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1. ULUSLARARASI

VAKIF KURUMU SEMPOZYUMU 

TEMA: 

"VAKIF VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA" 

14-15 Temmuz 2018
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

İstanbul 

TAKDİM 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) çerçevesinde uygulamaya konulan Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri diğer bir ifade ile Küresel Hedefler, dünyadan yoksulluğun ortadan 
kaldırılması, gezegenin korunması ve tüm insanların barış ve refah içerisinde yaşamasını 
sağlamak için yapılan girişimlerden birisidir. Günümüzde çok duyduğumuz sürdürülebilir 
kalkınma kavramı, UNDP ile birlikte devletlerin öncelikli hedeflerinden biri haline gelmiştir. 

Modern dünyanın yoksulluk ve açlığın sona erdirilmesi, sağlıklı bireyler yetiştirmek, 
nitelikli bir eğitim tahsis etmek, toplumsal cinsiyet eşitliliğini yaygınlaştırmak, temiz su ve sıhhi 
koşullara dünyadaki her bireyin ulaşmasını tahsis etmek, erişilebilir ve temiz enerjiyi sağlamak, 
insanlara yakışır istihdam sahaları oluşturarak ekonomik büyümeyi sağlamak, sanayi, yenilikçilik 
ve altyapı alanlarında ilerlemeler sağlamak, eşitsizliklerin azaltılması yönünde adımlar atmak, 
sürdürülebilir şehirler ve yaşam alanları kurmak, sorumlu tüketim ve üretimi sağlamak, iklim 
değişikliği gibi çevre problemleri ile mücadele etmek, barış ve adalet hususlarında adımlar atmak 
ve tüm bu hedefler için ortaklıklar kurmak başlıkları ile özetlediği bu hedefler birbirleriyle 
yakından bağlantılıdır. 

Modern dünyanın mücadele ettiği sorunlar ve bunlar için tahsis etmeyi düşündüğü bu 
hedeflerin ve hizmetlerin tarihte nasıl gerçekleştirildiğine baktığımızda karşımıza vakıf kurumu 
çıkmaktadır. Özellikle Osmanlılarda kalkınmanın lokomotifi vakıf kurumu olmuştur. Birçok yeni 
şehrin kurulmasında, şehirlerin yenilenmesinde, sosyal yardımlaşmanın yaygınlaşmasında, 
iktisadı faaliyetlerin sürdürülmesinde, refahın adaletli bir şekilde dağıtılmasında vakıf kurumu 
öncü olmuştur. 

14-15 Temmuz 2018 tarihlerinde, İstanbul'un Dünya Finans Merkezi olması konusunda 
çalışmalar yapan ve İslam İktisadı ve Finansı konusunda Türkiye'de en önemli akademik merkez 
olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliği ile Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi, Hamad Bin Khalifa University, Borsa İstanbul ve İpekyolu Medeniyetleri 
Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM) 
işbirliği düzenlenecek olan 1. Uluslararası Vakıf Kurumu Sempozyumu'nda bu yılın teması 
Vakıflar ve Sürdürülebilir Kalkınma olarak belirlenmiştir. 

Önemli Tarihler 

Özetler için son tarih: 
Kabul edilen özetlerin bildirimi: 

Tam metin bildiriler için son tarih: 
Sempozyum tarihi: 

1 Haziran 2018 
14 Haziran 2018 
31 Temmuz 2018 
14-15 Temmuz 2018



           

SEMPOZYUM	BAŞLIKLARI	
Başlıklar	aşağıda	yer	alan	dört	temel	başlık	ile	belirlenmiş	olup	sınırlama	bulunmamaktadır.	

Vakıf	ve	Bireysel	Kalkınma	
• Kişi	Başı	Gelir:	Maaş	ve	Ücretler	
• Ahirete	İnancı	
• Bireysel	Yardım	
• Gelir	Dağılımında	Adaletsizlik	ve	Eşitsizlikler	
• Sağlıklı	 yaşam	 sürme	 ve	 herkesin	 her	 yaşta	

refahının	artırılması	

• Herkese	 eşit	 derecede	 kaliteli	 ve	 yaşam	 boyu	
eğitim	fırsatlarının	sağlanması		

• Herkes	 için	 erişilebilir,	 güvenilir	 ve	 modern	
enerji	temin	edilmesi	

• İnsanların	insan	onuruna	yakışır	işlerde	istihdam	
edilmesi

	
Vakıf	ve	Sosyal	Kalkınma	

• Eğitim	ve	Kültür	Hizmetleri	
• Dinî	Hizmetler	
• Sosyal	Yardım	/	İmarethaneler	
• Sağlık	Hizmetleri	/	Şifahaneler	
• Bayındırlık	ve	İmar	Faaliyetleri	

• Beledî	Hizmetler	
• Sosyal	Güvenlik	
• Sosyal	Adalet	
• Sürdürülebilir	Üretim	ve	Tüketim	
• Beytü’l-mal,	Vakıf,	Zekat,	Sadaka,	Hibe	ve	İnfak

	
Vakıf	ve	İktisâdî	Kalkınma	

• İstihdam	ve	Ücretler	
• Mikro	Finans	/	Para	Vakıfları	
• Ticaret	/	Kervansaray-Han	
• Ortaklık	Modelleri	
• Para	Değerleri	
• Yeni	buluşların	teşviki	ve	inovasyon	çalışmaları	

• Kapsayıcı	sanayileşme	faaliyetleri	
• Yoksulluk	ve	açlık	ile	mücadele	
• Vakıf	fon	yönetimi,	yatırımlar	ve	finansman	
• Vakıf	sisteminin	yönetimi	ve	sürdürülebilirliği	
• İnsani	Finans

	
Vakıf	ve	İslâm	Coğrafyasında	Kalkınma	

• Osmanlı	Coğrafyasında	Bulunan	Vakıf	Eserleri	ve	
Güncel	Durumları	

• Vakıfların	Uluslararası	Yardım	Faaliyetleri	
• Uluslararası	Vakıf	İş	Birlikleri	ve	organizasyonlar	
• Vakıflar	 ve	 Diğer	 Hayır	 Hizmeti	 Veren	

Kurumların	Mukayesesi	

• Az	 gelişmiş	 ülkeler	 için	 yatırım	 ve	 teşvik	
uygulamaları	

• Sürdürülebilir	kalkınma	için	vakıflar	ve	kalkınma	
politikaları

	
YAYIN	İMKANLARI	
Sempozyuma	 iletilen	 akademik	 çalışmaların	 özetleri,	 sempozyum	özet	 bildiri	 kitapçığında	 yer	 alacaktır.	
Ayrıca	tam	metin	halinde	iletilen	çalışmalar	“Vakıflar	ve	Sürdürülebilir	Kalkınma”	başlıklı	ADAM	ve	İZÜ	
iş	birliği	 ile	basılacak	olan	kitapta	veyahut	uluslararası	alan	 indekslerinde	taranan	akademik	ve	hakemli	
dergiler	olan	ADAM	AKADEMİ	Sosyal	Bilimler	Dergisi	veya	İslam	Ekonomisi	ve	Finansı	Dergisi’nde	–hakem	
değerlendirmelerinden	sonra-	yayımlanacaktır.	
	
Yazı	Gönderme	ve	Değerlendirme	
Sempozyuma	 katılım	 başvuruları	 waqfsymposium@gmail.com	 e-posta	 adresi	 üzerinden	 alınacaktır.	
Gönderilen	 tüm	 çalışmalar	 Bilim	 Kurulu	 tarafından	 incelenecek	 ve	 başvurulara	 olumlu	 yahut	 olumsuz	
bildirim	 yapılacaktır.	 Sunmak	 üzere	 beyan	 etmiş	 olduğunuz	 çalışmanızın	 daha	 önce	 hiçbir	 yerde	
sunulmamış	ve	yayımlanmamış	olması	gerekmektedir.	
	
Sempozyum	Yeri,	Ulaşım	ve	Konaklama	
Sempozyum	 İstanbul	 Sabahattin	 Zaim	 Üniversitesi	 Halkalı	 Yerleşkesi’nde	 gerçekleşecektir.	 Katılımcılar	
ulaşımlarını	kendileri	karşılayacaktır.	Seçilen	bildiriler	arasında	uygun	görülen	ve	İstanbul	dışından	iştirak	
edecek	katılımcılara	İZÜ	bünyesindeki	misafirhanede	konaklama	imkânı	sağlanacaktır.	
Adres:	Halkalı	Cad.	No:	2	Halkalı	34303	Küçükçekmece	/	İstanbul			

	
	
	






