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İSLAM İKTİSADI ARAŞTIRMA MERKEZİ (İKAM ) 
İSLAM İKTİSADI ÖDÜLLERİ 

ÖDÜLYÖNERGESİ 
 
 

 

MADDE 1: ÖDÜLÜN AMACI 

İLKE İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) Ödülleri her yıl bir defa İslam İktisadı 

alanında gerçekleştirilen ilmi çalışmaları ve uygulamaları teşvik etmek için verilir.  

Ödüller; İslam iktisadı çalışmalarının daha derinlikli ve uzun soluklu bir şekilde 

sürdürülmesini, mevcut iktisadi sorunların çözülmesine yönelik yeni açılımların ortaya 

konmasını ve hem teori hem de uygulama alanında yeni ve nitelikli çalışmaları teşvik 

etmeyi amaçlamaktadır. 

 

MADDE 2: ÖDÜLÜN KAPSAM VE KONUSU 

İslam iktisadı konusunda bilimsel çalışma ve araştırmalar, bu alanda ortaya konan öncü 

uygulamalar ve alana hem ilmi hem de fiili katkılar yapmış olmak bu ödülün kapsamını 

oluşturmaktadır. İKAM İslam İktisadı Ödülleri dört temel başlık altında verilmektedir. 

 
İslam İktisadı Araştırma Ödülü; bu ödül her yıl alanda özgün araştırmalar 

gerçekleştirmiş kişi veya kurumlara verilmektedir. Ayrıca, İKAM Ödül Komitesi, 

kamuoyuna ilan ederek her yıl özel bir alan veya konu belirleyerek bu ödül için çağrıya 

çıkabilir. 

 
İslam İktisadı Uygulama Ödülü; İslam iktisadının, çeşitli şekillerde hayatın farklı 

alanlarında uygulanmasıyla gelişmesine özgün katkılar sunmuş yenilikçi uygulamalara 

verilir. 

 
İslam İktisadına Katkı Ödülü; İslam iktisadı alanına yapmış oldukları katkılarla toplumda 

öncü kişi veya kurumlara verilir. 

 
İslam İktisadı Tez Ödülü; İslam İktisadı Tez ödülü, bu alanda lisansüstü çalışmalarını 

sürdüren ve yürütmüş oldukları tez çalışmalarıyla alanının teorik boyutuna olduğu kadar 

pratiğe de katkıda bulunan genç araştırmacılara verilir. 

 

MADDE 3: ÖDÜL 

İKAM tarafından özel olarak tasarlanan, tasarımcının özen ve gayretle el emeği sonucu 

yapılan ödül sembolik ve manevi değer taşımaktadır. 
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MADDE 4: DEĞERLENDİRME JÜRİSİ 

Verilecek ödüllerin belirlenmesi amacıyla her yıl İKAM yönetimi tarafından bir 

değerlendirme jürisi oluşturulur ve ilan edilir. 

2022 ÖDÜL JÜRİSİ: 

Nihat Erdoğmuş, İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı 

Lütfi Sunar, İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 

Ömer Torlak, İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 

Necmettin Kızılkaya, İKAM Direktörü 

Taha Eğri, Kırklareli Üniversitesi 

Ömer Bedrettin Çiçek, İGİAD 

Süleyman Kaya, İstanbul Üniversitesi 

Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesi 

Mabid Ali al Jarhi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

Tarık Akın, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi 

 

MADDE 5: ÖDÜL KRİTERLERİ 
MADDE 5.A: GENEL KRİTERLER 

 
Yenilikçi: 

Adayların başvurdukları alanda öncü ve yenilikçi çalışmalar yapmış olması 

beklenmektedir. Akademik alanda veya uygulamacı olarak yeni ve alanı yönlendirici 

çıktılara sahip olmalıdır. Bu manada aday olan çalışmaların aşağıdaki kriterlerden en az 

bir tanesini sağlaması beklenmektedir; 

– Yeni bir çözüm üretmesi, 

– Yeni bir uygulama veya süreç tasarlaması, 

– Var olan bilginin günümüz ihtiyaçları bağlamında güncellemesi, 

– Diğer alanlardaki süreçleri uyarlayarak İslam İktisadı alanının ihtiyaçlarına uygun süreç 

veya ürünler geliştirmesi. 

Yaygın Etki: 

Aday çalışmaların, ortaya koydukları çözüm önerileri ve bilgi üretimleriyle teorik alanda 

veya gerçek hayatta etkilerinin geniş kitlelere ulaşması beklenmektedir. İlmi olarak 

öncü bir çalışma ile yeni çalışma alanları açması veya uygulamada ortaya koyduğu 

modellerle yeni iş imkânlarının oluşmasına veya sosyal etkilerin ortaya çıkmasına imkân 

vermesi beklenmektedir. 

İktisadi Etki: 

Yapılan çalışmaların ekonomik olarak toplam refaha katkı sağlayıcı olması veya teorik 

olarak ele alınan hususların uygulanabilir olması gerekmektedir. Bu manada ödül, 

iktisadi olarak kalkınmayı sağlayacak veya toplumsal refahı adil düzlemde artıracak 

çalışmaları teşvik etmelidir. 
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Ahlaki Çerçeve: 

Çalışmaların veya modellerin adaylar tarafından geliştirilmiş ve üçüncü kişi veya 

kurumlara ait olmaması gerekmektedir. Ayrıca, ortaya konan ürün veya araştırmaların 

İslami değer ve kıstaslara uygun olması beklenmektedir. 

Bunlara ek olarak jüri üyeleri değerlendirme sırasında aşağıdaki kriterleri de dikkate  

almaktadırlar: 

 

MADDE 5.B: İSLAM İKTİSADI ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ 

 
İslam İktisadı Araştırma Ödülü, akademik anlamda İslam iktisadı ve finansı alanını  

besleyen, alanda genç araştırmacıları yetiştiren ve onlara örnek ve öncü olan İslam 

iktisadı alanının duayen isimlerine bir teşekkür mahiyetinde verilmektedir. 

– Değerlendirme sırasında, 

– Çalışmanın özgün olmasına, 

– Literatürdeki önemli bir boşluğu doldurmasına, 

– Son yıllarda yazılan makale ve kitap sayısına, 

– Yayımlanmış makalelerin indeks ve yazar bilgilerine, 

– Çalışmaların konu ve muhtevasına, 

– Konunun özgün ve yeni olmasına, 

– Alana ve sektöre olan katkısına, 

– Konunun güncel ve etkili bir perspektiften ele alınmasına dikkat edilmektedir. 

 

MADDE 5.C: İSLAM İKTİSADI UYGULAMA ÖDÜLÜ 
 

Sektöre yönelik katkılarıyla İslam iktisadının ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunan 

ve kurmuş oldukları iş veya ortaklık modelleriyle piyasada yardımlaşma ve faizsiz işlem 

yapmanın öncüleri olan kurumlara verilmektedir. 

– Değerlendirme sırasında, 

– Yeni ve etkili bir uygulamanın olmasına, 

– Uygulamanın özgün olmasına ve başka bir kurum veya kişi tarafından geliştirilmemiş 

olmasına; 

– Toplumun yararına olmasına; 

– Ahlaki kurallar çerçevesinde olmasına dikkat edilmektedir. 

 

MADDE 5.D: İSLAM İKTİSADINA KATKI ÖDÜLÜ 

 
İslam İktisadına Katkı Ödülü, alanın sınırlarını araştırmak, öğretmek ve genişletmek için 

çalışmalar yaparak alanın güçlenmesine yönelik katkılardan ötürü verilmektedir. 

– Değerlendirme sırasında, 

– Eğitim-Öğretim konusunda alana özgün ve önemli katkı sunmasına, 

– Akademik çalışmaların yanı sıra sektöre de katkı sunmasına dikkat edilmektedir. 

 

MADDE 5.E: İSLAM İKTİSADI TEZ ÖDÜLÜ 

 
İslam İktisadı Tez Ödülleri ile bu alanda lisansüstü çalışmalarını sürdüren ve yürütmüş 

oldukları tez çalışmalarıyla alanın teorik boyutuna olduğu kadar pratiğine de katkıda 
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bulunan genç araştırmacıların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Jüri, tezleri iki ana 

kritere göre değerlendirir: 

1) İçerik kalitesi 

– Özgünlük, 

– Konunun kapsayıcılığı ve yenilikçi olması, 

– Bilimsel katkısı, 

– Topluma ve alana etkisi. 

 
2) Teknik performans ve sunum 

– Araştırma sorusunun net bir şekilde formüle edilmesi ve önerme ile sonuç arasında 

net bir bağlantının olması, 

– Seçilen materyallerin ve yöntemlerin açık bir şekilde tartışılması, 

– İlgili literatürün etkili bir şekilde kullanılması, 

– Yeni bir konuyu/problemi ele alınması, 

– Farklı perspektiflerden yeni çözüm öneriler sunması, 

– Literatürdeki önemli bir boşluğu doldurulması. 

 

MADDE 6: BAŞVURU USULÜ 
 
Ödül süreci ile ilgili duyurular her sene başında İKAM yönetimi tarafından internet 

üzerinden duyurulur. İlgili başlıklarda ödüle şahsi olarak başvuru yapılabileceği gibi 

üçüncü kişiler tarafından da aday gösterilebilir. Adaylık ile ilgili başvuru formları 

yürütme kurulu tarafından hazırlanarak ilgili süre içinde internet sitesi üzerinden 

başvuruya açılır. 

 

MADDE 7: DEĞERLENDİRME USULÜ 
 
Ödüle aday gösterilen başvurular değerlendirme heyeti tarafından, İKAM yönetimince 

hazırlanan ve danışma kurulunun görüşleri alınan detaylı değerlendirme formu baz 

alınarak incelenir. Her üye bireysel olarak yaptığı değerlendirmeleri heyete sunarak 

görüşlerini bildirir. Heyet tarafından yapılacak olan panel ile değerlendirmeler 

tartışılarak başarılı bulunan aday veya adaylar araştırma merkezi yönetimine sunulur. 

Ödüle layık görülecek olan adaylar İKAM yönetiminin onayı ile belirlenir. 

 

MADDE 8: ÖDÜLLERİN İLAN EDİLMESİ VE VERİLMESİ 
 
Değerlendirme heyeti tarafından seçilen ve İKAM yönetimi tarafından başarılı bulunan 

adayların ödülleri, İKAM tarafından düzenlenecek ödül töreninde takdim edilir. Ödül 

alan kişi veya kurumların bu törene katılarak ödülü bizzat şahsen almaları 

gerekmektedir. 
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MADDE 9: ÖDÜLALAN KİŞİ VEYA KURUMLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
– Ödülü bizzat almak, 

– Ödülle ilgili sunum ve tanıtım yapmak, 

– Ödülü bireysel veya kurumsal web sitelerinde duyurmak, 

– CV’lerinde ödüle yer vermek. 

 

MADDE 10: ÖDÜL SONRASI TANITIM SÜRECİ 
 

Ödül sonrasında ödül sahipleri ilgili çevreye duyurulur. Tanıtım filmi, basın materyalleri, 

kurum web sitelerinde kullanılır ve tanıtılır. Ayrıca, alana ilgisi olan uluslararası çevre ile 

paylaşılır. 

 

MADDE 11: ÖNEMLİ TARİHLER 
 

Başvuru duyurusu: 22.07.2022 

Başvuru için son tarih: 31.08.2022 

Sonuçların ilanı ve ödül takdimi: 14.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


