
GELİŞMİŞLİK ÖLÇÜTÜ 
OLARAK ŞEFFAFLIK
Geçm�şte veya bugün, gel�şm�ş toplumların ana 
göstergeler�nden b�r�, örgütlülük düzey� ve her b�r 
vatandaşın kaç örgütte gönüllü görevler üstlend�ğ�; 
d�ğer� �se, toplumda oluşturulan t�car�, sosyal, kültürel, 
s�yas�, akadem�k vb. örgütler�n şeffaf b�r şek�lde çalışıp 
çalışmadığıdır.

Devlet�n kend�s� veya kamu kurumları, s�v�l toplum 
kuruluşları, t�car� veya kültürel tüm kurumlar m�syonu, 
v�zyonu, �lke ve değerler�, hedefi, faal�yet alanı, çalışma 
şekl� ve süreçler� bel�rg�n ve şeffaf olmaz �se, er veya geç, 
�lk kuruluş m�syon ve v�zyonundan sapar.

Paydaşları tarafından �zlen�p denetlenemeyen yapılar, 
hesap vermeyen ve hesap sorulmayanların el�nde g�zeml� 
ve probleml� b�r hal alırlar.  Böyles� kurumlar, �lk kuruluş 
amacından uzaklaşır, ver�ms�z ve atıl duruma düşer, hatta 
neredeyse zararlı yapı hal�ne gel�rler. Kurucularına “keşke 
böyle b�r örgüt kurmasaydık, n�yet�m�z neyd� sonuç ne?” 
ded�rt�rler.

Fakat kurucular, farkında olmadan örgütü kurarken bu 
sonu hazırlarlar. İşe başlarken, en kötü senaryoyu b�le 
önley�c� b�r s�stem kurmak gerek�rken; “her zaman ne 
yaptığını b�len, güven�l�r ve �y� n�yetl�ler�n (!) yönett�ğ� ve 
çalıştığı,” kend�l�ğ�nden düzgün çalışan hayal� b�r yapı 
varsayımı �le �şe başlanılmaktadır.

Peygamberler�n b�le özel konumlarına rağmen, şeffaf ve 
hesap / b�lg� veren b�r üslupla davranıp ashabının uyarı ve 
denet�m�ne tab� olduğu b�r dünyada, denet�ms�zl�k meşru 
b�r yol olarak kabul ed�lemez.  Görevl� vatandaş, üye veya 
çalışanın �k� temel sorumluluğu vardır; üzer�ne düşen 
görevler� hakkıyla yer�ne get�rmek ve mensubu 
bulunduğu kurumu hedef ve �lkeler esasına göre usulüne 
uygun yöntemlerle denetlemek. 

Denetlen(e)meyen her b�r k�ş�n�n, hatta topluluğun, heva 
ve heves� �le baş başa kalıp, er veya geç menfaat�n�n ağır 
basacağı ve de sapacağı varsayımı �le s�stemler 
oluşturulmalıdır.

Tanımlanan amaç ve kuralların olmadığı veya var olan 
kuralların geçerl� olmadığı; v�tr�ndek� yönet�c�ler�n 
yönetmed�ğ� veya yönetemed�ğ�; yazılı kayıt ve belgeler�n 
doğru olmadığı yan� şeffaf olmayan b�r organ�zasyon her 
türlü su��st�mal ve sapmaya açıktır, denetlenemez ve 
yönet�lemez.

Kurumsal ve şeffaf olmayan tüm ülke ve toplumlarda,  
s�yas�, d�n�, ekonom�k, sosyal çalışma ve gayret �ç�nde olan 
k�ş�, kurum ve kuruluşların yönet�c�ler�n�n çoğunluğu, 
kend� vatandaşına,  ortağına, üyes�ne ve çalışanına karşı 
g�zl� ve g�zeml� b�r örgüt g�b� kapalı ve sorumsuz 
davranmaktadır.

Kuruluşun �lke ve amaçlarına bağlı, sadık, b�lg�l�, dürüst 
v e  ü r e t k e n  b � r e y l e r d e n  o l u ş a n  k u r u m s a l 
organ�zasyonlar çığ etk�s� oluşturan b�r s�nerj� 
meydana get�r�rler.

Amaç, �lke ve süreçler� tanımlanmış b�r yapı, kayıt ve 
belge düzen� �le desteklen�rse, denet�m ve güven b�r 
araya gel�r, şeffa�ık ve mahrem�yet denges� kurulur, 
�nsanların gönül rahatlığıyla �çten katkı sağladığı b�r 
organ�zasyon ortaya çıkar. 

Ülke olarak, kamu ve özel dâh�l her b�r kurumumuzda, 
şeffaf ve dürüst b�r yapıya kavuşmamız gerek�r. Yen� ve 
s�v�l anayasa hazırlamaktan, kayıt dışılığın önlenmes�- 
ne; bürokrat�k ve görünmeyen otor�teden, açık b�r 
yö nte m l e  s e ç � l � p  d e n e t l e n e n  ve  g e re ğ� n d e 
değ�şt�r�lenler�n yönet�m�ne geç�şe kadar büyük 
gel�şmeler olsa da henüz olması gereken�n çok 
uzağındayız. 

Bütün bu gayretler�n sonucunda ülkem�z, 2013 yılı 
�t�bar�yle dünya şeffa�ık ve dürüstlük sıralamasında 
ancak 53. sıraya yükseleb�lm�şt�r. Eğer notumuzu geçer 
not sayılab�lecek 70'�n üzer�ne çıkarıp, ekonom�k 
büyüklüğümüze paralel olarak �lk 20'ye g�reb�l�rsek, 
geleceğe daha gel�şm�ş ve mutlu b�r ülke bırakırız. 

B�rleş�k kaplar m�sal� her alanda yapacağımız olumlu 
gel�şmelerle meydana get�receğ�m�z dürüst toplum, 
hem moral�m�z�, hem de çalışmalarımızın ver�m�n� ve 
başarımızı  ar tıracaktır.  B�rb�r �m�ze güven ve 
bağlılığımız gel�şecek,  �nsanlarımız yarınlara daha 
umutla bakacaklardır.

Böyle b�r toplumda ekonom�k, sosyal, s�yas� ve kültürel 
h�çb�r çabamız boşa g�tmeyecek, kalıcı ve bereketl� 
sonuçlara dönüşecekt�r. 

Gel�n her alanda yapacağımız kurumsallaşma atılımları 
�le hep b�rl�kte dürüst ve şeffaf b�r toplum oluşturalım. 
Köklü ve büyük meden�yet m�rasına sah�p ülkem�ze 
hak ett�ğ� gel�şm�şl�k düzey�n� sağlayab�lmem�z 
d�leğ�yle…

Süleyman Erdem�r
DD Yönet�m Kurulu Başkanı & 

Yönet�m Danışmanı

“Not: Yazının tam vers�yonu �ç�n web s�tem�z� z�yaret ed�n�z.”

Ahlak� değerler� ve �nançları olmayan,
 b�r toplum olamaz.

(Robert Montgomery)

YAŞAMANIN DEĞERİ, FARKINDALIĞIN DÜRÜSTLÜĞÜNE BAĞLIDIR

Tanıtım f�lm�m�z� �zley�p b�z� daha yakından tanımak �ç�n lütfen web s�tem�z� �nceley�n.

Yaşamak, beğensek de beğenmesek de, 
� ş � m � z e  g e l s e  d e  g e l m e s e  d e , 
�nançlarımıza uysa da uymasa da; 
k�ş�ler�n menfaatler� üzer�ne kurulmuş 
b�reysel değerler; duygusal ölçüler ya da 
sah�p olunan mal mülk g�b� ölçeklerle 
değerlend�r�lemeyecek kadar c�ddî, 
şeffaf ve örgütlü süreçler toplamıdır; 
z�ra olaylar yörelere, toplumlara ve 
�nançlara göre oluşmazlar. Geneld�rler; 
ama oluştukları yer, zaman ve topluluk 
tarafından farklı �çer�kte yapılandırılırlar. 
Dolayısıyla etk�ler�,der�nl�k  ve  sonuçları 

dünyanın her yer�nde ve her koşulda hata yapma olasılığını asgar� 
hale düşüreb�lecekt�r.  Örneğ�n D U YG A P R E N S İ B İ 1  adını 
vereb�leceğ�m�z böyle b�r yöntem; dört faktörün karşılıklı 
e t k � l e ş � m � n d e n  m e yd a n a  g e l e n  g e rçe k  b � r  � ş b � r l � ğ � n � n 
üret�leb�lmes�ne belk� de yardımcı olab�l�r.

B�r düşüncen�n, b�r �fade, tavır, hareket ve emr�n DOĞRU olmasının 
h�çb�r değer� yoktur; eğer �ç�nde bulunulan madd� ve manevî 
koşullara UYGUN değ�llerse; ya da b�r düşüncen�n, b�r �fade, tavır, 
hareket ve emr�n UYGUN olmasının da h�çb�r değer� yoktur; eğer 
b�l�msel ya da genel kabûl görmüş toplumsal DOĞRULUĞU 
�çerm�yorsa; çünkü her doğru her zaman uygun; her uygun da her 
zaman doğru değ�ld�r. Ayrıca b�r düşüncen�n, b�r �fade, tavır, hareket 
ve emr�n “doğru & uygun” ya da “uygun & doğru” oluşları, GEREKLİ ve 
YETERLİ (dozunda) olmadıkça yarar yer�ne zarar da üreteb�l�rler. 
Dolayısıyla toplumda, a�lede YAŞAMSAL AHENK'�n, �ş yer�nde �se 
sükûn, huzur ve �şb�rl�ğ� �ç�nde ÜRETİMİN, bu dört faktörün b�rb�rler� 
�le olan �l�şk�ler�ne ne kadar bağlı oldukları çok sınırlı b�r düşünme 
yöntem� �le dah� kolayca anlaşılab�l�r. Çünkü:

DOĞRULUK: İç�nde bulunan ortam ve koşulların tüm n�tel�kler� 
doğrultusunda meydana gelen oluşumun şekl�ne, durumuna, 
görüntüsüne, anlaşılmasına ya da algılanmasına karşı aks� �ler� 
sürülemeyen, ters� �dd�a ed�lemeyen durum, söz, davranış ya da 
hareket�n n�tel�ğ� ya da özell�ğ�d�r. B�l�msel ve Genel Kabul olarak �k�ye 
ayrılab�l�r.

UYGUNLUK: Olgunun, oluşumun ya da söz, hareket vs.'n�n �ç�nde 
bulunulan ortam ve/veya koşulların n�tel�kler�nce meydana 
get�r�lm�ş bulunan ölçü ya da kalıptan, fazla ya da eks�k olmaması 
hal�d�r.

YETERLİLİK: Doğruluk ve uygunluğu saptayan ölçütler�n �ç�nde 
bulunulması �ç�n kullanılan maddî ya da manevî, soyut ya da somut 
kıvam dereces�d�r.

GEREKLİLİK:  İstem �ç� ya da dışı, b�l�nçl� ya da b�l�nçs�z, dolaylı ya da 
dolaysız oluşan ya da oluşturulan amacın doğmasında, ya da 
bel�rg�nleşmes�nde rol oynayan, zaman bel�rtec�ne göre öncel�k 
sonralık kazandıran temel etmen ya da d�nam�kt�r.

AHENK –ARMONİ:  İç�nde bulunulan zaman d�l�m�nde sağlık, huzur, 
mutluluk, başarı faktörler�n�n n�tel�k kazandırdığı ortamsal değerd�r.

Buradak� �fadeler b�rer düşünme ürünüdür. Aynı fik�rler� paylaşmak, 
kabul etmek ya da etmemek doğaldır ama öneml� değ�ld�r; çünkü 
mutlaka �t�raz etmek, aks�n� düşünmek, tenk�t ve çürütme çabaları 
�ç�ne g�rmek �sten�rse; halâ mükemmell�ğ�n� anlayamadığımız İNSAN 
VÜCUDUNU, ORGANLARINI, organların BİRBİRLERİYLE İLİŞKİ ve 
İŞLEYİŞLERİN'dek� AHENGİ örnek alıp, düşünmek b�le yeterl� 
olacaktır.

Av. Ergun ZOGA
DD Uzman / Danışman

Av. Ergun ZOGA
DD Uzman / Danışman

farklılıklar kazanır. Bu farklılıklar, olayın kend�s�nden değ�l onu 
yaşayanların kafa yapılarından, kend�ler�ne ezberlet�lenler yüzünden 
düşünmey� öğrenemem�ş olmalarından kısaca k�ş�sel ve yöresel 
ölçeklerden meydana gel�rler. 

Bu bakımdan �nsanlar aynı durum, aynı koşul ya da görüntüye “bana 
göre” değer� �le yaklaştıklarında, kend�ler�ne göre b�r düşünme ve 
değerlend�rmen�n �ç�nde bulunacaklarından anlaşma h�çb�r zaman 
mümkün olamayacaktır. Zaten tüm tartışma, fikrî çatışma ve 
kavgaların çıkış neden�; b�r anlamda menfaat den�len, hayvanlarda da 
güçlü b�r yönlend�r�c� olarak bulunan güdüsel etk�nl�ğ�n tet�kled�ğ� 
algı, anlayış ya da değerlend�rme farklılığıdır. Dolayısıyla böyle 
durumlarda güç etk�nl�ğ� devreye g�rer ve güçlü (unvan, para, şöhret 
ya da s�lah vs.) olanın düşünces�, görüş açısı hâk�m�yet� ele geç�r�r. 
Elbette bu durum; doğruluk, uygunluk, haklılık ve evrensel adalet 
açısından utanç ver�c� b�r anlam taşır ve �nsanım d�yene h�ç yakışmaz. 

Ne yazık k� �nsanlık 21. yüzyılda, bütün gel�şmes�ne, bütün 
b�r�k�mler�ne ve bütün �nançsal değerler�ne rağmen, kend�s�n� d�ğer 
canlılardan ayırıcı herhang� b�r yöntem bulmaya yönlend�rmed�ğ� �ç�n 
ney�n doğru, ney�n uygun, ney�n gerekl� olduğunu ya da olacağını 
düşünme gel�şm�şl�ğ�ne er�şemem�şt�r. Dolayısıyla hala, “anlaşmazlık 
kaosunda” d�ğer canlılardan farklı olamamakta hatta daha vahş� 
eylemlere b�le g�r�şeb�lmekted�r. Özell�kle “kend�s�n�n değer� ve 
yeterl�l�ğ�” konusunda herhang� b�r end�şe taşır hale gelemed�ğ� �ç�n 
end�şe uyarıcısına sah�p olma g�b� b�r şansı da elde edemem�şt�r. Oysa 
d�n, d�l, ırk, m�ll�yet farkı olmaksızın bu “anlaşmazlık kaosunun” önüne 
geçeb�lmek, her şeye rağmen kend�n� haklı görmeme gel�şm�şl�ğ�n�n 
b�l�nc�ne er�şeb�lmekle mümkündür.

Yapılmış b�r b�l�msel araştırmaya göre tüm d�llerde, �let�ş�m aracı 
olarak kullanılan sözcük ya da kavramların yaklaşık %80'�n�n n�tel�ğ� 
soyut olmaktır. Yan� sözcükler �çer�k açısından, herkese göre değ�şen, 
her kafaya göre başka b�ç�mde yorumlanan İLETİŞİM SAPKINLIĞININ 
ürünüdür. Oysa %20's� h�çb�r tartışma ve açıklamaya neden 
olmayacak kadar net ve açık anlam ya da anlaşılırlık �le somutluk 
karakter�ne sah�pt�r. Bu �se kavgasız, tartışmasız, k�ş�sel üstünlük 
yer�ne, örtüşen algısal b�rl�ktel�ğ�n, huzur ve �şb�rl�ğ�n�n zafer� 
anlamına gel�r. Hâlbuk� �nsan, unvanına, �kt�darına, para gücüne, 
tecrübeden yoksun b�lg� b�r�k�m�ne, aynalardak� görüntüsüne tesl�m 
olmak acz� yer�ne; düşünce, hareket ve davranışlarında EVRENSEL 
REHBER d�yeb�leceğ�m�z b�r yönteme dayanmayı akıl edeb�lse
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HABERLER

DD Ek�b�, 19 Mayıs
Sosyal & Eğ�tsel
Etk�nl�ğ�n� Bolu 
Mudurnu Sarot 
Otel'de Yaptı
Geleneksel olarak her yıl 
düzenlenen 19  Mayıs etk�nl�ğ� 

bu yıl da DD çalışanlarının ve a�le b�reyler�n�n katılımı �le 
gerçekleşt�. A�le ortamının ek�p ruhu �le harmanlandığı 
etk�nl�kte k�ş�sel gel�ş�m ve �let�ş�m uzmanı Oğuz SAYGIN, 
“Farkındalık ve Ek�p Çalışması” konulu eğ�t�m� �le 
katılımcılara hem eğ�tsel hem de sosyal b�r akt�v�te 
deney�m� yaşattı. Eğ�t�m dışında da ortak gerçekleşt�r�len 
etk�nl�kler �le katılımcılar arasında kaynaşma sağlandı.

DD IK 'dan
Haberler 

Yönet�c� ve çalışan seçme & 
yerleşt�rme alanında da her 
geçen gün h�zmet kal�tes�n� 
b�r adım öteye taşıyan DD, 

2013 - 2014 yılında 1200'ü aşkın adaya ulaşıp b�reb�r 
mülakatlar, k�ş�l�k testler� ve anal�zler gerçekleşt�rerek 
n�tel�kl� çalışan gücünü arttırma noktasında firmalara 
desteğ�n� sağlamıştır.Yönet�m Danışmanlığı verd�ğ� 
kurumların dışında Sur Yapı, DKY İnşaat, El�f Plast�k, 
Pol�pa Plast�k , Rasa Tekst�l, Kaban Mak�ne g�b� 
sektörünün öncüsü olan b�rçok  kuruma h�zmet veren 
DD İK b�r�m�, gen�ş b�r portföy  doğrultusunda doğru 
adaya ulaşma ve b�l�msel anal�z  yöntemler� �le doğru 
değerlend�rme mantığı alanında fark oluşturuyor.

Ye n � d e n  y a p ı l a n m a  v e 
kurumsallaşma sürec�nde 3. 

İ-Mak
İdd�alı Yatırımları 
�le Yüksel�ş�n�
Sürdürüyor

yılını tamamlayacak olan İ-Mak Redüktör, 2. nes�l�n get�rd�ğ� 
d�nam�zm�n katkısıyla ve mak�ne, b�lg� s�stemler�, eğ�t�m 
yatırımları �le sektördek� gel�ş�m�n� sürdürüyor.

Erçal Grup, Başarısını 
Farklı Sektörlerde 
Değerlend�rmey� 
Planlıyor
Kurumsallaşma yolculuğuna 
2011 yılında DD �le başlayan ve 
�st�krarlı  b�r şek�lde devam eden 

Erçal Grup, faal�yet gösterd�ğ� sektörlerdek� başarılarını, yen� 
g�r�ş yaptığı Mercedes Ağır Vasıta Satış Sonrası H�zmet 
Serv�s� ve Konut sektörler�nde de yakalamayı hede��yor.

Gezer Grup, Terl�k,
Sun� Der� Ve Pol�üretan
Üret�m�nden Sonra
Plast�k Hammadde 
Üret�m�nde De İdd�alı
Konuma Yükseld�

15 yılı  aşkın  süred�r Yönet�m 
Danışmanlığı ve İK Danışmanlığı çözüm ortağı olduğumuz 
Gezer Grup, faal�yet gösterd�ğ� sektörlerde yen�l�kç� 
atılımlarını ve büyümes�n� sürdürüyor. Gezer Grup, terl�k, 
sun� der� ve pol�üretan üret�m�nden sonra plast�k 
hammaddeler� üret�m�nde de �dd�alı üret�c�ler arasında 
yer�n� aldı.

22. Geleneksel İftar
Programımız
16 Temmuz 
2014 Tar�h�nde
Kurumumuzu 22. Geleneksel 
İftar Programı, 16 Temmuz

2014'te son 5 yılda olduğu g�b� P�erre Lot� Tes�sler�'nde 
gerçekleş�yor. Geçen yıl 24 Temmuz 2013 tar�h�nde y�ne 
aynı mekânda gerçekleşen �ftar programımıza yaklaşık 80 
ayrı kurum ve kuruluştan müteşebb�sler, üst düzey 
yönet�c�ler, oda ve dernek yönet�c�ler� �le akadem�syenler, 
medya mensupları ve uzman / danışmanlardan oluşan 
yaklaşık 150 k�ş�n�n katılmış, programda Süleyman 
ERDEMİR'�n �ş dünyasına yönel�k prens�pler� �çeren yazısı, 
20. yıl tanıtım film� ve DD'n�n geçm�şten bugüne sunumu 
katılımcılara aktarılmıştı. 

DD Değ�ş�m D�nam�kler� 
Yönet�m Merkez�'n�n gerek 
Çırağan Palace Kemp�nsk�'de 

DD Geleneksel
Çırağan Genele
Açık Sem�nerler� 

gerekse benzer �  toplantı  kongre merkezler �nde 
düzenled�ğ� Geleneksel Genele Açık Sem�nerler�, 
Türk�ye'n�n önde gelen firmalarının müteşebb�sler�n� ve üst 
düzey yönet�c�ler�n� b�r araya get�r�yor. Her düzenlend�ğ� 
dönemde büyük katılım �steğ� toplayan ve katılımcıların da 
yoğun �lg�s�yle karşılanan sem�nerler�n 2014-2015 sezonları 
�ç�n hazırlıkları hızla devam ed�yor.                                       
Ver�ml� b�r eğ�t�m / �st�şare ortamı sağlamak adına en fazla 
15 k�ş�l�k katılım sağlanab�len eğ�t�m programlarımızdan 
s�z de haberdar olmak ve b�lg� almak �st�yorsanız, 
www.dd.com.tr web s�tem�ze e-postanızı kaydedeb�l�r 
veya '�let�s�m@dd.com.tr' ye sem�ner duyuru l�stes�ne kayıt 
�ç�n e-posta göndereb�l�rs�n�z.K�ş�l�ğ�n� makamdan alanlar makamdan sonra k�ş�l�ks�z kalırlar (Hz Ömer)

Özkardeşler, Sektör
L�derl�ğ�n� DD �le
B�rleşt�rmek İst�yor

T ü r k � y e ' n � n  e n  b ü y ü k 
ambalaj kalıp üret�c�s� olan 

 Özkardeşler, 2012 yılında DD �le başladıkları “Yönet�m ve 
A�le Danışmanlığı” çalışmasına yen� dönemde de devam 
etme kararı aldı. Yürütülen kurumsallaşma çalışmaları �le 
b�rl�kte, hem yönet�c�lere hem de çalışanlara büyük katkı 
sağlayan kurumsal gel�ş�m eğ�t�mler�, Özkardeşler'�n 
sektördek� l�derl�ğ�n� kurumsal kültürüyle b�rl�kte 
perç�nlemes�ne katkı sağlıyor.

Enformak Plast�k 
Teknoloj�ler� �le DD, 
5 Yıl Aradan Sonra
Y�ne Beraber
30 yılın üzer�nde tecrübes� �le 
Türk�ye'de ve uluslararası 
pazarda sürekl� gel�şmekte

olan, plast�k ve mak�na   sektörünün başarılı firmalarından 
Enformak, gen�ş kapsamlı Yönet�m Gel�şt�rme çalışmasına 
3 yıllık b�r mutabakat doğrultusunda DD �le başlamıştır.

İst�kamet Döküm, 
Yen� Fabr�kasına
Yen� Anlayışıyla 
Hazırlık Yapıyor
Türk�ye'de köklü tar�hsel 
geçm�şe sah�p olan döküm 
sektörü ve zanaatında 1976'

dan ber� sürekl� gel�şerek faal�yetler�ne devam eden 
İst�kamet Döküm, faal�yetler�ne başlayacak olan B�lec�k'tek� 
entegre fabr�kasının hazırlıklarının yanı sıra  DD �le 
kurumsallaşma çalışmalarına başladı. 

Az�z Mahmud Hüday� 
Vakfı, DD İle Yen�den 
Yapılanıyor
Türk�ye dâh�l b�rçok ülkede 
toplum yararına eğ�t�m ve 
�nsan�  yardım projeler� 
gerçekleşt�ren Az�z Mahmud 

Hüday� Vakfı, h�zmetler�n� kurumsal b�r altyapı �le daha da 
gen�ş k�tlelere yaymak, ver�ml� ve etk�n b�r h�zmet sunum 
kal�tes�ne ulaşmak �ç�n Değ�ş�m D�nam�kler� � le 
kurumsallaşma çalışmalarına başladı.

Norm Ambalaj, Büyüme 
Ve Atılımlarını Değ�ş�m
D�nam�kler� İle Kalıcı 
Hale Get�recek
30-35 yıllık b�r�k�m �le 2004 
yılından �t�baren ambalaj 

sektöründe faal�yet gösteren Norm Ambalaj, 3 fabr�kası ve 
200'ü aşkın çalışanı � le b�rl �kte,  kurumsallaşma 
çalışmalarında DD'y� terc�h ett�. Teknoloj�k altyapısını ve 
yen�l�kç� yaklaşımını kurumsal kültür �le b�rleşt�rerek, 
sektörün vazgeç�lmez �s�mler�nden olmayı hede�eyen 
Norm, büyüme ve atılımlarını Değ�ş�m D�nam�kler� �le 
b�rl�kte kalıcı hale get�recek. 

Akr�da Tekst�l, 
Kurumsallaşmada 
Kararlı
İş elb�ses� ve tekn�k tekst�l 
k u m a ş l a r ı  s e k t ö r ü n ü n 
ülkem�zdek� öncü firması 

Akr�da Tekst�l �le başladığımız kurumsallaşma sürec�n�n �lk 
dönem�, 04 Mayıs 2014  tar�h�nde, Thermal�um Wellness 
Park Otel'de gerçekleşt�r�len ve tüm Akr�da Yönet�c� ve 
çalışanlarının katılım sağladığı eğ�t�mle tamamlandı. 
Eğ�t�m�n ardından gerçekleşt�r�len �mza tören� �le Akr�da, 
kurumsallaşma sürec�n�n 2. dönem çalışmalarına kararlılık 
�le devam etmekted�r.   

Ek�ngen Elektron�k
Sektöre Kurumsal
Kültür Taşıma
Hedefinde
1 9 8 5  y ı l ı n d a n  b u  ya n a 
e l e k t ro n � k  ve  g ü ve n l � k 
s�stemler� sektörünün öneml� 
oyuncularından olan Ek�ngen 

Elektron�k, sektörün kısıtlarına ve zorluklarına rağmen 
kurumsallaşma ve eğ�t�m çalışmalarına Değ�ş�m 
D�nam�kler� �le devam ed�yor. Yakın zamanda 5.000 m2'l�k 
yen� b�nasına taşınacak olan Ek�ngen, bu açılım �le 
kurumsallaşma ve büyüme hızını arttırmayı hede��yor.

Kardelen İş Elb�seler�, 
DD İle İst�krarı Seçt�

kurumsallaşma çal ışmalarına başlayan Kardelen, 
�st �krar ın kurumsallaşma sürec�ndek� önem�n�n 
b� l �nc�yle kurumumuz � le çal ışmaya 2. yı l ında da 
devam etme kararı almıştır. 

2013 yılında 8 yıllık aradan 
sonra, �mzalanan Genel 
Yö n e t � m D a n ı ş m a n l ı ğ ı 
p r o t o k o l ü � l e  y e n � d e n 


