15 EKİM 2020

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI
KONFEDERASYONU (TİSK)TARAFINDAN
BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN VE
TÜRKİYE ÇALIŞMA HAYATININ
DAVOS’U OLARAK NİTELENDİRİLEN
ORTAK PAYLAŞIM FORUMU BU YIL
TAMAMI DİJİTAL OLARAK DÜZENLENDİ.
ODAĞINA “İŞİMİZİN YARINI”NI
ALAN FORUMDA

“BİRLİKTE MÜMKÜN”
MESAJI VERİLDİ.

15-16 Ekim tarihlerinde dijital olarak yayınlanan kamu, işçi
ve işveren üst düzey temsilcilerinin katılımı ile bu yıl odağına “İşimizin Yarını”nı alarak düzenlenen Ortak Paylaşım
Forumu 2020’de çalışma hayatının geleceği ve dijitalleşmenin önemi konuşulurken, Forum aynı zamanda genişletilmiş gerçeklik teknolojisi ile birebir yaşatıldı. Gazeteci
Didem Arslan Yılmaz’ın moderatörlüğünde sunulan forumun açılış oturumunda konuşmasını yapan TİSK Yönetim
Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, birlik duygusunun öneminin altını çizdi. “Geçtiğimiz yıl TİSK olarak tüm dünyada
olduğu gibi bizler de bugünlerden habersiz olarak ‘Birlikte
Mümkün’ mottosuyla yola çıkmıştık. Kamu, işçi ve işveren
olarak ortak akıldan güç alarak çok güzel projeler hayata
geçirdik. Salgın süreci geldiğinde aslında ne kadar doğru
bir yol çizdiğimizi bir kez daha görmüş olduk. Hepimiz bu
ruhla kenetlendik.” diyen Akkol, “Birlik ve beraberlik ruhumuzu koruyarak hatta fiziksel mesafelere rağmen artırarak
dayanışma içinde üretmeye devam ediyoruz.” dedi. Ayrıca,
geçtiğimiz yıldan bu yana hayata geçirilen projelerle ilgili
bilgi verdi.

İŞÇİ VE İŞVEREN KONFEDERASYONLARINDAN
KURULAN EKİPLERLE, STK İŞBİRLİKLERİ İLE
ORTAK PROJELER

SAĞLIK VE İSTİHDAM
EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ
“Ülkemiz tüm imkanlarını
seferber etti ve bu süreci
tüm kurumları ile başarıyla yönetiyor. Önceliğimiz
sağlık
ve
istihdamın
korunmasıydı. Çalışma
hayatını korumaya yönelik çok hızlı projeler
hayata geçirdik. Ülkemizin, çalışanların yanında
olmaya devam ettik.”
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ANAHTAR KELİME

“İŞ BİRLİĞİ”
Akkol, çok zorlu bir sürecin hala devam
ettiğininin, tüm dünya ile aynı anda aynı
sınavın verildiğinin ve tam da bu noktada
perspektifin devreye girdiğinin altını çizerek “Statükocu davranmak yerine bu
süreci fırsat olara görmek, yılmadan
azimle birlikte üreterek küresel rekabette
öne çıkmak mümkün. TİSK olarak her
zaman ülkemizin potansiyeline inandık.
Dünyanın üretim üssü olmak için bu dönemde rüzgar arkamızdan daha da kuvvetli esiyor. Çin’den doğacak üretim açığı
ülkemize dönebilir. Bunu somut rakamlarla ortaya koymak için bir analiz çalışması yaptık ve kamuoyu ile paylaştık.

Başarabileceğimize inancımız tam. Anahtar kelime “İş birliği”.
Devlet, işçi ve işveren birbirini dinleyerek kol kola yürümeli ki
ülke stratejimiz sonuca ulaşsın.” dedi. Dönüşümün çok hızlı
olduğunu o nedenle odaklarını işimizin geleceği değil çok
daha yakına bakarak “İşimizin Yarını” olarak belirlediklerini
söyleyen Akkol, bu dönüşüme hızlı adapte olacak insan kaynağı gerektiğini, istatistiklerin her üç çalışandan birinin işinin
yarınına hazır olmadığını gösterdiğini ekledi. Bu konuda
eğitim ve teşvik için başlattıkları önemli projeler hakkında bilgi

verdi. Akkol, konuşmasının sonunda “İki günlük forumda
bugün bizimle beraber olan, yarınki oturumlarda da ‘Birlikte
Mümkün’ diyerek katkısını sunacak tüm katılımcılarımıza
can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi
bugün de yanımızda olan, desteğini esirgemeyen Bakanımız
Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a şükranlarımı sunuyorum. Hak-İş
Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Türk-İş Genel Başkanı
Ergün Atalay’a her zaman yapıcı ve çözüm odaklı iş birlikleri
için teşekkür ediyorum.” diyerek bitirdi.

“HAK-İŞ OLARAK DİJİTALLEŞMENİN BİR
PARÇASI OLMAYA HAZIRIZ”
Hak-İş Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan “Geçen yıl ilki gerçekleşen Ortak Paylaşım Forumu ile birbirimizin rakibi olmak yerine ortağı
olmaya, aynı masa etrafında toplanarak sorunlarımızı konuşmaya,
empati kurmaya, bunların sonucunda ise ortak kararlar almaya başladık. Bu sosyal diyalog ortamının sağlanmasında kuşkusuz TİSK’in
büyük katkısı var. Bu rol TİSK’e çok yakıştı. Tüm dünya ile aynı anda
salgının olağanüstü şartlarında da TİSK, Türk-İş ve Hak-İş olarak
birlikte çalıştık, dört tane ortak deklarasyon yayınladık. Ne mutlu ki
birlikte güçleniyoruz.” dedi. Tüm dünyada ve ülkemizde mesleklerin,
ofislerin ve çalışma mekanlarının değiştiğini, ‘‘İşimizin Yarını’’na
bakarken küreselleşme ve dijitalleşmeyi insan odaklı görmek gerektiğini söyledi. ‘‘Salgın sürecinde dijitalleşmeyi hızla tanımış olduk. Bu
vesileyle belirtmek isterim ki; biz de Hak-İş olarak dijitalleşmeyi destekliyoruz ve dijitalleşmenin bir parçası olmaya hazırız. Güvenceli
esnekliğe erişmeye yönelik neler yapabileceğimize bakıyoruz.’’ diyen
Arslan konuşmasında ayrıca, sendikal hareketin önemsediği kadın,
çocuk, yaşlılar ve çevre konularında gerçekleştirdikleri değerli projelerini de anlattı.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI
SAYIN MAHMUT ARSLAN
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“ÖRGÜTLENMENİN ÖNEMİ DAHA DA
ANLAŞILDI. SALGINDAN SONRAKİ
ÖNCELİĞİMİZ DİJİTALLEŞME”
Salgın döneminde örgütlenmenin öneminin anlaşıldığını anlatan
Türk-İş Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay, “Salgının başında
18 Mart tarihinde, Cumhurbaşkanımız ile bir toplantı yaptık. Örgütlü işyerlerindeki dertlerimizi Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza
anlatma fırsatımız oldu. Hem işçi hem de işveren kesimi açısından önemli kararlar alındı. Bu süreçte örgütlenmenin önemini bir
kez daha anladık. Örgütlü işverenlerin temsilcisi olarak Özgür Bey
ile masa başında bir araya gelebiliyor, sorunlarımızı rahatlıkla
çözebiliyoruz. Gerçekten de TİSK, işçi-işveren beraberlik meselesini noksansız, sürekli daha iyiye götürmeye gayret gösteriyor.”
dedi. Salgında çalışma hayatına bakıldığında en büyük bedeli
işsizler ve emeklilerin ödediğini söyledi. Bedel ödeyen işverenlerin
de olduğunu, ama özellikle örgütsüz yerlerde bazılarının süreci
maalesef fırsata dönüştürdüğünü ekledi. Sendikalı çalışan oranını
%50’ye çekemediğimiz sürece sorunların devam edeceğini belirtti
ve meclisin örgütlenme seferberliği başlatmasını önerdi. Atalay
ayrıca; demokrasi, özgürlük ve hukukun önemine değindi. Salgın
gündemi bittiğinde gücünü büyük oranda dijitalleşmeye vereceklerini belirtti.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI
SAYIN ERGÜN ATALAY

“BİRLİKTE ÇALIŞIP,
BİRLİKTE ÜRETİP, BİRLİKTE
KAZANACAĞIZ”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay “Kamu, işçi ve
işveren kurumlarını bir araya getirip, istişare kültürümüzü yaşatan bu forumda yeni normalin üretim üssü olarak Türkiye’yi birlikte şekillendiriyoruz. Covid-19’un olumsuz etkilerini çalışma
dünyasında asgari seviyede tutmak için fikir birliği içinde çalışıyoruz.” dedi. “Yeni normalde üretimi küreselleşme ve küreyerelleşme arasında bir yerde konumlamaya çalışıyoruz. Çalışanıyla, işvereniyle, kamusuyla birlikte çalışıp, birlikte üretip, birlikte
kazanacağız. Yeni normalde sizleri çalışan iş gücü kaliteli,
insanı merkeze alan bir anlayışla omuz omuza çalışmaya,
davet ediyorum.” dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI
SAYIN FUAT OKTAY
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“MÜZAKERE KÜLTÜRÜ
YÜKSEK BİR BAKANLIĞIZ”

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI
SAYIN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra
Zümrüt Selçuk, sosyal diyalog ve dayanışma kültürümüzün gelişmesi için tam anlamıyla devlet, işçi ve işveren
üçlü diyalogun kuvvetini gösteren bir forum olduğunu
belirtip, geçen yıldan bu yana özellikle salgın döneminde
Bakanlığın yaptığı çalışmalara değindi. Sık sık yapılan
başarılı icraatların sosyal diyalogla birlikte mümkün olduğunu söyledi. Selçuk sözlerine şöyle devam etti. “Salgından çok önce duruma hazırlıklıydık, genel sağlık sigortamız çok kapsamlı, sağlık altyapımız çok kuvvetli, sağlık
çalışanlarımızın uzmanlığı ve yeterliliği üst seviyede. İlk
vaka çıkar çıkmaz tüm sivil toplum kuruluşları ve sendikaların katılımıyla eş güdüm toplantısı yapıldı. Toplantının ardından açıklanan ekonomik kalkınma programı
aslında “Birlikte Mümkün” çalışmasının sonucuydu. Kısa
çalışma ödeneği ve istihdamı korumak en önemli karardı. Hem çalışanları hem işverenleri korumaya çalışıyoruz. Normalleşme desteğinde de SGK primlerinde, kısa
çalışma ödeneği kadar mahsuplaşma yapacağımızı
açıkladık. Konfederasyonlarımızla sıkı iş birliği içindeyiz.
Dijital dönüşümü salgın çok hızlandırdı, çalışma modellerinin değişmesi gerektiğini gösterdi, tüm dünyada
esnek çalışma modellerinin artacağını belirtti. Uzaktan
çalışmada belirlenmesi gereken prosedürler, çözülmesi
gereken sorunlar var. O konuda da birlikte çalışacağız.
Kadınların iş-aile-yaşam dengesinin korumasında istihdamda kadının yerinin güçlenmesini çok önemsiyoruz. İş
kazaları düşüş eğiliminde, gönül ister ki hiç yaşanmasın.
Ama iş kazalarının düşmesi için iş sağlığı ve güvenliği
konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz, bu alanda
farkındalığı hep birlikte artırmalıyız. Müzakere kültürü
yüksek bir Bakanlığız. Birbirimize inanalım, güçlü Türkiye için hedeflerimize sosyal diyalogla birlikte çalışarak
ilerleyelim.” ifadelerine yer verdi.
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“DİJİTALLEŞME DAHA İYİ BİR “TÜRKİYE SALGINA KARŞI
GELECEK İÇİN FIRSATLAR
BAŞARILI BİR MÜCADELE
BARINDIRIYOR”
VERİYOR”
Forumun ilk gününe özel
konuşmacı olarak katılan SAP
Global Başkan Yardımcısı ve
Fütürist Tom Raftery katılımcılara ilham veren bir konuşma
yaptı. Raftery konuşmasında,
teknolojinin hayatımızı ve iş
dünyasını nasıl dönüştürmekte
olduğuna ilişkin yeşil enerji,
çevre, kişiselleştirilmiş ürün üretimleri, otomasyon gibi konu başlıklarından örnekler verdi. Covid-19 salgınının şirketlerin dijitalleşmesini daha da hızlandırdığının altını çizdi. Dijitalleşmenin daha iyi bir gelecek için fırsatlar barındırdığını vurgulayan Raftery, bunun için kamu kurumları,
işverenler ve çalışanların iş birliği içerisinde olması gerektiğini
belirtti ve “Birlikte Mümkün Türkiye” diyerek sözlerini noktaladı.

Tom
Raftery

Öğleden sonra oturumunda,
Tanyer Sönmezer’in Yeni Normalleşme Döneminde Liderlik
konuşmasından sonra, Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) İnsani ve
Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık
Avrupa Merkezi ve DSÖ Türkiye
Ofisi Geçici Başkanı Dr. Irshad
Ali Shaikh Covid-19’un küresel
etkilerine değindi. Covid-19’a karşı
herkes güvende olmadıkça, kimsenin
güvende olmayacağını belirtti. Dr. Shaikh,
Türkiye’nin Covid-19’a karşı başarılı bir mücadele verdiğini aktararak, salgınla mücadelenin sadece sağlık sektörünün sorumluluğunda olmadığını ve Türkiye’nin de kucakladığı bir
yaklaşım olan ‘‘Bütün Toplum ve Bütün Devlet’’ yaklaşımını gerektirdiğini iletti.

Dr. Irshad
Ali SHAIKH

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DE
“BİRLİKTE MÜMKÜN” DEDİ
Guy
RYDER

Erol
KİRESEPİ

Öğleden sonraki oturumlar dünyanın önemli küresel çalışma örgütünden sekiz liderin, Covid-19 salgını ve küresel liderlik hakkında
yaptığı konuşmalarla devam etti.
Oturumun ilk konuşmasını yapan ILO Genel Direktörü Guy Ryder
Covid-19 krizinde en savunmasız kesimleri korumanın gerekliliğini
vurgulayarak, yeni normal sürecinde önceliğin herkesin yararına
adil bir dünyaya verilmesi ve bunun için de güçlü uluslararası iş birliği ve dayanışma çağrısında bulundu.
Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE) Başkanı Erol Kiresepi, oturumun ikinci konuşmasında, sosyal ortaklarla güçlü iş birliği ve sosyal
diyaloğun önemini vurguladı. Kiresepi, yeni dönemde önceliklerinin
istihdam, sosyal güvenlik sistemleri, yetkinliklerin geliştirilmesi,
etkin iş sağlığı ve güvenliği çerçevelerinin oluşturulması ve çevresel
sürdürülebilirlik ile iklim değişikliği konularını merkezine alan yeni
bir ekonomik çerçevenin kurulması gerektiğini belirtti.

Sharan
BURROW

Alvaro
RODRIGUEZ

Oturum konuşmasında, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow, iş sağlığı ve güvenliği,
azami çalışma süreleri ve asgari ücret gibi konularda daha cesur
adımların atılması gerektiğini söyledi. Bu süreçte sosyal diyaloğun
son derece kritik bir rol oynadığının altını çizen Burrow, herkesi kapsayan, teknolojinin sunduğu fırsatları kullanan bir modelle insana
ve çevreye duyarlı yeni bir toplumsal sözleşmenin oluşturulması
gerektiğini vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü (Tedviren)
Alvaro Rodriguez konuşmasında, Covid-19 krizinde çok taraflı sistemin güçlü olması gerektiğini söyledi. Krizden çıkış yol haritasının
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda bulunduğunu belirtti. Türkiye’nin krize güçlü bir yanıt verdiğini vurgulayan Rodriguez, BM
Türkiye’nin hükümet ve kalkınma ortaklarıyla birlikte çalıştığını ifade
ederek daha iyi bir dünya inşa etmek üzere BM Genel Sekreteri’nin
‘‘Yeni Küresel Düzen’’ çağrısı kapsamında uluslararası iş birliğinin
güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
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“COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE
DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİ VURGULANDI”
Markus
J. BEYRER

Biljana
RADONJIC
KER-LINDSAY

Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope) Genel Direktörü
Markus J. Beyrer, Avrupa Birliği’nin en büyük 5. ticaret ortağı olan
Türkiye’nin, kriz boyunca önemli rol oynadığını belirtti ve özellikle
birçok ülkeye medikal malzeme tedariği sağlama konusunda dünyada öncü olduğunu vurguladı. Beyrer, TİSK ve BusinessEurope
arasındaki yakın iş birliğinin, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde
büyük rol oynadığının altını çizdi.
Oturumun bir diğer konuşmacısı olan Dünya Ekonomik Forumu
(WEF) İcra Kurulu Üyesi Murat Sönmez, Covid-19 salgını sürecinde
dijitalleşmenin daha da önem kazandığını belirtti ve veri paylaşımının dijitalleşmedeki rolüne vurgu yaptı. Sönmez, veri ekonomisi
yaratılabileceğinden ve bunun yaratılması durumunda, yeni fırsatların

Murat
SÖNMEZ

ve gelir kaynaklarının oluşarak, dijitalleşmenin önünün tamamen
açılacağından bahsetti.
Oturumda, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Direktör Yardımcısı Biljana Radonjic Ker-Lindsay EBRD’nin kapsayıcı yaklaşımı
çerçevesinde, krizden daha çok etkilenen kadınlar, gençler, yaşlılar,
engelliler ve diğer dezavantajlı grupları desteklemeyi amaçladıklarını belirtti. Radonjic, TİSK ve Teknolojide Kadın Derneği ortaklığıyla
yürütülen Genç Dönüşüm Projesi’ne atıfta bulunarak, gençlere
işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu IT alanında işbaşında eğitim
imkanları sağlayan girişimleri desteklemeye devam edeceklerini dile
getirdi.

“KRİZİ FIRSATA
ÇEVİRMEK MÜMKÜN”
TİSK Ekonomi ve Politika Araştırmaları Müdürü Ekrem Cunedioğlu ile
Prof. Dr. Şebnem Kalemli Özcan Küresel Ekonomik Gelişmeler oturumunda
Covid-19 döneminde küresel boyutta talep ve arzın değişimi üzerine konuştu.
Kalemli Özcan, “Bu ortamda her firma etkileniyor ama KOBİ’ler daha çok etkileniyor. Öte taraftan arz şokuyla gelirler azalınca en fazla zarar gören sektörlerden biri hizmet sektörü oldu. Diğer taraftan dünyada hızlı mali genişleme ve
borç artışı devam ediyor. Ülkeler için süreçte yapılabilecek en iyi şey, virüsü
kontrol altında tutarken, rekabetçiliği korumak ve yabancı yatırımcıyı ülkeye
çekebilmek. Sağlık sorununu çözebilen gelişmekte olan Türkiye gibi ülkeler
için ülkeye yatırım çekerek krizi fırsata çevirmek mümkün” dedi.

16 EKİM 2020
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“İSTİHDAM VE
İNOVASYON
BİRBİRİNDEN
AYRILMAMALI”
Forumun ikinci gününde, İdil Özdoğan moderatörlüğünde
yapılan “İşimizin Yarını” oturumunda ilk konuşmayı yapan
PwC’den küresel strateji lideri Blair Sheppard, bizi gelecekte
nelerin beklediğinden ve çözüm stratejilerinden bahsetti. TİSK
Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Karakaş, iş hayatında yaşanan dönüşümden bahsederken şunları kaydetti: “Dönüşüm
sektörlere göre farklılık gösteriyor. O nedenle sanayi odaklı iş
gücü dönüşüm programını başlattık. Ürüne, sürece, hizmete,
teknoloji ihtiyacına ve çalışan profiline bakan geniş bir çalışma. Üretim süreçleri ve hedef pazarlarındaki dönüşümü görmeye çalışıyoruz, geleceğe yönelik tahminler yapıyoruz.
İstihdam ve inovasyon programları birbirinden ayrılmamalı.

Dolayısıyla çalışanların taşıması gereken becerilerin neler
olduğunu çıkarmaya ve buna göre müfredat geliştirmeye çalışıyoruz.” dedi. 4. Endüstri devrimini yaşadığımız şu dönemde
inovasyon ve değişimin hızına değinilen oturumda, Ocak
ayında sunulan ‘‘İşimizin Yarını’’ raporundan da bahsedildi. Bu
rapora göre gelecekte 8 milyona yakın işin ve çalışan nüfusun
üçte birinin yok olması bekleniyor. Bu nedenle ülkemizin çalışan hayatını buna hazırlamak için çalışmaların başladığı kaydedildi. Ülkemizde dönüştürebilecek iş potansiyeli ve yeni doğacak iş kolları düşünüldüğünde, tüm bunların teknik altyapı
hazırlıklarına başlandığı ve artık eğitimin yaşam boyu
süreceği yeni bir dönemde yaşadığımız vurgulandı.

‘‘SEKTÖR DÖNÜŞTÜĞÜNDE İŞ GÜCÜ AÇIĞI
YAŞAMADAN, REKABET GÜCÜNÜ
KAYBETMEDEN İSTİHDAMI KORUMAK’’
İleride doğacak ve dönüşecek iş kolları için
güçlü bir mesleki yeterlilik programına ihtiyaç
duyulduğu vurgusu yapılırken, icraat odaklı ve
sahada sonuçlarının ölçümlenebileceği işler
yapılması gerektiğinin altı çizildi. İş kayıplarını
şimdiden görerek, o çalışanların yeteneklerine göre başka işlere yetiştirilmesi sağlanmalı
denildi. Sektör dönüştüğünde iş gücü açığı
yaşamadan, rekabet gücünü kaybetmeden
istihdamı korumanın temel amaç olduğu vurgusu yapılan oturumda, ülke stratejilerine
uygun şekilde tasarlanan merkez ve programların sayısının artırılması, ülkemizin mesleki
yeterlilik ve teknik beceri altyapısına örnek bir
model kazandırılması ve bu modele uygun
işçi, işveren ortaklıklarının kamu desteği ile
yaygınlaştırılması ortak beklenti olarak açıklandı.
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YALNIZ İŞ GÜCÜ DEĞİL
“LİDERLİK” DE DÖNÜŞÜYOR
Üçüncü oturumda Blair Sheppard, yeni geleceği dizayn
etmeye çalışırken dijitalleşmede paydaşların rolünü anlattı.
Hükümetlerin alt yapıya verecekleri destek, eğitim sistemi ve
teknolojiye yatırım yapmalarının önemini vurgularken, üniversite ve okulların da mutlaka yeniden dizayn edilmesi ve iş dünyası ile entegre olması gerektiğinin önemini vurguladı. Bu noktada kamu, özel sektör ve STK iş birliğinin öneminin altını çizdi.
Yaşam boyu öğrenme konusunda, kişilerin geliştirmesi gereken ana becerilerden birinin değişim yönetimi olduğu, ayak
uydurmanın ve değişim hızına yetişmenin, nereye evrildiğini
öngörerek o yönde ilerlemenin çağın gerekliliği olduğuna değinilen oturumda, iş veren ve çalışanlar için rekabet dünyasında
kalabilmenin önemi vurgulandı. Toplumun tüm kesimlerinin
teknolojiye ulaşması ve sistemin dışında kalmaması, girişimcilerin ve istihdamda kadın sayısının desteklenmesi dönüşüm
sürecine adaptasyonda büyük önem taşıdığının altı çizildi.
Son olarak, geleceğin liderlerinin “çalışanları için çalışan” insanlar olması gerektiği, şirketini, kendisini ve çalışanlarını geleceğe
taşıyacak sistemleri tasarlayabilen liderler döneminin başladığı kaydedildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR
BÜYÜME İÇİN
KADINLARIN
EKONOMİYE
KATILMASI ŞART

“İşimizin Yarını’nda Kadın” panelinde, kadınların ekonomiye katkıları ve
“İşimizin Yarını”ndaki konumları, her biri kendi alanında başarı hikayeleri
yazmış iş kadınları tarafından tartışıldı.
Cinsiyete dayalı ücret farkı, ön yargı, cinsiyet rolleri gibi olumsuzluklara
rağmen kadınların pes etmediği, güçlerinin farkında oldukları rakamlarla
ortaya kondu.
Tarım ve teknolojiyi birleştiren şirketi ile 1,5 milyon çiftçiye ulaşan, Davos
2018’de En Başarılı Sosyal Girişimci seçilen Tülin Akın, hayal etmek, harekete geçmek ve sabretmekle başarıya ulaştığını anlattı. Tarımın geçmişin değil geleceğin mesleği olduğunun altını çizdi.
Insider Kurucu Ortağı Hande Çilingir, Türkiye’den dünyaya açılabilecek
başarılı yazılım şirketlerinin olabileceğini dünyaya göstermek ve e-ticaret
sektöründe optimizasyon gerekliliğini tamamlamak amacıyla yola çıkış
hikayesini paylaştı.
Anneliği, işçiliği ve sendikacılığı başarıyla yürüten Türk-Metal Sendikası
Bursa Bölge Başkanı Selda Tekman, “Erkeklerin baskın olduğu sanayi ve
metal dünyasında, kadın işçi olarak yoğun bir tempoda çalışırken, işten
haz alarak üretmek çok güzel bir duygu” dedi. Talihsiz bir iş kazası yaşadıklarında örgütlü olmanın faydalarını gördüklerini ve kadın gücünün
iyileştirici etkisini yaşadığını aktardı.
Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası Disiplin Kurulu Üyesi Nevin Er, 17
yaşında çalışma hayatına katıldığını, 2001 yılında sendika ile tanıştığını,
iş hayatında kadın olmanın zorluklarını ve sendikaların varlığıyla yaşadığı
avantajları anlattı. Sendikal çalışmalarla kadınların çalışma hayatındaki
şartlarını iyileştirmek üzere aktif çalıştıklarını belirtti.
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Marmara Üniversitesi Kadın Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu,
kadınların toplum baskısı, maddi birikimlerinin olmaması sebebiyle cesaretlerinin kırıldığını ve girişimci olamadıklarını anlattı. Kadın girişimcilerin
yüzde 50’sinin bunu kredi imkanları ile değil, kendi imkanları ile yaptığını,
bunun en temel sebebinin KOSGEB projelerinden özellikle Anadolu’daki
kadınların haberdar olmayışı olduğundan bahsetti. Ayanoğlu, “Çok önemli
bir istatistik vereceğim. Tüm dünyada kadınların istihdama katılmasında
yüzde bir artış olduğunda, ekonomiye 28 milyon dolarlık katkı olarak dönüyor. Dijital tabanlı işlerde kadınların verimliliği çok daha yüksek, bu noktada
eğitimlerinin desteklenmesi çok önemli. Salgında kadın iş yükü iş-yaşam
dengesinin değişmesinden dolayı çok arttı. İster uzaktan çalışma devam
etsin ister ofis sistemine dönülsün, ev işleri konusunda bir görev paylaşımı
şart. Kadınlarımız iş hayatından ayrılmak zorunda bırakılmasın.” dedi.

TÜM DÜNYADA
KADINLARIN
İSTİHDAMA
KATILIMINDAKİ
%1’LİK ARTIŞ
EKONOMİYE
28 MİLYON
DOLARLIK KATKI
OLARAK DÖNÜYOR

İŞ DÜNYASINDA KADIN-ERKEK
EŞİTSİZLİĞİ ÇÖZÜLMELİ
Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra
Öney, konuşmasına başlamadan önce 2023 yılına kadar mühendislik, teknoloji ve matematik konularında 300 yüz bin kişilik
açık olmasının beklendiği, dolayısıyla kız çocuklarının bu konularda eğitimlerinin artık bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.
Öney, iş dünyasında kadın-erkek eşitsizliği çözüldüğünde kalkınmaya katkısını rakamlarla anlattı. Örgün eğitime erişimde
teknolojinin önemini vurgularken, kadınların süratle teknolojiye
giriş yapması gerektiğini, otomasyondan doğan iş kaybını
yaşamadan adaptasyonun sağlanmasını, otomasyonun
sadece mavi yakanın değil beyaz yakanın işlerini de artık

etkilediğini belirtti. Panelin sonucunda kadınların başta kamu
yönetimi olmak üzere, ekonomik ve sosyal bütün iş kollarında iş
gücüne katılımını artıracak, liderlik ve yöneticilik pozisyonlarındaki temsilini artıracak programların hayata geçirilmesi ortak
hedef olarak belirlendi. Ayrıca, genç kadınların liderlik vasıflarını
ve özgüvenlerini destekleyecek bir eğitim programının örnek
teşkil edecek şekilde hayata geçirilmesi de bir başka hedef
olarak kararlaştırıldı. Son olarak, kamu, işçi, işveren ve STK
temsilcilerinin dahil olduğu ve disiplinler arası çalışacak bir
Kadın Komitesi kurulmasına karar verildi.
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DİJİTALLEŞME,
SİVİL TOPLUM VE
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Dijitalleşen dünyanın önde gelen yöneticilerinin bir araya geldiği Dijitalleşme, Sivil Toplum ve Yeni Nesil Sendikacılık Oturumu’nda Change.org
Türkiye Direktörü Dr. Uygar Özesmi, dijitalleşmenin doğrudan demokrasi
yöntemi ile dünyayı yeniden kurgulamakta çok daha etkili olduğunu, dijital
platformlarda talepleri oluşturan, kamuoyuna duyuran taraf ve muhatapların
yani karar vericilerin olması halinde demokratik yapının da gelişeceğini
ifade etti.

Trendyol Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Acar, dijitalleşmenin hayatın her alanında konuşulduğunu, sendikacılığın da bu tartışmanın dışında
kalmasının mümkün olmadığını ve dijitalleşmeyle yaşanan değişimdebireylerin artık daha güçlü ve söz sahibi olduklarını söyledi.
HBR Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan, önümüzdeki dönemde sendikaların kendi yapılarını ve alt birimlerini çok iyi organize
etmeleri ve iletişimlerini güçlendirmeleri gerektiğini, dünyadaki benzer yapıdaki sendikalarla iş birliği yapmaları adına çok büyük fırsatları
bulunduğunu belirtti. Dijitalleşme ile farklı paydaşların bir araya gelmesinin ve etkileşimin artmasının sendikaları güçlendireceğini vurguladı. Bugün geldiğimiz, noktada teknolojinin bireylere sosyal etki yaratabilme imkânı sunduğunu, ayrıca dijitalleşmenin iş dünyasındaki
değişiklikleri anlamak ve çözümleri adreslemek adına çok faydalı olduğunu paylaştı.
Habitat Derneği Başkanı Sezai Hasır, salgının bütün dünyayı birçok açıdan hazırlıksız yakaladığını ancak bu durumun fırsat da yarattığını çünkü tüm dünya ile aynı anda değişme ve dönüşme fırsatı elde ettiğimize değindi.
Microsoft Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı R. Erdem Erkul ise yeni teknolojileri benimsemenin, iş yapış biçimini hızlandırmanın, yeniliğe ve sürekli öğrenmeye açık olmanın yeni dünya düzeninde şart olduğunu, salgının bu dönemi hızlandırmış
olduğunu vurguladı. Teknoloji kullanımının çok arttığını, teknolojiye herkesin eşit olarak ulaşabilmesinin çok önemli olduğunu, bu
konuda sivil toplum kuruluşlarına ve devletlere çok büyük görevler düştüğünü belirtti.

TİSK MCV İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ ÖZEL OTURUMU

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Genel Müdürü Cafer
Uzunkaya, TİSK ile iş birliği ve Covid-19 sürecinde
yaptıkları çalışmaları anlattı. İSG’nin bir oturum
olarak ele alınmasının ve önemsenmesinin çok kıymetli olduğunu paylaşan Uzunkaya, “Maden, inşaat
gibi aklınıza gelen tüm sektörlerde çalışmalar
yürüttük. TİSK’e bağlı tüm sendikalarla iş birlikleri
yaptık. Artık iş verenlerimiz İSG’yi ek bir maliyet
olarak görmüyorlar, bu çok önemli. Birlikte çalışmak
insan sağlığı söz konusu olunca kimsenin tereddüt
etmeden mesafe kaydetmek istediği bir olay. 2012
yılında İSG kanununun çıkmasıyla tüm mevzuatları
yenileyebildik. İstenen oranları yakalayabilmemiz
için gereklilikleri, kanunları hep birlikte yerine getirmek, uygulatmak için çalışmalıyız. 2013 yılında herkesin konuya sahip çıkmasından sonra iş yerlerinde yüzde 300’lere varan oranın olduğu ortamda,
ölümlü iş kazalarında yüzde 40’a varan düşüş oldu.
Elbette bu rakamlar asla kabul edilebilir değil.
Herkes üzerine düşenleri müttefik olarak hareket
ederek, bunu ek maliyet olarak görmeden yapmaya
devam etmeli.” dedi.
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“İKİ GÜNDE

10 BİN FİDAN BAĞIŞI”

OPF 2019’da alınan ortak karar sonucu her yıl 2 milyon fidan dikilmesini amaçlayan “Yeşile Ortak Ol” projesi için hem bireysel hem
kurumsal fidan bağışı yapılarak, dijital platform üzerinden Tohum Derneği iş birliği ile 1 milyondan fazla bağış toplandı. İki gün boyunca dijital uygulamalarla katılımcılar bu forumda, 10 bin fidan dikimine daha katkı sağladı. Fidan bağışının parçası olan tüm katılımcılarımızı yürekten kutluyoruz.

Ortak Paylaşım Forumu 2020’de kamu, işçi ve işverenin “Birlikte Mümkün” diyerek yola çıktığı
etkinliğin kapanışında, Türk-İş, Hak-İş ve TİSK, “Türkiye’yi Üretim Üssü Yapmak için Birlikte Üretelim”
diyerek somut hedefler belirledi.

GELECEK SENE EKİM AYINDA ORTAK PAYLAŞIM FORUMU’NDA GÖRÜŞME ÜZERE...
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Ortak Paylaşım Forumu 2020 ile ilgili tüm detayları öğrenmek için Ortak Paylaşım Forumu
uygulamasını inceleyebilir, aynı zamanda tisk_kurumsal ve ortakpaylasimforumu
sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
www.tisk.org.tr
www.ortakpaylasimforumu.org
www.instagram.com/tisk_kurumsal
www.instagram.com/ortakpaylasimforumu
www.twitter.com/Tisk_kurumsal
www.twitter.com/OPForumu
www.facebook.com/tiskkurumsal/
www.facebook.com/Ortak-Payla%C5%9F%C4%B1m-Forumu-114932193249299/
www.linkedin.com/mwlite/company/türkiye-işveren-sendikaları-konfederasyonu-tisk-a
www.linkedin.com/in/ortak-payla%C5%9F%C4%B1m-forumu-2b6a49190/

