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4. ISLAM IKTISADI ATÖLYESI GERÇEKLEŞTIRILDI



İSLAM İKTİSADI VE EMEK
İslam iktisadında emek konusu, uzun zamandır hem akademik hem de akademik olmayan çevrelerde 
tartışılan, sosyal ve iktisadi alanın tüm yönleriyle ilgili olduğu bir konudur. İslam iktisadının temelinde 

başkasına muhtaç olmadan kişinin kendi emeğiyle çalışması esastır. İslam’ın temel kaynakları bunu teşvik 
etmekte, emeğin, helal kazancın gereklerinden olduğunu vurgulamaktadır. İslam iktisadı ve hukukunun emek 

ile ilgili ortaya koydukları prensipler incelendiğinde günümüz İslam ülkelerinde görülen bazı aksaklıkların 
bu ilkelerin pratikte uygulanamamasından kaynaklandığı görülecektir. Özellikle emek sahibinin haklarının 

korunması İslami perspektifte önemle vurgulanmakta iken bazı Müslüman toplumların hâlihazırda göçmen 
işçilere uyguladığı yaptırımlar, İslam’ın temel iktisadi ve ahlaki ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Elinizdeki bu 

kitap, İslam İktisadını Yeniden Düşünmek, İslam İktisadı ve Piyasa kitaplarının bir tamamlayıcısı niteliğindedir. 
İnsan onurunu muhafaza etmeyi ve ölçüleri bu kıstasla belirlemeyi kendisine şiar edinen bir kurum olarak 

böylesi bir çabanın içinde yer alıyor olmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmeliyiz. Kitabımızın, konunun 
ilgilileri ve bundan sonraki çalışmalar için de yol gösterici ve kaynak bir eser olmasını temenni ediyoruz. İslam 

iktisadı tartışmalarının hem kapsamlı ve sürekli bir ilmi çalışma ile gündemimizde yer edinmesi hem de bu 
atölyede sunulmuş olan metinlerin bir kitap olarak basılmasında birçok insanın emeği bulunmaktadır. 

Bilgi için: 0212 544 96 00 info@igiad.com
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İGİAD Bülten, kurum faaliyetlerini 
duyurmak, İGİAD üyeleri arasında 
etkileşim ağını güçlendirmek, İGİAD’ı 
tanıtmak, iş dünyasında ahlaklı girişimcilik 
ve iş ahlakı konularında kamuoyu 
hassasiyeti oluşturmak gayesiyle 
yayımlanır, ücretsiz olarak dağıtılır.

Islami ve insani bir ekonomi

“İslam İktisadı Perspektifinden Sosyal Adalet” konulu 4. İslam İktisadı Atöl-
yesi, 2-3 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirildi. İLKE, İLEM ve İGİAD’ın orga-
nizatörlüğünü üstlendiği ve İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı 

Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya İtalya, Malezya, Endonezya, 
Tunus dâhil olmak üzere 12 ülkeden katılım oldu. İstanbul Üniversitesi Kongre ve 
Sergi Sarayı’nda düzenlenen atölyenin sonuç bildirgesinde İslam iktisadının teme-
linin sosyal adalet olduğu, faizin sosyal adaletsizliğe yol açtığı ve bu sebeple faiz-
siz bir ekonomi oluşturulmasının tüm dünyanın hayrına olacağı vurgusu yapıldı.

İslam iktisadı çalıştayları, bir anlamda Müslüman insanın modern hayatta ken-
di kimliğiyle var olabilmesinin yollarını arama çabasıdır. Birkaç yüzyıldır kapita-
list dünya ekonomisinin belirlediği ilkeler ve normlar dâhilinde bir iktisadi hayat 
yaşamaya mecbur bırakıldık. Bu iktisadi zihniyet, kârı en yüce değer olarak gö-
rüyor, kazanma hırsını sonuna kadar körüklüyor ve adaletten yoksun olan geniş 
kitleleri doğal seleksiyonun kurbanları olarak algılıyor. 

Ama böylesi bir iktisadi hayat ne İslamidir ne de insani. Hakkın, adaletin, pay-
laşmanın, üretimin ön planda tutulduğu bir sistem pekâlâ uygulanabilir, gerçek-
çi bir sistemdir. Böylesi bir sistemi gerçekleştirmek hem İslami hem de insani bir 
sorumluluğumuzdur. İslamidir çünkü faiz yasağı, temelde sömürünün ve haksız 
kazancın yasaklanmasıdır. Zekât yükümlülüğü, en nihayetinde sosyal adalet ilke-
sinin ete kemiğe bürünmüş bir hâlidir. Bu sabitelere sahip bir Müslüman’ın mevcut 
kapitalist sistemle barışık olması mümkün değildir. 

Atölyelerin dördüncüsünün yapılmasını vesile bilerek İslam İktisadı Atölye-
si Düzenleme Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya’yla atölyelerin 
genel bir değerlendirmesi yapıldı. İlgili röportajda böylesi bir atölye çalışmasına 
neden gerek duyulduğu, atölye fikrinin nasıl doğduğu, bu dört atölyede nelerin 
konuşulduğu değerlendiriliyor. Ayrıca İslam iktisadı kavramı ve uygulamasına iliş-
kin önemli yorumlar da yer alıyor. 

Bu sayımızın dosya konusu ise “Kazanç ve İnfak Ahlakı” oldu. Kazanç ahlakını 
ele alan Prof. Dr. Ali Çelik, dünyanın bir anlamda ticarethane, insanın da bu tica-
rethanede bir tüccar olduğunu ifade ederek kazanç ve ticarete öte dünya boyutu 
katıyor. İnfak ahlakı konusunu inceleyen Prof. Dr. Ali Akpınar ise Kur’an’da infakın 
namazla birlikte zikredilmesinin, Allah’ın hakkı ile kul hakkının iç içeliğinin göstergesi 
olduğunu ifade ederek infakın önemini vurguluyor. Konuyla ilgili yapılan röportaj-
da ise Prof. Dr. Abdullah Kahraman, infakın cimriliği önlediğini, kişiye sorumluluk 
bilinci aşıladığını ve toplumdaki gelir dengesine yardımcı olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca 2016’nın ilk ayları, dernek faaliyetlerimiz açısından oldukça yoğun ve 
bereketliydi. Pek çok dostla, yetkiliyle ve uzmanla buluştuk, görüştük, istişare et-
tik. Dernek bünyesindeki kurullarımız rutin toplantılarını, buluşmalarını yapıyor, 
kurumsal faaliyetlerimizin geliştirilmesi için yoğun çaba gösteriyorlar. İlgili faali-
yetlerimizin ayrıntısını iç sayfalarda bulabilirsiniz. 

Allah’a emanet olun.

AYHAN KARAHAN
İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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İŞ AHLÂKI VE KURUMSAL SOSYAL  
SORUMLULUK: İDEALLER VE GERÇEKLER

Bugün gerek küresel gerekse yerel düzeyde zaman zaman karşılaşılan ekonomik krizlerde şirketlerin ahlaki 
bir tutumdan uzaklaşmaları, kurumsal sosyal sorumluluğa sahip olmamalarının da payı bulunmaktadır. İhale 
almak için ödenen rüşvetler, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına devam edilmesi, şirket hesaplarının 

kamuoyuna yanlış aktarılması, sigortasız işçi çalıştırma gibi pek çok sorun bugün de devam etmektedir.

İnsanlığın yaşadığı bu acı tecrübeler, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramını gündeme getirdi. Şirketlerin sadece 
kâr hırsıyla hareket edemeyeceği, sadece hissedarlarının çıkarını gözetemeyeceği; başta çalışanlarına ve müşterilerine 
olmak üzere tüm üçüncü taraflara karşı sorumlu olduğu, bugün artık daha geniş çevrelerce kabul edilen bir durumdur.

İşte bu çerçevede İGİAD ile Durham Üniversitesi, konunun akademik düzeyde irdelenmesi için hayırlı bir 
girişimde bulundular. “İdealler ve Gerçekler” başlığını taşıyan Uluslararası İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde yapıldı. Böylece ülkemizde ilk defa 
iş ahlakı ve kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili uluslararası düzeyde bir çalışma yapılmış oldu. 

Bilgi için: 0212 544 96 00 info@igiad.com
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Kazanç ahlakı
PROF. DR. ALI ÇELIK

Dünya, bir anlamda ticarethane, insan da bu 
dünyada ticaret yapan bir tacir hükmündedir.

INSAN sınırsız ihtiyaçlar ve bu ih-
tiyaçları temin edebilecek birtakım 
melekelerle (akıl, irade gibi) birlikte 
yaratılmıştır. İnsan bu melekelerini 
kullanarak hayatiyetini devam etti-
rebilmek için ihtiyaç duyduğu şeyle-
ri karşılamanın yollarını arar. Bu ihti-
yaçlarının hepsini kendisinin karşıla-
ması imkânsızdır. Bunun için ihtiyaç 
duyduğu ama kendisinin üretemediği 
şeyleri, onu üreten bir başkasından çe-
şitli mübadele vasıtalarıyla elde eder. 
Bu mübadele işlemine ticaret, bugün-
kü anlamda alışveriş denilmektedir. 

Hayat, doğumla ölüm arasında ge-
çen bir ihtiyaçlar toplamı ve bu ihti-
yaçların karşılanmaya çalışıldığı bir 
zaman dilimidir. Dünya, bir anlam-
da ticarethane, insan da bu dünyada 
ticaret yapan bir tacir hükmündedir. 
Bu açıdan bakıldığında hayatın ken-
disi bir ticarettir. Her Müslüman için, 
bu hayat yolculuğundaki her hâl ve 
durumda bir tacir hassasiyeti içinde 
olma gayreti bir zorunluluktur. 

Mümin ve muvahhit olan bir in-
sana düşen görev; Allah’ın emirleri, o 
emirleri bize tebliğ edip açıklayan Hz. 
Peygamber’in (sav) sünneti ölçüsünde 
bir dünya hayatı yaşayabilmektir. Bu 
konuda Kur’an ve Sünnet’te bizlere 
birtakım ilkeler vazedilmiştir. Bu il-
keler hem insani hem de İslami evren-
sel ilkelerdir. Ticaret ahlakını ihtiva 
eden bu ilkelerden bazıları: 

1. Her türlü haram ve batıl yol 
yasaklanmıştır. Yüce Rabbimiz, “Ey 
iman edenler! Mallarınızı aranızda 
batıl yollarla yemeyiniz.”1 “Ey pey-
gamberler, temiz/helal şeylerden yi-
yin, salih amel işleyin. Çünkü ben 
yaptıklarınızı hakkıyla bilenim“2 bu-
yurmuştur. Alın teri, el emeği son de-
rece önemlidir ve haksız kazanç ye-
rilmiştir.

2. Doğruluk ve dürüstlük emre-
dilmiştir. Alışverişte doğru sözlü ol-
maktan maksat, sattığı malı müşteri-
ye olduğu gibi arz etmek, onu aldat-
mamak demektir. Hadis şarihleri bu 
konuda şu değerlendirmede bulunur-
lar: “Alışveriş yapanların doğru söy-
lemelerinden maksat, satıcının fiyatı-
nı doğru söylemesi ve müşterinin de 
nasıl ödeyeceğini doğru söylemesidir. 
Açıklama yapmaktan maksat, paranın 
ve malın ayıbının söylenmesidir. Giz-
lemekten maksat, malın ayıbının giz-
lenmesidir. Yalan söylemekten mak-
sat, malın ayıbının gizlenmesi, malın 
vasıfları hakkında yalan bilgi vermek-
tir.”3 Rabbimiz Kur’an’da, “Ey iman 
edenler! Yolunuzu Allah’ın kitabıyla 
bulmaya çalışın ve doğrulardan olun 
ve hem de doğrularla beraber olun.”4 
“Verdiğiniz sözü yerine getirin çünkü 
verilen söz sorumluluğu gerektirir”5 
buyurmaktadır. 

“Dürüst, sözüne ve işine güveni-
len tüccar; nebiler, sıddıklar ve şehit-

lerle beraberdir.”6 “Sözü ve muamelesi 
doğru tüccar, kıyamet gününde arşın 
gölgesi altındadır.”7 “Doğru tüccara 
cennet kapısında engel olunmaz.”8

3. Helal olmayan her türlü kazanç 
ve kazanç yolu yasaklanmıştır. 

a. Faiz yasaklanmıştır. 
Kur’an’da Yüce Rabbimiz şöyle 

buyurmaktadır: “Allah alışverişi he-
lal, faizi haram kılmıştır.”9 “Faiz yiyen-
ler kabirlerinden, şeytan çarpmış kim-
selerin cinnet nöbetlerinden kalktı-
ğı gibi kalkacaklardır. Bu hâl onların, 
‘Faiz tıpkı alışveriş gibidir’ demeleri 
sebebiyledir. Hâlbuki Allah alışverişi 
helal, faizi haram kılmıştır. Bundan 
sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir 
de faizden vazgeçerse, geçmişte olan 
(hukuken) kendisinindir fakat (di-
yaneten) onun işi Allah’a kalmıştır. 
Fakat kim de faize dönerse onlar ce-
hennemliktir ve orada daimi olarak 
kalacaklardır. Allah faizi mahveder, 
buna mukabil sadakaları bereketlen-
dirir. Ve nankör-günahkâr hiçbir kim-
seyi sevmez.”10

“Ey iman edenler! Kat kat arttı-
rılmış olarak faiz yemeyin. Allah’tan 
sakının ki kurtuluşa eresiniz.”11 “Men 
edildikleri hâlde faizi almalarından ve 
haksız (yollar) ile insanların mallarını 
yemelerinden dolayı içlerinden inkâ-
ra sapanlara acı bir azap hazırladık.”12

b. Hile yapmak, aldatmak yasak-
lanmıştır.

Kur’an’da bu konuda geçen bazı 
ayetler şöyledir: “Bir şeyi ölçtüğünüz 
zaman ölçüyü tam tutun, doğru tera-
ziyle tartın. Böyle yapmak sonuç itiba-
rıyla daha güzel ve daha iyidir.”13 “Öl-
çüyü adaletle tutun ve eksik tartma-
yın.”14 “Ölçü ve tartıyı adaletle yapın”15

DOSYA KAZANÇ VE İNFAK AHLAKI
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Peygamber Efendimiz (sav) pa-
zar yerinden geçerken elini bir buğ-
day yığınının içine sokunca eline ıs-
laklık geldi. Bunun üzerine satıcıya 
sebebini sordu. Adam yağan yağmu-
run ıslattığını bildirince Allah Resulü 
(sav), “Bu ıslaklığı herkesin görmesi 
için zahirenin üzerine çıkarman ge-
rekmez miydi? Hile yapan bizden de-
ğildir”16 buyurdular.

c. Yalan yere yemin etmemek.
“Çok yemin önce malın çok satıl-

masını sağlar daha sonra malın yok ol-
masına sebep olur.”17 “Ey tüccar top-
luluğu! Hiç kuşkusuz, alışverişe boş 
söz ve yalan yere yemin çokça karışır. 
Bu yüzden, bu eksikliği sadakalarınız-
la telafi ediniz!”18

“Üç kimse vardır ki Allah kıyamet 
gününde onlarla konuşmaz, onlara 
bakmaz, onları temize çıkarmaz ve 
onlar için elem verici bir azap vardır. 
Biri, çölde fazla suyu olup onu susuz 
yolcuya vermeyen; ikincisi, ikindiden 
sonra bir adama şuna, şuna aldığına 
dair yemin ederek mal satandır. Öbü-
rü de ona inanarak malı alır. Hâlbuki 
durum tam tersinedir. Üçüncüsü de 
devlet başkanına dünyalık için biat 
edendir. Devlet başkanı onun iste-
diğini verirse vefa gösterir, vermezse 
ahdine vefa göstermez”19

d. Karaborsacılık yasaklanmıştır.
Bu konuda pek çok hadis zikre-

dilebilir. Bazıları şöyledir: Hz. Pey-
gamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Ka-
raborsacı ne kötü kuldur! Fiyatların 
düştüğünü öğrenince üzülür, yüksel-
diğini duyarsa sevinir.”20

“Bir gıda maddesini 40 gece depola-
yıp (ihtiyaç varken) saklayan Allah’tan 
uzaklaşmış, Allah da onu kendisinden 
uzaklaştırmıştır.”21 “Pazara mal getiren 
rızıklandırılmış, ihtikâr (stok ve kara-
borsa) yapan lanetlenmiştir.”22

e. Müşteri kızıştırmak.
İbni Ömer (ra) şöyle demiştir: 

“Resulullah (sav) müşteri kızıştırma-
yı nehyetti.”23 İbn Hacer’in beyanına 
göre İbn Ebi Evfa: “Müşteri kızıştıran 
faiz yiyendir, haindir; müşteri kızış-
tırma aldatmadır, batıldır ve helal de-
ğildir.” buyururdu.24 Bu tür alışverişte 
aldatma olduğu için ticari ahlaka uy-
gun değildir. Dolayısıyla batıl ve ha-
ramdır. Peygamber Efendimiz (sav) 
“aldatma cehennemdedir” buyurmuş-
tur. Aldatmadan maksat aldatan kişi 
demektir.25

Hülasa, Kur’an ve Sünnet’in in-
sanlığa sunduğu ticari ahlak ölçüle-
ri sadece ticari değildir, evrensel an-
lamda ‘insan’ olmanın gerektirdiği 
ölçülerdir. Müslüman, erdemli olan 
insandır. Her türlü ahlaki üstünlük-

lerle donanmış insandır. Efendimiz 
(sav) de, “Ben güzel ahlakı tamam-
lamak için gönderildim” buyururken 
işte bu ahlak sahibi insandan, yani kâ-
mil insandan söz etmektedir. Bize dü-
şen kendimizi, ahlaki özelliklerimizi 
bu vesileyle tekrar gözden geçirmek 
olmalıdır. 

Dipnotlar
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2. Mü’minun suresi, 51.
3. İrşadü’s-Sari li Şerhi’l-Buhari, IV. 36, Dar’u 
İhyai’l-Turasi’l-Arab, Beyrut, ts.
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10. Bakara suresi, 275-276.
11. Al-i İmran suresi, 130.
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16. Ebu Davud, İcare 16 (III 272).
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19. İbn Mace,Ticaret. 30 (II.744).
20. Kamil Miras, Tecrid-i Sarih, 6/549.
21. Müsned, 2/33.
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PROF. DR. ABDULLAH KAHRAMAN:

Infak cimriliği önler
İnfak Müslüman’ın Karunlaşmasını önlediği, 
kendisine sorumluluk bilinci aşıladığı, 
merhamet damarlarını açık tuttuğu, mala 
tapmayı engellediği, toplumdaki gelir 
dengesine yardımcı olduğu için önemlidir.

RÖPORTAJ: AHMET YILDIZ

Hayatın devamı için iaşenin te-
mini bir zorunluluktur. Ancak 
iaşenin temini için kazanç sağ-
lamanın kuralları var mı? Yani 
bir kazanç ahlakından bahsedi-
lebilir mi?
Müslümanlık insanın tabii ihti-

yaçlarını asla inkâr etmez, aksine on-
ları kabul eder ve insan fıtratına en 
uygun şekilde karşılamanın yollarını 
gösterir. Bunun için İslami anlayışta 
ne “Hedefe varan her yol meşrudur” 
şeklinde Makyavelizm, ne de “Helal 
haram ver Allah’ım, senin kulun yer 
Allah’ım!” anlayışı vardır. Müslüman, 
Allah ve Resulü’nün belirlediği meşru 
kazanç yollarına başvurarak kazanç 
temin etmekle yükümlüdür. Bunun 
elbette bir ahlakı vardır. Hanefi mez-
hebinin meşhur imamlarından İmam 
Muhammed’e, “Bu kadar kitap yaz-
dınız, keşke bir de zühd (ahlak/ta-
savvuf ) kitabı yazsaydınız” denildiği 
zaman o, “Alışverişle ilgili kitabı yaz-
dım ya!” diye cevap vermiştir. Böyle-
ce Müslümanların fıkıh kitaplarının 
bu noktada asgari ahlakı öğrettiğini 
anlatmak istemiştir. Buna rağmen 
İmam Muhammed “Kitabu’l-Kesb” 

adlı mükemmel bir risale yazarak 
helal kazancın yollarını ve ahlakını 
ele almıştır. Bundan sonra da Müslü-
manlar kazanç ahlakını ele alan müs-
takil kitaplar veya kitaplar içerisinde 
bölümler yazmışlardır. 

MÜSLÜMAN, SEÇICI 
OLMALIDIR
Bir kere Müslüman, kazanç konu-

sunda seçici olmalıdır. Helal olanın pe-
şine düşmelidir. Kanaati elden bırak-
mamalıdır. Hakkı olmayan veya gü-
cünü aşan ya da sırf mal biriktirmek 
maksadıyla hırs sahibi olmamalıdır. İh-
tiyacı kadar kazanmayı hedeflemelidir. 
Kendisinin rızık için çalışmakla görev-
li olduğunu, ancak gerçek rızık verici-
nin ancak Allah olduğunu bilmelidir.   

ALTERNATIF MUTLAKA 
GÖSTERILMIŞTIR
Yasaklanan kazanç biçimleri ne-
lerdir?
İslam bir şeyi yasaklamışsa, o konu-

da insan ihtiyacı varsa, mutlaka onun 
bir alternatifini göstermiştir. Bunun 
için bazı kazanç yollarını yasaklayan 
İslam, buna alternatif yollar da göster-

miştir. Mesela İslam, faizin her türlüsü-
nü yasaklamıştır. Ancak ona alternatif 
olarak pek çok çeşidiyle şirketleşmeyi 
helal kazanç yolu olarak göstermiştir. 
Kumar, karaborsa, tefecilik, aldatma, 
hileli satış, fırsatçılık, gasp, hırsızlık, 
rüşvet, sahtecilik, İslam’ın yasakladı-
ğı bazı kazanç çeşitleridir.  

ÖNCE HELAL LOKMA 
BILINCI KAZANILMALI
“Helal kazanç” bilincinin yaygın-
laşması için eğitimin küçük yaşlar-
da başlaması gerekiyor sanırım.
Biz İslami eğitimde çocuklarımı-

za, öncelikle abdest almayı, namaz 
surelerini, namaz kılmayı öğretiyo-
ruz, önceliği bunlara veriyor ve ah-
laklı olmayı nasıl olsa öğrenir sanı-
yoruz. Hâlbuki öyle olmuyor. Önce-
likle “helal lokma” bilinci öğretilme-
lidir. Çünkü Hz. Peygamber bir gün 
ellerini semaya kaldırıp dua eden bi-
risini görmüş ve şöyle demiş: “Yediği 
haram, içtiği haram, giydiği haram... 
Bunun duası nasıl kabul olacak?!” 
Demek ki namazın kabulü de helal 
lokma ile yemeye, içmeye ve giyme-
ye bağlı. O halde önce helal lokma 
bilinci kazanılmalı. 

HARCAMA, IHTIYACA 
GÖRE OLMALIDIR
Kazanç kadar kazancı harcama 
biçimi de önemlidir. İslam’a gö-
re harcamanın kuralları var mı?
Elbette kazanmak kadar harcama 

biçimi de önemli. Her şeyden önce 
harcama bilincine sahip olmak gere-
kir. Bir kere İslam, israf ve tebziri ya-

DOSYA KAZANÇ VE İNFAK AHLAKI
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saklıyor ve bu davranışa sahip olanları 
şeytanın kardeşleri olarak nitelendi-
riyor. İsraf, bir şeyi ait olduğu konu-
da yeterinden fazla harcamaya denir. 
Mesela bir kap yemekle doyacağı hal-
de beş çeşit istemek ve onların hep-
sini bulaştırmak bir israftır. İsraf, bir 
değeri gereğinden fazla harcamaktır. 
Tebzir ise hiç gereği yokken harcama-
dır. Mesela aç olmadığı halde yemek 
sipariş vermek, bir tebzir örneğidir. 
Onun için Kur’an-ı Kerim’de “Al-
lah’ın seçkin kulları infak ettiklerin-
de israf etmezler” denirken, “tebzir 
yapanlar şeytanlarla kardeştir” buy-
rulur. Yani tebzir, israftan da öte bir 
israftır, Türkçeye saçıp savurma diye 
çevrilir. Bugün kapitalizmin suni ihti-
yaç haline getirdiği ve AVM’ler yoluy-
la pompaladığı tüketim çılgınlığı, tam 
anlamıyla bir tebzirdir. Harcama, öl-
çüyle ve ihtiyaca göre olmalıdır. Gös-
terişten ve lüksten kaçınmak, ihtiyaç 
fazlasını ihtiyaçlı olanlara aktarmak 
ve onları gözetmek de bir harcama öl-
çüsüdür. Piyasayı araştırmak, aldatıp 
aldanmamak da bir ölçüdür. 

KAZANÇ VE INFAK 
IÇ IÇEDIR
Kazanç ile infak arasında nasıl 
bir ilişki var?
Müslümanın kazanç anlayışında 

“Rabbena hep bana” diye bir bencillik 
yoktur. Müslüman kazanırken, önce 
kendi zaruri ihtiyaçlarını, sonra bak-
makla yükümlü olduğu kimselerin ih-
tiyaçlarını, sonra üçüncü derece ya-
kınlarının ihtiyaçlarını, sonra ihtiyaç 
içerisinde olan Müslüman kardeşleri-
nin ihtiyaçlarını dikkate alır. Bu ba-
kımdan kazanç ve infak iç içedir. Yok-
sa Müslüman sırf zengin olmak, mal 
biriktirmek ve bu mal ile başkalarına 
tahakküm etmek, kendini üstün gös-
termek, başkalarını hor görmek niye-
tiyle kazanamaz. Bu, İslam’ın onayla-

PROF. DR. ABDULLAH KAHRAMAN
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dığı bir kazanma düşüncesi değildir. 
Çünkü az önce saydığım gruplar, ihti-
yaç içinde iken varlıklı olan bir Müs-
lüman, “Bana ne, o da kazansaydı” 
diyemez. Çünkü çalışma ile zengin 
olma arasında her zaman doğru bir 
orantı yoktur. O zaman Müslüman, 
esasen infak etmek için kazanır, de-
nilebilir. “Önce can, sonra canan” 
insan tabiatına daha uygun bir an-
layış olduğu halde, İslam başkaları-
nı kendine tercih etme (isar) anlayı-
şını da öğreterek bunu bir ahlak öl-
çüsü olarak ortaya koymuştur. Saha-
be-i kiramdan savaş gibi olağanüstü 
bir durumda bile kardeşini kendisine 
tercih edenlerin olduğunu görmekte-
yiz. Haşr suresinde, kendisi ihtiyaçlı 
olsa bile Müslüman kardeşini tercih 
edenler övülmektedir.    

MÜSLÜMAN, 
KARUNLAŞMAMALI
Kur’an ve Sünnet’te infaka 
önemli bir yer veriliyor. İnfak 
niçin önemlidir?
İnfak Müslüman’ın Karunlaşma-

sını önlediği, kendisine sorumluluk 
bilinci aşıladığı, merhamet damar-
larını açık tuttuğu, mala tapmayı 
engellediği, toplumdaki ge-
lir dengesine yardımcı ol-
duğu için önemlidir.

ZEKÂTTA 
ZORUNLULUK, 
INFAKTA 
GÖNÜLLÜLÜK 
VARDIR
İnfakı zekât ve sadakadan 
ayıran özellik nedir?
Geniş anlamda Allah için yapı-

lan bütün harcamaların adı sadakadır. 
Zekât, özel ve zorunlu bir ödemedir. 
İnfak, zekâttan sevap bakımından da-
ha önemlidir. Çünkü zekâtta zorun-
luluk, infakta gönüllülük vardır.  

İnsanların infak etmekte zor-
lanmasının sebebi nedir?
İnfakta zorlanmanın temel sebe-

bi, insanda var olan cimriliktir. Al-
lah insanda var olan bu damarı kabul 
etmekle birlikte onu aşmasını tavsi-
ye etmektedir. İnfak, sadaka ve zekât 
ayetlerinin bu kadar çok olmasının 
altında yatan en temel sebeplerden 
biri, Müslümanları vermeye alıştıra-

rak nefsin cimriliğini kırmalarını sağ-
lamaktır. İnfakın zor gelmesinin bir 
diğer sebebi, çağımızın yaygın has-
talığı haline gelen karşılıksız verme 
anlayışının hemen hemen yok edil-
mesidir. İnsanlar her sahada karşılık 
bekleyerek iş yapınca infak da zor gel-
mektedir.

TEK ENDIŞEM 
SUISTIMALDIR
Türkiye’de infakın kurumsal-
laştığına şahit oluyoruz. İnfak 
ve diğer yardımları toplayan ve 
bunları yardıma muhtaç insan-
lara ulaştıran dernekler çoğaldı. 
Bu gelişmeyi nasıl değerlendiri-
yorsunuz?
Aslında bahsedilen kuruluşlar ku-

rumaya mahkûm olan infak damar-
larını bir şekilde yeşertmektedir. Bu 
yönüyle çok olumlu olduğuna inanı-
yorum. Tek endişem suistimaldir. Ya-
ni toplanan yardımların gerçek yer-
lerine sarf edilmesine özen ve dikkat 
gösterilmelidir. Aksi halde bu konuda 
yapılacak bir yanlış, bu damarın daha 
çok kurumasına yol açar. Bunun da 
vebali büyük olur. 

Modern zamanlarda dünyevileş-
me ve bencilleşmenin arttığına 
şahit oluyoruz. Kazanç ve har-
cama biçimimizde ahlaki boyut 

eksik mi kalıyor?
Kesinlikle, ahlaki boyut gittik-

çe eriyor. Ciddi anlamda dünyevi-
leşme, sekülerleşme, profanlaşma 
ve tüketim çılgını haline gelme 
halleri gözlemleniyor. Reklam-
lar, sosyal medya, görsel medya 

hep bunu pompalıyor. Bu noktada 
Müslümanlar olarak kapitalizmin fe-
na halde esiri olmuş durumdayız ma-
alesef !

Hocam açıklamalarınız için te-
şekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. 

Ciddi anlamda 
dünyevileşme, 
sekülerleşme, 

profanlaşma ve tüketim 
çılgını haline gelme 

halleri gözlemleniyor. 
Reklamlar, sosyal medya, 

görsel medya hep 
bunu pompalıyor. Bu 
noktada Müslümanlar 

olarak kapitalizmin 
fena halde esiri olmuş 
durumdayız maalesef!

DOSYA KAZANÇ VE İNFAK AHLAKI
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Infak ahlakı
PROF. DR. ALI AKPINAR

İnfak, İslâm’ın en temel ibadetlerinden 
biridir. Yüce Yaratıcı pek çok ayette 
namaz ibadeti ile zekâtı ve infakı birlikte 
anmıştır. Bu, Yüce Allah’ın hakkı ile kul 
hakkının iç içe olduğunun göstergesidir. 

INFAK, İslâm’ın en temel ibadetle-
rinden biridir. Yüce Yaratıcı pek çok 
ayette namaz ibadeti ile zekâtı ve infa-
kı birlikte anmıştır. Bu, Yüce Allah’ın 
hakkı ile kul hakkının iç içe olduğu-
nun göstergesidir. 

İnfak bir ibadettir. Her ibadet gibi 
onun da sahih olabilmesi için, önce-
sinde ve sonrasında yapılması gereken 
hususlar, şartlar vardır. Onları şöyle 
özetleyebiliriz:

INFAK ÖNCESI YERINE 
GETIRILMESI GEREKEN 
HUSUSLAR
İnfak edilecek malın helâlinden 

kazanılmış olması gerekir. Haram 
yoldan elde edilen bir malın/para-
nın herhangi bir sevap beklemeden 
elden çıkarılması, fakir fukaraya veril-
mesi gerekir. Nitekim bir hadislerinde 
Peygamberimiz, yediği içtiği, giydiği 
haram olan, haramdan beslenen kim-

senin ne kadar içten yaparsa yapsın 
duasının bile kabul edilmeyeceğini 
haber vermiştir.1

İnfakın hesabının titizlikle yapıl-
ması gerekir. Nasıl ki malî yılbaşların-
da ince hesaplar yapılıyorsa, bunun 
için muhasebecilerden yardım alını-
yorsa; fakir fukaranın hakkı olan in-
fak için de titiz hesaplar yapılmalıdır. 
Hangi mallardan, kimlere, ne zaman, 
nasıl ve ne kadar zekât verileceği, in-
fak edileceği tespit edilmeli, bu ko-
nuda bilenlerden yardım alınmalıdır.

İnfak geciktirilmeden vaktinde 
eda edilmelidir. Hayır, sonraya bıra-
kılmaz. Mazeretsiz olarak herhangi 
bir hayrın geciktirilmesinin vebali 
vardır ve geciktirme hayrın sevabın-
dan azaltan bir husustur. Bunun için 
özellikle farz olan infaklarda kişinin, 
ne zaman zengin olduğunu ve ne za-
man zekât vermesi gerektiğini belirle-
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mesi ve ona göre zekâtını vermesi ge-
rekir. Vaktinden önce verme, fakirle-
rin lehine olduğu için caizdir. Ancak 
geciktirme caiz değildir.

İnsanlar istemek/dilenmek zorun-
da bırakılmadan infak etmek önem-
lidir. Bu konuda Kur’an’da şöyle bu-
yurulur: “Sadakalarınızı, kendilerini 
Allah yoluna adayıp yeryüzünde dola-
şamayanlara ve utandıklarından dola-
yı kendilerini tanımayanların zengin 
saydıkları yoksullara verin. Onları yüz-
lerinden tanırsın, insanlardan yüzsüz-
lük ederek bir şey istemezler. Sarf etti-
ğiniz iyi bir şeyi Allah şüphesiz bilir.”2

İnfakta öncelikle muhtaç olanlar 
tercih edilmelidir. Akraba ve yakın 
komşulardan işe başlayarak en fazla 
ihtiyacı olanlara öncelik verilmelidir. 
Bu, hem daha sevap hem de toplum-
sal düzeni sağlama amacına daha uy-
gundur. Kişi kendisi araştıramıyorsa, 
bu konuda tecrübeli kişi ve kuruluş-
lardan yardım alarak en uygun kim-
selere infakın ulaştırılmasına gayret 
etmelidir. Bu konuda Rabbimiz şöy-
le buyurur: “Sana, ne sarf edecekleri-
ni sorarlar, de ki: ‘Sarf edeceğiniz mal, 
ana baba, yakınlar, yetimler, düşkün-
ler, yolcular içindir. Yaptığınız her iyi-
liği Allah şüphesiz bilir.”3

İncitmeden, kendilerine infak edi-
lecek olanların onurlarını zedeleme-
den vermeye gayret etmek gerekir. Bu 
konuda Kur’an’da şu uyarılar yer alır: 
“Yaptığın iyiliği çok görerek başa kak-
ma.”4 “Ey inananlar! Allah’a ve ahiret 
gününe inanmayıp, insanlara gösteriş 
için malını sarf eden kimse gibi, sada-
kalarınızı başa kakma ve eza etmekle 
boşa çıkarmayın.”5

İnfak edilen şey içtenlikle ve sev-
giyle verilmelidir. Her şeyden önce Yü-
ce Allah’ın sevgisiyle verilmelidir. Kişi 
sevdiği maldan ve o malın da iyisinden 
vermelidir. Verdiği kimseyi, kendisine 
sevap kazandıran kardeş olduğunu bi-

lip sevmelidir. Severek, isteyerek ver-
melidir. Bunun için vermenin dünya 
ve ahiret kazanımlarını düşünmeli-
dir. Vermekle insanın kalbini öldüren 
bencillik, kendini düşünme gibi has-
talıklardan kurtulduğunu; fakir-zen-
gin kardeşliğinin sağlandığını, kaza 
ve belâlardan kurtulacağını, bereke-
te ereceğini hatırdan çıkarmamalıdır. 

Rabbimiz sevgi temelli verenleri 
şöyle açıklar: “Onlar, O’nun sevgisiy-
le verenlerdir…”6 “Onlar içleri çektiği 
hâlde yiyeceği yoksulla, öksüze ve esire 
yedirirler. ‘Biz sizi ancak Allah rızası 
için doyuruyoruz, bir karşılık ve teşek-
kür beklemiyoruz. Doğrusu biz çok asık 
suratların bulunacağı bir günde Rabbi-
mizden korkarız’ derler.”7 Peygamberi-
miz de en faziletli sadakanın, sağlıklı 
yaşama ümidi varken, cimrilik tutkusu 
içinde, fakir düşerim endişesi taşırken 
verilen sadaka olduğunu söyler ve mu-
hatabını uyarır: “Sen can boğaza gelme-
den vermeye bak, çünkü ölüm döşeğin-
de artık (hiçbir şey gözüne gözükmez) 
‘Şunu falana, şunu filana verin’ dersin, 
ama iş işten geçmiştir, zaten malların 
falana yahut filana kalmıştır.”8

Elbette sadece Yüce Allah’ın rıza-
sı istenerek infak edilmelidir. Yardım 
edilen kimseden herhangi bir karşı-
lık-menfaat beklenmemelidir. Bugün 
asgarî ücretle, hatta çok daha düşük 
ücretlerle çalıştırdıkları işçilere ve on-

ların ailelerine yardım eden, bu yap-
tıkları yardımı zekâtlarına sayan zen-
ginlerimiz vardır. O çalışanlar, kendi-
lerine yardım yapılacağını bildikleri 
için çalışmak zorunda kalıyorlarsa, 
kendilerine yardım edilmediği tak-
dirde aynı şartlarda çalışmayacaklar-
sa, yapılan bu yardımlar tam olarak 
infak ruhu ile bağdaşmamaktadır. 
Bu konuda Rabbimizin uyarısı açık-
tır: “Sarf ettiğiniz iyi şey kendinizedir, 
zaten ancak Allah’ın rızasını kazan-
mak için sarf edersiniz. Sarf ettiğiniz 
iyi bir şeyin karşılığı haksızlığa uğra-
tılmaksızın size verilir.”9

INFAK SONRASI 
YERINE GETIRILMESI 
GEREKEN HUSUSLAR
İnfak eden verdiğini unutmalıdır. 

Hadiste Yüce Allah’ın koruması al-
tında olacak kişilerden birinin de sağ 
elinin verdiğini sol eli bilmeyen kişi 
olduğu özellikle belirtilmiştir. Bunun 
anlamı, kişinin mümkün olduğunca 
gizli yardım etmesi, verdiğini unut-
masıdır. İnsanın sol tarafında kalbi 
vardır. Buna göre, kişinin verdiği içi-
ne oturup kalmamalı, verdiğine piş-
manlık duyar noktasına gelmemeli-
dir. Bu ruha sahip olabilmek için Yü-
ce Allah’ın verdiğini, O’nun kulları-
na vermenin, O’nun emri olduğunu, 
vermenin berekete sebep olacağını her 
zaman düşünmek gereklidir.

İnfak ibadeti sürekli yerine getiril-
meye çalışılmalıdır. Yalnızca farz ve 
vacip olan infak çeşitleriyle yetinilme-
meli, yapılabildiği ölçüde nafile infak-
larla infak ibadetini kesintisiz sürdür-
meye gayret etmelidir. Bu konuda, “Az 
sadaka çok belayı def eder, amellerin 
en efdali az da olsa devamlı olanıdır” 
buyrulmuştur. Yine bir hadiste, “Sen-
den bir şeyler isteyen at üstünde/ara-
bayla da sana gelse onun hakkı vardır/
ona yardım et”10 buyrularak devam-

İnfakta öncelikle 
muhtaç olanlar tercih 
edilmelidir. Akraba ve 
yakın komşulardan işe 

başlayarak en fazla 
ihtiyacı olanlara öncelik 

verilmelidir. Bu, hem 
daha sevap hem de 

toplumsal düzeni sağlama 
amacına daha uygundur. 

DOSYA KAZANÇ VE İNFAK AHLAKI
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lı infak ibadetinin içerisinde olmaya 
teşvik edilmiştir. Onun için farz olan 
infakların yanı sıra nafile infaklarda 
da bulunmalıyız. Mizanda hesap gö-
rülürken farz namazlardaki eksiklikle-
rin, nafilelerle tamamlanacağı haber-
lerde yer almaktadır. Aynı şekilde farz 
infaklardaki eksikliklerimizi tamam-
layacak olan nafile infaklarımızı da 
olabildiğince artırmaya çalışmalıyız. 

Salih amellerimiz, Rabbimize dua 
için en güzel fırsatlardır. Bunun için 
infak ibadetinden sonra hem kendi-
miz, hem yardım ettiğimiz kimseler, 
hem dünyamız, hem ahiretimiz için 
dua etmeliyiz.

Son olarak Rabbimizin şu uyarı-
larına kulak verelim: “Altın ve gümü-
şü biriktirip Allah yolunda sarf etme-
yenlere can yakıcı bir azabı müjdele. 
Bunlar cehennem ateşinde kızdırıldığı 
gün, alınları, böğürleri ve sırtları on-
larla dağlanacak, ‘Bu, kendiniz için 
biriktirdiğinizdir, biriktirdiğinizi ta-
dın’ denecek.”11

“Ey inananlar! Sizi, mallarınız ve 
çocuklarınız Allah’ı anmaktan alıkoy-
masın. Böyle olanlar hüsrana uğrayan-
lardır. Birine ölüm gelip de, ‘Rabbim! 
Beni yakın bir süreye kadar ertelesen 
de sadaka versem, iyilerden olsam’ di-
yeceği zaman gelmezden önce, size ver-
diğimiz rızıklardan sarf edin. Bir ca-
nın eceli gelip çatınca, Allah onu asla 
geri bırakmaz. Allah, işlediklerinizden 
haberdardır.”12

Dipnotlar
1. Müslim, Tirmizi.
2. Bakara, 273.
3. Bakara, 215.
4. Müddessir, 6.
5. Bakara, 264.
6. Bakara, 177.
7. İnsan, 8-10.
8. Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 447.
9. Bakara, 272.
10. Ebu Davud.
11. Tevbe, 34-35.
12. Münafikun, 9-11.
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ISLAM IKTISADI ATÖLYESI DÜZENLEME KURULU 
BAŞKANI YRD. DOÇ. DR. NECMETTIN KIZILKAYA:

İslam iktisadının temel 
ilkelerini belirginleştirme 
çabasındayız
Piyasa, emek, sosyal adalet gibi konular, 
günümüz ekonomistlerinin çokça tartıştığı 
ama Müslüman iktisatçıların yeterince 
ele almadıkları konular oldukları için 
bunları incelemeyi uygun gördük.

“İslam İktisadı Atölyesi” hakkında 
bilgi verebilir misiniz? Bu atölye-
lerin amacı nedir? Hangi konular 
niçin ele alındı?
İslam iktisadı atölyelerinin ilki 2013 

yılında başladı. 2013 yılında yaptığımız 
atölyenin ana konusu, ilk olması itiba-
rıyla, İslam iktisadının temel kavram ve 
konularıyla ilgiliydi. Bu alanda sadece 
Türkiye’de değil dünyada çalışma ya-
pan önemli ilim adamlarını davet ettik. 
İslam iktisadının temel kavramlarının ko-
nuşulduğu atölyeye ait tebliğ metinleri 
Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dil-
de basıldı ve birçok yerde ders kitabı 
olarak okutulmaktadır. 

Ardından 2014’te yaptığımız atöl-
yenin konusu ise “İslam İktisadı ve 
Piyasa”ydı. Birinci atölyeden sonra da-
ha spesifik konulara yöneldik. Özellikle 
günümüzde İslam iktisadının ve Müs-
lüman toplumların karşı karşıya kaldığı 

problemlere yer vermek istedik. Piyasa 
konusunu da bu yüzden seçtik. Çünkü 
piyasa hem iktisadın önemli bir konusu 
hem de günümüzde İslam dünyasında 
sermaye ve benzeri konular gibi üze-
rinde çok fazla durulmuyor. Dolayısıyla 
bu meseleyi biraz daha mercek altına 
aldık. Piyasayla ilgili atölye sunumları da 
Türkçe olarak yayımlandı. 

2015’de düzenlediğimiz üçüncü 
atölyenin konusu da emek idi. Piya-
sayla ilgili olan atölyede konu itibarıyla 
emeğin de ele alınmasını düşünmüş-
tük. Bu sebeple bir sonraki atölyenin 
konusunu emek olarak belirledik. Doğ-
ruyu söylemek gerekirse emeği ele alan, 
emek vurgusu yapan değişik çevrelerin 
bu konuda birtakım şeyler söyleyecek-
lerini düşünüyorduk. Fakat ne yazık ki 
söz konusu olan İslam iktisadı olunca, 
birçok insanın bu konuda bilgi sahibi 
olmadığını veya bilgi sahibi olanlarının 

da gelip görüşlerini paylaşma hususun-
da çekinceli davrandıklarını gözlemle-
dik. Dolayısıyla İslam iktisadının üzerin-
de çok fazla durulmayan bir konusunu 
daha masaya yatırmış olduk. 

Bu yıl da sosyal adalet konusunu ele 
aldık. Piyasa, emek, sosyal adalet gibi 
konular, Müslüman toplumlarda mevcut 
olan sorunlar ile yüzleşip bunlara yöne-
lik somut çözümler ortaya koyabilece-
ğimiz alanlardır. Yani biz atölyelerimizde 
disiplinin temel ve güncel meselelerini 
masaya yatırmaya çalışıyoruz.

Biz başından itibaren atölyeleri ulus-
lararası düzeyde yapmayı düşündük. 
Dünyanın çeşitli yerlerinden ilim adam-
ları, akademisyenler ve alanın uzmanları 
gelip ilgili konuda katkı sunuyorlar. Tür-
kiye’nin de son yıllarda İslam iktisadıyla 
ilgili yapmış olduğu hamleler dikkate 
alındığında Türkiye’nin ve özellikle İstan-
bul’un burada bir merkezi konuma yer-
leşmesi de söz konusudur. Yaptığımız 
atölyelere katılan araştırmacılardan, uy-
gulayıcılardan edindiğimiz izlenim, Tür-
kiye’nin ciddi bir potansiyelinin olduğu 
ve bu potansiyelin harekete geçirilmesi 
gerektiği yönündedir. 

Böyle bir atölye fikri nasıl doğdu? 
İslam iktisadı çalışmaları Türkiye’de 

ve dünyada büyük oranda finans ağır-

RÖPORTAJ
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lıklı olarak yapılıyor. Bu, aslında doğal 
bir durum çünkü İslam iktisadının elle 
tutulan, dokunulan tarafı finansla ilgili-
dir. Yani İslami bankacılık, İslami finans 
veya Türkiye’de ifade edildiği şekliy-
le katılım bankacılığı, İslam iktisadının 
uygulanabileceği bir alandır. Dolayısıyla 
gerek Türkiye’de gerekse dünyada ya-
pılan çalışmalar önemli oranda finans 
ağırlıklıdır. Tabii bu bir yandan güzel fa-
kat diğer yandan da finans ağırlıklı ol-
masının getirmiş olduğu bir dezavantaj 
var. Bu çalışmaların büyük oranda mev-
cut olan meselelere bir an önce çözüm 
üretmeye dönük olmasını ve sorunların 
serinkanlı bir şekilde ele alınamamasını 
sağlıyor. İslami finansla ilgili sadece Tür-
kiye’de değil dünyada yapılan tartışma-
lara baktığımızda özellikle de konvan-
siyonel bankacılığın dayatmaları kar-
şısında güç kaybına uğrama korkusu 
taşıyan İslami finans kurumlarının on-
larla rekabet edebilme yolları araması-
na bağlı olarak meselenin serinkanlı bir 
şekilde ele alınmadığı kanaatindeyim. 

Teorik değil de daha çok pratik ih-
tiyaçlara yönelik bir arayış ve ça-
lışma söz konusu yani.
Evet, çalışmalar ağırlıkla pratik ihti-

yaçlara bir an evvel çözüm bularak gü-
nün kurtarılmasına yönelik oluyor. Tür-
kiye’de İslami finansla ilgili uygulama-
lar 1980’lerin ortalarına kadar gidiyor. 
Neredeyse yaklaşık 30 yıllık bir tarihi 
var ama henüz bir teori oluşturulabil-
miş değil. Aynı şekilde dünyada da ben-
zeri bir eğilim var. Dünyadaki tecrübe 
ise 1960’ların ortalarına kadar gidiyor. 
“Günümüzde İslami finansın, İslami ban-
kacılığın temel, teorik ilkeleri nelerdir?” 

dediğimizde bu soruya henüz ortak ve 
belirgin bir cevap verilemiyor. Tabii bu 
durum günümüz İslam düşünürlerinin, 
fıkıhçılarının, iktisatçılarının büyük oran-
da eklektik bir düşünce yapısına sahip 
olmasıyla alakalıdır. Böyle olunca “İsla-
mi finans önemli ancak İslami finansa 
çok gömülmeden İslam iktisadının, ik-
tisat ilminin temel konularını, mesele-
lerini ele alarak bunlardan birtakım so-
nuçlara, temel ilkelere varabilir miyiz?” 
düşüncesiyle bu atölye fikri ortaya çıktı. 

Öyleyse bu çalışmaların asıl amacı, 
öncelikli olarak pratikteki sorunla-

ra çözüm bulmak yerine daha de-
rinde yatan sorunlara teorik, ilmi 
temellere yaslanan bir bakış açısı 
oluşturmak. 
Kısmen öyle diyebiliriz. Aslında te-

ori pratikten doğar. Bütün ilimlerde bu 
böyledir. Önce uygulama olur, sonra uy-
gulamadan birtakım teoriler çıkarırsınız. 
Ama burada önemli olan sizin uygu-
lamalarınızın bir tutarlılık içerisinde, bir 
sistematik dâhilinde yürümesidir. Gü-
nümüzde teorinin oluşturulamaması, 
uygulamaların bir yöntem, bir sistem 
dâhilinde olmamasından kaynaklanıyor. 

İslami finans önemli ancak İslami finansa çok 
gömülmeden İslam iktisadının, iktisat ilminin 

temel konularını, meselelerini ele alarak bunlardan 
birtakım sonuçlara, temel ilkelere varabilir miyiz? 

düşüncesiyle bu atölye fikri ortaya çıktı.

RÖPORTAJ
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Yani bir ihtiyaç doğuyor, bu ihtiyaca bi-
naen bir çözüm ortaya konuluyor. Fakat 
bu çözümler üretilirken birbiriyle tutarlı, 
temel ilkeleri olan, belli bir perspektife 
sahip bir yaklaşım ortaya konulmuyor. 
Bizi atölye fikrine sevk eden hususlar-
dan biri de buydu. “Biz acaba İslam ik-
tisadının çeşitli meselelerini inceleyerek, 
ele alarak zaman içerisinde buradan bir 
teori çıkartabilir miyiz?” düşüncesinden 
hareketle bu işe giriştik. Allah’a şükür 
beklediğimizden de olumlu sonuçlar el-
de ettik. Bizi heyecanlandıran en önem-
li sonuç, her çalışmanın bir sonraki yıla 
kadar basılıp kamuoyuyla paylaşılması, 
alana ilgi duyanların okumasına imkân 
vermesi ki bu çok büyük bir önem arz 
ediyor. Mesela İstanbul Üniversitesi’nde 
İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Da-
lı’nda yüksek lisans ve doktora progra-
mı var. Bu programlara katılan öğren-
cilerimizin önemli bir kısmı bu metinle-
ri okuyor ve bu metinlerden hareketle 
tezler çıkarıyorlar. Ayrıca birçok kişiden 
aldığım geri dönüşlerden şunu söyle-
yebilirim ki kitaplar piyasada kalıcı bir 
etki bırakıyor. Başından itibaren temel 
bir prensibimiz, kalıcı bir etki oluştur-
ması için basılması yönündeydi. 

Müslüman düşünür ve bilim adam-
larının “alternatif bir sistem” arayı-
şı yerine İslam toplumlarının pra-
tik, somut ekonomik sorunlarına 
ağırlık vermeleri daha yerinde ol-
maz mı veya şu an için erken mi?
Hayır. Yaptığımız çalıştayların sade-

ce birincisi teorikti diğerleri somut ko-
nuları ele alıyordu. Yani şöyle ifade ede-
yim: “İslam Ekonomisi ve Piyasa”, “İslam 
Ekonomisi ve Emek”, “İslam Ekonomi-
si ve Sosyal Adalet” derken meseleler 
teorik bir düzlemde tartışılmıyor, aksi-
ne pratik bağlamında değerlendiriliyor. 
Mesela geçen sene ele aldığımız emek 
konulu çalıştaydaki tebliğ sahiplerinden 
biri dünyadaki bütün verileri toplayıp 
yıllık raporlar yayınlayan bir organizas-

yonun (ILO) üyesiydi. Bu organizasyo-
nun Türkiye, Ortadoğu, Amerika’yla ilgili 
raporları var. Bu katılımcı İslam ülkele-
ri hakkında konuşma yaptı. Dolayısıy-
la yaptığımız çalıştaylar, Müslümanla-
rın karşı karşıya kaldıkları sorunları İs-
lam iktisadı perspektifinden inceleyen 
ve bunlara çözümler üretmeye çalışan 
akademik faaliyetlerdir. Yani biz konuyu 
sadece teorik bir açıdan ele almıyoruz.

“İslam iktisadı” kavramı ne anlama 
geliyor? Bundan neyi anlamalıyız?
Bununla ilgili çeşitli tartışmalar ya-

pılıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse 
sadece iktisat kavramının kullanılması 
gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iktisa-
dın başına bir sıfat, bir ek getirdiğinizde 
bu sizi ikincil konuma, ötekileştirmeye 
sevk ediyor. Dolayısıyla zaman içerisin-
de İslam iktisadı veya İslami iktisat de-
ğil de sadece iktisat kavramının kulla-
nılması gerektiği kanaatindeyim. Ama 
İslam iktisadı denildiğinde, bunu yay-
gın bir kullanım olarak kabul edersek, 
iktisadi konularda temel referanslarını 
İslam dininin ana kaynaklarından alan 
iktisadi yaklaşım manasına gelir. Bura-
da şöyle bir problem var, onu da ifade 
etmek istiyorum: İktisat ilminin kuruluşu 
Adam Smith’le başlatılıyor. Dolayısıyla 
İslam iktisadının da bu iktisat ilminden 
çok sonra ortaya çıkmış olduğu kabul 
ediliyor. Hâlbuki Müslüman toplumların 
bu konudaki tarihi tecrübesinin çok da-

ha erken dönemlere gittiğini görüyoruz. 
Koca imparatorlukların, mesela Osmanlı 
imparatorluğunun bir iktisadi sistem, bir 
teorik zemin olmaksızın çok kapsamlı, 
çok yönlü iktisadi faaliyetler yapması 
düşünülemez. Dolayısıyla İslam iktisadı 
dediğimiz alan, Hz. Peygamber’in ve-
fatından kısa bir süre sonra bu alanda 
yazılan müstakil eserlere konu olmuş-
tur. İslam iktisadı, fıkıh disiplini içerisin-
de ele alınmış bir ilimdir. Yani fıkhın içe-
risindeki başlıkların önemli bir kısmının 
günümüz iktisat ilminin ilgilendiği konu-
lar olduğunu görüyoruz. Erken dönem-
lerden itibaren hem fıkıh kitaplarında 
hem de müstakil çalışmalarda bu ko-
nu ele alınmıştır. Mesela Hicri 2. yüzyıl-
da yaşamış bir âlim olan Ebu Yusuf’un 
Kitabu’l-Harac’ı, İmam Muhammed’in 
kazanç ve çalışmayla ilgili yazdığı Ki-
tabu’l-Kesb veya El-İktisab’ı buna ör-
nek olarak verilebilir. Ancak ne yazık 
ki zaman içerisinde hâkim paradigma, 
İslam’ın bu alanda hiçbir ilkesinin, ilmi 
disiplininin olmadığı şeklinde yanlış bir 
anlayış geliştirmiş. Biz de maalesef bu 
varsayımdan hareketle çalışmalarımızı 
yapıyoruz. Oysa hakikati yansıtmayan 
bu anlayışın yıkılması gerekir.

Gerçi kısmen değindiniz ama “İs-
lam ekonomisi”, “İslam devleti”, 
“İslami müzik” gibi tamlamaların 
modernizmin ürünü olduğu, hatta 
Soğuk Savaş dönemi söylemi ol-
duğu iddiaları hakkında ne söyle-
yebilirsiniz?
Benim kanaatim, bu şekilde kullanıl-

masının yanlış olduğu yönünde. Ama 
iktisatta hâkim paradigma, kendisi dı-
şındaki diğer yaklaşımların hepsini öte-
kileştiriyor. Ötekileştirince bu alanda ça-
lışanlar başka bir kimlik arayışına giri-
yorlar. Daha önce yapılmış çalışmalarda 
İslam fıkhı veya İslam felsefesi diye bir 
ifade kullanılmıyor, sadece felsefe, fıkıh 
deniyor. Özellikle Aydınlanma sonrası 
Batı’da ortaya çıkan anlayışın dışında 

İktisadın başına bir sıfat, 
bir ek getirdiğinizde 

bu sizi ikincil konuma, 
ötekileştirmeye sevk 
ediyor. Dolayısıyla 

zaman içerisinde İslam 
iktisadı veya İslami iktisat 

değil de sadece iktisat 
kavramının kullanılması 

gerektiği kanaatindeyim.
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kalan yaklaşımların ötekileştirilmekte-
dir. İslam iktisadı kavramının kullanıl-
ması ise daha geç bir döneme rastla-
maktadır. Neredeyse 20. yüzyılın orta-
larından, 1950-60’lardan sonra ortaya 
çıkıyor. Bu dönemde Müslüman düşü-
nürler, İslam’ın, hâkim paradigma olan 
kapitalist sisteme alternatif bir sistemi 
olduğunu ortaya koyuyorlar ve buna 
da İslam iktisadı diyorlar. Biraz önce de 
söylediğim gibi ben burada sadece ikti-
sat ibaresinin kullanılmasından yanayım. 

Bu atölye çalışmalarında diğer İs-
lam ülkelerinden gelen katılımcı-
lar da görüyoruz. Atölyenin ulus-
lararası nitelikte olmasının sebebi 
ne ve bu niteliği atölyeye nasıl bir 
katkı sunuyor?
Burada bir bilgi ve tecrübe paylaşımı 

oluyor. Türkiye’de Müslümanların bilgi 
ve tecrübesi elbette söz konusu ancak 
biz sadece bununla sınırlı kalmak iste-
miyoruz. Bu alanlarda hem teorik hem 
de pratik düzeyde gelişme göstermiş 
ülkelerin birikimlerinden habersiz kal-
mak istemiyoruz. Uluslararası çalışma-
ların da en büyük avantajı ve faydası 
budur. Yani başka ülkelerin bilgi ve tec-
rübelerinin edinilmesini sağlıyor. Bu bir 
sinerji oluşturuyor. Bu da bizim tarihi-
mizde, geleneğimizde, kültürümüzde 
olan bir olgu. İlim adamları ilim edinmek 
için ilmi seyahatler, yolculuklar düzenli-
yorlardı. Böylece başka ülkelerdeki bil-
gi birikimine vakıf oluyor, diğer taraftan 
da kendi birikimlerini aktarıyorlardı. Ça-
lışmaların uluslararası düzeyde olması; 
bilgi ve tecrübe ağı oluşturuyor ve et-
kileşime yol açıyor. Mesela Malezya’nın 
gerek uygulamada gerek teoride çok 
önde olduğunu görüyoruz. Biz oradaki 
tecrübelerden istifade etmediğimizde 
bir eksiklik meydana gelecektir.

“İslam iktisadı” arayışının bugün 
için geldiği nokta neresi? Somut 
sonuçlarından bahsedebilir miyiz?

Doğrusunu söylemek gerekirse gel-
miş olduğu nokta, sadece kurumsal ça-
lışmalara hasredilemeyecek bir proble-
min olduğunu gündeme getiriyor. Bu 
problem, Müslüman toplumlardaki ilim 
adamlarının modern dönemle beraber 
bir yöntem dâhilinde bilgi üretmeyi terk 
etmesiyle alakalıdır. Modern dönemde 
Müslümanların belli bir sistem ve yön-
tem dâhilinde bilgi üretmeyi terk etme-
leri, İslam ekonomisiyle ilgili çalışmalara 
da yansıdı. Aslında İslam ekonomisinin 
gelişebileceği, gelişme potansiyeli olan ve 
bir imkân olduğunu düşündüğüm alan, 
bankacılık sektörüydü. Fakat burada şöy-
le bir tavır benimseniyor: Karşılaşılan bir 
problem, daha önceki dönemlerde ve-
rilmiş fetvalardan biri seçilerek çözüme 

kavuşturulmaya çalışılıyor. Başka bir za-
man çok daha farklı bir sistem içerisinde 
çok daha farklı bir şekilde ortaya kon-
muş bir görüş alınıyor. Daha sonra baş-
ka bir meseleyle karşılaşıldığında başka 
bir mezhepten, başka bir ekolden görüş 
alınıyor. Bu durum; İslam ekonomisi ve 
bankacılığıyla ilgili meselenin sistemleş-
mesini, belli bir teoriye kavuşmasını en-
gelliyor. Bu yaklaşımı eklektik olarak ni-
telendiriyorum. Bu yaklaşım sadece İs-
lam ekonomisiyle ilgili çalışmaların değil, 
diğer İslami ilimlerin hepsine hâkim olan 
ciddi bir açmaz, ciddi bir problem. Fakat 
bizim yapmış olduğumuz bu çalıştay ve 
benzeri çalışmaların zaman içerisinde bu 
konuda da bir mesafe kat edilmesine se-
bep olacağı kanaatindeyim. 

Türkiye’deki İslam iktisadıyla ilgili 
gelişmeleri nasıl değerlendiriyor-
sunuz? Şu anda Türkiye, İslam ik-
tisadıyla ilgili hangi noktada?
Katılım bankacılığının Türkiye’deki 

faaliyetleri, bu alanda önemli çalışma-
ların yapılmasına yol açtı. Bu pratik tec-
rübe zaman içerisinde araştırmacıları, 
uzmanları, akademisyenleri arkasından 
sürükledi. Şu anda Türkiye’de İstanbul 
Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Saba-
hattin Zaim Üniversitesi ve Konya Kara-
tay Üniversitesi gibi üniversiteler, İslam 
İktisadı ana bilim dallarında lisansüstü 
çalışmalar yapıyorlar. Buna hem piyasa-
dan hem de akademiden oldukça yük-
sek bir ilgi var. Bu durum, alana değişik 
çevrelerin ilgi gösterdiğini ve çalışmalar 
yapmak istediğini gösteriyor. Yanılmı-
yorsam bazı üniversitelerde lisans dü-
zeyinde de İslam iktisadı dersleri bulu-
nuyor. Bu da olumlu bir gelişme. Çünkü 
bu alandaki çalışmaların daha nitelik bir 
hâle gelmesini sağlayacak.

Hocam, yapmış olduğunuz açıkla-
malar ve aydınlatıcı yorumlarınız 
için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.

Müslüman toplumlardaki 
ilim adamları, modern 
dönemle beraber bir 

yöntem dahilinde bilgi 
üretmeyi terk etti. Bu 

durum, İslam ekonomisiyle 
ilgili çalışmaların 

sistemleşmesini, belli 
bir teoriye kavuşmasını 
engelliyor. Bu yaklaşımı 

eklektik olarak 
nitelendiriyorum.

RÖPORTAJ
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4. ISLAM IKTISADI ATÖLYESI GERÇEKLEŞTIRILDI

Sosyal adaletin tesisi 
kaçınılmaz bir vazifedir
ILIM Kültür Eğitim Derneği (İLKE),  
İlmi Etüdler Derneği (İLEM)  Türkiye 
İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği 
(İGİAD)’ın organizasyonu ve İstanbul 
Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı 
Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde ve 
Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğun-
da düzenlenen 4. İslam iktisadı Atölye-
si, 2-3 Nisan’da İstanbul’da gerçekleş-
ti. Atölyede İtalya’dan Tunus’a Malez-
ya’dan Endonezya’ya kadar 12 ülkeden 
bilim adamları, uzmanlar ve sivil top-
lum kuruluşu temsilcileri, Türkiye’den 
bilim adamları, uzmanlar ve diğer ka-
tılımcılarla buluştu. 200 kişilik katılımla 
İstanbul Üniversitesi Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleşen atölyede uz-
manlar, iki gün boyunca “İslam İktisadı 
Perspektifinde Sosyal Adaleti” tartıştı.

Atölyenin sonuç bildirgesinde, İs-
lam iktisadının temelinin sosyal adalet 
olduğu ve bu temelden kopmamak 
gerektiği, faizin sosyal adaletsizliğin te-
meli olduğu, faizsiz bir ekonomi oluş-
turma çabasının tüm dünya için büyük 
bir iyilik olacağı vurgusu yapıldı. Bildir-
gede, zekât kurumunun sosyal denge 
ve adalet için en iyi model olduğu, yeni 
zekât toplama, dağıtma ve kullandırma 
modellerine ihtiyaç duyulması, katılım 

bankacılığının sosyal adalet ve İslami il-
keleri gözeterek toplumsal bölüşümde 
aktif olması gibi konulara dikkat çekildi. 

Etkinlik sonunda katılımcılara, 3. 
Atölyenin oturumlarının yer aldığı “İs-
lam İktisadı ve Emek” kitabı takdim 
edildi. 2017’de daha geniş bir katılım 
ve organizasyonla gerçekleştirilecek 
olan 5. İslam İktisadı Atölyesi’ne İLKE, 
İLEM ve İGİAD’ın katkılarının artarak 
devam edeceği vurgulandı.

FAALiYETLER
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Prof.Dr. Mürteza Bedir Yrd.Doç.Dr. Necmettin Kızılkaya Prof.Dr. Sabri Orman Davut Şanver
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1.  İslam dini, ilk günden itibaren sosyal 
adalete vurgu yapmış, güçsüzlerin 
korunması ve gücün topluma akta-
rılmasını teşvik etmiştir. Bu çerçeve-
de Müslümanların İslam’ın bu pren-
sip ve hikmetine uygun bir şekilde 
adaletin tesisinde dünyaya örneklik 
ve öncülük etme vazifeleri tekrar ha-
tırlatılmalıdır.

2. Gelir adaletsizliği her geçen gün art-
makta, yoksulluk dünya çapında bir 
problem haline gelmektedir. Ayrıca, 
Müslüman ülkelerdeki çarpıcı sosyal 
adaletsizlik de dikkat çekmektedir. 
Dünyanın mamur bir yer olabilme-
si ancak adaletin tesisi ile gerçek-
leşecektir.

3. İslam iktisadı tartışmaları ve İslami 
bir iktisadi sistem arayışı sosyal ada-
let ihtiyacı çerçevesinde ortaya çık-
mıştır. Ancak son zamanlarda İslam 
iktisadı çalışmalarında sosyal adalet, 
yoksulluk ve emek gibi konulara da-
ha az yer verildiği ve alandaki ağırlı-
ğın finans ile ilgili çalışmalara kaydığı 
görülmektedir. Dolayısıyla finans dışı 
konuların teorik ve felsefi bir derinliği 
olacak ve uygulamayı da besleye-
cek şekilde İslam iktisadı çalışmala-
rının gündemine daha fazla alınması 
gerekmektedir.

4. Dünyada kapitalist sistemin meyda-
na çıkardığı bölüşüm sorunları çeşitli 
iktisadi, siyasi, sosyal ve fikri krizleri 
tetiklemektedir. Dolayısıyla ana akım 
iktisadi sistemin ve düşüncenin eleş-
tirisi daha fazla gündeme alınmalı ve 
alternatifler daha güçlü bir biçimde 
vurgulanmalıdır.

5. Müslüman ülkelerde ekonomideki 
temel karar ve yönelimlerin sermaye 
ve birikim eksenli olmaktan çıkarılıp 
adil bölüşüm ve toplumsal denge 
eksenli bir hale getirilmesi gerek-

mektedir. Üretken bir ekonomi ve 
dengeli bir toplum yapısı için buna 
acil ihtiyaç bulunmaktadır.

6. İlim adamlarının iktisadi sistem ve 
uygulamalara yönelttikleri eleştirileri 
sistemli bir alternatife dönüştürme-
leri ve uygulamaların geliştirilmesi-
ne katkı sağlamaları zorunludur. Her 
düzeydeki Müslüman yöneticilerin 
de bu tür girişimlerin önünü açıp, 
uygulamaları teşvik etmesi gerek-
mektedir.

7. Gelir adaletsizliği ve servetin eşitsiz 
dağılımı gelişmiş, gelişmekte olan ve 
az gelişmiş ülkelerin ortak sorunu-
dur. Pek çok başka sosyal ve iktisadi 
probleme kaynaklık eden bu soru-
nun çözümü için sadece kısa vadeli 
politikalar ve sosyal yardımlar yeterli 
değildir. Bunun için evvela adaletsiz-
liği doğuran iktisadi sistemin gözden 
geçirilmesi ve sorunların kaynakları-
nın sistematik bir biçimde ortadan 
kaldırılması gerekmektedir.

8. Günümüzde sosyal adaletsizliğin en 
önemli sebeplerinden birisi faizdir. 
Yapılan araştırma ve incelemeler 
günümüzde görülen devasa gelir 
ve servet adaletsizliğinin arkasın-
da faizin bulunduğunu, faize daya-
lı iktisadi sistemde refahı toplumun 
genelinden, çok küçük bir azınlığa 
aktardığını açık bir biçimde göster-
mektedir. Bu sebeple faizin topye-
kün ortadan kaldırılmasına yönelik 
teori, politika ve uygulamaların daha 
fazla gündeme getirilmesi zorunlu-
dur. Aksi halde geliştirilecek bütün 
eleştiri, alternatif ve uygulamalar ek-
sik ve yetersiz kalacaktır.

9. Gelir eşitsizliği günümüzde toplu-
mun değişik kesimlerini birbirinden 
ayırmakta ve aralarına kalın duvarlar 
örmektedir. Bu da toplumun değişik 

sınıfları arasında çatışmalar ortaya 
çıkmasına sebep olmaktadır. Gelir 
eşitsizliğini sağlayan kurumlardan 
biri de faizdir. İslam faizi yasaklaya-
rak bu alanda ortaya çıkacak adalet-
sizlikleri başından itibaren önlemiş-
tir. Bu sebeple faiz sorunun açık bir 
şekilde tanımlanması için çalışmalar 
genişletilmelidir.

10. Günümüz iktisatçıları gelir adaletsiz-
liğini çözmek üzere servet vergisini 
önermektedirler. Bu fikir günümüz-
de sosyal adaleti sağlamak üzere 
ortaya atılan en radikal öneri olarak 
öne çıkmaktadır. Hâlbuki İslam’ın beş 
temel şartından birisi olan zekât bu 
soruna daha kapsamlı ve sistematik 
bir çözüm önermektedir. Bu çerçe-
vede bir çözüm olarak  zekat kuru-
mu üzerinde daha fazla durulması 
gerekmektedir.

11. Geleneksel olarak şahısların kendi-
lerinin dağıttıkları zekat uygulama-
sı kadar, günümüzde zekatın etkin, 
etkili ve verimli bir biçimde toplan-
ması, dağıtılması ve değerlendiril-
mesi için farklı ülkelerde geliştirilen 
sistemler incelenmeli ve bu hususta 
daha derinlikli ve uzun soluklu araş-
tırmalar ve uygulamalar yapılmalıdır.

12. Zekat yoksulları destekleyen ve bu 
şekilde sosyal adaleti gerçekleştir-
mede önemli katkılar sunan bir ens-
trümandır. Neticesinde yoksullukla 
mücadelede zekat önemli bir araçtır.

13. Benzer şekilde İslam’ın bir Müslüma-
nı sadece bu dünyaya değil aynı za-
manda öte dünyaya da yöneltmesi 
neticesinde sadaka ve infak kurum-
ları ortaya çıkmıştır. Bu iki yardımlaş-
ma mekanizması vakıf müessesesi-
ni doğurmuştur. Vakıflar Müslüman 
toplumlarda tarih boyunca refahın 
topluma geri döndürülmesi bakı-

4. ISLAM IKTISADI ATÖLYESI
FAALiYETLER
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mından önemli katkılar sağlamış-
tır. Öte yandan kar amacı gütme-
yen, hayırseverlik ve bağış temeli-
ne dayalı olan vakıf aynı zamanda 
ekonomik istikrarı sağlayıcı önemli 
bir kurumdur. Vakıf kurumu, bugün 
karşılaşılan ekonomik istikrarsızlık ve 
sosyal adaletsizliklerin önüne geç-
mek için önemli imkanlar sunmak-
tadır. Bugün bu gelenekten faydala-
narak vakfın sosyal refaha ve adale-
te katkısı yeniden ve geniş çaplı bir 
biçimde değerlendirilmeli ve yeni 
vakıf model ve uygulamaları oluş-
turulmalıdır.

14. Sosyal adalet sadece iktisadi bir konu 
ve mesele değildir. İktisadi eşitsizlikler 
toplumsal yapıda çok önemli sorun-
lar oluşturup geri dönülemez tahri-
batlara yol açmaktadır. Benzer şekil-
de toplumsal yapıda dengeleri sar-
sacak her türlü değişim sosyal ada-
letsizliğe kaynaklık edebilir. Bu min-
valde her türlü uygulamada sosyal 
dengelerin gözetilmesi zorunludur.

15. Günümüzde hakim olan kapitalist 
ekonomik sistem ve serbest piyasa 
anlayışı zengin ve güçlülerin yoksul-
ların ve güçsüzlerin üstüne basarak 
yükselmelerini sağlamaktadır. Bu du-

rum dezavantajlı grupların ortaya çık-
masına neden olmuştur. İslam iktisadı 
çalışmaları bu dezavantajlı grupların 
haklarını koruyan kavram ve kurum-
ları daha fazla öne çıkarmalıdır.

16. Hâkim ekonomik sistem bir yönden 
insan özgürlüğü ve serbest piyasa-
dan bahsetmekte, öte yandan top-
lumun önemli kesimleri gerek borç 
gerekse tüketim alışkanlıkları vasıta-
sıyla görece özgürlüklerini yitirmek-
tedir. Bu çerçevede borç ve tüketim 
üzerine kurulu olmayan İslam eko-
nomisi günümüz insanlarına önemli 
olanaklar sunmaktadır.

17. Sosyal adalet temelli bir iktisadi sis-
tem iş verimliliğini de artırmaktadır. 
İslamın sosyal yardımlaşma ilkesine 
dayalı olan infak ve sadaka kültürü-
nün bugünkü toplumlarda yenide 
hatırlanması bir zarurettir.

18. İslam hukukunda yer alan önem-
li kavramlardan biri olan teberru, 
yardım ve hayır amaçlı bir sosyal 
sermayenin tesisine olanak sağla-
maktadır. Bu çerçevede mikro öl-
çekte bazı yardımlaşma ve dayanış-
ma fonları oluşturarak toplum üye-
leri arasındaki kaynaşmayı sağlamak 
gerekmektedir. 

19. İslami finans kurumları sadece mak-
simum kârı hedeflememeli, konvan-
siyonel bankalardan farklı olarak 
sosyal adaleti sağlayacak mekaniz-
malar oluşturmalıdırlar. Bunun için 
doğrudan veya dolaylı olarak sosyal 
faydayı da sağlayan uygulamalara 
yer verilmelidir.

20. İslam iktisadı sosyal denge üzerine 
kurulu olmak zorundadır. Bu da İs-
lami ve ahlaki değerlerle mümkün 
olacaktır. Bu çerçevede İslami ban-
kaların zenginliğin eşit bir şekilde 
toplumun değişik kesimlerine da-
ğıtımında etkin bir rol alması gerekir.

2-3 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen 4. İslam İktisadı Atöl-
yesi’ni tertip eden, katılan ve katkı ya-
pan ilim adamları, uzmanlar ve sivil top-
lum temsilcileri günümüzde dünyada 
ve özellikle Müslüman ülkelerde ortaya 
çıkan sosyal adaletsizliğin ve buna bağ-
lı türeyen sorunların İslam iktisadının 
yukarıda sayılan ilke, teori ve uygula-
maları dikkate alındığı takdirde önem-
li oranda azalacağını deklare etmekte; 
ilim adamlarını, politika yapıcıları ve ka-
rar alıcıları bu sese kulak vermeye ça-
ğırmaktadırlar.

SONUÇ BILDIRGESI
FAALiYETLER
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Ekonomi Değerlendirme 
Paneli ve 2015 Girişimcilik 
Ödülleri töreni gerçekleştirildi

IGIAD başkanı Ayhan Karahan’ın se-
lamlama konuşmasıyla başlayan prog-
ram, Medipol Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Hatice Karahan tarafın-
dan “Türkiye Ekonomisinin Görünümü 
ve 2016 Yılı Beklentileri” konferansıyla 
devam etti. Konferansın ardından ödül 
törenine geçilerek “Yılın Girişimcisi” ve 
“Yılın Genç Girişimcisi” ödüllerinin da-
ğıtıldığı programın kapanış konuşması, 
Türkiye Rekabet Kurumu Başkanı Prof.
Dr. Ömer Torlak tarafından “Rekabet 
ve Ahlak” başlığıyla yapıldı.

TÜRKIYE YÜKSEK FAIZ 
UYGULAMALARINDA 
MISIR’DAN BILE ÖNDE 
İGİAD’ın 12. Girişimcilik Ödül Töreni 

İstanbul’da düzenlendi. İGİAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, 
törende yaptığı konuşmasına ülkemiz-
de yaşanan terör saldırılarında haya-
tını kaybeden vatandaşlarımıza baş-
sağlığı dileyerek başladı. Karahan ticari 
hayata ve Türkiye ekonomisine ilişkin 
de bazı değerlendirmelerde buluna-
rak, faiz politikalarının gözden geçi-

rilmesi gerektiğini şu sözlerle belirtti: 
“Türkiye Dünya’da yüksek faiz uygula-
yan üçüncü ülke konumunda, bu yük-
sek faizle yatırım yapabilmemiz eko-
nomiyi büyütebilmemiz mümkün de-
ğildir. Dünyada bir sömürü aracı olan 
faiz sarmalından kurtulmalıyız. Merkez 
Bankasının enflasyon ve döviz artışı-
nı frenlemek için kullandığı faiz silahı 
dönüp reel ekonomiyi vuruyor, bu faiz 
oranı Mısır’da bile yok” dedi. 

Karahan yaptığı konuşmada çek 
yasasının geldiği noktayı da değer-
lendirerek, “Çek yasasında aslında iyi 
niyetle yapılmış düzenleme, yaşanan 
sorunlara çözüm olmamıştır. Geçen yıl 
karşılıksız işlem yapılan çeklerin ade-
dinde yüzde 19 tutarında yüzde 42 
artış yaşanmıştır. Karşılıksız çıkan çek-

Türkiye  İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) 
tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen “Girişimcilik Ödül 

Töreni ve 2016 Yılı Ekonomi değerlendirme Konferansı” 
geniş bir katılımla İstanbul’da gerçekleştirildi.
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lerin küçük bir kısmı ancak tahsil edi-
lebilmektedir. Ticari hayattaki bozul-
ma buradan gözlemlenebilir. Çek ya-
sasında yeni bir düzenlemeye ihtiyaç 
vardır”  dedi. 

COĞRAFYAMIZDAKI HER 
TÜRLÜ SALDIRILARA 
KARŞI BIRLIK OLMALIYIZ 
Türkiye’nin coğrafi olarak bir kriz 

çemberinin ortasında bulunduğu-
nu belirten Karahan, şunları kaydetti: 
“İçten ve dıştan gelen birçok saldırı-
ya maruz kalıyor. Bulunduğumuz coğ-
rafyayı ıslah edeceğiz diyen ABD, AB, 
Rusya, İran coğrafyamızı tam bir boz-
guna uğratıp fesadın kaynağı oluyor-
lar. Coğrafyamızı ıslah edecek olanlar 
ancak biz olacağız bu da birbirimizle 
dost olup birbirimize yardım etmek-
le olacaktır. Coğrafyamızda ekonomik 
ve güvenlik açısından kendimizi koru-
yabilmemiz için öncelikle birlik olmak 
güç birliği yapmak durumundayız.”

Mevcut komşu ülke pazarlarının 
krizler nedeniyle kaybedildiğini akta-
ran Karahan, en büyük ticaret pazar-
larından biri olan Rusya’nın haksız am-
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bargosuna maruz kalındığını anımsattı. 
Karahan, iki ülke arasına oluşan siyasi 
krizin faturasının halka çıkartılmaması 
gerektiğini belirterek, “İki ülke halkının 
birbirleriyle ticareti ve seyahati ambar-
go ile yasaklanmamalıdır. Bir ülkenin 
bağımsızlığı sınır güvenliği ekonomiyle 
test edilmemelidir” diye konuştu.

AHLAKÎ OLMAYAN IŞ, 
MEŞRU DA DEĞILDIR 
İGİAD’ın ekonomiye ve iş dünya-

sına ahlaklı girişimciliği bir yaşam bi-
çimi olarak sunduğunu belirten Ka-
rahan, “Ahlaklı girişimciliğin ön gör-
düğü anlayış, temelleri hak, adalet ve 
dürüstlük bağlamında ele alınması ve 
değerlendirilmesi gereken ekonomik 
bir perspektiftir. İGİAD, ahlâkî olmayan 
işi meşru saymayarak, piyasa şartla-
rını yeniden sorgulamaktadır. İGİAD, 
helal kazancın adil paylaşımını öngör-

mekte ve iş dünyasında hakkı, adaleti 
merkeze almaya çalışmaktadır. Buna 
göre, İGİAD üyesi bir iş adamı ticari 
ilişkilerinde, iş ahlâkının gerekliliklerine 
uygun davranmaya gayret gösterir” 
şeklinde konuştu.

2016’DA DÜNYA’NIN 
DURAĞANLAŞSA DA TÜRKIYE 
BÜYÜMEYE DEVAM EDIYOR 
Ödül töreni öncesi “Türkiye Eko-

nomisinin Görünümü ve 2016 Bek-
lentiler” konferansını veren Medipol 
Üniversitesi  Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Hatice Karahan, küresel ekonomide-
ki yavaşlamanın gelişmekte olan ül-
ke ekonomilerinin tamamını etkiledi-
ği gibi Türkiye’yi de etkilediğini fakat 
ülkemizin buna rağmen büyümesi-
ni 2016 yılında da devam ettireceği-
ni kaydetti.

Dünya ticaretinin 2008 krizinin ar-

dından en kötü performansını 2015’te 
sergilediğini aktaran Karahan, burada-
ki en büyük etmenin emtia fiyatlarının 
dip yapması olduğunu kaydetti.

 
ISLAM MEDENIYETI MODERN 
TICARI SISTEMLERE 
ÖRNEK OLABILIR
İGİAD 12. Girişimcilik ödül Töreni’nin 

kapanış konuşmasını yapan Türkiye 
Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Ömer Torlak, iktisadi hayatın müşteri 
sadakatiyle doğrudan ilgili olduğuna 
işaret ederek, iş yaşamında ahlaki de-
ğerlerin önemine dikkati çekti. Pazarda 
rekabeti bozmaya yönelik karaborsa 
oluşumu ve buna benzer gayri ahlaki 
ticari davranışların İslam’da men edildi-
ğini anımsatan Torlak, İslam medeniye-
tinin insanı merkeze alan ahilik örgüt-
lenmesinin, modern ticari sistemlere 
örnek olabileceğini kaydetti.
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GIRIŞIMCILIK ÖDÜLLERI 
SAHIPLERINI BULDU
İGİAD İş Geliştirme Komisyonu ta-

rafından yapılan çalışma ile her yıl bir 
işadamına “Yılın Girişimcisi” ödülü ve-
rilmekte. Bu ödül, iş hayatında ahlaki il-
kelere dikkat eden, iş görenlerine karşı 
adaletli duruşunu koruyan örnek şahsi-
yetleri toplumda yaygınlaştırma amacı-
nı taşıyan firma sahiplerine bu yıl 12. kez 
verilmekte. Bu yıl ayrıca ilk defa bir genç 
girişimciye de ödül takdim yapılmakta.

“İGİAD Yılın Girişimcisi Ödülü” bu 
yıl, KARMOD Prefabrik Yapı Teknolo-
jileri CEO’su Mehmet Çankaya’ya ve-
rildi. Bu yıl ilk defa verilen “Yılın Genç 
Girişimcisi” ödülünü ise Tuğçe Döviz 
adına Mustafa Kaplan aldı.

KARMOD Prefabrik Yapı Teknolo-
jileri  CEO’su Mehmet Çankaya, yaptı-
ğı konuşmada şirketinin Manchester 
United takımının işlerinden 3. Hava-

alanı projelerine kadar birçok alanda 
faaliyet gösterdiğini belirtti. Şirketin iş 
ahlakı ilkelerini önde tutarak ticari ha-
yatına devam ettiğini ve büyümesinin 
finansmanını kendi sermayesiyle sağ-
layarak herhangi bir dış kaynak kulla-
nımı yapmadıkları için krizleri de kolay 
atlattıklarını ifade etti. Çankaya konuş-
masında bugüne kadar konvansiyonel 
bankalar ya da katılım bankalarından 
finansman sağlamadıklarını ifade ede-
rek, “Allah’a şükür bugüne kadar her 

işimizi öz sermaye ile yaptık. Ne klasik 
bankaların ne de katılım bankalarının 
tek bir kuruş kredisini almadık. Allah 
da bize yardım etti, bugün 90 ülkeye 
ihracat yapar konuma geldik” dedi.

Yılın genç girişimcisi ödülünün sa-
hibi Mustafa Kaplan ise ailesinden dev-
raldığı girişimcilik kültürünü kurduğu 
yeni girişimlerle zenginleştirerek İGİ-
AD’ın misyonuna yakışır şekilde ah-
laklı çalışmayı önceleyen bir girişimci 
olmayı hedeflediğini ifade etti.

“IGIAD Yılın Girişimcisi 
Ödülü” bu yıl, KARMOD 

Prefabrik Yapı Teknolojileri 
CEO’su Mehmet Çankaya’ya 
verildi. Bu yıl ilk defa verilen 

“Yılın Genç Girişimcisi” 
ödülünü ise Tuğçe Döviz 

adına Mustafa Kaplan aldı.
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Türkiye Iktisadi Girişim ve Iş Ahlakı Derneği (IGIAD) 22 üyesi ile Bang-
ladeş’e kültürel ve ticari bir ziyarette bulundu.

ÇEŞITLI ticari alanlarda iş görüşmesi 
yaparak işbirliği anlaşmalarında bulu-
nan İGİAD üyeleri başkent Dakka baş-
ta olmak üzere farklı bölgelerdeki sos-
yal projeleri de inceleme fırsatı buldu. 

İGİAD’ın organizasyonuna ev sa-
hipliği yapan ve sahasında güvenilir-
liği ile bilinen Multi Serve İnternational 
Derneği, yapmış olduğu ticari prog-
ram ile birlikte sosyal projeleri de ince-
leme imkânı sundu. Ziyaret süresince 

heyet yoğun ilgi ile karşılandı. İGİAD’ın 
yıllık programları dâhilinde farklı ülke-
lere düzenlediği seyahatler, ticari ama-
cın yanında dostluk köprüleri kurmayı 
da amaçlamaktadır.

İGİAD Kurumsal İlişkiler Başkanı 
Adnan İnanç; Bangladeş’e yapılan se-
yahati, ticari, turizm, sosyal ve kültürel 
amaçlı olduğunu belirterek: “Mazlum 
coğrafyamız olan Bangladeş’e olan se-
yahatimiz, ülkelerimiz halkları arasında 

dostluk ve dayanışma zemini oluştur-
mak ve kardeş Bangladeş’li kardeşle-
rimizle çok yönlü ilişkileri geliştirmeyi 
hedeflemektedir. Derneğimiz, iş ahlakı-
nı ve ticari erdemleri hayati derecede 
önemsemektedir. Karşılıklı ve uzun so-
luklu çalışmalar ve ticari ilişkiler ancak 
ahlaki tutarlılık, ahde vefa ve iş ahlakı 
ile mümkün olabilir ki İGİAD tam da 
bu ilkelerin yaygınlaşmasını amaçla-
maktadır” dedi.

İGİAD heyeti üyeleri, Chittagong 
İslam Üniversitesi Merkezini ve mer-
keze bağlı başta Tıp fakültesi olmak 

Bangladeş’e kültürel 
ve ticari ziyaret
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üzere birçok üniversite yerleşkesini 
gezerek bilgi aldı.

Üyeler, Dakka’da Büyükelçimizi zi-
yaret ederek Bangladeş hakkında fikir 
alışverişinde bulundu. Ayrıca TİKA yet-
kilileri ile de görüşen İGİAD üyeleri, İGİ-
AD’ın misyonu ve iş ahlakı vurgusunu 
dile getirdi. Sıcak ve dostluk havasında 
yapılan görüşmeler üyeler tarafından 
oldukça faydalı bulundu. Üyeler TİKA 
nın Türkiye adına yapmış olduğu faa-
liyetlerle bölgede oldukça faydalı ve 
başarılı çalışmalar yaptığına ve Türkiye 
nin kardeşlik ve dostluk projesini haya-
ta geçirmede hayati işlevine tanık oldu.

Bangladeş Ticaret ve Sanayi Oda-
lar Birliği Başkanı Abdulmatlub Ah-
med’in ev sahipliğinde düzenlenen 
özel oturumda karşılıklı tanışma ve iş 
görüşmeleri yapıldı. Daha sonra ikili 
görüşmelerle toplantılar devam etti.

Adnan İnanç, Bangladeş seyaha-
tinin oldukça verimli geçtiğini, tüm si-
vil toplum kuruluşlarının 160 milyonu 
aşkın nüfusu ve ortalama yaşın 15’in 
altında olduğu genç Bangladeş halkı-
nın her türlü yatırıma ve ticari işbirliği-
ne hazır olduğunu belirtti. Türkiye’ye 
yakın ilgisini ve sevgisini her vesile ile 
dile getiren Bangladeş halkı bu ziya-
retten ve muhtemel işbirliğinden ol-
dukça memnun kaldı.

FAALiYETLER



26 Bülten MAYIS 2016

Üyeler geleneksel hasbihal 
toplantısında bir araya geldi
Geleneksel Hasbihal Toplantısı IGIAD üyelerinin katılımıyla Üsküdar’da bu-
lunan Evlendirme Dairesi Kız Kulesi Salonu’nda gerçekleşti.  IGIAD Genel 
Başkanı Ayhan Karahan’ın açılış konuşması ile hasbihal toplantısı başladı.

IGIAD Teşkilatlanmadan Sorumlu Baş-
kan Yardımcısı Hüseyin Dinçel 2015 
İGİAD faaliyetlerini ve 2016 faaliyet tak-
vimini sunum eşliğinde üyelere anlattı. 

Hüseyin Dinçel’in sunumundan 
sonra İGİAD Berat Takdim Töreni’ne 
geçildi. Komisyonlardaki fedakârlıkla-
rından dolayı Teşkilatlanma Komisyo-
nunda; Coşkun Temiz, Emrah Yazıcı, 
Hüseyin Aydın, İ. Hakkı Karahan, Ömer 
Koçak Eğitim ve Araştırma Komisyo-
nunda; Ahmet Yaşar, Davut Güler, E. 
Harun Demirtutan İş Geliştirme Komis-
yonunda; Battal Demirkaya, Mustafa 
Ceylan, Necat Kıral fedakârlık beratla-

rını komisyon başkanlarının ellerinden 
aldılar. Ayrıca Berat Taktim Töreni’nde 
İGİAD’a en fazla üye kazandıran Ce-
lalettin Cingöz, İGİAD’ın programları-
na en fazla iştirak eden Nuri Ecevit ve 
İGİAD adına en fazla etkinlik organi-
ze eden Sinan Şahin’e fedakârlık be-
ratlarını Genel Başkan Ayhan Karahan 
takdim etti. Komisyon başkanlarından 
Hüseyin Dinçel kurucu başkan Şük-
rü Alkan’ın elinden, Ö. Bedrettin Çi-
çek ve Hüseyin Acar Genel Başkan 
Ayhan Karahan’ın elinden fedakârlık 
beratlarını aldılar. Son olarak İGİAD’ın 
faaliyetlerinde göstermiş oldukları 

gayretler ötürü genel sekreterlik adı-
na Tezcan Kuzu, Sinan Polat ve Selim 
Yalçın Genel Başkan Ayhan Karahan 
tarafından takdir beratlarını aldılar.

Toplantının son bölümünde; üye-
lerimiz söz alarak İGİAD’ın faaliyetle-
ri, projeleri ve gelecekte İGİAD’ı ne-
rede görmek istediklerine dair görüş 
ve önerilerini aktardılar. Üye kalitesinin 
arttırılması, rekabet ve üretim konu-
sunda projeler geliştirilmesi, iş ahlakı-
nın farklı yönlerinin ele alınması, İş ahla-
kı eğitimi ve iş ahlakı gibi önemli konu-
larda üyelerimizin kıymetli görüşlerini 
tartışma imkânı bulundu. Toplantıda; 
İGİAD’ın bugünü ve geleceği konusun-
da üyelerden değerlendirmeler alındı. 

Üyelerle Hasbihal toplantısı dilek 
ve temennilerin ardından sona erdi.
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Iş adamlarından Endülüs ziyareti
IGIAD Üye ve Aileleri, 20-23 Nisan 2016 tarihlerinde Endülüs’de bulu-
nan Malaga, Granada, Kurtuba ve Sevilla’yı kapsayan bir dizi ziyaret-
lerde bulundu.  

MALAGA şehir turu ile başlayan prog-
ram, Müslümanlar döneminden kalma 
ve Granada’nın sembolü konumundaki 
Müslüman mimarisinin tipik ve özgün 
halini muhafaza eden Al Bayzin tepe-
sine çıkılarak panoramik manzara ve 
El Hamra Sarayının kuş bakışı görün-
tülenmesi ile devam etti. İslam medeni-
yetinin en güzide eserlerinden biri olan 
El Hamra sarayına gidildi. Sarayın ge-

zilmesinden sonra Kurtuba’ya hareket 
edildi. İslam mimarisinde sembol du-
rumdaki Kurtuba Camii ziyareti ve bilgi-
lendirmenin ardından, Kurtuba sokak-
larında sivil İslam mimarisinin en güzel 
örneklerinin yer aldığı mekânlar gezil-
di. Heyet sonra Sevilla’ya hareket etti. 

İslam mimarisinden etkilenerek 
yaptırılan Alkazar Sarayı gezildi. İspan-
yol Meydanı, Sevilla Katedralinin dış-

tan gezilmesi sonrasında Müslümanlar 
döneminde Rasathane için yapılan ve 
Katedrale bitişik olan Çan Kulesi dıştan 
gezildi, bilgi alındı. Sevilla’da serbest 
zaman zarfında İGİAD Üyeleri ailele-
riyle birlikte vakit geçirdi.

Malaga, Granada ve Kurtuba’da yer 
alan mescitte vakit namazı kılındı. Ce-
maatle tanışma, yakınlaşma sağlandı. 
Sevilla’da ki mescitte Cuma namazı kı-
lındı. İGİAD heyeti seyahat programının 
son durağı olarak Malaga şehrine gide-
rek burada şehir gezisi gerçekleştirdi. 
Program 23 Nisan akşamı son buldu.
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YGP 2016 programı 
tamamlandı
11-23 NISAN 2016 tarihlerinde İGİAD-
Tohum Holding işbirliği ile düzenlenen 
program, İLKE İlim Kültür Eğitim Der-
neği Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Daha çok iş dünyasında aktif rol alan 
eğitimciler tarafından sunulan program-
da; katılımcıların yöneticilik anlayışı ve 

yetkinliklerini geliştirerek, iş ve ekipleri-
ni daha etkili bir şekilde yönetmelerini 
sağlamak, aidiyet ve özgüven duygula-
rını, motivasyon ve performanslarını ar-
tırmak amacıyla çeşitli eğitimler verildi.

Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş koordi-
natörlüğünde gerçekleştirilen 28 sa-

atlik eğitim  programda; İmalat ve 
Operasyon Yönetimi, Yusuf Tatar; 
Satış ve Pazarlama Yönetimi, Emre 
Yıldırım; Muhasebe ve Finansman Yö-
netimi, Orhan Sağlam; Karar Verme, 
Zaman ve Toplantı Yönetimi, Hüse-
yin Çırpan; İnsan Kaynakları Yönetimi, 
Ali Doğan; İletişim Becerileri ve Ekip 
Yönetimi, Aykut Şen; İşletmelerde İş 
Ahlakı Uygulamaları, Hüseyin Akkuş 
tarafından sunuldu. Program, 23 Ni-
san Cumartesi günü sertifika takdim 
töreni ile son buldu.

MUHAMMED İKBAL
BOĞAZIÇI TARIM DANIŞMANLIK

Programı çok beğendim. 
Gerçekten ihtiyaca yönelik bir 
programdı. Yıllardır farklı bir 
çok sektörde çalıştım. Farklı 
farklı eğitimler aldım. Aldığım 
eğitimler arasında bu kadar 
derli toplu, zihinde bir 
yönetim sistemi  oluşturmaya 

yönelik bir eğitim olmamıştı.  Öğrenmeye 
çalıştığım yeni bilgileri bir sistem içinde 
konumlandırdığım bir tecrübe oldu benim için. 
Sektörel tecrübesi, derinliği olan insanların 
tecrübelerini paylaştığı bu anlatımlar arttırılarak 
devam etmeli. Ben kazanımlarımı ikiye ayırıyorum. 
Birincisi vizyon kısmı, ikincisi pratik tecrübe kısmı. 
Ben şahsi olarak derslerde anlatılan ufkumu açan 
vizyonlardan çok faydalandım. Tabi bu vizyonların 
somut örneklerle zenginleştirilmesi programın 
verimliliğini arttırdı. İş ahlakı dersinde ağırlıklı 
olarak müslüman ahlakı ve batı ahlakı 
kıyaslamalarıyla bir değerler tablosu 

oluşturulmaya çalışıldı. Özelinde ticaret ahlakı ya 
da iş ahlakı kodlarının spesifize edecek tanımların 
ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum.

ÖNDER YILMAZ
AKAL TEKSTIL

Kesinlikle ufuk açıcı bir 
program. Yaptığımız işlerin 
dışında bir kısım vaktimizi bu 
tür programlara ayırmamız 
gerekiyor. Eksiklerimizi 
görüyoruz. İmalat ve 
operasyon yönetiminin içinden 
gelen biri olarak oldukça 

faydalı bilgiler edindim. Karar verme, zaman ve 
toplantı yönetiminden de istifade ettim. Programı 
ben ana hatlarıyla başarılı buldum. İnteraktif bir 
program oldu. Herkes fikirlerini açık yüreklilikle 
paylaştı. Teorik bilgi iyi serpiştirildiğinden sıkmadı, 
ağırlıkla hayatımızdan örnekler verildiğinden 
program gayet akıcıydı. Bu tür programlarının 
sayısının artarak devam etmesini temenni ediyorum.

HALİS ERGEN
PROTEK MÜHENDISLIK

Hedeflerimizi daha da ileri 
taşıma adına oldukça faydalı 
buldum. Benim bu 
programdan aldığım en 
büyük katkı, yaptığımız her işi 
amacına uygun olarak yeni 
hedefler koymayı ve buna 
uygun araçlar geliştirmeyi 

öğrenmek oldu.  İşletmelerimizin genelinde 
muhasebe ile ilgili problemler var. Tahsilat, ödeme 
ve muhasebe departmanında yaşanan sorunlar 
aslında bir çok sektörde mevcut. İşletmelerin iç 
denetimi ile ilgili tekdüzen hesap planı, doğru 
raporun oluşturulması iletilmesi gibi başlıklara 
daha çok eğilmeliyiz. Derse katılım olarak her şey 
yerli yerindeydi. Sorularımıza birebir karşılık 
bulduk. Dillendirebileceğim bir eksik aklıma 
gelmiyor. Hocalarımıza ve soru sorarak bize bilgi 
katan diğer arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyorum.

YGP 2016 HAKKINDA KATILIMCILARIN IZLENIMLERI
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YUSUF KURU
ÇINAR EV TEKSTILI

Programın içeriği bakımından 
güzel ve verimli bir program 
oldu. Cevap aradığım bir çok 
soruda hocalar bizleri 
aydınlattı. Program akışında 
bir sıkıntı görmedim. Arayıp 
da bulamadığım bir husus 
olmadı. Hocalarımız 

konularında uzman hocalardı.

YAŞAR DEMİRBAŞ
MAKROPEN

Programdan çok istifade 
ettim.  İşletme körlüğü içinde 
kalan başlıkları yeni baştan 
görüp farkına vardığım 
başlıklar oldu.  Çalışanlarla 
dayanışma kültürü benim en 
çok beğendiğim başlıklardan 
biriydi. Programdaki konu 

başıkları azaltılarak daha uzun zaman dilimlerinde 
anlatılsaydı faydasının daha iyi olacağına 
inanıyorum. Muhasebe ile ilgili anlatım daha iyi 
daha anlaşılır olabilirdi. Organizasyon ve ikramlar 
çok iyiydi. Zamanında başlayıp zamanında bitti. 

HAMDİ ÜNAL
AKAL TEKSTIL

Yönetici geliştirme 
programının faydalarını 
benim gibi tüm katılan 
arkadaşların da göreceğine 
inanıyorum. 2-3 alanda fikir 
edindim. Satış pazarlama 
alanında performans sistemi, 
insan kaynaklarında belli 

süreçler, iş ahlakı kodları ve toplantı yönetimi ile 
ilgili olan kısımlarda pratik tecrübelerden 
faydalandım. İGİAD’ın yapmış olduğu bu tarz 
programlar şirket sahibi ve yönetici olarak 
çalışanların kesinlikle alması ve uygulaması gerek 
eğitimlerdir. Konu başlıkları daha derinleştirilebilir. 
Örnek vermek gerekirse toplantı yönetimi tek 
başlık olarak ele alınıp 1 derslik süre içerisinde 
uygulamalı olarak anlatılabilir. İleride bu eğitim 
başlıklarının sektör bazlı daha detaylı verilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Eğitim konuları ve 
eğitmenler gayet güzel seçilmiş ve ilgili başlığa 
uygundu. Bu tarz eğitimlerde önceden doküman 
paylaşımı yapılırsa daha verimli olacağını 
düşünüyorum. Uygulamalı eğitimler gayet verimli 
oldu bunun daha fazla yapılması gerekir. İş ahlakı 
programın tamamında vurgulandı buda akılda 
kalıcı bir unsur.

BAYRAM KURT
OTEK MÜHENDISLIK

Etkili ve verimli bir program 
oldu benim için. Benim için 
öne çıkan başlıklar insan 
kaynakları ve operasyon 
yönetimi oldu. İnsan 
Kaynakları alanında şirket 
yönetiminde personele karşı 
tutunulacak tavırlar, personel 

seçiminde ve organizasyon yönetiminde oldukça 
faydalı bilgiler edindim. Programda ki  zaman 
kısıtlılığından dolayı ana başlıklar halinde ilerlemek 
zorunda kaldık. Daha derinlemesine inilebilirdi.  
Bununla beraber  katılımcıların programa 
ayırabileceği zaman diliminin kısıtlı olması 
nedeniyle esnek ve geniş zamanlı bir program 
takviminin oluşturulamadığının da farkındayım. Bir 
sonraki program da daha faydalı bir program için 
zamanın daha geniş tutulabileceği kanaatindeyim. 
Tekrar programda emeği geçen isim ve kurumlara 
çok teşekkür ediyorum.

ABDULLAH KAHRAMAN
AHSA ELEKTRONIK

Program güzeldi. Dolu 
doluydu. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. 
İşletmelerin yönetimine 
bütüncül bir bakışla bakılması 
gerektiğini öğrendim. İnsani 
ilişkilerden teknik bilgilere 
geniş bir yelpazesi var 

yönetim fonksiyonlarının. İmalat ve Operasyon 
yönetimi ve Satış ve Pazarlama yönetimi dersleri 
benim en çok istifade ettiğim iki dersti. Diğer 
yönetim birimlerinin bu ikisi etrafında 
konumlandığını gördüm. Ders veren hocalarımızın 
hepsi hazırlanıp gelmişlerdi. Derslerin hiçbiri 
birbirini tekrar etmiyordu.

ALİ HASAN KILIÇ
IDAKON YAPI

Programı faydalı buldum. 
Satış ve Pazarlama, insan 
kaynakları derslerinden  
oldukça istifade ettim. Ekip 
yönetimi ve iletişim becerileri 
eğlenceliydi. Sürelerle alakalı 
bir eleştirim var. Muhasebe ve 
finansman biraz daha geniş 

tutulabilirdi. Programdaki konu başlıklarının 
içerikleri zenginleştirilerek yıla yayılsa,  uzun 
dönemli bir program haline dönüştürülse daha 
etkili, faydalı bir program olur. Bu çalışmalar bizde 
bir farkındalık oluşturdu.Dersi anlatan ve 
uygulamalı örnekler veren hocalar alanlarının 
uzmanları. Katılımcılar olarak baktığımda bu tür 
programlara daha sık ihtiyacımız var. 
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Sektör Kurulları toplantılarına 
devam ediyor
Türkiye Iktisadi Girişim ve Iş Ah-
lakı Derneği (IGIAD), Iş Geliştirme 
Komisyonu organizasyonuyla IGI-
AD Sektör Kurulları üyelerini IGIAD 
Merkezde bir araya getirdi. 

IGIAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Hüseyin Dinçel’in başkanlığında kah-
valtı ile başlayan toplantı, üyelerin ta-
nışması ile devam etti. 2015 yılının sek-
tör değerlendirmesi ve önümüzdeki 
ilk yarıyıldan beklentilerinin konuşul-
duğu toplantıda bilgi alışverişinde bu-
lunuldu. 

2015 yılında, genel olarak seçim sü-
recinde meydana gelen gelişmelerin 
iktisadi hayata olumsuz yansımaları 
şeklinde bir süreç yaşandığı ve piya-
salara olumsuz etki ettiği, 2015 yılının 
sonlarına doğru yapılan seçimlerden 
sonra ise piyasaların hareketlendiğine 
vurgu yapıldı. 

2016 yılının durağan başladığı, ülke-
mize cereyan eden terör olaylarının so-
na ermesi ile tekrar bir hareket olacağı-
nın öngörüsü katılımcılar ile paylaşıldı.

Ayrıca toplantıda; İnşaat sektörü-
nün hem istihdam oluşturması açısın-
dan hem de diğer sektörleri etkilemesi 
açısından ülkemizde lokomotif bir sek-
tör olduğu lakin son günlerde konut 
sektörünün doyuma ulaşması masaya 
yatırıldı. 2016 yılında inşaat sektörü ile 
ilintili sektörlerin iş yaparken firma seçi-
mine dikkat edilmesi gerektiği söyledi.

Bu yıl ilki olan tecrübe paylaşımı 
gündemi de katılımcıların ilgisini bir 
hayli çekti. Bireylerin firmalarında ve-
ya yakın çevrelerinde yaşadıkları ah-
laklı, olumlu örneklemeler anlatıldı.

Toplantı, katılımcıların karşılıklı iyi 
temennileri ile son buldu.

Ticarette dijital 
fırsatlar semineri
IGIAD Eğitim ve Araştırma komisyonunun düzenlediği Yurt İçi ve Yurt 
Dışı Ticarette Dijital Fırsatlar adlı eğitim semineri VizyonMedya Dijital 
Ajans Başkanı Nihat Kılıç’ın sunumu ile 09 Nisan Cumartesi günü der-
nek merkezinde gerçekleşti.

Seminerde dijital pazarlama reklam ürünleri, yurt içi ve yurt dışı tica-
retin dijital fırsatları incelendi. Ayrıca başarılı dijital pazarlama örnekleri 
katılımcılar tarafından ilgi ile takip edildi. 

Programın son bölümünde soru-cevap kısmına geçildi.
Eğitim ve Araştırma komisyonu Başkanı Ömer Bedrettin Çiçek’in 

Nihat Kılıç’a hediye takdimi ile program son buldu.
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Istanbul Valisi 
Sayın Vasip Şahin 
IGIAD’ı ziyaret etti
İGİAD Yönetim Kurulunun hazır bulunduğu ziyarette Genel Başkan Ayhan 
Karahan dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 

Vali Vasip Şahin konuşmasında; iş ahlakı ile ilgi çalışmaların artması gerekti-
ğini, özellikle ticaretin merkezi konumunda olan İstanbul’da iş ahlakının öne-
minin günden güne arttığını dile getirdi.

Gündeme dair konuların konuşulduğu, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu-
ğu nezaket ziyareti iyi temennilerle sona erdi.

Istanbul il Emniyet 
Müdürü Mustafa 
Çalışkan ziyareti
İGİAD Yönetim Kurulu düzeyinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalış-
kan’ı makamında ziyaret etti. İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; Hüseyin Dinçel, Hüseyin Acar ve Adnan 
İnanç Yönetim Kurulu Üyeleri; Prof. Dr. Burhanettin Can, Celalettin Cingöz, 
Nuri Ecevit ve İdari İşler Yöneticisi Tezcan Kuzu’nun hazır bulunduğu ziyaret-
te Teröre karşı Ülkemizde verilen mücadelede İGİAD'ın her türlü fedakarlığı 
gösteren emniyet birimlerimizin yanında olduğu ifade edildi. Karşılıklı başa-
rı ve muvaffakiyet temennilerinin ardından Kuran-ı Kerim, Türk Bayrağı ve 
Ayet-el Kürsinin yazılı olduğu tablo takdimi ile ziyaret sona erdi.

Istanbul Ticaret 
Odası ziyareti
İGİAD Yönetim Kurulu İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbra-
him Çağlar’ı ziyaret etti. İGİAD Kurucu Başkanı Şükrü Alkan, İGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, İGİAD Yönetim Kurulu üyesi Nuri Ecevit, Ku-
rumsal İlişkiler Komisyonu üyesi Yılmaz Yaman ve İGİAD İdari İşler Yöneti-
cisi Tezcan Kuzu’nun katılımıyla gerçekleşen ziyarette İTO Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Çağlar, İGİAD’ın bir çalışması olan ve ilk sayısı İTO’nun des-
teği ile basılan  “Türkiye’de İş Ortaklıkları” yayınına ve buna ilave olarak ta 
İGİAD’ın diğer bir çalışması olan “Aile İşletmeleri” kitabına İTO olarak des-
tek vereceklerini ifade etti. Çağlar; çeşitli etkinlikler ile İGİAD’ın kitap tanı-
tımlarının yapılması gerektiğini ve bu konuda destek vereceklerini ifade etti. 
Verimli geçen görüşmenin ardından İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim 
Çağlar’a bir İGİAD hediyesi takdim edildi.

Istanbul Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne  
ziyaret
İGİAD Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Başkanı Ayhan Karahan 
ve beraberindeki sekiz kişilik heyet 22 Şubat Pazartesi günü İstanbul Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ı makamında ziyaret etti Yapılan ziyarette 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Mert Savrun, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Haluk Alkan ve Genel Sekreter Metin Küçük hazır bulundu.Ziyarette Ay-
han Karahan İGİAD’ın kuruluş amacı yapılan çalışmalar hakkında sayın rek-
töre bilgiler aktardı. Ziyaretin sonunda İGİAD Başkanı Ayhan Karahan Sayın 
Rektöre İGİAD yayınlarını takdim ederek bir iş adamın da bulunması gereken 
güzel vasıfları ifade eden tablo hediye etti.
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Star Gazetesi’ne 
anlamlı ziyaret
TÜRKİYE İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) yönetim kurulu başkanı 
Ayhan Karahan, Kurumsal İlişkiler Komisyonundan sorumlu başkan yardımcı-
sı Adnan İnanç, yönetim kurulu üyeleri; Faruk Özkaya, Nuri Ecevit ve Nurullah 
Mahmut Dündar’ın hazır bulunduğu heyet Star Gazetesi ve Kanal 24’ü ziya-
ret ederek gündem ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Genel Yayın Yönet-
meni Nuh Albayrak’ın ev sahipliğinde gelişen ziyarette, İktisadi Girişimde “İş 
Ahlakı”ını amaçlayan İGİAD ile Star Gazetesi ve Kanal 24 bünyesindeki yayın 
gurubunun ilkesel birliği öne çıktı. Her sektörün ve hayatın tüm alanlarının ol-
mazsa olmazı konumundaki “Ahlak”ın hayati önemi müzakere edildi.

Mavera Eğitim ve 
Sağlık Vakfı ziyareti
İGİAD heyeti, MAVERA Eğitim Ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Meh-
met Koca ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kara’yı makamlarında ziyaret 
etti. İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Adnan İnanç, Yönetim Kurulu üyeleri; Faruk Özkaya ve Seyfi Kurt’un 
hazır bulunduğu ziyarette MAVERA Eğitim Ve Sağlık Vakfı’nın yaptığı çalışma-
lar hakkında bilgiler alındı. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan İGİAD’ın 
yaptığı çalışmalardan bilgiler aktardı. Karahan konuşmalarında; MAVERA Eği-
tim Ve Sağlık Vakfı üyelerinin bir kısmının, İGİAD’a üye olması iki kurum içinde 
yakınlaşmayı beraberinde getirdiğini ifade etti. Ayrıca Karahan; İGİAD’ın, kül-
türel ve sosyal derneklerin/vakıfların iş dünyası ile ilgili konularda ortak nokta-
da buluşma zeminini yakalamaya çaba sarf ettiği vurgusunu yaptı.

Yeni Şafak 
Gazetesi ziyareti
İGİAD Kurumsal İlişkiler Komisyonu 10 Mart Perşembe günü Yeni Şafak 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’ü makamında ziyaret 
etti.Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, Kurumsal İlişkiler Komisyo-
nundan sorumlu Başkan Yardımcısı Adnan İnanç, İş Geliştirme Komisyo-
nundan sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Acar, Eğitim ve Araştırma 
Komisyonundan sorumlu Başkan Yardımcısı Ömer Bedrettin Çiçek, Ku-
rumsal İlişkiler Komisyonu Üyesi Faruk Özkaya ve İGİAD Mali İşler Yöne-
ticisi Tezcan Kuzu’nun hazır bulunduğu ziyarette İbrahim Karagül; yapı-
lan çalışmaları takip ettiğini ve medya alanında İGİAD’a destek verecek-
lerini söyledi. İGİAD’ın faaliyetlerinin de anlatıldığı ziyaret, İbrahim Ka-
ragül’e Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan tarafından hediye edilen 
İGİAD tablosu ile son buldu.

DEIK’e kurumsal 
ziyaret
İGİAD heyeti, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan’ı makamın-
da ziyaret etti. İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, Kurucu Baş-
kanı Şükrü Alkan, Başkan Yardımcıları; Hüseyin Dinçel, Adnan İnanç, Yöne-
tim Kurulu üyesi Nuri Ecevit, İdari İşler Yöneticisi Tezcan Kuzu’nun hazır bu-
lunduğu ziyarette DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu)’in yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgiler alındı. Ömer Cihad Vardan konuşmalarında; DEİK olarak 
Türkiye’nin ihracat potansiyelini ve ihracatçılarını dünyanın her bir noktasına 
taşımak istediklerini ayrıca 130 ülke ile ilişkileri geliştirmek için iş konseyleri 
oluşturulduğunu bu konseyler aracılığıyla ilgili ülkeler ile ticari ilişkilerin ku-
rulduğunu ifade etti. Ömer Cihad Vardan; İGİAD’ın kurumsal olarak müraca-
atı halinde DEİK’e üye olabileceğini ayrıca ihracatçı veya ihracat pazarlarına 
açılmak isteyen üye firmaların DEİK’e üye olabileceğini ifade etti.
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Sabahattin Zaim 
Üniversitesi ziyareti
İGİAD heyeti, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Eko-
nomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti. Prof. Dr. Arif 
Aksoy, Prof. Dr. Turan Koç ve Prof. Dr. M. Emin Köktaş ile yapılan görüşme-
de, derneğimizin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılarak, yayınlarımız-
dan örnekler takdim edildi. Kurumsal İletişim Komisyonu ile birlikte, Eğitim 
ve Araştırma Komisyonu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, yeni kurulan 
araştırma merkezinin faaliyetlerini zenginleştirmek amacıyla, İGİAD olarak iş 
dünyası tarafından uygulamalar konusunda destek ve ortak çalışmalar yapıl-
ması hususunda istişarelerde bulunuldu.

Ailelerle birlikte 
kahvaltı buluşması
İGİAD üyesi iş adamları ve aileleri, Teşkilatlanma Komisyonu tarafından 17 
Nisan Pazar günü gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonunda bir araya gel-
diler. Üsküdar Evlendirme Dairesi Kız Kulesi Salonu’nda, saat 10.00’da başla-
yan kahvaltı organizasyonuna katılım oldukça yoğun idi. 
Sunuculuğunu Yönetim Kurulu Üyelerinden, Medya Takip Kurulu Başkanı Ce-
lalettin Cingöz’ün yaptığı organizasyon; Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı 
Hüseyin Dinçel’in teşekkür konuşmaları ile başladı. Akabinde Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ayhan Karahan’ın konuşmaları ile organizasyon sıcak bir atmos-
ferde devam etti. Organizasyonda ayrıca İGİAD’a kurumsal bağlamda destek 
sağlayan İLKE, İLEM ve YEKDER Başkanları; Davut Şanver, Lütfi Sunar ve Yu-
suf Alpaydın’a ödül takdim edildi. İGİAD iyilik ve hayırda yarışanlar ödülünü 
Hüseyin Akkuş’a verilirken mütevazı kişilik ödülü Yönetim Kurulu Danışmanı 
Nihat Erdoğmuş’a takdim edildi. 

Üyelerimiz Emirgan 
korusu doğa  
yürüyüşünde buluştu
Üyelerimizin birbirleriyle daha yakından tanışmalarını sağlamak amacıyla 
düzenlenen, Emirgan Korusu Doğa Yürüyüşü 10 Nisan Pazar günü 
gerçekleştirildi.

Anadolu Komitesi 
Gaziantep ziyaretini 
gerçekleştirdi
ANADOLU Komitesi Üyeleri Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek İş Ahlakı 
Paneli hazırlıkları için 22 Şubat Pazartesi günü Gaziantep ilinde bir dizi ziya-
retler gerçekleştirdi. Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Hüseyin Dinçel, Ko-
misyon Üyeleri; Emrah Yazıcı ve Sinan Şahin, İdari İşler Sorumlusu Tezcan 
Kuzu’nun hazır bulunduğu heyet; Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet 
ERDOĞAN, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet TAHMAZOĞLU ve bölgenin 
ileri gelen iş adamlarından Enver MIHÇIOĞLU’nu ziyaret etti.
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Türkiye Iş Ahlakı 
Zirvesi (TIAZ)

15 Ekim 2016
Haliç Kongre Merkezi

Bölgesel Tanışma Toplantısı 07.04.2016

Bölgesel Tanışma Toplantısı 18.03.2016

TÜRK YAZILIMCILARDAN %25 KARLILIK GARANTİSİ 
YÜZDE yüz yerli sermayeyle kurulan CPM Yazılım, 
büyük ve küçük ölçekli tüm sektörlere özel geliş-
tirdiği ERP yazılımları ile işletmelerin stok, üretim 
ve raporlama sorunlarını ortadan kaldırıyor. CPM 
Yazılım’ın geliştirdiği ERP yazılımlar, paket yazılım-
dan kaynaklanan eksiklikleri gidererek ilk aydan 
itibaren yüzde 10 ile 25 arasında karlılık sağlıyor.

Kurulduğu ilk yıllardan itibaren geliştirdiği yazılım-
lar ile KOBİ ve büyük ölçekli işletmelere çözüm or-
taklığı sunan CPM Yazılım; 1989 yılından bu yana 
birbirinden farklı birçok sektöre yazılımlar gelişti-
rerek Türkiye’de sanayi sektörüne hız ve esneklik 
kazandırıyor. Kullanıcı ve IT dostu olmanın yanın-
da yönetici dostu olmayı da başaran CPM ERP ya-
zılımları, tüm bilgi akışını tek bir bilgi havuzunda 
toplayarak, gerek raporlamada gerek veri girişin-
de kullanıcılarına ciddi zaman ve maliyet tasarru-
fu sağlıyor. 

İGİAD Üyelerinin İştirakiyle kurulan Birlik A.Ş.  
Genel kurulu 2 Şubat 2016’da gerçekleştirildi.

BIZDEN HABERLER
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2016 YILI PLANLAMA KAMPI
Genç İGİAD’ın 2016 yılında gerçekleştireceği faaliyetler, planlamış olduğu 
projelerin istişare ile karara bağlandığı kamp programı İzmit Sekapark otel-
de 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi.Yönetim kuruluna yeni arkadaşların 
katılımıyla Genç İGİAD’ ın daha büyük hedef ve kararlılıkla faaliyet göster-
mesi için müzakereler yapıldı.

GENÇLİK FUARINA KATILDIK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İstanbul Gençlik Fuarı orga-
nizasyonunda Genç İGİAD olarak yer aldık.

GENÇ İGİAD HAMİLİK PROJESİ
Üniversite öğrencilerini kaliteli iş ortamlarında geliştirmeyi hedefleyen, kalite-
li ve yetkin eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlayan, üniversite öğrencilerinin 
zorunlu yaz dönemi stajlarını gerçekleştireceği uzun vadeli bir çalışmadır.

PAİNTBALL 
Genç İGİAD’ ın her yıl üye ve üye adaylarının iştiraki ile samimiyetin arttırıl-
ması amacı ile gerçekleştirdiği faaliyet yapıldı.

KISA FİLM ÇALIŞMALARI
İş ahlakı konusunda bilinç uyandırmak ve gündemde bulundurmak amacıyla , 
yaşanmış veya günümüz ticari hayatında karşılaşması muhtemel olayları işve-
ren ve iş gören taraflarınca irdeleyen kısa film ve animasyon çalışmalarını içerir.

ÜYELERLE HASBİHAL TOPLANTISI
Sosyal faaliyetler kapsamında Genç İGİAD ailesine dahil olan eski yeni yönetim 
kurulu, yüksek istişare kurulu, Genç İGİAD üyelerimiz ve aileleri ile geniş bir ka-
tılımla Topkapı Sosyal tesislerinde kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

GENÇ GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLÜ
İGİAD’ın düzenlemiş olduğu 2015 yılı Girişimcilik ödül töreninde Genç Giri-
şimcilik ödülü Yüksek İstişare Kurulu üyemiz Sn. Mustafa Kaplan’a verilmiştir.

IGIAD GENÇLIK KURULU
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Mustafa Özbay

Mesut Görgülü 17.02.2016

Abdurrahman Kaan 29.02.2016

Yasir Yavuz 01.03.2016

Erkan Toprak

Av. Mustafa Ercan 17.02.2016

Ercan Bilgili 26.02.2016

ÜYE ADAYI ZIYARETLERI
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Kenan İlbahar 24.03.2016

Hurşit Küçük 06.04.2016

Remzi Macit 13.04.2016

Ahmet Yıldırım 27.04.2016

Mehmet Çankaya 06.04.2016

Ömer Faruk Gül 12.04.2016

Dr. Dilek Avcu 27.04.2016

Abdülnasır Vatansever 29.04.2016

ÜYE ADAYI ZIYARETLERI
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Adem Güler 30.03.2016

Mehmet Aktaş 10.02.2016

Nejat Kıral 10.02.2016

Ali Ersal 07.04.2016

Memet Şerif Cantürk 21.03.2016

S. Ayhan Saruhan 09.02.2016 

ÜYE ZIYARETLERI
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__

Yayın Adı : Nalbur Teknik Yayın Tarihi : 01.03.2016 Küpür Sayfa : 86
Referans No : 55654762 Etki : Etkisiz Tiraj : 9000
Renk : Renkli STxCM : 120,000000 Sayfa : 86

__

Yayın Adı : İstanbul Gazetesi Yayın Tarihi : 17.03.2016 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 55860774 Etki : Etkisiz Tiraj : 12000
Renk : Renkli STxCM : 29,444444 Sayfa : 1

__

Yayın Adı : Bursa Hayat Yayın Tarihi : 17.03.2016 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 56022598 Etki : Etkisiz Tiraj : 510
Renk : Renkli STxCM : 43,055555 Sayfa : 6

__

Yayın Adı : Yeni Şafak Yayın Tarihi : 05.04.2016 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 56351756 Etki : Etkisiz Tiraj : 107814
Renk : Renkli STxCM : 127,222222 Sayfa : 6

--

Yayın Adı : İstanbul Gazetesi Yayın Tarihi : 06.04.2016 Küpür Sayfa : 8
Referans No : 56391745 Rek.E.($) : 907,50 Tiraj : 12000
Renk : Renksiz STxCM : 100,83 Sayfa : 1/1
Newslighter : http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/Sw8Hdel-CkfXBz3-

XFjXDQ2/?v=2&s=37310&b=886280,886282,886285,988692&isH=1

__

Yayın Adı : Son-an Yayın Tarihi : 18.03.2016 Küpür Sayfa : 8
Referans No : 55893987 Etki : Etkisiz Tiraj : 8000
Renk : Renkli STxCM : 242,222222 Sayfa : 8

__

Yayın Adı : Manisa Olay Yayın Tarihi : 17.03.2016 Küpür Sayfa : 8
Referans No : 55846700 Etki : Etkisiz Tiraj : 1200
Renk : Renkli STxCM : 35,000000 Sayfa : 8

__

Yayın Adı : Hakimiyet (Gaziantep) Yayın Tarihi : 17.03.2016 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 55859526 Etki : Etkisiz Tiraj : 2900
Renk : Renkli STxCM : 166,388888 Sayfa : 6

__

Yayın Adı : Yeni Şafak Yayın Tarihi : 03.04.2016 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 56300939 Etki : Etkisiz Tiraj : 107814
Renk : Renkli STxCM : 113,888888 Sayfa : 6

__

Yayın Adı : 24 Saat Gazetesi Yayın Tarihi : 17.03.2016 Küpür Sayfa : 8
Referans No : 55858390 Etki : Etkisiz Tiraj : 1250
Renk : Renkli STxCM : 176,388888 Sayfa : 8

Yayın Adı : İstanbul Ticaret Yayın Tarihi : 21.03.2016 Küpür Sayfa : 19
Referans No : 55940863 Etki : Etkisiz Tiraj : 30000
Renk : Renkli STxCM : 6,666666 Sayfa : 1

BASINDA BIZ



İŞ AHLAKI
DERGİSİ’NİN

8/1. SAYISI
ÇIKTI





CPM Yazılım A.Ş.

Flatofis İstanbul, Otakçılar Cad. No: 78 Kat:1  
D Blok No:73  Eyüp - İstanbul / TÜRKİYE

www.cpm.com.tr
444 8 177

Emeğinize sağlık
Firmanızı şu anki durumuna getirmek için yıllarca 
çalıştınız. Peki ya sonrası? Rekabetin arttığı günümüz 
dünyasında, verimlilik ve sistemleşme artık vazgeçilmez. 
Gelin, çok büyük emekler ile bugünlere getirdiğiniz 
firmanızı, geleceğe ERP ile birlikte taşıyalım.


