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YENİAD HAKKINDA

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği (YENİAD),
Adil Düzen'e inanan işadamlarının kurdukları bir sivil toplum
kuruluşudur. Merkezi İstanbul'da bulunan dernek, yurtiçi ve
yurtdışı temsilcilik çalışmalarını sürdürmektedir. YENİAD,
Adil Düzen idealiyle çıktığı yolda, sosyal hayatta adil gelir
dağılımını, refahın, huzurun, barışın, hakkın, özgürlüğün,
saadetin ve güvenin tesis edilebilmesi için çalışan; faziletli bir
toplumsal yapısının oluşmasına katkı sağlamayı amaçlayan
bağımsız bir dernektir.
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KUTLU BİR YOL

Hak ve batıl mücadelesi tarih boyunca süregelmektedir.
Araçlar ve metotlar değişse de, hedefler değişmemektedir.
Bir tarafta sömürü ve işgali kendine hak gören, ülkeleri
işgal edip kan ve gözyaşına dönüştürenler ve bu kuvveti
üstün tutanlar var iken; diğer tarafta iyinin, doğrunun,
adaletin hakim olması için mücadele eden hakkın
savunucuları yer almaktadır.
Bütün batıl düzenlerin zulümlerini engellemek, hilelerini ve
tuzaklarını boşa çıkartmak ve tuzaklarına takılmamak için
HAKKI ÜSTÜN TUTAN Milli Bir Duruş’a ihtiyaç vardır.

YENİAD, bu kutlu yola,
Milli Duruşa sahip yol arkadaşlarıyla çıkmıştır.
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YÖNETİM KURULU
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MİSYON

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği (YENİAD),
medeniyetimizin oluşturduğu sosyal değerlerin ve ticari
ilkelerin; fikir, inanç ve girişim özgürlüklerinin hakim olduğu,
adalete dayanan, zengin ve fakir arasında uçurumların
olmadığı, üretim merkezli, adil gelir dağılımının topluma
yayıldığı; refaha dayalı, sermaye tekelleşmesinin ve haksız
rekabetin olmadığı Adil Düzen'i amaçlamıştır.
Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği (YENİAD),
ülke ekonomisini kalkındırmak, üretim ve yatırım seferberliği
için sanayici, meslek, bilim ve işadamlarını biraraya getirerek
sinerji oluşturmayı ve teşvik etmeyi gaye edinmiştir.
Üyelerinin sosyal ve ticari ilişkilerini geliştirmeyi, uluslararası
faaliyetlerde bulunmayı, ortak çalışmalar yapmayı ve
yardımlaşmayı amaçlamıştır.
YENİAD, araştırmalar yaparak kamu yararına, raporlar
hazırlamak, elde ettiği tespit ve bilgileri kamuoyuna
duyurarak, inandığı değerler doğrultusunda pozitif bir
dönüşüm sağlamayı hedeflemiştir.
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VİZYON

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği (YENİAD),
yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya vizyonuyla yola
çıkmıştır.Heyecanını kaybetmeyen, davasına gönülden
inanan ve bu uğurda azimle çalışmayı gaye edinen
YENİAD; asaletle ve vakarla
Hakkı Üstün Tutan Milli Bir Duruş'a sahiptir.
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İLKELER
YÜKSEK AHLAK
ADALET
İLKELİ REKABET
İTİBAR,ONUR VE SAYGI
DAYANIŞMA
İNANÇ
İSTİŞARE
AZİM
SABIR
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İLKELER

YÜKSEK AHLAK
İş ilişkilerimizde birinci temel prensibimiz; yüksek ahlak
anlayışıdır. Ahlakın ön planda olmadığı bir iş dünyasında güven
esaslı sağlıklı ilişkiler kurulamaz. Ahlak, verimi, bereketi ve
kaliteyi yükseltir. İnancımız, ticarette ahlakı emreder:
"Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin.
Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka.
Kendinizi helak etmeyin.Şüphesiz Allah size karşı çok
merhametlidir.’’ (Nisâ 29)" Dürüst ve güvenilir tüccar, Ahirette
peygamberler, Sıddıklar ve şehitlerle beraber olacaktır."
(İbni Mâce, Ticaret: 1) “Allâh, sizin namazlarınıza,oruçlarınıza
değil, para münasebetlerinize bakar.” buyurmuştur.
(Kenzul-Ummal, 8435, 8436)

ADALET
"En çok ben kazanayım" anlayışı değil, adil ve dürüst bir
şekilde "biz kazanalım" düsturu prensibimizdir.Bu anlayışın
egemen olmadığı ticari toplumlarda sömürü ve zulüm hâkimdir.
Sosyal adalet, toplumsal barış ve huzur, ancak bu ilke ile tesis
edilebilir.

İLKELİ REKABET
Vahşi kapitalist anlayışından ve sömürgeci zihniyetten uzak;
paylaşımcı, ahlaki prensiplere uygun bir rekabet anlayışına
sahibiz.
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İLKELER

İTİBAR,ONUR VE SAYGI
Onurlu olmayı, bütün menfaatlerin önünde tutar, gururdan
şiddetle kaçınırız. Hiçbir maddi menfaat bizim karşılıklı
itibar ve saygınlık anlayışımızın önüne geçemez.
“Âdemoğlunun iki dere dolusu malı olsa bir üçüncüsünü
ister. Ademoğlunun içini / karnını topraktan başka bir şey
dolduramaz.” (Buhârî, Rikâk, 10; Müslim, Zekât, 116)

DAYANIŞMA
Bir binanın tuğlaları gibi fedakârlıkla birbirimize sımsıkı
kenetlenen ve sıkı sıkıya bağlanan bir dayanışma
anlayışına sahibiz.

İNANÇ
Önümüze koyduğumuz hedefleri başaracağımız konusunda
sarsılmaz bir inanca sahibiz.

www.yeniad.org

İLKELER

İSTİŞARE
Konuları görüşürken özgürce fikirlerimizi ifade
eder; mutlaka istişare eder, alınan kararları
hepimizin ortak kararı kabul ederek, uygularız.

AZİM
İşlerimizde önyargı ve tutuculuğa saplanmadan;
daima proaktif, atılgan ve istişarede alınan
kararları bütün gücümüzle yerine getirmek için
gayret sarf eden bir yapıya sahibiz.

SABIR

İşlerimizi takip ederken hiçbir yılgınlık
göstermeden işin hakkını vererek zamanında
bitirmeyi esas alırız.
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İLKELER

CESARET
İşlerimizde en güzel neticeyi alabilmek için
gerektiğinde ölçülü ve hesaplı risk almaktan
kaçınmayız.

SADAKAT
Çalıştığımız kuruma, ekip arkadaşlarımıza,
ülkemize ve davamıza sıkı sıkıya bağlıyız.

EHLİYET VE LİYAKAT
Görevi, işin gereğini yapabilecek donanımda
olan, dürüst ve adalet anlayışına sahip
insanlara veririz.
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İLKELER

HEYECAN

Şartlar ne kadar kötü olursa olsa asla pes etmez, her yeni
gün aynı umut ve heyecanla davamız için çalışmayı
sürdürürüz.

SOSYAL SORUMLULUK
VE ÇEVRE BİLİNCİ
Toplumumuza ve çevremize karşı son derece duyarlıyız.
Kendimizi, şirketimizi, ülkemizi, tabiat ve insanlık değerlerini
korumak ve yüceltmek için var gücümüzle çalışırız.

GELİŞİME AÇIKLIK
Ne kadar tecrübeli olursak olalım; sabit fikirden kaçınmayı,
bireysel ve kurumsal gelişime her zaman açık; çağın bilgi
ve donanımına sahip olmayı amaçlarız.
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YENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN, YENİ BİR DÜNYA

“
SEVGİYLE, KARDEŞLİKLE, ADALETLE

REFAHLA, SAYGINLIKLA HAK VE
ÖZGÜRLÜKLE HAREKET ETME VAKTİDİR.

”
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TEMEL AMAÇ

“
ALLAH RIZASINA UYGUN,

HELAL KAZANÇ, ADİL PAYLAŞIM.

”
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YENİ BİR DÜNYA, YENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN

Yarım asırlık Milli Görüş davasında
sadık ve sağlam kalabilen,ülkesine
sevdalı işadamları olarak,sadece
ticari amaçla değil,manevi
sorumluluklarımızla da yeni bir
vazife üstlendik.

HEYECANLA YÜRÜMEK…
www.yeniad.org

ÇALIŞMA ALANLARI & FAALİYETLER

Rant ve faiz ekonomisi yerine, faizsiz ekonomi, adil
paylaşım, helal kazanç yöntemiyle Adil Ekonomik
Düzenin kurulmasına destek vereceğiz.
“Ey iman edenler! Allah’tan korkun! Mevcut faiz
alacaklarınızı terk edin!”,“Şayet yapmazsanız,
Allah ve Resulü tarafından açılan harpten haberiniz
olsun! Eğer tövbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz
sizindir; ne haksızlık etmiş,ne de haksızlığa uğramış
olursunuz.” (Bakara Suresi,278-279 Ayetler)
İnsanlara daha çok faydalı olabilmek için
Anadolu’daki potansiyeli yeniden harekete
geçireceğiz
KOBİ’lerimizin dünya pazarına açılmalarını
sağlayarak, üreticimize katkı sağlayacağız
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ÇALIŞMA ALANLARI & FAALİYETLER

Ekonomide can alıcı sorunlara değinerek, çözüm
önerileri ve yeni ekonomik modeller sunarak;
ticari anlamda ülkemizin ve iş adamlarımızın
gelişimine katkı sağlayacağız.
Sanayi ve zirai ürünlerimizi önce ülke sathında,
ardından uluslararası çevrelere ulaştırma
gayretinde olacağız.
İleri teknoloji, ARGE, inovasyon projelerinin
gelişimine katkı sağlayacağız.
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ÇALIŞMA ALANLARI & FAALİYETLER

Demir-çelikten, tekstile, inşaattan turizme, havacılık
ve uzay sanayinden savunma sanayine, teknolojiden
gıdaya, mobilyadan otomotiv sektörüne kadar;
reel ekonominin her alanında binlerce iş adamını
bu çatı altında toplamaya çalışacağız.
Sadece ülkemizde değil tüm İslam âleminde ve
mazlum milletlerin KOBİ’lerine iş yapabilmeği
öğreterek onların da sömürüden kurtulmalarına
katkı sağlamaya çalışacağız.
Yeni dönemde YENİ BİR DÜNYA SANAYİCİ ve
İŞADAMLARI DERNEĞİ, alın teri ve helal kazançla,
dürüst ve çalışkan kadroların yetişmesi, ekonominin,
sanayi ve ticaretin gelişmesinde önemli
rol üstleneceğiz.
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ÇALIŞMA ALANLARI & FAALİYETLER

Adil düzeni sadece ekonomik değil; siyasi, ahlâki, ilmî,
içtimâi alanlarda yani hayatın tüm alanlarında yeni
söylemler ve icraatlarla geliştireceğiz.
Adil düzenin ilkelerinin ve uygulama kriterlerinin ortaya
çıkarılması için, her sahada, ehil olan insanlar tarafından
araştırmalar yapılması gerekmektedir. Ehil olanların bu
araştırmaları yapması için de maddi imkan gerekmektedir.
Derneğimiz, maddi bir güç kaynağı olarak ADİL DÜZEN
çalışmaları yapan tüm MİLKO’lara gereken maddi desteği
sağlayarak, gerekirse kendi içinden kuracağı birim ile
bu çalışmaları yürüteceğiz
Ülkeye faydalı olabilmek için helal ve meşru yollardan rızık
elde ederek; yeryüzündeki sömürü çarkına karşı ekonomik
cihad da yapacağız.
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ÇALIŞMA ALANLARI & FAALİYETLER

Allah yolunda infak edebilmek için ticaret yapmak zorunluluğu
vardır. Ticari çalışmalarda da Peygamber Efendimiz (sav) ve
şerefli ashabını örnek alacağız.Onlar hem en iyi davetçi hem
de büyük tüccarlardı.Sahabe içinde ticaret yapmayan fakir
Müslüman sayısı çok azdı. Hz. Ebubekir, Hz. Osman,Hz. Talha
ve Abdurrahman bin Avf (ra) ve daha yüzlercesi. Onlar infakta
bazen bir orduyu bazen yarısını bazen de ¼ ünü donatacak
kadar para veriyorlardı. Ayrıca infak malı temizlemektedir.
“Alışverişte vuku bulan lüzumsuz sözler ve yeminler olur. İşe
şeytan ve günah karışır. Ticaretinizi sadaka ile temizleyiniz.”
(Ebu Davud,Tirmizi)
İslam'ın yeryüzüne yayılmasında en önemli araç ticaret ve
tüccarlar olmuştur. İslam’ın ilk yıllarından başlayarak Müslüman
tüccarlar, ticaret için Kafkaslar’dan,Balkanlar’a, Afrika’dan,
Uzak Doğu’ya; Singapur, Malezya ve Filipinler’e kadar gitmiş
ve oralarda hem ticaret yapmışlar hem de Allah (cc)’ın mesajını
oraya götürmüşlerdir. Şu anda bu bölgelerde yaşayan
Müslümanlar Günlerde Müslüman tüccarlardan etkilenerek
İslam dinini seçen insanların torunlarıdır. Ticarette, tarihteki
Müslüman tüccarları örnek alarak, İslam’ın yayılmasına katkı
sağlanmaya Çalışacağız
.
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ÇALIŞMA ALANLARI & FAALİYETLER

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ve iş sahipleri
arasında bağ kurarak devlet güvencesinde yeni yatırım
imkanları hazırlayacağız.
Özgün projeler veya gelişime açık işler, standartlara uygun
olarak ave sermayedarların katılımını sağlayacağız.
Tüm süreçleri devlet denetiminde gerçekleştireceğiz.
Standartlara uygun, şeffaf ve denetlenebilir bir sistem
uygulayacak; girişimci ve Sermayedar arasında sürdürülebilir
kazançlı bir yapı oluşturacağız
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BU YOLDA YÜRÜMEK...

Zor bir yolda yürümek mecburiyetinde olan insanlar, yolda
yürümeye başlamadan önce gönüllerinde ve zihinlerinde
yürümek ve yol almak zorundadırlar.
Evvela, bu yolu ben nasıl aşarım, korkusundan kurtularak
yola çıktıklarında görürler ki, yol zor da olsa bir müddet
sonra aşılmış yürünmüş ve hedeflenen yere gidilmiştir.
İşte o zaman, insanların yüreklerinde, aslında yolun
zannedildiği kadar zahmetli olmadığına ve bütün sıkıntılı
yolların aşılabileceğine dair bir iman doğar.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Milli Görüş Lideri ve 54. Hükümet Başbakanı
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HEYECANLA YÜRÜMEK...

Neyin heyecanını istiyorum biliyor musunuz?
Varoşlarda yaşayıp çöplüklerden evine yiyecek toplayan
çocukları kurtarmak için heyecan istiyorum.
Filistin'deki savunmasız yavruyu kurşunlardan kurtarmak
için heyecan istiyorum.
Afrika'da en basit bir ilacı bulamadığı için ölen küçük
yavrunun kurtulması için heyecan istiyorum.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Milli Görüş Lideri ve 54. Hükümet Başbakanı
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YENİ BİR DÜNYA

Helal Kazanç, Adil Paylaşım için
Adalet için çıktık yola.
Bir tohum attık toprağa heyecanla!
Onu birlikte büyütmek için inançla çalışıyoruz.
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YENİ BİR DÜNYA

Yüksek Ahlak, Sosyal Adalet için
Adalet gerçek güçtür,
düzendir,dengedir. Adalet barıştır,
refahtır, huzurdur. Adalet, İslam’ın özüdür.
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YENİ BİR DÜNYA

Alın Teri, Azim, Bereket için
Vakit, kalkınmak,kazandırmak,
kutlu davamızı ayağa kaldırmak
için azimle çalışmak zamanıdır!
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SELAM OLSUN

Asaletle bu yola gönül verenlere,
Vakarla istikamet üzere olanlara,
İnançla sadık ve sağlam kalanlara…
Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.
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