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Sektörden

Friterm’in Kurucu Üyesi olduğu Etik ve İtibar
Derneği’nin, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Çağdaş
Sanatlar Müzesinde, 12  Haziran 2014’de dördüncüsü
düzenlenen zirvenin teması “İDEALLER VE GER-
ÇEKLER” idi.

Zirve sponsorlarından olan Friterm’i temsilen,
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Metin Duruk ve
Üretim Müdürümüz Sayın Latife Gürdal katılmıştır.
Kriz sonrası dünyada, özünde değerler ve sürdürülebi-
lirlik olan yeni bir işletme modeli ortaya çıkıyor.

50 seneyi aşkın bir süredir geçerli ekonomi felsefesi
olarak okullarda öğrettiğimiz ve iş yönetme pratiğimi-
zin temel taşı olarak kabul ettiğimiz, merkezinde tüke-
tim toplumu olan kapitalizm, “sorumlu kapitalizm”
kavramına doğru evriliyor.

Değişen ekonomik ve sosyal düzen ile birlikte şirketler
her geçen gün güçlenen ve sürekli genişleyen etki alan-
larıyla, sadece kendi hissedarlarını ve çalışanlarını
değil, ülkelerinin, hatta dünyanın bir ucundaki ülkele-
rin ekonomik ve sosyal düzenini etkiler hale geldiler.
Şirketlerin varoluş amacının sadece kâr elde etmek
olduğu günler geride kaldı. Bir şirketin başarısını
tanımlayan unsurlar içinde sorumlu vatandaşlık, sürdü-
rülebilir üretim politikalarının etkinliği, inovasyon
politikaları ve itibar en az finansal veriler kadar önem-

li bir hal aldı. Etik Zirvesi merkezinde sürdürülebilirlik
ve sorumlu yöneticilik kavramlarını barındıran bu yeni
iş yapma modelinin, İDEALLER VE GERÇEKLERİ
arasındaki ilişkiyi tartışarak, temel iş etiği ilkelerini
idare ettikleri şirketlerde gerçeklerle buluşturmakta
lokomotif olan yöneticilerin tecrübelerini dinleyerek,
gelecek planlarına kulak verdik.

TEİD Üyesi olarak aşağıdaki ilkelere uyacağımızı
taahhüt ederiz.

• Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal
mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu
tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.

• Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların ger-
çeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir, konu
olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zama-
nında sunarız.

• Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve iliş-
kilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ede-
riz.

• İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı hali-
ne gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.

• Çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak
bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görev-
lerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını
yasaklar ve denetleriz.

2014 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ ZİRVESİ 

Kurumsal Üye sayımız 93’e yükselmiştir. 
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• Çalışanlarımızın tarafsız karar ve davranışlarını etki-
leyecek hediyeler almasını ve aynı amaçla hediye
vermelerini yasaklarız.

• Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu
kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü
ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi
olmaksızın eşit mesafede yer alırız.

• İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yum-
mayız ve yolsuzluğa karşı mücadele ederiz.

• Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici
haklarının korunmasını gözetir, tüm  uygulamalarımı-
zı bu yönde geliştiririz.

• Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; işçi sağlığı ve
güvenliğini gözetir, gençlerin, kadınların ve engellile-
rin adil istihdamını destekleriz.

• Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak
çalışmaları destekleriz.

• Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş

ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanları-
mıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz.

• Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin de
özünü oluşturan 10 temel ilkeye olan desteğimizi
beyan eder, bu ilkelere uymaktaki gönüllülüğümüzü
idari yapımız ve şirket politikalarımıza yansıtırız.

Zirve’de Gerçekleştirilen Etkinlikler
Çalıştay 1 – Yolsuzlukla Mücadele ve Şirket Süreçleri-

nin Şeffaflaştırılması 
Çalıştay 2 – Bir Suistimalcinin Profili 
Çalıştay 3 – Rekabet Hukuku ve Yönetici Sorumluluğu 
Çalıştay 4 – Birleşme ve Satın Almalarda Uyum Risk-

leri Yönetiminin Önemi 
Çalıştay 5 – Güven: Ekonomideki Anahtar Etken

İdealler ve Gerçekler Paneli gerçekleştirildi. İdealler ve
Gerçekler araştırma sonuçları yayınlandı.

PHYSİOTHERM Isısının Keyfini Çıkarın
Physiotherm, rahatsızlıkları doğal bir şekilde yatıştır-
mak amacıyla ısının gücünü kullanır, uzun vadeli iyi
olma hissi sağlar ve sağlığınızı destekler. Benzersiz
teknolojisi hoş ve derin bir ısı için kızılötesi C ışınımı
kullanır ve bu sayede tüm vücudumuz dengeli ve en
uygun şekilde ısıtılır.

Egzersiz Derin Isı Kabinde Başlar;

Physiotherm sporlar açısından oldukça değerlidir.
Derin ısı kullanımları, antrenmanların olduğu kadar
modern performanslı sporun da bir parçasıdır. Özellik-
le en iyi performans için fitnessin temel bir gereksinim
olduğu yerlerde, sağlığı destekleyen yenilikçi çözümler
hiç olmadığı kadar araştırılıyor. Canlandırıcı ve dolaşı-
ma yardımcı Physiotherm felsefesi sayesinde, ısının
içten dışa dağılımı profesyonel atletleri de fazlaca etki-
lemiştir. Physiotherm Derin Isı Kabinleri, artık günlük
egzersiz ve spor yarışmalarının ayrılmaz bir parçası
olmuştur. 

Physiotherm’in Faydaları;

• Bağışıklık sistemini güçlendirir.
• Dolaşımı ve metabolizmayı hızlandırır.
• Yoğun terleme, vücudu arınmaya ve toksinleri

atmaya yardımcıdır.
• Rahatlatıcı etki yaratır.
• Çeşitli cilt hastalıklarını azaltmak için tedavinize ek

olarak kullanılabilir.

• Canlandırmaya katkı sağlar.
• Soğuk algınlığına, cilde, bronşlara ve migrene iyi

gelir.
• Zayıflamada destekleyicidir.
• Kas, bel ağrılarını ve gerginleşmeleri azaltmaya yar-

dımcı olur.
• Kan akışını hızlandırır ve hücre yenilenmesine des-

tekler.
• Eklem ağrılarını ve romatizmaları rahatlatmaya yar-

dımcıdır.
• Dinlenmenizi sağlar.
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