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Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER), “İslami ve insani değerleri 
yaşatmak ve yaşanmasına vesile olmak” gayesiyle, yaklaşık yarım asırdır 
kesintisiz süren bir yolculuğun adımlarından biri olarak, 2003 yılında 
İstanbul’da kuruldu. Bugün bu yolculuk, İLKE Vakfı çatısı altında, çok daha 
güçlü bir şekilde devam ediyor.

YEKDER olarak, kurulduğumuz günden bu yana “çocuk”, “genç”, “yetişkin” 
ve “eğitimci”lere yönelik özgün eğitim programları, yayınlar ve materyaller 
geliştiriyor, uyguluyor ve modelliyoruz. Uzun yıllara yayılan saha tecrübemiz 
ve yaygın uygulama deneyimimizi, akademik birikimin sağladığı teorik 
yaklaşımla bütünleştiriyor, “kalbe dokunan eğitimler” üretiyoruz.

Okul öncesine yönelik “Adab Okulu”, çocuklar için “Ev Okulu”, gençler 
için “Marifet Okulu”, eğitimciler için “Eğitimci Geliştirme Programı (EGP)”, 
yetişkinler ve ebeveynler için “Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP)”, “Aşamalı 
Seminerler Programı (ASP) ve “İnsan ve Toplum İlm-i Hâli” gibi, YEKDER 
tarafından geliştirilen programlar, bugüne kadar on binlerce kişiye ulaştı. 
Artık yurtiçi ve yurtdışında onlarca kurum, yüzlerce merkezde, YEKDER 
tarafından geliştirilen eğitim modelleri, standart ve kriterleri korunarak 
uygulanıyor.

Şimdi, geçmişin tecrübesi, bugünün enerjisi ve yarının umuduyla yeni bir 
safhaya adım atıyor, kurumsal devamlılıktan ödün vermeden oluşturacağımız 
yeni bir vizyonla, YEKDER’i ulusal ve uluslararası alanda daha ileri bir seviyeye 
taşımayı hedefliyoruz. Bu kitapçıkta sizlerle yeni dönemde odaklanacağımız 
temel çalışma ve hedeflerimizi paylaşıyor, sizleri de bu güzel yolculukta 
birlikte yürümeye davet ediyoruz.

Geçmişin tecrübesi, bugünün enerjisi, yarının umuduyla…



2



3

İLMÎ ORGANİZASYONLAR

YEKDER, din eğitimi sahasında gerçekleştirdiği ulusal 
ve uluslararası ilmî organizasyonlarla alandaki aka-
demik birikime katkı sağlıyor. 

Hedefimiz; çalışma alanlarımıza yönelik düzenli odak 
toplantı, zirve, kongre, çalıştay ve sempozyumlarla 
YEKDER’i din eğitimi sahasının nabzını tutan, alanın 
sorunlarını tartışan ve çözümler üreten başat kurum-
lar arasına sokmak!
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YAYIN ÇALIŞMALARI

YEKDER Yayınları, din eğitimi alanında yayımladığı 
özgün ve nitelikli eserlerle bu alanda önemli bir boş-
luğu dolduruyor.

Hedefimiz; bugüne kadar büyük oranda öz kaynak-
larımızla sürdürdüğümüz yayıncılık faaliyetlerini, tüm 
departmanlarıyla daha kurumsal bir seviyeye taşı-
mak ve YEKDER Yayınları’nı alanında Türkiye’nin en 
saygın kuruluşlarından biri haline getirmek!

Ayrıca, yayıncılık alanında oluşacak tecrübeyi, zengin 
insan kaynağımız ve akademik birikimimizle birleşti-
rerek, yaygın din eğitimini merkeze alan biri aktüel 
diğeri akademik iki süreli yayın projesini hayata ge-
çirmek!
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EĞİTİM VE MODELLEME 
ÇALIŞMALARI

YEKDER, bugüne kadar ürettiği özgün eğitim prog-
ramlarını yurtiçi ve yurtdışında pek çok kuruma mo-
delledi.

Hedefimiz; eğitim programlarımıza yönelik talepler 
doğrultusunda devam eden mevcut modelleme ça-
lışmalarımızı kesintisiz sürdürürken, faaliyet alanları-
mız kapsamında modellenebilir yeni eğitim program-
ları üretmek!
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ENGELLİLERE YÖNELİK 
DİN EĞİTİMİ

YEKDER, bugüne kadar farklı kategorilerde ürettiği 
program ve materyalleriyle din eğitimi sahasına bü-
yük hizmetler sundu.

Hedefimiz; din eğitimi alanındaki mevcut birikim ve 
tecrübemizi kullanarak, engelli bireylerin dini eğitim-
lerine yönelik eğitim programları, eğitici eğitimleri, 
yayın ve materyaller üreterek, bu alanda Türkiye’nin 
yetkin kurumlarından biri olmak!
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KURUMSAL YÖNETİM

YEKDER, çatı kuruluşumuz İLKE Vakfı’nın çizdiği vizyon 
doğrultusunda, 2020-2025 dönemini kapsayan beş 
yıllık stratejik planlamasını gerçekleştirdi ve mevcut 
dönemde kurumsal yönetim alanında pek çok düzen-
lemeye imza attı. 

Hedefimiz; kurumsal kapasitemizi verimli kullanarak 
sürdürülebilir bir kapasite artışı sağlamak; alanda 
faaliyet gösteren kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
iletişimimizi güçlendirmek, YEKDER’in kurumsal iti-
barı ve marka değerini daha da yükseltmek!
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KAYNAK GELİŞTİRME

YEKDER, çalışmalarını bugüne kadar kıymetli gönül-
lülerinin maddi-manevi destekleriyle sürdürmeyi ba-
şardı.

Hedefimiz; geniş anlamıyla tüm kaynak türlerimizi 
daha verimli kullanmak ve çalışmalarımızı güçlen-
direcek yeni kaynaklar ve işbirlikleri üretmek; ayrıca 
online bağış sistemimizi güçlendirerek bağış ve aidat 
gelirlerimizi sürdürülebilir hale getirmek!
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GÖNÜLLÜ İLETİŞİMİ

YEKDER, çocuk, genç ve yetişkin, tüm gönüllüleriyle 
bir aile olmayı başarmış örnek bir sivil toplum tecrü-
besi sunmayı başardı.

Hedefimiz; sosyal etkinlikler, periyodik buluşmalar 
ve ziyaretlerle gönüllü iletişimimizi daha da güçlen-
dirmek ve bu aileyi daha da büyütmek!
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PRODÜKSİYON /
GÖRÜNTÜLÜ YAYINLAR

YEKDER, çalışma alanlarına yönelik verimlerini bugü-
ne kadar büyük oranda konvansiyonel yöntemlerle 
muhataplarına ulaştırdı.

Hedefimiz; bugüne kadar ürettiğimiz tecrübe ve po-
tansiyeli teknik imkanlarla birleştirerek, “Çocuk”, 
“Gençlik” ve “Aile”ye yönelik görüntülü yayınlar üret-
mek ve bunları yaygın video paylaşım platformları 
aracılığıyla kamuoyunun hizmetine sunmak; ayrıca 
üç yıl içerisinde faaliyet alanlarımız kapsamında bir 
belgesel film yapmak ve yayımlamak!
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Bu hedef ve düşüncelerle 
adım attığımız 
yeni çalışma dönemimizde;

Bilgi birikiminiz, 
saha tecrübeniz, 
görüş ve önerileriniz, 
maddi-manevi destekleriniz 
ve en önemlisi dualarınızla 
sizi de bu yolculukta 
birlikte yürümeye 
davet ediyoruz.
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RAMAZAN


