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İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) olarak
gayemiz “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde
inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik
etmek ve yeni çalışmalara zemin teşkil etmektir.
Zengin içerik ve çeşitli etkinliklerle İslam iktisadına
olan ilgiyi arttıracak olan İKAM, hem ulusal hem de
uluslararası platformlarda mevcut kapitalist sistemin
dışında ve alternatif olabilecek somut çözüm önerileri
içeren bir merkez olarak ortaya çıkmıştır.
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2020’de
İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM),
kendine slogan olarak seçtiği “adil bir
dünya ve bereketli bir iktisat” düşüncesini
gerçekleştirmek amacıyla yola çıkmış bir
kurumdur. İKAM, “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası için çalışmalar
yapmaktadır. 2020 yılı birçok noktada zorlu
bir yıl olsa da İKAM bu zorluğu en iyi şekilde yönetmeye gayret ederek çalışmalarına
devam etmiştir. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dolayısıyla ortaya çıkan
zorluklar karşısında birçok sıkıntılar yaşanmış ve yüz yüze eğitim ve toplantılar aksamış olsa da İKAM olarak faaliyetler, ara verilmeden devam etmiştir. Bu açıdan İKAM,
İslam İktisadı alanın gelişmesine yönelik
taşıdığı misyonun getirdiği motivasyon ve
günümüz teknoloji çağının sağladığı imkanların kullanılmasıyla çeşitli program ve
etkinliklere ev sahipliği yapmıştır.
Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda
İKAM, 2020’de “İslam İktisadının Kurumları”
başlıklı 8. İslam İktisadı Atölyesini gerçekleştirmiştir. 10 farklı ülkeden 150 katılımcı
ile gerçekleştirilen atölyede kurumlar, atölye süresince klasik dönem kurumlarından
vakıflara, mikro finanstan kitlesel fonlama
ve finansal teknoloji kurumlarına kadar
geniş bir perspektifte ele alınmıştır. Dün-
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yanın çeşitli bölgelerinden alanlarında yetkin akademisyen araştırmacılar bildirilerini
sunma imkânı bulmuş ve İslam iktisadının
kurumları farklı perspektifler üzerinden
tartışmaya açılmıştır. Ayrıca, önceki atölyelerdeki gibi 8. İslam İktisadı Atölyesi’nde sunulan tebliğler İktisat Yayınları’ndan
Türkçe; Routledge yayınlarından İngilizce
olarak yayımlanacaktır.
İslam iktisadı alanında çalışma yapanlar için
hazırladığımız İslam İktisadı Bibliyografyası
bu sene de yeni eserlerin eklenmesiyle büyüdü, on dört binden fazla eser, araştırmacıların istifadesine sunuldu. Alana dair beşten
fazla dilde yayımlanan kitap, makale, kitap
bölümü, rapor, ansiklopedi bölümü vb. telif
eserleri içeren bu çalışma ile İKAM, araştırmacılara zengin içerikli bir ortam sağladı.
İKAM araştırma imkânlarının geliştirilmesi kadar araştırmacıların yetiştirilmesine
de önem vermektedir. Bu sebeple, 2020’de
İKAM, İslam İktisadı ve finans alanında dünya çapında sağlıklı gelişebilmesi amacıyla
araştırmacılara düzenli eğitim, araştırma
ve geliştirme faaliyetleri sunmaktadır. İslam İktisadı ve finansı alanının gelişmesi
kapsamında 2021 yılı Misafir Araştırmacı
Programını geliştirmiştir. Program yurt dışından araştırmacıların İKAM bünyesinde

araştırma faaliyetleri yürütmelerine olanak
sağlamak amacı taşımaktadır.
Benzer bir şekilde, İslam iktisadı alanında
çalışma yapmaya başlamış veya başlamayı
düşünen araştırmacılar için alanı tanımalarını sağlayacak İslam İktisadı Eğitim Programlarının bu yıl dördüncüsü, KTO Karatay
Üniversitesi ile beşincisi ise Mardin Artuklu
üniversitesi ile İKAM bünyesi altında online
düzenlendi.
İslam iktisadı alanının gelişimine katkı yapmak üzere gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar,
yuvarlak masa toplantıları bu yıl da alanda
derinlikli ve nitelikli çalışma yapmak isteyen araştırmacıların ilgisiyle devam etti.
Uzman isimlerin bir araya gelmesiyle bu
sene “Tasarrufa Dayalı Finans Çalıştayı” ve
“İslami Fintech Çalıştayı” olmak üzere iki
çalıştay düzenlendi. İslam iktisadı alanını
geliştirmeyi kendine hedef edinen İKAM,
yürütme ve danışma kurulu üyeleri ile düzenlediği bu seneki danışma kurulu toplantısında gelecek 3 yıl için yapılacak yeni
proje ve faaliyetlerini belirledi.
İKAM temsilcileri, bu yıl İslam iktisadı alanında çalışmalar yapan kuruluşlarla ilişki
geliştirmek üzere çeşitli kurumlarla temasta bulundu. Bu amaç doğrultusunda bu

sene; Bangladeş Baş Konsolosluğu, Türkiye
Katılım Bankalar Birliği, Fuzul Grup, Emin
Grup, Birevim, İstanbul Ticaret Odası, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Kuveyttürk
Katılım Bankası ile görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmeler sırasında İslam iktisadı
alanında kurumların birlikte yapabilecekleri çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bu çalışmaların dışında
Türkiye’de oluşturmayı planladığı İslam iktisadı literatürüne öncelikle kendisi yatırım
yapan İKAM, alt kuruluşu olan İktisat Yayınları ile bu sene 25 kitap yayımladı. Ayrıca,
İKAM himayesinde faaliyetlerini sürdüren
islamiktisadı.net; İslam iktisadı ve finansı
alanına dair gündem, haber ve etkinlikler
takipçileriyle paylaşmakta, kitap önerileri
ve değerlendirmeleri ile mevcut literatürü
ilgililerine tanıtmaktadır. Türkçe yapılan
yayımlar dışında TUJISE dergisi ile İKAM,
İslam iktisadı ve finansına dair yetkin fikir
ve araştırmaların ilgililerine sunulduğu İngilizce yayım yapmaktadır. Bu sene de sadece Türkiye değil uluslararası akademik
platformlarda muteber olan TUJISE’nin 7.2.
sayısı çıktı. Adil bir dünyanın inşası ve toplumun her kesimini kuşatan bereketli bir
iktisat için çalışmaya devam edeceğiz. Şüphesiz gayret bizden, Tevfik Allah’tandır.
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Kurucu Başkan
LÜTFİ SUNAR
Lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde tamamladı. 2010 yılında İstanbul
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde “Karl Marx ve Max Weber’in Doğu
Toplumlarına Yaklaşımları” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.
Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık alanında çalışmalarda
bulunan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sunar’ın Marx
ve Weber’de Doğu Toplumları ve Türkiye’de İş Ortaklıkları, Marx an
Weber on Oriental Societies adlı yayımlanmış üç telif kitabı ve çok
sayıda editörlüğünü yaptığı kitap bulunmaktadır.

Yürütme Kurulu
TAHA EĞRİ | Direktör
Taha Eğri, Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde,
yüksek lisans ve doktorasını ise İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlamıştır. 2014-2016 tarihleri arasında George Mason
Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunan Eğri, kurumsal
iktisat, Orta Doğu ekonomileri, asker-ekonomi ilişkisi ve İslam iktisadı
alanlarında çalışmalar yürütmek ve halen Kırklareli Üniversitesi İktisat
Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

ZEYNEB HAFSA ORHAN | Yürütme Kurulu
Lisans dercesini Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi bölümünden (tam
burslu), lisansüstü derecesini İsveç, Linköping Üniversitesi Uluslararası
ve AB İlişkilerinden, doktora derecesini ise Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nden ekonomi alanında almıştır. 2015 yılından itibaren İstanbul
Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde çalışan Orhan bankacılık ve sigortacılık,
alt alan olarak katılım bankacılığından doçentlik ünvanı almıştır.
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MELİH TURAN | Yürütme Kurulu
Melih Turan, finansal teknoloji dalında lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Muhasebe Bilgi Sistemleri bölümünden aldı. Bir yıl Fransa
Burgundy İşletme Okulunda eğitim gördü. Yüksek lisansını İslam
İktisadı ve Finansı üzerine Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam
Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Ekonomi Politiği alanında
tamamladı. Halen aynı alanda doktora öğrenimine devam etmektedir.
Profesyonel ve akademik çalışmalarını katılım bankacılığı, finansal
teknolojiler ve İslam İktisadı alanlarında sürdürmektedir.

OZAN MARAŞLI | Yürütme Kurulu
Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 2014’te mezun olduktan
sonra 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslam İktisadı ve Finans
Anabilim dalında doktora çalışmalarına devam etmekte ve aynı anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

MURAT TAŞDEMİR | Yürütme Kurulu
1993 yılında Uludağ Üniversitesi, Ekonometri Bölümünden mezun oldu.
Yüksek Lisansını Iowa State Üniversitesi’nde İktisat alanında 1998
yılında tamamladı. Doktorasını 2005 yılında Anadolu Üniversitesinde
tamamladı. İlgi ve çalışma alanları; Mikro İktisat, Bilgi Ekonomisi, Oyun
Teorisi, Emek Ekonomisi, Eğitim Ekonomisi, Kalkınma Ekonomisi olan
Prof. Taşdemir, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde öğretim görevi
olarak görev yapmaktadır.
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ÖMER BEDRETTİN ÇİÇEK | Yürütme Kurulu
Ömer Bedrettin Çiçek. Anadolu Üniversitesi AÖF İktisatBölümünü
bitirdi. Marmara Üniversitesi ÇalışmaEkonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümünde Yüksek Lisans derslerinitamamlayıp, tez aşamasında
eğitime ara verdi. 1993Yılından beri kurmuş olduğu matbaanın yöneticisidir.İGİAD’da Eğitim ve Araştırma KomisyonuBaşkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

NECMETTİN KIZILKAYA | Yürütme Kurulu
Necmettin Kızılkaya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde
İslam hukuku alanında hazırladığı teziyle 2011’de doktorasını tamamladı. Kızılkaya’nın çalışmaları daha çok İslam hukuku ve ekonomisi
alanlarında yoğunlaşmaktadır. İslam hukuku alanında çeşitli dillerde
yayımlanmış birçok çalışması bulunan Kızılkaya, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Anabilim Dalında öğretim
üyesi olarak çalışmaktadır. Kızılkaya, Eylül 2019 tarihinden itibaren de
İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma
Merkezi müdürlüğü görevini yürütmektedir.

HAMDİ ÇİLİNGİR | Yürütme Kurulu
Lisans eğitimini 2006 yılında tamamlayan Çilingir aynı yıl Marmara
Üniversitesi SBE’nde Hadis Bilim Dalında yüksek lisansa başladı ve
“Hadis Rivayetinde Fakih Ravinin Rolü” başlıklı teziyle2008 yılında
yüksek lisansını tamamladı. Ardından aynı üniversitede2008 yılında
İslam Hukuku Bilim Dalında doktoraya başladı. Doktoraçalışmasını
2014 yılında “Hanefî Vakıf Hukukunda Gaye Unsuru” isimliteziyle tamamladı. Sakarya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak
çalışmaktadır.
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Kadro
OSMAN PALDIR | İdari İşler Uzmanı
1992’de İstanbul’da doğdu. İlköğretim ve liseyi İstanbul’da okudu. Lisans
eğitimini Sakarya Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladı. Lisans
eğitimi sırasında önlisans programı olan Anadolu Üniversitesi Adalet
bölümünü bitirdi. Yüksek lisans eğitimine Sakarya Üniversite’sinde
devam etmektedir. Bir banka ve bir inşaat şirketinde çeşitli pozisyonlarda çalışan Paldır, İKAM İdari işler uzmanı görevini yürütmektedir.

AHSAN SHAFIQ | Kıdemli Araştırmacı
Ahsan Shafiq lisans eğitimini 2010 yılında Hertfordshire Üniversitesi,
İktisat Bölümü’nde ve yüksek lisans eğitimini 2012 yılında Leeds Üniversitesi, İktisat Bölümü’nde tamamladı. Daha önce NUST üniversitesinde
öğretim üyeliği yapan Shafıq halen İslam İktisadı Araştırma Merkezi
(İKAM) kıdemli araştırmacısı ve Turkish Journal of Islamic Economics
(TUJISE) dergisinin de yardımcı editörüdür.

MERVE SOYLU | islamiktisadi.net Editörü
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans
bölümünden 2020 yılında mezun olan Merve Soylu, İstanbul 29 Mayıs
Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans alanında yüksek lisans eğitine
devam etmektedir. İKAM bünyesinde islamiktisadi.net platformunda
editör olarak çalışmaktadır.

M. İLKAY ÇİFTCİ | İktisat Yayınları Yayın Sekreteri
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrencisidir. İlmi Etüdler Derneği’nde (İLEM) iki sene (2018-2020) ihtisas komisyonu üyeliği yapan
Çiftci, İslamcı Dergiler Projesi (İDP) ve Türkiye’de Yayıncılığın Hafızası
(TYH) projelerinde de araştırmacı olarak görev almıştır.
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AMAÇ VE
FAALİYETLER

İKAM “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir

alternatif olabilecek somut çözüm önerile-

şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin

ri içeren bir merkez olarak alanda önemli

üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalış-

bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

malara zemin teşkil etmeyi amaçlayan bir

İKAM araştırma projeleri ve yayınların yanı

araştırma merkezidir. İKAM, kapitalizmle

sıra, konferanslar, çalıştaylar, sempozyum-

el ele gelişerek büyüyen mevcut iktisadı

lar, atölyeler, öğrenci destek ve staj destek

sisteme alternatif adil, helal kazancı teş-

programları, seminerler, sosyal etkinlikler

vik eden, insana ve insan emeğine saygı-

ve medya iletişim faaliyetleri yürütmekte-

lı bir sistemin oluşması için uzun soluklu,

dir. İKAM çerçevesinde düzenlenen faali-

derinlikli, bütünlüklü, nitelikli çalışmaların

yetler ve kamuoyunu bilgilendirici içerikte

yapılmasını hedeflemektedir. İslam ikti-

olacak olan sonuç bildirgeleri, meselelere

sadını hem teorik hem de pratik zeminde

getirilen çözüm önerileri ile İktisat alanın-

ele alacak olan bu merkez, İslam iktisadı-

daki politika üreticileri ve uygulayıcılarına

nın konularını farklı boyutlarıyla ele alarak

stratejik hedefler gösterilmesi amaçlan-

muhtelif platformlarda genişleten ve çeşitli

maktadır. İslam İktisadı çerçevesindeki te-

etkinliklerle zenginleştirilerek alanda çalı-

orik ve pratik konuları ele alan İKAM, sorun

şan kişiler için faydalanabilecekleri bir yapı

odaklı ve karşılaşılan meselelerin çözü-

oluşturmayı amaçlamaktadır. Zengin içerik

müne yönelik çalışmalar yapmayı hedefle-

ve çeşitli etkinliklerle alana daha fazla ilgi

mektedir. İKAM bünyesinde araştırma, ya-

çeken İKAM, hem ulusal hem de uluslarara-

yın, eğitim, akademik etkinlik ve kamuoyu

sı platformlarda mevcut kapitalist sisteme

oluşturma çalışmaları yapmaktadır.
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DR. TAHA EĞRİ, İKAM
DİREKTÖRLÜĞÜNE GETİRİLDİ

Türkiye’de ve dünyada alanın önde gelen
kurumlarından birisi haline gelen İKAM’da
bayrak değişimi gerçekleşti.
2016 yılında kurulan İKAM, “İslam iktisadı”
düşüncesinin külli bir şekilde inşası için
yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik
etmeyi ve yeni çalışmalara zemin teşkil etmeyi amaçlamaktadır. Kurulduğu günden
bu yana çok sayıda etkinlik, organizasyon
atölye ve yayım faaliyeti gerçekleştirmiştir. Özellikle İktisat Yayınları, İslam İktisadı
Bibliyografyası ve İslam İktisadı Ödülleri
gibi prestijli projeleri İslam iktisadı alanına
sunan İKAM’da yeni bir dönem başlıyor.
Kırklareli Üniversitesi İktisat Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Taha Eğri İKAM direktörlüğünü üstlendi. İstanbul Medeniyet
Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Taşdemir,
Sakarya Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Hamdi Çilingir ve İslam İktisadı alanında
önemli çalışmalar yapan Melih Turan da
İKAM Yürütme Kuruluna katıldı.
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8. İSLAM İKTİSADI
ATÖLYESİ

İslam iktisadı alanında giderek genişleyen
talep ve ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla
İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatısı altında
faaliyetlerini sürdüren İKAM, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetleri ile “İslam iktisadı”
düşüncesinin külli bir şekilde inşası için
yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik
etmeyi ve yeni çalışmalara zemin teşkil etmeyi amaçlamaktadır.
Yaşadığımız şu günlerde tecrübe etmeye
devam ettiğimiz COVID-19 salgını, insanlık tarihinin daha önce tecrübe etmediği
küresel bir salgın olmuştur. Etkileri çeşitli
bağlamlarda değerlendirilen bu salgının
ekonomiye dönük boyutu tartışılırken gündeme gelen anahtar kavramlardan biri de
hiç şüphesiz İslam iktisadıdır. İslam iktisadının salgının neden olduğu ekonomik
krize bir çıkış anahtarı sunduğu, dolayısıyla içinden geçtiğimiz sürecin İslam iktisadı
çalışmaları için bir fırsat niteliğinde olduğu
söylenebilir. Özellikle piyasa, ticaret ve reel
ekonomi çerçevesinde yapılacak bir değer-
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9 ÜLKE
10 BİLDİRİ
150 KİŞİ
2 GÜN

lendirmede İslam iktisadının kurumları ile

olan ihtiyaç aşikârdır. Dolayısıyla, günümüz

nasıl bir alternatif sunabileceği sorusunun

toplumunun ihtiyaçlarına cevap verebile-

önemi, içinden geçtiğimiz günlerde daha

cek, İslam tarihinin klasik yapısında gömü-

bir anlam kazanmıştır.

lü olan teorileri pratiğe taşıyacak kurumlar

Finans kurumlarının içinde bulunduğu kriz,

inşa edilmelidir.

birbiri ardına düşen makroekonomik gös-

İKAM, bu ihtiyacın farkında olup 8. İslam İk-

tergeler, küresel salgın sonrası belirsizliğini

tisadı Atölyesi’nin temasını “İslam İktisadı-

koruyan ekonomi ve bu durumun olumsuz

nın Kurumları” olarak belirlemiştir. 8. İslam

etkilerinin yansıdığı toplumsal yapı, günü-

İktisadi Atölyesi, 16-18 Eylül 2020 tarihleri

müz konjonktüründe çözülmesi gereken

arasında, “İslam İktisadının Kurumları” te-

meseleler olarak önümüzde durmaktadır.

masıyla

Bu nedenle ekonomik, finansal ve düzen-

Farklı ülkelerden, önde gelen akademis-

leyici sistemin mevcut yapısı ve politika

yenlerin katıldığı ve 12 tebliğin sunulup

çerçevesi, entelektüel ve politik söylemde

tartışıldığı İslam İktisadı Atölyesi, 8 farklı

en üst düzeyde sorgulanmaya devam et-

ülkeden çok sayıda kişinin katılımıyla onli-

mektedir. Bu bağlamda, sağlıklı işleyen bir

ne olarak gerçekleşmiştir.

İstanbul’da

gerçekleştirilmiştir.

ekonomiye ve bunu inşa eden kurumlara
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9. İSLAM İKTİSADI ATÖLYESİ
HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

İktisat düşüncesinin temelinde büyüme ve

lişmenin sermaye yanında eğitim, sağlık ve

bölüşüm sorunsalı yatmaktadır denilebi-

altyapı gibi alanları nasıl etkileyeceği ko-

lir. İbn Haldun’un Mukaddimesinden Adam

nusunu araştıran bir alan olarak kalkınma

Smith’e, oradan da günümüze kadar iktisat

iktisadı ortaya çıkmıştır.

düşüncesi büyüme ve elde edilen değerin

Gelişmekte olan ülkeler ismi altında grup-

bölüşümü üzerine araştırmalar yapmışlardır. Ancak bu tartışmalar yapılsa da ülkeler arası gelişmişlik farklılıklarının ortaya

landırılan düşük gelirli ülkeler, şimdiye kadarki performansları pek umut verici değil
ve iki yönlü bir büyüme ve gelişme soru-

çıktığı, ayrıca iktisadi büyüme sağlansa da

nuyla karşı karşıyadırlar. Bunlar arasında

toplumsal alanın farklı taraflarının bundan

bulunan Müslüman ülkeler, yavaş büyü-

faydalanamadığı görülmüştür. Özetle, ge-

me, düşük kalkınma ve bitmeyen yoksul-
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luk sarmalları gibi ekonomik sıkıntılarla

Bahsi geçen sorunlara bakmak ve İslam ik-

mücadele etmektedirler. Diğer taraftan, bu

tisadı bağlamında uygulanabilir çözümler

ülkelerdeki sermaye ve beşerî (sermaye)

önermek amacıyla 2021 yılında, iktisat di-

birikim düzeyleri, araştırma, geliştirme ve

siplininden deneyimli akademisyenlerin

innovasyon faaliyetleri de sıfıra yakın sevi-

bir araya gelip farklı bakış açıları sunması

yelere düşmüştür. Bu durum uzun vadeli ve

ve mevcut çalışmaları eleştirel değerlendi-

kalıcı bir çözüm için yeni araştırma ve ça-

rip önerilerde bulunması hedeflenmekte-

lışmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

dir. Bu çerçevede, önümüzdeki atölyede ele

İslam İktisadı Atölyesi’nde bu meseleden

alınacak konular aşağıdaki temalarla ilgili

yola çıkılarak “Kalkınma ve Az Gelişmişlik”

olması planlanmaktadır (ancak bunlarla sı-

sorunsalının ele alınması planlanmaktadır.

nırlı değildir):

1.

Müslüman ülkelerde sermaye birikimi

2.

Büyüme ve kalkınma muammasının ortasında Müslüman ülkeler

3.

Düşük gelirli ülkelerde özel sektör gelişimi

4.

Yoksulluk ve yok edilmesi

5.

Büyüme, eşitsizlikler ve kalkınma

6.

Çevre ve kalkınma

7.

Piyasalar ve piyasa başarısızlıkları

8.

Sosyal hizmetler ve beşerî sermaye

9.

Müslüman dünyasında araştırma ve yenilik

10.

Ekonomik büyüme: sosyal ve ahlaki planla
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İSLAM İKTİSADI
ÖDÜLLERİ

5 ÖDÜL
6. İslam iktisadı atölyesinden itibaren verilmeye başlanan İslam iktisadı ödülleri, bu alanda
çalışan araştırmacıları ve kurumları taltif ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 2020’ye kadar İslam
İktisadı Araştırma Ödülü, İslam İktisadı Katkı Ödülü ve İslam İktisadı Uygulama Ödülü olmak
üzere toplam 3 dalda verilen ödüllere bu yıl İslam İktisadı Tez Ödülü de eklenmiştir. Ayrıca 2020
yılına özel olmak kaydıyla İslam İktisadı Özel Ödülü de bu yıl verilen ödüller arasında oldu.

İslam İktisadı Araştırma Ödülü
İslam İktisadı Araştırma Ödülü, yapmış olduğu değerli çalışmalar ile alana yapmış
olduğu katkılardan dolayı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Prof.
Dr. Monzer Kahf’a takdim edilmiştir.

İslam İktisadına Katkı Ödülü
İslam İktisadına Katkı Ödülü ise yaşamı boyunca İslam iktisadı alanına yapmış olduğu
katkılar ve yayımladığı çok sayıda değerli
eser dolayısıyla M. Umer Chapra’ya takdim
edilmiştir.
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İslam İktisadı Uygulama Ödülü

İslam İktisadı Tez Ödülü

İslam İktisadı Uygulama Ödülü özellik-

Tez alanında ilk ödül, İslam İktisadı ve Fi-

le İslami finans alanında sektöre yönelik

nansı Anabilim Dalında yapmış olduğu

katkılarıyla İslam iktisadının ilkelerinin

doktora çalışması ile Ömer Faruk Tekdo-

uygulanmasına katkıda bulunan, kurmuş

ğan’a verilmiştir.

oldukları iş veya ortaklık modelleriyle piyasada yardımlaşma ve faizsiz işlem yapmanın öncü kurumlardan biri olan İKSAR’a
takdim edildi.

İslam İktisadı Özel Ödülü
Son olarak 2020 yılında verilen ödüllerden

Türkiye’nin ilk İslami mikrofinans kurumu

biri de sembolik bir önem taşıyan İslam

olan İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama

İktisadı Özel Ödülü olmuştur. İslam İktisa-

Derneği’nin amacı sadece İslami mikrofi-

dı Özel Ödülü bu alana yaptığı katkılardan

nans programını hayata geçirmek değil bu-

ötürü geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Ab-

nun yanında İslam iktisadının finans dışın-

dullah Tivnikli’ye verildi.

daki alanlarıyla ilgili projeler, uygulamalar
geliştirmektir.
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ÇALIŞTAYLAR

İKAM, İslam İktisadı alanındaki gelişmelere katkı yapmak üzere ihtisas sahibi kişilerin katılımıyla çalıştaylar düzenlemektedir. Yapılan çalıştaylarda uzman isimlerin bir araya gelmesiyle
İslam iktisadı alanında farklı meselelerin ele alınması, tartışılması ve bunlara çözümler üretilmesi amaçlanmaktadır. Çeşitli dönemlerde düzenlenen toplantılarda, gün boyunca belirlenen
bir konuda kapsamlı müzakereler yapılmaktadır.

Tasarrufa Dayalı Finans Çalıştayı
İKAM’ın düzenlediği çalıştaylar dizisinin sekizincisi olan “Tasarrufa Dayalı Finans Çalıştayı” 17 Ekim 2020’de İSİFAM iş birliği ile
online olarak gerçekleştirilmiştir. Programa
çeşitli üniversitelerden ve iş dünyasından

Çalışma Prensibi, Mevcut Durum, Problemler ve Çözüm Önerisi” konusunda sunum
gerçekleştirmiştir. Çalıştayın son oturumunda Tasarrufa Dayalı Finans alanında
sektör tecrübesi olan kişiler, görüşlerini ve
tecrübelerini paylaştılar.

konunun ilgilileri katılım sağlamıştır. Dr.

Çalıştayda Tasarrufa Dayalı Finansın fıkhi

Ahmet Keşli “Tasarrufa Dayalı Finansmanın

boyutu ile beraber Türkiye’deki uygulama-

Hukuki Esasları” hakkında, Dr. Hüsnü Tekin

larından ve kurumsallaşma zemininden söz

ise “İmece Usulü Mal Edindirme Sistemi:

edilmiştir.

2 Araştırma Sunumu
1 Politika Notu
70 Müzakereci
20
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İslami Fintech Çalıştayı
İKAM çalıştaylarının dokuzuncusu, 21 Kasım
2020’de İSEFAM ortaklığıyla online olarak
gerçekleşmiştir. İsliami Fintech’ler temasıyla gerçekleştirilen çalıştaya katılımcılar

nin bu bağlamda önemi çalıştayın konusu
olarak ön plana çıkmıştır.
Çalıştayda Zeyneb Hafsa Orhan “İslami Finans ve Fincehler: Genel Bakış” başlıklı
tebliğini sunmuştur. Çalıştayın ilk oturu-

yoğun ilgi göstermiştir.

mu, sunulan tebliğin müzakeresi ile sona

Günlük hayatın hızlılığı finans yönetimini

tech’lerin İslami Finansa Etkisi: Türkiye İçin

ermiştir. İkinci oturum Melih Turan’ın “Fin-

de etkilediği bu günlerde finansal verilerin

Öneriler” başlıklı tebliği ile başlamış, aka-

akışı, güvenliği ve izlenmesi için teknoloji-

binde müzakerede sorularla tartışılmıştır.

2

Araştırma Sunumu

70 Müzakereci

2 Araştırma Sunumu
1 Politika Notu
70 Müzakereci
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ARAŞTIRMA
RAPORLARI

3 RAPOR

3 ÜLKE

İslam İktisadı Araştırma Merkezi, 2020 yılında 3 ülke raporu yayımlamıştır.
Zahra Afshari tarafından hazırlanan İKAM

Türkiye’de İslam İktisadı alanına dair geç-

Ülke Raporlarının 7.’si “İran’da İslami Ban-

miş, bugün ve geleceğe yönelik genel bir

kacılık ve Finansın Geçmişine Bir Bakış”

çerçeve çizilmiştir.

başlığıyla yayımlandı. Afshari, çalışmada,
mevcut kaynakları inceleyerek İran’da İslami bankacılığın evrimini ve işleyişini izlemeye çalıştı.
Zeyneb Hafsa Orhan tarafından hazırlanan
İKAM Ülke Raporlarının 8.’si “Türkiye’de İslam İktisadı ve Finansının Ekonomi-Politik
Açıdan İncelenmesi: Geçmiş, Bugün ve Gelecek” başlığıyla yayımlanmıştır. Raporda

22
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Mohammad Eskandar Shah ve Mohd Rasid’in tarafından hazırlanan İKAM Ülke
Raporlarının 6.’sı “İslami Finansın Küresel
Merkezi Olma Yolunda Malezya” başlığıyla
yayımlanmıştır.
Bu raporda Malezya’nın dünyadaki en gelişmiş İslami finans merkezlerinden biri
olma serüvenine ışık tutulmaktadır.

İSLAM İKTİSADI
TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

2 PROGRAM

200 KATILIMCI

Daha önce İstanbul ve Adana gibi illerde yapılan ve araştırmacıların yoğun ilgisini gören İslam İktisadı Temel Eğitim Programı, bu yıl Covid- 19 salgını sebebiyle KTO Karatay ve Mardin
Üniversitelerinde gerçekleştirildi.

Daha önce İstanbul ve Adana gibi illerde

İKAM ve KTO Karatay Üniversitesi işbirliğin-

yapılan ve araştırmacıların yoğun ilgisi-

de “Dijital Mekan: İslam İktisadı ve Finans”

ni gören İslam İktisadı Temel Eğitim Prog-

webinar serisi gerçekleştirildi. Seride, CO-

ramı, bu yıl Covid- 19 salgını sebebiyle

VID-19 salgınının İslam İktisadı çalışmaları

KTO Karatay ve Mardin Üniversitelerinde

üzerinde etkisine yönelik 5 farklı seminer

gerçekleştirildi.

yer aldı. Necmettin Kızılkaya, “İslami Finan-
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sın Tarihsel Gelişimi ve Geleceği” başlıklı

İslam İktisadı Temel Eğitim Programı Mar-

seminerinde giriş niteliğinde bir ders ger-

din Artuklu Üniversitesi ve İKAM iş birliğiyle

çekleştirdi. İkinci seminerde Melih Turan

12 Aralık 2020 tarihinde online olarak ger-

“İslami Finans ve Dijitalleşme” başlığıyla,

çekleştirilmiştir. Açılış konuşmasını İKAM

salgın sonrası finans sektörünün dijitalleş-

Direktörü Dr. Taha Eğri’nin gerçekleştirdiği

mesini İslami finans perspektifinden ele

programda, Zeyneb Hafsa Orhan “Katılım

aldı. Hadi Öner, “COVID 19 Sonrası Faizsiz

Bankacılığı ve Tarihsel Gelişimi”, Necmettin

Finans Kurumları: Fırsatlar ve Tehditler”

Kızılkaya “İslam İktisadının Metodolojisi”,

isimli seminerinde meseleyi katılım ban-

Ömer Fazıl Emek “Güncel İktisadi Sorunlar

kaları perspektifinden inceledi. Dördüncü

Karşısında İslam İktisadı”, Hamdi Çilingir

seminerde Lütfi Sunar, “Toplumsal Eşit-

“İslam İktisadının Fıkhi Temelleri” ve Hakan

sizlikler ve Sosyal Adalet” başlığıyla salgın

Sarıbaş “İslam İktisadi Sisteminin Temel

sürecinin eşitsizlikler üzerindeki etkisini ve

Bileşenleri” ve “İktisadının Temel İlkeleri”

gelecek potansiyelini gündeme getirdi. Son

başlıklı eğitimleri vermiştir. Programa çok

olarak Taha Eğri, “COVID-19 Salgını ve İkti-

sayıda öğrenci, akademisyen ve programa

sadi Dönüşüm” başlığında salgının Dünya

ilgi duyan iş insanları katılmıştır.

üzerindeki ekonomik etkilerini tartışan bir
sunum gerçekleştirdi.

24
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İSLAM İKTİSAT
TARİHİ PROJESİ

İslam iktisat düşüncesini tarihi süreklilik içerisinde takip etmeyi amaçlayan bu
proje, günümüz dünyasında İslam iktisadı
çalışmaları yapan akademisyenlere kronolojik bir çerçeve sunmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda İslam tarihinin erken dönemlerinden başlamak üzere günümüze
uzanan bir kronolojik çizgi ve çevrimiçi veri
tabanı hazırlanacaktır. Bu çizginin hazırlanmasında kişiler, kurumlar ve olaylar odak
noktası olarak seçilmiş ve bu üç düzlemin
paralel bir şekilde takip edilmesi amaçlanmıştır. İlerleyen süreçte bu çevrimiçi ortam,
İslam iktisadı ve klasik iktisadın mukayeseli olarak tartışılabileceği bir sözlük halini
alabilecektir.
İslam İktisat Tarihi projesi, İslam’ın doğuşundan itibaren günümüze kadar gerçekleşmiş önemli olaylar, yaşamış âlim
ve mütefekkirler ve öne çıkan eserlerini,
web tabanlı bir yazılım çerçevesinde ve
kronolojik bir biçimde ilgililerine sunmayı
amaçlıyor.
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İSLAM İKTİSADI
BİBLİYOGRAFYASI

5 DİLDE
14000 ESER
biblio.ikam.org.tr
İslam iktisadı alanında son kırk yılda yayın-

İKAM, bu çerçevede mevcut çalışmaların

lanan makaleler, dergiler ve kitaplarla ciddi

açıklamalı bir bibliyografyasını, alandaki

bir birikim oluşmuştur. İslam iktisadı alanı

araştırmacıların hizmetine sunmaktadır. Bu

ilerlemeye ve genişlemeye devam ederken

çerçevede oluşturulan online veri tabanı,

alanda bazı sorunlarla karşılaşılmıştır. Der-

özellikle 1970’ler sonrasından günümüze

giler yayın standardını yükseltmiş ve alan

kadar yayınlanmış olan literatürün büyük

genişledikçe yapılan çalışmalar yetersiz

bir kısmını içermektedir. Bibliyografyaya

hale gelmeye başlamıştır. Yapılan araştır-

eklenen kaynaklar arasında kitap, kitap bö-

malarda güncel olmayan eserleri bulmak

lümleri, dergi makaleleri, konferans bildi-

zorlaşmış, bu durum yeni çalışmaların üre-

rileri ve tezler bulunmaktadır. Bibliyograf-

tilmesini olumsuz etkilemiştir. Araştırmacı

yada şu anda beşten fazla dilde araştırma

ve akademisyenlere İslam iktisadı alanında

yapılabilmektedir. Bununla beraber on dört

yeni çalışmalar üretmesi için zengin içerikli

binden fazla eser taranabilir durumdadır.

bir ortam sağlamayı kendisine gaye edinen

26
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TURKISH JOURNAL
OF ISLAMIC
ECONOMICS

TUJİSE, İslam iktisadı ve finansı alanını birçok yönüyle değerlendiren, İslam iktisadının tarihini, teorik temellerini, fıkıh ile ilgisini ve uygulamalarını bir araya getirme
konusunda çalışmalar yapan hakemli bir
dergidir.

Yılda

2

sayı

+100 yazı başvurusu

7 YILDA 14 SAYI

İslam iktisadı alanında çalışmalar yapan
akademisyenler ile genç araştırmacıların
yan yana olabilecekleri bir araştırma platformu sağlayan TUJISE, İslam iktisadının
ayrı bir disiplin olarak gelişebilmesi için
çalışmalar yapmaktadır. 2014 yılından beri
İslam iktisadı ve finansmanı alanına önemli katkılar yapan TUJISE, İKAM tarafından
yılda iki kez yayımlanmaktadır. 14. sayısına
ulaşan dergi: ESCI, EBSCO Host, Directory of
Open Access Journals, SOBİAD, ResearchBib
indekslerince taranmaktadır.
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İKTİSAT YAYINLARI OKUYUCUYA
NİTELİKLİ KİTAPLAR SUNMAYA
DEVAM EDİYOR

İktisat Yayınları; ‘’İslam İktisadı’’ düşüncesi-

tim faaliyetlerine katkı sağlamaya devam

nin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve

etmektedir.

teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni
çalışmalara zemin oluşturmayı amaçlayan
İKAM ve hazırladığı nitelikli çalışmalarla yayın hayatına devam eden Nobel Akademik
Yayıncılık ile birlikte, alanda eksikliği hissedilen kaynak ihtiyacını karşılamak üzere
kurulmuştur. Hem dünyada hem de Türkiye’de İslam İktisadı ile ilgili çalışmaların
yükselişte olduğu görülmekle birlikte, bu

İktisat Yayınları yayımladığı telif ve tercüme
eserlerle Türkiye’de artan araştırma ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlamaya devam
etmektedir. 2020 yılında çıkardığı 27 kitap
ile toplamda 69. yayınına ulaşan yayınevi,
baskı süreci devam eden 31 kitabı ile birlikte bu alandaki öncü rolünü devam ettirmeyi hedeflemektedir.

çalışmaların yeterli olduğunu söylenemez.
Özellikle Türkçe literatüre bakıldığında bu
alanda çok az sayısı eser verildiği görülmektedir. İktisat Yayınları bu boşluğu doldurmak adına öncelikle yabancı literatürdeki önemli isimlerin eserlerini Türkçeye
kazandırmaya yoğunlaşmış, daha sonra da
Türkçe telif eserlere yönelmiştir. Bu bakımdan kuruluşundan bu yana kısa bir sürede bu alanda yayın yapan çoğu yayınevini,
üretkenlik bakımından geride bırakmıştır.
İktisat Yayınları yayımladığı telif ve tercüme
eserlerle Türkiye’de artan araştırma ve eği28
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69

Kitap yayımlandı

31

Kitap yayıma hazırlanıyor

İktisat Yayınları, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı
Derneği’nin (İGİAD) Desteğiyle İki Yeni Dizi Başlattı

40 Soruda Bilinmesi Gerekenler Dizisi

Cep Kitapları Dizisi

Ülkemizde, insanın günlük hayatında, özel-

İktisat Yayınları genel okuyucuya hitap eden,

likle de ekonomik ilişkilerinde karşılaştığı

İslam iktisadının temel kurum ve meselele-

problemlere, “İslami” bir perspektif ile çö-

rini ele alan ve kısa kolay okunur cep kitabı

zümler sunacak eserler bulunmamaktadır.

formatında 10 kitaptan müteşekkil bir dizi

Bu alanda öğrenme sürecini kolaylaştıran,

oluşturmuştur. Dizide Adalet, Fayda, Emek,

“anlaşılması zor olanı” her seviyede insa-

Sosyal Refah, Ekoloji/Çevre, Üretkenlik/Ve-

nın anlayacağı bir dil ile aktaran ve alanın-

rimlilik, Ticaret gibi konular ele alınacaktır.

da uzman kişilerce mevcut bilgi ve biriki-

Bu kitaplar ile Türkiye’nin İslam İktisadı

mi; özgün, sade bir biçimde ve Türkiye’den
bir bakış açısı ile sunan eserlere ihtiyaç
bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen ihtiyaca binaen ve bu

alanındaki fikri birikimi yansıtan ve hemen
hemen her alanda karşımıza çıkan, bu temel
meseleler hakkında kısa ve özgün çalışmaların ortaya konulması amaçlanmaktadır.

ihtiyacı gidermeye yönelik bir girişim olarak, İktisat Yayınları, Lütfi Sunar editörlüğünde 40 Soruda Bilinmesi Gerekenler di-

10 KONU

|

10 KİTAP

zisi oluşturulmuştur.
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İSLAMİKTİSADİ.NET

Türkiye’de İslam iktisadının uygulamaya

lamda İslam iktisadı alanını felsefe, iktisat,

yönelik tarafını genişletici politikaların gi-

ahlak, siyaset, edebiyat, tarih ve sosyolo-

derek arttığı 2020 yılında, bu alanın teorik

ji gibi alanlardan da beslenerek geniş bir

ve kavramsal zemininin de multidisipliner

yelpazeden ele almayı, bu şekilde bir oku-

bir perspektif ile inşa edilme ihtiyacı gide-

ma alışkanlığını dinleyicisine kazandırmayı

rek artmaktadır. İslamiktisadı.net bu bağ-

amaçlamaktadır.
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“HAKİKAT YOLUNDA SABRİ ORMAN”
BELGESELİ VE WEB SİTESİ

İKAM, kuruluş aşamasından itibaren ya-

mıştır. İKAM, belgeselin yanı sıra Sabri Or-

pılan çalışmalara önemli destekler veren

man’ın biyografisinin yer aldığı ve kişisel

Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sabri Or-

eşya fotoğraflarının ve çalışmalarının der-

man’ı unutmayarak “Hakikat Yolunda Sabri

lendiği bir de web sitesi hazırlamıştır.

Orman” adını taşıyan bir belgesel hazırla-

Faaliyet Raporu 2018

31

KURUMSAL
ZİYARETLER

İKAM, İslam iktisadı alanında hizmet veren ulusal ve uluslararası kuruluşlara ziyaretler
gerçekleştirmektedir. İKAM’ın kurumsal görünümünü öne çıkaran bu ziyaretler, olası
işbirlikleri ve İslam iktisadı alanına katkı açısından önem taşımaktadır. Bu çerçevede 2020
yılı içerisinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler gerçekleştirmiştir.
İKAM yıl boyunca birçok ziyarete ev sahipliği yapmış ve birçok kuruma misafir olmuştur. Yılın ilk aylarında Albaraka Yayınları’nı
misafir eden İKAM, İslam iktisadı alanında
yapılan yayın faaliyetleri konusunda istişarede bulunmuştur. Yıl içerisinde tasarrufa
dayalı finans kurumlarından Emin Grup ve
Birevim’e, İslami Sigorta sektöründen Neova
Sigortaya ve Katılım Bankacılığı sektöründen Albaraka Türk Katılım Bankası’na ziyaretlerde bulunulmuştur. Bu ziyaretlerin yanı
sıra İstanbul Ticaret Odasına, Bangladeş
Başkonsolosluğu’na, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne ve İslam Ekonomisi ve Finansı
Uygulama ve Araştırma Merkezi İSEFAM’a ziyaretler gerçekleşmiştir. Ziyaretlerin ana teması İKAM’ın İslam İktisadı alanında yaptığı
faaliyetler ve olası iş birliği olanaklarıdır.
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BANLADEŞ’TE İSLAMİ FİNANSIN
MEVCUT DURUMU MÜZAKARE
TOPLANTISI

İKAM’ın yayımladığı “Bangladeş’te İslami Fi-

lam’ın Bangladeş ekonomisinin güncel du-

nansın Mevcut Durumu” ülke raporu 24 Şu-

rumu hakkında hazırladığı sunumunu ger-

bat’ta İLKE Vakfı teras salonunda müzakere

çekleştirmesiyle devam etmiştir. Toplantıya

edilmiştir. İKAM ve Bangladeş ekonomisi

Türkiye’de yaşayan çok sayıda Bangladeş

üzerine hazırlanan iki kısa film gösterimi

vatandaşı ve konuya ilgi duyan araştırma-

ile başlayan program Bangladeş İstanbul

cılar katılmıştır.

Baş Konsolosu Dr. Mohammad Monirul Is-

Faaliyet Raporu 2018

33

ARAŞTIRMACILARA YÖNELİK
FAALİYETLER

İKAM, İslam İktisadı ve finans alanının dün-

kapsamında, 2021 yılı Misafir Araştırmacı

ya çapında sağlıklı gelişebilmesi amacıyla

Programını geliştirilmiştir. Program yurt dı-

araştırmacılara düzenli eğitim, araştırma

şından araştırmacıların İKAM bünyesinde

ve geliştirme faaliyetleri sunmaktadır. İs-

araştırma faaliyetleri yürütmelerine olanak

lam İktisadı ve finansı alanının gelişmesi

sağlamak amacı taşımaktadır.
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İKAM ALAN İZLEME RAPORLARI
SERİSİNE KATKI SAĞLADI

İLKE Vakfı Alan İzleme Raporları ile İslam iktisadı, eğitim, hukuk ve sivil toplum alanlarında
güncel verileri ve çalışmaları analiz edip derleyerek kullanılabilir bilgiye dönüştürüyor.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı kurulduğu
günden bu yana toplumu tanıma, anlama,
toplumun ihtiyaçlarından haberdar olarak
iş üretme ve problemlerin çözümüne yaptığı çalışmalara Alan İzleme Raporları ile bir
yenisini daha ekledi.

ilke.org.tr/air

Alan İzleme Raporları ile ekonomi, eğitim,
hukuk ve sivil toplum alanlarında kritik veriler derlenerek, bugün ve gelecek için stratejik öneme sahip alanlarda sistematik bilgi ve veriye dayalı raporlamalar yapılıyor.
Bir yandan geçmişin muhasebesi yapılırken; diğer yandan da gelecek için tasavvur
ve yöntem oluşturuluyor.
Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın yürütücülüğünde hazırlanan Alan İzleme Raporlarında İktisat
alanında Dr. Taha Eğri ve Ahsen Shafik katkı sunuyor. İKAM’ın katkılarıyla yayımlanan
projenin İslam İktisadı 2019 raporu, alanının ilgilileri ile buluşan ilk raporu oldu.
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Türkiye’de İslam
İktisadı Kurumları
Giderek Yaygınlaşıyor
Alan İzleme Raporu projesinin ilk eseri olan
Türkiye’de İslam İktisadı 2019 Raporu, ekonomi alanının önemli gelişmelerini daha
görünebilir kılıyor. Uzman görüşlerinin ve
farklı bakıştan değerlendirmelerin yer aldığı raporlar, sadece teorik değil aynı zamanda aktif olarak sektörün içerisinde bulunan
isimlerin de değerlendirmeleriyle gerçekçi
çıktılar ortaya konuyor.
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İKAM DANIŞMA
KURULU
TOPLANTILARI

İKAM Danışma Kurulu toplantısı 12 Aralık
2020 tarihinde online olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı faaliyetlerinin danışma kurulu
üyelerine sunulduğu toplantıda, 2021 yılı
faaliyetlerine ilişkin danışma kurulu üyelerinden öneriler alınmıştır. ‘’İslam İktisadı
alanına katkıyı nasıl arttırabiliriz?” sorusuna cevap aranmış, İKAM’ın gelecek yıllardaki hedefleri için yol haritası çizilmiştir.
Toplantıya İKAM Yürütme Kurulu üyeleri,
İZÜ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
dekanı Prof. Dr. İ. Güran Yumuşak, Prof. Dr.

Ahmet Faruk Aysan, Prof. Dr. Mehmet Babacan, Doç. Dr. Erkan Erdemir, TKBB Danışma Kurulu üyesi Temel Hazıroğlu, Sakarya
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatih Savaşan,
Prof. Dr. Mahmut Bilen, Prof. Dr. Şakir Görmüş, Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, İstanbul
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Servet Bayındır,
İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Murat Taşdemir, Erciyes Üniversitesi’nden Ekrem Erdem katılmıştır. Katılımcılar
hem İKAM’ın gelecek vizyonuna dair hem
de İslam iktisadı alanının geleceğine dair
katkıda bulunmuşlardır.
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BASIN
YANSIMALARI
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