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Elinizdeki rapor 2021 yılında İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı 

Derneği (İGİAD) adına gerçekleştirdiğimiz saha araştırmasına dayanarak hazırlanmıştır. 

İş Ortaklıkları Araştırması İTO’nun finansal ve kurumsal desteğiyle gerçekleştirildi. İTO Yönetim 

Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Nihat Alayoğlu başta olmak üzere 

İTO’nun tüm yöneticilerine ve çalışanlarına çok teşekkür ederiz.

İkincisi gerçekleştirilen bu araştırma İGİAD’ın talep ve destekleriyle gündeme geldi ve gerçek-

leştirildi. Türkiye’de ahlak ve hak eksenli bir iş hayatının kurulması için uzunca bir zamandır çok 

düzeyli çalışmalar yapan İGİAD’ın kıymetli başkanı Ayhan Karahan, Eğitim Komisyonu Başkanı 

Ömer Bedrettin Çiçek, eski yönetim kurulu üyesi Celâlettin Cingöz bu araştırma için de büyük 

destek verdiler. Onların destekleri olmasa bu araştırma bitmezdi. Her birine çok teşekkür ederiz.

Elinizdeki raporun hazırlığı yaklaşık 1 yıl sürdü. Bu dönemde özellikle araştırma ve görüşmele-

rin yapılması safhası, içinde bulunduğumuz küresel salgın koşullarının en şiddetli olduğu dö-

neme denk geldi. Bu sebeple araştırmamız planladığımızdan bir miktar uzun sürdü. Zira salgın 

koşulları yüz yüze görüşmelerin yapılmasını engellemekteydi. Ancak yine de çok az sayıda kişi 

ile görüşme gerçekleştirilemedi. Bunda şüphesiz araştırmamıza katılan ve gönüllü bir şekilde 

destek veren 53 iş insanının ve uzmanın özverili gayreti önemli roller oynamıştır. Her birine çok 

teşekkür ederiz.

Raporda yer alan görüşmeleri Lütfi Sunar, Büşra Özen, Umran Kemikli, Esma Küçükbay ve Se-

dat Karal yaptılar. Farklı illerde yürütülen bu araştırmada görüşmeler de farklı iş ortamlarında 

gerçekleştirildi. Ayrıca Büşra Özen ve Umran Kemikli raporun yazımında da görev üstlendiler. 

Araştırmacılarımıza değerli katkılarından ötürü müteşekkiriz. 

Elinizdeki eser, özel bir görselleştirme ve tasarım gerektirmekteydi. Görsellerin her birinin ha-

zırlanmasından son aşamada raporun tasarımını titiz bir şekilde yapmaya kadar çok özel bir 

dikkat ve çaba gerektiren bir işi başarıyla yerine getiren Seyfullah Bayram’a çok teşekkür ederiz.

Son olarak İstanbul Ticaret Odası raporun yayımını üstlenerek iş dünyamıza güzel bir eserin 

kazandırılmasında önemli bir rol oynamış oldu.

Umarız bu eser ile ortaklıklarla ilgili mevcut durumun anlaşılmasına, sorunların aşılmasına ve 

böylece müreffeh bir Türkiye’nin inşasına bir katkı sunmuş oluruz.
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