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Merhaba;

İLKE Bülten’in onbeşinci sayısıyla birlikteyiz. Bülteni-
miz, İLKE Derneği ve kurumları İGİAD, İLEM ve YEK-
DER’in Temmuz-Eylül dönemi faaliyetlerinden oluşuyor. 
Bu aylar, İLKE kurumlarının bir yandan yaz mevsimine 
uygun faaliyetler yaptığı bir yandan da yeni sezonu planla-
dığı yoğun bir dönem oldu.

İLKE Araştırma Yayın Birimi tarafından uzman isimlere 
hazırlatılan Politika Notları’nın yayını yaz döneminde de 
devam etti.  Şu ana kadar sekiz Politika Notu yayımlandı 
ve bunların müzakere edildiği Gündem Konuşmaları et-
kinlikleri düzenlendi. 

İLKE Derneği yaz döneminde büyük bir projenin temeli-
ni attı. Geleceğin Türkiyesi adı verilen proje kapsamında 
eğitimden yönetime, iktisattan sivil topluma, kültür poli-
tikalarından dış politikaya birçok alanda kapsamlı raporlar 
uzmanları tarafından hazırlanıyor. Ayrıntıları bültenimiz-
de bulabilirsiniz.

Yaz döneminde merkez kurumlarımız KYA ve İKAM, yeni 
sezon planlama faaliyetleri yürüttü. Ekim ayından itibaren 
iki kurumumuzda yoğun faaliyetler gerçekleşecek.

İşadamları tarafından kurulmuş Türkiye’de ilk ve tek iş 
ahlakı derneği olan kurumumuz İGİAD yaz döneminde 
daha çok üyelerine yönelik sosyal faaliyetler düzenledi. 
Ayrıca bu yıl üçüncüsü yapılacak Türkiye İş Ahlakı Zirve-
si’nin de hazırlıkları tamamlandı. Zirveyle ilgili ayrıntılar 
bültenimizde.

İlmi çalışmalara ev sahipliği yapan İLEM, yaz dönemin-
de Uluslararası Yaz Okulu ve Yaz Akademisi adıyla artık 
gelenekselleşmiş iki önemli faaliyeti gerçekleştirdi. Ayrıca 
İLEM Eğitim Programı ve İhtisas Çalışmaları ile ilgili ha-
zırlıklar tamamlandı. Kasım ayında ise Endülüs ile ilgili 
önemli bir çalıştay yapılacak. 

YEKDER yaz döneminde bir yandan kamplar düzenler-
ken bir yandan da yeni dönem planlama faaliyetlerini sür-
dürdü. Ayrıca Marifet Okulu’nun modelleme çalışmaları 
yaz döneminde de devam etti.

Sizleri bültenimizle başbaşa bırakırken yeni sayıda görüş-
meyi diliyoruz.
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Proje ile, sürekli değişimin yaşandığı bir dönemde artık gele-
ceği konuşmanın daha kritik bir önemi haiz olduğuna dikkat 
çekmek istiyoruz. Geleceğin Türkiyesinin inşasında inandı-
ğımız ilkeler doğrultusunda vazifemizi yerine getirmek için 
önümüzdeki süreçte Yükseköğretim, İktisat, Yönetim, Dış 
Politika, Kültür Politikaları, Sosyal Politika ve Sivil Toplum 
gibi önemli alanlarda konunun uzmanlarına hazırlattığımız 
raporları yayınlamaya devam edeceğiz.

İLKE’de müstakil bir araştırma merkezi olarak kurduğumuz 
İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor. İKAM bünyesinde, alana dair ku-
rucu yayınlar yapılmakla birlikte çıkarılan kitapların tanıtım 
toplantıları ve yoğunlaştırılmış ders dizileri de gerçekleştiri-
liyor. İLKE’nin merkez kurumlarından Kurumsal Yönetim 
Akademisi (KYA), eğitim-öğretim döneminin başlaması ile 
burs mülakatı eğitimlerine yoğunlaştı.

İş ahlakı alanında önemli çalışmalara imza atan kurumumuz 
İGİAD, geleneksel hale getirdiği Türkiye İş Ahlakı Zirvesi’nin 
üçüncüsünün hazırlıklarına başladı. Açılış konuşmasını Diya-
net İşleri eski başkanlarından Prof. Dr. Mehmet Görmez’in 
yapacağı zirvemiz 3 Kasım 2018’de gerçekleşecek.

Kurumlarımızdan İLEM, “İstanbul’dan Anadolu’ya İlim 
Köprüsü” olmak gayesiyle Anadolu’daki öğrencilere yönelik 
düzenlenen İLEM Yaz Akademisi’ni her yıl yaz aylarında ger-
çekleştirmeye devam ediyor. Yalnızca Anadolu ile değil İslam 
dünyası ile de etkileşim halinde olmayı önemseyen İLEM, 
farklı kongre ve odak çalışmalarla etkileşimini sürdürüyor. 
Bu çerçevede, bu yıl kentsel ve çevresel sorunlara odaklanan 
Uluslararası İLEM Yaz Okulu, birçok ülkeden genç akademis-
yenler ile saygın bilim insanlarının buluşmasına vesile oldu.

Din eğitimi alanında özgün çalışmalarla, modellenebilecek 
faaliyetler gerçekleştiren kurumumuz YEKDER, yeni döne-
me yönetim kurulu değişikliği ile başladı. Ev Okulu ve Aile-
de Din Eğitimi Programı’nın modelleme çalışmaları devam 
ederken geçtiğimiz günlerde hedefi sorumluluk sahibi, farkın-
dalığı yüksek gençler yetiştirmek olan Marifet Okulu progra-
mı da İlim Yayma tarafından 26 ilde modellenmeye başladı.

Yüklendiğimiz bu sorumluluğun farkında olarak; adil, kuşa-
tıcı, tutarlı, yapıcı, istişareye dayalı, bütünlük arz eden ve uy-
gulanabilir somut adımlar atabilmek için dualarınıza talibiz.

Gelin Geleceğin Türkiyesini birlikte inşa edelim. 

Selam ve dua ile.

Davut Şanver
İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı

Başkan’dan

Sevgili Dostlar, 

Toplumu ilgilendiren önemli meselelerde sivil çalışmaların 
önemli bir yeri bulunduğuna ve bu nedenle sivil toplum ku-
ruluşlarının, toplumun ihtiyaç ve beklentilerine dair yapacağı 
her türlü çalışmanın çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. İLKE 
İlim Kültür Eğitim Derneği olarak, bir fikrin inşasında geçmi-
şin birikiminin önemini biliyor ama aynı zamanda bugünün 
iyi analiz edilmesi gerektiğini böylelikle geleceğe dair güçlü 
bir perspektif sahibi olunabileceğini savunuyoruz. Bu tavırla 
2018 yılı ilk aylarında hazırlıklarına başladığımız “Geleceğin 
Türkiyesi” projesi çerçevesinde ilk raporumuzu kamuoyu ile 
paylaşmanın sevinci içerisindeyiz.

Geleceğimizin inşasında kritik bir öneme sahip eğitim me-
selesi ile ilgili, “Geleceğin Türkiyesinde Eğitim” raporumuzu 
Ekim ayında kamuoyu ile paylaştık. Bu raporda, eğitimin 
finansmanından okulların inşasına, öğretmenin niteliğinden 
sınav sistemlerinin geleceğine kadar eğitimi ilgilendiren pek 
çok konu derinlemesine ele alındı. Geleceğin Türkiyesinin 
adil, müreffeh bir ülke olması için herkesin nitelikli eğitime 
erişmesi gerektiğini vurgulayan rapor, okulların fiziki altya-
pıları ve insan kaynağının geliştirilmesi için uygulanabilir 
çözüm önerileri sunuyor. Bunu yaparken geleceğin insanının 
yetiştiği eğitim sistemlerinin kurucu anlayışının, kendi dü-
şünce geleneğimizden beslenmesine önem veriyoruz. Eğitim 
meselesini tüm boyutlarıyla ele alan ve geleceğe dair önemli 
tespitleri olan çalışmamızın eğitim camiamız başta olmak üze-
re toplumun tamamı için faydalı olacağına inanarak, sizlerle 
paylaşıyoruz.
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İLKE’den Yeni Bir Proje: Geleceğin Türkiyesi

4

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği olarak dünyanın 
nabzını ölçen, aynı zamanda da yerel dinamiklerimizle 
beslenen ilke koyucu, çözüm vaz eden çalışmalarımıza 
“Geleceğin Türkiyesi Projesi”ni ekledik. 

Türkiye’nin gelecek vizyonuna katkı sunmayı amaçladı-
ğımız Geleceğin Türkiyesi Projesi ile; eğitim, yükseköğ-
retim, yönetim, dış politika, sosyal politikalar, iktisat, 
kültür politikaları ve sivil toplum alanlarında, konunun 
uzmanlarına vizyoner raporlar hazırlatıyoruz.

Raporlar ile Türkiye için bir gelecek projeksiyonu oluş-
turmayı ve çözüm önerileri içeren yol haritalarını belirle-
meyi amaçlarken, Türkiye’nin küresel alanda tanınırlığı-
na katkıda bulunmayı da hedeflemekteyiz. 

Mevcut ve geçmiş uygulamaları ve bu uygulamaların 
çıktılarını incelemek ve geleceğe yönelik plan ve proje 
içeren bu raporlar, her alanda birbiri ile uyumlu, işlevsel, 
sürdürülebilir, kuşatıcı, adil ve uygulanabilir politikalar 
sunacaktır.

Geleceğin Türkiyesi Çerçevesinde Yapılmakta Olan Çalışmalar
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Geleceğin Türkiyesi Projesinin
İlk Raporu Sunuldu

Geleceğin Türkiyesi Projesi kapsamında hazırlanan Geleceğin Türkiyesinde Eğitim başlıklı rapor kamuoyu ile pay-
laşıldı. İstanbul’da düzenlenen Geleceğin Türkiyesi Projesi tanıtım toplantısı ve Geleceğin Türkiyesinde Eğitim 
raporu sunumuna Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü 
Musa Yıldız, MEB Başmüşaviri Necdet Subaşı, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, İLKE Mütevelli 
Heyeti ve Yürütme Kurulu üyeleri tam kadro hazır bulurnurken, STK temsilcileri ve çoğunluğu eğitimcilerden 
oluşan kalabalık bir dinleyici topluluğu katıldı.

İLKE Derneği adına selamlama konuşmasını gerçekleştiren İLKE Mütevelli Heyet Başkanvekili Şükrü Alkan, bir 
fikrin inşasında geçmişin birikiminin önemine inandıklarını fakat bugünün de iyi analiz edilmesi gerektiğini belir-
terek güçlü bir perspektife ancak bu şekilde sahip olunabileceğini söyledi.

Geleceğin Türkiyesi projesinin ilk raporu Geleceğin Türkiyesinde Eğitim’in çok yoğun ve uzun bir çalışma neti-
cesinde ortaya çıktığını belirten Alkan, raporu hazırlayan Yusuf Alpaydın başta olmak üzere emeği geçenlere ve 
toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Eğitim meselesini tüm boyutlarıyla ele alan ve geleceğe dair önemli tespitleri olan çalışmanın eğitim camiası başta 
olmak üzere toplumun tamamı için faydalı olacağına inandığını dile getirdi.
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Lütfi Sunar: Bilen Anlar, Bilmeyen Korkar
Proje tanıtım konuşmasını gerçekleştiren İLKE Yürütme 
Kurulu Başkanı ve Proje Koordinatörü Lütfi Sunar, üni-
versitede verdiği Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Top-
lumsal Değişim derslerinden çıkan neticenin Türkiye’nin 
son iki yüzyıldır değişime daima hazırlıksız yakalandığı ve 
bir türlü çağı yakalayamadığı olduğunu ifade etti. Sunar, 
“Bunun en önemli sebeplerinden birisi, şimdinin peşin-
den koşmak ve yaşanan farklılaşmaların temel kaynağını 
fark edememektir” dedi.

Buradan hareketle Geleceğin Türkiyesi projesini uygula-
maya koyduklarını belirten Sunar, eğitim ile başladıkları 
rapor serisine yükseköğretim, yönetim, dış politika, ikti-
sat, kültür politikaları, sosyal politikalar ve sivil toplum ile 
devam edeceklerini söyledi.

Bilenlerin anladığını, bilmeyenlerin korktuğunu belirten Sunar, proje kapsamında hazırladıkları raporlarda adalet, 
kuşatıcılık, tutarlılık, yapıcılık, teorik bütünlük, katılım ve istişare ile uygulanabilirlik ilkelerini gözettiklerini söy-
leyerek sözlerini tamamladı.

“Öğrencilere Hitap Etme Şeklinin Güncellenmesi Gerekir”
Sunar’ın ardından hazırladığı raporu sunan Yusuf Alpaydın, 
eğitim sisteminin devam eden başlıca sorun alanlarının eği-
tim sistemindeki adaletsizlik, bireysel farklılıkların dikkate 
alınmaması, eğitim personelinin yetkinliği, İstihdam gibi 
sistemlerle olan uyumsuzluk, kalitenin arttırılamaması ve 
ülke insanına ve kültürüne uygun bir eğitim paradigması-
nın oluşturulamaması olduğunu söyledi.

Çalışmada, Türk toplumu özelinde eğitimi etkileyen önemli 
bazı sosyokültürel parametreler tespit edildiğini dile getiren 
Alpaydın, bu parametrelerden hareketle geleceğin eğitimine 
yönelik öngörülerini dile getirdi. Bu öngörüleri şu şekilde 
belirtti: 

Aile yapısının korunması için aileye yönelik olumlu tutumların daha fazla 
vurgulanması ve birlikte yaşama becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilere hitap 
etme şeklinin güncellenmesi, eğitim programlarının ilgi ve yeteneklere göre 
farklılaşması, İslam dinini doğru ve yeterli şekilde öğrenebilmesi için seçmeli 
din derslerinin seçilme oranlarının artırılması, Türk ve İslam klasiklerinin eğitim 
programları içinde nitelikli yer almasıdır.



Alpaydın raporda eğitim politikalarının 
başlıca konuları olan eğitim felsefesi, 
eğitim programları, mesleki eğitim, özel 
eğitim sektörü, din eğitimi, öğretmen 
yetiştirme ve eğitim sisteminin yönetimi 
konularında 10-15 yıllık süreçte 
odaklanılması gereken politika ve 
stratejilerin neler olması gerektiğine dair 
sonuçları paylaştı.

Tespit ettiği sorunların çözümünü de 
aktaran Alpaydın, son olarak 2030 yılı 
hedef alınarak Türkiye’nin eğitimi için 
bir vizyon önerdi.

Bakan Yardımcısı Safran: Teori 
Var; Uygulama Yok
Sunumun ardından konuşan Milli Eği-
tim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, 
eğitimle alakalı söylenebilecek her şe-
yin söylendiğini ifade ederek sorunları 
herkesin bildiğini kaydetti. Türkiye’nin 
eğitim konusunda örnek verilen ülke-
lerden farkının teorik bilginin yanında 
uygulamaya yer verilememesi olduğunu 
belirten Safran, tüm eğitim kurumların-
da bunun sorun olduğunu söyledi.

Safran, eğitimin içeriğinin endüstri ile endekslendiğini ancak eğitimin üretime dönüşmediğini belirtirken eğitime 
artı değer katmak için çalışmaların yetersiz kaldığını kaydetti.

Eğitimin hem maddi hem manevi boyutunun ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Safran, “İnsanoğlu araçlarda 
zengin ancak amaçta fakirdir. Değişime ayak uyduramazsanız piyasa sizi dışarı atar. Türkiye’de zihniyet değişimine 
ihtiyaç var” dedi.

Safran, sahaya yönelik yapılan katkılara özel bir önem verdiklerini belirterek İLKE Derneği’ne ve Yusuf Alpaydın’a 
Geleceğin Türkiyesi Projesi ve Geleceğin Türkiyesinde Eğitim raporu için teşekkür etti.

Program, İLKE Mütevelli Heyeti Başkanvekili Şükrü Alkan’ın Bakan Yardımcısı Safran’a, Yürütme Kurulu Başkanı 
Lütfi Sunar’ın ise Yusuf Alpaydın’a hediye takdimiyle sona erdi.

7
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İLKE Gündem Konuşmaları
Devam Ediyor

İLKE İlim Kültür ve Eğitim Derneği’nin bir yıl önce başlattığı Politika Notları Serisi kapsamında yazılan metinlerin 
müzakere edildiği Gündem Konuşmaları etkinlikleri devam ediyor.

Araştırma Üniversitesi Yapılanması
Gündem Konuşmaları etkinliklerinin yedincisi İLKE Yürüt-
me Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) 
Başkanı Nihat Erdoğmuş’un katılımıyla gerçekleşti. Erdoğ-
muş, İLKE Politika Notları kapsamında hazırladığı “Araştır-
ma Üniversitesi Yapılanması; İmkanlar ve Zorluklar” başlıklı 
bir sunum yaptı.

Erdoğmuş sunumunda ülkemizde de uygulamaya konulan 
araştırma üniversitesini tanımlayarak başladı. Bu üniversite-
lere yatırılan bir avronun altı avro olarak geri döndüğünün 
tespit edildiğini belirten Erdoğmuş, bu üniversitelerin ABD 
ve Japonya’da özel üniversitelerden kurulduğunu, diğer ülke-
lerde ise devlet tarafından desteklendiğini söyledi.

Sunumunda Türkiye’deki araştırma üniversitelerinden de bahseden Erdoğmuş, 10 üniversitenin araştırma üniversi-
tesi olarak ilan edildiğini, beş üniversitenin ise aday gösterildiğini vurguladı. Dinleyicilerin soruları ve katkıları ile 
zenginleşen sunum İLKE Mütevelli Heyet Başkanı Davut Şanver’in Erdoğmuş’a hediye takdimiyle sona erdi.
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Türkiye’de Aile Politikaları
Gündem Konuşmaları’nın sekizincisine ise İLKE araştırmacılarından Merve Akkuş Güvendi konuşmacı olarak ka-
tıldı. Yoğun bir ilginin olduğu toplantıda Akkuş Güvendi, İLKE Politika Notları kapsamında hazırladığı “Karşılaş-
tırmalı Bir Perspektiften Türkiye’de Aile Politikaları” başlıklı bir sunum yaptı.

Kadınların iş gücü piyasalarında erkeklerle birlikte aktif olarak bulunmalarının ve iş gücü piyasasında artan etkinli-
ğinin aile-devlet-piyasa arasındaki dengeleri değiştirdiğini kaydeden Akkuş Güvendi, devletin aileye yönelik düzen-
leme ve uygulamalarında; hâkim ideolojinin dinî ve toplumsal değerler ile aktörlerin tutumunun etkili olduğunu 
söyledi.

Türkiye’de aile politikalarının yasal ve tarihsel çerçevesini aktaran Akkuş Güvendi, aileyle ilgili bakanlıkların isim-
lerinin politikalarla ilgili ipucu verdiğini belirterek “Daha önce Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı varken 
bu bakanlığın ismi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, daha sonra ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı olarak değiştirildi” ifadelerini kullandı. Akkuş Güvendi, sunumunu sahadaki sorunlar için politika önerilerini 
sıralayarak tamamladı.

Toplantıya geniş çevrelerden katılım gerçekleşti. Yeşilay Eski Genel Başkanı Muharrem Balcı, SEKAM Başkanı Bur-
hanettin Can ve diğer katılımcılar aile politikalarında yaşanan sorunlar ve çözümlerle ilgili görüşlerini dile getirdi.
Katılımcıların soruları ve katkılarıyla zenginleşen program İLKE Yürütme Kurulu Üyesi Nihat Erdoğmuş ile Müte-
velli Heyet Üyelerinden Hüseyin Akkuş’un Güvendi’ye çiçek ve plaket takdimiyle sona erdi.
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İLKE Görüş Yazıları 
Gündemin Nabzını Tutuyor

İLKE Derneği, güncel meselelere ilişkin İLKE’nin perspektifinden analizlerin yapıldığı Görüş Yazıları ile Türki-
ye’nin ve Dünya’nın gündemini yakından takip eden çalışmalar yapıyor. Bu yazılar ile proje ve politika notları olarak 
ortaya konan çalışmalara daha tikel manada katkı sunmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amaçlanıyor. 

Yarı akademik bir çalışma olarak kodlanan İLKE Görüş Yazıları ile farklı kalemlerden muhtelif meseleler geniş oku-
yucu kitlesi ile buluşuyor. Yazılar İLKE’nin web sitesinde yayınlanıyor.

Her ay güncellenen yazılara geçtiğimiz dönemlerde Taha Eğri tarafından yazılan “İç Savaşın Ekonomik Etkileri 
ve Suriye’nin Yeniden Yapılandırılması”, Hüseyin Mercan tarafından yazılan “Beş Yılın Ardından: Darbe Sonrası 
Mısır’a Bakış”, Ahsan Shafiq tarafından kaleme alınan “İslam İktisadında Güncel Yaklaşımlar” ve Arife Gümüş’ün 
“Öğretmen Niteliğini Konuşmak: Mitler ve Gerçekler” başlıklı yazılar eklendi.

Sürekli güncellenen İLKE Görüş Yazıları ilke.org.tr/yazilar adresinden takip edilebilir.



İLKE Derneği’nde artık bir gelenek haline gelen bayramlaşmalar bu yılın Ramazan ve Kurban bayramlarında da 
devam etti. 

İLKE ve kurumları İGİAD, İLEM ile YEKDER’in gönüldaşlarının yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma programları-
na derneklerin çalışanları ve yöneticileri de katıldı. 

Programlara katılan gönüldaşların hissiyatlarını paylaştıkları bir ortamda gerçekleşen bayramlaşmalar; paylaşmanın, 
kavuşmanın ve birlikteliğin imar edildiği bir ortamda gerçekleşti.

Camiamızın aileleriyle birlikte iştirak ettiği geleneksel bayramlaşma töreninde dağıtılan hediyeler ile çocukların 
da yüzü güldü. Birlikteliğin coşkulu bir şekilde gerçekleştiği bayramlaşma merasimleri, yapılan duaların ardından 
teşrik tekbirleri ile son buldu.

11

İLKE’de Bayram Coşkusu



İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği çatısı altında yer alan kurumları ile koordinasyonu artırmak amacıyla yapılan 
Kurumsal Koordinasyon Toplantılarının 14’üncüsü 13 Eylül Perşembe günü İGİAD ev sahipliğinde gerçekleşti.

Koordinasyon toplantıları dernek yönetim kurulu başkanları, genel sekreterleri ve yönetim kurullarından üyelerin 
katılımıyla gerçekleşiyor.

Toplantıda dernek başkanları çalışmaları hakkında bilgi verdi. İLKE ve kurumlarının geleceklerine etki edecek viz-
yon ve projelerin de konuşulduğu toplantıda yeni dönem çalışmaları da ele alındı. Toplantıda kurumlar arası ileti-
şim planının da üzerinde duruldu. Kurumların geleceğini etkileyecek bilişim altyapısı ve mali disiplin de toplantıda 
ele alınan konulardandı. Toplantı karşılıklı iyi niyet temennileri ile son buldu.
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14. Kurumsal Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

İLKE’den İLEM ve YEKDER Yönetimine Tebrik Ziyareti
İLKE kurumlarından İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Yaygın 
Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER)’de yeni yönetim göre-
ve başladı. İLKE Derneği Yürütme Kurulu üyeleri, geçtiğiniz 
günlerde genel kurul toplantısını yaparak yeni yönetimini se-
çen İLEM ve  YEKDER’i ziyaret ederek hayırlı olsun temen-
nisinde bulundu.

Haziran ayında genel kurullarını gerçekleştiren İLEM ve YEK-
DER’in yeni yönetim kurulları aşağıdaki isimlerden oluşuyor:

Başkan: Süleyman Güder
Yönetim Kurulu Üyeleri: Abdulkadir Macit, Ahmet 
Köroğlu, Asiye Şahin, Erkan Karabekmez, Esra Çifçi, 
Fatih Altunbaş, İbrahim Halil Üçer, Kübra Bilgin, 
Latif Karagöz, Rahile Kızılkaya Yılmaz, Taha Eğri, 
Talha Erdoğmuş, Ümit Güneş, Yunus Çolak

İLEM
Başkan: Sedat Özgür
Yönetim Kurulu Üyeleri: Kurtuluş Öztürk, Gülsüm 
Pehlivan Ağırakça, Dursun Ali Emecan, Hüseyin 
Türkan, Muhammed Fatih Sağlam, Hafsa Nur 
Aslanoğlu, Arife Gümüş, Meryem Çapun, Muhammed 
Öztabak, Merve Akkuş, Elif Konar Özkan

YEKDER
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İLKE Derneği ve kurumları İGİAD, İLEM ve YEKDER’in yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen 
Genel İstişare Toplantısının yedincisi gerçekleştirildi. 

22 Eylül 2018 tarihinde Validebağ’daki Adile Sultan Kasrı’nda gerçekleştirilen toplantıya İLKE Mütevelli Heyeti 
Başkanvekili Şükrü Alkan, Yürütme Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, İLEM Başkanı 
Süleyman Güder, YEKDER Başkanı Sedat Özgür ve kurumlarımızın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda kurumların 2018 faaliyetleri sunulurken İLKE Derneği’nin 2019’da tamamlanması öngörülen vakıflaş-
ma süreci ve Geleceğin Türkiyesi Projesi görüşüldü. Lütfi Sunar, Geleceğin Türkiyesi Projesi hakkında bilgi vererek 
toplantıya katılanları Geleceğin Türkiyesinde Eğitim raporunun sunumuna davet etti.

Toplantı, üyelerin İLKE ve kurumları hakkında dilek ve temennileri ile sona erdi.

Genel İstişare Kurulu Toplantısı Yapıldı
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İBS Bakım Çalışması Yapıldı

İLKE Araştırma Stajyeri Başvuruları Tamamlandı 
İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, faaliyetlerini güçlendirmek için belirli alanlarda nitelikli çalışmalar yapan lisan-
süstü öğrencilere İLKE Araştırma Stajyeri Programı çerçevesinde 9 ay boyunca destek veriyor. Programa başvurular 
tamamlandı.

Araştırma stajyerliği programlarına İstanbul’da herhangi bir üniversitede yüksek lisans veya doktora yapan veya 
İstanbul dışında bir üniversiteye kayıtlı ise İstanbul’da yaşayan; “İslam İktisadı”, “Sivil Toplum Kuruluşları”, “Ku-
rumsal Yönetim”, “İslamcılık”, “İslam Siyaset Düşüncesi” ve “Din Eğitimi” alanlarından birinde çalışmalar yapan; 
akademik çalışmalarında başarılı (Yüksek lisansta 2 yılı, doktorada 4 yılı aşmamış) olan adayların başvuruları alındı. 

Programa seçilenlere her ay düzenli olarak burs verilirken araştırmacılardan dahil oldukları programlarla ilgili çeşitli 
araştırmalar yapılması ve projelere katılmaları isteniyor. Araştırma stajyerleri İLKE bünyesinde faaliyet gösteren 
Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA), İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), YEKDER bünyesindeki Dein 
Eğitimi Akademisi (DEA), İLEM bünyesindeki İslamcı Dergiler Projesi (İDP)’nde görevlendirilecek.

İLKE ve kurumlarının veri tabanının bulunduğu İLKE Bilgi Sis-
temi (İBS)’de yaz döneminde bakım çalışmaları yapıldı. Sistemin 
eksikleri giderildi ve gerekli güncellemeler yapıldı. 

İBS üzerinden ders yoklamaları alınırken hedef kitleye ve camiaya 
mail ve SMS gönderilebiliyor.
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İLKE’de Dergi Okuma Köşesi

İLKE - İLEM Kütüphanesi Sizleri Bekliyor

İLKE Derneği binası sunduğu imkanlarla cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Kütüphanenin girişine hazırla-
nan Dergi Okuma Köşesi büyük ilgi görüyor.

Dergi Köşesi’nde kültür, sanat, edebiyat dergilerinden gençlik dergilerine, ilmi ve tasavvufi dergilerden siyasi 
dergilere kadar geniş yelpazede süreli yayınlar okunabilir. Dergilik köşemizde siz de istediğiniz zaman çayınızı 
ve kahvenizi yudumlarken onlarca dergiyi okuyabilirsiniz.

İLKE - İLEM Kütüphanesi yaz döneminde yayın çeşitliliğini arttırdı. Birçok yayınevi kütüphaneye kitaplarını 
bağışlarken bazı yayınlar ise satın alındı. 

Kütüphanemizde sosyal bilimler ağırlıklı olmak üzere 5 bin civarında kitap sizi bekliyor. Kütüphanenin sakin 
ortamında ders çalışabilir, ilmi çalışmalarınıza odaklanabilirsiniz.

Kütüphanemiz pazar günü hariç olmak üzere haftanın diğer günlerinde 09:00 – 21:30 saatleri arasında açıktır.
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İktisat Yayınları’ndan Yeni Kitaplar
İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) bünyesinde faaliyet 
gösteren İktisat Yayınları yayın yelpazesini her geçen gün genişle-
tiyor. İktisat Yayınları en son Ali Muhyiddin Karadâğî’nin İslam 
İktisadına Giriş, Taha Eğri’nin Mısır’da Ordu ve Ekonomi ve Mu-
hammad Akram Khan’ın İslam İktisadının Meseleleri kitaplarını 
yayımladı.

Mısır’da Ordu ve Ekonomi
Kitapta, Mısır’ın siyasal sisteminde dalgalanmalara yol açan ayaklanmaların 
arkasında yatan iktisadi nedenler ve ordunun iktisadi sistem içerisindeki rolü 
bağlamında Hüsnü Mübarek’in istifasından, Abdel Fettah Al-Sisi’nin dar-
besine kadar geçen süredeki demokrasiye geçiş denemesi inceleniyor. Mü-
barek’in devrilmesine yol açan olaylar, neden ve sonuç ilişkisi bağlamında 
değerlendirilerek monarşi sistemini sonlandıran 1952 darbesi sonrasında 
Mısır ordusunun ekonomi ve siyaset içerisindeki rolü ve siyasal sistemin dö-
nüş(eme)mesindeki etkinliği ele alınıyor.

İslam İktisadına Giriş
Kitap, iktisatta yer alan en önemli kavramları tanımladıktan sonra, İslâm 
iktisadını açıklamak için araştırma yöntemini, İslâm’da iktisat ilmi, iktisat 
nizamı, iktisat teorisi, iktisat felsefesi, iktisadî bir problemin çözümü var 
mı? İslâm iktisadı “iktisadî problem”i kabul ediyor mu? gibi sürekli kışkırtıcı 
olan sorulara delilli ve gerekçeli olarak cevap veriyor.

Ekonomik ve küresel krizler, bilim, sistem ve teori olarak İslâm iktisadının 
temellendirilmesi, İslâm iktisadının kaynakları, özellikleri ve bunların araştı-
rılma yöntemi, ekonomik hareketliliğin aşamaları, iktisat politikaları, İslam 
mali sistemi, İslâm iktisadında büyüme ve onu destekleyen temel faktörler 
konularını kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.
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İslam İktisadının Meseleleri
İslam İktisadının Meseleleri kitabı, İslam iktisadının mevcut durumuna 
dair yapıcı bir eleştiridir ve konuyu daha fazla tartışmaya teşvik ediyor. 
Kitap, bu yaklaşımını destekler nitelikte çeşitli mitleri araştırmanın yanı 
sıra yeni alanlar üzerine konuyu geliştirmek için çeşitli yenilikçi fikirler ve 
bir metodoloji sunuyor. 

Kitap, tüm finansal meselelerin ele alınmasını sağlayarak günümüz İslamî 
finans kuruluşlarının gizli bir suçlulukla yürüdükleri karmaşık ve çok bi-
linmeyenli yoldan uzaklaştırarak daha gerçekçi bir ribâ tanımının gelişti-
rilmesi gerektiğini savunuyor.

Sabri Orman’ın kaleme aldığı Gazâlî, Adalet ve Sosyal Adalet kitap tanıtım toplantısı 9 Haziran 2018 Cumartesi 
günü İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)’nin ev sahipliğinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 

Erol Özvar ve Lütfi Sunar’ın müzakereci olduğu programa Sabri Orman’ın yanısıra Murteza Bedir, Necdet Şensoy, 
Nihat Erdoğmuş, Ahmet Faruk Aysan, Necmettin Kızılkaya ve alanın ilgilileri katıldı.

Program sonunda İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı Davut Şanver, Sabri Orman’a hediye takdim etti. Katılımcılara 
hediye kitap takdiminin ardından Sabri Orman, kitabını katılımcılar için imzaladı.

Gazali, Adalet ve Sosyal Adalet Kitabı Tanıtıldı
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İKAM’dan Yoğun Dersler
İKAM tarafından düzenlenen yoğun dersler devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde başlatılan ders dizisinin beş ve 
altıncısı gerçekleştirildi. 

Yoğunlaştırılmış dersler dizisinin beşincisi “Sistem Dinamikleri” ismiyle İKAM Araştırmacısı Fatih Furkan 
Akosman tarafından gerçekleştirildi. Daha ziyade Endüstri Mühendisleri tarafından kullanılan ve bir süredir iktisat 
literatüründe de uygulama alanı bulan Sistem Dinamikleri yönteminin temel esasları ve özellikleri uygulamalı 
olarak gösterildi.

İslam Dünyasında Vakıf Müessesesi
İKAM’ın düzenlediği yoğunlaştırılmış dersler dizisinin altıncısı “İslam Dünyasında Vakıf Müessesesi” ismiyle Dr. 
Hamdi Çilingir tarafından gerçekleştirildi.

İLKE binasında gerçekleştirilen derse çeşitli üniversitelerden yerli/yabancı çok sayıda öğrenci ve araştırmacı katıldı. 
Bir gün süren derste İslam Dünyasında vakfın doğuşu ve gelişimi, Osmanlı vakıf sistemi, Osmanlı para vakıfları 
konuları üzerinde duruldu. 

Dersin sonunda tüm katılımcılara sertifika verildi ve İLKE Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Lütfi Sunar tarafından 
Hamdi Çilingir’e plaket takdim edilerek teşekkür edildi.
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İKAM Yürütme Kurulu’na Yeni İsimler

İslam İktisadı Araştırma Merkezi İKAM’ın Yürütme Kurulu yeni isimlerle zenginleşti. 

Kurulduğu günden bu yana adından söz ettirecek faaliyetler ile alana katkı sağlamaya devam eden İKAM, İslam ikti-
sadı ve ekonomi alanındaki önemli isimleri bünyesine katıyor. İKAM’ın Yürütme kuruluna İGİAD’ın kurucu başka-
nı ve alanda önemli çalışmalar yapmış olan Şükrü Alkan ve İGİAD yöneticilerinden Ömer Bedrettin Çiçek katıldı.

İKAM Temsilcimiz Malezya’da Ziyaretler Gerçekleştirdi

İKAM Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya, Malezya’da İslam İktisadı ve Finansı alanında çalışma-
lar yürüten önemli organizasyonları, kurumları ve üniversite bölümlerini ziyaret etti. 

Kızılkaya’nın ziyaret ettiği kurumlar arasında IIUM, ICIFE, INCEIF, ISRA ve KENMS departmanı yer aldı. Ziya-
retlerde İKAM ile kurumlar arasındaki işbirliği imkanları görüşüldü. Görüşmelerde temsilciler yapısal tartışmalar 
yapıp fikir alışverişinde bulunurken ortak hedefler paylaşan kurumlar arasındaki benzer ziyaretlerin sürekliliği ko-
nusunda temenniler belirtildi.
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7. İslam İktisadı Atölyesi 
Hazırlıkları Başladı

İktisadi ve Ticari Yaşam Uygulamaları
İstişare Toplantısı

İKAM tarafından İLKE Derneği, İLEM ve İGİAD ile ortak olarak düzenlenen İslam İktisadı Atölyesi için hazırlık 
toplantısı yapıldı. 

İLKE Derneği’nde yapılan hazırlık toplantısına Marmara Üniversitesi’nden Hasan Hacak, İstanbul Üniversitesi’nden 
Necmettin Kızılkaya, İLKE Yürütme Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, İKAM Yürütme 
Kurulu üyeleri ve uzmanları katıldı. 

Toplantıda şimdiye kadar yapılan çalışmalar, kaydedilen ilerlemeler ve planlar gözden geçirilerek atölye çalışmasının 
organizasyonuyla ilgili kararlar alındı.

İslam İktisadı Atölyesi 5-7 Nisan 2019 tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde gerçekleşecek.

İktisadi ve Ticari Yaşam Uygulamaları İstişare Toplantısı 14 Temmuz 
2018 Cumartesi günü İslam İKAM’ın ev sahipliğinde yoğun bir ka-
tılımla gerçekleştirildi. Toplantıya iş hayatı içerisinden ve çeşitli sivil 
toplum kurumlarından ilgili kişiler katıldı. Toplantıda, ekonomide 
faizsiz model uygulamaları, ticari hayatta erdemlilik, İslam iktisadı-
nın ticari hayatta daha yaygın kullanılması gibi konular konuşuldu. 

Katılımcılar İKAM’ın bu konular üzerinde durması, teori ve pratiği 
bir araya getirerek alanda faaliyetleri çeşitlendirmesi için temenniler-
de bulundular. Toplantı katılımcılara İktisat Yayınları’nın son çıkan 
“İnsan, Ekonomi ve Toplum” kitabı hediye edilerek sonlandırıldı.
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Malezya’dan İKAM’a Ziyaret

Genç Araştırmacılar İKAM’da Buluştu

ICIFE Malezya temsilcileri Abdul Razaq Dzuliastri ve Prof. Dr. Mustafa Omar Muhammad İKAM’ı ziyaret etti. 
Misafirleri İKAM Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar ve İKAM Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Kızılkaya karşı-
ladı. Toplantıda IKAM ve ICIFE arasındaki muhtemel ortaklıklar hakkında konuşuldu ve fikirler sunuldu.

ICIFE heyeti, kuruluşundan bu yana kısa bir süre içinde birçok faaliyete imza atan İKAM’ın çalışmalarını ve başa-
rılarını takdir etti. Toplantı, gelecekteki iş birliğine ilişkin bazı önerilerin masaya yatırılmasından sonra sonuçlandı. 
Malezyalı misafirlere Başkan Lütfi Sunar tarafından hediye takdim edildi.

Farklı üniversitelerde İslam İktisadı ve Finansı alanında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdüren çok sayıda 
genç araştırmacı İKAM’da bir araya geldi. 

Kahvaltı ile başlayan programa İKAM Başkanı Dr. Lütfi Sunar’ın konuşmasıyla devam edildi. Araştırmacılara 
İKAM’ın amacı, projeleri ve aktiviteleriyle ilgili bilgi verildi. İslam iktisadının karşılaştığı farklı sorunlar ve çeşitli 
çözüm önerileri tartışıldı. Toplantı araştırmacıların İslam İktisadı alanına ve İKAM’ a önerileriyle sona erdi.
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STK’lara Bursiyer Mülakatı Eğitimi

STK’larda gönüllü ya da profesyonel olarak görev alanların yetkin-
liklerinin artmasına katkı sunmak için organize edilen Profesyonel 
Gelişim Eğitimlerinin 7’ncisi “STK’lar İçin Bursiyer Mülakatı” baş-
lığıyla gerçekleşti. Burs uygulamasına sahip STK’ların bursiyer mü-
lakatlarına katkıda bulunarak burs süreçlerinin iyileşmesine vesile 
olmak için düzenlenen eğitim, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Doç.Dr. M. Lütfi Arslan tarafından İLKE Derneğinde 
verildi.

Eğitimde mülakat unsurlarına, mülakat çeşitlerine, burs mülakat-
larına, mülakat öncesi hazırlıklara; mülakatı yürütme, sonlandırma 
ve değerlendirme süreçlerine ve mülakat sonrasında yapılması gere-
kenlere değinildi. M. Lütfi Arslan’ın  anlatımından sonra soru ce-
vap kısmına geçildi. Eğitim, Arslan’a Kurumsal Yönetim Akademisi 
adına plaket takdimi ve katılımcılar ile aile fotoğrafının çekilmesi ile 
son buldu.

Gönüllülük

Kurumsallık

Verimlilik

Süreklilik
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STK’larda Gönüllü
Mülakatı Araştırması
KYA, STK’larla ilgili bilimsel çalışmalarına devam edi-
yor. Şimdi de STK’larda çalışan gönüllülerle görüşme-
ler yapılarak gönüllü çalışma motivasyonun sebepleri 
ve gönüllü çalışmalarda kalıcılığı etkileyen faktörleri 
belirlemeye çalışan bir çalışma yapılıyor.

Çalışma kapsamında çeşitli STK’lardan kariyerinin 
başlangıç aşamasında olan 30 genç gönüllü ile derinle-
mesine mülakat yapılıyor. Araştırma ekibi KYA Başka-
nı Nihat Erdoğmuş, Yıldız Teknik Üniversitesi dokto-
ra öğrencileri Merve Bircan ve Züleyha Sayın ile KYA 
Uzmanı Ömer Faruk Aydemir’den oluşuyor.

Araştırma ile STK’ların gönüllü yönetimini daha etkin 
hale getirmelerine katkı sunulması amaçlanıyor.

STK’larda Kurum 
Kültürü Araştırması

KYA’dan İki Yeni Araştırma

KYA araştırmaları kapsamında STK’ların kurum 
kültürünü çeşitli yönleri ile ele alan bir çalışma 
yapılıyor. Daha önce kamu ve özel sektörde bu 
alanda çeşitli çalışmalar yapılmasına rağmen 
STK’larla ilgili böyle bir araştırma yapılmamış 
olması dolayısıyla araştırma, alanında bir ilk ola-
cak.

Araştırmanın amacı, STK’larda mevcut kurum 
kültürünü belirlemek ve kurum kültürünün 
STK’larda ücretli çalışanların iş tatmini üzerine 
etkisini araştırmaktır. Araştırmanın bulguları bi-
limsel amaçlar ile kullanılacak, pratik bulgular 
raporlaştırılarak sivil toplumun yararına kullanı-
lacak.

Araştırma ekibi KYA Başkanı Nihat Erdoğmuş, 
Yıldız Teknik Üniversitesi doktora öğrencileri 
Merve Bircan ve Züleyha Sayın ile KYA Uzmanı 
Ömer Faruk Aydemir’den oluşuyor.
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Burs Mülakatı Rehberi Yayınlandı
Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) gönüllü kuruluşlar alanında var olan sorunlar, yeni gelişmeler ve geleceğe 
hazırlık kapsamında veriye dayalı bulgular ve tespitler ortaya koymak, farkındalık oluşturmak ve çözüm önermek 
amacıyla bir dizi etkinlik, araştırma ve yayın faaliyeti gerçekleştiriyor. Bu bağlamda STK’larda Güncel Konular seri-
sinin üçüncü eseri “Burs Mülakatı Rehberi” adıyla yayınlandı. Eser, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet 
Lütfi Arslan tarafından hazırlandı.

Bu yayın daha önce bu seride yayınlanan “Burs Uygulamaları ve İyileşme Önerileri” çalışmasının devamı niteliğin-
de. Bu rehber ile STK’ların bugünlerde önemli bir gündemi olan burs mülakatlarının daha etkin ve daha verimli 
hale gelmesine katkı sağlamak hedefleniyor. 

İnsan yetiştirmeye katkı amacıyla gönüllü kuruluşların geçmişten beri yürüttükleri burs uygulama süreçleri içinde 
mülakatlar kritik ve belirleyici bir etkiye sahiptir. Burs uygulamasında, bursun amacına uygun, doğru bursiyerlerin 
doğru yöntem ve yaklaşımlarla seçilmesi önem arz ediyor. Rehber bu amaca hizmet için hazırlandı.
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“Gönüllü Yönetimi ve Kurumsal 
Yönetim ve Organizasyon” Dersleri 

KYA, Albaraka Türk bünyesinde kurulan insanlar ara-
sında gönüllülüğü arttırmak misyonuyla hareket eden 
gruplara “Gönüllü Yönetimi ve Yönetim ve Organizas-
yon” eğitimi verdi.

İLKE Derneği’nde gerçekleşen eğitim programında 
Albaraka’nın gönüllü gruplarındaki çalışanları yoğun 
ilgi gösterdi.

Albaraka Türk bünyesindeki gönüllü gruplar bir STK 
gibi işliyor. Grup liderleri seçimle iş başına geliyor, 
toplantılar yaparak kararlar alıyor, faaliyetler yapıyor.

KYA özel sektörün gönüllülüğü destekleyen bakış açı-
sını olumlu karşılayarak bu örgütlerin kurumsal ka-
pasitelerine destek olmak için “Gönüllü Yönetimi ve 
Yönetim ve Organizasyon” derslerini organize ediyor.



Her yıl geleneksel olarak tertip edilen İGİAD Bay-
ramlaşma Programı Ramazan ve Kurban bayram-
larında da gerçekleştirildi. 

Ramazan Bayramı programı Ramazan Bayra-
mı’nın 3. günü Süleymaniye Camii’nde sabah na-
mazının ardından gerçekleşti. İGİAD ve İGİAD 
Gençlik Kurulu’nun ortak katılımıyla çok sıcak bir 
atmosferde gerçekleştirilen Bayramlaşma Progra-
mı, sabah namazının kılınmasının ardından şeker 
ikramı ve tanışma konuşmalarıyla sürdü.

Kurban Bayramı’nda ise bayramlaşma bayramın 3. günü Pertevniyal Valide Sultan Camii’nde sabah namazının ar-
dından gerçekleşti. İGİAD ve İGİAD Gençlik Kurulu’nun ortak katılımıyla çok sıcak bir atmosferde gerçekleştirilen 
Bayramlaşma Programı, sabah namazının kılınmasının ardından şeker ikramı ve tanışma konuşmalarıyla devam etti.
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İGİAD Üyeleri Bayramda
Biraradaydı

İGİAD’dan Safranbolu Gezisi 

İGİAD üye ve aileleri, 8-9 Eylül tarihlerinde Safranbolu, Kastamonu ve Ilgaz’ı kapsayan bir dizi ziyaretlerde bulun-
du. Gezinin ilk durağı olan Safranbolu’da; Çarşı Meydanı, Kazdağlı, Köprülü Mehmet Paşa ve İzzet Mehmet Paşa 
Camileri, Cinci Hanı, Kaymakamlar Evi ve Yemeniciler Arastası’nın görülmesinden sonra Kastamonu’ya hareket 
edildi.

Kastamonu’da Cumhuriyet Meydanı ve Şehit Şerife Bacı Anıtı, Kent Tarihi Müzesi, Nasrullah Meydanı ve Camii, 
Liva Paşa Konağı Etnoğrafya Müzesi, Münire Medresesi El sanatları Çarşısı, Şeyh Şabani Veli Hz. Türbesi ziyaret 
edildi. Ardından Daday yolu istikametinde İsmail Bey Külliyesi ve Deve Hanının görülmesinden sonra Candaro-
ğulları’nın son hükümdarı İsmail Bey’in 15. yüzyıldan kalma külliyesi ziyaret edildi. Külliye ziyareti sonrasında 14. 
yüzyıldan kalma Candaroğlu Mahmut Bey Camii ziyaret edildi.



Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Yönetim Kurulu, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Şekib Avdagiç’i ziyaret etti.

İGİAD Kurucu Başkanı Şükrü Alkan, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, İGİAD Yönetim Kurulu 
üyeleri Hüseyin Acar, Hüseyin Dinçel, Nuri Ecevit, N. Mahmut Dündar ve İGİAD İdari İşler Yöneticisi Tezcan 
Kuzu’nun katılımıyla gerçekleşen ziyarette İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’e İGİAD’ın devam eden 
çalışmalarından ve yapılması planlanan projelerinden bahsedildi. 

Sonrasında İstanbul Ticaret Odası ve İGİAD işbirliği içerisinde İş Ahlakı temelli hangi ortak projelere imza atılabi-
leceği konusunda görüşler masaya yatırıldı. 

Verimli geçen görüşmenin ardından İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Advagiç’e bir İGİAD hediyesi takdim 
edildi.
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İGİAD’dan İTO’ya Ziyaret

Nihat Alayoğlu’na Hayırlı Olsun Ziyareti

İGİAD Yönetim Kurulu İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu’nu ziyaret etti.

İGİAD Kurucu Başkanı Şükrü Alkan, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, İGİAD Yönetim Kurulu 
üyeleri Hüseyin Acar, Hüseyin Dinçel, Nuri Ecevit, N. Mahmut Dündar ve İGİAD İdari İşler Yöneticisi Tezcan 
Kuzu’nun katılımıyla gerçekleşen ziyarette İTO Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu’na hayırlı olsun ziyaretin-
de bulunuldu.
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İGİAD tarafından artık geleneksel hale 
gelen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
Türkiye İş Ahlakı Zirvesi 03 Kasım 2018 
tarihinde Haliç Kongre Merkezi Eyüp 
salonunda gerçekleştirilecek. Zirvenin 
bu yılki ana teması Kamuda İş Ahlakı.

Kamuda İş Ahlakının tesisi ve uygula-
malarının müzakere edileceği İş Ahlakı 
Zirvesi’nin açılış konuşmasını Diya-
net İşleri eski başkanlarından Prof. Dr. 
Mehmet Görmez yapacak. Programın 
onur konuğu ise Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay.

İGİAD tarafından ilk defa 15 Ekim 2016 tarihinde yapılan Türkiye İş Ahlakı Zirvesi alandaki önemli bir boşluğu 
doldurmayı hedefliyor. Zirve, Türkiye’de “İş Ahlakı”nı kamuoyunun, Devlet kurum ve kuruluşlarının, iş dünyası-
nın ve STK’ların gündemine taşımayı; İş ahlakı konusunda duyarlılık artışı sağlamayı; İş ahlakının yaygınlaşmasına 
katkıda bulunmayı; iş ahlakında iyi uygulama örneklerini ortaya çıkarmayı ve kamuoyunun gündemine taşımayı 
amaçlıyor.

Bu yılki teması Kamuda İş Ahlakı olan zirvenin 2016’daki teması İş Ahlakı, 2017’de ise Üretimde İş Ahlakı olarak 
belirlenmişti.

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi Tertip Komitesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Yılmaz Yaman, Doç. Dr. Murat Şentürk, 
Ömer Bedrettin Çiçek, Hüseyin Dinçel, Mustafa Karabaş ve Kadir Budak’tan oluşan oluşuyor.

İGİAD TİAZ’a Hazırlanıyor
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TİAZ 2018 Konuşmacılar

TİAZ 2018 Program Akışı



14 ülkeden 35 genç akademisyenin katılımı, İslam dün-
yasından duayen isimler, Prof. Gulzar Haider, Prof. Jamel 
Akbar, Prof. Mustafa Benhamouche’un dersleri ve saygın 
bilim adamlarının moderatörlüklerindeki atölyeleri ile 5. 
Uluslararası İLEM Yaz Okulu (IISS) 9-14 Temmuz tarih-
leri arasında İlmi Etüdler Derneği ve Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirildi. 

Bir hafta boyunca “Kentsel Krizler Ve İslam Dünyası’nda 
Eğilimler” konularında çeşitli bildirilerin sunulduğu prog-
raın sonunda bir deklarasyon yayınlandı. Bildiride “5. IISS 
Tertip heyeti, dersler ve atölyelerin ana vurgularından ha-
reketle, aşağıdaki sonuç bildirgesinde yer alan hususların, 
İslam dünyasının büyük krizler ile karşı karşıya kalan şe-
hirleri başta olmak üzere tüm coğrafyalar için büyük önem 
taşıdığını deklare etmektedir.” denildi.

Lisansüstü düzeydeki akademisyenlerin katıldığı yaz okulu 
boyunca ayrıca çok sayıda atölye çalışması gerçekleştirildi 
ve katılımcılar çalışmalarını birbirleriyle paylaştılar.
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İLEM Yaz Okulu Kentsel ve Çevresel 
Sorunlara Odaklandı 



İLEM, 15-22 Temmuz tarihleri arasında “İstanbul’dan Anadolu’ya İlim Köprüsü” olmak gayesiyle Anadolu’daki 
öğrencilere yönelik düzenlediği İLEM Yaz Akademisi’ni 65 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirdi.

Eğitim dönemi içerisinde İstanbul’daki lisans öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenleyen İLEM, İstanbul’dan 
Anadolu’ya ilim ve hikmet köprüsü olma gayesiyle İLEM Yaz Akademisi’ni düzenliyor. Bu sene üçüncüsü gerçekleş-
tirilen programa Anadolu’nun farklı şehirlerinden lisans 3.ve 4. sınıfa devam eden 65 öğrenci katıldı.

63 farklı üniversiteden 337 başvurunun yapıldığı programa kontenjan çerçevesinde 36 farklı üniversiteden 65 öğ-
renci dahil edildi. 15-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen program İbrahim Halil Üçer, “Bir Yeri Gös-
termeyen Pencereler: Arayışlar Dönemi İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Bütünlük Sorunu” başlıklı açılış konuş-
masıyla başladı. Programda; Lütfi Sunar, Modernitenin Kökenleri ve Oluşumu, Mahmut Hakkı Akın, Türkiye’de 
Toplum ve Siyaset, Rahile Kızılkaya Yılmaz, İslami İlimlere Giriş, Taha Eğri, Modern İktisadi Düşünce ve Küresel 
Ekonomik Sistem, Zeyneb Hafsa Orhan, İslam İktisadına Giriş, M. Hüseyin Mercan, Çağdaş İslami Hareketler, 

başlıklı seminer derslerini gerçekleştirdi. Kurtuluş Öz-
türk, Ali Ulvi Kurucu Hatıralar I. cildi, eğitim programı 
danışmanları ise İlahi Sözün Gücü kitaplarının tahlili-
ni, Yusuf Ziya Gökçek ise Toplumsal Hafıza ve Sinema 
bağlamında Shooting Dogs (2005) -  Grbavica (2006) 
filmlerinin kritiğini gerçekleştirdi.

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı, Üsküdar ve Sultanbeyli 
Belediyelerinin katkıları ile gerçekleşen program, katılım 
belgelerinin takdiminin ardından son buldu.
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İLEM Yaz Akademisi Türkiye’deki 
Üniversitelileri Buluşturdu
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Lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen İLEM Eğitim Programı 
2018-2019 dönemi başvuruları alındı.

İLEM Eğitim Programı ile katılımcılara; insanı, toplumu ve dün-
yayı tanıyıp anlamalarını sağlayacak gerekli bilgi, bakış açısı, fikir 
ve metodlar ile ilmi çalışmalara yön verecek ahlâkî bir duruş ka-
zandırmayı amaçlıyor. 

Program üç kademeden müteşekkil olup, ilk iki kademe de semi-
ner dersleri ve grup çalışmalarını takip eden katılımcılar üçüncü 
senede akademik ilgi alanları çerçevesinde bir atölye çalışmasına 
katılıyor ve atölye yürütücüsü nezaretinde akademik hayata hazır-
lanıyor. Bu süreç sonunda programı başarı ile tamamlayan öğren-
ciler, İLEM Eğitim Programından mezun oluyor.

İLEM Eğitim Programında alanında uzman hocaların verdiği 
beşeri ve sosyal bilimler seminerler dersleri, haftalık okumalarla 
desteklenmekte ilmi donanımın yanı sıra özgün biçimde grup ça-
lışmaları ve danışmanlar eşliğinde öğrencilerin şahsi yönelimlerine 
de rehberlik ediyor.  Program, yalnızca yol göstermekle kalmayıp 
bu yolda öğrencilerine eşlik ederek geziler ve kamplarla uhuvvetli 
tartışma ve paylaşım alanlarına imkan sağlıyor.

İLEM Eğitim Programı Başvuruları 
Alındı
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İLEM, 15 ve 16 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Medeniyet Üni-
versitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bir Endülüs Çalıştayı 
düzenliyor. Çalıştaya dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda tebliğ 
başvurusu yapıldı. Program “al-Andalus in Motion: Travelling Con-
cepts and Cross-Cultural Contexts” başlığını taşıyor.

Çalıştayda Endülüs’ün tarihi ve kültürel mirası, sanatı, bölgeyi ziya-
ret eden seyyahlar hakkında ve çeşitli alt başlıklarda bildiriler sunu-
lacak. Endülüs Çalıştayı İngilizce dilinde gerçekleştirilecek.

İlmi Etüdler Derneği’nin dışarıya açılan yüzü web sitesi yenilenen arayüzüyle yayınlandı. 

Yeni bir tasarımla sunulan web sitesinde İLEM’in etkinlikleri, yayınları, eğitimleri ve projelerine ulaşmak çok daha 
kolay hale geldi.

Web sitesinde bazı ders, sempozyum ve konferansların görüntüleri de yer alıyor.

Endülüs Çalıştayı Başvuruları 
Sona Erdi

İLEM Web Sitesi Yeni Yüzüyle Yayında
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İslamcı Dergiler Projesi’nin 3. aşamasında 500’ü aşkın dergiden oluşan kütüphane ve dijital arşivin oluşturulması 
çalışmaları devam etmekte. Hala çıkmakta olan dergilerin eksik nüshaları dergi sahipleri ve kurumlarıyla yapılan gö-
rüşmeler sonucunda tamamlanırken, yayın hayatına son vermiş dergilerin eksikleri ise kişisel bağışlardan ve sahaflar-
dan temin edilmektedir. Ahmet Kalkan,  Halil İbrahim Düzenli, Yasin Ramazan gibi isimlerin dergi arşivlerini pro-
jemizle paylaşmaları kütüphanemizi zenginleştirmiş ve önemli eksik nüshaların tamamlanmasına vesile olmuştur. 

Arşivimiz geliştikçe dergilerin kataloglanma ve dijitalleştirilme süreçleri de hızlanmakta ve  araştırmacıların kul-
lanımına açılmaları mümkün hale gelmektedir. Nüshaları tamamlanan dergilerin imtiyaz sahiplerinden, derginin 
internet yayını ve kütüphane kullanımına açılabilmesi için muvafakatname alınarak dergi süreci tamamlanmaktadır. 
Projenin ilk iki aşamasında 100’e yakın derginin dijitali proje sitesinde açılmıştır. 3. Aşama olan 1980 sonrasında 
çıkan 200 derginin 13 bini aşkın sayısı kataloglanmış, bunların 100’e yakını idp.org.tr’de kullanıma açılmıştır. 

Proje, dergi kütüphanesinin yanısıra kitap bağışları ile de arşivini geliştirerek daha ge-
niş bir araştırma zemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda bir yandan dergi 
kütüphanesinin eksikleri tamamlanırken bir yandan da İslam düşüncesi geleneğini yan-
sıtan kitapların bağışları ile kitaplığımız çeşitlenmektedir. Düşün Yayınları, Mehmet 
Fatih Yoksul, Halil İbrahim Yenigün, Mehmet Yaşar Soyalan’ın yaptığı kitap bağışları 
ile kitaplığımız ilk bağışlarını almıştır. 

Her aşama sonunda gerçekleştirilen sempozyumlarla erişilen bilgilerin değerlendirilme-
si ve İslamcılık düşüncesinin İslamcı dergilerdeki yüz yıllık seyrinin incelenmesi pro-
jenin amaçlarından biridir. İslamcı Dergiler Sempozyum serisinin 3.’sü  20-22 Nisan 
2018 tarihinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan açılış programı ile 
gerçekleşmiştir. “İslamcı Yayıncılığın Yüz Yılı: 1908’den Günümüze İslamcılık Düşün-

İslamcı Dergiler Projesi’nin
Arşivi Büyüyor



cesi ve İslamcı Dergiler” başlığı ile gerçekleştirilen sempozyum, Türkiye’deki İslamcı düşüncenin seyrini arşivler 
ışığında farklı veçhelerden değerlendirmek için yeni bir zemin açmıştır. 6 ayrı oturumda 27 ismin tebliğ sunduğu 
sempozyumda tanıklıklar oturumuyla birlikte 1980 sonrası dönemin önemli yayıncılarının deneyimleri de dinlendi.

Gerçekleştirilen ilk iki sempozyumda sunulan tebliğlerin genişletilmiş hallerini içeren üç ayrı kitap  yayımlanmıştır. 
Bu kitaplar: “1960-1980 Arasında İslamcı Dergiler: Toparlanma ve Çeşitlenme” , “İslam’ı Uyandırmak: Meşruti-
yet’ten Cumhuriyet’e İslamcı Düşünce ve Dergiler”, “İslam’ı Uyandırmak: Çok Partili Yaşama Geçilirken İslamcı 
Düşünce ve Dergiler”. 3. Sempozyum bildirilerini de içeren 4 ciltlik külliyatta farklı kategorilerde 100’e yakın 
makalelerin yer almasının 40’ı aşkın portre ve dergi değerlendirme yazıları da yer alacaktır. Hazırlanan bu seri ile 
birlikte İslamcı Dergiler Projesi’nin 3 aşamasını da içeren kapsamlı araştırmaların ışığında oluşan bir külliyat ta-
mamlanmış olacaktır. 

Projenin devam eden Sözlü Tarih görüşmeleri ile 1960 sonrası dönemin önde gelen yayıncı ve entelektüellerinin 
deneyimleri kayıt altına alınarak İslamcı düşüncenin izlekleri takip ediliyor. 50’ye yakın isimle gerçekleştirilen mü-
lakatların kayıtları sözlü tarih sitesinde yayımlanarak döneme birincil ağızdan ışık tutuyor. Sözlü Tarih çalışmasında 
son dönemde görüşmeler gerçekleştirilen bazı isimler şöyle; Resul Tosun, Mehmet Yaşar Soyalan, Süleyman Çevik, 
Memduh Kars, Davut Güler, Kazım Sağlam.

İDP kataloğu ve dijital arşivi gün geçtikçe daha fazla çalışmanın verisi haline gelmekte. İDP kataloğu yurtiçi ve 
yurtdışında hazırlanan birçok tez ve makale hazırlık sürecinde araştırmacıların veri sağlamalarını kolaylaştırmıştır. 
İslamcı Dergiler arşivi halihazırda birçok tez çalışması için veri sağlamakta, araştırmacılar arşiv merkezimize gelerek 
ihtiyaçları olan nüshaları buradan edinebilmektedirler.
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YEKDER’de Bayrak Değişimi

Çalışmalarını 15 yıldır büyük bir heyecan ve özveriyle sürdüren YEKDER’de bayrak değişimi yaşandı. 4 Haziran 
2018 tarihinde gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Genel Kurul toplantısıyla YEKDER’in yeni yönetim kurulu belirlen-
di.

Üsküdar Bulgurlu Semt Konağı’nda gerçekleştirilen toplantı Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Divan Heyeti 
Başkanı Sıddık Acarlar’ın selamlama konuşması ile başladı. Daha sonra YEKDER Yönetim Kurulu Üyesi Kurtuluş 
Öztürk, 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında sunum yaparak toplantıda hazır bulunan 
üyeleri bilgilendirdi. Faaliyet raporunun ardından genel kurul üyelerin oylarına sunulan yeni yönetim seçildi. Yöne-
tim Kurulu başkanlığından ayrılan Yusuf Alpaydın veda konuşmasını yaptı.

Alpaydın konuşmasında şunları kaydetti:

Altı yıldır sürdürdüğüm başkanlık vazifemden ayrılmış oldum. Bugün bu 
vazifeden ayrılırken öncelikle Mevla’ya beni böyle işlerde aracı kıldığı için 
sonsuz hamdüsenalar ediyorum. Görevde bulunduğum süreçte YEKDER 
olarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde yöntem olarak doğrudan bilginin 
verilmesinden ziyade katılımcılara şuur kazandırma yolunu tercih ettik. İslam’ın 
hayatın tamamını kapsayan bir din olduğu mesajını ısrarla vurguluyoruz. 
Bundan sonra da YEKDER’in bu doğrultudaki çalışmalarında bir nefer olarak 
yer alma gayretinde olacağım. Beraber omuz omuza emek verdiğim değerli 
ekip çalışanlarıma canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.
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Yeni dönem için Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Sedat Özgür yaptığı teşekkür konuşmasında altı yıldır birlikte ça-
lıştığı Yusuf Alpaydın’ın işin lokomotifi olarak çalıştığı ve arkasında derneğin organlarını harekete geçirerek en kıy-
metli zamanını bu uğurda harcamaktan çekinmediğini ifade ederek, Alpaydın’a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Zor bir sürecin kendilerini beklediğini belirten Özgür, “Muhatabı insan olan ve onlara bir şeyler kazandırma derdi 
olan her işin zor olduğunu biliyoruz. Modern çağın getirdiği problemlerle uğraşan, özüne dönmesine fırsat verilme-
yen ve aslında yeryüzünün en şerefli varlığı olan insanlar için çalışmanın kolay olmadığının farkındayız. Ancak tüm 
zorluklarla beraber kolaylıklarında bizimle beraber olduğunu biliyoruz ve diyoruz ki Allah’ım kolaylaştır, zorlaştır-
ma ve hayırla tamamla. Devraldığımız bu kıymetli görevde inşallah tüm gayretlerimizle daha ileriye taşımak için 
mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı. Toplantının son bölümünde Yusuf Alpaydın’a plaket takdim edildi. Yeni 
Yönetim Kurulu’nun sahneye davet edilerek tanıtılması ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

YEKDER’in yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Sedat Özgür, Kurtuluş 
Öztürk, Gülsüm Pehlivan Ağırakça, Merve Akkuş Güvendi, Elif Konar Özkan, 
Muhammed Ü. Öztabak, Dursun Ali Emecen, Hüseyin Türkan, Meryem Çapun, 
Arife Gümüş, Hafsa Nur Aslanoğlu, Muhammed Fatih Sağlam.
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WONDER Eğitimci Geliştirme Programına
İştirak Etti

Derya Öncü Koleji Öğretmenleri Eğitim Atölyelerinde

Eğitimlerinin kalitesini arttırmak amacıyla YEKDER ve 
WONDER işbirliği ile düzenlenen bir haftalık program 
kapsamında, WONDER eğitimcileri, derneğimizde ger-
çekleştirilen Eğitimci Geliştirme Programı (EGP) eğitim-
lerine katıldı.

Program kapsamında “Tashih-i Huruf ” dersleri Ali Bay-
ram, “Ses Temelli Elif Ba İle Cüz Öğretimi ve Kur’an-ı 
Kerim Öğretim Yöntem ve Teknikleri” oturumları Ayşe 
Öztürk ve Ruşen Yavuz, “Siyer Öğretim Yöntemleri” ise 
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilal 
Yorulmaz tarafından verildi.

28 Şubat sürecinde yaşanan katsayı sorunu sebebiyle eğitimlerine Avusturya’da devam eden üniversite öğrencileri 
tarafından Viyana’da kurulan WONDER, son yıllarda Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik sürdürülen din 
eğitimlerine de katkı sunuyor.

YEKDER bünyesinde sürdürülen eğitim atölyelerine Der-
ya Öncü Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Zümre 
Başkanı Tülay Akbulut ve beraberinde 11 öğretmen katıldı. 
Atölyede Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Bilal Yorulmaz ve YEKDER Yönetim Kurulu Üye-
si Dursun Ali Emecan tarafından “Din Öğretiminde Film 
Okuma ve Din Öğretiminde Oyun” eğitimi verildi.  

Din öğretiminde film okumanın iki aşaması olduğunu ak-
taran Bilal Yorulmaz, Türk-yabancı sinema dizi kültüründe 
yapılan algıların dikkate alınması gerektiğine vurgu yaparak 
örnek sahnelerden kesitler sundu. Yorulmaz, sübliminal me-
saj içerikli sahnelerin çocukların gelişiminde olumsuz yön-
de etkilediğini ve bunların, bilincin fark edemeyeceği hızda 
yerleştirilen yazı, görüntü ve sesten oluştuğuna dikkat çekti.

Atölye eğitiminin ikinci oturumunda “Din Öğretiminde Oyun” eğitimini veren Dursun Ali Emecen ise oyunun 
insani ilişkilerde bağ kurmada en iyi yöntemlerden biri olduğunu söyledi.
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Marifet Okulu Modelleme Çalışmaları
İYC Şubeleri ile Sürüyor

YEKDER bünyesinde gerçekleştirilen “Marifet Okulu” programının tanıtım ve modelleme çalışmaları devam edi-
yor. Temmuz ayında 26 İlim Yayma Cemiyeti (İYC) şubesinin katılımı ile gerçekleştirilen Marifet Okulu tanıtım ve 
modelleme çalışmalarının ikincisi 8 Eylül 2018 Cumartesi günü Eyüp’teki İYC Genel Merkezi’nde yapıldı.

Kahvaltı ile başlayan programda YEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür, YEKDER Yönetim Kurulu Üyesi 
Kurtuluş Öztürk, YEKDER Gençlik Eğitimleri Koordinatörü Talha Boyalık, İYC Genel Müdür Yardımcısı Nu-
rullah Şimşek, İYC Gençlik Çalışmaları Koordinatörü Yasir İbili ve katılımcı İYC şubelerinin temsilcileri hazır 
bulundu. 

Açılış konuşmasını yapan İYC Genel Müdür Yardımcısı Nurullah Şimşek, YEKDER tarafından gerçekleştirilecek 
modelleme çalışması ile birlikte bu sezon Marifet Okulu programını uygulamaya başlayacak olan 22 İYC şubesine 
programın hayırlı olması dileklerini iletti.

YEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür, programın planlama, raporlama ve denetleme süreçleri üzerinde 
dururken, YEKDER Gençlik Eğitimleri Koordinatörü Talha Boyalık ise programın detayları ve saha uygulamaları 
hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Bu sezonu Türkiye’nin dört bir yanında Marifet Okulu programını uygulamaya başlayacak İYC şubelerine yönelik 
modelleme çalışmaları devam edecek.
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Marifet Okulu Yaz Kampları 
Gerçekleştirildi

YEKDER Çalışanlarında
Bayrak Değişimi

YEKDER’de Yeni Dönem
Tanışma Toplantısı

YEKDER Marifet Okulu tarafından Asya Park Kamp 
alanında düzenlenen dönem sonu yaz kampları ta-
mamlandı. Marifet Okulu öğrencileri kamp boyunca 
farklı etkinlikler gerçekleştirerek doyasıya eğlendi. Bir 
yıl boyunca yoğun çalışmaların ardından yaz kampında 
doğa ile buluşan öğrenciler şehrin gürültüsünden uzak 
doğanın temiz oksijeni ve huzurunu yaşadı.

YEKDER’de yeni dönemde bazı çalışma arkadaşlarımız 
veda ederken yeni çalışma arkadaşları aramıza katıldı. 
Yeni dönemde Sibel Özil, Elif Özdoğan ve Muhammed 
Duran YEKDER’de çalışmaya başlarken Nurcan Yıldı-
rım, Elif Öztürk, Şehadet Sena Ulucak ve Zübeyde Se-
zer’in YEKDER’deki mesaili çalışmaları sona erdi.

YEKDER’de yeni çalışma dönemi hazırlıkları sürüyor. 
Dernek merkezinde gerçekleştirilen tanışma toplantı-
sında, YEKDER Yönetim Kurulu üyeleri, koordina-
törler ve dernek çalışanları bir araya geldi. YEKDER 
Başkanı Sedat Özgür’ün açılış konuşması ile başlayan 
toplantıda, organizasyon yapılanmasında meydana ge-
len değişiklikler tanıtıldı ve yeni döneme ilişkin fikir 
alışverişinde bulunuldu.





İLKE’den Yeni Bir Proje: Geleceğin Türkiye-
si Geleceğin Türkiyesi Projesinin İlk Raporu 
Sunuldu İLKE Gündem Konuşmaları Devam 
Ediyor İLKE Görüş Yazıları Gündemin Nabzını 
Tutuyor İLKE’de Bayram Coşkusu 14. Kurum-
sal Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi İL-
KE’den İLEM ve YEKDER Yönetimine Tebrik Zi-
yareti Genel İstişare Kurulu Toplantısı Yapıldı
İLKE Araştırma Stajyeri Başvurular Alındı İL-
KE’de Dergi Okuma Köşesi İBS Bakım Çalışması 
Yapıldı İLKE Kütüphanesi Sizleri Bekliyor İkti-
sat Yayınları’ndan Yeni Kitaplar Gazali, Adalet ve 
Sosyal Adalet Kitabı Tanıtıldı İKAM’dan Yoğun 
Dersler İKAM Yürütme Kurulu’na Yeni İsimler
İKAM Temsilcimiz Malezya’da Ziyaret-
ler Gerçekleştirdi  7. İslam İktisadı Atölye-
si Hazırlıkları Başladı İktisadi ve Ticari Yaşam 
Uygulamaları İstişare Toplantısı Malezya’dan 
İKAM’a Ziyaret Genç Araştırmacılar İKAM’da 
Buluştu STK’lara Bursiyer Mülakatı Eğitimi 
STK’larda Gönüllü Mülakatı Araştırması Burs 
Mülakatı Rehberi Yayınlandı STK’larda Kurum 
Kültürü Araştırması “Gönüllü Yönetimi ve Ku-
rumsal Yönetim ve Organizasyon” Dersleri

Ücretsiz olarak dağıtılır. Yılda dört sayı olarak yayınlanır. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
İLKE Bülten, İLKE ve kurumları İGİAD, İLEM ve YEKDER’i tanıtmak ve faaliyetlerini duyurmak, İLKE üyeleri arasında etkileşim
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