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Basın Bülteni             15 EKİM 2016 

 

TÜRKİYE’NİN İLK İŞ AHLAKI ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ 

 

Türkiye’nin ilk iş ahlakı zirvesi, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) 

tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. İş adamları, akademisyen, yönetici ve 

bürokratların katılımı ile  gerçekleşen zirvede Türkiye’de iş ahlakının mevcut durumu ve 

yapılması gerekenler konuşuldu. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilmesi hedeflenen 

zirve ile iş ahlakının kurumlarda yaygınlaştırılması için işveren, çalışan ve devlete düşen 

sorumluluklar tartışılıp yeni çözüm yolları bulunmaya çalışılacak 

 

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD)’nin öncülüğünde Türkiye’nin ilk iş 

ahlakı zirvesi yapıldı. “İş ahlakı nasıl uygulanabilir”  ve “iş ahlakı nasıl öğretilebilir” 

başlıkları ile gerçekleşen zirveye Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İGİAD 

Başkanı Ayhan Karahan, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat 

Erdoğmuş, BİM İcra Kurulu Üyesi (CFO) Haluk Dortluoğlu, Albayrak Şirketler Grubu 

CEO’su Doç. Dr. Ömer Bolat,  MADO Dondurma Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü 

Atilla Kanbur, Aile Ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Türkiye 

Cumhuriyeti Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak,   İstanbul Şehir Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özel konuşmacı olarak katıldı   

 

İş ahlakının uygulanabilirliğini sağlayacak yeni yasal düzenlemeler getirilmeli 

Zirvenin açılış konuşmasını yapan İGİAD başkanı Ayhan Karahan, “Türkiye’de iş ahlakının 

her düzlemde yaygınlaşması önemli. Bu bağlamda birey ve kurumların yapması 

gerekenlerin yanı sıra, kural uygulayıcılara da önemli sorumluluklar düşüyor. İş ahlakının 

daha uygulanabilir hale gelmesi için yasal ve idari zeminlerin oluşturulmasının gerekliliği 

her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor. Bu nedenle Türkiye’de iş ahlakını geliştirici 

kuralların yeniden düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.  

 

İş ahlakı ders kitabı olarak okutulacak 

Zirve Düzenleme Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş konuşmasında, zirvenin iki 

temel amacına dikkat çekerek, iş ahlakına yönelik iyi uygulamaların paylaşılması ve iş 

ahlakına yönelik sorunlar hakkında duyarlılık oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. 
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İş ahlakı hakkında farkındalık oluşturulması ve yaygınlaşmasında akademik çalışmaların 

rolü ve öneminden bahseden Erdoğmuş: “İGİAD, hazırladığı iş ahlakı raporları ile iş ahlakı 

hakkında durum tespiti yapıyor, sorunlara dikkat çekiyor ve çözüm önerileri sunuyor” dedi. 

Erdoğmuş, 10  yıldır yayınına devam eden ve alanında Türkiye’nin ilk ve tek akademik İş 

Ahlakı dergisi ile, hem iş ahlakı ile ilgili ilmi birikimi bugüne taşımaya çalıştıklarını hem de 

güncel iş ahlakı sorunlarını akademik olarak ele aldıklarını vurguladı. İş ahlakının 

yaygınlaşmasında eğitimin önemine değinen Erdoğmuş “Çok yakında alanında söz sahibi 

akademisyenler tarafından hazırlanan ve üniversitelerde ders kitabı olarak okutulacak iş 

ahlakı kitabının da müjdesini buradan vermek istiyorum. Hazırlanan bu ders kitabı, çalışma 

hayatına hazırlanan genç neslin iş ahlakı hakkında bilgi, farkındalık ve duyarlılık 

kazanmasına yardımcı olacaktır” dedi. 

 

Bireysel ahlak değil sistem ahlakı, gelir dağılımındaki dengesizliği azaltma; iktisadi 

değil insani kalkınma güvenli bir zemin oluşturulması gündem olmalı 

Selamlama konuşmalarını ardından zirvenin açılış konuşması, Başbakan Yardımcısı Prof. 

Dr. Numan Kurtulmuş tarafından yapıldı. Kurtulmuş Konuşmasında İş Ahlakının önemine 

değinerek "Dini ya da seküler hiçbir grubun toplumsal hayatın içerisinde insanları 

birbirinden ayırt edecek, kimine imtiyaz sağlayacak kimini ise engelleyecek bir güce 

kavuşmasını önlemek mecburiyetindeyiz. Eğer iş dünyasında güvenden bahsedeceksek, 

en önemli şey, herkesin hiçbir engelle karşılaşmadan bu hayatın içerisine girmesi, 

rekabetin, eşit ve gerçekten adil aktörleri olarak bu rekabetin içerisine katılmasıdır. Bunları 

sağlayacağız" dedi.   

 

İş Ahlakını İş Dünyasında Nasıl Yaygınlaştırabiliriz? 

Zirve kapsamında düzenlenen ve moderatörlüğünü BİM İcra Kurulu Üyesi (CFO) Haluk 

Dortluoğlu'nun yaptığı "İş Ahlakını İş Dünyasında Nasıl Yaygınlaştırabiliriz?" zirvesinde 

 Albayrak Holding CEO'su Doç. Dr. Ömer Bolat ve MADO Dondurma Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Genel Müdürü Atilla Kanbur iş dünyasındaki mevcut durumu ve yapılması 

gerekenleri konuştu. 
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İş Ahlakının Öğretimini nasıl yaygınlaştırabiliriz?  

Prof.Dr Sedat Murat’ın moderatörlüğünde yapılan ikinci oturumda ise iş  ahlakının 

öğretilebilirliği tartışıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Aile ve Sosyal Politikalar eski 

Bakanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan ise Kuran-ı Kerim'de geçen "Emrolunduğun gibi dosdoğru 

ol" ayetine atıfta bulunarak, Kuran-ı Kerim'de geçen insan davranışına dair emredilen ve 

nehyedilen ayetlerle ilgili katılımcılara bilgi verdi. Dinin öğretimi ile ahlakın 

kazandırılmasının önemine işaret eden Gürcan, iş ahlakının öğrenileblir ve öğretilebilir 

birşey olduğunu söyledi. 

Gürcan’ın ardından konuşan Prof. Dr. Ömer Torlak ise iş ahlakı alanında daha önce 

yapılmış önemli araştırmalara vurgu yaptı. Torlak sözlerine şöyle devam etti: İş ahlakının 

öğrenilebilir ve öğretilebilir bir şey olduğunun altını çizen Torlak, "Kapitalist sistemin hakim 

olduğu dünyada öğreti zor olmasına rağmen hayal değil gerçekleştirilebilir. Sekülarizmin 

parçaladığı zihinlerde iş ahlakı öğretimi ve öğrenilmesinin ne kadar anlamlı bir karşılığı var 

diye baktığımızda ise işin daha güç olduğunu söyleyebiliriz. Ama biz madem yaratıldık, 

insanız bütün zorluklara rağmen bunu gerçekleştirmekte boynumuzun borcu" dedi. 

 Zirvenin kapanış konuşması, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özel 

tarafından gerçekleştirildi. Özel konuşmasında, “girişimcinin zalim ve cahil olmaması için 

yapılması gereken şeyleri yapmadıktan sonra kapitalizme karşı olmak safdillik olur. önce 

kendi evimizde gerçekleştirelim bu dönüşümü. hiçbir tarihsel süreç ilelebet gitmez, bu da 

bir süreçtir.  

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi 2016 kapanış konuşmasının ardından aile fotoğrafının 

çekilmesiyle sona erdi. İGİAD'ın Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdiği İş Ahlakı Zirvesi 2016,  

bundan böyle her yıl gerçekleştirilecek olup detaylı bilgiler isahlakizirvesi.com adresinden 

takip edilebilecektir. 

 

 

İGİAD Hakkında 

2003 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) iş ahlâkı ve 
girişimcilik alanlarında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. İGİAD, girişimciliğin teşvik edilmesi ve iş 
ahlâkının yaygınlaştırılması hususunda bilgilendirme, eğitim ve yayın faaliyetleriyle iş dünyasında ahlâki bir 
duyarlılık oluşturmayı amaçlamaktadır. 
 

mailto:info@igiad.com
http://www.igiad.com/


 

 

Maltepe Mh. General Ali Rıza Gürcan Cd.  Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:1/419 Merter Meridyen İş Merkezi Zeytinburnu/ İstanbul  Tel: +90 212 544 96 00 Faks: +90 212 544 96 76 
info@igiad.com   www.igiad.com  

 

İşadamı ve akademisyenlerden oluşan 250’den fazla üye ve profesyonel çalışanlarıyla İGİAD, Türkiye’de iş 
dünyasının gündemine iş ahlakını taşıyan ilk kuruluşlardandır. İGİAD, uyguladığı insani geçim ücreti 
standardı, verdiği girişimcilik teşvik ödülleri ve yayınladığı önemli iş ahlakı raporları ile kuruluşundan bu güne 
Türkiye’deki iş hayatına önemli katkılar sağlamıştır.  
 
İGİAD, bu amaçlarını gerçekleştirmek için, iş ahlâkı ve girişimcilik alanlarında seminer, konferans, panel ve 
sempozyum gibi eğitim programları düzenlemekte; periyodik bülten ve alanı ile ilgili akademik dergi 
yayınlamakta, raporlar hazırlamakta, kitap yayını yapmakta; yurtiçi ve yurtdışı fuar ziyaretleri, ikili ilişkileri 
geliştirmek üzere kurum ve işyeri ziyaretleri gerçekleştirmekte; üyelerine yönelik sektör toplantıları ve çeşitli 
sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemektedir. 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: 

İGİAD 

Tezcan Kuzu / 0533 239 69 43 / 0212 544 96 00 / tezcankuzu@igiad.com 
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