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Saygıde÷er Konuklar ve De÷erli Basın Mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Küresel kriz
ile birlikte sadece ekonomideki kırılganlıkların de÷il, aynı zamanda etik dıúı davranıúların da
gün ıúı÷ına çıktı÷ına hep beraber tanık olduk. Bugün dünya ekonomisinin çalkalandı÷ı bir
dönemde “Dünyada ve Türkiye’de Etik ve Etik Yönetimi” baúlıklı raporumuzu sizlerle
paylaúaca÷ız. Rapor yazarlarımız Prof. Dr. Ümit Berkman ve Doç. Dr. Mahmut Arslan’ a
referans niteli÷i taúıyan bu çalıúmadaki katkılarından ötürü teúekkür ediyorum.
De÷erli konuklar,
Yakın zaman önce ortaya çıkan úirket skandalları, bizi piyasa ekonomisinin altında yatan
varsayımlar hakkında tekrar düúünmeye ve kendimize úu soruyu sormaya itmiútir: øúletmemiz
ne için var olmakta? Yaklaúık 50 yıl önce bu sorunun cevabı hissedarlar için en yüksek
ekonomik faydayı elde etmekti. Bugün ise, iúletmenin var oluú sebebi, yalnızca kar etmek
de÷il, elde etti÷i ekonomik faydayı topluma geri kazandırabilmektir.
21. yüzyılın bilgi ekonomisinde iyi iúletme; amacı olan, üyeleri belli haklara sahip ve refah
yaratan bir toplulu÷a dönüúmüútür. øúte bu yeni düzen içinde, iú eti÷i iúletmelerin
vizyonlarına ıúık tutmakta ve misyonlarını gerçekleútirme yolunda onların sa÷duyusu
olmaktadır.
1980’lerden itibaren önce dar bir çerçevede telaffuz edilmeye baúlanan “iú eti÷i” kavramı,
2000’li yıllara geldi÷imizde, baúta iú dünyası olmak üzere toplumun her kesiminde tartıúılır
olmuútur. Ne yazık ki, iú eti÷i tartıúmaları, kavramın geliútirilmesi üzere de÷il, iú dünyasının
yaúadı÷ı erozyonun önlemesi etrafında alevlenmiútir. Dünyada bu konuya ait literatür
geliúmiú; Birleúmiú Milletler, OECD ve Avrupa Birli÷i gibi uluslar arası kuruluúların
giriúimleri ile evrensel normlar oluúmuútur. øú dünysının etik altyapısını güçlendirmek adına
yürütülen bu çalıúmalar, úirketlerin tüm paydaúları ile karúılıklı güven tesis etmesini, iú eti÷i
ile ba÷daúmayan tutum ve davranıúların önüne geçilmesi amaçlamıútır.
Bu ba÷lamda atılan en büyük adımlardan biri, 2000 yılında Birleúmiú Milletler’in inisiyatifi
ile baúlatılan ve TÜSøAD’ın da 2007 senesinde imzaladı÷ı “Küresel ølkeler Sözleúmesi”dir.
“Küresel ølkeler Sözleúmesi” insan hakları, çalıúma koúulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele
olmak üzere dört ana baúlık altında, evrensel kabul görmüú 10 maddeden oluúan bir
manifestodur. Kurumlar sözleúmeye atıkları imza ile operasyonlarını ve stratejilerini bu 10
madde çerçevesinde yürüteceklerini taahhüt etmektedir. Tamamen gönüllük esasına dayanan
ve hiçbir hukuki yaptırımı bulunmayan bu inisiyatif kısa zamanda meyvelerini vermiú ve
imzacı kurum sayısı 6000’i geçmiútir. Kurumlar arasında katlanan bir hızla benimsenen
sözleúme, bu sayede uluslar arası geçerlili÷i olan bir referans noktası haline gelmiútir.
Saygıde÷er misafirler,
Bir iúletmeyi ayakta tutan maddi kaynaktan çok, zamanını ve becerisi sunan çalıúanları,
kaynaklarını kullandı÷ı çevre ve içinde faaliyet gösterdi÷i toplumdur.
Bu ba÷lamda, etik de÷erlere dayalı bir örgütsel yapı iúletmenin performansını do÷rudan
etkileyecektir. Çünkü eksiksiz iúleyen bir etik yönetimi; yatırımcılarda uyandırdı÷ı güven
sayesinde úirketi onların öncelikli tercihi haline getirmekte, müúterilerin memnuniyetini ve
çalıúanların motivasyonu artırmaktadır. Bu sayede úirketin finansal performansı da

yükselmektedir. Bir baúka deyiúle, úirketlerin baúarılı bir sosyal performans göstermeleri,
finansal performanslarını da yansımaktadır.
øúletmelerde etik kuralların benimsenmesi, uzun dönemde toplumun tüm kesimlerine
yayılacaktır. Bu standartlar do÷rultusunda hareket eden ekonomik yapı, kaynakların etkin bir
úekilde kullanılmasını sa÷layacak; böylece, etik de÷erlere uygun davranıúlar ile elde edilen
bireysel ve kurumsal fayda toplumsal yararı da beraberinde getirecektir.
De÷erli konuklar,
Krizin yarattı÷ı zorlu úartlar ve kiúilerin u÷radı÷ı gelir kayıpları iúverenler ve çalıúanlar
üzerindeki baskıyı arttıran bir unsurdur. Bu durum, do÷rudan maddi çıkar sa÷lamaya yönelik
usulsüzlüklere neden olabilmektedir. Bir danıúmanlık firması tarafından yapılan araútırmanın
sonuçlarına göre, araútırmaya Türkiye’den katılanların etik olmayan davranıúlar karúısındaki
tolerans seviyelerinin yüksek oldu÷u ortaya çıkmıútır. Bu sonuç, Türk iú dünyasında etik
anlayıúının daha yaygın bir olgu haline getirilmesinin önemini iúaret etmektedir.
De÷erli katılımcılar,
TÜSøAD 1971 senesinde kurulurken, iú dünyasını evrensel iú eti÷i ilkelerine uygun bir
biçimde faaliyette bulunmaya ça÷ırmıú ve úirketlerimize öncülük etmiútir. Bu kapsamda
yayınladı÷ımız raporlar ve gerçekleútirdi÷imiz etkinlikler, hem kamu hem de özel sektör
nezdinde referans olarak alınmıú, etik kültürünün yerleúmesi adına ülkemizde atılan önemli
adımları oluúturmuútur.
“Dünyada ve Türkiye’de Etik ve Etik Yönetimi” baúlıklı raporumuz ile ülkemizde etik
kültürünü yerleútirmek adına bir halkayı daha tamamlamayı amaçlıyoruz. Raporda, iú eti÷i
nedir, Türkiye'de ve dünyada uygulamaya yönelik neler yapılmaktadır ve iyi iúleyen bir etik
sistemi için nelere ihtiyaç vardır, sorularına cevap verilmesi amaçlanmıú, úirketlerimize yol
göstermesi adına örnek bir etik kod tasarlanmıútır.
Hiç úüphesiz etik, raporların çok ötesine geçen bir konudur. Eti÷inin artan önemi karúında
toplumda etik konusunda bilinçlenmenin sa÷lanması úarttır. Bunu baúarmak için, ortak bir
etik anlayıúının geliúmesi ve e÷itimin önemi tartıúılmazdır.
Bu toplantımızın ve raporumuzun, iú dünyasında etik uygulamaların ödüllendirilmesine ve
yaygınlaútırılmasına katkıda bulunmasını diliyorum. De÷erli görüúlerini bizlerle paylaúacak
olan konuúmacılarımıza peúinen teúekkür ediyor hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.

