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İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, kurulduğu günden bugüne araştırma birimleri ve alt kuruluşlarıyla birlikte Türkiye’nin 

yüzleşmekte olduğu sorunları tespit ederek çözüm önerileri getirmeye devam ediyor. Bu faaliyetler kapsamında 

bugüne kadar yayımlamış olduğu raporlar, politika notları, görüş yazıları; gerçekleştirdiği seminerler, söyleşiler ve 

çevrim içi panellerin kapsamını büyütmek üzere yeni ve iddalı bir adım attı. Çalışmalarının alanını ve hedef kitlesini 

büyütmek üzere attığı bu iddialı adımda “Toplumsal Düşünce ve Araştırma Merkezi” isimli yeni bir araştırma mer-

kezi kurdu.

Toplumsal Düşünce ve Araştırma Merkezi (TODAM), Türkiye’den başlayarak Müslüman toplumların gündemini yo-

ğun biçimde işgal eden kitlesel sorunları, nedenleri ile incelemeyi ve sorunlar arasındaki ilişkileri analiz etmeyi; bu 

sorunlara, incelediği toplumun birikimi ile İLKE tecrübesini birleştirerek somut çözüm önerileri getirmeyi hedefli-

yor. Merkezden çevreye yayılan yöntemi ile gerçekleştireceği araştırma ve yayın çalışmalarında; Türkiye ve Müslü-

man toplumların en önde gelen sorunları olan işsizlik, gelir eşitsizliği, beyin göçü, sığınmacı, kentleşme, insan hakları 

ihlalleri, aile içi şiddet, emeklilik sistemi ve konut gibi sorunlarını ele alıp nicel veriler ışığında çözüm önerileri sun-

mayı hedefliyor.

TODAM; bilhassa 2000 yılı sonrası Türkiye’de ve Müslüman toplumlarda hukuk, eğitim, ekonomi ve sosyal hizmet 

alanlarında yürütülen çalışmaların istatistiki verilerini; araştırmacıların istediği biçimde kıyaslayabileceği yahut 

farklı verileri birleştirebileceği bir veri tabanında istifadeye sunuyor. Hedeflerini gerçekleştirmek üzere temin ede-

ceği nicel verileri, oluşturduğu veri tabanı üzerinden araştırmacıların erişimine açarak yürütülecek bağımsız aka-

demik çalışmalara da alan ve imkân sunan bir merkez işlevi görüyor. Böylelikle uzun yıllardır duyulan bir toplumsal 

ihtiyaç daha yine İLKE Vakfı tarafından giderilmiş oluyor.
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SUNUŞ
İLKE İlim Kültür ve Eğitim Vakfı olarak alt kurumlarımız-

la birlikte iş ahlakı ve girişimcilik, akademik çalışmalar 

ve yaygın din eğitimi alanında faaliyet gösteriyor; bu 

konularda stratejik bakışı geliştiren çalışmalar yürü-

tüyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’nin siyasi, toplumsal, 

eğitim ve ekonomik sorunlarını tespit ederek çözüm 

önerileri ile yeni bir vizyon getirdiğimiz Geleceğin Tür-

kiyesi projesini gerçekleştirdik. Yine bu alanlarda analiz 

raporları ve politika notları yayımladık. Ülkemizi geliş-

tirmek üzere göstermiş olduğumuz bu çabayı, ihtiyacı 

olduğunu her gün daha fazla müşahede ettiğimiz Müs-

lüman ülkeler içinde göstererek, hassasiyetimiz doğ-

rultusunda çözüm önerilerinde bulunmak üzere yeni 

araştırma merkezimiz TODAM’ı kurduk.

Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM), 

Türkiye’den başlayarak Müslüman toplumların günde-

mini yoğun biçimde işgal eden kitlesel sorunları, ne-

denleri ile incelemeyi ve sorunlar arasındaki ilişkileri 

analiz etmeyi; bu sorunlara, incelediği toplumun biriki-

mi ile İLKE tecrübesini birleştirerek somut çözüm öne-

rileri getirmeyi hedefleyen bir araştırma merkezidir. 

Bu hedefimiz doğrultusunda daha önce gerçekleştir-

diğimiz çalışmalara ek olarak Müslüman nüfusun ço-

ğunlukta olduğu ülkelere dair siyasi, sosyal, ekonomik 

ve hukuki gelişmeleri inceliyor; elde ettiğimiz bilgileri 

bütüncül biçimde kamuoyu ile paylaşıyoruz. Böylelikle 

modern dönemin en büyük sorunlarından biri olan bil-

gi yığını içerisindeki doğru ve temellendirilmiş bilgilerin 

tasnifi ihtiyacını gideriyor, bu bilgilerden Türkiye’yi ha-

berdar etmek üzere aylık bülten yayımlıyoruz. 

Yayımlamış olduğumuz Müslüman Dünyadan Fikri Bi-

rikimler Bültenini; Müslüman nüfusun çoğunlukta ol-

duğu 20 ülkenin STK’larınca paylaşılmış rapor, makale, 

perspektif yazısı, röportaj gibi yazılı; seminer, online 

seminer ve uluslararası toplantı gibi sözlü faaliyetlerini 

inceleyerek hazırlıyoruz. Bu çalışmamız doğrultusunda 

yaklaşık 120 STK’nın aylık faaliyetlerini inceliyoruz. Ülke 

araştırmalarında; İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca 

ve Türkçe dillerinde hazırlanmış yazılı metinleri değer-

lendiriyor ve ülkelerin gündemini yoğun biçimde işgal 

eden konuları paylaşarak Müslüman dünya ile Türkiye 

arasında bir köprü kurmayı hedefliyoruz. 

Yayımlamış olduğumuz Müslüman Dünyadan Fikri Bi-

rikimler Bültenini tematik tasnif ile hazırlıyor ve böyle-

ce okuyucularımıza, gerçekleştirilen faaliyetleri daha 

kolay takip edebilme imkânı sağlıyoruz. Bültenimizi; 

Kültürel Çalışmalar, Temel Hak ve Özgürlükler, Strate-

ji ve Enerji Çalışmaları, son olarak ta Toplumsal Refah 

olmak üzere dört tema üzerinden hazırlıyoruz. Bu te-

malar içerisinde yer verdiğimiz faaliyetleri düzenleyen 

yahut ev sahipliği yapan kurumları ise bizzat bölgeden 

faaliyet gerçekleştiren, militer faaliyet ve gruplarla il-

gisi olmayan, bölgenin kültürel değerlerine bağlı; fikri 

birikimi en iyi ortaya koyabilecek enstitü, düşünce ku-

ruluşları (Think-Tank), araştırma merkezi vb. kurumlar 

içerisinden seçiyoruz. Önceliğimizi ise nitelikli olması-

na özen gösterdiğimiz faaliyetlerin seçimine vererek, 

kurumdan ziyade faaliyete odaklanıyoruz. Böylelikle 

ulus üstü kurumları da inceliyor ve merkezinin yer aldı-

ğı ülkenin bir parçası olarak sizlere sunuyoruz.

Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bültenimizde yer 

verdiğimiz faaliyetlerde ise fikri birikimin takibini yap-

mak için en müsait yol olması nedeniyle yazılı eserle-

re öncelik tanıyoruz. İncelediğimiz bölge kurumlarının 

o ay gündemini en fazla işgal eden konuyu seçiyor ve 

bu konuda yürütülmüş çalışmalardan en zengin ve ni-

telikli içeriğe sahip olanına bültenimizde yer veriyoruz. 

Bültenimizde yer alan bazı faaliyet ve yayınlarda, şa-

yet öneminin anlaşılması için ülkede yaşanan geçmiş 

olaylara dair bilgi vermek gerekiyorsa bu olaylara dair 

de bilgilendirmede bulunuyor ve okuyucularımızın en 

yüksek biçimde istifade edebilmesine özen gösteri-

yoruz. Faaliyetlerine yer verdiğimiz kurumlar hakkında 

da özet bilgi hazırlıyor ve bültenin son kısmında sizler-

le paylaşıyoruz. Böylece Türkiye ile Müslüman dünya 

arasında bir köprü kurmanın yanı sıra yürütülecek yeni 

akademik çalışmalar için konu ve içerik teminine de ze-

min hazırlamış oluyoruz.

Geçmişteki birikimimiz ve her gün daha fazla büyüt-

meyi arzuladığımız ufkumuzun ürünü olan bu bültenin, 

amaçlarımızın ötesinde bir kazanımı sağlaması ümi-

diyle sizlerin istifadesine sunuyoruz.

Lütfi Sunar
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“Arap ve İslam Medeniyetinde Bilimsel Metotlar” Başlıklı Online Seminer Düzenlendi

Scientific Methods in the Arab and Islamic Civilizations

Scientific Methods in the Arab and Islamic Civilizations

17.02.2021 Arapça Mısır Online Seminer

Seminerde Yunan uygarlığı sırasında Arap Müslümanların kullandığı bilimsel 

yöntemler ve Yunanlıların, önceki uygarlıklardan kendilerine aktardığı 

yöntemlerden nasıl etkilendikleri ele alındı. “Arap ve İslami Miras” başlıklı 

etkinliğin bir parçası olarak gerçekleştirilen program, bu serinin üçüncü 

dersi olarak isimlendirildi.

Bünyesinde altı kütüphanenin kaynaklarını, dört müzenin yazılı eserlerini ve 

görsellerini, on iki akademik araştırma merkezinin kaynaklarını barındıran 

bir veri tabanıdır. Sosyal bilimler alanında sahip olduğu zengin kaynaklar 

üzerinden araştırma ve bilgi üretimine devam etmekte, elde ettiği verileri 

kamu ile paylaşmaktadır.

27.02.2021 İngilizce Irak Araştırma-Analiz

Hayder Al-Khafaji tarafından kaleme alınan metinde; eski Sümer, Akad, Babil, 

Asur, Fars, Arap ve Osmanlı medeniyetlerinden gelişen kültürel, politik ve dini 

matrisin; Arapların günümüz Irak nüfusu arasında baskın ırk haline gelmesine 

yardımcı olduğu belirtildi. Irak’ın demografik yapısında çok etnikli, çok dinli 

ve çok mezhepli bir ulusun oluştuğu üzerinde durularak bu değerlerde 

önemli değişikliklere neden olan Saddam Rejimi, ABD müdahalesi gibi yakın 

dönem siyasi olaylar açıklandı. 

Irak’ta ve Ortadoğu’da meydana gelen dönüşümler hakkında araştırmalar 

yapmak ve akademik tartışmalar yürütmek için kurulmuştur. Ekonomi ve 

kalkınma, enerji, dış politika, hukuk ve demokrasi, kamu politikası, toplum 

ve kamuoyu üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir.

“Irak’ta Etnik Kökenlerin, Dinlerin ve Mezheplerin Rolü” Başlıklı Araştırma Yazısı Yayımlandı

The Role Of Ethnicities, Religions and Sects in Iraq

Al-Bayan Center for Planning and Studies

https://bibalex.org/en/news/details?documentid=40135&page=2
https://www.bibalex.org/en/Default
https://www.bayancenter.org/en/2021/02/2162/
https://www.bayancenter.org/en/
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Sheikh Abdullah Al Salem Cultural Centre

İslami ekonomik sistemin uygulanması, İslami hukuk sisteminin uygulanması, 

dinler arası ilişkiler, bilim ve teknolojiye dayalı gelişme, çevre sorunları, 

sosyoekonomik ve politik meseleler hakkında araştırma, eğitim ve yayın 

faaliyetleri gerçekleştiren hükümet destekli bir kurumdur.

Institute of Islamic Understanding Malaysia

Körfez Savaşı Kalıntılarının Araştırılması ve Savaş Üzerine Bir Atölye Çalışması Düzenlendi

“21. Yüzyılda Zihniyetin İslamileştirilmesi” Başlıklı Analiz Yazısı Yayımlandı

Remnants of War in Sand

Islamically Minding the Mind for The 21st Century

25-27.02.2021

07.02.2021 

Arapça

İngilizce

Kuveyt

Malezya 

Atölye

Analiz

1990-91 yılları arasında gerçekleşen ikinci Körfez Savaşı’nın kalıntıları üzerine 

inceleme gerçekleştirildi. Bu kalıntıların sergilenerek savaş yıllarının tekrar 

hatırlatılması, öğrencilerin konuya dair bilgilerinin artırılması ve milli birliğin 

kuvvetlendirilmesi amacıyla bir atölye gerçekleştirildi. 

Doğa Tarihi Müzesi, Bilim ve Teknoloji Müzesi, Arap İslam Bilim Müzesi, 

Uzay Müzesi, Güzel Sanatlar Merkezi ve Tiyatro’dan oluşmaktadır. Merkez, 

adını Kuveyt’in liderlerinden biri olan Şeyh Abdullah’tan almaktadır. Kuveyt’i 

bir kültürel uğrak yeri haline getirmeyi amaçlayarak bilim, sanat ve kültür 

alanında faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Yirmi birinci yüzyılda fikri gelişimi yansıtan nicel araştırma konularının İslam 

aleminde ne kadar dikkate alındığı sorusu üzerine yazıldı. Metni kaleme alan 

Zaidi bin Ismail, öncelikle Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından önerilen 

beceriler listesinin İslam aleminde yeterince karşılık bulup bulmadığını 

değerlendirdi. Daha sonra zihin konusunun, İslam alemindeki kökenine 

inmek adına İmam Gazali ve Şerif Cürcani’de zihin kavramlarına kısaca 

değindi. 

https://www.ascckw.com/
http://www.ikim.gov.my
https://www.ascckw.com/whats-on/remnants-of-war-in-sand
http://www.ikim.gov.my/new-wp/index.php/2021/02/07/islamically-minding-the-mind-for-the-21st-century/
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Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Eğitim Dili Seçimini Konu Alan Bir Makale Yayımlandı

“Din ve Bilimsel Çağın Zorlukları” Başlıklı Seminer Düzenlendi

Bilingual Policy Implementation in Ras Al Khaimah

Sheikh Saud bin Saqr al-Qasimi Foundation for Policy Research

Iqbal International Institute for Research & Dialogue

Religion and Challenges of Scientific Age

23.02.2021

18.02.2021

İngilizce

İngilizce

BAE

Pakistan

Makale

Seminer

Ras Al Khaimah şehri özelinde, ülkenin eğitimde dil seçimine dair 

değerlendirmelerde bulunuldu. Oxford Üniversitesi’nden Alexandra Hall-

Chen’in kaleme aldığı makalede, BAE’nin 1971’den beri uygulamaya çalıştığı 

eğitimde iki dillilik politikası ve uygulama biçimi ele alındı. Hükümetin hem 

ana dilde hem de İngilizcede iki dilliliği kolaylaştırmak üzere yürüttüğü eğitim 

reformlarına dair değerlendirmede bulunulduktan sonra öğretmenlerin 

okulda gösterdiği performanslar değerlendirildi.

Eğitimde ve kamu sektöründe bireysel ve yerel kapasite oluşturmak için 

stratejik destek sağlamak üzere kurulmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri’nin 

sürdürülebilir sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi ile etkin kamu politikası 

oluşturmasına yönelik yayınlar yapmıştır. Bu minvalde özellikle eğitim 

alanında yerel araştırmalar yapmakta, saha çalışmasından elde ettiği veriler 

ışığında politika önerilerinde bulunmaktadır.

Uluslararası İkbal Araştırma ve Diyalog Enstitüsü (IRD), İslamabad Uluslararası 

İslam Üniversitesi’nin (IIUI) özerk bir birimidir. Haziran 2007’de insan hakları, 

hukukun üstünlüğü, çoğulculuk, hoşgörü, demokrasi, İslam ve Batı gibi 

alanlara özellikle vurgu yaparak çağdaş İslam düşüncesi araştırmalarına 

disiplinler arası yaklaşımları teşvik etmek üzere kurulmuştur.

Uluslararası İslam Üniversitesi (IIU) içerisinde düzenlenen seminer; IIUI 

yönetimi, ünlü entelektüeller, araştırmacılar, din bilginleri ve sosyal uzmanların 

katılımıyla gerçekleşti. Yaşamın evrimi, evren, görelilik teorisi, Kuran ideolojisi 

ve diğer yönleri bilim ve din ışığında tartışıldı. Bu konuda yaşanan mikro ve 

makro düzeydeki zorlukları izah edildi. 

https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/5081768/Policy%20Paper%2047%20EN.pdf
https://www.iiu.edu.pk/?paged=3&cat=3
https://www.alqasimifoundation.com/
https://ird.iiu.edu.pk/
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Tunus’taki Ayaklanmalar ve Süreç Yönetimi Hakkında “Aktivist ve İnsan Hakları 
Savunucularının İllegalleştirilmesi ve Polis Şiddeti” Başlıklı Rapor Yayımlandı

Violences Policıères Et Criminalisation Des Activistes Et Des Défenseurs Des Droits Humains

05.02.2021 Fransızca Tunus Rapor

Ocak ayında başlayan ayaklanmalara dair bir rapor hazırlandı. Protestoların; 

halkın Özgürlük Devriminden sonra daha iyi bir sosyal politika talep etmesi, 

artan baskı ve polis şiddetini kınama nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi. Rapor, 

14 Ocak 2021’deki ilk gösterilerden itibaren gerçekleşen olaylara dair STK’larca 

yürütülen raporlama çalışmaları bir araya getirerek hazırlandı. Sonuçlara göre 

ülkenin en az on dört vilayetinde, iki hafta içerisinde çoğu keyfi olan 1.500’den 

fazla tutuklama kaydedildi. 

10.01.2021 Ürdün Libya Proje

“Hadaf” projesi sonuçlandırıldı. Gençlere ve kadınlara odaklanan proje, 

devlet dışı aktörlerin kamu politikası oluşturmadaki rolünü güçlendirmeyi 

ve şiddet içeren aşırılık karşısında toplumların direncini artırmak amacıyla 

yürütülmüştü. Proje; Doğu Amman, Karak, Mafraq ve Zarqa’da iki yıldan fazla 

bir süredir uygulandı. Entelektüel ve kültürel diyaloğu harekete geçirmede 

gençlerin ve kadınların katılımını artırmaya yönelik eğitim sağlayan proje; 

demokrasi, sosyal katılım, sosyal barış ve dayanışmayı teşvik etmek için 

insan hakları temelli bir yaklaşım edindirmeye çalıştı. 

Ürdün’de Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Azalması için Yürütülen “Hadaf” Projesinin 
Tamamlandığı Duyuruldu

Hadaf Project

The Tunisian Forum for Economic and Social Rights

Arab Renaissance for Democracy and Development

Mağrip, Akdeniz ve Arap iş birliğini güçlendirmek; sivil toplumun rolünü 

güçlendirmek; yolsuzlukla mücadele ve kamu varlıklarını korumak amacıyla 

kurulmuş bir araştırma merkezidir. Tununs’un siyasî, sosyal ve ekonomik 

gündemini takip edip raporlamalar yapmakta; başta göç, çevre, insanî 

haklar gibi alanlarda çeşitli seminer, konferans, sempozyum vb. faaliyetler 

düzenlemektedir.

2008 yılında Amman-Ürdün’de kurulan ARDD, Arap Dünyasının karşılaştığı 

zorlukların ele alınmasına katkıda bulunmak için yeni bir Nahda (Arap 

Rönesansı) projesini başlatmak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. 

ARDD; yerel, bölgesel ve uluslararası alanda paydaşların farkındalığını 

artırmak için temel hak ve özgürlükler alanında araştırmalar gerçekleştirerek 

bilinçlendirici faaliyetler ve yayınlar gerçekleştirmektedir.

https://ftdes.net/violences-policieres-et-criminalisation-des-activistes-et-des-defenseur-e-s-des-droits-humains/
https://ftdes.net/violences-policieres-et-criminalisation-des-activistes-et-des-defenseur-e-s-des-droits-humains/
https://ardd-jo.org/News-Room/ardd-concludes-hadaf-project-with-a-media-campaign-on-the
https://ardd-jo.org/News-Room/ardd-concludes-hadaf-project-with-a-media-campaign-on-the
https://ftdes.net/en/accueil/
https://ardd-jo.org/
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“2020 Filistin Haklarına Genel Bakış” Başlıklı Rapor Yayımlandı

“Mısır: Sivil Toplumu Sakatlamayı Amaçlayan STK Yasasının Uygulama Yönetmelikleri” Başlıklı 
Görüş Yazısı Yayımlandı

2020 Overview on Palestinian Rights

Egypt: Implementing Regulations of NGO Law Intended to Cripple Civil Society

21.02.2021 

25.02.2021 

İngilizce

İngilizce

Ürdün 

Mısır

Rapor

Görüş Yazısı

Filistin halkının 2020 yılında maruz kaldığı insan hakları ihlalleri üzerinde 

duruldu. Kurum, daha önce yayımladığı raporlardan farklı olarak Filistin 

üzerine diğer kurumlarca gerçekleştirilen rapor çalışmalarına dair 

değerlendirmelerde bulundu. Dünya gündeminde her ne kadar Filistin-İsrail 

sorunu yer almaya devam etse de konuya ilginin düştüğü kaydedildi. İnsan 

haklarının savunulmasına, yalnızca siyasi bir gündemin parçası olarak veya 

haber değeri üzerinden bakılmaya başlandığı yönünde eleştiride bulunuldu. 

Ayrıca savaşın bayağılaştırıldığının altı çizildi. 

Arapça İnsan Hakları Ağı, Mısır’da ocak ayı sonunda çıkarılan ve 2019 tarihli 

149 sayılı yasaya yönelik düzenleme ile STK’ların faaliyetlerinin durdurularak 

kapatılması kararına yönelik bir eleştiri yazısı yayımladı. Yeni düzenlemenin 

sivil toplum kültürüne ve toplumsal bilgi üretimine olan zararından bahsedildi. 

Kanun kapsamında tutuklanan insan hakları savunucuları ve dernek 

üyelerinin isimleri ile aldıkları hapis cezaları, uygulanan işkenceler ve serbest 

bırakıldıktan sonra kaybolan şahıslara dair bilgiler paylaşıldı. 

2020
OVERVIEW ON
PALESTINIAN
RIGHTS
Figures and datas on the condition of
the Palestinians with regard to human
rights and international law

A N  A C H R S  R E P O R T   |   W R I T T E N  B Y  L O U I S E  R A U T U R E A U    

Amman Center for Human Rights Studies

Arabic Network for Human Rights

Amman İnsan Hakları Çalışmaları Merkezi (ACHRS), insan hakları ve 

demokrasi konularında araştırma, yayın ve eğitim faaliyetleri gerçekleştiren 

bağımsız bir bilimsel savunuculuk merkezidir. Ürdün’de ve Arap Dünyasında 

sivil toplumu güçlendirmeyi, insan hakları ve demokrasiye yönelik 

genel farkındalık ve duyarlılık düzeyinde bir değişikliği teşvik etmeyi 

amaçlamaktadır.

Mısırlı avukat ve insan hakları aktivisti Gamal Eid tarafından kuruldu. 

Bölgedeki yaklaşık 140 Arap insan hakları kuruluşunun yayınlarını, 

kampanyalarını, raporlarını ve açıklamalarını toplayarak web sitesinde günlük 

özet halinde yeniden yayınlamaktadır. Bununla birlikte Arap dünyasındaki 

insan hakları sorunları hakkında haftalık bülten yayınlamaktadır.

https://achrs.org/english/2021/02/21/2020-overview-on-palestinian-rights/
https://www.anhri.info/?p=22325&lang=en
https://www.anhri.info/?p=22325&lang=en
https://achrs.org/english/
https://www.anhri.info/?lang=en
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“COVID-19 Sürecinde Cinsiyete Dayalı Şiddet Riskini Azaltabilecek ve Artırabilecek Faktörler” 
Başlıklı Rapor Yayımlandı

Libya’da Bulunan Mültecilerin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanamayışını Konu Edinen Bildiri 
Yayımlandı

Faktor-faktor yang dapat Memperburuk dan Mengurangi Risiko Kekerasan Berbasis Gender 
Selama COVID-19

Libya: The Denial Of Non-Libyan Citizens’ Right to Health Must Be İnvestigated and Remedied 

03.02.2021 

02.02.2021 

Endonezce

Arapça

Endonezya

Libya

Rapor

Bildiri

Raporda, Endonezya’da bulunan kadınların maruz kaldığı şiddet vakalarının 

pandemi sürecinde artış gösterdiğine dikkat çekildi. Şiddetin nedeni olarak 

özellikle ekonomik ve sağlık durumlarında gözlemlenen belirsizlik ve riskler 

vurgulandı. Bu nedenlerin yanı sıra sokağa çıkma yasakları ve karantina 

süreçlerinde, potansiyel şiddet muhatabıyla aynı ortamda vakit geçirmenin 

de şiddet görme riskini artırdığı belirtildi. 

Bildiride, Libya’da devlet desteği olmaksızın mültecilerin ve sığınmacıların 

hastaneye ulaşımlarının mümkün olmadığı belirtildi. Özel hastanelerin çok 

pahalı olduğu; kamu hastanelerinin büyük çoğunluğunun ise çatışmalar ve 

savaşlar sebebiyle hasar gördüğü ve yalnızca Libya hükümetinden resmi 

statüde olanlara hizmet verdiği belirtildi. Bildiride mültecilere yönelik dışlayıcı 

tavrın de facto bir hüviyette olduğu vurgulandı. Mültecilerin karşılaştığı 

problemlere ek olaraksa kamu hastanelerine girdikleri taktirde Libya güvenlik 

güçleri tarafından zorla tutuklanma gibi yaptırımlara uğradıkları belirtildi.

Center for Strategic and International Relations (CSIS)

Defender Center for Human Rights

1971 yılında Jakarta’da kurulmuştur. yerel ve uluslararası konularda politika 

üretimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. CSIS araştırmaları ve çalışmaları; 

hükümete, üniversitelere ve araştırma kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, 

medyaya ve iş dünyasına veri olarak sunulmaktadır. Kurum bünyesinde kitap, 

dergi vb. yayınlar çıkarılmaktadır. Ayrıca kurum, akademik çalışmaların yanı 

sıra kültürel çalışmalar da yürütmektedir.

2016 yılında Fransa’da kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Uluslararası 

insan hakları hukukunun uygulanmasındaki zorlukları analiz etmeyi, 

bölgedeki farklı kültür grupları arasında insan hakları kültürünü sağlamayı 

hedeflemektedir. Özellikle Libya ülkesindeki insan hakları ihlallerine dair 

çalışmalar yürütmektedir.

https://www.csis.or.id/publications/faktor-faktor-yang-dapat-memperburuk-dan-mengurangi-risiko-kekerasan-berbasis-gender-selama-covid-19
https://www.csis.or.id/publications/faktor-faktor-yang-dapat-memperburuk-dan-mengurangi-risiko-kekerasan-berbasis-gender-selama-covid-19
https://www.defendercenter.org/5265
https://www.defendercenter.org/5265
https://www.csis.or.id
https://www.defendercenter.org/
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Lübnan’daki Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitim Koşulları ile İlgili Rapor Yayımlandı

“Kazakistan Cumhuriyeti’nin Genişletilmiş Göç Profili” Başlıklı Rapor Yayımlandı 

The Protracted Reality of Syrian Children in Lebanon: Why Go to School with no Prospects?

The Extended Migration Profile of the Republic of Kazakhstan 

25.02.2021 

24.02.2021

İngilizce

İngilizce/Kazakça/Rusça 

Lübnan

Kazakistan

Rapor    

Rapor

Rapor; Lübnan, Türkiye ve Avustralya’da yedinci sınıf öğrencileri ile yürütülen, 

14 devlet okulundan 418 öğrenciyi kapsayan ve halihazırda devam eden 

karşılaştırmalı bir araştırmanın ilk çıktısı olarak hazırlandı. Raporda yalnızca 

1. dalga verilerinden yararlanıldı ve sadece Lübnan’ın bulgularına yer verildi. 

Son durumda insani yardımdan, kalkınma odaklı yardıma yönelik bir değişim 

olduğunun altı çizildi. 

Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen “Kazakistan 

Cumhuriyeti’nin Genişletilmiş Göç Profili” raporunu sunuldu. Göç Profili ile 

yalnızca ülkedeki göç eğilimlerine ilişkin istatistiksel genel bakış sağlamakla 

kalınmayıp, aynı zamanda göç durumunu ve bunun kilit (demografik, sosyo-

ekonomik ve politik) kalkınma alanları üzerindeki etkisi de ortaya kondu. 

Raporda ulusal göç politikasını iyileştirmeye yönelik tavsiyeler ana hatlarıyla 

ortaya koyuldu. 

Center for Lebanese Studies  

International Organization for Migration IOM

1984 yılında kurulmuş, Oxford Üniversitesi, St Antony’s College’daki Orta 

Doğu Merkezi’ne bağlı akademik bir kurumdur. Küresel ve ulusal düzeyde 

politikalar, teoriler ve uygulamalar geliştirmek üzere araştırmalar yürütülerek 

yayın ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

1951 yılında kurulan Uluslararası Göç Örgütü (IOM), göç alanında saha 

araştırmaları ve raporlamalar yapan hükümetler arası bir kuruluştur. 

Yürüttükleri araştırma faaliyetlerini Birleşmiş Milletler’in bir parçası kimliğiyle 

yürütmektedir. Göçmenlerin durumlarına dair yaptığı çalışmalarla karar 

alıcılara politika önerilerinde bulunmaktadır.

https://lebanesestudies.com/the-protracted-reality-of-syrian-children-in-lebanon-why-go-to-school-with-no-prospects/
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/central_asia_regional_report_issue_2_march.pdf
https://lebanesestudies.com/
https://www.iom.int/
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Yemen’deki İç Savaşı Bitirebilmenin Yollarını Arayan “Yemenli Siyasi Partilerle Bir Dizi Toplantı” 
Görüşmeleri Gerçekleştirdi

Sudi Arabistan’daki Petrol Rezervi ve Ticaretine Dair Hazırlanan “Kapsarc Petrol Piyasasının 
Görünümü” Raporu Yayımlandı

KAPSARC Oil Market Outlook

01.02.2021 

02.02.2021 

İngilizce-Arapça 

İngilizce

Yemen

Suudi Arabistan 

Toplantı

Rapor

Sana’a Stratejik Araştırmalar ve Kriz Yönetimi Girişimi Merkezi (CMI), barış 

müzakerelerine ilişkin vizyonlarını paylaşmak ve Yemen’deki altı yıllık 

çatışmayı sona erdirmenin olası yollarını aramak amacıyla birkaç Yemenli 

siyasi partiyle görüşmeler gerçekleştirdi. AB sponsorluğunda İstanbul’da 

düzenlenen toplantılar; Genel Halk Kongresi, Islah partisi, Yemen Sosyalist 

Partisi ve Nasır Örgütü temsilcileriyle yapılan ayrı oturumlar halinde yürütüldü. 

Görüşmelerde siyasi partilerin barış sürecinde gösterdiği geçmiş ve güncel 

çabalar ele alındı. 

Kral Abdullah Petrol Çalışmaları ve Araştırma Merkezi, Suudi Arabistan’daki 

petrol kullanım durumunun incelenmesi ve öneri hazırlığı için yürüttüğü 

projenin, şubat ayı çıktısını kamuoyu ile paylaştı. Raporda özellikle üzerinde 

durulan husus ise petrol piyasasının pandemiden olmusuz etkilenişi oldu. 

Rapor, 2020 yılında gerçekleşen petrol kullanımı düşüşünü sayısal veriler 

ile ortaya koydu. 

اختيار العراق الصعب ما بني إيران وأمريكا

Series of Meetings with Yemeni Political Parties

Sana’a Stratejik Araştırmalar ve Kriz Yönetimi Girişimi Merkezi (CMI)

King Abdullah Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC)

2014 yılında kurulan Sana’a Merkezi; siyasi, askeri ve güvenlik figürlerine, 

aşiret liderlerine, finans sektörüne, ekonomistlere, gazetecilere, insani yardım 

aktörlerine, sivil topluma ve diğer önemli paydaşlara erişim sağlayan güçlü 

bir ağa sahip düşünce merkezidir. Yemen ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika 

bölgesinde gerçekleşen siyasi ve toplumsal konulara dair çalışmalar 

gerçekleştirmektedir.

Küresel enerji ekonomisi alanında bağımsız araştırmalar yürütmek üzere kâr 

amacı gütmeyen bir kurum olarak kuruldu. On beşten fazla milletten oluşan 

uluslararası bir uzman araştırmacılar grubuna sahiptir. Yüksek oranda enerji 

ihraç edilen bölgelerde araştırmalar yürüterek enerji politikaları geliştirilmesi 

üzere yayınlar yapmaktadır. 

https://sanaacenter.org/publications/news/13205
https://sanaacenter.org/publications/news/13205
https://www.kapsarc.org/research/publications/kapsarc-oil-market-outlook-6/
https://www.kapsarc.org/research/publications/kapsarc-oil-market-outlook-6/
https://sanaacenter.org/
https://www.kapsarc.org/
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“Türk siyasetinin Akdeniz istikrarı üzerindeki etkisi” Başlıklı Analiz Yazısı Yayımlandı

“Güven Endeksi 2021: Güven Oluşturma Fırsatı Olarak Kriz” Başlıklı Rapor Yayımlandı

تأثري السياسة الرتكية عىل االستقرار املتوسطي

24.02.2021 

04.02.2021

Arapça

Arapça

Mısır

Fas

Analiz

Rapor

Rania Makram tarafından kaleme alınan metinde, Türk dış politikasının 

Avrupa ve Akdeniz’e yönelik kararları değerlendirildi. Türkiye’nin ve Avrupa 

Birliği’nin özellikle Akdeniz konusunda birbirilerinden beklentileri listelendi. 

Türkiye’nin, Avrupa’ya yönelik politikaları ve söylemlerinin çeliştiği vurgulandı. 

Avrupa Birliği’nin, Türkiye’ye yönelik yaptırım tehdidini de izah eden Makram; 

Türkiye’nin dış politikasındaki son söylem farklılığı ve atılan adımların neticesi 

olarak gerginliğin düşmeye başladığını belirtti. 

Çeşitli siyasi, ekonomik ve sosyal kurumlara olan güven düzeyini ölçmek 

ve analiz etmek üzere hazırlanan Trust Index 2021 yıllık raporunun ikinci 

baskısı yayımlandı. Rapor, dört ana bölümden oluşacak şekilde hazırlandı. 

İlk bölüm çekirdek ve geniş aileleri, komşuları ve yabancıları kapsayacak 

şekilde kişilerarası güven göstergelerini içeren sosyal güven üzerine; ikinci 

bölüm önemli devlet kurumları ve onların yolsuzluk, resmî ve gayri resmî 

siyasi katılım algılarıyla ilişkisini ele alan siyasi güven üzerine; üçüncü ve 

son bölümlerde ise eğitim ve sağlık sektöründeki güven durumu ele alındı. 

Trust Index 2021: Crisis as an Opportunity to Build Trust

Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies

Moroccan Institute for Policy Analysis

1968 yılında Al Ahram Vakfı bünyesinde araştırma birimi olarak kuruldu. 

1990 yılından itibaren çalışmalarını iç politika ve siyasi reformlar odaklı 

yürütmeye başladı. 2000’li yıllardan itibaren Müslüman dünyaya dair 

çalışmalar gerçekleştirerek faaliyet alanını büyüttü. Yaptığı anket ve analiz 

çalışmaları ile Arap toplumunun sosyo-politik incelemelerini yapan en geniş 

haber kurumu unvanını taşımaktadır. 

Fas Politika Analizi Enstitüsü; Rabat şehrinde bulunan, kâr amacı gütmeyen 

bağımsız bir araştırma kurumudur. Bir grup disiplinler arası araştırmacı 

tarafından kurulan MIPA’nın misyonu, ülkedeki demokrasi ile ilgili sorunların 

çözümüne dair yayın ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektir.  

http://acpss.ahram.org.eg/News/17074.aspx
https://mipa.institute/category/trust_index
http://acpss.ahram.org.eg/
https://mipa.institute/eng
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“Körfez’deki İlişkileri Düzeltmek: Fas’ın Riskleri ve Kazanımları” Başlıklı Görüş Yazısı 
Yayımlandı

“Mezar-ı Şerif –Peşaver: Orta ve Güney Asya’nın Yeni Geleceğine Bir Koridor” Başlıklı Makale 
Yayımlandı

Mending fences in the Gulf: Morocco’s risks and gains

Mazar-i-Sharif - Peshawar: a Corridor to the New Future of Central and South Asia

10.02.2021 

12.02.2021

İngilizce

İngilizce

Fas

Özbekistan

Görüş Yazısı

Makale

Fas Politika Analizi Enstitüsü’nün (MIPA) web sitesinde yayımlanan ve 

Yasmin Abouzzohour tarafından kaleme alınan metinde, Körfez İş birliği 

Konseyi’ndeki müttefiklerin arasında süren kriz ve Fas’ın kriz boyunca 

korumaya çalıştığı tarafsız tutumu ele alındı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’ın 2017’de Katar’a yönelik abluka kararına karşın 

Fas’ın yürütmeye çalıştığı denge politikası incelendi. 

Makalede, Şubat 2021’de Mezar-ı Şerif-Kabil- Peşaver demiryolu inşaatı 

projesinin uygulanmasına ilişkin Özbekistan, Afganistan ve Pakistan arasında 

düzenlenen ilk üçlü toplantıya odaklanıldı. Bu projenin ve yapılan toplantının 

yeni bir bölgesel kalkınma paradigmasının başlangıcına işaret ettiği ve tüm 

bölgenin geleceği için bir dönüm noktası niteliğinde olduğu belirtildi. 

Institute for Strategic and Regional Studies

Cumhurbaşkanı Kararı ile 1992 yılında kurulmuştur. Orta Asya’da bölgesel 

güvenlik sorunları ve bölge ülkeleriyle gerçekleştirilen çok taraflı etkileşimin 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.

https://mipa.institute/8469
https://mipa.institute/8469
http://www.isrs.uz/en/maqolalar/mazari-sarif-pesavar-koridor-v-novoe-budusee-centralnoj-i-uznoj-azii
http://www.isrs.uz/en/maqolalar/mazari-sarif-pesavar-koridor-v-novoe-budusee-centralnoj-i-uznoj-azii
http://ismi.uz/
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“Afganistan’ı Orta Asya Ekonomisine Dahil Etmek Neden Önemlidir?” Başlıklı Görüş Yazısı 
Yayımlandı

Libya’nın Son 10 Yıldaki Siyasi Durumunu ve Yabancı Devletlerin Politikalarını Açıklayan 
“Büyük Oyun” Başlıklı Rapor Yayımlandı 

The Great Game

17.02.2021 

22.02.2021

İngilizce

İngilizce

Özbekistan

Libya 

Atölye Çalışması

Rapor 

Kasım 2020’de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in, Şangay 

İşbirliği Örgütü zirvesinde yaptığı konuşmada da vurguladığı Afganistan’ın 

bölgesel ticaret ve ekonomik süreçlere katılımı ve bunun Afganistan’daki 

barış sürecine etkisi üzerinde duruldu. Afganistan’ın barışçıl bir hayata 

dönüş sürecinin sadece Orta Asya ülkelerinin meselesi olmadığı, bu nedenle 

Afgan halkına ekonomik yardım sağlamak için ortak bir çabanın gerektiği 

ve Özbekistan’ın komşu ülkede sosyo-ekonomik, enerji, ulaşım ve iletişim 

projelerini teşvik ederek bu konuda örnek teşkil ettiği vurgulandı. 

17 Şubat 2011 devriminden bu yana askeri ya da diplomatik olarak Libya’ya 

müdahil olan on iki devletin dış politikaları ve bu politikaların Libya’ya etkisi 

incelendi. Son on yılda Libya’nın yaşadığı dönüm noktaları üzerinde duruldu 

ve Libya’nın iç politika meselelerine dair detaylı bilgilendirmede bulunuldu. 

Libya’nın jeostratejik önemine işaret eden, mikro düzeyde karmaşık ve 

yelpazesi geniş çatışmalara yönelik farklı bakış açıları bir arada sunuldu. 

Why is It Important to Involve Afghanistan in the Central Asian Economy?

Sadeq Enstitüsü

2011 yılında kurulan enstitü; Libya’daki güvenlik, yönetişim, ekonomi ve 

dış politikaya dair stratejik konulara odaklanarak sözlü ve yazılı yayınlar 

gerçekleştiren bağımsız bir kuruluştur.

http://www.isrs.uz/en/smti-ekspertlari-sharhlari/pocemu-vazno-vovlec-afganistan-v-orbitu-ekonomiki-centralnoj-azii
http://www.isrs.uz/en/smti-ekspertlari-sharhlari/pocemu-vazno-vovlec-afganistan-v-orbitu-ekonomiki-centralnoj-azii
https://www.sadeqinstitute.org/long-reads/the-great-game
https://www.sadeqinstitute.org/long-reads/the-great-game
https://www.sadeqinstitute.org/
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“Afgan Barış Süreci ve Yeni ABD Yönetimi” Başlıklı Analiz Çalışması Yayımlandı 

“Trump Sonrası Dönemde Pakistan- Amerika İlişkileri” Başlıklı Analiz Yayımlandı

Pakistan – America Relations in Post-Trump Era

Afghan Peace Process and the New US Administration

Şubat 2021

Şubat 2021 

İngilizce 

İngilizce

İran 

İran

Analiz

Analiz

Analizde; Kasım 2020’de Joe Biden’ın başkan seçilmesinin ardından 

ABD’nin, Afganistan’a yönelik dış politikasında ne gibi değişimler 

olabileceğine değinildi. 23 Ocak’ta Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanının, 

geçen yıl Taliban ile yapılan barış anlaşmasına yönelik açıklamalarının, 

ABD’nin Afganistan politikasındaki değişikliğe dair açık bir ipucu olduğu 

belirtildi.

Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nün yayımladığı analizde; 

öncelikle Afganistan’da olan çatışma durumunun nedeni ve tarihsel süreci 

açıklandı. Sovyet birliklerinin 1989’da Afganistan’dan ayrılması ve ardından 

dağılmasının, Pakistan-ABD ilişkileri altın döneminin sona ermesine de 

neden olduğu hatırlatıldı. Sovyet-ABD çekişmesinde ABD’nin, Pakistan’ı bir 

stratejik partner olarak görmekte iken Soğuk Savaş’ın getirdiği iki kutuplu 

sistemin sona ermesiyle Pakistan’ın, ABD nezdinde değer kaybettiği 

belirtildi. 

Özellikle 11 Eylül’ün ardından Pakistan’ın, Taliban’a verdiği destek ve 

El Kaide’nin ülkedeki varlığı nedeniyle ABD-Pakistan ilişkilerinin bozulduğu söylendi. Daha sonra Usame bin Ladin’in 

öldürülmesinin ardından ilişkilerin daha da kötüye gittiği vurgulandı. Trump yönetiminin Pakistan politikası ise iki döneme 

ayrılarak ele alındı. İlk iki yıl için 1,3 milyar ABD doları değerindeki güvenlik yardımının askıya alınmasına yol açan gergin 

ikili ilişkiler olduğu ve sonrasında Afgan barış sürecindeki ilerleme ile terörizmle mücadele adı altında ılımlı iş birliği 

yürütüldüğü belirtildi. 

Biden’ın iktidara yükselişinin ve Güney Asya’ya yönelik ABD politikasındaki olası değişimlerin Pakistanlı liderler için 

gerçekten büyük önem taşıdığı, fakat muhtemelen İslamabad’la ikili ilişkiler ve halihazırda durmuş olan Afgan Barış Süreci 

gibi konuların Biden için ikinci planda kalacağı belirtildi. Yayımlanmış olan bu analiz metni, bölgede çalışması yürütülen birçok 

rapor ve makalenin aksine ABD-Afganistan-Pakistan ilişkilerine dair olumlu bir tablo çizmeyişi nedeniyle farklılık gösterdi. 

Institute for Political and International Studies (IPIS)

İran Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak 1983’te kuruldu. İran İslam 

Cumhuriyeti’nin dış politikasına yönelik projeler yürütmekle birlikte, 

uluslararası ilişkiler konusunda uygulamalı araştırmalar yapmaktadır.

https://ipis.ir/en/subjectview/629223/Afghan-Peace-Process-and-the-New-US-Administration
https://ipis.ir/en/subjectview/628484/Pakistan-%E2%80%93-America-Relations-in-Post-Trump-Era
https://ipis.ir/en
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2018 Lübnan Parlamento Seçimleri Hakkında Raporlar Dizisi Yayımlandı 

“Biden Döneminde ABD-Çin İlişkileri Nasıl Gelişecek?” Başlıklı Analiz Metni Yayımlandı

How Will The Us-China Relations Develop In The Biden Era? 

The 2018 Lebanese Parliamentary Elections: What Do The Numbers Say? North 2 Electoral 
District: Tripoli, Minnieh and Dannieh

2-19 Şubat 2021

07.02.2021 

İngilizce

İngilizce

Lübnan

Kazakistan

Rapor

Analiz 

Lübnan parlamento seçimlerinde Trablus, Minnieh ve Dannieh’i birleştiren 

Kuzey 2 seçim bölgesinde çok daha yüksek katılım oranları görülürken, 

seçmenlerin Trablus’ta zayıf bir tablo sergilediği belirtildi. Bununla birlikte, 

her bölgede dini gruplar arasında farklılıklar olduğu, Sünni seçmenlerin oy 

kullanma oranının diğerlerine kıyasla önemli ölçüde daha yüksek olduğunun 

tespiti yapıldı. 

Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün yayımladığı bu analizde, Joe Biden’ın 

başkanlığı ile ABD’nin Çin’e yönelik dış politikasında ne gibi değişimler 

yaşanabileceği ele alındı. Bu bağlamda dünyanın en büyük iki ekonomisi 

olan ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin, Biden yönetimini bekleyen önemli 

konulardan biri olduğu vurgulandı. 

Center for Lebanese Studies  

Eurasian Research Instute

1984 yılında kurulmuş, Oxford Üniversitesi, St Antony’s College’daki Orta 

Doğu Merkezi’ne bağlı akademik bir kurumdur. Küresel ve ulusal düzeyde 

politikalar, teoriler ve uygulamalar geliştirmek üzere araştırmalar yürütülerek 

yayın ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

1991 yılında kurulan Ahmet Yesevi Üniversitesinin altı araştırma enstitüsünden 

biridir. Avrasya Araştırmaları Enstitüsü; Avrasya bölgesi ülkelerinin ekonomi, 

finans ve enerji alanlarındaki mevcut durumu ve geleceği üzerine çalışmalar 

gerçekleştirmektedir.

https://lcps-lebanon.org/publication.php?id=388&category=900&year=2021
https://eurasian-research.org/wp-content/uploads/2021/02/Weekly-e-bulletin-01.02.2021-07.02.2021-No-292.pdf
https://lebanesestudies.com/
https://eurasian-research.org/
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“COVID-19’un Ürdün’deki Mülteci Kadın ve Çocukları Üzerindeki Etkisi” Başlıklı Rapor 
Yayımlandı

The Impact of COVID-19 on Refugees Women and Children in Jordan

07.02.2021 İngilizce Ürdün Rapor

Raporda, mültecilerin Covid-19 virüsünün neden olduğu ekonomik ve 

toplumsal refah düşüşünden nasıl etkilendiği ortaya konuldu. Raporun çıkış 

sorusu, birçok devletin kaynaklarıyla pandemi sürecini atlatmaya çalışırken 

vatandaşlarına gerekli imkânı sunamadığı hatırlandığında, mültecilerin bu 

durumdan nasıl etkilendiği sorusu oldu. Raporda öncelikle mülteciliğin tanımı 

ve haklarına dair açıklamada bulunuldu. Daha sonra pandemi sürecinde 

yaşadıkları zorluklar listelendi. 

09.02.2021 İngilizce Bahreyn Rapor

İslami Finans Kuruluşları için Muhasebe ve Denetim Kuruluşu; büyüme, 

gelişme, İslami bankacılık ve finans endüstrisi konularındaki gelişmenin 

takip edilebilmesi için İslami Finansal Muahasebe Standardı (FAS) taslağının 

yayınlanmasını onayladı. Muhasebe standardı çalışması, İslami Finans 

Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Teşkilatı (AAOIFI) standartlarını mümkün 

olduğu kadar küresel muhasebe standartlarına uygun hale getirmek ve 

belirli Şeriat gereksinimlerini gerektiği gibi ele almak amacıyla başlatıldı. 

Presentation and Disclosures in the Financial Statements of Takaful Institutions

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

1991 yılında kurulan ve merkezi Bahreyn’de bulunan AAOIFI, İslami finans ve 

üretim üzerine çalışmalar yürütmektedir. Uluslararası İslami finans için Şeriat, 

muhasebe, denetim, etik ve yönetişim alanlarında yayınlar gerçekleştirmekle 

birlikte uluslararası eğitim faaliyetleri de gerçekleştirmektedir.

“Tekafül Kurumlarının Mali Tablolarında Genel Sunum ve Açıklamalar” Başlıklı Rapor 
Yayımlandı

https://achrs.org/english/2021/02/08/the-impact-of-covid-19-on-refugees-women-and-children-in-jordan/
https://achrs.org/english/2021/02/08/the-impact-of-covid-19-on-refugees-women-and-children-in-jordan/
https://aaoifi.com/?lang=en
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6k9jmvciSOStuuXQT1f38A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6k9jmvciSOStuuXQT1f38A
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The Impact of COVID-19 on Refugees Women and Children in Jordan

Covid-19 Salgını Sırasında Bahreyn Kamu Sektöründe Uzaktan Çalışma: Yuvarlak Masa 
Tartışmalarının Bildirileri Raporlandı

04.02.2021 Arapça Bahreyn Rapor

Kitap

DERASAT Bahreyn Stratejik, Uluslararası ve Enerji Çalışmaları Merkezi, 

Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı (UNDP) ortaklığında Covid-19 

salgınından etkilenen Bahreyn kamu sektörünün durumuna dair bir rapor 

yayımladı. Ekim 2020 tarihinden itibaren düzenlenen bir dizi yuvarlak 

masa toplantısının tartışma ve önerilerini aktaran bu rapor; çeşitli STK’ların, 

hükümet temsilcilerinin ve kamu sektöründe çalışan Bahreyn’li temsilcilerin 

katılımıyla hazırlandı. 

25.02.2021 İngilizce Malezya

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (ISIS) tarafından yayımlanan 

kitapta; devletin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’in (SKH) planı incelendi. 

Dört bölümde hazırlanılan kitapta on sekiz yazarın makalesi yer aldı. “Yerli 

Halkların Hakları”, “Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği”, “İklim Değişikliğine 

Uyum” ve “Kurumsal Güç ve Reform” başlıklı bölümlerin içerisinde SKH’lerin 

güçlü ve zayıf yönleri ele alındı. 

Malezya’nın Kalkınma Planını Konu Alan “Kimseyi Geride Bırakmamak” İsimli Kitap  
Yayımlandı

Leaving No One Behind

DERASAT Bahrain Center for Strategic, International and Energy Studies

Institute of Strategic and International Studies (ISIS)

Bahreyn’in ulusal, bölgesel ve küresel çıkarı üzerine hare¬ket ederek stratejik 

analizler yapan bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Araştırmalarını uluslararası 

siyaset, enerji ve ekonomi olmak üzere 3 başlık altında yürütmektedir.

ISIS Malezya; ekonomi, dış politika, Güneydoğu Asya güvenlik çalışmaları, 

sosyal politikalar, teknoloji ve inovasyon, bankacılık ve finans konularında 

araştırmalar gerçekleştiren bir düşünce kuruluşudur. Gerçekleştirdiği 

araştırmaları raporlaştırarak yayımlamakta ve politika yapım sürecine etki 

etmektedir.

https://www.derasat.org.bh/remote-work-in-the-bahraini-public-sector-during-the-covid-19-pandemic-proceedings-from-a-roundtable-discussion/
https://www.derasat.org.bh/remote-work-in-the-bahraini-public-sector-during-the-covid-19-pandemic-proceedings-from-a-roundtable-discussion/
https://www.derasat.org.bh/
https://www.isis.org.my/
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The Muslim World Journal

07.02.2021 İngilizce Katar Dergi

Georgetown Katar Üniversitesi bünyesinde ve Adel Abdel Ghafar 

editörlüğünde aylık yayın yapan dergi, İslam ve Müslüman-Hristiyan ilişkileri 

üzerine çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla çıkartılmaya başlandı. Şubat ayı 

sayısını ise Modern Ortadoğu’nun ekonomi politiği konusu üzerine hazırladı. 

Dergide genel olarak Arap baharı ve sonrasında bölgenin ekonomi politik 

durumunun ne olduğu ve nasıl değerlendirildiği saptandı. 

19.02.2021 İngilizce Umman Rapor

Raporda; Umman’daki güncel koşulların, 2011 olayları patlak vermeden önceki 

koşullara benzediği belirtildi. Sosyal medya aktivistlerinin yolsuzluk nedenleri 

ortadan kalkana kadar durulmayacak uzun süreli bir Arap Baharı’nın patlak 

verebileceğine dair söylemlerine yer verildi. Olası bir iç karışıklığın nedeni 

olaraksa üç ana neden sıralandı.

“On Yıl Sonra: Umman Baharını Hatırlamak” Başlıklı Rapor Yayımlandı

Ten years on: Remembering the Omani Spring

The Omani Centre for Human Rights

Umman’daki insan hakları sorunlarını izleyen ve belgeleyen bir sivil toplum 

kuruluşudur. Misyonu, insan hakları ihlallerini izlemek ve toplumun tüm 

kesimleri arasında insan hakları bilincini teşvik etmektir. İnsanların görüş, din 

ve inanç farklılıklarına bakılmaksızın kendilerini ifade ettikleri özgürlükçü bir 

ortam için bu konular hakkında çalıştay ve konferanslar düzenlemektedir.

Müslüman Dünya Dergisi’nin Şubat Sayısı Yayımlandı

https://ochroman.org/eng/2021/02/omani-spring/
https://ochroman.org/eng/2021/02/omani-spring/
https://ochroman.org/eng/
https://www.isis.org.my/book-journal/making-sdgs-matter-leaving-no-one-behind/


Müslüman Dünyadan Fikri Birikimler Bülteni

21

İLKE İlim Kültür ve Eğitim Vakfı olarak; Türkiye’nin siyasi, ekonomik, toplumsal ve eğitim alanlarında 

yüzleşmekte olduğu sorunları tespit ederek somut çözüm önerileri getirmekteyiz. Ülkemiz için 

gösterdiğimiz bu çabayı, kimliğimizin parçası olan Müslüman dünya içinde göstermek üzere 

çalışma alanımızı genişlettik. Bu gayemiz doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere Toplumsal 

Düşünce ve Araştırma Merkezi TODAM’ı kurduk. Merkezimiz, Müslüman dünyanın gündemini 

işgal eden güncel konular ve fikri birikiminden Türkiye’yi haberdar etmek üzere Müslüman 

Dünyadan Fikri Birikimler bültenini aylık olarak yayımlıyoruz. Hazırladığımız bültenimizde, 20 

ülkenin 100’den fazla STK faaliyetini inceleyerek dağınık halde bulunan bilgileri, bir bütün haline 

getirip istifadenize sunuyoruz.


