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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.

Çevre ahlakı
Bugün hâlihazırda dünyanın pek çok ülkesinde kuraklık yaşanmakta ve buna 
bağlı olarak su kıtlığı ve tarımsal üretimde yetersizlikler görülmektedir. Ancak 
çevreyle ilgili olumsuz haberler, sadece bundan ibaret değildir. Uzun zamandır 
küresel ısınmadan bahsedilmektedir. Atmosfer sıcaklığının artması sonucunda 
Hollanda ve Bangladeş gibi düşük rakımlı ülkelerin sular altında kalacağına ilişkin 
öngörüler, herkesin malumudur. Atmosfere salınan gazlar, sera etkisi yaparak ozon 
tabakasını delmekte ve bunun sonucunda Güneş’ten kaynaklanan ultraviyole 
ışınları, insanları doğrudan etkilemektedir. Pek çok hayvan ve bitki türünün nesli 
tükenmektedir. Fabrika bacalarının yol açtığı çevre kirliliğine yönelik çeşitli önlemler 
alınmasına rağmen sorunun bütünüyle ortadan kalktığı söylenemez. Bu liste daha 
da uzatılabilir ancak meselenin ciddiyeti ve aciliyeti ortadadır ve daha fazla söze 
ihtiyaç hissettirmemektedir. 

Doğanın, tarihte görülmedik ölçüde tahrip edilmesinin önemli bir nedeni, Sanayi 
Devrimi’yle birlikte üretim ve tüketimin kitlesel düzeyde yapılması ve bu alanlarda 
büyük bir artışın ortaya çıkmasıdır. Bu düzeydeki bir üretim için olağanüstü 
ölçülerde doğal kaynak kullanılmakta ve bu durum, doğanın dengesini 
bozmaktadır. Ayrıca “her ne şekilde olursa olsun üretim ve azami kâr güdüsüyle 
hareket eden kapitalist anlayış, mevcut sorunların büyümesine yol açmıştır. . 

Bugün varılan noktada üretim ve tüketim döngüsünün yanı sıra insanın doğayla 
ilişkisinin yeniden ele alınması kaçınılmazdır. Doğayı sömürülecek bir kaynak olarak 
görmekten uzaklaşmak ve varoluşsal bir düzlemde ele almak zorunludur. Bununla 
birlikte gündelik hayatta hem canlı hem de cansız varlıklara karşı yeni bir ilişki 
biçimi geliştirmek, daha doğrusu kapitalist dönemde unuttuğumuz kadim evren 
tasavvurunu yeniden hatırlamak, tek çıkar yol gibi görünmektedir. Bu tasavvur, 
ahlakı, insan davranışlarının merkezine alır ve bütün ilişkileri iyilik ekseninde 
oluşturur. Belki de tek kurtuluşumuz; insana, hayvana, bitkiye ve cansız maddelere 
karşı iyilikle davranmak, iyiliğin diriltici gücüne sığınmak, iyilikle hayat bulmaktır. 

Bütün bunlara binaen bu sayımızda insanın çevreyle ilişkisini konu edindik ve bu 
çerçevede Doç. Dr. Ahmet Atıl Taşçı, Yeşil Ekonomi’nin ne olduğu ve çevreyle 
barışık bir ekonominin nasıl oluşturulacağı hususunu ele aldı. Doç. Dr. Ahmet 
Bozyiğit ise çevre ahlakı üzerinde durarak sorunun çözümüne yönelik önemli bir 
imkândan bahsetmektedir. Doç. Dr. Furkan Yıldız’la yapılan röportaj ise konuyu 
çeşitli boyutlarıyla ele almaktadır. 

Bu dönemdeki çalışmalarımız arasında yer alan “İş Ahlakı Bibliyografyası” ve “İş 
Ahlakı Sözlüğü”nden kısaca bahsetmek istiyorum. Alanında önemli bir boşluğu 
dolduran bu eserler, konuyla ilgili araştırma yapmak isteyenlere de yardımcı 
olacaktır. İGİAD’ın temel misyonundan kaynaklanan bu eserlerin herkese azami 
ölçüde fayda sağlamasını temenni ediyorum. Bu arada İTO ile ortak yayınımız olan 
ve Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın hazırladığı “İktisadi Hayatta Ortaklıklar” ile Dr. Ramazan 
Tiyek’in hazırladığı “İnşaat Sektöründe İş Ahlakı” adlı raporumuzu dikkatlerinize 
sunuyorum. 

AYHAN KARAHAN
İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı



İSLÂM İŞ VE TİCARET AHLÂKI
Kitabın bu baskısını farkı kılan dijital ekonominin ahlâkının ele alındığı beşinci bölümdür. Dijital 

teknolojilerin hayatımızı bütünüyle kuşatması ve dijital araçların geniş bir alana yayılmış olması kitabın 
güncellenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Ekonominin dijitalleşmesi bir taraftan aradığımızı 

bulma ve ona ulaşma konusunda işimizi kolaylaştırırken diğer taraftan her an kendisi ile ilişkili olan 
herkesi dijital kayıtların esareti altına almaktadır. Buna bir anlamda “dijital esaret” denilebilir. 

Ahlâki ilkeler, ekonomik faaliyetlerin tümünü kapsamı altına almıştır. Genel olarak ekonomideki ahlâki 
ilkeler, dijital mecralardan yürütülen faaliyetler için de geçerlidir ve sadece örnekler değişmektedir. 

Kitabın beşinci bölümünde bu ilkelerle ilişkilendirilen dijital ekonomik faaliyetler ele alınmıştır.

Bilgi için: 0212 544 96 00 info@igiad.org.tr
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Yeşil Ekonomi 
nedir?
DOÇ.DR. AHMET ATIL AŞICI 
İTÜ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

Yeşil Ekonomi, hâkim iktisadi görüşe 
eleştirel yaklaşımlardan biridir. Doğal olarak, 
her soruna çare bulmak gibi bir iddiası 
yoktur. Yeşil Ekonomi; ekolojik, toplumsal 
ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir 
yaşamı mümkün kılacak dönüşümlere ışık 
tutan bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. 

YEŞIL Ekonomi, hâkim iktisat ide-
olojisine getirilen eleştirel yaklaşım-
lardan biridir. Farklı kesimlerce farklı 
biçimlerde tanımlanmaktadır. Örne-
ğin, UNEP (2010) Yeşil Ekonomi’yi 
“insanın refahını ve toplumsal eşitliği 
sağlarken çevresel riskleri ve ekolojik 
kıtlıkları ciddi biçimde düşüren eko-
nomi” olarak tanımlamaktadır. “Dü-
şük karbonlu, kaynakları etkin olarak 
kullanan toplumsal olarak kapsayıcı 
bir sistemde gelir ve istihdam artışı, 
karbon salımını ve kirliliği azaltan, 
enerji ve kaynak etkinliğini artıran, 
biyo-çeşitlilik ve ekosistem hizmetle-
ri kayıplarını önleyecek kamu ve özel 
sektör yatırımlarıyla sağlanacaktır” di-
ye eklemektedir. Cato (2009), beyaz, 
zengin ve Batılı insanı kayıran hâkim 
iktisadi sistemin birçok farklı bakış 
açısını göz ardı ettiğini, küresel eko-
nominin, beşerî ve doğal kaynakla-

rın çoğunun, Batılı ayrıcalıklı azınlı-
ğın yaşam standartlarını yükseltmek 
için kullanıldığını, sömürgecilik sis-
teminin bir uzantısı şeklinde örgüt-
lenmiş olduğunu öner sürer. Cato’ya 
göre Yeşil Ekonomi, sosyal adaleti iç-
selleştirmiş olması ve çevre aktivistleri 
ve yeşil politikacıların ihtiyaçlarına bi-
naen tabandan başlamış bir yaklaşım 
olması dolayısıyla hâkim ekonomik 
paradigmadan farklılaşır. Bu haliyle 
Yeşil Ekonomi oldukça eklektik bir 
yapıdır ve üzerinde yükseldiği fikir 
akımları aydınlanmadan post-mo-
dernizme, eleştirel teoriden eko-fe-
minizme uzanır.

Lawson, Yeşil Ekonomi’nin, (i) 
sonlu uzayda sonsuz bir biçimde ge-
nişlemek (ii) sonlu kaynaklardan son-
suza kadar faydalanmak imkânsızdır 
ve (iii) her şey birbirine bağlıdır gibi 
üç temel aksiyom üzerine inşa edil-

diğini yazar. Ekonomi bu aksiyomla-
ra tabi kılındığında insan faaliyetleri 
doğayla uyum içine girmiş olacaktır 
görüşünü savunur. 1960’ların orta-
larına kadar hüküm süren kaynaklar 
kıt mı değil mi tartışması, 1966 yı-
lında Kenneth Boulding’in uzaydan 
çekilmiş dünya fotoğraflarından esin-
lenerek yaptığı çalışmasıyla son bulur. 
Boulding, sınırlı kaynaklarla sınırsız 
büyümenin mümkün olduğunu dü-

DOSYA YEŞIL EKONOMI VE ÇEVRE AHLAKI
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şünmek için ya deli ya da iktisatçı ol-
mak gerekir diye yazar.

Değerleme konusunda Çevre 
Ekonomisi’nin “ölçebildiğin kadar 
ölç” şeklindeki vurdumduymazlığına 
karşın Yeşil Ekonomi, doğa üzerinde 
oluşacak etkilerin sınırlı bir yaklaşım-
la hesaplanmasının mümkün olma-
dığını ve bu durumlarda “ihtiyatlılık 
ilkesinin” (precautionary principle) 
temel alınması gerektiğini savunur. 

Buna göre, eğer bugün alacağımız 
bir kararın gelecekte ne tür sonuçla-
ra varacağını kestiremiyorsak, belirli 
bir ihtiyat payıyla hareket etmemiz 
gerekir. Dışsallığı önleyici vergilen-
dirme, yasal düzenleme, kota ticareti, 
fayda-maliyet analizi gibi araçlar, bas-
kın iktisadi düşünce temelinde belir-
lenen politikalara karşı argüman ge-
liştirirken ister istemez yararlanılan ve 
yararlanılacak olan araçlardır. Ancak 

yukarıda da gördüğümüz gibi Çevre 
Ekonomisi’nin araç ve kavramlarını 
kullanarak ekolojik sorunları esaslı bir 
biçimde tespit edip çözümler gelişti-
rebilmek mümkün değildir.

Yeşil Ekonomi’nin ilgilendiği en 
temel sorulardan biri de ekonomik fa-
aliyetlerin (üretim, dağıtım, tüketim) 
doğa üzerindeki baskısı artıyor mu, 
azalıyor mu sorusudur. Yani bir bi-
rim GSMH üretmek için kullandığı-
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mız doğal kaynak miktarı zaman için-
de nasıl bir seyir izlemektedir? Eko-
etkin teknolojilerin, üretimin doğal 
kaynak yoğunluğunu düşürmesi bek-
lenir. Buna literatürde “ayrışma” (de-
coupling) denir. Ayrışma da mutlak 
ve göreli olarak ikiye ayrılır. Mutlak 
ayrışma ekonomi büyürken doğa bas-
kısının azalmasına, göreli ayrışma ise 
doğa baskısının ekonominin büyüme 
oranından daha az artmasına verilen 
isimdir. OECD, doğa üzerindeki bas-
kıyı ölçmek için CO2 salımı, su kay-
nakları kullanım yoğunluğu ve atık 
üretim yoğunluğunun da araların-
da olduğu on temel gösterge kullan-
maktadır. Yapılan değerlendirmelerde 
kimi üye ülkelerde birkaç gösterge-
de göreli ayrışmanın yaşandığı, ama 
mutlak ayrışmanın çok nadir rastla-
nılan bir durum olduğu belirtilmek-
tedir. OECD’ye üye olmayan çoğun-
luğu orta ve düşük gelirli ülkede du-
rumun ne olduğunu tahmin etmek 
ise o kadar zor değildir.

Ekolojik sorunlar üzerine baskın 
iktisadi görüş ile Yeşil Ekonomi gibi 
eleştirel yaklaşımların ayrıştığı en te-
mel konu, insan refahının tanımıdır. 
İlkine göre insan refahının tek bir kay-
nağı vardır, o da maddi gelirdir. Maddi 
gelir arttıkça, yani ekonomi büyüdük-
çe, refah da artacaktır. Ekonomik bü-
yümeye bu sapkınca bağlılık, 2008 yı-
lındaki krizle en beklenmedik mahfil-
lerde bile tartışılmaya başlansa da bir-
çok eleştirel yaklaşımın yıllardan beri 
dile getirdiği bir konuydu. Bu yakla-
şımlar, GSMH gibi Keynezyen ikti-
sat temelli göstergelerin maddi refahı 
bile doğru dürüst ölçemediğini savu-
nur. GSMH, ancak piyasada bir pa-

ra karşılığında yasal yollardan yapılan 
alışverişleri kapsar. Kişinin bahçesinde 
kendisi ya da eşi dostu için yetiştirdi-
ği sebze, meyve, kadınların yaptıkla-
rı ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımları, 
gönüllü yapılan işler gibi aslında in-
san ve toplum refahını artıran birçok 
faaliyet, GSMH hesaplarına alınmaz. 
Ama toplum refahı üzerinde olum-
lu bir etkisinden bahsedilemeyecek 
olan birtakım harcamalar, örneğin 
silahlanma harcamaları, GSMH’ye 
katılır. GSMH’yi refahın ölçütü ola-
rak kabul ettiğimizde vatandaşlardan 
topladığı vergi gelirlerini silahlanma 
harcamalarında kullanan bir hüküme-
ti ekonomik büyüme sağladığı için ba-
şarılı saymak durumunda kalıyoruz ki 
bu da GSMH’nin ne kadar yanıltıcı 
bir gösterge olduğunu kanıtlıyor. İk-
tisadi büyümesini ülkenin doğal kay-
naklarını pazarlayarak sağlayan bir ül-
kede refahın gerçekten arttığını kim 
iddia edebilir?

Bu ve benzeri eleştiriler, araştır-
macıları daha geniş refah tanımları 
yapmaya ve göstergeler hesaplamaya 
itmiştir. Ama burada Çevre Ekono-
misi ve hâkim iktisat paradigmasının 
ekonomik büyüme ve çevre ilişkisini 
nasıl değerlendirdiğine bakalım.

Yeşil Ekonomi, hâkim iktisadi gö-
rüşe eleştirel yaklaşımlardan biridir. 

Doğal olarak, her soruna çare bulmak 
gibi bir iddiası yoktur. Yeşil Ekonomi; 
ekolojik, toplumsal ve ekonomik açı-
dan sürdürülebilir bir yaşamı müm-
kün kılacak dönüşümlere ışık tutan 
bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. 
Gelecekte nasıl yaşamamız gerekti-
ği konusunda her eleştirel yaklaşım, 
aşağı yukarı benzer cevaplara sahip-
tir. Ancak buradan oraya nasıl gidece-
ğiz sorusu hâlâ cevap beklemektedir. 
Küresel iklim değişikliği gibi ekolo-
jik felaketler göz önünde bulundu-
rulduğunda acilen harekete geçmek 
gerektiği ortadadır. Bu aciliyet kabul 
edildiğinde, atılacak adımların ilkin 
mevcut sistemin içinde, o sistemin 
araçları ve aktörleri eliyle yapılması 
zorunluluğu da daha anlaşılır hale 
gelecektir. Yeşil Ekonomi ne piyasa 
sistemine ne fiyat mekanizmasına ne 
de özel sektöre karşı bir alternatiftir. 
Ancak bu, onları veri olarak aldığı an-
lamına da gelmez. Bunlar bugünden 
yarına dönüşüm için kullanılması ge-
reken araç ve aktörlerdir. Araçların 
esiri olma tehlikesi elbette ki vardır, 
ancak hızla uçuruma doğru ilerlerken 
bu riskler ikincil önem taşımaktadır. 
Her halükârda bu bir güç savaşıdır ve 
bu dönüşümün ne kadar hızlı ve ne 
kadar samimi olacağı, toplumsal mü-
cadeleler tarafından belirlenecektir.

Yeşil Ekonomi ne piyasa sistemine ne fiyat 
mekanizmasına ne de özel sektöre karşı bir alternatiftir. 
Ancak bu, onları veri olarak aldığı anlamına da gelmez. 

Bunlar bugünden yarına dönüşüm için kullanılması 
gereken araç ve aktörlerdir. Araçların esiri olma 

tehlikesi elbette ki vardır, ancak hızla uçuruma doğru 
ilerlerken bu riskler ikincil önem taşımaktadır.

DOSYA YEŞIL EKONOMI VE ÇEVRE AHLAKI
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İslam’da çevre ahlakı*
DOÇ.DR. AHMET BOZYIĞIT
SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ, İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ

Çevre ahlakı, bir açıdan insanların doğal çevreleri ile 
olan ilişkilerinde doğal denge ve düzenin korunması 
ve bu ilişkide ortaya çıkan sorunlar ve nedenlerinin 
belirlenip çözüme kavuşturulması ile uğraşırken, bir 
başka açıdan da değer ve kural koyucu bir ahlak 
olarak insanların çevreleri ile olan ilişkilerinin ahlaki 
açıdan en iyi nasıl olması gerektiği ile ilgili kuramlar ve 
ilkeler geliştirir, öneriler getirir ve öğütlerde bulunur.

ISLAM dini, insanın alemle olan iliş-
kisini ibadet anlayışı çerçevesinde bü-
tünsel olarak ele alır. İnsanın çevresiy-
le ilişkisi konusu, İslam’ın doğuşuy-
la birlikte başlamıştır. Bu bakımdan 
Kur’an’da ve Hz. Peygamber’in sünne-
tinde insanın çevresi ile ilişkisi konu-
sunda göstereceği erdemli davranışlar 
ibadet sayılmıştır.

Kur’an-ı Kerim, diğer kutsal kitap-
lara nazaran özel anlamda tabiattan ve 
genel anlamda da kâinattan en fazla 
söz eden Kutsal Kitaptır. Kur’an, ta-
biat hakkında bilgi verirken aynı za-
manda insanın tabiatla nasıl bir ilişki 
içerisinde olması gerektiği konusunda 
da bilgi vermektedir. Kur’an’da kâina-
tın Allah’ın varlığının delillerinden 
olduğu, insan için yaratıldığı, manevi 
bir yapısının olduğu anlatılır.

Ekolojik dengenin korunması 
konusunda sadece ağaç ve yeşil ala-
na değil, hayvana karşı gösterilmesi 
gereken şefkat ve merhamet ve hay-
van neslinin korunması konusunda 
da Peygamberimiz çok hassas davran-
mış, hayvanlara işkence yapanlara la-

net etmiştir. Hz. Peygamber devesini 
aç bırakan bir kişiyi Allah’tan kork-
mamakla suçlamış, yaptığının yanlış 
olduğunu söylemiştir.

Çevreyi ilgilendiren her konuda 
Müslümanları bilgilendiren ve onları 
uyaran Hz. Peygamber, suların kulla-
nımından tutun, evlerin ve yolların 
nasıl yapılması gerektiğine, Medi-
ne’nin çevresinde avlanmanın, ağaç 
kesmenin, ot biçmenin yasaklanma-
sına kadar, ekolojik dengeyle alakalı 
olarak birçok konuda uygulamalar ge-
tirmiştir. Hz. Peygamber abdest alan 
birisinden, suyu israf etmemesini is-
temiş, dere kenarında bile olsa israfın 
haram olduğunu ifade etmiştir.

İslam ahlakçılarının eserlerinde 
çevre hassasiyeti ile ilgili vermiş ol-
dukları bilgilere baktığımızda bu ko-
nunun tarihsel bağlamı içerisinde ele 
alındığını görüyoruz. Bugünkü an-
lamıyla çevre sorunlarının olmadığı, 
kâinatın ekolojisinin henüz bozul-
madığı bir dönemde, çeşitli ayet ve 
hadislerin de işaret ettiği gibi, İslam 
kültüründe tabiatı, tabii varlıkları ko-

ruma, şehircilik, kısacası evrenin dü-
zeni ile ilgili ekolojik bir düşüncenin 
var olduğu bir gerçektir.

İslam ahlak öğretisinde çevre ahla-
kı, çevre ile ilişkilerimizi ahlaki açıdan 
ele alıp düzenlemeye çalışan bir ahlak 
dalıdır. İslamî Ekoloji, aynı zamanda 
kuralsal ve hukuki yaptırımları olan 
bir ekolojidir. İslam, ekoloji mesele-
sini, sadece kişilerin veya toplumların 
inançlarına ve ahlaklarına bırakmı-
yor; inançları ve ahlakı temel almak-
la birlikte, çevrenin korunması için 
belli kurallar koyuyor ve buna uyma-
yanlara cezalar veriyor. Bu bakımdan 
çevre ahlakı, bir açıdan insanların do-
ğal çevreleri ile olan ilişkilerinde do-
ğal denge ve düzenin korunması ve 
bu ilişkide ortaya çıkan sorunlar ve 
nedenlerinin belirlenip çözüme ka-
vuşturulması ile uğraşırken, bir başka 
açıdan da değer ve kural koyucu bir 
ahlak olarak insanların çevreleri ile 
olan ilişkilerinin ahlaki açıdan en iyi 
nasıl olması gerektiği ile ilgili kuram-
lar ve ilkeler geliştirir, öneriler getirir 
ve öğütlerde bulunur.

İslam bilginlerinden Nazzam (ö. 
835), Cahız (d. 776 – ö. 869), İhvâ-
nu’s-Safâ, İbn Tufeyl (ö. 1185), Mev-
lâna (1207-1273) gibi ilim adamları, 
canlı ve cansız bütün varlığın kökeni, 
özellikleri ve yaşamları gibi durum-
lardan bahsederken henüz o dönem-
lerde çevre bir büyük problem haline 
gelmediği için doğrudan bu konuya 
temas etmemişlerdir. Ancak dolaylı 
da olsa bütün canlı ve cansız türle-
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riyle ilgili çevreyi de dolaylı olarak il-
gilendiren bilgiler vermişlerdir. Ayrı-
ca yakın tarihte bu konuyla ilgilenen 
Ahmet Hamdi Akseki’nin Ahlak İlmi 
ve İslam Ahlakı adlı kitabında “Hay-
vanlara Şefkat” gibi bölüm başlıkla-
rı vardır. Bununla birlikte İslam çev-
re etiğinin dört temel kuramından 
bahsetmek mümkündür. Bunlar: 1. 
Yararlılık (Menfaat) Kuramı, 2. So-
rumluluk (Mesuliyet) Kuramı, 3. Er-
demlilik (Fazilet) Kuramı, 4. Bilgelik 
(Hikmet) Kuramı.

Cafer Sadık Yaran’a göre bun-
ların hepsi de geniş anlamda İslam 
çevre etiği kuramlarıdır ve bu itibar-
la da aynı oranda olmamakla birlikte, 
hepsinin temelinde Kur’an ve Sünnet 
öğretileri ve öğütleri bulunmaktadır. 
İslam ahlakçıları tarafından çevre ile 
ilgili detaylı bilgilerin kaynaklarda 
fazla olmayışını, yaşadıkları dönem-
de günümüzdeki anlamıyla çok büyük 
seviyede çevre felaketleri ve krizleri-
nin olmayışına bağlamak mümkün-
dür. Buna rağmen bu konuların işlen-
diğini görüyoruz. Bu bağlamda çevre 
konusunun bağımsız bir ahlak disip-
lini haline gelmesinin, çevre sorun-
larının küresel bir kriz halini aldığı 
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren 

başlamış olduğunu söylemek müm-
kündür.

Genel bir perspektifle baktığımız-
da İslam ahlak öğretisine göre evren 
düzenlidir ve doğa, insana bahşedil-
miş bir hediyedir. Bu, Allah’ın insan-
lara bir nimeti ve lütfudur. Bu nimete 
sahip çıkmak, onu güzel kullanmak, 
tasarrufta bulunmak insanın görevi-
dir. Gece ve gündüzün birbirini takip 
etmesi, dağlar, gökler, yer, denizler ve 
içindekilerin düzeni ve ahengi ile il-
gili Kur’an’da birçok ayet mevcuttur. 
Allah’ın hediyesi, hediyelerin en gü-
zelidir. Bu nedenle bunu en güzel şe-
kilde korumalı ve sahip çıkılmalıdır. 

İslam ahlakına göre evren aynı za-
manda “amaçlı” olarak yaratılmıştır. 
Alemdeki canlı-cansız, küçük-büyük, 
karada-denizde, dünyada veya diğer 
gezegenlerde olsun bütün varlıkların 
bir yaradılış amacı vardır. İnsanın bu 
evrendeki görevi, mevcut konumuna 
göre bu amaca uygun hareket etmek-
tir. İslam filozoflarına göre evren en 
mükemmel varlık olan Allah tarafın-
dan yaratıldığı için yaratılabilecek en 
güzel surette yaratılmıştır. Bundan 
daha güzel bir evren olamazdı. Çün-
kü Allah en güzeldir, yarattığı şey de 
en güzel olur. Bu nedenle bu en gü-

zel olanın güzelliğine halel getirecek 
her şeyden uzak durmak esastır. Bu 
da ekolojik dengeyi korumakla müm-
kündür.

İslam’ın bu konudaki bakış açısı 
böyle olunca ekosisteme karşı duyar-
lı olması gereken insanlar herkesten 
çok Müslümanlar olmalıdır. Yine İs-
lam ahlakına göre, doğa “kutsal yurt” 
olarak yaratılmıştır. Varlık olarak ne 
varsa bunun ilk sebebi ve yaratıcısı Al-
lah’tır. Her şey O’nun mülkiyetinde-
dir. Bunun için insan kendisini bir ki-
racı gibi görmeli, kendi tasarrufunda-
ki doğaya karşı itinalı davranmalıdır. 
Çünkü her şeyi sınırsız bir şekilde kul-
lanma hakkı kendisine verilmemiştir. 
Gerçek sahibi Yaratıcısı olduğundan, 

Peygamberimizin uygulamalarına baktığımız zaman, 
çevre hassasiyeti çok bariz olarak hem sözleri 

hem de eylemlerinde kendisini göstermektedir. 
Yaşadığı Medine’nin ve Taif gibi diğer şehirlerin 

çevrelerini sit alanı olarak ilan etmekle buralarda 
adeta bir yeşil kuşak oluşturmuştur. Hayvanların 
korunması, yem verilmesi, hayvanlara gücüne 

göre yüklenilmesi ve av hayvanlarının korunması 
konularında Peygamberimizin uyarıları söz konusudur.

DOSYA YEŞIL EKONOMI VE ÇEVRE AHLAKI
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ekolojik dengeyi korumak zorunda-
dır. Allah doğayı ve içindekileri insa-
nın yararlanması için kendi emrine 
vermiştir. Yer ve göktekilerin hepsi in-
san içindir. İnsan kendisine bahşedi-
len bu kutsalı korumakla, sorumlulu-
ğunun bilincinde ve ahlaklı olmakla 
emredilmiştir. İnsan bu bilinçle hare-
ket etmeli, Allah’ın en ince ve estetik 
bir şekilde yarattığı bu muhteşem ale-
min yaratılış ruhunu araştırıp kendi-
sine dersler çıkarmalı, Allah’ın eserine 
karşı nazik davranmasını bilmelidir.

Kur’an-ı Kerim’deki evren ve do-
layısıyla çevreyle alakalı ayetlerde ev-
renin insana bahşedilmiş bir nimetler 
manzumesi olduğu, bir düzen için-
de yaratıldığı, bu düzenin korunma-

sı gerektiği ile ilgili hayli bilgi mev-
cuttur. Ayetlerde çevre veya ekoloji, 
bir bütün olarak görülmekte, çevre-
ye karşı gösterilecek hassasiyet, gün-
lük ibadetlerdeki duyarlılık ile eşde-
ğer sayılmakta ve bu hassasiyetten 
uzak kalındığında da yeryüzünün 
fesada uğradığından bahsedilmek-
tedir. Kur’an’da bu vurgu yapılırken 
bu fesadın sebebinin de insanın ken-
disi olduğu belirtilmekte ve insanın 
sorumluluğunun bilincinde olması 
gerektiği bildirilmektedir.

Peygamberimizin uygulamalarına 
baktığımız zaman, çevre hassasiyeti 
çok bariz olarak hem sözleri hem de 
eylemlerinde kendini göstermektedir. 
Yaşadığı Medine’nin ve Taif gibi di-

ğer şehirlerin çevrelerini sit alanı ola-
rak ilan etmekle buralarda adeta bir 
yeşil kuşak oluşturmuştur. Hayvanla-
rın korunması, yem verilmesi, hayvan-
lara gücüne göre yüklenilmesi ve av 
hayvanlarının korunması konuların-
da Peygamberimizin uyarıları söz ko-
nusudur. Bitkilerin korunması, suyun 
israf edilmemesi, ağaçların ekilmesi, 
kesilen ağaçlar için cezaların verilme-
si gibi uygulamalar da hadis kaynak-
larında mevcuttur. Peygamberimizin 
çevrenin korunmasına karşı verdiği 
mücadele, daha sonraki Müslüman 
toplumlarca aynı hassasiyetle maale-
sef devam ettirilememiştir.

* “İslam Ahlak Öğretisinde Çevre Bilinci” 
adlı makaleden faydalanarak hazırlanmıştır.
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DOÇ. DR. FURKAN YILDIZ:

Temel problem, “her şeye 
rağmen üretim” anlayışıdır
RÖPORTAJ: YAHYA AYYILDIZ

Problem günümüz hâkim iktisadi anlayışın 
ortaya çıkardığı “her şeye rağmen üretim”, 
“her ne olursa olsun üretim” anlayışıdır. Yani 
neo-klasik politikalar ve bu politikalara sıkı 
sıkıya bağlı hükümetler, firmalar, iş çevreleri, 
fabrikatörler vs. önemli olanı sanki sadece ve 
sadece üretmek şeklinde tanımlamaktalar. 

Yeşil ekonomi nedir?
18. yüzyılda yaşanan Sanayi Dev-

rimi sonrası dünyada iktisadi anlayış 
bir dönüşüme uğradı. Eskiden üre-
tim küçük bölgelere, küçük pazarla-
ra yönelik ya da geçimlik bir üretim 
anlayışına sahipti. İhtiyaç kavramı da 
modern iktisat biliminin öngördüğü 
üzere “sınırsız” değildi. Bu sebepledir 
ki günümüzdeki kadar çeşitli bir üre-
tim yoktu. İnsanlar üretim-tüketim 
ilişkilerini genellikle temel ihtiyaçları-
nı gidermeye yönelik olarak kuruyor-
lardı. Tüm bu hikâye esasen insanın 
aynı zamanda doğa ile iç içe yaşaması-
na da tekabül etmekteydi. Genellikle 
tarım toplumu olan 18. Yüzyıl öncesi 
toplum çevreyi kirleten bir üretim-tü-
ketim anlayışında değildi. 

Ancak sanayi devrimi ile birlikte 
üretim-tüketim kalıplarının dönüş-

mesi, geçimlik üretim yerine kitlesel 
üretimin artması, petrol, kömür gibi 
yakıtların üretim süreçlerine entegre 
edilmesi, Avrupa’da hızlanan sömür-
gecilik faaliyetleri (belki de ekonomik 
sömürgecilik demek daha uygun ola-
caktır) insanın doğa ile birlikte değil 
doğaya karşı bir kapitalist anlayışa 
doğru evrilmesine neden olmuştur. 
Bu süreç insanoğlunun daha önceki 
dönemde hiç olmadığı kadar doğayı 
kirletmesine ve hatta onu tüketmesi-
ne neden olmuştur. 

Küresel kapitalist ilişkilerin çevre-
ye verdiği zarar ilk dönemde belki fark 
edilmemişti. Ya da dünya ekonomile-
rinde yaşanan hızlı iktisadi büyüme 
ve özellikle 2. Dünya savaşı ile 1973 
petrol krizi arasında yaşanan müref-
feh yıllar politika yapıcıların yaratı-
lan çevresel tahribatı pek göz önün-

de bulundurmamasına neden olmuş 
da olabilir.

Ancak sonraki dönemlerde yara-
tılan çevresel tahribat fark edilmiş ve 
bu duruma karşı çeşitli itirazlar geliş-
tirilmiştir. Bu dönemde çevresel so-
runların küresel politika ajandalarına 
girmesinde Roma Kulübünün önem-
li bir köşe taşı olduğunu ifade etmek 
anlamlı olacaktır. Roma Kulübü ka-
pitalist üretim tarzının çevresel kay-
gılardan yoksun olduğu müddetçe bu 
sistemin sürdürülebilir olmayacağına 
işaret etmiş ve küresel bir farkında-
lığın yaratılmasına vesile olmuştur 
(1972). Sonrasında küresel anlamda 
çevreye saygılı bir sürdürülebilir bü-
yüme/kalkınma farkındalığının özel-
likle 1980’li yıllar itibariyle hızlandı-
ğını ifade etmek mümkündür. Bu yıl-
larda sanayileşme döneminin berabe-
rinde getirdiği hâkim paradigma olan 
“her şeye rağmen üretim” anlayışının 
sebep olduğu çevresel tahribat sorgu-
lanmaya başlanmış, var olan çevrenin 
sadece cari nesil tarafından tüketil-
memesi ve gelecek nesillere yaşana-
bilir bir dünyanın miras bırakılması 
gerektiği ekonomi politikalarında yer 
edinmeye başlamıştır.

Bu bağlamda özellikle 1990’lar iti-
bariyle hız kazanan ve hemen hemen 
aynı manalara gelmekte olup birbiri-

DOSYA YEŞIL EKONOMI VE ÇEVRE AHLAKI
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nin yerine kullanılabilen yeşil ekono-
mi, yeşil büyüme ya da yeşil kalkın-
ma kavramları yukarıda bahsedilen 
paradigma dönüşümünün tezahürü 
olarak ortaya çıkan kavramlardır. İşte 
yeşil ekonomi özünde ekonomi, çevre 
ve toplum olmak üzere üçlü bir saca-
yağı üzerine oturtulmuş bir iktisadi 
anlayışı barındırmaktadır. Yeşil eko-
nomi kabaca çevresel ve toplumsal 
tahribatın minimize edildiği bir ik-
tisadi üretim anlayışı ima etmekte-
dirler. Bu bağlamda yukarıdaki ye-
şil ekonomiyi dengeli bir ekonomik, 
sosyal ve çevresel kalkınma eksenin-
de çevrenin korunmasını ve verimli 
kaynak kullanımını ana eksene alan, 
sosyal refahı artıran, insan odaklı bir 
ekonomik sistem olarak tanımlamak 
mümkündür.

Yeşil ekonomi ve çevre konusu-
nun son yıllarda daha fazla gün-
deme gelmesinin nedeni nedir?
Esasen yeşil ekonomi ya da yeşil 

ekonomiye benzer kavramların çok 
da yeni olduğu bana göre doğru bir 
durum değil. Evet yeşil ekonomi olarak 
belki karşımıza son zamanlarda çık-
mış olsa da dünya çevrenin kirletildi-
ği gerçeğini daha önce fark etmiştir. 
Yukarıda da ifade edildiği gibi Roma 
Kulübü’nü temsil eden Meadows ve 
arkadaşları bundan 50 yıl önce çevre-
ye daha saygılı bir sistem geliştirilme-
diğinde içinde yaşadığımız dünyayı 
kaybedeceğimizi ifade etmiştir. Ayrıca 
Roma Kulübüne göre büyüme sınır-
sız bir olgu değildir. Herman Daly ise 
Ortodoks iktisadın büyüme ile kal-
kınma arasında organik bir bağ oldu-
ğu iddiasını reddetmiş, bu iki kavra-

mın birbiriyle örtüşmeyeceğine işaret 
etmiştir. Daly’ye (1995) göre büyüme 
niceliksel, kalkınma ise niteliksel/zi-
hinsel bir olgudur. Yani bir birey ge-
lirinde artış olmadan sadece nitel/
zihinsel bir kalkınma sayesinde daha 
müreffeh bir hayata sahip olabilir. Ya-
ni Daly aslında lüks evlere, arabalara, 
iyi finansal imkanlara sahip olan bir 
bireyin doğayla iç içe yaşayan, doğal 
ürünler tüketen, sabah uyandığında 
ormanda yürüyüş yapma ya da deniz-
de yüzme imkanına sahip olan bir bi-
reyden mutlak surette daha kalkınmış 
ya da daha mutlu olamayacağını ifade 
etmektedir. Tüm bu teorik mülahaza-
lar neoklasik iktisadın çevre üzerinde 
yarattığı devasa olumsuzluklara işaret 
ederek sistemin sürdürülebilir olma-
dığına işaret etmektedirler.

Bu çerçeveden bakıldığında aslın-
da yeşil ekonomi ya da çevre konu-
larının son yıllarda konuşulduğunu 
söylemek doğru olmaz. Aslında belki 
de son yıllarda daha yüksek bir sesle 
konuşuluyor demek sanki daha doğ-
ru bir ifade olacaktır.

Doğaya karşı duyarsızlığın ne-
denleri nelerdir?
Aslında duyarsızlık kavramını do-

ğaya karşı duyarsızlık şeklinde ifade 

etmek bana göre doğru bir bakış açı-
sı değil. Yani duyarsızlık denilen şey 
bana göre bir bireyde olan ve onun 
doğalında gelişen bir durum. Yani bir 
birey doğaya karşı duyarsızsa muh-
temelen genel olarak duyarsızdır. Bu 
tutumu sadece doğaya karşı değildir. 

İktisadi olarak bakıldığında bu so-
ruyu sanki şu şekilde cevaplayabiliriz. 
Bana göre problem günümüz hâkim 
iktisadi anlayışın ortaya çıkardığı “her 
şey rağmen üretim”, “her ne olursa ol-
sun üretim” anlayışıdır. Yani neo-kla-
sik politikalar ve bu politikalara sıkı 
sıkıya bağlı hükümetler, firmalar, iş 
çevreleri, fabrikatörler vs. önemli ola-
nı sanki sadece ve sadece üretmek şek-
linde tanımlamaktalar. Yani yapman 
gereken tek şey her zaman üretmek. 
Nasıl ürettiğin, neye rağmen üretti-
ğin ve üretirken kime/neye zarar ver-
diğin pek de önemli olmayan, göz ar-
dı edilmesi mümkün diğer önemsiz 
şeyler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Dolayısıyla dünyada var üretimi bir 
tek fabrikanın yaptığını varsayarsak 
bu devasa küresel fabrika sadece ken-
dine tanımlananı üretmeye odaklan-
makta, bunu üretirken diğer şeyleri 
göz ardı etmektedir. Bu diğer önem-
siz şeylerden biri de çevreye verilen 

DOÇ. DR. FURKAN YILDIZ
Furkan Yıldız, 1984 yılında Ankara’da doğmuş-
tur. Lisans ve yüksek lisans derecelerini sırasıy-
la 2008 ve 2012 yıllarında Marmara Üniversi-
tesi’nden alan Yıldız, doktorasını 2017 yılında 
İstanbul Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında 
Orta Gelir Tuzağı, Nedenleri ve Sonuçları: Kırıl-
gan Beşli Ülkeleri Deneyimi başlıklı teziyle ta-
mamlamıştır. Hâlen Kırklareli Üniversitesi’nde 
öğretim üyesi olarak görev yapan Yıldız’ın 
enerji, büyüme, suç, bağımlılık gibi alanlarda 
çalışmaları bulunmaktadır.
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zarar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Aslına bakılırsa bu duyarsızlığın 

ardında yatan neden İktisat disiplini-
nin öğretilerinde kendini göstermek-
tedir. Klasik İktisat Ekolü günümüz 
modern iktisat disiplinini ortaya çı-
karan, temel kavramsallaştırmaları-
nı yapan ve Marksist iktisat ekolü de 
dahil günümüzde var olan ekollerin 
hemen hemen hepsini etkileyen bir 
ekoldür. Bu ekolün bireyi rasyonel in-
sandır. Bu insan adeta bir makinedir. 
Her zaman fayda maksimizasyonunu 
düşünür. Attığı her adımda, aldığı her 
nefeste kendi faydasını maksimize et-
mek isteyen bu rasyonel insan pro-
totipi faydasını maksimize ederken 
mutlaka ve mutlaka bir diğerine za-
rar verecektir. Ama verilen bu zarar 
faydasını maksimize etmeye çalıştığı 
sürece mubahtır. Görmezden geline-
bilir. İşte bu öğretiyi toplumsal ikti-
sadi ilişkilere yedirmeye çalışan ikti-
sat fayda/kar maksimizasyonu üret-
me sürecinde yarattığı olumsuzlukları 
sadece görev zararı şeklinde görmek-
tedir. Yani bir dere kenarına kurulan 
X fabrikasının birincil hedefi mini-
mum maliyetle maksimum karı elde 
etmek olacaktır. Maliyetini minimi-
ze etmek isteyen böylesi bir kuruluş 
çevresel tahribatı önlemek için oluş-
turulan baca filtresi vs. gibi maliyetle-

re katlanmak istemeyecektir. Üretim 
sürecinde oluşan atıkları olması ge-
rektiği gibi depolamayacaktır. Dolayı-
sıyla doğaya karşı duyarsızlığı yaratan 
etmenler olduğuna inandığım olağan 
şüphelilerden en önemlisi hâkim ik-
tisadi anlayışın ürettiği insan tipi ve 
peşinde koştuğu hedef olan kar/fayda 
maksimizasyonu ve “her şeye rağmen 
üretim” anlayışıdır.

Çevre konusu hangi başlıklarda 
acil bir sorun veya tehdit haline 
gelmiş durumdadır?
Belki de bu konuda bir sıralama 

yapmadan problemleri sıralamak da-
ha anlamlı olacaktır. Çünkü söz konu-
su problemleri bir aciliyet listesi şek-
linde ifade edersem bu benim süb-
jektif görüşüm olur. Ve bu soru bir 
başkasına yöneltildiğinde büyük ola-
sılıkla başka bir sıralaması olacaktır. 
Bir de söz konusu problemli alanlar 
aslında birbirinden bağımsız, ilişkisi 
olmayan şeyler değil. Problemin bi-
rine çözüm üretildiğinde muhteme-
len bir başka problem de üretilen çö-
zümün yaratacağı pozitif dışsallık ile 
birlikte ortadan kalkabilir. Dolayısıy-
la ben burada bir sıralama yapmayı 
tercih etmiyorum.

Ama problemleri saymak gerekir-
se kamuoyu tarafından çokça zikredi-
len küresel ısınma, mevsim değişiklik-

leri, küresel ısınmaya bağlı kutuplarda 
buzulların erimesi, atmosfere salınan 
zararlı gazların yarattığı etki, son yıl-
larda daha fazla şahit olunan erozyon, 
toprak kayması, sel gibi felaketler… 
Tüm bunlar aslında insan eliyle ya-
ratılan olumsuzluklar. Bu problem-
ler insan hayatını ciddi bir biçimde 
etkilemektedir. İroniktir ki insanoğ-
lu yarattığı olumsuzluğun yol açtığı 
fizyolojik sorunlardan kaçmaya çalı-
şırken bile bir yandan çevreye zarar 
vermeye devam ediyor. Klima kulla-
nımını buna örnek verebiliriz. 

Fosil yakıtların terk edilmesi-
ne yönelik bir eğilim var ancak 
bunun alternatifi olan enerjiler 
de benzeri sorunlara yol açmı-
yor mu? 
Evet bu konuda genel bir iyileş-

menin en azından zihinlerde olduğu, 
temiz enerjinin artık daha fazla talep 
gördüğü yadsınamaz bir gerçek. Ülke-
ler fosil yakıtlara alternatif olarak gü-
neş, rüzgâr, jeotermal, biyoenerji vs. 
gibi farklı alternatiflerin üretimini ve 
çeşitliliğini artırmaktalar. Esasen bu 
durumun arkasında sadece çevresel 
tahribatı azaltma isteği bulunmamak-
tadır. Bu durumu hemen kuzeyimiz-
de cereyan eden Rusya Ukrayna savaşı 
kanıtlamaktadır. Batıya eklemlenme 
politikası güden Ukrayna’nın NA-
TO’ya üyelik hamlesi Rusya’yı uzun 
zamandır rahatsız eden bir meseleydi. 
Ukrayna’nın olası bir NATO üyeliği 
Rusya ile NATO’nun sınır komşusu 
haline getirecektir. Tarihsel açıdan her 
zaman Batı Blokunun karşısında bir 
güç olarak konumlanan Rusya’nın bu 
duruma kayıtsız kalması mümkün de-

Yeşil ekonomi bağlamında toplumsal sürdürülebilirliğin 
bir boyutu çevreye saygılı bir anlayışın geliştirilmesidir. 

Bireylerin gelişim evresinde en önemli unsuru 
oluşturan eğitim sistemini bir araç olarak kullanmak, 

çevresel farkındalığı yüksek zihinlerin meydana 
getirilmesinde oldukça işlevsel bir enstrüman olacaktır.

DOSYA YEŞIL EKONOMI VE ÇEVRE AHLAKI
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ğildi. İşte bu sebeple ortaya çıkan sa-
vaşta Batı Ukrayna’dan yana tavır al-
mış Rusya’ya çeşitli alanlarda yaptı-
rımlar uygulamışlardır. Ancak tüm bu 
yaptırımlar Batı’nın Rus petrol ve do-
ğalgazına erişimini sınırlandırmıştır. 
Batı ise bu durumla başa çıkmak için 
çeşitli alternatif yakıtların tüketimini 
ajandasına aldı. Bu durum aslında ye-
ni bir şey değil. 1973 yılında yaşanan 
petrol krizinde de Batı aynı zorluklar-
la karşılaşmıştı. Ve o dönem yenilene-
bilir enerji teknolojisi çalışmalarının 
hız kazandığı dönem olarak karşımı-
za çıkmıştı. 

Türkiye’de yeşil ekonomi anla-
yışı ne düzeyde? Kalkınma ça-
balarında çevre duyarlılığı gö-
zetilmekte midir?
Türkiye’nin tarihsel süreç içerisin-

de çevresel kaygılarının politikalarına 
nasıl ve ne kadar yansıtıldığını ince-
lemek için kalkınma planları önemli 
başvuru kaynaklarıdır. Bu bağlamda 
çok sınırlı olsa da çevresel kaygılara 
yer verilmesi ilk olarak 3. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’na tekabül etmekte-
dir. Bu dönemde sanayileşme yarışına 
giren Dünya ile birlikte Türkiye’de de 
fosil yakıt tüketimi hızlı bir biçimde 
artmıştır. Dolayısıyla sürdürülebilir 
çevre düşüncesi de bu dönemde fi-
lizlenmiştir. Devam eden kalkınma 
planlarında küçük değişikliklerle te-
mas edilen çevrenin sürdürülebilirliği, 
1990 yılında uygulamaya konulan 6. 
Beş Yıllık Planı’nda geniş bir kapsa-
ma yayılarak; ekonomi politikalarının 
her aşamasında gözetilmesi gereken 
bir husus olarak karşımıza çıkmakta-
dır. 7. ve 8. Kalkınma Planlarında yi-

ne büyük oranda yer verilen ekonomi 
ve çevre ilişkisi, 9. Plan ile birlikte bo-
yut değiştirmiştir ve AB mükteseba-
tına uyum paralelinde düzenlenmeye 
başlanmıştır. 10. Kalkınma Planı’nda 
ise başka bir gelişme yaşanmış ve ye-
şil büyüme kavramına ilk kez atıf ya-
pılmıştır.

Yeşil ekonominin ülkemizde daha 
yaygın bir biçimde konuşulup tartışıl-
dığı yıllar 2000’lere karşılık gelmekte-
dir. Bu sebeple iktisadi karar alıcıların 
ürettikleri ve uyguladıkları ekonomi 
politikalarını 21. yüzyıl itibariyle in-
celemek, uygulanan iktisat politikala-
rının yeşil ekonomi anlayışına uygun 
düşüp düşmediğini analiz etmek nok-
tasında uygun bir yöntem olacaktır. 
Ekonomi yönetimlerinin arzuladık-
ları nihai hedef olan ekonomik büyü-
menin kaynaklarını incelemek, araş-
tırmacılara, ilgili ülkenin önceliğinin 

“her şeye rağmen büyüme” mi yoksa 
“sürdürülebilir büyüme” mi olduğu 
hakkında bilgi verebilir. Bu bağlam-
da Türkiye ekonomisinin 2004-2018 
yılları arasındaki sektörel performan-
sına ait veriler incelendiğinde; 2018 
yılında 2004 yılına göre tarım 4 kat, 
imalat sanayi 7,2 kat, inşaat 8,6 kat 
ve hizmet sektörü ise 6,2 kat büyü-
müştür. Bu kompozisyon Türkiye’de 
incelenen döneminde büyümenin lo-
komotif sektörlerinin inşaat, imalat 
sanayi ve hizmet sektörü olduğunu 
göstermektedir. Bu sektörlerden inşa-
at sektöründe meydana gelen artış, iç 
piyasada bu sektöre olan talep artışı-
nı göstermesi bakımından önemlidir. 
İnşaat sektörü, doğası gereği; yaratıcı-
lığa, inovasyona yer olmayan, katma 
değeri düşük olan ve bir yandan da 
makul bir şehircilik planı dahilinde 
uygulanmadığı takdirde birçok çev-
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resel soruna yol açan bir sektördür ve 
bu sektör üzerinden sürdürülebilir bir 
büyüme sağlamak zordur. Türkiye’de 
inşaat sektörünün gelişim sürecine 
bakıldığında tam da bu tarz bir geli-
şim yaşanmıştır. Tarım arazilerinde, 
orman, yayla, kıyı şeridi, doğal, kül-
türel varlıklar gibi yerlerde denetim-
den yoksun bir biçimde gelişen çarpık 
kentleşmenin Türkiye’de sürdürülebi-
lir bir iktisadi büyümeye imkân sağ-
lamadığı ve çok ciddi çevresel tahri-
bata yol açtığı görülmüştür. İnşaata 
dayalı büyüme stratejisinin bir diğer 
olumsuz yanı da optimum kaynak da-
ğılımına engel teşkil ediyor olmasıdır. 
Hızlı bir nakit akışına ve yüksek kâr 
oranına sahip olması sebebiyle inşaat 
sektörü birçok yatırımcıyı cezbederek 
yatırım yapmalarına sebep olmuştur. 
Böylelikle ülke içinde girişimcilerin 
yenilik üretme, inovatif faaliyetlerde 
bulunma motivasyonlarının kırılma-
sına neden olmaktadır. Nihai kertede 
Türkiye’nin mevcut büyüme stratejisi-
ni oluşturan unsurların yeşil büyüme 
anlayışından oldukça uzak olduğunu 
ifade etmek mümkündür.

Çevreyle barışık bir ekonomi 

için bundan sonra neler yapıl-
ması gerekir? 
Özünde gelecek nesillere yaşana-

bilir bir Dünya bırakabilme kaygısı 
olan, ekonomi, çevre ve toplumun 
dengeli bir biçimde sürdürüldüğü, 
insana saygılı bir anlayışın tezahürü 
olan yeşil ekonomi anlayışı son yıl-
larda yaygın bir tartışma alanı olagel-
miştir. İklim değişikliğinin beraberin-
de getirdiği olumsuzlukları minimi-
ze etmek ve iklim değişikliğinin önü-
ne geçmek isteyen ülkeler bireysel ve 
toplumsal birtakım önlemlere başvur-
maktadırlar. Bu durum Türkiye’nin 
de dikkatini çekmiş ve gerek poli-
tik düzlemde gerek uygulama düzle-
minde birtakım önlemlerin alınması-
na vesile olmuştur. Özellikle Avrupa 
Birliği ile uyum süreci sebebiyle mük-
tesebatını Birliğe uyumlu hâle getir-
meye çalışan Türkiye, bu yolla “çevre” 
faslını da Birlik politikaları ile entegre 
hâle getirmek için girişimlerde bulun-
maktadır. Bu bağlamda Türkiye, yeni-
lenebilir enerji üretimini büyük oran-
da artırarak bu alanda önemli bir yol 
kat etmiştir. Yeşil ekonomi alanında 
Türkiye’nin en büyük kazancının ye-
nilenebilir enerji alanında olduğunu 

söylemek yersiz olmayacaktır. Türkiye 
yenilenebilir enerji ile alakalı çalışma-
larına ara vermeden devam etmelidir. 
Bu sayede petrol, kömür, doğalgaz gi-
bi çevreye zarar veren enerji türlerinin 
tüketimi azaltılarak çevrenin korun-
ması sağlanabilir. Eğer yenilenebilir 
enerji yatırımları yenilenebilir enerji 
teknolojileri üretimiyle birlikte yapı-
lırsa enerji arz güvenliği bağlamında 
da ülkeye ciddi bir kazanım sağlaya-
caktır. Zira yenilenebilir enerji tesis-
lerinin kurulumunun ithal bağımlısı 
olması da bir ithalat bağımlılığı çeşi-
didir. Böyle bir durumda enerji ala-
nında bağımlılık azalmayacak sade-
ce bağımlılığın kompozisyonu deği-
şecektir. 

Türkiye’de son 20 yıllık büyüme 
tecrübesine bakıldığında inşaat sek-
törünün büyümede lokomotif sek-
tör olduğu, çevreye saygı gösterme-
yen bir gayrimenkul stokunun oluş-
tuğu görülmektedir. Ne var ki bu tip 
bir büyüme hem iktisadi açıdan hem 
de çevresel açıdan sürdürülebilir de-
ğildir. Dolayısıyla Türkiye ivedilikle 
ilgili sektörü yoğun bir denetim altına 
almalı, gereken mevzuat düzenleme-
lerini yapmalı, kıyı şeridi, yayla, mera, 
orman, tarım arazileri gibi yerlere in-
şaat yapılmasına kesinlikle müsaade 
etmemelidir. Yerel yönetimlere de bu 
noktada büyük sorumluluk düşmek-
tedir. Yerel yönetimler yaşanabilir şe-
hir projeleri üretmeli, beton kentlerin 
oluşumuna müsaade etmemeli, rant 
uğruna imar planlarında değişiklikler 
yapmamalı, çevreci bir tasarıma sa-
hip olan ve kendi enerjisini üretebi-
len akıllı yapı çözümlerini teşvik et-
melidir. Böylelikle toplumsal bilinç 

Yeşil ekonomi özünde ekonomi, çevre ve toplum 
olmak üzere üçlü bir sacayağı üzerine oturtulmuş 

bir iktisadi anlayışı barındırmaktadır. Yeşil ekonomi 
kabaca çevresel ve toplumsal tahribatın minimize 

edildiği bir iktisadi üretim anlayışı ima etmektedirler. 
Bu bağlamda yukarıdaki yeşil ekonomiyi dengeli bir 
ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınma ekseninde 

çevrenin korunmasını ve verimli kaynak kullanımını 
ana eksene alan, sosyal refahı artıran, insan odaklı bir 

ekonomik sistem olarak tanımlamak mümkündür.

DOSYA YEŞIL EKONOMI VE ÇEVRE AHLAKI
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artırılarak çevreye, topluma ve tari-
he saygılı bir anlayış hâkim olmalıdır.

Yeşil ekonomiyi oluşturan bir di-
ğer unsur da toplumdur. Yeşil ekono-
mi bağlamında toplumsal sürdürüle-
bilirliğin bir boyutu çevreye saygılı bir 
anlayışın geliştirilmesidir. Bireylerin 
gelişim evresinde en önemli unsuru 
oluşturan eğitim sistemini bir araç 
olarak kullanmak, çevresel farkında-
lığı yüksek zihinlerin meydana geti-
rilmesinde oldukça işlevsel bir ens-
trüman olacaktır. Bu çerçevede ana-
okulundan üniversiteye eğitimin her 
aşamasının tasarımında çevresel far-
kındalığın dikkate alınması toplumun 
farkındalığının da maksimum düzeye 
erişmesine vesile olacaktır. Böylelikle 
insanoğlu çevreyi kirleten bireyden, 
çevreyi koruyup gözeten bireye dö-
nüştürülmelidir.

Yeşil ekonominin önemli bir bo-
yutu da yeşil istihdamdır. Çevreye ve 
topluma saygılı bir üretim anlayışına 
hizmet eden yeşil istihdam dünyada 
hâlihazırda enerji, ulaşım, geri dönü-
şüm, gayrimenkul, tarım, finans vb. 
sektörlerde kendine yer edinmiştir. 
Türkiye’nin istihdam piyasalarını ye-
şil ekonomiye uygun bir hüviyete bü-
ründürerek yeşil işleri odak noktasına 
alması sürdürülebilir üretimin yanı sı-
ra sürdürülebilir ekonomik büyüme-
nin de sağlanmasına önayak olacaktır.

Tüm bunların yanında Türki-
ye’nin hukuk sisteminin yeşil eko-
nomi bağlamında düzenlenmesi ge-
rekmektedir. Kamu, sivil toplum, üni-
versiteler, özel sektör, mahallî idareler 
gibi aktörlerin iş birliği ile oluşturu-
lacak ve yürütülecek projeler ile yeşil 
kalkınma anlayışı tüm topluma ka-

zandırılmalıdır. Böylelikle ekonomik, 
sosyal, kültürel vb. tüm alanlarda ye-
şil büyüme anlayışı merkeze alınarak 
sürdürülebilir bir ekonomik, çevresel 
ve toplumsal hayat oluşturulabilir.

Yeşil ekonomi için küresel dü-
zeyde alınan önlemler, gelişmiş 
ülkeler ile gelişmekte olan ülke-
ler arasındaki uçurumu artırır 
mı yoksa azaltır mı veya hiçbir 
etkisi olmaz mı?
Açıkçası tamamen yeşil ekonomik 

bir sisteme dönüşen bir dünya hayal et-
tiğimizde bu yeni durumun ülkeler ara-
sı gelişmişlik düzeyini ne yönde etkile-
yeceğini kestirmek bana göre biraz zor 
bir durum. Çevreyi kirleten enerji tür-
lerinin küresel tüketimine baktığımız-
da gelişmiş ekonomilerde yoğunlaştığı 
bilinen bir gerçektir. Eğer bu yeni eko-
nomik sistemde söz konusu ülkeler fo-
sil yakıtların tüketimini azalttıklarında 
eski ekonomik performanslarını göste-
remezlerse bu durum az gelişmiş/ge-
lişmekte olan ülkeler ile olan gelişmiş-
lik makasının daralmasını sağlayabilir. 
Ama bir diğer yandan gelişmiş ülkeler 
halihazırda var olan teknoloji, Ar&Ge 
inovasyon yaratma becerilerini temiz 
enerji üretimi noktasında verimli bir 
biçimde kullanabilirlerse ekonomik 
performansları sekteye uğramayabilir, 
hatta daha iyi bir seviyeye ulaşabilir. Bu 
durumda da diğer ülkeler ile olan geliş-
mişlik seviyesi daha da açılabilir. Dola-
yısıyla bu durumu şimdiden kestirmek 
pek olası değil gibi geliyor bana.

Konuyla ilgili önemli bir baş-
lık da çevre ahlakı. Nedir çevre 
ahlakı ve bu hususta yeterli bir 

duyarlılığın olduğu söylenebi-
lir mi?
Çevre ahlakı bana göre kabaca in-

sanın doğa ile ilişkilerinde kurması 
gereken dengedir. Yani insanın yaşa-
mını sürdürürken, gündelik faaliyet-
lerini sürdürürken çevreye karşı adil 
olması, onu koruyup gözetmesi, do-
ğada var olan diğer canlı türlerinin 
yaşam haklarına saygı göstermesi şek-
linde açıklanabilir. 

Ancak bu hususta yeterli bir duyar-
lılığın olduğuna inanmadığım için az 
önceki cümlemde bilerek kurması ge-
reken ifadesini kullandım. Bence maa-
lesef toplumda çevreye olan hassasiyet 
yeterli düzeyde değil. Hemen hemen 
her gün yolda yürürken etrafa çöp atan, 
arabada içtiği sigaranın izmaritini cam-
dan dışarı atan, çeşitli şekillerde çevre-
yi kirleten kişileri görebiliyoruz. Ya da 
başka canlılara yaşam hakkı tanımayan 
davranışları da gözlemleyebiliyoruz. 

Bu noktada sokak hayvanlarının 
can güvenliği ve ayrıca insanların so-
kak hayvanları karşısında can güven-
liği gibi iki taraflı bir sorun da bulu-
nuyor maalesef. Yerel yönetimlerin ve 
hatta merkezi yönetimin bu proble-
min çözümü için de ayrıca ivedilikle 
harekete geçmesi gerekiyor.

Söz konusu sorunlara karşı çev-
re ahlakının yaygınlaştırılması 
bir çözüm olur mu?
Kısmen olabilir. Çevre ahlakının 

toplumsal olarak yaygınlaşmasının 
yolu da kanaatimce eğitimden geç-
mektedir. Bu eğitimin de öncelikle 
küçük yaşlarda aile içinde verilmesi, 
devamında da tüm eğitim hayatı bo-
yunca bireylere aktarılması gerekiyor.
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Iş Ahlakı 
Bibliyografyası ve 
Iş Ahlakı Sözlüğü 
tanıtım toplantısı 
düzenlendi
IŞ ahlakı çalışmalarını geliştirmek 
amacıyla hazırlanan İş Ahlakı Bibli-
yografyası ve İş Ahlakı Sözlüğü, 16 
Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Tica-
ret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü’nde 
akademisyen, araştırmacı ve iş insan-
larının katıldığı program ile kamuoyu-
na tanıtıldı.

Bibliyografya ve Sözlük, iş ahla-
kı alanında yapılan çalışmaların nite-
lik ve nicelik bakımından gelişmesini 
sağlayacak

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ay-
han Karahan ve İstanbul Ticaret Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Abdül Halim Zaim’in 
açılış konuşmalarıyla 
başlayan program, 
İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Lütfi 
Sunar’ın sunumları 
ile devam etti. Aka-
demik çalışmalarda 
bilgiye hızlı ve doğ-
ru erişimin önemini 
vurgulayan Sunar, İş 
Ahlakı Bibliyografya-
sı’nın iş ahlakı alanın-
da yapılacak çalışma-

lara önemli katkılar sağlayacağını di-
le getirdi. Uzun ve ciddi bir katalogla-
ma, tasnif ve analiz sürecinden geçerek 
kamuoyuna sunulan bibliyografyanın 
2000 yılı sonrasında üretilen 9.000’e 
yakın iş ahlakı eserini kapsadığını ifa-
de eden Sunar, projeye ikinci faz çalış-
malarıyla 2000 öncesi verilen eserlerin 
de ekleneceği müjdesini verdi. Sunar 
sunumuna, İş Ahlakı Sözlüğü’nün ha-
zırlanma amacı ve ortaya çıkış süreci-
ni anlatarak devam etti. Ülkemizdeki 
iş ahlakı çalışmalarına kaynaklık eden 
literatürün çoğunlukla Batılı kaynakları 
esas aldığını vurgulayan Sunar, bu du-

rumun anlam ve kullanım 
sorunlarına yol açtı-
ğını belirtti. İş ahla-
kı alanını kendi kav-
ram ve yaklaşımla-
rımız çerçevesinde 
şekillendirebilmek 
maksadıyla hazırla-
nan bu çalışmanın 
iş ahlakı ile ilişkili 277 
maddeyi açık ve öz 
bir biçimde ele alan 
ansiklopedik sözlük 
formatında hazırlan-
dığını ifade etti.

IŞ AHLAKI BIBLIYOGRAFYASI 
WEB SAYFASI AÇILDI
İş Ahlakı Bibliyografyası, hazırla-

nan web sitesi ile araştırmacılara tek 
bir platform üzerinden iş ahlakı eser-
lerini görüntüleyebilme fırsatı sunu-
yor. Veri tabanı kullanıcılara iş ahlakı 
kaynaklarını yazar, alan, konu, anahtar 
kelime ve yıl gibi parametrelere göre 
filtreleme imkanı sağlıyor. Bu sayede 
araştırmacılar aramalarını istedikleri 
doğrultuda özelleştirebiliyor. Web si-
tesi vasıtasıyla 9.000’e yakın iş ahlakı 
eserinin dil, tarih, yazar, dergi adı, ki-
tap adı, sayfa sayısı ve benzeri bilgile-
rine anında erişilebiliyor. Web sitesine 
biblio.igiad.org.tr adresinden erişmek 
mümkün.

FAALIYETLER
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Iş Ahlakı Çalışmalarında 
Güncel Durum ve 
Yönelimler paneli
TÜRKIYE’NIN önde gelen kamu, özel 
sektör yöneticileri ve akademisyenle-
rinin katılımıyla gerçekleşen İş Ahlakı 
Bibliyografyası ve İş Ahlakı Sözlüğü ta-
nıtım toplantısı, İş Ahlakı Çalışmalarında 
Güncel Durum ve Yönelimler paneli ile 
devam etti. İstanbul Ticaret Üniversitesi 
İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer 
Torlak’ın moderatörlük yaptığı toplan-

tıya İbn Haldun Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mahmut Arslan ve İstan-
bul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Necla Öykü İyigün konuşmacı 
olarak katıldı. 

Konuşmasına pandeminin eşitsizlik 
üzerindeki etkisine vurgu yaparak baş-
layan Ömer Torlak, eşitsizliklerin gide-
rilmesinde iş ahlakına uyumun önemi-

ni vurguladı. Ahlaki ilişkiler ve bunların 
sonuçlarının dinamik bir yapıda oldu-
ğunu ifade eden Torlak, sözü oturumun 
ilk konuşmacısı olan Mahmut Arslan’a 
bıraktı. İş ahlakı alanında birçok ulus-
lararası kurum ve kuruluşta aktif ola-
rak bulunan Arslan, İGİAD’ın iş ahlakı 
alanındaki çalışmalarını takdirle karşı-
ladığını ifade etti. Konuşmasında Ba-

FAALIYETLER
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tı literatüründe sıklıkla yer alan ancak 
dilimizde karşılığı bulunmayan birçok 
kavramı ülkemiz bağlamında ve ken-
di kavramlarımızla ifade ederek açıkla-
yan Arslan, özellikle pandemi sonrası iş 
dünyasının iş ahlakı meselelerini çarpıcı 
örneklerle açıkladı. Etik alanında ulusal 
ve uluslararası mecrada önemli yayınları 
bulunan Necla Öykü İyigün ise konuş-
masında son yıllarda iş ahlakı çalışmala-
rında sıklıkla kullanılan kavramlar ve bu 
kavramların mahiyeti üzerinde durdu. 
Ulusal ve uluslararası bağlamda iş ah-
lakı çalışmalarının mevcut durumu ve 
gidişatını dinleyicilerle paylaşan İyigün, 
iş ahlakı alanındaki akademik çalışmalar 
ile iş dünyasındaki iş ahlakı uygulama-
ları arasındaki irtibatı vurguladı.

FAALIYETLER
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2022 yılı ikinci yarısı için 
Insani Geçim Ücreti 6900 TL.
Türkiye Iktisadi Girişim ve Iş Ahlakı Derneği (IGIAD) tarafından yapılan 
araştırma sonucunda Istanbul’da ortalama büyüklükte bir ailenin, insa-
ni şartlarda aylık geçimini sağlayabilmesi için Insani Geçim Ücreti (IGÜ), 
2022 yılı için 5.303 TL olarak belirlenmiştir.

2021 yılının son çeyreğinde yükselen 
enflasyonun 2022 yılında da yüksele-
ceği beklenmektedir. 2022 yılı İnsani Ge-
çim Ücretini açıklarken belirlenen İGÜ 
rakamının ilk altı ay için geçerli olaca-
ğı, ikinci altı ay için İnsani Geçim Üc-

reti’nin yeniden belirlenmesi gerektiği 
ifade edilmiştir. 

İGİAD İnsani Geçim Ücreti Tespit Ko-
misyonunun Haziran ayında yaptığı çalış-
ma sonucunda yükselen enflasyon dikka-
te alınarak İstanbul’da yaşayan iki çocuklu 

dört kişilik bir ailenin; gıda, giyim, konut, 
su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, 
ev aletleri ve ev bakımı, sağlık, ulaştırma, 
haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hiz-
metleri ve sair harcamalarını karşılayabil-
mek ve onurlu bir yaşam sürebilmek için 
2022 yılı ikinci yarısı için 6900 TL asgari 
geçim ücreti alması gerekmektedir.

İGİAD, İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) olan 
6900 TL’nin iş görenlere verilmesi ge-
rektiğini işverenlere tavsiye etmektedir. 

FAALIYETLER
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INSANI GEÇIM ÜCRETI (IGÜ) NEDIR?
“HELAL kazancın adil paylaşımı” ilkesini benimseyen İGİAD, 
piyasa şartları uygulaması yerine alternatif İGÜ (İnsani Geçim 
Ücreti) uygulamasını geliştirmiştir. İGÜ, farklı bölgelerde or-
talama büyüklükteki ailelerin insanca geçimini sağlayacağı 
taban ücret seviyesidir. Bu uygulamanın temeli, alt gelir gru-
bundaki işgörenlerin insanca yaşam standardına erişmesi-
ne yardımcı olmaktır. İGÜ, aynı zamanda, işverenin, yanında 
çalıştırdığı işgörenleri yoksulluğa mahkûm etmemesi, üreti-
len artı değerin adil bir şekilde paylaşılması ve bu sayede iş 
ortamındaki motivasyonun arttırılması gereğini ortaya koy-
mayı amaçlayan bir uygulamadır.

İGİAD, işveren ve işgören gibi ana unsurlarının, kazanca 
katkıları oranında ve oluşan kârı hakkaniyet çerçevesinde pay-

laşmasını, adil ve hak merkezli bir iş hayatının gerçekleşme-
si için asgarî şart olarak görmektedir. Bu prensip hem inanç 
hem sosyal dayanışma hem de işletme veriminin artırılması 
açısından önemlidir. Bu sayede hakkaniyete dayalı ve adil bir 
paylaşım gerçekleşmiş olacak, toplumsal barışın ve düzeyli 
bir kalkınmanın önü açılacaktır.

İGÜ uygulamasında piyasa şartları değil hakkaniyet, yar-
dımlaşma ve ücretin yeterliliği esas alınmaktadır. Özellikle 
emek arzının yoğun olduğu ülkemizde piyasa mekanizması-
nın çalışanların aleyhine bir durum oluşturduğu açıktır ve bu 
durum, çok yoğun bir şekilde istismar edilmektedir. Burada 
istismar, tek taraflı olmamakla birlikte işveren tarafı uygula-
yıcı taraf olarak daha fazla önem taşımaktadır. 

FAALIYETLER
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Karz-ı Hasen Sandığı 1. Olağan 
Genel Kurulu gerçekleştirildi
IGIAD Karz-ı Hasen Sandığı’nın 1. Olağan Genel Kurulu, 03 Ağustos 2022 
Çarşamba günü dernek merkezinde gerçekleştirildi.

IGIAD Başkanı Ayhan Karahan’ın konuş-
maları ile başlayan program, Divan He-
yeti seçimi ile devam etti. Divan Heyeti 
başkanlığına Davut Şanver, üyeliğine ise 
Enver Mert seçildi.

Program, 2021-2022 yılı bütçesinin 
okunması, 2022-2025 yılı tahmini büt-
çesinin sunumu ile devam etti. Akabinde 
yeni yönetim, Karz-ı Hasen Sandığı üye-
lerine sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 

İsmail Hakkı Karahan Başkanlığında 
İGİAD Karz-ı Hasen Sandığı üyeleri şu 

isimlerden oluştu: Hüseyin Akça, Emrah 
Yazıcı, Sinan Şahin, Celalettin Cingöz, 
Şükrü Özkara, Yusuf Şentürk, Adem 
Güler, Nuri Ecevit, Mikail Karaca, Enes 
Alkan ve Ali Akyüz.

Denetleme Kurulu Üyeleri: Yaşar Se-
kizkardeş, Musa Silme, Abdülnasır Va-
tansever, Mustafa Ceylan, Bekir Koç, 
Enver Mert. 

İGİAD Karz-ı Hasen Sandığı Yöne-
tim Kurulu’nu tebrik ediyor, üyelerimi-
zi sandığa üye olmaya davet ediyoruz.

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı 
Derneği Sandığı’nın amacı İGİAD ve 
Sandık üyelerinin veya ölen üyenin eş 
ve çocukları arasında yardımlaşma ve 
dayanışma kültürünü sağlamak, sosyal 
ve kültürel ihtiyaçları ile ilgilenmek, 
hak ve çıkarlarının korunmasını 
sağlamak, bu amaçla gerçekleştirecek 
nitelikte birliktelikleri sağlamak, ödünç 
vermek (Karz-ı Hasen), üyelerin ihtiyaç 
maddeleri ile diğer mal ve hizmetlerini 
karşılamak, üyelerine veya ölen 
üyelerin eş ve çocuklarına karşılıklı 
veya karşılıksız yardımlar yapmaktır.

SANDIĞIN AMACI

ÜYE KAYIT 
FORMU İÇİN 
KAREKODU 
TARAYINIZ

FAALIYETLER
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Genel Idare Kurulu (GIK) toplandı
YILDA bir defa gerçekleşen İGİAD Genel İdare Kurulu toplantısı, 04 Haziran Cumartesi günü Bahariye Mevlevihane’sinde 
gerçekleşti. Program, kahvaltı ile başladı, gündeme dair değerlendirmeler ve alınan kararlar ile sona erdi.

FAALIYETLER
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IGIAD üyeleri, her yılın yaz aylarında, İGİ-
AD Teşkilatlanma Komisyonu tarafından 
düzenlenen piknik organizasyonu ile bir 
araya geliyor.

Uzun bir aradan sonra düzenlenen 
piknik programı, Beykoz Cumhuriyet 
Köyü’nde bulunan özel bir piknik ala-
nında gerçekleşti. 14 Ağustos tarihinde 
yapılan etkinlik, birbirinden neşeli gö-
rüntülere sahne oldu.

Piknik programı sabah saat 09.00’da 
kahvaltı ile başladı. Kahvaltı sonrası ani-
matörler eşliğinde çocuklar ve yetişkin-
ler sportif etkinliklerde bulundu. İGİAD 
Başkanı Ayhan Karahan, İGİAD Başkan 
Yardımcısı / Teşkilatlanma Komisyonu 
Başkanı Hüseyin Akça ve Piknik Komi-
te Başkanı Sinan Şahin tarafından ço-
cuklara birbirinden güzel hediyeler da-
ğıtıldı. Ardından program, öğle yemeği 
ile devam etti.

Yemekten sonra çocuklar, bayanlar 
ve erkekler için hazırlanmış etkinlikler ve 
yarışmalara kaldığı yerden devam edildi.

Coşkulu ve güzel geçen İGİAD pik-
niği, 17.00 sularında son buldu.

Üyelerimiz  
Geleneksel IGIAD 
Pikniğinde buluştu

FAALIYETLER
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Üyelerimiz Eyüpsultan 
Camii’nde bayramlaştı
HER yıl geleneksel olarak tertip edilen 
İGİAD Bayramlaşma Programı, Rama-
zan Bayramı’nın 3. günü Eyüpsultan 
Camii’nde sabah namazının ardından 
gerçekleşti. İGİAD ve İGİAD Gençlik Ku-
rulu’nun ortak katılımıyla çok sıcak bir 
atmosferde gerçekleştirilen Bayramlaş-
ma Programı, sabah namazının kılınma-
sının ardından şeker ikramı ve tanışma 
konuşmalarıyla devam etti. 

İkramın ardından İGİAD Eğitim ve 
Araştırma Komisyonu Üyesi Musa Biç-

kioğlu, İstanbul’un güzide camilerinden 
biri olan Eyüpsultan Camii ve müştemi-
latı hakkında bilgiler sundu.

Eyüpsultan Camii’nin tanıtımdan 
sonra, katılımcılar sabah kahvaltılarını 
yapmak üzere Eyüpsultan’da güzel bir 
atmosfere sahip mekânda çorbalarını 
yudumladılar. Bayramın özüne uygun 
olarak katılımcıların sohbet edip, mu-
habbetlerini artırdığı kahvaltıdan son-
ra bu anlamlı ve güzel program niha-
yete erdi.

FAALIYETLER
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Üyelerimiz Kurban 
Bayramı’nda buluştu
HER yıl geleneksel olarak tertip edilen 
İGİAD Bayramlaşma Programı, Kur-
ban Bayramı’nın 3. günü Eyüpsultan 

Camii’nde sabah namazının ardından 
gerçekleşti. İGİAD ve İGİAD Gençlik Ku-
rulu’nun ortak katılımıyla çok sıcak bir 

atmosferde gerçekleştirilen Bayram-
laşma Programı, sabah namazının kı-
lınmasının ardından şeker ikramı ile de-
vam etti.

İkramın ardından katılımcılar sabah 
kahvaltılarını yapmak üzere Eyüpsul-
tan’da güzel bir atmosfere sahip mekân-
da çorbalarını yudumladılar. Sohbetin 
ardından program sona erdi.

Ders Veren Tecrübelerde Makropen Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Acar’ı dinledik
“TECRÜBE, yeni girişimcilere akta-

rıldıkça çoğalır” ilkesinden hareketle 

birbirinden değerli konuklarla söyleşi 

programları düzenlemeye devam edi-

yoruz. Ders Veren Tecrübeler progra-

mının yeni konuğu Makropen Yöne-

tim Kurulu Başkanı Hüseyin Acar oldu.

Söyleşimizi izlemek için aşağıdaki 

link bağlantısını tıklayınız:

https://youtu.be/fKHDrag64Sk

SÖYLEŞİYİ 
İZLEMEK İÇİN 

KAREKODU 
TARAYINIZ

FAALIYETLER
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MİHRİMAH 
SULTAN CAMİİ 
(EDİRNEKAPI)

31 TEMMUZ 
2022 

FAALIYETLER
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IGIAD Teşkilatlanma Komisyonu, her 
ayın son pazar sabahı üyelerimizin ka-
tılımıyla Selâtin camilerimizde Sabah 
Namazı Buluşması etkinliğini hayata 
geçirdi.

Namaz sonrası İGİAD Eğitim ve 
Araştırma Komisyonu Üyesi Musa Biç-
kioğlu, İstanbul’un güzide camileri ve 
müştemilatı hakkında bilgiler sundu.

Üyelerimiz sabah 
namazı buluşmalarında 
bir araya geldi

SÜLEYMANİYE 
CAMİİ

29 MAYIS 
2022

FATİH CAMİİ

27 MART 2022

FAALIYETLER
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ne-

rede doğdunuz, eğitiminizi nere-

de aldınız?

1963 yılında Çanakkale Ayvacık ilçesi 

Kösedere köyünde doğmuşum. İlkokulu 

köyümde, ortaokul ve liseyi Çanakka-

le’de tamamladım. Aslında hayalim ga-

zetecilik okumaktı, nitekim tercihlerimin 

ilk dört sırasına üniversitelerin gazeteci-

lik ve iletişim bölümlerini yazdım. Mate-

matik hocam, tercihlerimizi incelerken, 

“Oğlum, fen bölümünde okuyorsun, bir 

tane mühendislik yazmamışsın, bu ne 

biçim iş?” deyince, “Hocam, seni mi kı-

racağım” deyip Yıldız Üniversitesi Maki-

na Mühendisliği bölümünü yazdım. Ka-

dere bakın ki o bölümü kazandım, yani 

nasipten öte köy yokmuş.

İş hayatına girişiniz nasıl oldu?

Evet, onun da ilginç bir hikâyesi var. 

MEHMET BULAYIR:

İGİAD, 
bir deniz 
feneridir
RÖPORTAJ: YAHYA AYYILDIZ

İGİAD, üyeleri için bir deniz feneri 
hükmündedir. Ona bakarak durumunuzu 
veya konumunuzu tayin edersiniz. Ayrıca 
bir okul gibidir. Üyelerinin her daim oradan 
alacağı bir şeyler mevcuttur ve bu konuda 
İGİAD alabildiğine de cömerttir. Size tam 
da kardeşliğe yakışan bir şekilde bazen 
ayna tutar bazen de elinizden tutar.

Mühendislik okuduğumu söylemiştim, 

ancak serde gazetecilik vardı. Malum, 

üstüne bir de dava aşkı eklenince (ki 

dava dediğimiz, İslam’ı yaşama ve yay-

ma gayretiydi elbette) dört okul arka-

daşımla Asır Ajansı ve hemen peşin-

den Asır Kitap Kulübü’nü kurduk ve 

sesli yayıncılığa başladık. Bizim yaş 

kuşağı olan altmışlı yıllarda doğanlar 

hatırlayacaktır, Necip Fazıl’ın ve İsmet 

Özel’in kendi sesinden şiirler, sesli ki-

taplar vb. bir dizi kaset yayınladık. Şim-

di yeni nesil soracak, “Bu kaset nedir 

diye?” CD’den önceki ses kayıt ma-

teryali dersek sanırım anlaşılır. Aslın-

da güzel bir çıkış yakalamıştık ve bi-

zim için hem maddi hem de manevi 

getirisi olan heyecan duyduğumuz bir 

işti. Gel gör ki sesli yayıncılıkta korsan 

kaset furyası, peşinden kitap kulübün-

de yaptığımız hatalar yüzünden ticari 

girişimimiz akamete uğradı. Uzun ve 

acıklı bir hikâyedir, uzatmayalım, sesli 

yayıncılık işini bir ortağımız, kitap ku-

lübü işini diğer ortağımız üstlendi, ben 

de müsaade isteyip mühendislik yap-

maya karar verdim. Lakin benim mü-

hendislik maceram da öyle çok uzun 

boylu sürmedi. Feniş Holding’e bağlı 

bir polisitren fabrikasında ikinci vardiya 

amiri olarak işe başladım. Altı ay oldu 

olmadı, sanırım 1990 ağustos ayıydı, 

Körfez Krizi patladı, Irak Kuveyt’e sal-

dırdı, piyasalar durdu. Bizim fabrika iş-

çi çıkarmaya karar verdi ve tabii “son 

giren ilk çıkar” prensibi ile bizi kapının 

önüne koydular. Ondan sonra uzun bir 

süre devam edecek ve kısmen benim 

gazetecilik tarafımı da tatmin edecek 

olan matbaacılık serüveni başladı. 1991 

yılında İz Yayıncılık’a ait olan Eramat 

Matbaası’nda başlayan profesyonel 

ÜYELERIMIZLE SÖYLEŞI
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yöneticilik serüvenim, 1997 yılında El-

ma Basım’da devam etti. Nihayet 2001 

yılında ortaklarımla birlikte kurduğum 

Plato Basım’da işveren vasfıyla 2013 

yılına kadar devam ettim.

Siz hem profesyonel yönetici hem 
de işveren olarak iş hayatında bu-
lundunuz? İki konumu karşılaştırır-
sanız ne söylemek istersiniz?
Aslında bu sorunun biraz fıtratla il-

gili bir cevabı var. Mustafa Kutlu’nun bir 

sözü aklıma geldi. “Okullarda ön sırada 

oturan gözlüklüler, arkada dersi kayna-

tan haytaların elemanı olurlar” demişti. 

Elbette tembel talebeler, bundan, her 

dalgacı çocuğun patron olacağı anlamı 

çıkarmasın ama bunun gerçeğe tekabül 

eden bir tarafı da var. Çünkü bu ülkede 

girişimci olabilmek için (belki diğer ül-

kelerde de öyledir, bilemiyorum) biraz 

cesur biraz da “deli” olmak lazım. Zira 

tecrübelerim bunu söylüyor. Girişimcilik 

fazlasıyla risk almayı gerektiriyor. “Azı-

cık aşım, ağrısız başım” diyorsan, maaşa 

talim etmek, yapacağın en akıllıca iş ol-

sa gerek. Yani demek istediğim, riskten 

hoşlanmıyorsan, eve iş götürmek sana 

göre değilse, işgören olmak en güze-

li. Bir de tabii işin çok güçlü bir şekilde 

nasip tarafı var.

Tecrübelerinize dayanarak, mat-
baacılık sektörünün mevcut du-
rumunu ve geleceğini nasıl görü-
yorsunuz?
Matbaacılıktan uzak kalalı dokuz yıl 

oldu, onun için sadece makro bir de-

ğerlendirme yapabilirim. Ama elbette 

hâlâ yayınları takip ediyorum, ne de ol-

sa yıllarımı verdiğim bir sektör. Bırak-

tığım yıllarda öngördüğüm gerçekleş-

ti diyebilirim. Matbaacılık, ticari tarafta 

reklam ve tanıtım unsurları açık hava 

ve dijital alana kaydığı için hızla küçül-

dü, yayın sektörüne hitap eden kulvar 

da aynı şekilde küçüldü ve küçülmeye 

devam ediyor. Ambalaj tarafında ise ak-

sine büyüdü ve büyümeye de devam 

edecek diye düşünüyorum.

İş hayatında farklı pozisyonlarda 
yer almış biri olarak, kendi tecrü-
beleriniz çerçevesinde iş hayatın-
da ahlakın yeri nedir? Ahlaka daha 
fazla vurgu yapan bir iş dünyasının, 
hayata daha olumlu bir katkı yapa-
cağı söylenebilir mi?
Ahlaksız, daha doğrusu düşük ah-

laka sahip bir sektörde insanların hu-
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zur içinde çalışma şansı asla yoktur. 

Örneğin güven duygusunun olma-

dığı bir sektörde piyasanın çarkla-

rı nasıl dönecek? Her davranışı ka-

nunlar ve cezalarla kontrol etmeniz 

mümkün değil. Bir örnek vermek 

gerekirse işleri kötü giden bir esna-

fı düşünün… Ahlak duygusu yüksek 

ise kendisi batarken etrafına zarar 

vermeden gemisini limana güvenle 

park etmeyi düşünür. Ama eğer ah-

lak duygusu zayıfsa kendisini kurtar-

maya çalışırken onlarca tedarikçisini 

de batağa çeker ki bunun örnekle-

rini kendi sektörümde çok gördüm.

Sivil ve sosyal çalışmalarda da ak-
tif birisiniz? Şu an bir STK’nın ge-
nel sekreterliğini yürütüyorsunuz. 
Toplumsal çalışmalara ilginiz nasıl 
ve ne zaman başladı ve bu tür ça-
lışmaların sizin için anlamı nedir?
Aslında bu tür sosyal çalışmalardan 

hiç uzak olmadım. Üniversite dönemim-

de, söyleşinin başında da zikrettiğim gibi, 

bir dava sahibi olmanın getirdiği dert ve 

sorumlulukla hep insanların, özellikle de 

gençlerin maddi-manevi ellerinden tut-

ma çabası içinde oldum. Kurduğumuz 

ilk şirket olan Asır Ajans’ta bile önceliği-

miz, ticari kaygıdan çok toplumsal fayda 

üretmeye yönelik dert ve endişeydi. Bu 

tür çalışmaların benim için anlamına ge-

lince… Bunu, mensubu olduğumuz dinin 

bir gereği olarak görebileceğiniz gibi, öğ-

rencilik döneminde elinden tutulmuş, bu 

büyük şehirde kaybolmasına müsaade 

edilmemiş bir gencin vefa borcu olarak 

da düşünebilirsiniz. 

İGİAD ile tanışmanız nasıl oldu? Bu-
radaki faaliyetleri nasıl değerlendi-
riyorsunuz?
İGİAD ile tanışmam matbaacılık ala-

nında işveren olarak zorlu bir sürece gir-

diğim, yanlış hatırlamıyorsam, 2008 yı-

lında oldu. Beni derneğe üye olmaya, 

görev üstlenmeye davet ettiler. Onlara 

neticede buranın bir iş adamları derne-

ği olduğunu, benim ise yük alacak bir 

zaman diliminde bulunmadığımı ifade 

ettim. Tebessümle karşıladılar. Çok şükür 

kimseye yük olmadan, mümkün merte-

be de yük alarak bu süreci birlikte yü-

rüttük. İGİAD bu anlamda üyeleri için 

bir deniz feneri hükmündedir. Ona ba-

karak durumunuzu veya konumunuzu 

tayin edersiniz. Ayrıca bir okul gibidir. 

Üyelerinin her daim oradan alacağı bir 

şeyler mevcuttur ve bu konuda İGİAD 

alabildiğine de cömerttir. Size tam da 

kardeşliğe yakışan bir şekilde bazen ay-

na tutar bazen de elinizden tutar.

Son olarak, gerek iş hayatı gerekse 
STK çalışmaları çerçevesinde genç-
lere neler söylemek istersiniz?
İş hayatı konusunda öncelikli tav-

siyem, kendilerini tanımaları ve istişa-

re edebilecekleri büyüklerin sözlerine 

kulak vermeleridir. “Bu kumaştan ne 

çıkar?” sorusunun cevabı bu süreçte 

gizlidir. Kumaşı müsait olanlar mutlaka 

girişimci olmalı, katma değer üretme-
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li, veren el olma şerefine nail olmaya 

gayret etmelidir. Elbette işgören ol-

mak da kıymetlidir. Neticede üretim 

ya da hizmet sektörlerinin ahlaklı gi-

rişimciler kadar ahlaklı işgörenlere de 

ihtiyacı olduğu açıktır. Sizin kumaşı-

nız işgören olmaya müsaitse bunun 

da hakkını vermeniz gerekir. Bugün 

gençlerde gördüğüm en bariz han-

dikabın sabır eksikliği olduğunu söy-

leyebilirim. Hemen kariyerde bir üst 

basamağa tırmanmak, hatta mümkün-

se en üst basmaktan başlamak istiyor-

lar. Oysa hayatın gerçekleri öyle de-

ğildir. Merdivenleri sabırla, tecrübey-

le çıkmak esastır. Bir KOBİ’nin en alt 

kademesinde beş yıl ömür tüketsinler 

demiyorum ama iki yıl dolmadan terfi 

etmeyi de beklemesinler. 

STK çalışmalarına gelince… Genç-

lerin sosyal katılımlarında 

son yıllarda biraz düşüş 

görüyoruz. Daha doğ-

rusu bir farklılaşma var. 

Özellikle FETÖ yapı-

lanmasından sonra 

gençler örgütlü yapı-

lara karşı mesa-

feli ve 

kuş-

kulu 

du-

ruyorlar. Bunda haksız da sayılmaz-

lar elbette. Ancak örgütlü olmadan, 

iş birliği yapmadan sürdürülebilir bir 

sosyal fayda üretmenin de mümkün 

olmadığı açık. O yüzden gençlerimize 

akıllarını ceplerine koymadan ya da 

başkalarına teslim etmeden, şeffaf ve 

açık bir örgütlenme modelini benim-

semiş kurumlara destek olmala-

rını tavsiye ederim. “Ceple-

rine koymadan” ifadesin-

deki kastım şudur: Eğer 

bu istihdam değil de gö-

nüllülük üzerine bir katkı 

olacaksa işi kazanç odak-

lı maddi bir beklenti ile 

yapmamalarıdır. 

Çünkü bu iş 

öncelikle bir 

gönül işidir 

ve men-

faat bu niyeti kirletir. Eylemden alma-

nız gereken manevi hazzı alamazsınız 

ve o işten bereket hâsıl olmaz. Sizin 

kazancınız, dokunduğunuz insanla-

rın duası ya da bir gülümsemesidir ki 

hiçbir ödülde o lezzeti bulamazsınız. 

“Aklınızı emanet etmeyin”den kastım, 

aslında açık ama bir cümle etmek ge-

rekirse, “Bizim aklımıza yatmadı ama 

hoca efendinin bir bildiği vardır” cüm-

lesine sırtınızı dönün. Çünkü itikat ko-

nusunun tevili olmaz. Din yolunun ta-

cirlerinden ve ahiret yolunun harami-

lerinden uzak durun yeter.

Hocam, tecrübelerinizi bizimle 
paylaştığınız ve değerli tavsiyele-
riniz için teşekkür ederim, ağzını-
za sağlık.
Böyle bir fırsatı bana verdiğiniz için 

ben teşekkür ederim.

Ahlaksız, daha doğrusu düşük ahlaka sahip bir sektörde 
insanların huzur içinde çalışma şansı asla yoktur. Her 

davranışı kanunlar ve cezalarla kontrol etmeniz mümkün 
değil. Bir örnek vermek gerekirse işleri kötü giden bir esnafı 

düşünün… Ahlak duygusu yüksek ise kendisi batarken 
etrafına zarar vermeden gemisini limana güvenle park 

etmeyi düşünür. Ama eğer ahlak duygusu zayıfsa kendisini 
kurtarmaya çalışırken onlarca tedarikçisini de batağa çeker 

ki bunun örneklerini kendi sektörümde çok gördüm.
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Ahmet Sofu
MTM Medya Takip Araştırma ve İletişim Merkezi A.Ş.

Davut Güler
Çıra Basın Yayın Org. ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Halil Güler
Hamim İnşaat Mim. Müh. Tic. Ltd. Şti.

Nihat Bengisu 
Bengisu Proktoloji

Ali Galip Alkan
Cevahir Sigorta Acenteliği

Duran Mesut Eren
Debisan Isıtma Havalandırma Klima ve İnşaat San. Tic. A.Ş.

İsmail Yanarateş
Yeşil Orman Peyzaj
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Özenler Yapı Market İnş. Tic. Ltd. Şti.

ÜYE ZIYARETLERI



35EYLÜL 2022 Bülten

YUSUF TAHA DİNÇER
MMO

1986 Tokat, Niksar doğumlu. 11 Senedir Mekanik 
Tesisat Projelendirme sektöründe çalışmakta olup son 

3 senedir Makina Mühendisleri Odası’nda eğitmen 
olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda mekanik tesisat 

projelendirme ve uygulama alanlarında çeşitli 
firmalara müşavirlik ve danışmanlık yapmaktadır.

İBRAHİM GÜLLE
Polident Ağız ve Diş Sağlığı Pol.

1987 İstanbul, Fatih doğumlu olup aslen Sivas, 
Zaralı’dır. Sağlık sektöründe 35 yılı aşkın süredir 

faaliyette olan aile şirketinde 10 senedir hem yönetici 
hem de diş hekimi olarak faaliyetini sürdürüyor.

BURAK CEYHAN
Kemal Oto

1988 İstanbul doğumlu.  
15 senedir oto yedek parça işinde faaliyet gösteriyor.

BEYTULLAH GENE 
Ada İstanbul Emlak/Arnavutköy

1981 yılı, Ordu Korgan doğumlu. 30 yıllık iş hayatının 
son yedi yılı emlak ve gayrimenkul sektöründe 

geçti. Son bir yıldır emlak ve banyo tekstili ihracatı 
yapmaktadır. 25 yıldır Arnavutköy’de ikamet 

etmektedir.

ALİ GÜR
Hak İnsani Yardım Derneği

1968 yılı, Tokat Reşadiye doğumlu. 35 yıl tekstil 
sektöründe örme kumaş işi yaptı. Hak İnsani Yardım 

Derneği Yönetim Kurulu başkanı olarak mazlum 
ve gönül coğrafyamızda insani yardım faaliyetleri 

yürütmektedir.

BİLAL ACAR
THY Teknik A.Ş.

1991 İzmir doğumlu, aslen Ağrılıdır. Endüstri 
Mühendisliği eğitimi sonrasında farklı sektörlerde 

görevler almıştır. Şu anda THY iştiraklerinden Teknik 
A.Ş. İş Geliştirme Şefliği bünyesinde İ.K. süreçlerinin 

dijitalizasyonu konularında ve RPA teknolojisi üzerinde 
çalışmalar yapmaktadır. İstanbul Fatih’te ikamet 

etmektedir.
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İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ AHLAKI 
FARKLI BOYUTLARIYLA GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI

Inşaat sektöründe iş ahlakı kavramı, tüm aktörler tarafından uyulması gereken davranışları ön 
plana çıkarmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de inşaat sektörü; çalışma ilişkileri, müteahhitlik 

uygulamaları, kamu-inşaat sektörü ve inşaat sektörü-çevre ilişkileri açısından değerlendirilmiştir. 
Inşaat sektöründe önemli bir yeri olan emek üzerinden rekabet üstünlüğü sağlama kaygısının 
güdülmesi; müteahhitlerin asgari standartları sağlama yerine birçok aşamada maliyet odaklı 

davranmayı önceliklendirmeleri; kamu otoriteleri tarafından yerine getirilmesi gereken denetim 
mekanizmalarının bazı durumlarda aksaması ve sadece günümüzü değil geleceğimizi de etkileyecek 

çevresel sürdürülebilirliğin sağlanamaması gibi durumlar, inşaat sektöründe yaşanan önemli 
eksiklikler olarak dikkat çekmektedir. Iş ahlakı açısından problemli görülen unsurların iyileştirilmesi 

sadece inşaat sektörünü değil; ilişkili olduğu diğer sektörleri de olumlu düzeyde etkileyecektir.

Bilgi için: 0212 544 96 00 info@igiad.org.tr

İKTİSADİ HAYATTA ORTAKLIKLAR 
TÜRKIYE’DE IŞ ORTAKLIKLARININ NITELIĞI, YAPISI VE YÖNELIMLERI

Iş ortaklıkları, günümüz iktisadi yaşamına hem ulusal hem de küresel ölçekte yön verici 
niteliktedir. Türkiye’de işletmelerle ilgili genel sayısal bilgiler ve farklı sektörlerden farklı 
tecrübeye sahip kişilerle yapılan görüşmelere dayanan bu rapor, Türkiye’de ortaklıkların 

güncel meselelerine ve ortaklık ilişkisinin dinamiklerine ışık tutmaktadır. Veriler ışığında 
Türkiye’deki iş ortamının ve kültürünün kapsamlı bir analizini sunmaktadır.

Bu analiz neticesinde ortaklıkların sorunlarını ortaya çıkarmak kadar iyi bir ortaklığın niteliklerini 
belirlemek de amaçlanmıştır. Raporda iş ortaklıklarının kuruluşu, sürdürülmesi ve sonlanmasına 

yönelik çözüm önerileri getirilmiştir. Böylece daha iyi bir iş ortamının inşası amaçlanmıştır.

Bilgi için: 0212 544 96 00 info@igiad.org.tr

İSTANBUL 
TİCARET 

ODASI VE İGİAD 
İŞBİRLİĞİYLE 

HAZIRLANMIŞTIR
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belirlemek de amaçlanmıştır. Raporda iş ortaklıklarının kuruluşu, sürdürülmesi ve sonlanmasına 
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__

YYaayyıınn  AAddıı : İl Gazetesi Kırıkkale YYaayyıınn  TTaarriihhii : 19.07.2022 KKüüppüürr  SSaayyffaa : 5
RReeffeerraannss  NNoo : 111627422 EEttkkii : Etkisiz TTiirraajj : 4919
RReennkk : Renkli SSTTxxCCMM : 98,333333 SSaayyffaa : 5

__

YYaayyıınn  AAddıı : Altınova Gazetesi YYaayyıınn  TTaarriihhii : 20.07.2022 KKüüppüürr  SSaayyffaa : 4
RReeffeerraannss  NNoo : 111634163 EEttkkii : Etkisiz TTiirraajj : 956
RReennkk : Renkli SSTTxxCCMM : 135,000000 SSaayyffaa : 4

__

YYaayyıınn  AAddıı : Anayurt YYaayyıınn  TTaarriihhii : 20.07.2022 KKüüppüürr  SSaayyffaa : 1
RReeffeerraannss  NNoo : 111614024 EEttkkii : Etkisiz TTiirraajj : 20000
RReennkk : Renkli SSTTxxCCMM : 28,055555 SSaayyffaa : 1

__

YYaayyıınn  AAddıı : Yeni Şafak YYaayyıınn  TTaarriihhii : 20.07.2022 KKüüppüürr  SSaayyffaa : 6
RReeffeerraannss  NNoo : 111619362 EEttkkii : Etkisiz TTiirraajj : 98525
RReennkk : Renkli SSTTxxCCMM : 50,833333 SSaayyffaa : 6

__

YYaayyıınn  AAddıı : Yeni Asya YYaayyıınn  TTaarriihhii : 20.07.2022 KKüüppüürr  SSaayyffaa : 4
RReeffeerraannss  NNoo : 111623685 EEttkkii : Etkisiz TTiirraajj : 10000
RReennkk : Renkli SSTTxxCCMM : 39,722222 SSaayyffaa : 4

YYaayyıınn  AAddıı : Doğru Haber YYaayyıınn  TTaarriihhii : 21.07.2022 KKüüppüürr  SSaayyffaa : 10
RReeffeerraannss  NNoo : 111639994 EEttkkii : Etkisiz TTiirraajj : 10927
RReennkk : Renkli SSTTxxCCMM : 30,277777 SSaayyffaa : 1

__

YYaayyıınn  AAddıı : Güçlü Anadolu YYaayyıınn  TTaarriihhii : 30.06.2022 KKüüppüürr  SSaayyffaa : 5
RReeffeerraannss  NNoo : 111317171 EEttkkii : Etkisiz TTiirraajj : 3500
RReennkk : Renkli SSTTxxCCMM : 94,166666 SSaayyffaa : 5

BASINDA BIZ
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1. SAYI 

YAYIMLANDI

İŞ AHLAKI DERGİSİ ARTIK 

ONLINE
OLARAK YAYIMLANIYOR

isahlakidergisi.com
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IGIAD “Ticarethane” açıldı
IŞ GELIŞTIRME Komisyonu tarafından üyelerimiz arasında ticareti geliştirmek için 
ticarethane adlı bir yazılım çalışması yapıldı. İGİAD’ın gerçekleştirdiği faaliyetlerin, 
yayınladığı eserlerin, planladığı etkinliklerin de görülebileceği, insan kıymetleri bö-
lümünden referans olunan kişilerin özgeçmişlerinin eklenebileceği veya firmalara 
işgören aranabileceği, yurtiçi ve yurtdışı fuarların takip edilebileceği, firma ürün-
lerinin veya hizmetlerinin tanıtım ve satışının gerçekleştirebileceği ve daha birçok 
özelliğe sahip ticaret portalımız hayata geçmiştir. ticaret.igiad.org.tr

İGİAD MOBİL 
UYGULAMA

Mobil Uygulamamızı 
AppStore veya 

Google Play’dan 
indirebilirsiniz.

BIZDEN HABERLER
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falkoncephe.com


