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finansman...

Türkiye’nin en büyük biyokütle enerji
santrali...

Aksa Elektrik'ten Kızılay'ın kampanyasına...

Polat Enerji, TEİD üyesi oldu
Türkiye'nin rüzgar enerjisi alanında en büyük yatırımcısı olan Polat Enerji, Etik ve İtibar Derneği’nin (TEİD) üyeleri arasına katıldı.

Enerjisini Üreten Fabrikalar  09 Mart 2019 Cumartesi 13:00  Derya Kumtepe

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 18:11

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi alanında faaliyette bulunmak üzere 2000 yılında kurulan ve geçen zamanda sekiz
adet Rüzgar Enerji Santralini hayata geçiren Polat Enerji,  TEİD üyesi oldu. Türkiye'nin rüzgar enerjisi alanında en büyük yatırımcısı olan
Polat Enerji’nin Etik ve İtibar Derneği üyeleri arasına katılmalarından dolayı memnun olduğunu belirten Etik ve İtibar Derneği Başkanı
Asım Barlın, günümüzde şirketlerin çalışanları ve hissedarlarının yanı sıra ekonomik ve sosyal çevreyi etkileyen yapılar haline geldiğini
belirtiyor. İş dünyası krizlerinin ülkelerin itibarını zedelerken aynı zamanda güvenli yatırım ortamının oluşmasına engel olduğunu belirten
Barlın, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle paylaşıyor: “Yakın ve uzak çevresi üzerinde bu kadar büyük etkiye sahip olan şirketlerin etik
olması tüm toplumun faydasına bir hareketin başlangıç noktası olmalı diye yola çıktık. TEİD’in amacı, sadece şirketlerin değil sektörlerin
ve ekonomik düzenin tamamının etik değerler üstünde yükselmesine araç olabilmektir. TEİD’in bugün itibari ile 140 üyeye ulaştı” dedi. 
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Emekçi kadınlar, sanayiyi de büyütüyor
Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile birlikte TÜİK istatistikleri açıkladı. Her geçen gün ülke ekonomisine katkı sağlayan kadınlarla Türkiye büyüme
sergiliyor.

HaberOrtak  08 Mart 2019 Cuma 06:00ý #

En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Detaylar Kapat
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Yolsuzluğun maliyeti 2.6 trilyon dolar

Etik ve İtibar Derneği (TEİD) yeni Yönetim Kurulu
Başkanı Avukat Ertuğrul Onur, "Tüm dünyada
yolsuzluğun maliyetinin yıllık 2.6 trilyon dolar olarak
tahmin edildiğini" söyledi.

Rakamın Küresel Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH)
yüzde yüzde 5’i olduğunu vurgulayarak, yolsuzluğun,
dünya genelinde iş yapma maliyetini yüzde 10
arttırdığına dikkat çekti.

Etik ve İtibar Derneği TEİD 7. Olağan Genel Kurul
Toplantısı, Yönetim Kurulu ve üyelerinin katılımıyla
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlük

binasında gerçekleştirildi. Genel kurul akabinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Etik ve İtibar
Derneği'nin 7. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ertuğrul Onur oldu.

Avukat Ertuğrul Onur, 2010 yılından bu yana iş etiği ilke ve politikalarının anlaşılması, benimsenmesi ve
şirketlerin yazılı kültürünün temel taşı haline gelmesi için kılavuzluk etmek misyonuyla faaliyet gösteren
Etik ve İtibar Derneği’nin 2019 yılı itibari ile 140’dan fazla kurumsal üyeye ulaştığını belirtti.

Onur, TEİD’in, gerek ulusal gerekse uluslararası ticaretin vazgeçilmez şartı haline gelen iş etiği alanındaki
en güncel veri ve bilgileri, uluslararası ilişki ve bağları ülkemize getirmeyi ve üyeleri arasında paylaşım
toplantıları düzenleyerek iyi örneklerin uygulamasının arttırılmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.

İncele Günün Karikatürü

HABER BİLDİRİMLERİNE ÜYE OLUN
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ANASAYFA HABERLER ETKİNLİKLER DERGİ ARŞİV ONLİNE ARŞİV BU SAYI E-BÜLTEN

Etiketler Baymak TEİD Etik ve İtibar Derneği Ertuğrul Onur Ender Çolak

Baymak Etik ve İtibar Derneği’ne Katıldı

Baymak, Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruşlarının yer aldığı Etik ve İtibar
Derneği üyeleri arasına katıldı.

Etik ve İtibar Derneği’nin (TEİD) bugün 140’ı aşan üyeleri arasına iklimlendirme
sektöründe 50 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Baymak da katıldı. TEİD’in üyeleri
arasına katılarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin özünü oluşturan 10
temel ilkeyi de içeren ‘TEİD Etik Beyannamesi’ni imzalayan Baymak, kurumsal
politikaları arasında iş etiği ve değerlerinin yer aldığını resmen beyan etmiş oldu.
İş etiği ilke ve kurallarının anlaşılması, benimsenmesi, yaygınlaştırılması için
kılavuzluk etmek ve referans merkezi olmak misyonuyla 2010 yılından bu yana
faaliyet gösterdiklerini belirten Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat
Ertuğrul Onur, 2019 yılı itibarıyla 140 kurumsal üyeyi aşarak umut verici bir büyüme
grafiği gösterdiklerini ifade etti. Onur, katılımla ilgili olarak “Kurumsal etik kodlara
sahip çıkan firmalar dünyada ve ülkemizde hızla artıyor. Şirketler etik değerlerin
artık uzun vadede markalarına, repütasyonlarına değer ve itibar katacağı bilinciyle
hareket ediyor ve aramıza katılıyor. İş dünyasının yoğun desteğini alarak büyüyen
derneğimiz bugün, Türkiye’nin öncü kurum ve kuruluşlarının aralarında olduğu 140 üyeyi aşmıştır. Etik ilke ve değerlerin şirketlerin tüm
idari ve ticari fonksiyonları tarafından benimsenmesi ve bir iş yapma biçimi haline getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”
ifadesinde bulundu.
Baymak CEO’su Ender Çolak ise “Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış Baymak Ailesinin özünü oluşturan güvenilir, samimi, adil, yenilikçi,
şeffaf, dürüst ve uzman olma değerlerimizle sektörümüze, müşterilerimize ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun her zaman
bilincinde olduk. Sahip olmaktan gurur duyduğumuz ve başarımızın temelini oluşturduğuna inandığımız bu değerlerimizi şimdi TEİD
üyeliğimiz ile yeni bir konuma taşıyoruz. Bir dünya markası olma yolunda güçlü adımlarla ilerlerken TEİD üyeliğimizin tüm paydaşlarımıza
olan sorumluğumuzun önemli bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Şirketlerin DNA’sına itibar yönetimini bir felsefe olarak eklemeliyiz.
Bunun için itici güç olarak da ‘değerlere’ sahip çıkılmalı. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızla
çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
 

14 Haziran 2019 Dergi: | Temmuz-2019 Yazdır 9 | Paylaş � � Ô
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TEİD “Geleceğin Etik Liderleri” Projesi ile
Gençlere Ulaşıyor

Evrensel iş etiği ilkelerinin toplumun her kesiminde anlaşılması, benimsenmesi ve
yaygınlaştırılması amacıyla faaliyet gösteren Etik ve İtibar Derneği (TEİD), okullar ile işbirliği
içinde yürüttüğü “Geleceğin Etik Liderleri” projesi kapsamında yeni bir etkinliğe imza atıyor.

Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Etik Kurulu’nun 37 tane eserinin yer

alacağı “TEİD Geleceğin Etik Liderleri Karma Resim Sergisi”, 19 ve 20

Haziran günlerinde TEİD kurumsal Üyesi Tekfen Holding ev sahipliğinde

Tekfen Tower’ın Konferans Salonunda gerçekleşecek. Aydın Doğan Güzel

Sanatlar Lisesi öğretmeni Tuba Karaarslan’ın öğrencilerinin yaklaşık 40

eserine yer verilecek sergi 19 ve 20 Haziran günleri gezilebilecek.

TEİD tarafından 2014 yılında başlatılan ve bugüne dek birçok devlet ve

okul ile işbirliği yapılan projede, genç neslin etik konusundaki

farkındalığının artırılarak, iş dünyasına sorumlu birey ve liderler

kazandırılması amaçlanıyor.

Eğitim sürecinde, öğrencilerin her alanda uygulaması gereken etik kuralları bir zorunluluk hissi ile değil kendi

iradeleri ile uygulamaları ve etik değerleri içselleştirmeleri sağlanlanıyor. Öğrenciler kendi aralarından seçtikleri

temsilcilerden bir konsey oluşturması ve bu sayede öğretmen – öğrenci arasındaki hiyerarşi zincirinin kırılarak

öğrencilerin kendi değerlerini ortaya koymaları sağlanıyor. Bu değerler etik kodu başlığı altında toplanarak okul

genelinde duyuruluyor.

2014’ten beri okullara etik kurul, etik kod ve etik değerleri kazandırmayı hede eyen “Geleceğin Etik Liderleri”

projesi sayesinde TEİD daha fazla geleceğin liderleri olacak gençlere ulaşma hede yle çalışmalarına devam
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Ford Otosan, Etik ve İtibar Derneği’ne (TEİD) katıldı

5 kıtada 94 ülkeye yaptığı 5,7 milyar dolar tutarındaki araç ve parça ihracatı ile Türkiye ihracat şampiyonu Ford Otosan, Etik ve İtibar Derneği (TEİD)
üyeleri arasına katıldı.

İş etiği ilke ve kurallarının anlaşılması, benimsenmesi, yaygınlaştırılması için kılavuzluk etmek ve referans olmak

misyonuyla 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren Etik ve İtibar Derneği (TEİD) ve Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

arasında imzalanan, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin özünü oluşturan 10 temel ilkeyi de içeren

‘Etik Beyannamesi’ ile şirket, derneğin üyeleri arasındaki yerini aldı.

En değerli otomotiv şirketi

Etik ve İtibar Derneği Başkanı Avukat Ertuğrul Onur, Ford Otosan’ın Etik ve İtibar Derneği (TEİD) üyeleri

arasına katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Ertuğrul Onur konuyla ilgili olarak, “11.000’e yakın

kişiye istihdam sağlayan ve Borsa İstanbul’daki en değerli otomotiv şirketi olan Ford Otosan, toplumsal

sorumluluklar konusundaki duyarlılığıyla ile de öne çıkan bir şirket. Ford Otosan gibi Türkiye sanayisinin ve

otomotiv sektörünün öncü bir kuruluşunun derneğimiz üyeleri arasına katılması ve Etik ve İtibar konusuna

gösterdiği hassasiyet bizlere gurur veriyor. Ford Otosan bu anlaşma ile etik ilke ve değerlerin işletmenin tüm

idari ve ticari fonksiyonları tarafından benimsendiğini, bir iş yapma biçimi haline getirilmesine verdikleri önemi

bir kez daha vurgulamış oldu” açıklamasını yaptı.

Şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir yönetim anlayışı

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise, “İşimizi bugün olduğu gibi yarın da

başarılı bir şekilde yapmak için etik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket

ediyoruz ve Ford Otosan Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralları rehberliğinde etik ve

şeffaflığın dışına çıkmayan bir iş ilişkisi anlayışı benimsiyoruz. Türkiye’nin ihracat

şampiyonu ve istihdam lideri Ford Otosan olarak, başarıya ulaşırken, bunu nasıl

gerçekleştirdiğimizin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, üstün bir iş etiği

anlayışı ve paydaş katılımına dayalı; şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir yönetim

anlayışının takip edilmesinin gerekli olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Şirket

ilkelerimiz ise aynı zamanda uluslararası sistemde güvenilirliği olan ilkelerle de

desteklenmeye devam ediyor. Ford Otosan olarak, bu doğrultuda şimdi de

ülkemizde iş etiği ilke ve kurallarının yaygınlaştırılması için önemli çalışmalarda

bulunan Etik ve İtibar Derneği’nin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Haber:  OTO AKTÜEL  - 19 Haziran Çarşamba 2019
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