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Merhaba;
İLKE Bülteni’nin 12’nci sayısıyla birlikteyiz.
İLKE Derneği, sosyal faaliyetlerin sık yapılmadığı yaz
aylarını geride bırakarak yeni sezona hızlı bir şekilde
başladı. Yeni dönemde uzun süredir devam eden
Gündem Sohbetleri’ne Tefsir Sohbetleri’ni de ekledik.
İLKE’de Tefsir Sohbetleri camiayı iki haftada bir vahiy
merkezinde bir araya getiriyor.
Tanıtım toplantısıyla çalışmalarına hız veren Kurumsal
Yönetim Akademisi (KYA) sonbahar faaliyetlerine hızlı
başladı. İlk olarak STK yöneticileri ve çalışanlarına
yönelik “Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP)”
yapıldı. KGEP her yıl güz ve ilkbahar döneminde
olmak üzere iki defa yapılacak. Program çerçevesinde
STK çalışanlarına bütçe yönetimi, gönüllü yönetimi
ve organizasyon alanlarında üç gün süren eğitimler
veriliyor. KYA’nın belli periyotlardaki seminerleri ve
atölye çalışmaları da devam ediyor.
Yine İLKE bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı
Araştırma Merkezi (İKAM) de birinci yılını doldurdu.
İktisat Yayınları etiketiyle kitaplar yayımlayan İKAM,
geçtiğimiz ay düzenlediği ‘Medyada İslam İktisadı Algısı
Çalıştayı’nda iki farklı rapor sundu. Ayrıca İslam İktisadı
seminerleri de devam ediyor. Söz konusu raporlar ve
seminerlerin ayrıntılarını İLKE Bülten’de bulabilirsiniz.

İLKE BÜLTEN 11
2017 / Yıl :3 Sayı: 12

İLKE Adına Sahibi

Davut Şanver

Editör

Hamit Kardaş

Yayın Kurulu

Kadir Yaman
Hamit Kardaş

Katkıda Bulunanlar

Sinan Polat
Hafsa Nur Aslanoğlu
Hatice Piroğlu
Fotoğraflar

YEKDER ise Ailede Din Eğitimi Projesi, Marifet
Okulu ve diğer projeleri ile değerler eğitimi alanında
faaliyetlerine devam ediyor. Yeni sezonda yeni projeleri
de var YEKDER’in.
İLKE Bülten’in 12. Sayısı 2017 yılının Ekim, Kasım
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İLKE kurumlarından İGİAD geçtiğimiz aylarda
büyük bir organizasyona imza attı. Bu sene ikinci
defa gerçekleştirilen İş Ahlakı Zirvesi’nde değerli
konuşmacılar, iş ahlakını farklı yönleriyle ele aldı.
Kurumlarımızdan İLEM’de ise farklı bir heyecan vardı.
Dört yıldır sürdürülen İslam Düşünce Atlası Projesi sona
erdi. Projenin iki önemli çıktısı oldu. Üç ciltlik “İslam
Düşünce Atlası” kitabı ve bir internet sitesi. Kitapta ve
sitede proje kapsamında teklif edilen İslam düşüncesi
dönemleri ele alınırken zaman çizelgesi, alimler, havzalar
ve önemli kitaplar kapsamlı bir şekilde yer alıyor.
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İLKE Bülten, İLKE ve kurumları İGİAD, İLEM ve YEKDER’i tanıtmak ve faaliyetlerini duyurmak, İLKE üyeleri arasında etkileşim ağını güçlendirmek amacıyla
yayınlanır. Bu bülten İLKE Medya ve Kurumsal İletişim Birimi tarafından hazırlanmaktadır.

ortaya konmuştur, lakin bazılarının önemine binaen altını çizmek istiyorum; İLKE merkezde kurulan
İKAM’ın sosyo-ekonomik ve politik perspektiften
çok önemli çalışmalar yapmasını, KYA’nın gerek
kendi kurumsal gelişimimiz gerekse kardeş STK’ların gelişimi açısından oldukça önemli faaliyetlere
öncülük etmesini beklediğimizi ifade etmek isterim.
İLEM’in gerçekleştirdiği İslam Düşünce Atlası çalışması ve İGİAD’ın öncülüğünde ekonomi ve siyaset
dünyasından büyük bir katılımla gerçeklesen Türkiye
İş Ahlakı Zirvesi ve son olarak artık önemli çıktılarını
görmeye başladığımız YEKDER tarafından sürdürülen DEA’yı da burada zikretmek istiyorum. Rabbim
tüm çalışmalarımızı bereketlendirsin, ülkemizin ve
dünyanın gelişmelerine güzel katkılar nasip etsin inşallah.

Başkan’dan
Sevgili Dostlar,
2017 yılının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir yılı
daha verimli ve başarılı bir çalışma ile geride bırakmayı
nasip eden Rabbimize hamdediyoruz.
Kurum gayemiz olan toplumsal dönüşüme katkıda
bulunma çabalarımız artarak devam ediyor. Bu yolda
birlikte yürüdüğümüz ve bu çabalara katkıda bulunan
herkese çok teşekkür ediyorum. Rahmetli Aliya İzzetbegovic’in “Dostları ile uğraşanlar düşmanları ile savaşamazlar” sözünden aldığımız ilhamla dostluklarımızı
ve kardeşliklerimizi pekiştirmeye, çoğaltmaya, günlük
dedikodu ve laf yarıştırmalarından uzak durmaya, sahip olduğumuz maddi ve manevi kaynakları ve insani
gücümüzü insanlığın, ümmetin faydasına olan işlerde
kullanmaya, problemlerin değil çözümlerin bir parçası
olmaya özen gösteriyoruz.
Bu yıl başında taşındığımız yeni hizmet binamız gerek
fiziki fonksiyonları gerekse mimari özellikleri ile daha
bastan kurumumuzun çevreye ve kültüre bakış açısını
yansıtan önemli bir işaret taşı olmuştur.
Kurumlarımızda yıl içinde pek çok önemli çalışma

2017’yi dünyada gelişen önemli olaylar açısından değerlendirmek gerekirse yine pek çok olumsuz vakayı
ve insan hakkı ihlallerini zikretmek gerekecektir. Öncelikle artık bir açık hava mezarlığına dönüşen Akdeniz’deki göçmen krizini, Myanmar’ı ve son donemde ABD’nin Kudüs ile ilgili aldığı karar sonrasında
ortaya çıkan Filistin sorununu zikretmek istiyorum.
Özellikle Kudüs’te İsrail’in fırsattan istifade uyguladığı sistematik zulüm konusunda ortaya konamayan
ortak tavır ve mücadele çabası ümmetin durumunu
anlamak açısından çok acı verse de görmek zorunda
olduğumuz gerçektir. Tüm bu can yakan, ümit kiran
gelişmelere tepki koyarken olayların gerçek sebepleri
ve bunlara çözüm üretmek durumunda olduğumuz
gerçeğinden de uzaklaşmamalıyız. Hem zulme uğrayıp hem de zulmün faturasını kendimize ödetmek, sorunlarımızın üzerini bu olumsuzluklar ile örtüp sanal
gündemler ile uğraşmak durumunda kalmamalıyız.
2018 yılının gerek İslam alemine gerekse tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim çalışmalarımızı bereketlendirsin, birlik ve kardeşliğimizi daim
kılsın. Ülkemizde ve Dünyada her ne olursa olsun
kardeşlerimizin ve bizlerin varlığının ümitvar olmak
için yeterli olduğuna inancımız tamdır.
(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden
yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet
verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve
sapıklarınkine değil. (Amin)

Davut Şanver
İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı
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Kudüs-ü Şerif’in Statüsü
Oldu-Bittiye Getirilemez

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesinin Telaviv’de bulunan büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı alması ve Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu kabul ederek dünya kamuoyuna deklare etmesi İslam dünyasında infiale sebep
oldu.
BM’nin 1947 kararlarında Kudüs’ün İsrail’in hakimiyeti altında bulunmasının kabul edilmediği, yine BM’nin
1967’de de İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgalinden sonra Kudüs’ün statüsünü değiştirecek girişimlerden kaçınması talebi
ortada iken böyle bir kararın alınması uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırıdır.
Kudüs Müslümanların haremi ve ilk kıblesidir. Tarih boyunca Müslümanların elinde olduğu dönemlerde tüm din
mensupları bu mukaddes şehirde huzur ve barış içinde yaşamıştır. Haçlıların 1099’da işgal ettiği dönemlerde şehirdeki Müslümanlara ve Yahudilere yönelik büyük katliamlar gerçekleştirilmiştir. Bu zulüm ve katliam Selahaddin
Eyyubi’nin Kudüs’ü yeniden fethetmesi ile son bulmuştur.
1948’de başlayan Siyonist işgali ile de Filistin’de Müslümanlar büyük katliamlara maruz kalmış, topraklarını terk
etmek zorunda kalmışlardır.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün ülkesinin İsrail’deki büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasına dair kararı
BM kararlarına ve uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen imzaladı. Kudüs, İsrail’in değil; özgür Filistin’in
başkentidir.

Kudüs’ün özgür olması tüm Müslümanlar için bir borçtur ve bu Müslümanların ancak birlikte hareket
etmesi ile mümkün olacaktır.
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İLKE Gündem
Sohbetlerinde
Alpaslan Durmuş ile
Eğitim Mefkûremizi
Konuştuk

İLKE Tefsir Sohbetleri
Fatiha Tefsiri ile Başladı
Yeni dönemle birlikte çalışmalarını hızlandıran İLKE,
Gündem Sohbetlerinin ardından Tefsir Sohbetlerini
de başlatarak Kur’an-ı Kerim’in okunması ve üzerine
tefekkür edilmesi için talipleri bir araya getirdi.
İki haftada bir Perşembe günleri düzenlenecek olan
Tefsir Sohbetlerinin ilk haftası, İngiliz sömürgeciliğine
karşı Hindistan bağımsızlık hareketinin sembol ismi
Mevlana Ebu’l Kelam Azad’ın Fatiha Tefsiri isimli
kitabının genel bir mütealası gerçekleşti.
Tefsir Sohbetlerinin ikinci haftasında Fatiha suresine
devam edildi. Bu programda ‘Hamd’ kavramı
üzerinde duruldu. Üçüncü haftada ise ‘Din Günü’ ve
‘Adl’ kavramları üzerinde duruldu.

İLKE Derneği’nde geleneksel hale gelen Gündem Sohbetlerinin 14’üncü programının konuğu Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş oldu. Durmuş, yenilenen MEB müfredatı ile ilgili açıklamalar yaptı.
İLKE Teras Salonunda gerçekleşen ve yoğun bir katılım gözlenen programda konuşan Durmuş, yenilenen
müfredatta nelerin olduğunu, müfredat yenilemelerinde
nelerin odağa alındığını anlattı. Durmuş, ulusal ve uluslararası belgelerde tanımlanmış yeterlilikleri kazandıracak, PISA ve TIMMS gibi uluslararası değerlendirme
sınavlarında çocukların eksiklerini giderecek yenilikler
yapıldığını söyledi. Durmuş, müfredatın sadeleştirildiğini, güncellenerek geliştirildiğini ve daha bütünlüklü bir
hale getirildiğini kaydetti.

Tefsir sohbetlerinde İngiliz sömürgeciliğine karşı
Hint bağımsızlık hareketinin sembol ismi Mevlana
Ebu’l Kelam Azad’ın Fatiha Tefsiri isimli kitabı esas
alınıyor.
İbrahim Halil Üçer’in öncülüğünde ve katılımcılarının
katkılarıyla zenginleşen sohbet, Osmanlı şerbeti
ikramının ardından kılınan yatsı namazıyla sona
eriyor.

2017-2017 sezonunda uygulanacak değişiklikler hakkında da bilgi veren Durmuş, üretilecek yeni ders araçları için standartlar oluşturulduğunun altını çizdi. Alpaslan Durmuş, ders araçlarının inceleme ve onay sürecine
değerlerimiz açısından uygunluğun da eklendiğini
kaydetti.
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Kurumsal Ziyaretler
Malezya Finans Akreditasyon Kurumu’nu Ağırladık
Malezya Finans Akreditasyon Kurumu (FAA) Temsilcileri Arvind
Sreekaran ve Julie Heng Mei Ching, İLKE Derneği’ni ziyaret etti.
Ziyarette İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) Başkanı Lütfi
Sunar, İLKE Genel Sekreteri Kadir Yaman ve İLKE Kurumsal
Yönetim Akademisi Başkanı Nihat Erdoğmuş hazır bulundu.
İLKE’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Lütfi Sunar,
İKAM hakkında detaylı bilgi vererek, Türkiye’deki İslami finans
kurumlarının işleyişi, akademideki varlığı üzerine mütalaada bulundu. Ziyarette uluslararası bankacılık standartlarının gerekliliği
ve İslami bankaların şer’i kuralları bilmesinin önemine değinildi.

Pakistan NGO World’den İLKE’ye Dostluk Ziyareti
Dünya STK’lar Ağı (NGO Word Pk) yöneticileri Zafer İkbal ve
Mümtaz Ali İLKE Derneği’ni ziyaret etti. Pakistan’da STK’lar
yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri düzenleyen Dünya
STK’lar Ağı yöneticileri İkbal ve Ali, İLKE Derneği’nde Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ve Genel Sekreter
Kadir Yaman le görüştü. Ziyarette STK’lara yönelik ve faaliyetler
üzerinde duruldu ve iki kurum arasında tecrübe ve görüş alışverişinde bulunuldu.

İLKE Derneği’nden Yeni Şafak’a Ziyaret
İLKE Derneği Mütevelli Heyet Başkanı Davut Şanver ve beraberindeki bir heyet Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’ü ziyaret etti. Davut Şanver başkanlığındaki İLKE heyetinde Mütevelli Heyet Üyesi Nihat Erdoğmuş, Genel Sekreter Kadir
Yaman ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Hamit Kardaş bulundu.
Heyet Karagül’ün yanı sıra gazetenin Yazı İşleri Müdürü İdris
Saruhan ile de görüştü. Ziyarette İLKE Derneği’nin faaliyetleri
hakkında bilgi verildi.
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İGİAD Mini Fuarı’nda İLKE’yi Tanıttık
İLKE Derneği, İGİAD tarafından Esenler Kültür Merkezinde düzenlenen mini fuara katıldı.
41 firmanın katıldığını fuarda, ürünlerinden örnekler
sunan iş adamları kendilerini diğer İGİAD üyelerine tanıtma ve onlarla iş fırsatları oluşturma imkânı da buldu.
İLKE Derneği de kurduğu standda hizmetlerini ve yayınlarını İGİAD üyesi işadamlarına ve fuar katılımcılarına tanıttı.

İslam Dünyası STK
Fuarı’nda Yerimizi Aldık
İstanbul’da Yenikapı Gösteri ve Sanat Merkezi’nde
düzenlenen fuara, 60 farklı ülkeden 150 STK katıldı.
İLKE Derneği de bağlı kurumları İGİAD, İLEM ve
YEKDER ile birlikte fuarda yerini aldı.
İki gün süren fuarda İLKE Derneği, yaptığı hizmetleri
ve hazırladığı yayınları diğer STK’larla fuar katılımcılarına tanıtma imkanı buldu. STK’ların birbirini tanımasına ve işbirliği yapmasına da imkan veren fuarda İLKE
bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Akademisi
(KYA)’nin de çalışmaları tanıtıldı ve diğer STK’larla
işbirliği konusunda mutabakat sağlandı.
Fuarda İLKE’nin kurumları İGİAD, İLEM ve YEKDER’in de çalışmaları ve yayınları tanıtıldı. Özellikle
gençler İLKE kurumlarının eğitim faaliyetleri ile yakından ilgilendi.
Yenikapı’daki STK Fuarı’nda özellikle insani yardım
alanında faaliyet gösteren STK’ların sayısının fazla olması dikkat çekti.
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İLKE Kurumsal Kültür Toplantısında Biraraya Geldik
İLKE GÜNDEMİ

İLKE Derneği kurumları arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi ve kurumsal ihtiyaçların giderilmesi çerçevesinde
Kurumsal Kültür konulu toplantı yapıldı.
İLKE ve İLKE’ye bağlı İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) ile İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) çalışanlarının katıldığı
yemekli toplantıda İLKE Yürütme Kurulu Başkanı Doç.
Dr. Lütfi Sunar ve Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nihat
Erdoğmuş birer konuşma yaptı

İLKE ve Kurumlarının Personeline
Hizmet İçi Eğitim Verildi
İLKE Derneği’nin personeline yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor. Son eğitim programında İLKE ve bağlı kurumların personeline sosyal medya ve photoshop eğitimi verildi.
İLKE personelinin yanısıra İGİAD, İLEM ve YEKDER çalışanlarının katıldığı eğitimin ilk oturumunda Ensar Vakfı Kurumsal İletişim Yöneticisi Mehmet Cebeci, “STK’larda etkin
sosyal medya kullanımı” konulu sunumunu yaptı. İkinci oturumda ise İLKE Prodüksiyon Sorumlusu Serkan Karakoyun
temel Photoshop eğitimi verdi.
Programda ayrıca İLKE Derneği Sekreteri Umur Arslan Eraslan tarafından İLKE Bilgi Sistemi (İBS)’nin etkin kullanımı
ile ilgili eğitim verildi. Programın son oturumunda ise etiketleme programı TagSpace ile ilgili bir sunum yapıldı.
İLKE Derneği bünyesinde çalışanlara yönelik eğitim faaliyetleri artarak devam edecek.
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Türkiye’nin Geleceği
Raporları Hazırlanıyor
Türkiye önemli değişimlerin kavşağında bulunmaktadır. Yaşanan çalkantılara rağmen geleceğe ümitle bakabilmemizi sağlayacak gelişmeler de gerçekleşmektedir. Bu bağlamda İLKE olarak yeni sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi
gelişmeler ve mevcut eğilimler dikkate alınarak geleceğe yönelik vizyon çizme çalışmalarının çok önemli olduğunu
düşünüyoruz.
Kurulduğu günden bu yana toplumu tanıma, anlama, toplumun ihtiyaçlarından haberdar olarak iş üretme, problemleri çözüm odaklı çalışmalar yapmayı kendisine şiar edinen İLKE Derneği, tüm insanlığı ilgilendiren meselelere
dair çalışmalar yapmanın önemine inanmaktadır. Bu nedenle çalışmalarını meselenin hiçbir unsurunu dışarıda
bırakmayacak şekilde çok yönlü bakış açısıyla ele almaktadır.
Türkiye’nin Geleceği kapsamında hazırlanacak olan İLKE Raporları ile amaçlanan Türkiye’nin geleceğinin belirlenmesinde mihenk taşı olan Eğitim, Yönetim, Yükseköğretim, Sivil Toplum, Dış Politika, İktisat, Kültür ve Nüfus
konularında mevcut ve geçmiş uygulamaları ve bu uygulamaların çıktılarını incelemek ve geleceğe yönelik plan ve
proje içeren çalışmalar yapmaktır. Türkiye’nin Gelecek Vizyonu kapsamında 2018-2020 yılları arasında Türkiye’ye
bir yol haritası sunacak 8 adet rapor hazırlanarak kamuoyu ve ilgililerle paylaşılacaktır.

İLKE Derneği tarafından daha önce hazırlanan bazı raporlar
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İLKE Politika Notları
Yayımlanmaya Başladı
İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, şimdiye kadar Araştırma Yayın faaliyetleri ile bünyesindeki derneklere gelecek
projeksiyonu çizen önemli çalışmalara imza attı. İLKE, alanda önemli boşluğu dolduran bu çalışmalarına şimdi de
İLKE Politika Notlarını ekledi.
İLKE Derneği, konunun uzmanlarınca hazırlanacak Türkiye ve Dünya meselelerine dair bütünlüklü, odaklı, uygulanabilir politika önerileri içerecek olan bu çalışmalarla hem İLKE Derneği ve kurumlarının hem de başka STK ve
kamu kuruluşlarının yapı ve işleyişlerine ve gelecek stratejilerine katkı sunmayı hedefliyor.
Yakın zamanda Türkiye-İran İlişkileri, Türkiye’nin Suriye Politikaları, Türkiye Sınav Sistemi, Göçmenlere Yönelik
Eğitimler, Eğitimde Eşitsizlik, Araştırma Üniversitesi Yapılanması, STK’lar ve Gönüllülük, Gelir Dağılımı Eşitsizliği, Aile Temelli Sosyal Politikalar, STK’ların Burs Uygulamaları, STK’lar ile Kamu Kuruluşlarının İlişkilerinin Geliştirilmesi ve Düzenlenmesi, Genç İşsizliği ve Türkiye’de Nüfus Sorunu konularında Politika Notları yayımlanacak.
İLKE Derneği, hazırladığı raporlarda olduğu gibi Politika Notlarında da tüm insanlığı ilgilendiren meselelere dair
çalışmalar yapmanın önemine inanıyor. Bu sebeple çalışmalarını meselenin hiçbir unsurunu dışarıda bırakmayacak
şekilde çok yönlü bakış açısıyla ele alıyor.
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İLKE Görüş Yazıları
Derneğimizin internet sitesinde yer alan İLKE Görüş Yazıları İLKE’nin perspektifinden analizlerden oluşuyor. İLKE
Görüş yazıları ile Türkiye’nin ve Dünya’nın gündemini yakından takip eden çalışmalar yapılması hedefleniyor. Bu
çalışmalarla amaçlanan, proje ve politika notları ile ortaya konan çalışmaların yanında kamuoyunu bilgilendirmektir. İLKE görüş yazıları ile farklı kalemlerden muhtelif meseleler geniş okuyucu kitlesi ile buluşuyor.
İLKE Görş Yazıları’nda bugüne kadar Nihat Erdoğmuş’un “STK’larda Kurumsal Yönetimin Önemi”, Arife Gümüş’ün “Sınavların Ağında Eğitim”, Lütfi Sunar’ın “Türkiye’de Orta Sınıfların Değişen Konumu”, Hamit Kardaş’ın
“Medya Dilinin Sorunları ve Yeni Bir Medya Dili” ve Lütfi Sunar’ın “Eğitimde Asıl Sorun Eşitsizlik” başlıklı yazıları
yayınlandı. Yakın zamanda ise eğitimde eşitsizlik, tarihten alınması gereken dersler ve sosyal politikada aile konulu
görüş yazılarının yayınlanması hedefleniyor.

“Ölçme değerlendirmenin eğitim sisteminin iyileştirilmesine yarayan bir araç olduğu unutulmamalıdır.
Eğitimde esas olan gerçek bir öğrenmedir. Kişinin kendisine, çevresine, kâinata dair öğrenmesidir.
İçerikten haberdar, sınavın kapsam geçerliliği sınırları içerisindeki konuları öne alan tutumdan uzaklaşılmalıdır. Sağlıklı bir değerlendirme süreci geliştirilmeli; sınavların belirlediği program anlayışından, programın belirlediği sınav anlayışına geçilmelidir.”
Arife Gümüş, Sınavların Ağında Eğitim Sistemimiz
“OECD’nin Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries başlıklı raporunda
belirtildiği gibi 1980’lerden itibaren Türkiye’de alt ve orta gelir gruplarının toplam gelir içerisinden
aldıkları pay düşerken; üst gelir grubunun payı artış göstermiş durumda. Benzer bir durum servetin
dağılımında da bulunmakta. 2016 yılı itibariyle Türkiye OECD ülkeleri arasında en yüksek üçüncü
Gini katsayısına (yani gelir dağılımı bozukluğuna), en yüksek ikinci gelir yoksulluğu oranına ve en
yüksek dördüncü zengin/yoksul gelir oranına (yani eşitsizliğine) sahiptir. Bir başka OECD araştırması
olan Kasım 2016 tarihli Income Inequality Update ise Türkiye’nin yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmada
etken olabilecek yeniden dağıtım anlamında sondan üçüncü ülke olduğunu göstermektedir.”
Lütfi Sunar, Türkiye’de Orta Sınıfların Değişen Konumu
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Kamuoyu İslam İktisadı’ndan
Habersiz mi?
İLKE Derneği bünyesindeki İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) ve İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı
ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM) tarafından “Kamuoyunda İslam İktisadı Algısı” Çalıştayı
düzenlendi.
İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonunda düzenlenen program İKAM Başkanı Doç. Dr. Lütfi
Sunar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Sunar, konuşmasında İKAM’ın faaliyetlerinden bahsederek, İslam İktisadının
geliştirilmesi ve gündemde tutulması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. İSİFAM Başkanı Doç. Dr. Mehmet Saraç
ise merkez çalışmalarından bahsederek İslam iktisadının her geçen gün daha çok önem kazandığını kaydetti.
KATILIM BANKALARI BİLİNMİYOR
Programın ilk oturumunda Milli Savunma Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu “Kamuoyunda İslam İktisadı ve Finansı Farkındalığı ve Algısı” konulu bir sunum yaptı. Sunumda 1165’i öğrenci
olmak üzere 2300 kişi ile yapılan bir anketin sonuçlarına yer verildi. Araştırmaya göre halkın yüzde 35,1’nin; öğrencilerin ise 48,8’inin İslam ekonomisi kavramından haberdar olmadığı vurgulandı. Halkın yüzde 20,9; öğrencilerin
ise 33,2’sinin ise katılım bankacılığı ifadesini hiç duymadığı belirtildi.
MEDYADA İSLAM İKTİSADI ALGISI
Programın ikinci yarısında ise İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya ve Yasemin Meriç medyadaki İslam iktisadı algısı ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumda belirli gazete ve dergilerde son beş yılda
çıkan İslam iktisadı ile ilgili haber ve yazıları analiz eden bir araştırma sunuldu. Gazetelerde haber başlıklarına göre
bakıldığında İslam ekonomisi haberlerinde 2012 -2017 arası sürekli yükseliş trendi var ancak 2017 de kısmi düşüş
gözleniyor.
Çalıştayda sunulan her iki araştırma da İKAM tarafından önümüzdeki günlerde rapor olarak yayımlanacak. Program, sunum yapan akademisyenlere hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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İKAM Ülke Raporları
Sudan Raporu Yayımlandı

İslam İktisadı alanında yapılan araştırmaların neticelerini kamuoyu ile
paylaşmak ve alandaki bilgi birikimine katkı sağlayarak yeni çalışmaları
beslemek amacıyla yayımladığı raporların dördüncüsünü yayımlandı. Abdurrahman Jemal Yesuf tarafından kaleme alınan rapor Sudan’da İslam İktisadı ve Finansının Güncel Durumunu ele alıyor.
Bu rapor, Sudan’da İslamî ekonomi ve finansın gelişimini incelemektedir.
Rapor, analizini İslamî ekonomi ve finansın ortaya çıktığı bağlam dâhilinde sunmakta, bölgesel ve küresel finans piyasalarında İslam finansının,
eğitim, uygulamalar, ve kurumlar bakımından bir kurum olarak nasıl bir
gelişim gösterdiğini açıklamaktadır. Bu çalışma, Sudan Merkez Bankası
(CBoS) ile Sigorta Denetleme Kurumu’nun (ISA) altında toplanan bankaları, tekâfül şirketleri ve mikrofinans kuruluşları gibi aktörleri içermektedir, bu nedenle raporda İslami bank- acılık, tekâfül ve borsa ile ilgili
bilgilere yer verilirken, ek olarak İslamî mikrofinans kurumlarının sosyo
ekonomik gelişmelerdeki rolü ve mevcut durumları vurgulanmaktadır.
Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan rapor İKAM’ın internet sitesi ikam.
org.tr’den okunabilir.

Endonezya Raporu Yayımlandı
İKAM tarafından çeşitli ülkelerdeki İslam İktisadı’nın genel durumunu
gözler önüne seren bir diğer raporu ise Endonezya ile ilgili.
Dr. Hafas Furqani tarafından hazırlanan “Endonezya’da İslam İktisadı’nın genel durumu” başlıklı raporu şimdilik ingilizce olarak yayınlandı.
Raporun Türkçe’ye tercüme çalışmaları devam ediyor.
Rapor Endonezya’da İslam İktisadı’nın ortaya çıkışını ve günümüzde
ülke ekonomisi içerisindeki yerini ortaya koyarken ülkedeki İslam finansı
ile ilgili pratikler hakkında da ayrıntılı bilgiler veriyor.
Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan rapor İKAM’ın internet sitesi
ikam.org.tr’den okunabilir.
13
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İktisat Yayınları’ndan Dört Yeni Kitap

İslam iktisadı alanına yönelik talep ve ihtiyacın fazlasıyla hissedildiği günümüzde, gerçekleştirdiği telif ve çeviri
eser çalışmalarını alana ilgi duyan akademisyenler, öğrenciler ve diğer ilgililerle paylaşan İktisat Yayınları bu geniş
çaplı külliyatı yeni eserlerle tamamlamaya devam ediyor.
Yeni açılan lisans ve lisansüstü programlara kaynak teşkil edecek bu eserler, düşünce tarihinden güncel meselelere,
metodoloji tartışmalarından alan uygulamalarına kadar birçok önemli konuda okuyucusunu bekliyor. Bu kapsamda Muhammad Akram Khan’ın kaleme aldığı İslam İktisadına Giriş, İslam iktisadının çerçevesini göstererek İslam
iktisadının doğası, metodolojisi ve Müslüman ülkelerin İslam iktisadının temel ilkelerini uygulama pratiklerini
açık ve yalın bir dille ifade ediyor. Hem öğrencilere hem de ekonomistlere hitap eden kitap, İslam iktisadı hakkında nitelikli ve kapsamlı bilgi edinme imkânı sunuyor.
Bankacılık ve finansa dair tüm bakış açılarının etrafında döndüğü ve birçok kişinin uzak durma konusunda önem
gösterdiği ribâ hakkında ise Abdulkader Thomas edisyon çalışması olan “Ribâyı Anlamak: İslam İktisadında Faiz”
ile temel birleşenlerine açıklık getiriyor. Kitap ribânın fıkhi manası, faiz ile arasındaki ilişki, İslam’da neden yasaklandığı, diğer dinlerde konumlanışı ve modern tartışmalara odaklanan makalelerden oluşuyor.
Bir diğer tartışmalı konu olan finans teorisini ise İstanbul Üniversitesi İslamî Finans Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Saraç kaleme aldı. “Finans Teorisini Yeniden Düşünmek” adlı eseri
ile Saraç, gerek bilimsel bir çalışma alanı olarak finans teorisine, gerekse uygulama yönüyle küresel finans sistemine yönelik özellikle krizlerden sonra daha da belirgin hale gelen tartışmaları, eleştirel görüşleri, yeni eğilimleri ve
yeni paradigma arayışlarını ele alıyor.
Abdul Azim Islahi’nin kaleme aldığı İslam İktisat Düşünce Tarihi serisinin dördüncü kitabı “İslam İktisat Düşüncesinin Değişimi (18. Yüzyıl)” Hicri 12. yüzyılda (Miladi 18. yüzyıl) İslam iktisat düşüncesini inceliyor. Dönemin
dinamik ve devrimci üç şahsiyeti; Muhammed b. Abdülvehhab, Osman b. Fûdi, Veliyyullah Dihlevî üzerinden
dönemin İslam tarihini, yenilikçi çabalarını ve iktisadi fikirlerini aktarıyor.
14

Hakan Sarıbaş ile İktisat Söyleşileri
Türkiye’deki İslam iktisadı çalışmaları açısından önemli bir isim olan
Prof. Dr. Hakan Sarıbaş’ın 20. Yüzyılın ikinci yarısından beri gelişen
literatür çerçevesinde İslam iktisadını bir sistem perspektifi ile değerlendirdiği aylık söyleşiler her ayın son Cumartesi günü İKAM’da gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar iki seminer yapıldı.
Değişimin bir kural haline geldiği modern dünyada ekonomi ile birlikte birey ve kurumların değerleri de dönüşürken, olumsuz gidişata
tepki gösterip daha adil ve ahlâklı bir dünya özlemine dair ekonomik
arayışların da süreklilik kazandığı bir gerçektir. Oldukça köklü bir
geçmişe sahip İslam ve onun öngördüğü iktisadi değerler de barındırdığı yüksek potansiyelle adalet ve ahlâk arayışında güçlü bir ses olarak
kendisini gösteriyor. Sosyal ve kültürel açıdan bu potansiyelini tarihi
boyunca gösteren ‘eskimeyen bu yeni ses’, 20. yüzyılın son dönemleriyle birlikte ‘İslam iktisadı’ adı altında ekonomik hayatta da açılımlar
getirmeyi amaçlıyor. Finans alanında yoğunlaştıkça kapitalizm ve ana
akım iktisat biliminin değerleriyle daha fazla iç içe geçip saflığını yitirme riskiyle karşı karşıya kalan bu ses, ahlâk ve zihniyet anlamında
ise henüz pratikte çok fazla karşılık bulamamakla birlikte daha adil bir
dünya özlemi için potansiyelini koruyor.
Bu seminerler, mevcut kaynakların alım satımına dair şer’î hukukun hüküm ve kurallarının bilinmesi, uygulanması
ve bu kuralların uygulanması sonucunda ortaya çıkan davranış ve politikalarının iktisadi etkilerinin incelenmesi
çabasını kapsıyor. Bu çabanın sistematik bir şekilde ortaya konulması, her tutarlı bilgi bütününün sahip olması gerektiği gibi elzem niteliktedir. Bu sistematiğin bir bölümünü teşkil eden sistem perspektifi ise İslam iktisadı ile ilgili
bağımsız fakat birbirleriyle ilgili meselelerin bütünsel bir çerçevede ele alınmasına imkân veriyor.
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Ziyaretler ve İşbirlikleri
İKAM ve IPS Pakistan Arasında
İşbirliği Anlaşması
İslam Ekonomisi Araştırma Merkezi (İKAM), benzer amaç için çalışan kurumlar arasındaki ilişkilerin arttırılması
ve ortak faaliyetlerin geliştirilmesi için ziyaretlerini sürdürüyor. Bu dünyanın çeşitli yerlerindeki İslam Ekonomisi
ve Finans Kuruluşları ziyaret ediliyor.
Bu ziyaretler serisinin sonuncusu 19 Ekim 2017 Perşembe günü temsilcimiz Ahsan Shafiq tarafından Pakistan’daki
Uluslararası Teknoloji Yönetimi Üniversitesi’ne (UMT) gerçekleşti. Shafiq, UMT İslam Bankacılığı Enstitüsü’ne
yaptığı ziyarette bölümün İslam Ekonomisi ve Finans çalışmalarını geliştirme konusundaki hedefleri hakkında bilgi
aldı. Ziyarette çok sayıda Pakistanlı akademisyen de yer aldı.
Ahsan Shafiq, katılımcılara İKAM’ın ortaya çıkışı, amaçları, hedefleri ve etkinlikleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi
ve ziyarette hazır bulunanlara İKAM’ın çıkarmış olduğu TUJISE dergisi ile kurumu anlatan çeşitli dökümanlar
takdim etti. UMT yetkilileri, İKAM’ın kısa sürede yaptığı faaliyetlerinden etkilendiklerini belirterek ortak projeler
geliştirmek istediklerini dile getirdi.
Ziyarette iki kurum arasında işbirliğini başlatmak için kısa sürede mutabakat imzalanmasına karar verildi.
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STK’lar İçin
Kurumsal Yönetim Akademisi
Kuruldu

Yıllardır gönüllü kuruluşlar alanında çalışmalar yapan İLKE Derneği, sivil toplum kuruluşları (STK)’nın faaliyetlerini yürütürken
gönüllülüğü kaybetmeden daha organize, sistemli ve verimli çalışmalarının gereğine inanıyor. Sivil toplum kuruluşlarının yaşadığı
değişim süreci ve yeni ihtiyaçlardan hareketle, bu alana daha sistematik ve kurumsal destek vermek amacıyla Kurumsal Yönetim
Akademisi (KYA)’ni kurdu.

Gönüllülük
Kurumsallık
Verimlilik
Süreklilik

KYA 30 Eylül 2017 Cumartesi günü İstanbul’da bir tanıtım toplantısı gerçekleştirdi, Toplantıda STK yöneticileri, üniversite öğretim
üyeleri ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan birçok isim bir araya
geldi.
Tanıtım toplantısı İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı Davut Şanver’in
selamlama konuşmasıyla başladı. Daha sonra Anadolu Platformu
Başkanı Turgay Aldemir, Üsküdar Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman’ın birer selamlama konuşması yaptı.
Selamlama konuşmalarından sonra, Kurumsal Yönetim Akademisi
Başkanı Nihat Erdoğmuş “Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim,
Süreklilik ve Kurumsallaşma” başlıklı açılış konuşması ile katılımcılara hitap etti.
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Erdoğmuş, STK’ların sayısal olarak büyümeleri ve etki
alanlarının genişlemesine rağmen, yönetim, kurumsallaşma ve süreklilik sorunlarıyla karşı karşıya olduklarını belirterek bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla
KYA’nın kurulduğunu söyledi. Erdoğmuş, KYA’nın sivil
alanda gönüllü ve kar amacı gütmeden faaliyet gösteren
kuruluşların “kurumsal kapasitelerini” ve bu kuruluşlarda “gönüllü ve profesyonel çalışanların yetkinliklerini”
artırmayı hedeflediğini vurguladı.
KYA Başkanı Erdoğmuş akademinin, STK’lar için gönüllülüğü temel alan, ahlaki değerlere uygun, etkin,
adil, şeffaf, dolayısıyla güvenilir bir yönetim sisteminin
ve daha verimli çalışabilen kurumsal yapıların oluşturulmasına odaklanacağının altını çizdi ve sorumluluk
bilinciyle sivil toplum hayatına ve kuruluşlarına dair
araştırmalar yaparak, yayınlar üreterek, eğitimler vererek, seminer ve çalıştaylar düzenleyerek STK’lara destek
vereceğini belirtti.
Kurumsal Yönetim Akademisi faaliyetleri www.kurumsalyonetim.org internet sitesinden, Facebook ve Twitter
hesapları üzerinden takip edilebilir.
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“Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve
Faaliyetlerinin Değişimi” Raporu Yayımlandı
Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA)’nin STK’lara yönelik ilk araştırma raporu akademinin açılış toplantısında
sunuldu. İLKE Yürütme Kurulu Başkanı Lütfi Sunar’ın hazırladığı “Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve
Faaliyetlerinin Değişimi” başlıklı çalışması yakın bir zamanda basılarak ilgililere ulaşacak.
Raporu hazırlayan ve KYA’nın tanıtım toplantısında sunan Lütfi Sunar araştırmanın amacının son yirmi yılda İslami STK’ların yapı ve faaliyetlerinde yaşanan değişimi ele almak olduğunu belirtti.
Sunar, konuşmasında İslamcılık ve İslami STK’ların öteden beri ciddi bir ilgi ve tartışmanın konusu olageldiğini ancak bu tartışmaların genellikle değişimi düşünce/zihniyet boyutu ile ele aldığını, yapılan araştırmalarda çoğunlukla
yaşanan zihni değişimlerin yapı ve faaliyetlerde ne tür bir değişim oluşturduğunu ele almadığını vurguladı.
Lütfi Sunar, araştırmanın önde gelen 30 İslami STK’dan 40 kıdemli yönetici ile yapılan derinlemesine görüşmeler
ve yapılan vaka ve doküman incelemelerine dayanılarak hazırlandığını ifade etti. Sunar, İslami STK’ların kurumsal
yapı ve faaliyetlerindeki değişimi örgütsel değişim perspektifinden ele aldığını belirterek, araştırmanın en önemli
tespitinin İslami STK’lardaki değişimin temel itici faktörünün çevre ve kaynaklardaki değişim olduğunu kaydetti.
Buna ek olarak kaynaklardaki değişimi erken bir biçimde keşfederek örgütsel değişimi başarılı bir biçimde yöneten
örneklerin taklit edilmesi ile örgütsel yapı ve faaliyetlerin değiştiğini belirtti.
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Son dönemin dönüşümüne odaklanan araştırmanın öne çıkan bazı sonuçları:
“İslami STK’lar geleneksel cemaat yapılarından yeni kurumsallaşmış yapılara dönüşü, bu süreçte enformellik
yerini formelliğe bırakırken kurumsallaşmada başarılı örneklerin taklit edildiği izomorfik bir değişim gözleniyor.
İçe dönük bilinçlendirme faaliyetlerinden dışa dönük bilgilendirme faaliyetlerine geçiş, islami bilinçlendirme araçları katılımcılarına formel beceri ve birikim kazandırmaya dönüşürken, geleneksel sohbetler yerini formel
eğitimlere bırakıyor. Bu durum, düzenle, uyumsuzluktan ve dönüştürücülükten ziyade uyumlulaştırma karakteri
gösteriyor.
İnternetin yaygınlaşması ve sosyal medyanın, iletişimi yeniden şekillendirmesi ile islami aktörler de yeni kamusal
temsil biçimlerine geçiyor. Bu geçiş protest radikal dilin yerini kamusal temsilli dindarlığa bırakıyor.
Küreselleşme, uluslararasılaşma, devletin dış dünyaya açılımı gibi faktörlerle yerel toplumsal ilişkilerden uluslararası ilişki ağlarına geçiş yaşanıyor.
Zekat, infak, bağış gibi geleneksel hayırseverlik ve dini dayanışma duygularına dayanan mali kaynakların yerini
yeni dışsal fonlara bıraktığı gözleniyor.
Adanmış insandan eğitimli insana geçiş yaşanıyor. Yeni kurumsallık, yeni tür faaliyetleri gerçekleştirebilecek bir
donanım gerektiriyor ve yeni eğitimli insan tipolojisi öne çıkıyor.
Uzmanlaşma ve odak alanlarda çalışma profesyonelleşmeyi getiriyor. Kuruluşlar toplumsal hizmetten profesyonelleşmiş uzman kuruluşlara dönüşüyor.
Kadınlar kenardan merkeze hareketleniyor, yönetimlerde daha faza yer buluyor ve görünür hale geliyor.
Kapalı mekanlardan açık kamusal mekanlara geçiliyor. Tabelalar büyüyor, ilgi çekici hale geliyor, ana güzergahlara
taşınılıyor ve iç tasarım modernleşiyor.”
Sunar, İslami STK’lardaki değişimin bir taraftan toplumsal yapıdaki değişimlere tekabül ederken diğer taraftan
da devletin bürokratik yeniden yapılanması ve hukuki düzenin değişmesiyle de ilişkili olduğunun altını çizdi. Bu
anlamda son on yılda İslami sivil aktörlerin devletle gittikçe daha yakın ilişki ve işbirliğine gittiklerini ifade etti.
Sunar, bu dönüşümün söylemsel ve ideolojik alanda daha fazla tartışıldığını ancak İslami STK’ların yapılarının,
mali kaynaklarının, toplumsal ilişkilerinin ve faaliyetlerinin de ele alınması gerektiğini belirterek sözlerine son verdi.
Araştırma raporu yakın zamanda basılarak medya kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşılacak.
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STK Yöneticileri
KGEP Eğitiminde Buluştu
İLKE Derneği bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA), sivil toplum kuruluşlarının kurumsal
kapasite ve yetkinliğini geliştirmek amacıyla düzenlediği eğitimlere devam ediyor. Bu çerçevede “Kurumsal Gelişim
Eğitim Programı” (KGEP) güz dönemi 26, 27, 28 Ekim 2017 tarihlerinde İLKE Merkez binasında gerçekleştirildi.
Eğitim programı çerçevesinde KYA Başkanı Prof.Dr. Nihat Erdoğmuş, STK’larda Yönetim ve Organizasyon; Ömer
Özdinç, Proje Yazma ve Yönetme; Doç. Dr. Lütfi Aslan, Gönüllü Yönetimi; Nihat Kılıç, STK’lar İçin Dijital İmkanlar; Esra Yaman, Medya İletişimi ve Dr. İbrahim Taşdemir, Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme konularında birer
seminer verdi. Eğitim programına yaklaşık 25 STK’dan 50 yönetici katıldı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika
verildi.
Kurumsal Yönetim Akademisi temel olarak sivil alanda gönüllü faaliyetler yürüten kuruluşların “kurumsal kapasitelerini” ve bu kuruluşlarda “gönüllü ve profesyonel çalışanların yetkinliklerini” artırmayı hedefliyor. KYA sivil
toplum kuruluşları için gönüllülüğü temel alan, ahlaki değerlere uygun; etkin, adil, şeffaf, dolayısıyla güvenilir bir
yönetim sisteminin ve daha verimli çalışabilen kurumsal yapıların oluşturulmasına odaklanıyor.
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Yönetim Düşüncesi Seminerleri Ömer Dinçer’le Başladı
Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) yönetim düşüncesi birikiminin anlaşılması ve günümüze taşınması amacıyla “Yönetim
Düşüncesi Seminerleri” dizisinin ilki “Bilgi ve Hikmet Sahiplerinden Yönetim Dersleri” başlığında Prof. Dr. Ömer Dinçer ile
başladı.
Yoğun katılımın gerçekleştiği seminerde yönetim tarihi ve kültüründen hareketle yönetim düşüncesi alanındaki özgün bilgi
birikimini oluşturan temel metinler ve düşünürler üzerinde durularak yönetim düşüncesine giriş yapıldı.

Sosyal Bilimlerde Nasıl Yayın Yapılır?
Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından düzenlenen, lisansüstü
düzeydeki öğrencilerin akademik gelişimlerini amaçlayan akademik mesleki gelişim seminerlerinin ikincisi, Norwich Business
School Öğretim Üyesi Dr. İsmail Gölgeci ile “Sosyal Bilimlerde
Yayın Yapmak” başlığı altında gerçekleştirildi.

Mehmet Barca ile Sosyal Bilimler Felsefesini Konuştuk
Kurumsal Yönetim Akademisi olarak akademik kariyer hedefinde
olan gençleri ve akademik gelişime önem vermekteyiz. Dolayısıyla bu alanda çalışmaları kolaylaştıracak ve verimliliğin önünü
açma amacıyla “akademik mesleki gelişim seminerleri” düzenleniyor. Seminerlerin bir ayağı olarak “Metodoloji Seminerleri”
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Barca tarafından yapıldı.

STK’lar için Takımdaşlık Eğitimi
Kurumsal Yönetim Akademisi sivil toplum kuruluşlarında çalışan
gönüllü ve profesyonellerin gelişimine katkı sağlamak için düzenlediği profesyonel gelişim eğitim serisi kapsamında 4. eğitimi
gerçekleştirdi. “Takımdaşlık” eğitiminde gruplar arasında iş paylaşımı yapma, fikir üretme,iletişim kanallarını açma ve çoğulcu
çözüm üretme konularında katılımcılara yol göstermek amaçlandı.
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STK’larda Burs
Uygulamaları Tartışıldı

İLKE Derneği bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim
Akademisi (KYA) tarafından düzenlenen STK Konuşmalarının ikincisi gerçekleştirildi. Programda “Burs Uygulamaları ve İyileşme Alanları” masaya yatırıldı.
İLKE Derneği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa Boğaziçi Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı ve Çamlıca Vakfı’ndan temsilciler katılarak kurumlarının burs uygulamaları hakkında
bilgi verdi.
Programın başında konuşan Kurumsal Yönetim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, STK’ların en
önemli faaliyetlerinden birisinin burs olduğunu belirterek özellikle eğitim sezonunun yeni başlaması sebebiyle
bu konuda bir etkinliğin düzenlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Daha sonra söz alan STK Temsilcileri, kurumlarının burs
uygulamaları hakkında bilgi verdi. Programda uygulamalarda karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yolları
masaya yatırılırken katılımcılar tecrübelerini paylaştı.

KYA, Öğrenci Kulüplerini
Ağırladı
Kurumsal Yönetim Akademisinin sivil toplum kuruluşlarının gündemini oluşturan ve etkileyen olaylar
ve bu alandaki yeni gelişmeleri STK temsilcileriyle
paylaşmak için düzenlediği STK Konuşmalarının 4.
serisini “Üniversite Öğrenci Kulüplerinde Yönetim
ve Organizasyon” başlığında gerçekleştirdi.
Etkinliğe Marmara, İstanbul, Şehir, Fatih Sultan
Mehmet, İstanbul Medeniyet Üniversitesinden öğrenci kulüpleri katıldı.
Etkinlikte üniversite öğrenci kulüplerinin bugünü ve
yarını yönetim, organizasyon, gönüllü ilişkileri, mali
kaynak bulma ve yönetme, raporlama gibi konular
üzerinden tartışıldı.
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Türkiye İş Ahlakı
Zirvesi’17

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, Türkiye İktisadi Girişim ve İş
Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. İş adamları, iş görenler, akademisyen ve bürokratların katılımı ile gerçekleşen zirvede
üretimde iş ahlakının mevcut durumu ve yapılması gerekenler konuşuldu.
4 Kasım 2017’de ikincisi düzenlenen zirveye Başbakan
Yardımcısı Fikri Işık, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü
Şeref Oğuz, ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Orakçıoğlu, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel
Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cengiz Ceylan,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı
Nail Olpak ve İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ömer Dinçer’in konuşmacı olarak
katıldı.
Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilmesi hedeflenen
zirve ile iş ahlakının kurumlarda yaygınlaştırılması için
işveren, çalışan ve devlete düşen sorumluluklar tartışılıp
yeni çözüm yolları bulunmaya çalışılacak.
Türkiye İş Ahlakı Zirvesi 2017 kapanış konuşmasının ardından aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.
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HAKİD Genel Başkanı
Ebrahim Chekol Jibril
İGİAD’ın Konuğu
İGİAD tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Ülke
Tanıtım Toplantısının konuğu bu kez de HAKİD (Habeşistan Kalkınma ve İşbirliği Derneği) Genel Başkanı
Ebrahim Chekol Jibril ve HAKİD (Habeşistan Kalkınma ve İşbirliği Derneği) Genel Başkan Yardımcısı Sebahudin Kedir Seman’dı. “Etiyopya’da Ticaret İmkânlarının” konuşulduğu toplantıya İGİAD üyeleri yoğun ilgi
gösterdi.
Ebrahim Chekol Jibril ve ve HAKİD Genel Başkan Yardımcısı Sebahudin Kedir Seman’ın konuşmacı olarak
katıldığı toplantıda Etiyopya’da Ticaret İmkânları konuşuldu. Jibril, Etiyopya’nın sosyal, kültürel ve ekonomik
yanlarını anlatarak programa başladı.
Ebrahim Chekol Jibril, toplantıya katılan İGİAD üyesi
iş adamlarına Etiyopya’yı çeşitli yönleriyle anlattı. Özellikle Afrika’nın en kalabalık 2. Ülkesi olduğunu ve en
hızlı gelişen ekonomi konusuna vurgu yapıldı.
Katılımın yoğun olduğu ve verimli geçen program, İGİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Acar
ve İGİAD Yönetim Kurulu Üyesi H. Mehmet Köse’nin
Ebrahim Chekol Jibril ve Sebahudin Kedir Seman’a hediye takdiminden sonra son buldu.
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Ders Veren Tecrübeler’de
Osman Balta Konuştu
Ders Veren Tecrübeler dizisinin üçüncüsü 1 Kasım Çarşamba günü İGİAD Dernek Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Ders Veren Tecrübeler” dizisinin üçüncüsünün konuğu Mimar Mühendisler Grubu Başkanı Osman Balta
oldu.
İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili ve İGİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesi Doç. Dr. Nihat Alayoğlu’nun moderatörlüğünde başlayan programda ortaklık kültürü ve
profesyonel çalışma hayatı konusunda Osman Balta’nın
önemli tecrübeleri konuşuldu.

Sektör Kurulları
Toplantısında Gündem
Büyüme
İş Geliştirme Komisyonu, İGİAD Sektör Kurulları
üyelerini 3 Ekim Salı günü İGİAD Merkezde bir araya
getirdi.
İGİAD Kurucu Başkanı Şükrü Alkan’ın başkanlığında
kahvaltı ile başlayan toplantı, üyelerin tanışması ile devam etti. 2017 yılının sektör değerlendirmesi ve önümüzdeki yarıyıldan beklentilerinin konuşulduğu toplantıda bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıda reel ve
gerçekleşen veriler üzerinden analizler, öngörüler
yapıldı.
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İGİAD Üyeleri
Mini Fuar’da
Buluştu
İGİAD üyeleri arasındaki ticari ilişkileri artırmak ve
üyelerin birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla 16 Kasım Perşembe günü Esenler Kültür
Merkezinde İGİAD üyelerinin katıldığı Mini Fuar
düzenlendi.
41 firmanın katıldığını fuarda, ürünlerinden örnekler
sunan iş adamları kendilerini diğer İGİAD üyelerine
tanıtma ve onlarla iş fırsatları oluşturma imkânı da bulmuş oldular.

İGİAD Yüksek İstişare
Kurulu Toplandı
İGİAD Yüksek İstişare Kurulu 16 Aralık 2017 tarihinde
“Kamuda İş Ahlakı” gündemi ile bir araya geldi. Retaje Royale Istanbul Hotel’de gerçekleştirilen toplantıda,
İGİAD’ın 2017 faaliyet dönemi değerlendirildi ve kurul
üyelerinin 2018 yılıyla ilgili olarak önerileri alındı.
YİK toplantısı, İGİAD Başkanı Ayhan Karahan’ın, 2017
yılında İGİAD neler yaptı başlıklı sunumuyla başladı.
Akabinde ise yapılan faaliyetler değerlendirildi ve önerilerde bulunuldu.

Diğer Faaliyetler:

Bölgesel Tanışma Toplantısı Gerçekleştirildi
Hidiv Kasrı’na Yürüyüş düzenlendi
İGİAD Sansarak Koyu’nda Yürüdü
İGİAD Üyeleri Kudüs’teydi
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İslam Düşünce Atlası
Tanıtıldı

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirilen “İslam Düşünce Atlası” (İDA) okuyucuyla buluştu.
www.islamdusunceatlasi.org web sitesi ve 3 ciltlik prestij kitaptan oluşan “İslam Düşünce Atlası”, tarihî-kültürel
hafızamıza süreklilik kazandıracak dönemlendirme teklifi ve önerdiği kapsamlı ilişkiler mantığı ile İslam düşünce
tarihine yepyeni ve farklı bir bakış açısı sunuyor.
“Parçaları Yeniden Birleştir ve Küreyi Keşfet” mesajı ile “14 asırlık İslam Düşünce Tarihinin yeniden dönemlendirilmesi ve fikir tarihinin mekânlar bağlamında yeniden değerlendirilmesi” fikri ile ortaya çıkan “İslam Düşünce
Atlası” Projesi tamamlandı. İlmî Etüdler Derneği (İLEM) tarafından, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri
ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer’in koordinatörlüğünde hazırlanan proje, üç yılı aşkın bir sürede Türkiye’nin
önde gelen İslam Düşünce Tarihi araştırmacıları, tasarım uzmanları, yazılımcılar ve harita mühendislerinin ortak
çalışması sonucunda ortaya çıktı.
Proje, 16 Kasım 2017 Perşembe günü Yenikapı Mevlevîhanesi’nde düzenlenen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı. İslam Düşünce Atlası, İslam düşünce geleneğini, II./
VII. ile XIV./XX. asırlar arasında yaşamış ekol kurucu filozoflar, kelâmcılar ve sûfiler üzerinden zaman- mekân-öğreti- ekol değişkenlerini dikkate alarak, web tabanlı
programlar üzerinden tanıtma amacı güden bir projedir. Atlas, düşünce tarihini; onu
taşıyan tarih, aktaran metinler, oluşturan kişisel ve kavramsal ağlar, somutlaştıran kurumlar ve yapılar ve nihayet ona sahiplik eden coğrafî ve kültürel havzalar içerisinde
anlamaya davet ederek, İslam düşünce tarihine farklı açılardan bakma imkanı sağlıyor.
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Açılış Konferansının Konusu
Dönemlendirmeydi
Her yıl dönemin ilk dersini açılış konferansı ile gerçekleştiren İLEM, bu seneki açılış dersini İbrahim Halil Üçer’in,
“İslam Düşünce Tarihi İçin Bir Dönemlendirme Önerisi” başlıklı konferansı ile 13 Ekim Cuma günü 250 kişinin
katılımı ile İSAM’da gerçekleştirdi.
Üçer, “Dönemlendirme’ye neden ihtiyaç duyarız” sorusu ile başladığı konuşmasına süreklilik, değişim ve kırılma kavramları üzerinden sürdürdü. Konferansta İslam Düşünce Tarihi için dönemlendirme önerisi olarak, teşekkül-tedvin ve tasnif-tertip dönemlerini kapsayan klasik dönemin 7-11. yüzyıllara; yöntemlerin inkişafı ve ikinci klasiklerin oluşumu ile yöntemsel bütünleşme evresinin dahil olduğu yenilenme döneminin 12-16. yüzyıllara; kadîme
ve cedîde nispetle muhasebe olarak ikiye ayrılan muhasebe döneminin 17. ve 18. yüzyıllara ve son olarak arayışlar
döneminin 19. ve 20. yüzyıllara tekabül ettiğini söyleyen Üçer, İslam düşünce tarihi için yeni bir dönemlendirme
önerisi sundu.
Program, İLKE mütevelli üyesi Hüseyin Akkuş’un, Üçer’e hediye takdimi ile sona erdi.

İslam düşünce tarihinin bu zamana kadar dönemlendirilmesinde kullanılan ‘Gazzali Öncesi-Sonrası’ ve ‘Klasik Öncesi- Sonrası’ şeklinde iki farklı
dönemlendirme tavrı zikreden Üçer, bu iki şekli
programın başında açıkladığı amaç ve kriter uyumuna aykırı olmaları noktasında eleştirdi.
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İDP’de 3. Dönem Başladı
İLEM tarafından başlatılan İslamcı Dergiler
Projesinin 1980 sonrası dönemi ele alan 3. aşaması başladı.
2014-2017 yılları arasında hazırlanan projenin
ilk iki aşamasından 1908-1980 arası dönemde yayımlanmış İslamcı dergiler incelenmiş ve
burada toplamda 102 dergi kataloglanıp dijitalleştirilerek araştırmacıların istifadesine sunulmuştu.
Lütfi Sunar’ın koordinatörlüğünde yürütülen
projenin 3. aşaması Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenecek. Bu aşamada ise
1980-2010 yılları arasında yayımlanmış 500’ü
aşkın dergi ve 20.000 sayı ele alınacak. Bu
dönemde başlıca dergiler arasında sayabileceğimiz Yörünge, Ay Vakti, Haksöz, Dergâh,
Kadın ve Aile, Gerçek Hayat, İktibas, Anlayış,
Altınoluk, Semerkand, Sur, Umran, Yedi İklim, Yönelişler, Yürüyüş, Zafer, Bilgi ve Hikmet, Dünya ve İslam, Yeryüzü ve Selam gibi
yayımlar ele alınacak.
Projenin 2018 yılının Aralık ayına kadar tamamlanması hedefleniyor. Projenin bu aşamasında kataloglama ve dijitalleştirme süreci
biten dergiler projenin tamamen nihayete ermesi beklenmeden sitemizde araştırmacıların
istifadesine sunulacak. Ayrıca www.idp.org.tr
isimli internet sitemiz de Aralık 2017 itibariyle
yenilenen biçimiyle yayında olacak.
Bu aşama ile birlikte ağırlıklı olarak dergilerin
basılı nüshalarından oluşan bir kütüphanenin
kurulması çalışmaları devam ediyor. Şu anda
15 bin sayı kadar derginin olduğu kütüphanede 40 bin sayı dergi hedefleniyor. Ayrıca
İslamcı düşüncenin temel eserleri ile önemli
hatıratların da bu kütüphaneye kazandırılması
planlanıyor.
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3. Uluslararası
Öğrenciler Sosyal
Bilimler Kongresi
Gerçekleştirildi
İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde İstanbul
Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi 2-3 Aralık’ta
dünyanın farklı coğrafyalarından gelen lisansüstü öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.
İLEM) adına açılış konuşmasını İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güder gerçekleştirdi. Güder konuşma-

“İnsanlığın medeniyet macerasında, dinlerin, kültürlerin, kültlerin ötesine geçilerek bir aydınlanma şuurunun yakalandığı iddiasının insan ve alemle irtibatını kurmaktaki zayıflığı acı vakalarla
tekrar tekrar tecrübe edilmektedir.” diyerek kültürlerarası iletişime dikkat çekti. Güder konuşmasında ayrıca

sında

bugün doğu-batı, kuzey-güney gibi coğrafi yönlere işaret eden sınırlamaların dünyanın sorunlarını tarif ederken
yetersiz kaldığını vurguladı.
Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Akın’ın moderatörlüğünde
kongrenin Açılış paneline geçildi. “Uluslararası Öğrenciler ve Eğitim Diplomasisi” başlıklı açılış panelinde ilk olarak Maarif Vakfı Başkan Yardımcısı Cihad Demirli “Maarif Okulları Bağlamında Türkiye’nin Eğitim Diplomasisi”
başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Demirli’nin konuşmasından sonra Öğrenci Hareketliğinin Dış Politikaya Etkisi başlıklı konuşmasıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar
konuşmalarını gerçekleştirirken, açılış panelinin son konuşması Dışişleri Bakanlığı’ndan Mesut Özcan tarafından
“Uluslararası Öğrenci Hareketliğinin Dış Politikaya Etkisi” başlıklı sunumla gerçekleştirildi.
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İLEM İhtisas 12. Dönemi
Geride Bıraktı

İLEM İhtisas 2017 Güz Dönemi ile 12. dönemini tamamladı. İLEM İhtisas Programı, altıncı yılını geride bırakırken açılan 121 ders, 68 okuma grubu ve 44 atölyeyle binlerce gence yön verdi.
İLEM İhtisas bünyesinde bir yandan faaliyetler yürütülürken bir yandan da açılan atölyelerin ürünleri, telif eserler
olarak yayımlandı.
2017 Güz döneminde İLEM İhtisas bünyesinde seçkin hocalar, özgün programlar ile lisansüstü eğitim alan gençlere yönelik ufuk açıcı, birikim oluşturucu ve ürüne dönük bir dönem sundular. Bu bağlamda İLEM İhtisas Programı; Edebiyat, Eğitim, Felsefe, İktisat, İslam İlimleri, Siyaset, Tarih, Toplum ve Yönetim çalışma grupları; dersler,
okuma grupları, sunumlar, dizi seminerler ve atölyeler ile zengin bir akademik dönem gerçekleştirdi.
İLEM İhtisas, Güz döneminde ders, okuma grubu ve atölyelerden müteşekkil 19 farklı program icra etti.
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Zorunlu Eğitim
Masaya Yatırıldı

Tarihçi & Sanatı
Seminerlerinin
İkincisi
Gerçekleştirildi
İLEM İhtisas Toplum Çalışma Grubu’nun, tarih
disiplininde yeni çıkan kitapları ilgililerin istifadesine
sunduğu ve yazar ya da editörleri okuyucuyla buluşturduğu Tarihçi ve Sanatı seminerlerinin ikincisinde
Ahmet Şimşek moderatörlüğünde Dünyada Tarihçilik kitabı ele alındı.

İLEM’de “Zorunlu Eğitim ve Alternatif Girişimler” konulu panel gerçekleştirildi. Panelde Dr. Akif
Pamuk, Ömer Özkan, Beyhan Gültaşlar ve Zeynep
Handan Aydoğan zorunlu eğitimi ve alternatifleri
farklı yönlerden ele alan birer sunum yaptı.

Herodotos, Thukydides, Bede, Taberî, İbn Haldun,
Niccolo Machiavelli, Edward Gibbon, Jules Michelet, Thomas Carlyle, Leopold von Ranke, Howard
Zinn, Muhammed Şefik Gurbal, Arnold Toynbee,
Max Weber, Fernand Braudel, Marshall Hodgson,
Carlo Ginzburg, Georges Duby, Peter Burke, Umberto Eco, Muhammed Hamidullah gibi öncü ve
usta tarihçilere yer verilen eser, yazarlarının katılımıyla değerlendirildi.

Dünya genelinde çok çeşitli uygulamaları bulunan
alternatif eğitim çalışmaları Türkiye’de özellikle 2005
sonrasında yaygınlaşmaya başladı. Alternatif Eğitim
Sempozyumu’nun düzenlenmesi, ardından Alternatif
Eğitim Derneği’nin kurulmasıyla ivme kazanan çalışmalar neticesinde Montessori, Reggio Emilia ve Waldorf metodlarında eğitim veren kurumların yanı sıra;
çeşitli kamplar, atölyeler ve programlar düzenleyen
sivil toplum kuruluşlarının sayısında önemli bir artış
oldu. Bu bağlamda akademik üretime önemli katkılar sunan İlmi Etüdler Derneği’nde gerçekleştirilen
“Zorunlu Eğitim ve Alternatif Girişimler” panelinde
eleştirel pedagoji, alternatif eğitim ve eğitim felsefesi
kavramlarına dair nitelikli tartışmaların zemini oluşturulmaya çalışıldı.
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İLEM Eğitim Programı Yeni Sezona
Merhaba Dedi

Lisans öğrencilerine geleneğin birikimden hareketle çağdaş dünyayı anlamalarını sağlayan ve bugünün meselelerine çözüm üretmeyi hedefleyen İLEM Eğitim Programı yeni döneme başladı. 30 farklı üniversiteden 590 kişinin
başvurduğu programa 80 öğrenci kabul aldı.
İstikrarlı bir şekilde devam eden programımıza her sene başvurular artarak devam etmektedir.
Üç kademeden müteşekkil olan programda ilk iki kademede katılımcılar İslami ilimler ile beşeri ve sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde seminer dersleri gerçekleştirdi.
Üçüncü kademe katılımcıları ise lisansüstü eğitimlerinde ihtiyaç duyacakları temel donanım derslerinin yanında
ihtisas alanlarına yönelik atölye çalışmalarına devam etti.
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Eğitim Programı
Öğrencileri
Bursa’da
İLEM’in her yıl kademe programına devam eden öğrenciler, danışmanlar, mezunları ve mütevelli heyeti üyeleri ile
birlikte “Osmanlı’nın İzinde” konsepti ile yaptığı geziler kapsamında bu sene Bursa’ya gidildi.
26 Kasım Pazar günü 125 katılımcı ile Marmara’nın mavisinden, dağların yeşilinden geçen İLEM mensupları, bir
Osmanlı köyü olan Cumalıkızık köyüne uğradıktan sonra Tophane’den Bursa’yı seyre daldı. Altı katlı, kare yapılı
saat kulesini gördükten sonra aynı bölge içerisinde bulunan karşılıklı, yine kare planlı Osman Gazi’nin ve Orhan
Gazi’nin türbelerini ziyaret etti. Öğle namazını Ulu Cami’de kılan İLEM mensupları, Emir Sultan Camini ve hemen karşısında bulunan Emir Sultan Türbesini ziyaret ettikten sonra mavili yeşilli çinilerle döşenmiş Yeşil Türbeyi
ziyaret etti.
Bursa gezisi Yeşil Cami’de kılınan akşam namazıyla son buldu.

Diğer Faaliyetler:

Akademik Yazım Eğitimi
Grup Çalışmaları başladı
İLEM’de Sunumlar Devam Ediyor
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YEKDER Mensupları Yeni Dönem
Açılışında Biraraya Geldi
Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER), 2017-2018 yılı açılış programını 26 Eylül 2017 tarihinde İyi Geceler Rohingya belgeselinin yönetmeni Tülay Gökçimen’i dernek merkezinde ağırlayarak gerçekleştirdi.
Medyada sıkça yer alan Arakan meselesini ilk ağızdan dinlemek ve bölge Müslümanlarının durumlarını öğrenmek için gerçekleştirilen program, Aşamalı Seminerler Programı hocalarından Hayrünnisa İstekli’nin açılış
konuşması ile başladı. İyi Geceler Rohingya belgesel gösterimi sonrası yönetmen Gökçimen, Myanmar Hükümeti’nin teröristler ile mücadele ediyoruz söylemi altında bölgenin Müslüman halkını katlettiğini belirtti.
‘’1980’lere kadar bölgedeki Müslüman nüfus 3 milyondu, bugün bir milyon. 35 yılda 2 buçuk milyon kişi kayboldu. Kalanlar da katliamdan kurtulabilmek için kaçıyor. Son olayda açıklanan ölü sayısı dört yüz. Ölenlerin
yetişkin erkek terörist oldukları iddia ediliyor. Oysa sayının iki bin kadar olduğunu, aralarında kadın, çocuk ve
yaşlıların bulunduğunu biliyoruz’’ sözlerini ekledi.

ASP katılımcıları İznik’te
Aşamalı Seminerler Programı (ASP) kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerden biri olan İznik gezisi 2 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Sabah kahvaltısı ile başlayan gezi programı, İznik’in tarihî
mekânlarından Ayasofya kilisesi, çini fırınları, tarihî İznik surları, Yeşil
Camii ve çiniciler çarşısının gezilmesi ile devam etti.
Asırlarca büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan İznik’te şimdilerde ev yapmanın neredeyse imkânsız olduğundan bahseden rehber,
her karış toprağında tarihî kalıntılar bulunduğunu söyledi. Ilıman bir
iklime sahip olan İznik, zeytin ağaçlarıyla bezenmiş tarlaları, sanat harikası olan çini ve seramikleriyle katılımcıların hafızlarında yer edindi.
Gezi, çini çarşının gezilmesi ve gün batımı eşliğinde göl kenarında
yapılan yürüyüş ile son buldu.
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Marifet Okulu İlim Yayma Cemiyeti’nde
Uygulanmaya Başlandı
Gençlerin kişilik gelişimlerine destek olmak amacıyla dönemin şartlarına uygun olarak hazırlanan ve 3 yıldır uygulanan
Marifet Okulu, İlim Yayma Cemiyeti’nin yedi ilde bulunan
şubelerine modellenmeye başlandı. Bu kapsamda koordinatörlük yapacak eğitimcilere yönelik Temmuz ayında düzenlenen 3
günlük eğitimin ardından, 13- 15 Ekim 2017 tarihleri arasında
çalışmayla ilgili detaylı eğitimler YEKDER’de gerçekleştirildi.
Ayhan Başak; Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri, Yusuf Alpaydın; Gençlik Eğitimleri Felsefesi, Muhammed Öztabak; Sınıfiçi İletişim, Talha Boyalık; Marifet Okulu Nedir?, Yerelleme
Çalışması, Niçin Gençlik Çalışması ve Esra Akdoğan; Gençlik Çalışmalarında Oyunun Önemi ile ilgili seminerler verdi.
Çalışmaların takibi, programın işleyişi ve yerinde incelenmesi amacıyla Marifet Okulu Gençlik Çalışmaları Koordinatörü
Talha Boyalık, İlim Yayma Cemiyeti Koordinatörü Yasir İbili
ile 18 Ekim 2017’de İnegöl Şubesi’ne ve 3 Aralık 2017’de Tokat
Şubesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

ASP Yeni Döneme Başladı
Her ay yeni bir konu ve konukla hanımların dini inanç ve yaşantılarıyla ilgili sorularını cevaplamak ve sorunlarını
çözmelerine yardımcı olacak içerikleri oluşturmaya çalışan ASP Koordinatörlüğü, Güz dönemi seminerlerine Ekim
ayında başladı.
Handan Yalvaç Arıcı’nın konuk edildiği Kur’an’da Pişmanlık Psikolojisi semineri 20 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Dünyada pişmanlık duygusu insanın tasavvurunu ve eylemini değiştirme anlamında imkân sağlarken aynı
duygunun ahirette bir imkânsızlık olarak önüne çıkacağından bahseden Arıcı, ahiret gününde ‘’keşke’’ , ‘’eyvah’’
gibi pişmanlık ifadelerinin fayda vermeyeceğini vurguladı. ‘’Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye
yarattım.’’ (Zariyat, 51/56) ayeti üzerinde duran Arıcı, ‘Bütün pişmanlıkların ana kaynağı Allah’a kul olmaktan
uzaklaşmaktır. Merkezden ve gayeden uzaklaşan her birey ve toplum için pişmanlık tecrübesi kaçınılmazdır’ ifadelerini kullandı. Yanlışında ısrar edip pişman olmayan kimsenin yanlışını kişiliğinin bir parçası haline getirdiğini dile
getiren Handan Yalvaç Arıcı; ‘’Yanlıştan, hatadan dönebilmenin iradeyi doğruya yönlendirmek olduğunu’’ söyleyerek semineri tamamladı.
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Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP)
3. Dönem Derslerine Başladı
Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) üçüncü dönem derslerine 17 Kasım 2017
tarihinde başladı. Anne-baba, eğitimci ve öğrencilerin yoğun katılım sağladığı
programın ilk dersinde tanışma ve programa dair bilgilendirici konuşmalar gerçekleşti. Çocukların tabii bir din eğitimine muhatap olabilmesi, buna aşinalık
kazanması için püf noktaların aktarıldığı derste “Çocuğun eğitiminde sorumluluk anne babaya aittir” başlığı ile ailenin önemine vurgu yapıldı. Anne-babanın
dikkat etmesi gereken temel noktalara iktibas edildi. Katılımcıların soruları alındı
ve beklentileri dinlenildi.

ailededinegitimi
ailededinegitim
ailededinegitimi

“Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et! Senden rızık
istemiyoruz; biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva sahiplerinin
olacaktır.” (Taha Suresi, 132) ayeti üzerinde konuşan eğitimci Gülsüm Pehlivan Ağırakça: “Ayette geçen ‘kendin de ona sabırla devam et’ metni bizlere bir yol
işaret etmektedir. Örneğin, çocukları namaza alıştırmak istediğimiz zaman öncelikle kendimizin bu ibadete devam etmesi gerekmektedir. Kendi yapmadığımız
bir işi başkasından beklediğimiz zaman tesirsiz olduğumuzu ayet ile de anlamış
bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.
Yetişkinlerin kendi dini gelişim ve yargılarını daha yakından tanımalarına olanak
veren soruların yer aldığı bir form dağıtılarak ilk haftanın dersi sonlandırıldı.
Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) Sosyal Medyada Aktif ADEP’in Facebook, Twitter ve Instagram hesapları da bulunmaktadır. Sosyal medya hesaplarında
aktif olarak paylaşım yapılmasının yanısıra Cuma günler gerçekleştirilen dersler,
sosyal medya hesaplarında canlı yayın üzerinden izlenebilmektedir. Yayınların kayıtları hesaplarda kısa süreli olarak erişime açık tutulmaktadır.
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Eğitim Atölyeleri Yeni Dönem
Çalışmalarına Başladı
Öğretmenlerin eğitim öğretim becerilerine katkı sağlamak üzere düzenlenen Eğitim Atölyeleri’nde öğretmenlerin
sınıf yönetimi, iletişim ve materyal kullanımı gibi pedagojik gelişimi ile birlikte Kur’an-ı Kerim öğretimi gibi din ve
ahlâk eğitimi alanında gelişimlerini sağlayacak atölyeler yer alıyor.
Eğitim Atölyeleri kapsamında gerçekleştirilen Okullarda Etkinlik Yönetimi ve Organizasyonu atölyesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Muhammed Öztabak liderliğinde 28 Ekim 2017
tarihinde dernek merkezinde yapıldı. Atölyede okullarda rutin olarak yapılan etkinliklerin verimli hale getirilmesi,
bu etkinliklerde değer aktarımı ve kavram kazanımlarının nasıl daha etkili yapılabileceği ile ilgili farkındalık oluşturma eğitimi verildi.
Eğitimde Drama Kullanımı
Eğitimde Drama Kullanımı atölyesi 4 Kasım 2017 tarihinde Erdem Çakı önderliğinde gerçekleştirildi. Atölyede,
eğitimcilerin sosyal durumları analiz edebilme, kavram ve çözüm geliştirebilme, liderlik ve yöneticilik özelliklerini
ortaya çıkarabilme, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirme üzerine drama yoluyla bir eğitim verildi. Değerler
eğitiminde eğitici drama tekniklerinden nasıl faydalanılabileceği, bu yöntemlerle değerler eğitiminin kalıcı hale
dönüşmesinin yolları örneklendirmeler üzerinden katılımcılarla paylaşıldı.
Siyer Öğretiminde Yöntemler
Siyer Öğretiminde Yöntemler Atölyesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Bilal Yorulmaz
önderliğinde 11 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Atölyede siyer öğretiminde kullanılan tematik ve kronolojik
yaklaşımların sakıncaları ve bu sakıncaların kurtulup etkili bir siyer öğretimi yapmaya imkân sağlayan bütüncül
yaklaşım ele alındı.
Film Okuma Atölyesi
Film Okuma atölyesi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Yusuf Ziya Gökçek önderliğinde 2 Aralık 2017 tarihinde dernek merkezinde gerçekleştirildi. Katılımcılara, bir filmi izlerken neyi neden beğenildiğine ilişkin sorularla filmin kendisini analiz nesnesi yaparak seyretmenin yolları gösterildi.
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Gençlik Çalışmalarında
Eğitim ve Eğlence İç İçe
Gençlik çalışmalarına verilen 3 aylık aranın ardından 28 Ekim 2017 Cumartesi günü bir araya gelen öğrenciler ve
rehberler kurum içinde yapılan tanışma etkinliğinin ardından Fethi Paşa Korusu’nda vakit geçirdi. Yeni kayıt olan
öğrencilerin heyecanı ve eski öğrencilerin coşkusu birlikte yaşandı.
Ortaokul ve lise öğrencileri devam eden haftalarda yapılan etkinliklerle eğlenerek farkındalık sahibi oldular. Marifet
Okulu ortaokul 1.ve 2. kademe öğrencileri Esra Akdoğan ile gerçekleştirdikleri Ebru derslerinde sanatın inceliklerini öğrenip, boyaların suyla dansını deneyimleme fırsatı buldular.
Ortaokul öğrencilerinin doğada vakit geçirmesi amacıyla düzenlenen İzcilik faaliyetlerinde ise teori derslerin yanısıra uygulamaya yönelik eğitimler gerçekleştirildi. Validebağ Korusu’nda gerçekleştirilen ilk eğitimde temel izcilik
bilgileri anlatıldı, obalar kuruldu ve yanaşık düzen eğitimi verildi. Öğrenciler doğa şartlarına alışma ve doğa bilincini kazanma çerçevesinde oyunlar oynadı.
Ata sporu okçuluğu tanıtmak, ilgi uyandırmak, aynı zamanda dikkat toplama ve disiplin sağlamak amacıyla Talha
Boyalık önderliğinde okçuluk talimleri yapıldı. Bu talimlerin yanında öğrencilere okçuluğun peygamber sünneti
olduğu ve kültürümüzde hayati bir öneme sahip olduğunu öğrenerek bu sporu yaşatmanın ve gelecek nesillere taşımanın önemi anlatıldı.
Yazılı bir metnin ezberlenip oynanmasından ziyade; doğaçlama gelişen, insanın kendinden bir şeyler katarak ortaya
çıkarılan drama ile öğrencilerin kendini ifade edebilme, vücut dilini kullanabilme ve özgüven sahibi olma özelliklerini kazanması amaçlanmaktadır.

Diğer Faaliyetler:
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Gençlik Rehberleri Kampta
Eğitimci Geliştirme Programı Sürüyor
YEKDER’den Derya Öncü Koleji ve İrfan Koleji’ne Ziyaret
ASP Gönüllülerinden Dernek Yararına Kermes
Aşamalı Seminerler Programı Yeni Ders İçeriğiyle Devam Ediyor
ASP Gönüllüleri Kahvaltıda buluştu

Basında İLKE 2017

İLKE Gündem Sohbetlerinde Alpaslan Durmuş
Eğitim Mefkûremizi Konuştuk İLKE Tefsir Sohb
Fatiha Tefsiri ile Başladı Malezya Finans Akred
Kurumu’nu Ağırladık Pakistan NGO World’den
Dostluk Ziyareti İLKE Derneği’nden
Yeni Şafak
12
İGİAD Mini Fuarı’nda
EKİM İLKE’yi
- ARALIK 2017 Tanıttık İslam Dü
STK Fuarı’nda Yerimizi Aldık İLKE Kurumsal
Toplantısında Biraraya Geldik İLKE ve Kuruml
Personeline Hizmet İçi Eğitim Verildi Türkiye’n
Geleceği Raporları Hazırlanıyor İLKE Politika N
Yayımlanmaya Başladı İLKE Görüş Yazıları K
İslam İktisadı’ndan Habersiz mi? Sudan Raporu
Yayımlandı Endonezya Raporu Yayımlandı İk
Yayınları’ndan Dört Yeni Kitap Hakan Sarıbaş
Söyleşileri IKAM ve IPS Pakistan Arasında İşbir
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