ZEKÂTIM
Programı

–

Zekat

Hesaplama

Zekat, İslam´ın 5 temel esaslarından birini teşkil eder. ZEKATIM – Zekat
Hesaplama Programı ile, altın, gümüş, para, bono, tahvil ve hisse senedi, ticari mal
varlıklarınız, borç ve alacaklarınız hatta geçmiş yıllara ait varsa zekat borçlarınız
gibi verileri girerek bir tıklama ile anında üzerinize düşen zekatınızı
hesaplayabilirsiniz.
ZEKATIM programı 4 para birimini bir arada hesaplama imkanı sunuyor. Verilerinizi
ihtiyacınıza göre TL (Türk Lirası), USD (Amerikan Doları), GBP (İngiliz Sterlingi)
veya EUR (Euro) olarak programa girebilirsiniz.
ZEKATIM programı girdiğiniz bilgileri 3 ayrı Altın nisabına göre hesaplıyor ve
verilecek zekât miktarını Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Türk Lirası, Dolar, Sterlin ve
Euro´ya göre gösteriyor. Döviz, Altın ve Gümüş çevirme tablosu zekat hesaplamanız
da size ayrıca kolaylık sunuyor.
ZEKATIM – Zekat Hesaplama Programı, Microsoft´un Ofis yazılımından biri olan
EXCEL´de hazırlanmıştır. O sebeple ZEKATIM´ı açabilmeniz ve kullanabilmeniz için
bilgisayarınızda EXCEL programının yüklü olması gerekiyor. Eğer bilgisayarınızda
Microsoft Excel programı yoksa, aşağıdaki ücretsiz Office alternatiflerinden birisini
kullanabilirsiniz.

Kullanımı:
ZEKATIM programı ile zekatınızı hesaplamadan önce ilk yapmanız gereken şey
“Değerler Tablosundaki” döviz ve altın / gümüş kurlarını güncellemek olmalı. Zira bu
değerler güncellenmezse, hesaplama ile doğru sonuca ulaşamazsınız. Daha sonra
sayfadaki sarı kutulara gerekli bilgileri girdiğinizde, zekat miktarınız otomatik olarak
hesaplanacaktır.

Ekran Görüntüsü ve Örnek Hesaplama:

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ-1

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ-2

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ-3

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ-4

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ-5

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ-6

ÖRNEK HESAPLAMA

ÖRNEK HESAPLAMA

ÖRNEK HESAPLAMA

Ücret / Lisans:
Zekatım programı ücretsizdir. Ticari amaçla kullanılamaz!

Hazırlayan:
EuroNur | Bilgi İşlem Ekibi

Version:
ZEKATIM 2.0

Boyut:
50 kb

> Ücretsiz İndir <
Gerekli Yazılımlar:
WinRAR: İndireceğiniz sıkıştırılmış RAR dosyasını açmak için bilgisayarınızda
WinRAR dosya sıkıştırma programı kurulu olması gerekiyor.
EXCEL: Zekatım dosyasını açabilmeniz ve kullanabilmeniz için bilgisayarınızda
Excel hesap tablosu programının yüklü olması gerekiyor. Eğer bilgisayarınızda
Microsoft Excel programı yoksa, aşağıdaki ücretsiz olan başka bir Ofis alternatifini
kullanabilirsiniz.

Ücretsiz Office Alternatifleri:
LibreOffice (tavsiye ederiz)
SoftMaker FreeOffice
OpenOffice
Microsoft Office Online
Google Drive

Yayınlanmış versiyonlar hakkında:

2.1 –
Hazırlık aşamasında!

2.0 – (07.06.2018)
Programın arayüzü büyük ekranlara göre yeniden düzenlendi.
Güncel Döviz Kurlarına kalıcı bağlantı verildi.
Geçmişe dönük zekat hesaplamalarında kolaylık sağlamak için Döviz Kurları
Arşivine bağlantı verildi.
Değerler tablosuna girilen kurların hangi tarihe ait olduğunu not etme
imkanı eklendi.
Zekat ile ilgili 20 tane sual eklenerek cevaplara link verildi.
Zekat ile ilgili Ayet ve Hadislerden örnekler eklenerek daha teferruatlı
kaynak çalışmalara bağlantılar verildi.
Herhangi bir değer girilmediği halde görünen sıfır rakamları, veri girişi
yapılmadığı sürece görünmez olarak ayarlandı.

1.2 – (06.10.2009)
Döviz, Altın-Gümüş Çevirme Tablosundaki bir hata giderildi.

1.1 – (05.10.2009)
Görsel düzenleme yapıldı.

1.0 – (04.10.2009)
İlk kez yayınlandı

Program hakkında düşünce, temenni ve dileklerinizi yorum olarak bu sayfada
belirtebilirsiniz.

