden daha verimli kılmalarından kaynaklanır. 
Girişimci hayatın uyum ve düzenindeki şiirin coşkusunu üretime yansıtabilendir. 
Girişimci kültür ve ekonomiyi bir paranın iki yüzü gibi birbirinden ayırmaz.

 GİRİŞİMCİLİK  
VE GİRİŞİM KÜLTÜRÜ

ERSİN NAZİF GÜRDOĞAN

3.
B A S I M

M
UHAM

M
AD AKRAM

 KHAN
HZ. PEYGAM

BER’İN
(sav) İKTİSADİ ÖĞRETİLERİ

HZ. PEYGAMBER’İN(sav) İKTİSADİ ÖĞRETİLERİ MUHAMMAD AKRAM KHAN 18

İslam iktisadı, kökleri şeriata dayanan bir disiplindir. İslam, vahyi en üstün bilgi kaynağı olarak 
telakki etmektedir. Kur’an’da ve sünnette de açıkça ifade edildiği üzere temel prensipler, çağdaş 
iktisadi teoriler ve İslam iktisadının ilkelerine dayanan yeni teoriler geliştirme hususunda 
mihenk taşı vazifesi görmektedir. Bu bağlamda bir hadis seçkisi, faydalı bir kaynak olacaktır. 
Çok sayıda hadis derlemeleri bulunmakla birlikte bunlar, hadislerin tasnifinde farklı tertipler 
kullanır. Dolayısıyla bu durum iktisadi bir meseleye dair hadis taraması yapacak iktisat 
araştırmacısı için zor ve vakit alıcı olmaktadır.

“Hz. Peygamber’in(sav) İktisadi Öğretileri: İktisat Üzerine Bir Hadis Seçkisi” adlı kitabında 
Muhammad Akram Khan, önemli iktisadi meselelere dair gelişmiş bir tasnif sistemi 
sunmaktadır. Bu meselelere ait başlıklar altında, sahih kaynaklardan titizlikle seçtiği hadisleri 
bir araya getirmiştir. Nitekim bu yöntem araştırmacılara belirli bir hadisin yerini tespit etmede 
kolaylık sağlayacaktır. Daha da önemlisi, belli bir iktisadi meseleye dair bütün hadisleri bir 
araya getirmek, o konu hakkında düşünmeyi de billurlaştıracaktır. Eminim ki bu çalışma, İslam 
iktisadı alanında hoca, talebe ve araştırmacıların kaynak malzemelerine çok kıymetli bir katkı 
olduğunu kanıtlayacaktır.

HZ. PEYGAMBER’İN(sav)  
İKTİSADİ ÖĞRETİLERİ

MUHAMMAD AKRAM KHAN

İSLÂM İŞ VE TİCARET AHLÂKI
İSLÂM İŞ VE TİCARET AHLÂKI

İSLÂM İŞ VE TİCARET AHLÂKI  PROF. DR. SAFFET KÖSE

Modern dünyada ahlâk yozlaşma temayülü göstermektedir. Ahlâkî yoksunluk en fazla iş, çalışma 
ve ticaret alanında gerçekleşmektedir. Bir yanda aldatılan müşteriler, işçinin hakkını vermeyen 
işverenler diğer tarafta ise aldığı ücreti hak etmeyen ve işi suistimal eden işgörenler var. Böylelikle 
iş ve ticaret hayatının pek çok safhasında ahlâk dışı davranışlar âdeta ayyuka çıkmış vaziyettedir. Bu 
ise beraberinde kul hakkını ihlâl eden ve helâl-haram kazanç duyarlılığını referans noktası olmaktan 
çıkaran bir tabloyu ortaya koymaktadır. Özel alanda iş ve ticaret hayatında kendisini hissettiren 
bu davranışlar, genel olarak ise toplumsal etkileri bakımından büyük olumsuz etkiler meydana 
getirmektedir. İnsanlar arasındaki ilişkiler samimiyet, güven ve dürüstlük gibi güzel ilkelerin 
gölgesinden çıkarak, maddî hesapların öncellendiği bir alana doğru sürüklenmekte ve insan olma 
meziyeti göz ardı edilmektedir. Bu kitapta Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamberin ısrarla üzerinde durduğu 
helâl kazancı vurgulayan ana noktalar ve yaşadığımız çağda helal kazanç ve ahlâkın egemen olduğu 
bir topluma olan ihtiyaç vurgulanmaktadır. 

12

PROF. DR. SAFFET KÖSE

PROF. DR. SAFFET KÖSE

GENİŞLETİLMİŞ
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’DE İKTİSADÎ İLKELER

KUR’AN-I KERİM’DE İKTİSADÎ İLKELER SYED MUHAMMAD HASANUZ ZAMAN 17

Elinizdeki eser, kendi alanlarında, Kur’an’ın sunacağı rehberliğe erişmek isteyen iktisatçıların 
ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmıştır. Bu çalışma, esas olarak, yaklaşık on yıl önce Ramazan 
ayında Kur’an tertil ederken yaptığım tefekkürlere dayanmaktadır. Kur’an yolculuğum esnasında 
dikkatimi çeken bazı noktaları o anda not etmekle büyük akıllılık etmişim. Ancak bu malzemeyi 
biraraya getirme arzusu, buna değeceğini düşünen Prof. Khurshid Ahmad’la yaptığım bir 
konuşma sonrasında netleşti. Kesin kararım, aklımda olan şeye benzer çalışmalar yapmış 
birkaç kıymetli eserle karşılaşınca daha da güçlendi. Bunlardan ilki Muhyi al-Din ‘Atiyyah’e 
ait olan al-Kashshaf al Iqtidz li Ayat al-Qur’an al-lfakzm’dir (Herndon: IIIT, 1991). Aynı yazar 
tarafından iktisatla ilgili hadislerin fihristinin çıkarıldığı bir cilde de rastladım. Her iki eser de hiç 
şüphesiz konuyla ilgili çok faydalı çalışmalardır. Elinizdeki kitapta kendimi iktisat konusunda 
uzmanlaşmış kişilere faydalı olacak malzemeler sağlama görevine adadım. Bu kişilerin çoğu 
Arapçada yetkin olmadıklarından dolayı, İngilizce hazırlanan bu eserin onlara büyük fayda 
sağlayacağı umulmaktadır. (S.M. Hasanuz Zaman)

KUR’AN-I KERİM’DE  
İKTİSADÎ İLKELER

SYED MUHAMMAD HASANUZ ZAMAN

M
ECELLE’DE VE TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA AKİTLER VE ZARAR

MECELLE’DE VE TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA AKİTLER VE ZARAR 19

Dünya üzerinde hiçbir toplum hukuktan uzak ya da habersiz değildir. En iptidai toplumlarda 
bile önceden beri uygulanan hukuk kuralları vardır. Ancak günümüz dünyasında toplumların 
büyük bir kısmı hukuki anlamda sömürgeleştirilmiş durumdadır. 

İkinci dünya savaşından sonra, dünya üzerinde batılı devletlerin sömürgesi durumunda olan 
toplumlar teker teker bağımsızlıklarını kazandılar. Hal böyle olmakla birlikte, batılı devletler bu 
toplumlara hukuk sistemlerini miras bıraktılar. Böylelikle şeklen bağımsız, fakat hukuk sistemi 
itibariyle sömürgeleşmiş toplumlar meydana geldi. Biz ise sömürgeci devletleri ülkemizden 
kovmakla birlikte, batılı hukuk sistemlerini aynen benimsedik. 

Esasen batılı hukuk sistemlerinin benimsenmesi fikri, cumhuriyetin kuruluşundan sonra 
birdenbire ortaya çıkmış değildir. Osmanlı’nın son devirlerinde kanunlaştırma hareketleri 
hızlanmış, özellikle Fransız hukukunun etkisi kendisini hissettirmeye başlamıştır. Bu durum, 
yeni bir medeni kanun hazırlanması sürecinde de kendisini göstermiştir. Bazı devlet adamları 
Fransız Medeni Kanunu’nun aynen benimsenmesi düşüncesini savunmuşlardır. Ancak, İslam 
Hukukuna dayalı bir kanun hazırlanması fikri baskın çıkmış ve netice itibariyle Mecelle kısımlar 
halinde yürürlüğe girmiştir. Unutmamak gerekir ki Mecelle, toplumumuzun hukuk tarihinde 
silinemez nitelikte derin bir iz bırakmış ve hukuk ithal etmeye muhtaç olmadığımızın nişanesi 
olmuştur. Hukuk fakültesi öğrencilerinin meydana getirdiği bir ekip tarafından hazırlanan bu 
çalışmanın Mecelle’ye olan ilgiyi arttırmaya vesile olacağını ümit ediyoruz.

MECELLE’DE VE TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA

AKİTLER VE ZARAR
EDİTÖRLER: MUHARREM BALCI - NUMAN TEKELİOĞLU

İGİAD Türkiye’de iş ahlakı ve girişimciliğin külli bir şekilde inşası için yayımladığı 
eserleri okuyucularına sunmaya devam ediyor. 

Prof. Dr.  Saffet Köse’nin kaleme aldığı İslâm İş ve Ticaret Ahlâkı Kitabı, Av. Muhar-
rem Balcı – Dr. Numan Tekelioğlu editörlüğünü yaptığı Mecelle’de ve Türk Borçlar 
Kanununda Akitler ve Zarar, Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan’ın kaleme aldığı Girişim-
cilik ve Girişim Kültürü kitapları yayımladı.
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İş Ahlakı Dergisi 

İGİAD Bülten

İş Ahlakı Dergisi, Türkiye İktisadi Girişim ve İş 
Ahlâkı Derneği (İGİAD) tarafından 2008 yılından 
itibaren yılda 2 sayı olarak (Bahar ve Güz) ya-
yımlanan, iş ahlakı konusunu ele alan çalışma-
ları yayımlayan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

İş Ahlakı Dergisi’nde “iş ahlakı” odaklı kuramsal 
ve ampirik çalışmalar yayımlanmaktadır. 

Derginin amacı uluslararası, disipliner ya da 
disiplinlerarası; özgün, bilimsel çalışmalar için 
mecra olmak, iş ahlakıyla ilgili nitelikli tartışma-
lar üretmek ve Türkiye’de iş ahlakına yönelik 
politikaların geliştirilmesine katkı sağlamaktır. 
Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan tek-
nik yetkinliğin yanı sıra, iş ahlakıyla ilgili tartış-
malara yeni ve özgün katkılar sağlamaları da 
beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de iş ahlakı 
alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya ku-
rumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına 
katkı sağlamak hedeflenmektedir.

İGİAD Bülten, İGİAD’ın faaliyetlerini du-
yurmak, tanıtmak ve üyeleriyle iletişim 
kurmak amacıyla yılda üç kez başta 
dernek üyeleri olmak üzere ilgili tüm 
kişi ve kurumlara gönderilen yayınıdır. 

GAZETECI ŞEREF OĞUZ:

Ahlaki değeri olmayan hiçbir 
sistem sürdürülemez

RÖPORTAJ: YAHYA AYYILDIZ

Pandemide sosyal ve 
mesleki etik ikilemler
ÇAĞATAY ÜSTÜN - SEÇIL ÖZÇIFTÇI

Bülten
Y I L :  1 9   •   S AY I :  5 1   •   M AY I S  2 0 2 1

İGİAD Başkanı Ayhan Karahan görevine devam ediyor Sosyal sorumluluk değil toplumsal zorunluluk

Pandemi ve 
iş ahlakı
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GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN  

YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA

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

Aziz Mahmut Hüdayi Mh. Türbe Kapısı Sk. No:13 Üsküdar / İst.
bilgi@ilem.org.trilem.org.tr ilmietudler+90 216 310 43 18
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İlmi Etüdler Derneği (İLEM) 

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ilmi geleneğimizi 
sürdüren ilim insanlarının yetişmesine zemin 
oluşturarak insanlığın sorunlarına çözüm üreten 
çalışmalar yapmak amacıyla 2002’de kurul-
muştur. İLEM bünyesindeki çalışmalar, geçmişi 
ve anı birlikte kavrayacak dirayet ve feraset 
sahibi ilim insanlarının yetişmesi için disiplin sı-
nırlarını aşan çok yönlü ve mukayeseli bir yakla-
şımla yapılandırılmıştır. 

İLEM kademe eğitimiyle, gerçekleştirdiği 
programlarla, lisans ve lisansüstü düzeydeki 
araştırmacıların ve ilim insanlarının iştirakleriy-
le disiplinlerarası araştırma, yayın, kongre ve 
akademik etkinlikler ortaya çıkarmıştır. İLEM, 
akademi camiasında iz bırakan Osmanlı Kitap 
Kültürü, İslamcı Dergiler Projesi, İslam Düşünce 
Atlası, İslam Ahlak Düşüncesi ve İslam Siyaset 

Düşüncesi gibi önemli projelere imza attı. Aka-
demik ve kültürel yayıncılıkta saygın bir konuma 
gelen İLEM Yayınları 50’ye yakın kitap yayınladı. 
İLEM Yazı Kampı, TLÇK, Summer School, ILEM 
Istanbul Talks gibi faaliyetlere imza attı. İLEM TV 
ve İLEM Podcast kanallarını açtı. 

2021 yılıyla birlikte kendisine yeni bir sayfa ara-
layan İLEM, ihtisas çalışmalarını yapılandırmaya 
yöneldi ve Siyaset, Felsefe&Bilim, Toplum, Ta-
rih üst başlıklarında dört yeni çalışma merkezi 
kurdu. Bu yapılanma ile akademide güçlü bir 
interdisipliner zemini oluşturarak, her seviye-
den araştırmacıya yapıcı-eleştirel bir perspektif 
kazandırarak ve akademik ağını çok daha kuv-
vetli hale getirmek suretiyle tematik bilgi üreti-
mini zenginleştirerek akademi dünyasına yeni 
açılımlar getirmeyi amaçladı.

İLEM Çalışmalarının Başlıkları

Eğitim Programı

Çalışma Merkezleri

Projeler

Yayınlar

Lisansüstü Eğitim ve Etkinlikler

Uluslararası Etkinlikler

Mensuplar
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Eğitim Programı

İLEM, Eğitim Programı ile insanı, toplumu ve 
içinde yaşadığı dünyayı tanımak ve anlamak 
üzere, lisans öğrencilerine, bir bakış açısı ve bi-
rikim sunmayı amaçlamaktadır. Program her biri 
bir yıl süren üç kademeden müteşekkildir. Yıllık 
program, güz ve bahar dönemlerinden onar 
hafta sürmekte, her dönem katılımcıların takip 
etmeleri gereken üç ayrı ders bulunmaktadır. 
Eğitim Programı kapsamında I. ve II. kademe 
öğrencileri en az on iki farklı seminer dersi alır-
ken danışman hocalar eşliğinde yürütülen kitap 
okuma gruplarına katılmaktadır. III. kademe 

öğrencileri ise temel donanım eğitimlerine dahil 
olup bir atölye çalışması içinde bulunmaktadır. 
Bunların yanı sıra öğrencilere, kamp ve kültür 
gezisi gibi imkanlar sunulmaktadır. 

İstanbul’da okuyan üniversite öğrencilerine 
yönelik olan Eğitim Programı, Anadolu’daki 
öğrenciler için yaz aylarında 5 günlük bir süre 
içerisine sıkıştırılarak İLEM Yaz Akademisi adıyla 
yapılandırılmıştır. Böylelikle Anadolu’daki pek 
çok öğrenciye İstanbul’da ev sahipliği yaparak 
onların ilmi birikimlerine de katkı sağlamaktadır.



55

İL
EM

ÜY
E 

KU
RU

LU
ŞL

AR

Çalışma Merkezleri

İLEM 10 yıllık ihtisas birikimini, yepyeni bir kur-
guyla yapılandırılan Çalışma Merkezleri bün-
yesinde devam ettirerek daha güçlü kılmayı 
hedeflemektedir. Bu yapılanma ile İLEM, aka-
demide güçlü bir interdisipliner zemini oluştu-
rarak, her seviyeden araştırmacıya yapıcı-eleş-
tirel bir perspektif kazandırarak ve akademik 
ağını çok daha kuvvetli hale getirmek suretiyle 
tematik bilgi üretimini zenginleştirerek akademi 
dünyasına yeni açılımlar getirmeyi amaçlamıştır. 
Bu amaçlar çerçevesinde Felsefe&Bilim Ça-
lışmaları Merkezi, Siyaset Çalışmaları Merkezi, 
Tarih Çalışmaları Merkezi ve Toplum Çalışmaları 
Merkezi adıyla 4 farklı merkez kurulmuştur.

İlmi araştırma ve projelerin koordine edilip yürü-
tüldüğü birimler olan bu çalışma merkezlerinde, 
bilgi üreten, ilgili alandaki araştırmalara öncülük 
eden ve bilimsel problem alanlarına odaklanan 
bir çalışma modeli benimsenmiştir. Seminer, ça-
lıştay, yuvarlak masa toplantıları, sunum, ders, 
atölye ve okuma grubu gibi faaliyetlerin yürü-
tüleceği Çalışma Merkezleri’nin her biri projeler 
ve yayınlar birimlerini besleyecek çalışmalar 
gerçekleştirilecektir.
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Yayınlar

İLEM’de yürütülen faaliyetler geleceğe bir biri-
kim bırakmak üzere kurgulanmaktadır. Proje-
lerde bir yandan geleneğimize ait eserler gün 
yüzüne çıkartılırken bir yandan da gün yüzüne 
çıkardığımız eserlerden ilham alınarak yeni 
eserler ortaya konulmaktadır. Türkiye’nin ve 
dünyanın ilmi gündemini takip edip gerçek-
leştirdiğimiz seminer, çalıştay, atölye, kongre-
lerimizde ele aldığımız meseleler, çeşitli yayın 
formatları altında disiplinli editörlük süreçlerin-
den geçirilerek yayınlanmakta ve kamuoyunun 
istifadesine sunulmaktadır. Ayrıca telif eserler 
verilmektedir. Süreli yayınlarımız ile geleneği-
mize ve geleceğimize dair nitelikli çalışmalara 
alan açılmaktadır. Aynı şekilde oluşturulan ulu-
sal ve uluslararası dağıtım ağı içinde bu ürünle-
rin dağıtım ve tanıtımı yapılarak üretilen bilginin 
dolaşıma sokulması sağlanmaktadır.

İLEM Yayınları’nda; tarih, sosyoloji, siyaset, ekono-
mi, psikoloji, sinema, sanat, eğitim, islam ilimleri, 
şehircilik gibi alanlarda bugüne kadar 50 kitap 
yayınlandı. 2021’de yayın sayısını 70’in üzerine 
çıkartmayı hedefliyor. Bilgiyi geleceğe taşıyan bu 
kitapların yanı sıra İnsan & Toplum ve Nazariyat 
dergileri ile nitelikli çalışmalara alan açıldı.

İLEM Yayınları’nda; tarih, sosyoloji, siyaset, ekonomi, psikoloji, sinema, sanat, 
eğitim, islam ilimleri, şehircilik gibi alanlarda bugüne kadar 50 kitap yayınlandı. 
2021’de yayın sayısını 70’in üzerine çıkartmayı hedefliyor. 
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Projeler

İLEM; İslam Düşünce Atlası, İslamcı Dergiler Projesi, İslam Siyaset Düşüncesi, İslam 
Ahlak Projesi, Language Acts and Worldmaking, Osmanlı Kitap Kültürü ve daha 
pek çok projeye imza atmıştır. Bu projelerden nitelikli eserler neşredilmiş, literatür 
taramaları, dijitalleştirme ve kataloglama yapılmış, akademik destekler verilmiş, 
yüzlerce ilmi toplantı (konferanslar, yuvarlak masa toplantıları ve çalıştaylar vd.), 
ulusal ve uluslararası katılımlı sempozyum ve sözlü tarih görüşmesi gerçekleştiril-
miştir. Tüm içerikler projelerin internet siteleri üzerinden kullanıma açılmıştır. 
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Lisansüstü Eğitim ve Etkinlikler 
(LEEK)

İLEM, gerçekleştirdiği geniş çaplı ilmi ve fikri 
etkinliklerle sadece akademik çevreye değil 
aynı zamanda toplumun geniş bir kitlesine de 
hitap etmektedir. Her yıl Türkiye entelektüel 
gündemini ilgilendiren konularda gerçekleştiri-
len anma toplantısı, panel, seminer, kongre, yaz 
okulu ve konferans gibi etkinlileri yüzlerce kişi 
takip etmektedir. Gerçekleştirilen etkinliklere 

çeşitli coğrafyalardan katılım sağlayan araş-
tırmacılar mevcut birikime yeni katkılar sun-
maktadır. LEEK, her yıl farklı bir üniversite ve 
şehre konuk olarak genç birikimi bir araya 
getirdiği Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kong-
resi’ni (TLÇK) yapmakta, yıl boyunca akademik 
etkinlikler düzenlemekte ve İLEM Yazı Kampı’nı 
gerçekleştirmektedir.



59

İL
EM

ÜY
E 

KU
RU

LU
ŞL

AR

Uluslararası  
Etkinlikler

Mensuplar

İLEM, tüm faaliyetlerini ve birikimini uluslararası 
camiaya açmak istemekte ve farklı ülkelerde 
kendisine benzer sivil ilmi faaliyetler yürüten 
kurumlarla ortaklaşa çalışmalar yapmaktadır. 
Bu bağlamda Makedonya’daki Fettah Efendi 
Derneği ile ortaklaşa Balkan Çalışmaları Kong-
resi organize etmektedir. Ayrıca 2021’de yedin-
cisini yaptığı International ILEM Summer School 
(IISS), bu yıl başlattığı ILEM Istanbul Talks’u icra 
etmektedir. Yeni bakış açılarıyla gündemi aş-
mayı hedefleyen İLEM, düzenlediği etkinliklerle 
düşünce ufkunda taze bir nefes olmaktadır.

İLEM’in kademe eğitiminden mezun olanlar ve 
çalışmalara gönüllü destek verenlerden oluşan 
mensup ağıyla güçlü bir iletişim kurmayı önem-
semektedir. Her yıl bu bağlamda buluşmalar 
yapmakta, mensup ağı bilgilerini güncelle-
mekte, mensuplar şurası tertip etmekte ve İlmi 
Sivil Kuruluşlar Çalıştayı yapmaktadır. Örneğin, 
2021’de ikincisini gerçekleştirdiği İlmi Sivil Ku-
ruluşlar Çalıştayı’na 40’a yakın STK’dan tem-
silciler katıldı ve salgın sürecinde sivil toplum 
çalışmalarının geleceği konuşuldu.
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GEÇMİŞİN TECRÜBESİ, BUGÜNÜN ENERJİSİ,  

YARININ UMUDUYLA…

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

Sultantepe Mh. Cumhuriyet Cd. Fıstıkağacı İş Mrk. No: 39/1-2 Üsküdar, İstanbul
bilgi@yekder.orgyekder.org.tr yekder+90 216 460 25 50 
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Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği 
(YEKDER) 

İslamî ve insanî değerler çerçevesinde yaşa-
mak ve yaşanmasına vesile olmak gayesiy-
le farklı kuruluşlar bünyesinde sürdürdüğü 
eğitim çalışmalarını 2003 yılında yeni bir çatı 
altına taşıyan Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği 
(YEKDER), taze bir kan ve yeni bir heyecan 
ile sağlam bir geleneği devralarak kuruldu. 
YEKDER, 2003 yılında camiamızın öncü kuru-
luşu Tevhid Vakfı’nın çalışmalarını üstlenmek 
üzere kurulmuştur. YEKDER, ahlâkî ve ma-
nevî bakımdan tutarlı nesiller yetişmesinin, 
toplumumuzda sahih bir din eğitimi hizmeti 
verilmesine bağlı olduğu fikrinden hareketle, 
eğitim alanında özgün modeller ve mater-
yaller üretilmesine ve nitelikli eğitimcilerin 
yetişmesine katkı sağlamayı kendine gaye 
edinmiştir. Eğitim programlarının yanı sıra 
geliştirdiği modelleri ve materyalleri alandaki 
STK’larla paylaşan YEKDER, bu çalışmaların 
geniş kitlelere ulaşmasına vesile olmak için 
kamu, yerel yönetimler ve STK’lara da ku-
rumsal destek sunmaktadır.

YEKDER’İN özgün çalışmaların bazıları

Ev Okulu

Adab Okulu

Marifet Okulu

Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP)

İnsan ve Toplum İlm-i Hâli

Eğitimci Geliştirme Programı (EGP)

Eğitim Atölyeleri

İlmî Organizasyonlar
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Çocuk Eğitimleri 

İnsandaki din duygusunu açığa çıkarmak, bu 
duygunun insan davranışları üzerindeki et-
kilerini anlamlı hâle getirmek için toplumun 
ve bireylerin ihtiyaçlarını göz önünde bulun-
durarak, bireysel ve toplumsal beklentileri 
karşılayacak şekilde çalışmasına yön veren 
Çocuk Eğitimleri, yaygın eğitim çalışmaları 
ile örgün eğitimlerde verilmeyen ya da eksik 
bırakılan konulara odaklanmaktadır. 

YEKDER Çocuk Eğitimleri, okul öncesi dönem 
ve ilkokulda din eğitimi ihtiyacını karşılamak 
üzere özgün, kaliteli, mahiyeti ve uygulanışı 
itibariyle eğlenceli din eğitimi programı ge-
liştirmekte ve uygulamaktadır. 

Aynı zamanda bu dönem çocuklarının hazır 
bulunuşluk düzeyleri esas alınarak özgün 
materyal üretiminde bulunmaktadır.

Ev Okulu 

Türkiye’de ilk defa YEKDER’in uygulamaya 
koyduğu ve patentine sahip olduğu Ev Okulu 
çalışması, 9-11 yaş arası (ilkokul dönemi) ço-
cuklara yönelik, 7-10 kişilik gruplar hâlinde 
evlerde veya kurumlarda yürütülen, iki yaz ve 
iki kış dönemi şeklinde devam eden aşamalı 
bir dini eğitim programıdır.

Adab Okulu

Toplumsal değerleri İslami perspektiften ver-
mek amacı ile okul öncesi eğitim kurumlarında 
uygulanmak üzere 6 yaş grubundaki çocukla-
rın bilişsel, sosyal, duygusal, ahlaki gelişim 
dönemleri ve hazır bulunuşlukları göz önünde 
bulundurularak, haftalık 3 ders saatini kapsa-
yan (30 dakika) oyun etkinlik temelli, dinî bilgi-
ler ve adab içerikli bir din eğitimi programıdır.
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Gençlik Eğitimleri

Gençlik Eğitimleri ile öğrencilerimizin şahsiyet 
gelişimini desteklemeyi, bağımsız bir kimlik 
ve üretken bir kişilik sahibi olmalarını hedefle-
mektedir. İnsan, akılla donatılmış, irade sahibi 
kılınmış, düşünme melekesi olan bir varlıktır. Bu 
varlığın çizgisini koruması gerekmektedir. Tek-
nolojik gelişmelerin hızla arttığı, insanın maddi 
ve manevi hücumlara fazlasıyla maruz kaldığı 
bu dönemde, fıtratının korunması ayrı bir önem 
taşımaktadır. Bunun için eğitim sürecinin doğ-
ru bir şekilde yapılandırılması gerekmektedir. 
Bunun da en önemli dönemlerinden birisini 
hiç kuşkusuz gençlik dönemi oluşturmaktadır. 
YEKDER Marifet Okulu programı ile gelecek ku-
şakları yetiştirme sorumluluğundan hareketle 
ortaya çıkan bir programdır.

Marifet Okulu – Ortaokul 

11-14 yaş arasındaki gençlere yönelik 9 -12 
kişilik gruplar halinde, rehberler eşliğinde 
sürdürülen ve iki yıl devam eden bir eğitim 
programıdır. Bu program ile gençlerin şah-
siyet gelişimini desteklemek, kişisel sosyal 
ve manevi gelişimlerine destek olunması 
hedeflenmektedir.

Marifet Okulu – Lise

14-18 yaş arasındaki gençlere yönelik 9 -12 
kişilik gruplar halinde, rehberler eşliğinde sür-
dürülen ve iki yıl devam eden eğitim programı 
ile gençlerin fikri gelişimini desteklemek, üret-
ken bir kişilik geliştirmelerine desteklemeyi 
amaçlanmaktadır.
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Gençlik Eğitimleri

İslami ve insani değerlerin yaşanılır hâle 
gelmesinde öncelikle ilahî hitabın muhatabı 
olan yetişkinlerin her bir Müslüman için farz 
olan ilimleri tahsil edip hayata geçirmesi ge-
rekmektedir. Yetişkin Eğitimleri, yetişkinlerin 
İslam’ı temel kaynaklarından ilmi bir bakışla 
öğrenecekleri programlar tertip etmekte, 
öğrendiklerini aile fertleriyle, çocuklarıyla 
paylaşmalarına katkı sağlayacak eğitimler 
düzenlemektedir.

Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) 

Ailelerin, çocuklarının din eğitimine nitelikli 
katkı yapmalarını sağlamak üzere geliştiril-
miş bir programdır. Programda ebeveynler, 
çocuklarının inanç, ibadet ve ahlâk gelişimle-
rine yönelik yapabilecekleri çalışmalar konu-
sunda uygulamalı bir eğitim almaktadır.

İnsan ve Toplum İlm-i Hâli

“Aile dünyaya açılan kapıdır.” ilkesinden ha-
reketle aileyi oluşturan bireylerin dünyaya ve 
günün şartlarına derinlikli ve nitelikli bir bakış 
açısı geliştirerek insanî ve İslamî bir duruş ser-
gilemesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.
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Eğitici Eğitimleri

Eğitim faaliyetlerinin vazgeçilmezi olan kıymetli 
öğretmenler ve öğretmen adayları hızla deği-
şen dünya ve eğitim felsefeleri karşısında eği-
timcilik yeteneklerini geliştirmek için desteğe 
ihtiyaç duymaktadır. Eğitici Eğitimleri, tutum ve 
davranışları bakımından erdemli, bilgiyi ezber-
lemekten ziyade hayata yaklaştıran, özgür dü-
şünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen, 
milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel değer-
lere açık bireyleri yetiştiren, çocuğun doğuştan 
sahip olduğu potansiyelinin farkına varmasını 
sağlayan öğretmen ve öğretmen adaylarının 
yeteneklerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Eğitimci Geliştirme Programı (EGP) 

Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara 
değerler eğitimi ve dinî bilgiler alanında eğitim 
veren öğretmenlere ve öğretmen adaylarına 
sunulan bir destek programıdır. Bu program ile 
öğretmenlere, temel dinî bilgiler ile birlikte teo-
rik ve pratik eğitimler verilmektedir.

Eğitim Atölyeleri

Öğretmenlerin öğretim/eğitim becerilerine 
katkı sağlamak üzere düzenlenen Eğitim Atöl-
yeleri, alanında uzman eğitimciler tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Sahada görev alan 
farklı alanlardan eğitimcilerin kişisel ve mes-
lekî gelişimlerine katkı sunmayı ve katılımcı-
ların özgün, nitelikli çalışmalar yapabilecek 
düzeyde fikirler edinmelerini hedeflemektedir.
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Modelleme Çalışmaları

İlmî Organizasyonlar

YEKDER’de ortaya çıkan birikimin paylaşılma-
sı ve yaygınlaştırılması amacıyla faaliyetlerin 
sistemli biçimde başka kurumlarda model-
lenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
Bu amaçla genel olarak YEKDER faaliyetleri, 
odak olarak ise Ev Okulu, Marifet Okulu, Eği-
timci Geliştirme Programı (EGP) ve Ailede Din 
Eğitimi Programı (ADEP) gibi faaliyetleriyle 
ilgilenen kurumlarda modelleme çalışmaları 
yapılmaktadır.

YEKDER geçmişten bugüne gerek ulusal ge-
rek uluslararası kapsamda konferans, panel, 
çalıştay, sempozyum ve kongreler organize 
etmiştir. Sosyal bilimler alanında seçkin isim-
lerin katıldığı organizasyonlarda, dinî ilimlere 
dair farklı temalar ele alınmaktadır. Bunun 
yanı sıra başta akademisyenler, ilahiyatçılar 
ve eğiticimler olmak üzere, alanında uzman-
ların yer aldığı çok sayıda ilmî müzakere ve 
toplantılar da düzenlemektedir.
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YEKDER Yayınları

YEKDER, Türkiye’de örgün ve yaygın din eği-
timi alanına dair sorunlarının tespit edilmesi, 
eğitimci profilinin ve beklentilerinin değiş-
mesi, din eğitimi alanındaki ihtiyaçlarının be-
lirlenmesi gibi konularda alandan uzman ve 
akademisyenlerle birlikte araştırmaları yürüt-
mekte ve sonrasında bu çalışmaları ile yayına 
dönüştürmektedir.

YEKDER, yürüttüğü çalışmalarda ihtiyaç du-
yulan yayınları hazırlamaya veya çeşitli kişi 
ve kurumlara hazırlatmaya özen göstermek-
tedir. YEKDER tarafından veya YEKDER’in ön-
cülüğü ile hazırlanan yayınlar dört kategoride 
toplanmaktadır;

Katılımcılara yönelik, YEKDER’in 
uyguladığı müfredatı kapsayan ders 
kitapları,

Uygulanan müfredatı destekleyici yardımcı 
materyaller,

Eğitimcilere ve uzmanlara yönelik ilmî ders 
kitapları,

İlmî araştırma raporları
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Basında İLKE
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