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Mütevelli Heyet Başkanından
Büyük hedeflerle yola çıkmıştık...
Geriye dönüp baktığımızda bu süre
içerisinde birçok önemli çalışmaya
imza attık İLKE vakfı olarak…
Yola çıkarken İLKE’nin kurumlarıyla
birlikte toplumda saygın bir konumda
olmasını arzu etmiştik. Nitekim epey
mesafe kat ettik bu anlamlı yolculukta.
Kuruluş dönemimizde yapmayı düşündüğümüz pek çok şeyi hatta daha fazlasını gerçekleştirdik, Elhamdülillah.
İLKE olarak, özgün projeleri gerçekleştirmenin yanında önemli gayelerimizden biri de kurumlarımız arasında koordinasyon ve eşgüdümü sağlamaktı.
Bugün gelinen nokta itibarıyla kurmuş
olduğumuz alt yapıyla, kurumlarıyla
en üst düzeyde koordinasyon ve eş
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Nihat Erdoğmuş
İLKE Mütevelli Heyet Başkanı

dağılımı yaparak önemli tasarruflar

gın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER)

sağladık. Kendi içinde safları sıklaş-

de çeşitli yaş ve cinsiyet gruplarında

tırırken, kardeş kuruluş ve camialarla

yaygın din eğitimi alanlarında önde

istişare ve işbirliği yaparak birlikte iş
yapma kültürüne katkı sağlamayı da
unutmadık.
Ülke olarak; gündemi oldukça hızlı bir
şekilde değişen olağanüstü koşullardan geçmekteyiz. Buna rağmen, kendimize çizmiş olduğumuz istikametten
asla vazgeçmedik. Gündelik olanın tüm
ayartmalarına rağmen ısrarla, sebatla
doğru bildiğimiz, en iyi yapabildiğimiz
işleri yapmaya gayret ettik, etmeye de
devam edeceğiz. Zira kalıcı ve faydalı
işlerin ancak belirli alanlara odaklanmanın neticesinde ortaya çıkacağına
inanmaktayız. Bu doğrultuda hareket
eden kurumlarımız birbirinden nitelik-

gelen işleri gerçekleştirmekteler .
Toplumu dönüştürmeyi kendine misyon edinen bir dernek olarak İLKE’nin
Türkiye ve dünyada yaşanan olaylara
bigane kalması söz konusu olamazdı.
Bu sebeple raporlar üreten, araştırmalar yapan, atölyeler, sempozyumlar,
seminerler, paneller tertip eden bir kurum olma gayreti içerisinde olduk. Tüm
bunları yaparken bir yandan ülkemizin
ihtiyaç duyduğu “sivil” bakışı korumaya
çalışırken, diğer yandan çalışmalarımızın neticelerini kamu kurumlarıyla
paylaşmayı da ihmal etmedik.
Elinizdeki kitapçık, İLKE’nin temel faaliyet alanlarının tanıtımına dair kısa

güdümü sağlamanın mutluluğunu

li çalışmalara imza atıyor. İlmi Etüdler

ve güvenini yaşamaktayız. Kurumla-

Derneği (İLEM) ilmi çalışmalar; Türkiye

bir özet sunmaktadır. Rabbimizden

rımızla yakaladığımız bu sinerji sa-

İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği

bizi daha güzel ve nitelikli çalışmalara

yesinde, faaliyet alanlarında görev

(İGİAD) iş ahlâkı ve girişimcilik ve Yay-

vesile kılması duasıyla…
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Yönetim Kurulu Başkanından

Lütfi Sunar
İLKE Yönetim Kurulu Başkanı

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı bünye-

Bugüne kadar çalışmalarımızda tarih-

tişmesine çaba gösteriyoruz. Toplumsal

sinde Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği

sel birikimimizin bize sunduğu fikri ve

değerlerin yayılması için çaba sarf edi-

(YEKDER), İlmi Etüdler Derneği (İLEM)

yoruz. Bünyemizde bulunan oluşumuna

Derneği (İGİAD) gibi güçlü kuruluşla-

ilmi katkıları merkeze alarak bugüne
hitap eden düşünce ve uygulamalar
geliştirme gayretindeyiz. Zira bir fik-

rı; İslam İktisadı Merkezi (İKAM) ve

rin inşasında geçmişin birikiminin

Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA)

önemini biliyor ama aynı zamanda

cıyla İslam İktisadı Merkezi (İKAM) ve

gibi merkezleri barındıran kamusal

bugünün iyi analiz edilmesi gerek-

bilgi, politika ve strateji üreten bir

tiğini böylelikle geleceğe dair güçlü

kuruluştur.

bir perspektif sahibi olunabileceğini

ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı

İLKE olarak, sivil çalışmaların insanı ve
toplumu ilgilendiren kritik meseleler-

savunuyoruz. Geçmiş ile barışık bir
zihin bugünü anlamada ve sorunlara

öncülük ettiğimiz kuruluşların yanı sıra,
çalışmalarımızı derinleştirmek amaKurumsal Yönetim Akademisi (KYA) gibi
özel alanlarda öncü kurumlar kurduk.
Elinizde bulunan katalog ile, İLKE ve
kurumlarını kendi yüklediğimiz anlam
çerçevesinde tanıtabilmeyi ve temel

çözüm üretmede imkanlarla doludur.

faaliyet alanlarını anlatabilmeyi he-

toplumun ihtiyaç ve beklentilerine

Bu inanç ve bakış açısıyla kurumlarımız ile birlikte bugüne kadar pek çok

veremesek de niyetimizi ve faaliyet-

dair yapacağı her türlü faaliyetin çok

kıymetli çalışmaya imza atmış olmanın

kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bilginin

mutluluğu içerisindeyiz. Hak eksen-

ve bilgi ile inşa edilmiş tüm çalışma-

li bir iş hayatı için emek sarf eden iş

ların Hak katında değerli ve toplum

adamlarının varlığının farkındalığıyla

nezdinde istifade edilen bir konum-

insani geçim şartlarını oluşturmaya

da bulunduğunu ümit ediyoruz. Bu

çabalıyoruz. İlmi birikimlerden bes-

eden, uygulanabilir ve hayır odaklı

bağlamda faydalı olanı çoğaltmaya

lenerek yeni bir düşüncenin inşasını

daha birçok çalışmayı gerçekleştire-

çabalıyoruz.

gerçekleştirecek ilim adamlarının ye-

bilmek için yola yeniden koyulduk.

de önemli bir yerinin bulunduğuna ve
bu nedenle sivil toplum kuruluşlarının,

defledik. Çalışmaların tamamına yer
lerimizin amacını bir nebze anlatabildiğimize inanıyoruz.
Yüklendiğimiz bu ağır sorumluluğun
farkında olarak; adil, kuşatıcı, tutarlı,
yapıcı, istişareye dayalı, bütünlük arz
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Biz Kimiz?
“Hayır yolculuğunda bir karınca…”

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, pek çok

için çocuklarımıza, gençlerimize ve ye-

helâl kazancın adil bölüşümünü yay-

hayır ve hizmet kuruluşunu kurmuş ve

tişkinlerimize sahih bir din eğitiminin

gınlaştırmak için çabalıyoruz.

destek olmuş iradenin, çalışmalarını

verilmesini önemsiyoruz. Özgün ilmi

İLKE olarak ülkemizin ihtiyaç duydu-

derinleştirmek amacıyla tesis edilmiş
bir çatı kuruluştur. İnsana ve insanlığa
hizmet etmeyi hedeflediğimiz çalışmalarımızda toplumun değişen ihtiyaçlarını
göz önünde bulundurarak her kesim ve
yaştan insana ulaşmak istiyoruz.
Kurumlarımızla beraber iş ahlâkı ve
girişimcilik ve eğitim alanında faaliyet

timinin İslam’ın düşünce ve medeniyet
birikimi üzerinde yeşerebileceğine olan
inancımızla hareket ediyor, ilmi geleneğimizi sürdüren insanların yetişmesine
zemin oluşturarak insanlığın sorunlarına çözüm üreten ilmi çalışmalar yapmayı gaye ediniyoruz. Ahlâki olmayan

ğu alanlarda bilgi, politika ve strateji
üretiyor, geleceğimizde söz hakkına
sahip olabilmek için gerekli birikimin
oluşmasına katkı sağlıyoruz. Nitelikli
insan kaynağı yetiştiriyor ve sorunların
çözümü için kurumsallaşmalar gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin ufkunu geliştirmede sorumluluk sahibi olduğumuza

gösteriyor, nitelikli akademik çalışma-

bir işi meşru kabul etmeyerek piyasa

lara imza atıyoruz. İslami değerleri esas

şartlarını sorguluyor, hak eksenli bir iş

politikacılara yol gösterecek stratejik

alarak ilkeli bir yaşamın sürdürülmesi

hayatının inşasına gayret sarf ederek

araştırmalar yapıyoruz.

Araştırma Merkezlerimiz
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yaklaşımların, düşünce ve pratik üre-

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı

dair bir bilinçle yarınlara hazırlanıyor,

Kurumlarımız

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

İnsana ve insanlığa hizmet etme hedefi ile yaşama

Daima hayra ortak olma hedefini gözetme

Yapılan işlerde istişare eksenli hareket etme

Görevlendirmede liyakati esas alma

Çalışmalarımıza ihtimam gösterme

Faaliyetlerimizde kuşatıcı ve kapsayıcı olma
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Faaliyetlerimiz
İlkeli duruş ve güçlü kurumlarla yarınlara doğru

Kurumlarımız için yön tayin edici bir
görev üstlenmekle birlikte, ülkemizin
ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi, politika
ve strateji üretiyor, geleceğimizde söz
hakkına sahip olabilmek için gerekli
birikimin oluşmasına katkı sağlıyoruz.
Nitelikli insan kaynağı yetiştiriyor ve
sorunların çözümü için kurumsallaşmalar gerçekleştiriyoruz. Güçlü bir araştırmacı kadrosu tarafından yürütülen
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araştırma ve yayın faaliyetlerimize
devam ediyoruz.
Geleceğin Türkiyesi projesi ile ülkemizin
ufkunu geliştirmede sorumluluk sahibi
olduğumuza dair bir bilinçle yarınlara
hazırlanıyor, politikacılara yol gösterecek nitelikli araştırmalar yapıyoruz.
İLKE bünyesindeki merkezlerimizden İslam İktisadı Araştırma Merkezi ile İslam
iktisadı düşüncesinin külli bir şekilde

inşası için yetkin fikirlerin üretilmesini
amaçlayan atölye çalışmaları, yayınlar,
etkinlikler ve eğitimler düzenliyoruz.
Gönüllü kuruluşların kurumsal kapasitelerini ve yetkinliklerini artırmayı
hedefleyen Kurumsal Yönetim Akademisi ile sivil alandaki çalışmaların
gönüllülük ruhunu ve motivasyonunu
kaybetmeden daha organize, verimli
ve sürekli olmasına katkı sağlıyoruz.

Ortadoğu’da İslamcı Siyaset Araştırması

Türkiye’de İslami STK’ların Değişimi Araştırması

Onurlu İnsan Onurlu Yaşam için İnsani Ücret Araştırması

Türkiye’de Reklam Ahlâkı Araştırması

İslam İktisadı Atölyesi

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi

Türkiye’de Din Eğitimi Projesi

Geleceğin Türkiyesi Projesi
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Geleceğin Türkiyesi Projesi

Dünyanın nabzını ölçen aynı zamanda

politika, sivil toplum, kültür politika-

ruz. Belirlenen her bir alanda konunun

da yerel dinamiklerimizle beslenen

ları ve sosyal politikalar başlıklarında

uzmanı kişilerce hazırlanan raporlar-

ilke koyucu ve çözüm vaz eden çalış-

vizyoner raporlar hazırlıyoruz.

malarımıza Türkiye’nin gelecek vizyo-

Raporlar ile mevcut ve geçmiş uygula-

nuna katkı sunmak amacıyla Geleceğin
Türkiyesi Projesi’ni ekledik. Eğitim,
yükseköğretim, ekonomi, yönetim, dış

maları ve bu uygulamaların çıktılarını

da, geleceğe ışık tutacak uygulanabilir
çözüm önerileri içeren yol haritalarının belirlenmesini ve Türkiye’nin

inceleyerek Türkiye için bir gelecek

küresel alanda tanınırlığına katkıda

projeksiyonu oluşturmayı amaçlıyo-

bulunulmasını hedefliyoruz.

GELECEĞİN
TÜRKİYESİ

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı
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Geleceğin Türkiyesi Projesi

İLKE’nin kurumsal değerlerinden süzülerek Geleceğin Türkiyesi raporlarına yön veren 7 temel ilke şunlardır:
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Adalet

Raporlarda geliştirilen tüm politika ve uygulama önerileri adil bir paylaşımı dikkate
alarak insanlara ve diğer varlıklara hak ettiği değeri vermektedir.

Kuşatıcılık

Raporlar herhangi bir grubun veya oluşumun özel çıkarını gözetmeksizin toplumun tüm
kesimlerini kuşatan ve kamusal maslahatı önceleyen bir yaklaşımı esas almaktadır.

Tutarlılık

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

Yapıcılık

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

Katılım ve
İstişare

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

Teorik Bütünlük

Raporlar bütünlüklü bir teorik çerçeveye sahiptir.

Uygulanabilirlik

Raporlar ilgili alandaki uygulamaları olumlu yönde etkilemeyi amaçlamaktadır.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı

Geleceğin Türkiyesi Projesi

İLKE Vakfı, Geleceğin Türkiyesi Projesi kapsamında hazırladığı raporlar ile
Türkiye’nin yarınlarına ışık
tutacak, ilkeli, bütünlüklü,
uygulanabilir, yol gösterici çalışmalar ortaya koymaktadır. Alanında uzman
isimlerin kaleme aldığı Geleceğin Türkiyesi Raporları,
ilgili alanlarda devam eden
süreçleri analiz ederek önümüzdeki on yılda nasıl bir
yapı öngörüldüğüne dair
vizyon oluşturan çerçeveler
içermektedir.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı
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Politika Notları
Çalışma alanı olarak belirlediğimiz

katılımıyla derinlemesine müzakere

Politika Notları, kendi dışımızdaki sivil

yönetim, üniversite yapısı, eğitim po-

ediyoruz.

toplum kuruluşlarına öncülük etmeyi

litikaları ve sivil toplum alanındaki

Kuşatıcı bakış açısıyla daha tikel va-

ve yüklendiğimiz misyonu daha etkin

etkinliğimizi ortaya koymak, politika
üretmek ve somut çözüm yollarını
göstermek amacıyla Politika Notları’nı hazırlıyoruz. Ayda bir yayımlanan
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kıaları sıcağı sıcağına yorumluyor,
böylece gündeme dair kalıcı sözler
söyleyerek hızlı akış içerisinde acil

bir şekilde yerine getirmeyi temin etmemize yardımcı olmakta ve bu durum sivil toplumun sesinin daha etkin

olarak çözümlenmesi ve yol gösteril-

bir biçimde çıkmasını ve İLKE olarak

Politika Notları’nı Gündem Konuş-

mesi gereken durumlarda önemli bir

sürdürmekte olduğumuz duruşun etki

maları’nda yazarın ve uzmanların

rolü ifa etmiş oluyoruz.

alanını genişletmemizi sağlamaktadır.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı

Araştırma ve Yayın Faaliyetleri
Farklı alanlarda uzmanlaşan araştır-

sunacak özgün araştırma projeleri

ile birlikte yürüttüğümüz İslam Ahlâk

macı kadromuz ile Görüş Yazılarını ve

geliştiriyoruz.

Düşüncesi, İslam İktisadı Atölyesi gibi

Politika Notlarını yayınlıyor, Geleceğin

Raporları, Politika Notlarını ve di-

Türkiyesi Projesi gibi Türkiye ve dünya
meselelerine dair önemli görülen konularda vizyon oluşturacak çalışmalar

ğer araştırma çalışmalarımızı matbu

projelerin çıktılarını da yayımlayarak
ulaşılabilir hale getiriyoruz.

olarak basıyor, titizlikle hazırlanan

İLKE ve kurumlarımızın çalışmalarını

araştırmaların sonuçlarını politika

dijital ortamda yayınlanan İLKE Bülten

hazırlıyor ve kurumlarımızın faaliyet-

yapıcılarıyla ve kamuoyuyla paylaşı-

aracılığıyla üye ve destekçilerimizle

lerini derinleştirerek onlara strateji

yoruz. Bunun yanısıra kurumlarımız

paylaşıyoruz.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı
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Adil bir dünya bereketli bir iktisat için

İLKE bünyesinde uzun zamandır gerçekleştirilen İslam iktisadı çalışmalarını
daha etkili bir zemine taşımak adına
kurulan İKAM, “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin
fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik
etmeyi ve yeni çalışmalara zemin teşkil
etmeyi kendisine şiar edinmiştir.

yüyen mevcut iktisadi sisteme alternatif adil, helal kazancı teşvik eden,
insana ve insan emeğine saygılı bir
sistemin oluşması için uzun soluklu,
derinlikli, bütünlüklü, nitelikli çalışmaların yapılmasını amaçlamaktadır.

boyutlarıyla ele alarak muhtelif platformlarda genişleten ve çeşitli etkinliklerle zenginleştirilerek alanda çalışan kişiler için faydalanabilecekleri
bir yapı oluşturmayı hedeflemektedir.

İslam iktisadını hem teorik hem de
pratik zeminde ele alan bu merkez,

İLEM ve İGİAD’ın kurumsal destekleriyle
kurulan Merkez’de atölye çalışmaları,
araştırma-yayın faaliyetleri, etkinlikler

İKAM, kapitalizmle el ele gelişerek bü-

İslam iktisadının konularını farklı

ve eğitimler gerçekleştirilmektedir.

İKAM’ın özgün çalışmalarından bazıları
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İslam İktisadı Atölyesi

Araştırma Raporları

İslam İktisadı Ödülleri

Ülke Raporları

İktisat Yayınları

İslam İktisadı Bibliyografyası

TUJISE (Turkish Journal of Islamic Economics)

Akademik Toplantılar

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı

İslam İktisadı Atölyeleri
İLKE, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı
Derneği (İGİAD) ve İlmi Etüdler Derneği
(İLEM) işbirliği ile ilki 2013 yılında düzenlenen atölye çalışmalarının amacı
İslam iktisadı alanında yapılan çalışmaların geliştirilmesidir. Bu atölyeler
aracılığıyla finansal sistemin dışında,
İslam iktisadının farklı yönlerinin ele
alınması ve gelecekteki çalışmalar için
bir çerçeve çizilmesi hedeflenmektedir.

İslam İktisadı Atölyesi’nin yıllara göre konuları ve işbirliği çerçevesinde
düzenlendiği kurumlar

Her yıl Nisan ayının ilk haftası organize
edilen İslam İktisadı Atölyeleri alanda
önemli bir boşluğu doldurmuş ve hem
yurtiçi hem de yurtdışında büyük ilgi
toplamıştır.

2013

“Temel Kavramlar ve Fikirler” İstanbul

2014

“İslam İktisadı ve Piyasa” İstanbul Şehir Üniversitesi

2015

“İslam İktisadında Emek” İstanbul Ticaret Üniversitesi

2016

“İslam İktisadında Sosyal Adalet” İstanbul Üniversitesi

2017

“İslam İktisadı Perspektifinden Faiz” Sakarya Üniversitesi

2018

“İslam İktisadı Metodolojisi” İstanbul Üniversitesi

2019

“İslam İktisadında Para” Marmara Üniversitesi

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı
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Araştırma Raporları
İslam İktisadının güncel ve tartışmalı
konuları ile ilgili olarak verilere dayalı
analizler yapılarak raporlar hazırlanmakta ve bu raporlar kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Yeni kavram ve kuramların
geliştirilmesi, farklı uygulama örneklerinin ortaya çıkarılması amacıyla saha
araştırmaları etrafında şekillenecek
araştırma raporları hem uzmanlara hem
de kamuoyuna yönelik eserlerin ortaya
çıkmasını sağlamaktadır.
İKAM bünyesinde İslam İktisadı alanında mevcut durum ve yönelimlerin tespit edilip analiz edildiği ülke
raporları hazırlanmaktadır. Malezya,
Pakistan, Körfez ülkeleri gibi uygulamaların görece yaygın olduğu ülkeler
başta olmak üzere İslam İktisadına
dair çalışmaların yapıldığı geniş bir
ülke grubu ele alınarak, ilgili raporlar
sırasıyla yayınlanmaktadır. Farklı ülke
analizlerinin bir arada değerlendirilmesi alanın geleceğine dair bir vizyon
çizilmesinde yardımcı olacaktır.
14
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Eğitim ve Etkinlikler
İKAM bünyesinde İslam iktisadı alanındaki çalışmalar genişletilerek, daha çok
sayıda nitelikli insanın ilgisini çekmek
ve yeni araştırmacıları yetiştirmek üzere çeşitli alanlarda dönemlik dersler
yapılmakta, okuma grupları oluşturulmakta ve yoğunlaştırılmış dersler
düzenlenmektedir.
İhtisas Programı kapsamında dönemlik
olarak düzenlenen ders ve okuma gruplarına katılanların alana yönelik ilgi ve
becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece insan kaynağının niteliğinin artırılması hedeflenmektedir.
Yıl içerisinde alanda uzman hocalar
tarafından, özel konular etrafında düzenlenen yoğunlaştırılmış dersler ile
araştırmacıların belirli meseleler hakkında odaklanarak bilgi düzeylerinin
artırılması amaçlanmaktadır. Dersler sayesinde birçok farklı uzmanla bir araya
gelme ve derinlikli olarak belirli konuları
inceleme şansı elde edilmektedir.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı
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iktisatyayin

iktisatyayin

iktisatyayinlari

İktisat Yayınları, İKAM ve Nobel Akademik Yayıncılık ile birlikte İslam iktisadı alanında eksikliği hissedilen
kaynak ihtiyacını karşılamak üzere kuruldu.
İslam İktisadı ile ilgili geniş çaplı bir külliyatın oluşturulması hedeflenen yayınevi bünyesinde şu ana kadar
40 telif ve tercüme kitap yayımlandı.
İktisat Yayınları’ndan çıkmış bazı kitaplar

İslam’da İktisadi Kuruluşlar
ve Yoksullukla Mücadele
Ed.: Munawar Iqbal

16
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KYAakademi

KYAakademi

kurumsalyonetim.org

Gönüllülük, kurumsallık, verimlilik, süreklilik

İLKE bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA), yönetim düşüncesi birikimini anlamaya ve bugüne
taşımaya yönelik çalışmalar ile gönüllü
kuruluşların günümüze dair ve geleceğine yönelik akademik çalışmalar
yapılmasını hedeflemektedir.
KYA’nın temel gayesi; sivil alandaki
çalışmaların gönüllülük ruhunu ve
motivasyonunu kaybetmeden daha
organize, verimli ve sürekli olmasına
katkı sağlamaktır.
KYA, kar amacı gütmeyen kuruluşların
kurumsal kapasitelerini ve bu kuruluşlarda gönüllü ve profesyonel çalışanların yetkinliklerini artırma, iyi uygulamaların teşviki ve yaygınlaştırılması gibi
yönetsel konulara odaklanmaktadır.

KYA’nın özgün çalışmalarından bazıları

Eğitim ve Geliştirme Programları
Yönetim Düşüncesi Seminerleri
Akademik Gelişim Seminerleri
STK Konuşmaları ve STK Çalıştayları
İyi Gönüllü Uygulamalarının Teşviki
Kurumsal Gelişim Destekleri

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı
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Eğitim ve Geliştirme Programları
KYA, STK’ların daha etkin çalışması
için çeşitli eğitimler düzenlemektedir.
Bunlardan Kurumsal Gelişim Eğitim
Programı; STK’larda yönetici olarak çalışanların yönetim bilgi ve becerilerini
artırmak, yönetim sistemleri hakkında

18
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güncel bilgi paylaşmak, STK yöneticilerini bir araya getirerek STK’larda uygulanan yönetim sistemleri ve yaklaşımları üzerine düşünme imkanı sağlamak
amacıyla senede iki kez düzenlenen
eğitim programıdır.

Profesyonel Gelişim Eğitimleri ise
STK’larda görev alan profesyonel
ve gönüllü insan kaynağının gelişimine destek vermek amacıyla
gerçekleştirilmektedir.

STK Konuşmaları ve STK Çalıştayları
STK Konuşmaları, STK’ların gündemini
oluşturan ve etkileyen olayların STK
temsilcileri ile interaktif bir şekilde
tartışıldığı ve sivil toplum alanındaki iyi uygulamaların STK temsilcileri
arasında bilinirliğinin artırılmasının
hedeflendiği etkinliktir.
STK Çalıştayları, STK’larda yaşanan
sorunların, iyileşme alanlarının ya da
geleceğe hazırlık kapsamında ele alınması gereken konuların alanda deneyimli ve/veya uzman kişilerin katılımı
ile incelendiği faaliyettir. KYA, çalıştaylarda derinlemesine müzakere edilen
konuları, çalıştay sonunda raporlayaarak ilgililerine ulaştırmaktadır.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı
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Araştırma Raporları
KYA, STK’larla ilgili çeşitli alanlarda raporlar hazırlamaktadır. Bu raporlarda
STK’larda yaşanan gelişmeler, sorunlar
ve çözüm yolları konunun uzmanları
ve sahadaki kişilerle görüşülerek ele
alınmaktadır.
KYA’nın hazırladığı ilk rapor “İslami
STK’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi” başlığını taşımaktadır.
Ayrıca çalıştaylarda müzakere edilen
konular da rapor haline getirilmekte
ve ilgililere ulaştırılmaktadır.
STK’larda Güncel Konular üst başlığında yayımlanan raporlar şunlardır:

20

•

STK’larda Burs Uygulamaları ve
İyileşme Önerileri

•

Üniversite Öğrenci Kulüplerinde
Yönetim ve Organizasyon

•

Burs Mülakatı Rehberi

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı

İLKE vizyonunu benimseyen bir grup
iş adamı tarafından 2003 yılında kurulan İGİAD; iş ahlâkı ve girişimcilik
alanında eğitim, bilgilendirme ve yayın
faaliyetleri yürütmektedir.

Maltepe Mh. General Ali Gürcan Cd. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:1 Merter Meridyen İş Merkezi Kat:4 D:419 34010 Zeytinburnu / İstanbul
T: +90 212 544 96 00 |
igiad

E: info@igiad.org.tr |
igiadtr

W: igiad.org.tr

igiad
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KURUMLARIMIZ

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği
Hak eksenli bir iş hayatı

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı
Derneği (İGİAD), İLKE vizyonunu benimseyen bir grup iş adamı tarafından iş
ahlâkı ve girişimcilik alanında faaliyetlerde bulunmak amacıyla 2003 yılında
kurulmuştur.
İGİAD, iş ahlâkının yaygınlaştırılması
ve girişimciliğin teşvik edilmesi hususlarında bilgilendirme, eğitim ve yayın
faaliyetleriyle toplumda, özellikle de
iş dünyasında, ahlâki bir duyarlılık
oluşturmak için çalışmaktadır. İGİAD,
helâl kazancın adil bölüşümü ilkesi
çerçevesinde iş ahlâkı düşüncesini
yaygınlaştırarak önemli bir boşluğu
doldurmaktadır.

22
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İGİAD’ın özgün çalışmalarından bazıları
İnsani Geçim Ücreti
Yılın Girişimcisi Ödülleri
Ekonomi Değerlendirme Toplantıları
Araştırma Raporları
İş Ahlâkı Eğitimleri
İş Ahlâkı Dergisi
Türkiye İş Ahlâkı Zirvesi

İnsani Geçim Ücreti (İGÜ)
“Helal Kazancın Adil Bölüşümü” ilkesini benimseyen İGİAD, piyasa şartları
uygulaması yerine alternatif İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) politikası ve kavramını
geliştirmiştir. Bu politikanın temeli, alt
gelir grubundaki iş görenlerin insani
yaşam standardına erişmesine yardımcı olmaktır. İşveren açısından da
yanında çalıştırdığı işgörenleri yoksun-

luğa ve yoksulluğa mahkûm etmemesi,
üretilen artı değerin adil bir şekilde
paylaşılması ve böylece iş ortamının
motivasyonunun arttırılması gereğini
ortaya koymaktır.
İGÜ, iki çocuklu bir ailenin insanca geçimini sağlayacağı taban ücret seviyesidir. İşverenin kazancına bağlı olarak,
bu ücret minimum kabul edilip daha

fazla verilmesi tavsiye edilmektedir.
Burada piyasa şartları değil hakkaniyet,
yardımlaşma ve ücretin yeterliliği esas
alınmaktadır. Özellikle emek arzının
yoğun olduğu ülkemizde piyasa mekanizmasının çalışanların aleyhine bir
durum oluşturduğu açıktır. İGÜ, bölgelere göre değişiklik gösterebilmektedir.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı
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Araştırma Raporları
İGİAD, girişimcilik ve iş ahlâkı konusunda birçok araştırma raporuna imza
atmıştır. Girişimcilik Raporu, Türkiye’de
İş Ortaklıkları Raporu gibi işadamlarına
ve sektöre katkı sunan teknik raporların
yanında İnsani Geçim Ücreti Raporu
gibi çalışanları ilgilendiren raporlar da
hazırlamaktadır.

24
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Türk iş dünyası açısından mevcut durumun ortaya konmasını, temel iş ahlâkı
değerlerinin belirlenmesini, yaşanan
problemlerin tespitini ve ileriye dönük yapılabilecekler hakkında somut
önerilerin ortaya konulmasını amaçlayan İş Ahlâkı Raporu’nun beş yılda bir
hazırlanması kararlaştırılmış ve 2008

yılında ilk rapor kamuoyuna sunulmuştur. 2013’te İş Ahlâkı Raporlarının
ikincisi hazırlanmış ve bu alandaki ilerlemeler ya da eksiklikler önceki raporla
mukayese edilerek açıklanmıştır. 2018
yılı içerisinde İş Ahlâkı Raporlarının
üçüncüsü kamuoyuna açıklanacaktır.

Türkiye İş Ahlâkı Zirvesi (TİAZ)

İGİAD tarafından ilk defa 15 Ekim 2016 tarihinde yapılan Türkiye İş Ahlâkı Zirvesi her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Zirve 2016’da İş Ahlâkı, 2017’de Üretimde İş Ahlâkı, 2018’de ise Kamuda İş Ahlâkı temasıyla gerçekleştirilmiştir.
Alandaki önemli bir boşluğu doldurmayı hedefleyen Türkiye İş Ahlâkı Zirvesi’nin Amacı
Türkiye’de “İş Ahlâkı”nı kamuoyunun, devlet kurum ve kuruluşlarının, iş dünyasının ve STK’ların gündemine taşımak.
İş ahlâkı eğitimi konusunda eğitim-öğretim kurumları, meslek örgütleri ve iş dünyasında duyarlılık oluşturmak ve
yaygınlaşmasına katkı sağlamak.
Üniversiteler, meslek kuruluşları ve iş dünyasının iş ahlâkı uygulamaları alanında teorik ve pratik ortak çalışmalar
yapmasına zemin oluşturmak.
İş ahlâkında iyi uygulama örneklerini ortaya çıkarmak ve kamuoyunun gündemine taşımak.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı
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Yılın Girişimcisi Ödülleri
Girişimciliğin teşvik edilmesi ve iş
ahlâkının yaygınlaştırılması noktasında çalışmalar yürüten İGİAD, her
yıl Girişimcilik Ödülü vermektedir.
İGİAD Girişimcilik Ödülü, girişimciliği
ve iş ahlâkına riayeti ile iş dünyasında
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gelişme ve başarılara imza atan girişimcileri ödüllendirmek ve girişimcilik ruhunu teşvik etmek amacıyla
verilmektedir.
2006 yılında verilmeye başlanan ödül;
2016 yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi

gazilerine, 2017 yılında ise PKK ile
mücadelede önemli başarılara katkı sağlayan insansız hava araçlarını
üreten Baykar Makine’ya verilmiştir.

İlim insanlarının yetişmesine zemin oluşturmak
ve insanlığın sorunlarına çözüm üreten çalışmalar yapmak amacıyla 2002 yılında kurulan İLEM;
eğitim çalışmaları ile birlikte disiplinlerarası
araştırma, yayın ve çeşitli akademik etkinlikler
gerçekleştirmektedir.

Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Türbe Kapısı Sk. No: 13 Üsküdar, İstanbul
T: +90 216 310 43 18 |
ilmietudlerdernegi

E: bilgi@ilem.org.tr |
ilmietudler

W: ilem.org.tr
ilmietudlerdernegi
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İlmi Etüdler Derneği
Geleneğin birikiminden yeni bir düşüncenin inşasına
İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ilmi geleneğimizi sürdüren ilim insanlarının yetişmesine zemin oluşturarak insanlığın
sorunlarına çözüm üreten çalışmalar
yapmak amacıyla 2002 yılında kurulmuştur. İLEM bünyesindeki çalışmalar,
geçmişi ve anı birlikte kavrayacak dirayet ve feraset sahibi ilim insanlarının
yetişmesi için disiplin sınırlarını aşan,
çok yönlü ve mukayeseli bir yaklaşımla
yapılandırılmıştır.
İLEM’in gerçekleştirdiği eğitim ve ihtisas programlarının hasılaları günden
güne çoğalarak lisansüstü düzeydeki
araştırmacıların ve kıymetli ilim insanlarının iştirakleriyle disiplinlerarası
araştırma, yayın ve türlü akademik
etkinlikler ortaya çıkmıştır. İLEM, son
zamanlarda akademik camiada derin
izler oluşturan Osmanlı Kitap Kültürü
Projesi, İslamcı Dergiler Projesi, İslam
Düşünce Atlası gibi önemli projeler
gerçekleştirmektedir.
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İLEM’in özgün çalışmalarından bazıları
Eğitim Programı
İhtisas Programı
Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi
Yaz Akademisi
ILEM International Summer School
Araştırma Projeleri
İnsan ve Toplum Dergisi
Nazariyat Dergisi

Eğitim Programı
İLEM, Eğitim Programı ile insanı, toplumu ve içinde yaşadığı dünyayı tanımak
ve anlamak üzere, lisans öğrencilerine, bir bakış açısı ve birikim sunmayı
amaçlamaktadır. Program her biri bir
yıl süren üç kademeden müteşekkildir. Programın içeriği, ilmî çalışmalar
yapılırken ihtiyaç duyulacak temel
donanımları kazandırmaya yönelik
hazırlanmaktadır.
İLEM Eğitim Programı kademelerinde
yıllık program Güz ve Bahar dönemlerinde onar hafta sürmekte, her dönem
katılımcıların takip etmeleri gereken
üç ayrı ders bulunmaktadır. Eğitim
Programı kapsamında I. ve II. kademe
öğrencileri en az on iki farklı seminer
dersine katılırken, III. kademe öğrencileri ise temel donanım eğitimlerine
ve bir atölye çalışmasına katılmaktadır.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı
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İhtisas Programı
İLEM İhtisas Programı, lisansüstü düzeyindeki katılımcılara uygulanan çok boyutlu bir eğitim programıdır. Bu program ile amaçlanan, iç içe geçen çalışma
halkaları eşliğinde ilmi çalışmaların ve
üretkenliğin artırılmasıdır. 2012’de başlayan ihtisas çalışmaları kapsamında
çok sayıda ders, okuma grubu, atölye
ve yayın gerçekleştirilmektedir.
İhtisas Programı dahilinde oluşturulan dersler zaman içinde Osmanlı’da
Kitap Kültürü Projesi ve İslamcı Dergiler Projesi gibi araştırma projelerinin
gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır.
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Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi
Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi
(TLÇK), Sosyal Bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek,
nitelikli ve özgün akademik üretime
katkı sağlamak amacıyla düzenlenen
ulusal bir kongredir.
TLÇK, genç akademisyenlere çok yönlü
iletişim ve tecrübe aktarımı imkanı sunarak lisansüstü çalışmaların niteliğini
artırmayı amaçlamaktadır. Her yıl Türkiye’deki bir üniversite ve şehre konuk
olan TLÇK, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde lisansüstü düzeyde çalışmalar
yapan veya bu çalışmalarını son iki
yılda tamamlamış olan araştırmacılara,
çalışmalarını tecrübeli akademisyenler
ve akademisyen adayları önünde sunarak fikir alışverişinde bulunma ve
zenginleştirme ayrıcalığı sunmaktadır.
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Araştırma Projeleri
Özgün ilmi yaklaşımların, düşünce ve pratik üretiminin İslam’ın düşünce ve medeniyet birikimi üzerinde yeşerebileceğine inanan İLEM tarafından çok sayıda proje geliştirilmiştir. Bunların bir kısmı ihtisas programı ve atölye çalışmaları dahilinde oluşan
birikimin zamanla ses getiren büyük projelere dönüşmesidir. İLEM, hazırladığı projeler kapsamında çok sayıda yayın yapmıştır.

İLEM bünyesinde hazırlanan projeler
2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi
Türkiye’de Toplumsal Değişim
Osmanlı Kitap Kültürü Projesi
İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi
İslam Düşünce Atlası
İslamcı Dergiler Projesi
Taşköprizade Külliyatı Projesi
Language Acts and Worldmaking
İslam Siyaset Düşüncesi Projesi
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İslami ve insani değerler çerçevesinde yaşamak
ve yaşanmasına vesile olmak gayesiyle 2003
yılında kurulan YEKDER; eğitimcilere, gençlere
ve ailelere yönelik eğitim çalışmaları ile birlikte
projeler, akademik etkinlikler ve yayın faaliyetleri
yürütmektedir.

Sultantepe Mh. Cumhuriyet Cd. Fıstıkağacı İş Mrk. No: 39/1-2 Üsküdar, İstanbul
T: +90 216 460 25 50 |

E: bilgi@yekder.org |

W: yekder.org

Yekder
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Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği
İslamî ve insanî değerlere sahip nesiller için

İslamî ve insanî değerler çerçevesinde

YEKDER, 2003 yılında camiamızın öncü

eğitimcilerin yetişmesine katkı sağla-

yaşamak ve yaşanmasına vesile olmak

kuruluşu Tevhid Vakfı’nın çalışmalarını

mayı kendine gaye edinmiştir.

gayesiyle farklı kuruluşlar bünyesin-

üstlenmek üzere kurulmuştur. YEKDER,

de sürdürdüğü eğitim çalışmalarını

ahlâkî ve manevî bakımdan tutarlı

Eğitim programlarının yanı sıra ge-

2003 yılında yeni bir çatı altına taşıyan

nesiller yetişmesinin, toplumumuzda

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEK-

sahih bir din eğitimi hizmeti verilme-

DER), taze bir kan ve yeni bir heye-

sine bağlı olduğu fikrinden hareketle,

can ile sağlam bir geleneği devralarak

eğitim alanında özgün modeller ve

yönetimler ve STK’lara da kurumsal

kuruldu.

materyaller üretilmesine ve nitelikli

destek sunmaktadır.

liştirdiği modelleri ve materyalleri
alandaki STK’larla paylaşan YEKDER,
bu çalışmaların geniş kitlelere ulaşmasına vesile olmak için kamu, yerel

YEKDER’in özgün çalışmalarından bazıları
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Marifet Okulu
Gençlere yönelik 9-12 kişilik gruplar

ve gençlerde kardeşlik duygusunu tesis

Marifet Okulu, 11-14 yaş ve 14-18 yaş

halinde, rehberler eşliğinde sürdürülen

etmek hedeflenmektedir.

olmak üzere iki farklı grupta uygu-

ve iki yıl devam eden eğitim programı

Program gençlerin yaparak, yaşayarak

lanmaktadır. Program içeriği Kur’an-ı

ile, gençlerimizin şahsiyet gelişimini
desteklemek, kişisel, sosyal ve dini gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Marifet okulu ile gençlere var
oluş bilinci, kendilerine ve kendi dışındakilere dair farkındalık ve sorumluluk

ve keyifli bir şekilde öğrenmesini esas

Kerim, adab sohbetleri, ilmihal bilgisi,

almaktadır. Çalışma grupları gençle-

olay-yorum dersleri, sanat ve kültür

rin kabiliyetlerine ve belirginleşmeye
başlayan ilgilerine göre çeşitlendirilmektedir. Öğrencilerin kendi görüş ve
düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilme

duygusu, okuma, okuduğunu anlama ve

ortamları oluşturularak, kişilik gelişim-

yorumlayabilme becerisi kazandırmak

lerine katkıda bulunulmaktadır.

gezileri, musiki, drama, izcilik, el ve
sanat becerileri, kitap okuma, spor
etkinlikleri, kış ve yaz kampları gibi
faaliyetlerden oluşmaktadır.
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Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP)
Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP),

larla çocuğunun dinî gelişimine katkı

ahlâk gelişimleri ile Kur’an-ı Kerim

ailelerin çocuklarının din eğitimine

sağlayabileceğini fark etmesi, çocuğun

okumayı geliştirmelerine yönelik ya-

nitelikli katkı yapmalarını sağlamak

hangi yaşta hangi bilgi ve becerilere

pılabilecek çalışmalar ve kullanılacak

üzere geliştirilmiş bir programdır. Programda ebeveynler çocuklarının inanç,
ibadet ve ahlâk gelişimlerine yönelik
yapabilecekleri çalışmalar konusunda
uygulamalı bir eğitim almaktadır.
Program ile ebeveynlerin; informel yol-
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sahip olabileceğini bilmesi, çocuk ve

kaynaklar hakkında fikir sahibi olması

gençlerle iletişim ve etkili ebeveyn-

amaçlanmaktadır.

lik konusunda farkındalık kazanması,

Alanında uzmanlar tarafından sunulan

çocuğun dinî gelişimi ile ilgili yapmış

program 10 hafta sürmektedir. Program

olduğu çalışmaları değerlendirebil-

her yıl düzenli olarak güz ve bahar dö-

mesi, çocukların inanç, ibadet ve

nemi olmak üzere iki dönemde açılır.

yekder_dea

Din Eğitimi Akademisi (DEA), İslami
bir perspektifle eğitim ve eğitimi ilgilendiren süreçleri değerlendirmek,
organize etmek, bu amaçla eğitimle
ilgilenen kişi ve kurumların pedagojik ve akademik gelişimine katkı sağlamak amacıyla YEKDER tarafından
kurulmuştur.

DEA, genelde eğitim özelde din eğitimi alanında çalışan kamu kurumları,
yerel yönetimler ve STK’lar ile bu kurumlarda hizmet veren eğitimcileri
destekleyerek eğitim ve din eğitiminin
kalitesinin artmasına yardımcı olmayı
amaçlamaktadır. Ayrıca eğitim alanında yürüttüğü akademik araştırmalar

dinegitimiakademisi

ve ilmî toplantılarla da eğitim uygulamalarına fikrî bir derinlik ve perspektif
katmayı hedeflemektedir.
DEA, kurulduğu günden bu yana yayınlar, araştırma raporları, çalıştaylar,
seminerler ve eğitimler ile alana nitelikli katkıda bulunmaktadır.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı
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Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi
Çalışmalarını organize ederken kendi
düşünce geleneğimizi referans alarak
dünyadan da haberdar olmayı şiar edinen DEA, İslam eğitimi alanında zemin
oluşturmak amacıyla Uluslararası İslam
Eğitimi Kongresi’ni düzenlemektedir.
Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi,
kendi iç dinamiklerimizden beslenen,
İslam’ın insan anlayışı ile uyumlu bir
eğitim sisteminin teşekkülünde yol
haritası oluşturmayı amaçlamaktadır.
Kongre, uzun yıllardır üzerinde tartışılan
ve hep eleştiri konusu haline getirilen
Batı merkezli eğitim yapısı karşısında
İslam kültür ve medeniyeti ile uyumlu,
aynı zamanda dünyanın geri kalanından
haberdar olarak dünya eğitim anlayışına yön verecek bir eğitim sisteminin
imkânını tartışmayı hedeflemektedir.
İlki 2018 yılında düzenlenen kongreye
farklı ülkelerden uzmanlar, eğitimciler,
lisans-lisansüstü seviyede öğrenciler,
akademisyenler ve STK’lar katılmaktadır.
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Dışarıya Bakan Yüzümüz: ilke.org.tr
İLKE’nin web sitesinde kurumla ilgili
genel bilgilerin faaliyet ve kurumsal
duyuruların yanısıra yayınlanan rapor
ve araştırmaların tam metinleri yer almaktadır. Sitede ayrıca İLKE projelerine
özel olarak hazırlanmış sayfalar bulunmaktadır. Belli periyotlarla yayınlanan
İLKE Görüş Yazıları ise gündeme dair
konulara İLKE’nin perspektifinden bakma imkanı sunmaktadır.

Sosyal Medya Hesaplarımız
ilkevakfi
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Medyada İLKE
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Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Türbe Kapısı Sk. No: 13 Üsküdar/ İstanbul Telefon: +90 216 532 63 70 E-posta: bilgi@ilke.org.tr Web: ilke.org.tr
ilkevakfi
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