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TODAM FAALİYET RAPORU 2021

Ücretsiz olarak dağıtılır.

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

Bu rapor İLKE Vakfı Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmıştır.



İLKE Vakfı, İslami ve insani değerleri yaşatmak ve yaşanmasına vesile olmak amacıyla kurulmuştur.  1980’li yıllarda 
başlayan yolculuğumuz çeşitli duraklardan sonra İLKE Vakfı’nın kuruluşuyla yeni bir veçheye büründü. Bugüne kadar 
çok sayıda faydalı organizasyonun kuruluşuna destek verdik. Şimdi de çatımız altında yer alan kuruluşlar ve merkez-
ler ile topluma katkı yapmak üzere faaliyetlerimizi derinleştirmek için çalışıyoruz.

İLKE olarak Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi, politika ve strateji üretmekte, karar alıcılara yol gösterecek 
araştırmalar yapmakta ve gelecek için gerekli birikimin oluşmasına katkı sağlamaktayız. Eğitim, iş ahlakı, sivil top-
lum, hukuk ve yönetim alanlarında şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hem kamuda hem de sivil alanda 
katkılar sağladık. 

Her biri alanlarında öncü ve önemli faaliyetler yapan İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği 
(YEKDER), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), İLKE çatısı altında yer almaktadır. Ayrıca vakıf bünye-
sindeki İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) ve Toplumsal Düşünce 
ve Araştırmalar Merkezi (TODAM) ile araştırma ve geliştirme faaliyetleri, Sivil Toplum Akademisi (STA) ile sivil toplum 
alanının ihtiyaçlarına çözümler geliştirilmektedir. Tüm çalışmalarımızda toplumu tanıma ve anlamayı; sosyal ihtiyaç-
lardan haberdar olarak iş üretmeyi; çözüm odaklı faaliyetler yapmayı kendimize şiar edindik. Bu bağlamda sadece 
belli bir topluluğun sorunlarıyla değil tüm insanlığın meseleleriyle ilgileniyoruz.

İlkeli duruşla yarınlara daha güçlü hazırlanmanın önemine inanıyoruz…



Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM), adil, hakkaniyetli ve müreffeh bir toplum 
hedefini hayata geçirmek üzere kuruldu. TODAM sahih bir düşünce geliştirmenin yanı sıra so-
mut çözüm önerilerini de hayata geçirmektedir. TODAM’da gerçekleştirdiğimiz araştırmalarla, 
Türkiye ve dünyadaki fikri birikim ve yönelimleri takip ediyor ve eleştirel bir gözle değerlen-
diriyoruz. Tüm dünya ile entelektüel etkileşim ve ilişkimizi kurmaya ve korumaya çabalıyoruz. 
Toplumsal değişim alanında araştırmalar yapıp veri setleri ve analiz modelleri oluşturuyoruz. 
TODAM’da ayrıca önemli sosyal sorunları veriler ışığında ele alıyor ve bu sorunlara çözüm öne-
rileri geliştiriyoruz. TODAM’da günümüzün önemli sorunlarının çözümü ve müspet toplumsal 
değişim için İLKE değerlerinden hareketle strateji ve bilgi üretiyoruz.

ilke.org.tr/todam

TOPLUMSAL DÜŞÜNCE VE  
ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (TODAM) 

Adil, Hakkaniyetli ve Müreffeh Bir Toplum



İLKE Vakfı insana ve insanlığa hizmet etme hedefiyle 
pek çok çalışma gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye 
devam ediyor. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda 
bilgi, politika ve strateji üretiyor, karar alıcılara yol 
gösterecek araştırmalar yapıyor ve gelecek için ge-
rekli birikimin oluşturulmasına katkı sağlıyor. Odak 
alanları olan eğitim, sivil toplum, sosyoloji, hukuk 
ve iktisat alanlarında öncü ve vizyon oluşturan çalış-
maları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. 2021 
odak alanlarımızı araştırma merkezi haline dönüştür-
düğümüz bir yıl oldu.

Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TO-
DAM), adil, hakkaniyetli ve müreffeh bir toplum he-
defini hayata geçirmek üzere 2021 yılında kuruldu. 
TODAM’da gerçekleştirdiğimiz araştırmalarla, Tür-
kiye ve dünyadaki fikri birikim ve yönelimleri takip 
ediyor ve eleştirel bir gözle değerlendiriyoruz. Tüm 
dünya ile entelektüel etkileşim ve ilişkimizi kurmaya 
ve korumaya çabalıyoruz. Toplumsal değişim alanın-
da araştırmalar yapıp veri setleri ve analiz modelleri 
oluşturuyoruz. TODAM’da ayrıca önemli sosyal sorun-
ları veriler ışığında ele alıyor ve bu sorunlara çözüm 
önerileri geliştiriyoruz.  Sivil Toplum Akademisi (STA) 
ile başlattığımız sivil toplumun geliştirilmesi faaliyet-
lerini TODAM’da devam ettiriyoruz, nitelikli bir sivil 
toplum için düşünce ve modeller üretiyoruz.

2021 yılı TODAM’ın proje geliştirme çalışmalarını 
gerçekleştirerek kapasitesini geliştirdiği bir yıl oldu. 
TODAM, Müslüman Dünyada Düşünce ve Hareketler 
Projesi, Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni 
ve Voices from the Muslim World Projesi ile Müslüman 

Dünyada ortaya çıkan fikri birikimleri tematik bir şe-
kilde tasnif edip, farklı perspektiflerle zengin bir veri 
tabanına dönüştürüyor. Her ay hazırlanan Müslüman 
Dünyada Fikri Birikimler Bülteni ile elde edilen ne-
ticeler sunuluyor. Bu vesileyle Müslüman dünyanın 
birikimini birbiriyle ve dünyayla paylaşarak düşünce-
nin gelişimine ve sosyal sorunların çözümüne katkı 
sağlıyor. 

Toplumun Görünümü, Sosyal Veri web sitesi ve Top-
lumsal Değişim Projesi ile Türkiye’de ve dünyada top-
lumsal meselelere çözüm üretecek yeni yaklaşımlar 
geliştiriyor. Bahsi geçen projeler kapsamında oluştu-
rulan veri tabanları kullanılarak yapılacak analizlerle 
toplumsal sorunların neden ve sonuçlarına dair çö-
züm önerileri içeren çalışmalar gerçekleştiriyor. Top-
lumun Görünümü ve Sosyal Veri web sitesi gündemi-
ne Türkiye’yi alırken Toplumsal Değişim Projesi 150 
ülkeyi karşılaştırmalı olarak analiz etmektedir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdür-
lüğü tarafından desteklenen Sanatın Göçü: Suriyeli 
Sanatçıların Türkiye’ye Entegrasyonu ve Kültürel 
Etkileşim Projesi’nin ise hazırlık çalışmaları devam 
ediyor. Proje, Türkiye’de yaşayan göçmen sanatçıları 
tespit ederek, onların sanatsal üretimi, faaliyetleri ve 
elde ettikleri başarıları görünür hale getirmeyi ve göç 
yoluyla oluşan kültürel aktarım ve kaynaşmanın im-
kanlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

STA bünyesinde ise İç İşleri Bakanlığı Sivil Toplumla 
İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteklediği Türki-
ye’nin Gönüllü Gücü (TGG) Projesi hayata geçirildi, 
STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli ve Sivil 

Sunuş



Toplum Bibliyografyası Projesi çalışmaları tamamlan-
dı. Bunun yanı sıra STK’ların kapasite ve etkinliklerini 
geliştirmek amacıyla kurumsal gelişim eğitimleri, STK 
çalıştayları ve STK konuşmaları gerçekleştirildi.

Ürettiğimiz çalışmaların tanıtım süreçlerine ayrıca 
önem veriyor ve özen gösteriyoruz. Çalışmaların ka-
muda yer bulması amacıyla, yapılan her bir çalışma 
için özel tanıtım ve duyuru çalışmaları sürdürüyoruz. 

Her bir rapor için özel görüşmeler planlıyor ve günde-
me özel içerikler üretiyoruz. 

Her yıl yaptıklarımızı bir adım daha öne taşıyarak 
daha bereketli kılma gayreti içerisindeyiz. TODAM’da 
gerçekleştirdiğimiz proje ve yayınlar ile Dünyanın ve 
Türkiye’nin önemli meselelerinde çözümler geliştir-
meyi hedefliyoruz.

Gayret bizden, tevfik Allah’tandır.

Lütfi Sunar

Yönetim Kurulu Başkanı



OCAK ŞUBAT MART

• Müslüman Dünyada Fikri 
Birikimler Bülteni ilk sayısı 
yayınlandı.

• 9 Şubat tarihinde “Sivil Tolumun 
On Yılı 2010-2020” başlıklı Alan 
İzleme Raporu’nun sunumu İLKE 
Vakfı YouTube kanalı aracılığıyla 
gerçekleştirildi.

• Dr. İhsan Kutlu’nun kaleme aldığı 
“Türkiye’de Sağlıkta Özelleşmenin 
Sonuçları: Sağlık Hizmetlerinin 
Değişen Arz ve Talep Yapısı” başlıklı 
rapor, 18. politika notu olarak 
yayınlandı.

• Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler 
bülteni Şubat 2021 sayısı yayınlandı. 

• Prof. Dr. Ali Sınağ’ın kaleme aldığı Ar-Ge 
Ekosistemimizde Üniversitelerimiz başlıklı 
rapor 20. politika notu olarak yayınlandı.

• Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi 
bülteni Mart 2021 sayısı yayınlandı.

• Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler 
bülteni Mart 2021 sayısı yayınlandı. 



NİSAN MAYIS HAZİRAN

• Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden 
Zafer Çelik ve Fatma Betül Coşkun, 
“Genç İşsizliğinin Durumu: Ne Eğitimde 
Ne İstihdamdaki Gençlerin Eğitim ve 
İstihdam Politikalarına Göre Analizi” 
başlıklı 25. politika notunu kaleme aldı.

• TODAM bünyesinde yayınlanan 8. 
Analiz Raporu olan “STK’larda Kurumsal 
Öz Değerlendirme: Farklı Eğilimler ve 
Uygulamalar” başlıklı rapor Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Köksal Büyük tarafından kaleme alındı.

• Av. Esma Küçükbay’ın kaleme aldığı 
“Türkiye’de Arabuluculuk, Uzlaştırma ve 
Tahkimin Güncel Durumu” başlıklı 27. 
politika notu yayınlandı.

• Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi 
bülteni Mayıs 2021 sayısı yayınlandı.

• Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler 
bülteni Mayıs 2021 sayısı yayınlandı.

• Kırklareli Üniversitesinden Furkan 
Yıldız’ın kaleme aldığı “Türkiye ve Yeşil 
Ekonomi: Mevcut Durum ve Öneriler” 
başlıklı rapor 23. politika notu olarak 
yayınlandı.

• Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi 
bülteni Nisan 2021 sayısı yayınlandı.

• Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler 
bülteni Nisan 2021 sayısı yayınlandı. 

• Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler 
bülteni Haziran 2021 sayısı yayınlandı. 

• Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi 
bülteni Haziran 2021 sayısı yayınlandı.

İ L K E  P O L İ T İ K A  N O T U

Türkiye ve Yeşil Ekonomi: Mevcut Durum ve Öneriler

1

Furkan Yıldız

23

Türkiye ve Yeşil Ekonomi
Mevcut Durum ve Öneriler



TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL

• Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler 
bülteni Temmuz 2021 sayısı yayınlandı.

• İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden 
Dr. Fatih Yaman, “Nitelikli Göçmen 
İş Gücünün Çalışma Yaşamına 
Entegrasyonu” başlıklı 28. politika 
notunu kaleme aldı.

• 24 Ağustos’ta Yenikapı 
Mevlevihanesi’nde “STK’larda Öz 
Değerlendirme Modeli Proje Tanıtım 
Toplantısı” gerçekleştirildi. 

• Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler 
bülteni Ağustos 2021 sayısı 
yayınlandı.

• Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi 
bülteni Yaz 2021 sayısı yayınlandı.

• Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi bülteni Eylül 
2021 sayısı yayınlandı.

• Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler bülteni 
Eylül 2021 sayısı yayınlandı.



EKİM KASIM ARALIK

• İslam dünyasının temel meselelerini 
farklı coğrafyalardan düşünürlerinin 
sesiyle Türkiye ve dünya ile 
buluşturduğumuz “Voices From the 
Muslim World” programının Dr. Yasir 
Qadhi’nin konuk olduğu ilk bölümü 19 
Kasım’da İLKE Vakfı Youtube kanalında 
yayınlandı.

• Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi 
bülteni Ekim-Kasım 2021 sayısı 
yayınlandı.

• Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler 
bülteni Kasım 2021 sayısı yayınlandı

• Gebze Teknik Üniversitesi’nden Dr. 
Öğr. Üyesi Muhammed Ziya Paköz, 
“Türkiye’de Ev Sahipliği ve Kiracılığın 
Değişen Yapısı” başlıklı 33. politika 
notunu kaleme aldı.

• Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler 
bülteni Ekim 2021 sayısı yayınlandı.

• 18 Aralık tarihinde “Hukuk İzleme 
Raporu 2020” başlıklı Alan İzleme 
Raporu’nun sunumu İLKE Vakfı’nda 
gerçekleştirildi.

• Dr. Betül Ok Şehitoğlu’nun “Türkiye’de 
Göçmenlerin Entegrasyonu: Mevcut 
Durum ve Öneriler” başlığıyla kaleme 
aldığı 35. politika notu yayınlandı.

• Voices From the Muslim World” 
programının Dr. Adeel Malik’in konuk 
olduğu ikinci bölümü İLKE Vakfı Youtube 
kanalında yayınlandı.

• Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler 
bülteni Aralık 2021 sayısı yayınlandı

• Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi 
bülteni Aralık 2021 sayısı yayınlandı.

HUKUK İZLEME 
RAPORU 
2020

Aziz Mahmut Hüdayi Mh. Türbe Kapısı Sk. No:13 Üsküdar / İst.
bilgi@ilke.org.trilke.org.tr ilkevakfi +90 216 532 63 70

Hukuk, ülkenin gündeminde her zaman kendine yer bulan, 
toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ve yaşamın her ala-
nında yansımaları bulunan bir alandır. Bu nedenle, hukukun 
bütüncül bir perspektifle ele alınması gerekir. Elinizdeki rapor-
da   2020 yılında hukuk alanının durumu ve gelişmeler değer-
lendirilmiştir. COVID-19 pandemisinin hukuka etkisi genişçe 
incelenmiş, yargı süreçlerinden kanuni düzenlemelere kadar 
salgın kaynaklı değişiklikler ele alınmıştır. Türkiye’de hukuk 
sisteminin problemlerinin çözülmesi için yapılması gereken-
lerin dile getirilmesi raporun öne çıkan özelliklerinden biri 
olmuştur. Bütüncül-sistemsel meselelere işaret edilmeye çalı-
şılan raporda, uzman görüşleri ve alandan paydaşların yazıla-
rına yer verilmiştir. 

HUKUK  
İZLEME RAPORU

2020
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Gündemi  Bülteni 

Alan İzleme Raporu
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Müslüman Dünyada Düşünce ve Hareketler Projesi, 
Müslüman toplumların gündemlerinde ne tür mesele-
ler, değişimler, gelişmeler, yönelimler, etkileşimler ve 
tartışmaların mevcut olduğunu araştırmayı; bunların 
takip, tasnif ve analizini yaparak Müslüman toplumları 
günceli yakalayarak ve veriye dayalı olarak tanımayı 
ve tanıtmayı hedefliyor. Proje kapsamında yürütülen 
araştırmalar tematik olarak tasnif edilerek, farklı pers-
pektiflerle zengin bir veri tabanına aktarılarak ilgilile-
rin istifadesine sunuluyor. 

Proje kapsamında, 2021 yılı boyunca aylık olarak Müs-
lüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni yayımlandı. 
Bülten kapsamında yapılan araştırmalardan hareketle 
yıllık analiz raporu hazırlandı. 2021 yılı boyunca Müs-
lüman toplumların gündeminde yer alan meseleler 
çapraz analiz metoduyla tematik olarak analiz edildi. 

“İnsan Hakları ve Hukuk”; “Uluslararası Politika ve Gü-
venlik; “Kadın”; “Çevre ve İklim”; “Ekonomi ve Kalkın-
ma” gibi toplamda 12 temadan oluşan raporda 2021 
yılında Müslüman toplumların dinamik gündemini bü-
tüncül bir şekilde okuyucunun istifadesine sunuldu.

Proje bağlamında gerçekleştirilen Müslüman toplum-
ların önde gelen şahsiyetleri, çağdaş dini hareketleri, 
aktif sivil toplum ve düşünce kuruluşları araştırmaları-
nın yer alacağı kapsamlı bir antoloji hazırlandı. “İslami 
Çalışmalar”; “Toplumsal Çalışmalar”; “Medya”; “Eği-
tim”; “İslami Finans” gibi başlıklarla tematik olarak 
tasnif edilen antolojide ilgili tema bağlamında akade-
mik analiz ve uzman görüşlerine de yer verildi. Anto-
lojide 200’e yakın sivil toplum ve düşünce kuruluşu, 
150’ye yakın hareket ve 120’den fazla şahsiyete yer 
almıştır.

Müslüman Dünyada Düşünce  
ve Hareketler Projesi

Müslüman Dünyada Düşünce ve Hareketler Projesi kapsamında üç ayrı çalışma yapılıyor:

Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

Voices from Muslim World Projesi

Antoloji 

Müslüman dünya birikimini birbiriyle paylaşıyor.
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Voices From Muslim World projesi küresel sorunlara 
dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Müslümanların 
perspektiflerini yansıtmayı, güncel problemler karşısında 
üretilen farklı düşüncelerin çeşitliliğini göstermeyi amaç-
lıyor. Böylece Müslüman toplulukların fikri etkileşimleri-
nin artması, tüm dünyada yaşanan ekonomik, politik ve 
toplumsal krizlere yeni alternatifler üretilmesi bekleniyor.

Proje kapsamında alanında kıymetli çalışmalar yaparak 
gelecek vadeden, çalışmalarıyla gelecekte adından söz 
ettireceği tespit ediliyor. Proje, geçmişin birikiminden 
beslenerek yenilikçi bir bakışla mevcudu doğru okuyabi-
len Müslüman şahsiyetlerin, başta Türkiye’ye ve tüm dün-
yaya tanıtılmasını hedefleyen bir projedir. Bu bağlamda 
İslam dünyasının toplumsal sorunları üzerine çalışmalar 
yürüten akademisyen, siyasetçi, aktivist ve gazeteciler 
ile röportajlar yapılıyor. Bu röportajlarda Müslüman dün-
yanın küresel ve toplumsal sorunları üzerine Müslüman 
entelektüellerin yorumları ve çözüm önerileri aktarılıyor.

İslam dünyasında geniş yankı uyandıran temel mese-
leler farklı Müslüman topluluklarda yaşan düşünürlerle 
birlikte ele alınıyor. 2021 yılı içinde gerçekleştirilen prog-
ramlarda Omer Suleiman, Yasir Qadhi, Hamza Tzortis, 
Admir Mulasmanovic, Adeel Malik, Heba Raouf Ezzat ve 
Ovamir Anjum gibi alanında kıymetli çalışmalar yapan 
isimlerle Müslüman dünyanın gündemleri konuşuldu.

Voices From  
Muslim World  
Projesi

Voices From Muslim World projesi Müslüman dünyanın sesi önemli  
şahsiyetleri Türkiye ve dünyaya tanıtacak.
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Müslüman Dünyada Düşünce ve Hareketler Projesi 
kapsamında Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bül-
teni aylık olarak yayımlanıyor. Bülten Müslüman dün-
yanın gündemini işgal eden güncel konuları ve fikri 
birikimi Türkiye’ye aktarmayı amaçlıyor.

43 ülkeden 191 sivil toplum, araştırma ve düşünce ku-
ruluşlarının yazılı ve sözlü faaliyetleri taranarak oluş-
turulan bültende, “Kültürel Çalışmalar”; “Temel Hak 
ve Özgürlükler”; “Strateji ve Enerji Çalışmaları”; “Top-
lumsal Refah” olmak üzere dört tema mevcut. Araş-
tırmalar neticesinde bültende Müslüman toplumların 
gündemindeki nitelikli içeriğe sahip faaliyetler bü-
tüncül bir şekilde araştırmacı ve ilgililerin istifadesine 
sunuluyor. Ayrıca hazırladığımız bültenlerde yer alan 
konulardan hareketle eylül ayından beri her ay ikişer 
tematik yazı yayımlanıyor. 

Müslüman Dünyadan  
Fikri Birikimler Bülteni

43 ülkeden 200’ün üzerinde STK faaliyeti 
incelenerek dağınık halde bulunan bilgiler,  

düzenlenip bir bütün haline getiriliyor. 

Şimdiye kadar yayımladığımız tematik yazı  
başlıkları şunlardır:

“Covid-19 Politikalarının Neoliberal Paradigmadaki 
Sınırlı Devlet İlkesine Etkisi”; 

“İstanbul Sözleşmesi ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
Bölgesindeki Kadınlar için Yeni İmkânlar”;

“Dijital Otoriterleşme ve Teknikleri”; 

“İklim Değişikliği: Göç, Siyaset ve Güvenlik”; 

“Küresel Bir Telaş: Başka Bir Dünya İçin Uluslararası İş 
Birliği Mümkün mü?”, 

“Toplumsal Dışlanma: İfade Özgürlüğü mü, Nefret 
Söylemi mi?”
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlü-
ğü tarafından desteklenen Sanatın Göçü: Suriyeli Sa-
natçıların Türkiye’ye Entegrasyonu ve Kültürel Etkileşim 
Projesi, 2011 yılında Suriye’de patlak veren iç savaşın 
ardından Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan ve farklı 
alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli sanatçıların tecrü-
belerini dinlemek, veri toplamak ve deneyimlerin sanat-
larına yansımalarını gözlemlemek amacıyla hazırlandı. 

2022 yılında çalışmalarına başlanacak olan proje kap-
samında 25 sanatçıyla görüşmeler yapılması planlanı-
yor. Bu görüşmeler ile iç savaşın etkileri ve sanatçıların 
Türkiye’ye sığınmalarının yaşamlarında ve sanatlarında 
nasıl değişimlere yol açtığına dair kişisel tecrübeleri 

kayıt altına alınacaktır.  Projenin çıktılarının takip edi-
lebilmesi için bir web sitesi hazırlanıyor. Bu web sitesi 
içerisinde ise sanatçılarla yapılan görüşmeler ve sanat-
çılara ait portfolyoların yer alması planlanıyor. Çalışma 
kapsamında Suriyeli sanatçıların Türk sanat alanına 
nasıl daha fazla katkı sağlayabileceklerini tartışmaya 
açmak ve uygulanabilir sonuçlar elde edebilmek mak-
sadıyla, sanatçı ve akademisyenlerin katılımıyla bir 
çalıştay düzenlenecektir. Bu çalıştay konuşmaları bir 
kitapçık olarak hazırlanacaktır. Ayrıca proje çekimlerin-
den bir belgesel hazırlancaktır. Proje sonunda düzenle-
necek karma sergi ile Türkiye’ye göç eden sanatçılara, 
ülkemizin nasıl katkı sağladığı gözlenmiş olacaktır. 

Sanatın Göçü  
Projesi Başladı 

25

1

1

1

görüşme

belgesel

karma sergi

web sitesi 
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Toplumsal Değişim ve Gelişim Projesi adil, hakkani-
yetli ve müreffeh bir toplum hedefini hayata geçirmek 
amacıyla insan refahının farklı boyutlarını ölçmek için 
bir çerçeve sunma çabasındadır. Bu bağlamda proje 
kapsamında çeşitli alanlara ait göstergeler üzerinden 
toplumsal refahı ölçen Toplumsal Değişim Endeksi 
(TDE) endeksi geliştiriliyor ve sosyal gelişim, müreffeh 
toplum, toplumsal dönüşüm konularıyla alakalı proje-
nin fikri altyapısını besleyecek ve bilinirliğini arttıracak 
uluslararası düzeyde çalıştaylar, sempozyumlar ve ya-
yınlar yapılıyor. 

Toplumsal Değişim Endeksi, mevcut refah anlayışına 
alternatif modeller ve düşünme yolları geliştirerek 
toplumsal refahın çok boyutlu, ilişkisel ve yapısal 

olduğunu gösteriyor. Endeks, var olan endekslerden 
farklı olarak, mevcut refah anlayışındaki ön kabulleri 
ve verili hâkim dünya görüşünü sorgulayarak yeni bir 
refah anlayışı geliştiriyor. Endeks ile toplumun iktisadi, 
sosyal ve kültürel boyutlarını ele alarak tüm dünya ül-
kelerini ilgilendiren bütüncül göstergeler ve şeffaf ve-
rilerle kapsamlı ve sistematik bir ölçüm amaçlanıyor. 
Proje eğitim, ekonomi, sağlık, çevre, toplumsal refah, 
güvenlik, enerji, ulaşım ve iletişim gibi birçok alanda 
ülkeler için bir çerçeve sunuyor. Bu endeks bir ülkenin 
hangi alanlarda sorunları olduğunu, hangi alanlarda 
dünya ortalamasının üzerinde ve altında olduğunu 
gösteriyor. Bir ülkenin benzer ekonomik düzeyde olan 
diğer ülkeler ile mukayesesine de zemin hazırlıyor.

Toplumsal Değişim  
ve Gelişim Projesi 

Veriye dayalı ve dünya toplumlarını karşılaştırmalı olarak inceleyen bir endeks geliştiriliyor.

151 ülkeyi kapsayan veri yapısı

208 göstergeye sahip veri tabanı 

Temel, ekonomik, sosyal ve kültürel olmak üzere 4 boyut 

Eğitim, sağlık, güvenlik, çevre, enerji, iletişim, ulaşım, inovasyon gibi 16 farklı alt bileşen

Uluslararası düzeyde çalıştaylar 
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Politika Notları 

TODAM, adil, hakkaniyetli ve müreffeh bir toplum hedefine ulaşmak için toplumsal meselelere karşı 
çözüm önerileri geliştiriyor. Sosyal politikalar, sağlık politikaları, ekonomi politikaları, gençlik, hu-
kuk, göç politikaları, aile vb. alanlara dair mevcut gidişatın iyileştirilmesi amacıyla alanın uzmanları 
tarafından kaleme alınan politika notlarından 2021 yılı içerisinde 8 adet yayımlandı.

Türkiye’de Göçmenlerin Entegrasyonu
Betül Ok Şehitoğlu tarafından hazırlanan politika notunda; göçmenle-
rin barınma, sağlık, eğitim ve vatandaşlığa erişim alanlarındaki sorun-
lar tespit ediliyor ve uyum süreçlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve 
güncellenmesi için politika önerileri ortaya konuluyor.

Türkiye’de Ev Sahipliği ve Kiracılığın Değişen 
Yapısı 
Muhammed Ziya Paköz tarafından hazırlanan politika notunda küresel 
ve Türkiye konut piyasasındaki benzer eğilimler, kiracıların ihtiyaç ve 
sorunları, Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyon ailenin hem yoksulluk sınırı-
nın altında hem de ikamet ettiği evde kiracı konumunda yaşadığı gibi 
bulgular ve konut politikalarının odağında hem yoksul hem kiracı olan 
1,5 milyon ailenin yer alması gerektiği gibi vurgular bulunuyor. 
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Nitelikli Göçmen İş Gücünün Çalışma Yaşamına 
Entegrasyonu
Fatih Yaman tarafından hazırlanan politika notunda göçmenlerin en-
tegrasyonun gerçekleşmesinde belirleyici bir parametre olan göç-
menlerin çalışma yaşamına uyumları risk ve fırsatlar temelinde irdele-
niyor, çok katmanlı bir program öngören öneriler sıralanıyor. 

Türkiye’de Arabuluculuk, Uzaklaştırma ve 
Tahkim’in Güncel Durumu 
Esma Küçükbay tarafından hazırlanan politika notunda uzun ve paha-
lı yargı süreci ve bunun neden olduğu adalete geç ulaşma problemi 
belirtiliyor. Çözüm olarak sunulan alternatif uyuşmazlık yöntemleri, 
arabuluculuk ve tahkime dair Adalet bakanlığınca paylaşılan veriler 
ışığında işleyişi daha etkili kılmak için gereken hususların tespiti yapı-
lıyor ve iyileştirme önerilerinde bulunuluyor.

Genç İşsizliğin Durumu, Ne Eğitimde Ne 
İstihdamdaki Gençlerin Eğitim ve İstihdam 
Politikasına Göre Analizi
Fatma Betül Coşkun ve Zafer Çelik tarafından hazırlanan politika no-
tunda hem eğitim aracılığıyla beşerî sermayelerini geliştirememiş hem 
de iş gücü piyasasından kopmuş ne eğitimde ne istihdamda gençler 
bakımından OECD ülkeleri arasında en yüksek orana sahip Türkiye’nin 
bu insan kaynağını verimli kullanabilmesi amacıyla politika önerileri 
sıralanıyor. 
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Türkiye ve Yeşil Ekonomi
Furkan Yıldız tarafından hazırlanan politika notunda; Türkiye’nin yeşil 
ekonomi gelişimindeki mevcut durumunu inceleniyor, uygulanan po-
litikaların güçlü ve zayıf yanları ele alınarak geliştirmek üzere somut 
çözüm önerileri sunuluyor.

Ar-Ge Ekosistemimizde Üniversitelerimiz
Ali Sınağ tarafından hazırlanan politika notunda üniversitelerin girdi 
odaklı yapısının çıktı odaklı bir yapıya dönüşmesinin sonucu olarak 
Türkiye’nin Ar-Ge ekosisteminin diğer aktörleri olan kamu ve özel sek-
tör ile ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği, sektör-üniversite iş 
birliğinin Ar-Ge çalışmalarındaki önemi üzerinde duruluyor.

Türkiye'de Sağlıkta Özelleşmenin Sonuçları 
Sağlık Hizmetlerinin Değişen Arz ve Talep 
Yapısı
İhsan Kutlu tarafından hazırlanan politika notunda 2000’li yıllarda uy-
gulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık alanında özel sektörün 
giderek yaygınlık kazanması ve özelleşmenin sonucu olarak önemli 
çoğunlukta olan bir kesimin nitelikli sağlık hizmetlerine erişim sorunu 
yaşaması gibi durumlar ele alınıyor.

İ L K E  P O L İ T İ K A  N O T U

Türkiye ve Yeşil Ekonomi: Mevcut Durum ve Öneriler

1

Furkan Yıldız

23

Türkiye ve Yeşil Ekonomi
Mevcut Durum ve Öneriler
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Toplumun Görünümü Projesi’nin önemli çıktılarından 
birisi Toplumun Görünümü Raporu ilgililerin istifade-
sine sunuldu. Raporun hazırlanma amacı olarak Tür-
kiye’nin mevcut durumunu yansıtmak ve ötesinde 
veriler üzerinden geliştirilen önerilerle istikrarlı bir 
kalkınma sağlamaya yönelik eksiklikleri tespit etmek 
ve karar verici mercilerin eylem planlarında kullanıl-
masına veya politika üretilmesine aracı olmaktır.  

Raporun içeriğinde, eğitim, nüfus, sağlık, hukuk, iş ve 
çalışma yaşamı, aile ve sosyal gruplar olmak üzere 
12 kategoride analiz yazıları bulunmaktadır. Bu kate-
gorilerin her birini en iyi açıklayabilecek göstergeler 
seçildi. Burada sadece ekonomik göstergeler değil 
sosyokültürel göstergeler üzerinden topluma farklı 
yönlerden bakılarak bütüncül bir bakış tercih edildi. 
Güvenilir veri kaynaklarından 2010-2020 yıllarına ait 
veriler kullanılarak betimsel analizler oluşturuldu. 

Bunlara ek olarak raporun bir diğer önemli boyutu 
analiz yazılarının içerisinde birbirinden farklı grafik 
türleri kullanılmış olmasıdır. Her bir grafiğin veriye 
uygun türe ve biçimli bir şekilde oluşturulmasına ay-
rıca dikkat edildi. Dolayısıyla bu rapor, okuyucunun 
kategorilerin içerisinde bulunan alt başlıkları grafikleri 
üzerinden inceleyerek okuma imkanı sunmaktadır. 

Toplumun Görünümü Raporu’nu ile hedeflenen 
amaçlar arasında veriye dayalı politika üretilmesini 

sağlamakta bulunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 
toplumun önemli göstergelerinin trendleri belirlenmiş 
ve geleceğe yönelik çıkarım ve yorumlar yapılmıştır. 
Her bölümün sonunda analiz yazılarının ardından 
eğilimler ve gelecek başlığı bu hedef doğrultusunda 
hazırlanmıştır. 

Sonuç olarak oldukça zengin bir içerikle oluşturulan 
Toplumun Görünümü Raporu, 12 kategori, 75 konu 
başlığı ve 273 grafik üzerinden Türkiye toplumuna 
kapsamlı, ayrıntılı ve bütüncül bir bakışı veriler üzerin-
den sunmaktadır.   

Toplumun Görünümü Raporu  
Kamuoyu ile Paylaşıldı 

Türkiye ve dünyada toplumsal meselelere 
çözüm üretecek yeni yaklaşımlar geliştirilecek.
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Toplumun Görünümü Projesi kapsamında hazırlanan 
Sosyal Veri Platformu kamuoyunun istifadesine su-
nuldu. Türkiye’de verilerin çok ve çeşitli olduğu bi-
lenen bir gerçektir ancak bunların sistematik ve dü-
zenli olarak paylaşıldığı platformların sayısı oldukça 
azdır. 12 kategori, 100’den fazla analiz, 500’den fazla 
grafiği içerisinde barındıran Sosyal Veri Platformu, 
Türkiye’deki bu açığı kapatmaya katkıda bulunmayı 
hedeflemektedir. 

Sitede kullanılan filtreleme yöntemi sayesinde çeşitli 
kategoriler arasında yüzlerce grafikten istenilen grafi-
ğe rahatça erişilebilmektedir. Güvenilir kaynaklardan 
elde edilen verilerle hazırlanan grafiklerin yanı sıra 
araştırmacılar tarafından hazırlanan analiz yazıları da 
toplumsal meseleleri literatür ışığında açıklamaktadır. 
Sitede aynı zamanda yayınlar ve blog yazıları kısım-
ları da bulunmaktadır. Bu kısımlarla proje kapsamın-
da çıkan yayınları takip etmek daha kolay bir hale 
gelmektedir. Blog yazıları ile de okuyuculara belirli 
perspektifler kazandırılması hedeflenmektedir. Sosyal 
Veri Platformu’na üye olarak grafik ve analiz yazıla-
rını koleksiyona eklemek de mümkündür. Bu sayede 
özellikle araştırmacıların, akademisyenlerin, gazete-
cilerin, öğrencilerin. ilgili verilere kolaylıkla ulaşabil-
mesi, bunları farklı formatlarda indirip kullanabilmesi 
amaçlanmıştır. 

Sitenin fark yaratan özellikleri analiz yazıları ve grafik 
açıklamaların olmasıdır. Aile ve sosyal gruplar, bilim, 
araştırma ve iletişim, eğitim, ekonomi ve finans gibi 12 

kategori ve her bir kategorinin içerisinde alt başlıklar 
üzerinden literatüre dayalı hazırlanan analiz yazıları 
bulunmaktadır. Ayrıca her bir grafiğin açıklamasının 
bulunması da Sosyal Veri Platformu’nu benzer siteler-
den ayırmaktadır.  

Sosyal Veri Platformu’nun, uzun vadede geniş kitle-
lere hitap eden, güvenilir ve güncel bir veri kaynağı 
olması nihai bir hedeftir.  

12   Kategori 

250+   

75    
Konu
Başlığı

Grafik

sosyalveri.net

Türkiye’nin Sosyal Veri Platformu 
Kullanıma Açıldı 
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Adil, Hakkaniyetli ve Müreffeh Bir Toplum
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