14 EKİM 2021
Birlikte Mümkün Türkiye

KAMU, İŞÇİ VE İŞVEREN İLE İŞİMİZİN YARINI
BİRLİKTE MÜMKÜN
ÇALIŞMA HAYATININ DAVOS’U KABUL EDİLEN ORTAK PAYLAŞIM FORUMU’NUN,
BU YIL ODAK NOKTALARI İŞİMİZİN YARINI’NDA GENÇLER,
İŞİMİZİN YARINI’NDA KADINLAR VE KAYITLI İSTİHDAM OLDU
Çalışma hayatının Davos’u olarak kabul
edilen
Ortak
Paylaşım
Forumu’nun
üçüncüsü bu yıl 14-15 Ekim tarihlerinde
MESS
Teknoloji
Merkezi’nde
(MEXT)
düzenlendi. Sosyal diyalog ile çalışma
hayatına dair konuların değerlendirildiği
forumda,
“Birlikte
Mümkün
Türkiye”
mottosu bir kez daha yinelendi.
Forumun ilk günü, salgın koşullarına uygun
şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin, Türk-İş Genel
Başkanı Sayın Ergün Atalay ve Hak-İş
Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan gibi
kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin
fiziksel katılımıyla gerçekleşti. Foruma,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay da video mesaj ile katıldı. Ayrıca, Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) Genel Direktörü Sayın Guy Ryder, Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Onursal Başkanı
Sayın Erol Kiresepi, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sayın Sharan
Burrow’un yanı sıra, BIAC, UNDP, Birleşmiş Milletler, BusinessEurope, Dünya Ekonomik Forumu, EBRD,
Global Compact gibi kuruluşlar da yer aldı. Forumun odak noktaları İşimizin Yarını’nda Gençler, İşimizin
Yarını’nda Kadınlar ve İşimizin Yarını’nda Kayıtlı İstihdama Bakış başlıkları oldu.
TİSK ev sahipliğinde gerçekleşen Forum’da,
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak
Akkol
açılış
konuşması
yaptı.
Akkol
konuşmasına,
"Hatırlayacaksınız,
Ortak
Paylaşım Forumu’na (OPF) Birlikte Mümkün
Türkiye diyerek başladık. Bir ilke imza attık.
Dünyaya örnek, Türkiye’ye ölçek olan bu
etkinliği beraberce gerçekleştirdik. Geçtiğimiz
sene salgına rağmen geleneği bozmadık. Dĳital
olarak daha geniş katılımla, yeniliklerle dolu bir
forum yaşadık. 2020 forumumuz uluslararası
arenalarda ödüllere layık görüldü. Birlikte
yaptığımız çalışmalar IOE, BusinessEurope gibi
global kurumlarca iyi uygulama örneği
gösterildi. Ülkemiz çalışma hayatına birlik ve
beraberlik ruhu katan forumumuzda, sizlerle bir
arada olduğum için çok mutluyum.” sözleriyle
başladı.
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“RAPOR DEĞİL İCRAAT ZAMANI”
Forumun odak noktalarına dair ulusal ve uluslararası
örgütlerin birçok tespit ve politika önerisi olduğunu
söyleyen Akkol, icraate odaklanmak gerektiğinin
altını çizdi. Forumun bu seneki ana başlıkları olan
İşimizin Yarını’nda Gençler, İşimizin Yarını’nda
Kadınlar ve Kayıtlı İstihdam konularına değindiği
konuşmasında, “İşimizin Yarını diyorsak anahtar
gençler. Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfus bugün
140 ülkenin nüfusundan fazla. İyi yönetebilirsek
muazzam bir potansiyel. Bu yüzden gençleri iyi
anlamamız lazım.” dedi.

GÜVENLİ ESNEK ÇALIŞMA,
ÇEVİK ÇALIŞMA, SÜREKLİ EĞİTİM
Gençlerin değişen beklentilerine değinen Akkol, buna yönelik TİSK aksiyonlarından da bahsetti.
Detaylı bir rapor hazırladıkları Güvenceli Esnek Çalışma’dan bahsettiği konuşmasında, "Ofis dışından
çalışma, part-time çalışma gibi yöntemler için beklentilerimizi tarif ettik. Bunlar en az 1,5 milyon
gencimizin istihdamının önünü açacak öneriler.” dedi. Ayrıca, sürekli eğitim ve çevik çalışma
konularına da değindi.

“DİĞER ANA ODAĞIMIZ: KADIN İŞ GÜCÜ”
Konuşmasına kadın odağı ile devam eden Akkol, “Koronavirüs, eşitsizlik virüsü olarak anılmaya
başlandı ve kadınlarda 800 milyon dolarlık gelir kaybı yarattı. Bu rakam 98 ülkenin milli gelirinden
fazla. 200 bine yakın üniversite mezunu genç, evde bakmakla yükümlü olduğu çocuk veya yaşlı
olduğu için iş arayışına bile giremiyor. İstihdama katılamayan 25 bin yüksek lisans ya da doktora
mezunu kadın var. Kadın istihdamının önünü daha fazla nasıl açabiliriz, devlet desteği neler olabilir,
biz neler yapabiliriz tek tek konuşacağız.” diyerek, TİSK ekosisteminin kadınlara yönelik detaylı
çalışmalarından bahsetti.

TÜM DÜNYANIN SORUNU:
KAYIT DIŞI İSTİHDAM
Ülkemizde 4,5 milyon genci istihdama katabiliriz
Kayıt dışı istihdam konusuna da değinen Akkol, “Ülkemizin rekabetçiliği için istihdam artmalı ama
mutlaka kayıtlı şekilde artmalı. Kayıt dışı ile mücadele için hazırladığımız kapsamlı bir çalışmamız var.
23 aksiyon önerisi sunuyoruz. Önerdiğimiz aksiyonlar ile kayıt dışılığın 16 puana kadar azalması, yani
4,5 milyon kayıt dışı çalışanın istihdama alınması mümkün. Bu seviyede bir hamlenin devletimize
yaratacağı gelir potansiyeli 77 milyar TL seviyesinde. Fakat bu konuya dair en önemsediğim konu,
çalışan sağlığına ve iş güvenliğine olan etkisi. Çünkü kayıtsız şekilde çalışırken yitip giden canların
değeri hiçbir maddiyat ile ölçülemez. Her platformda yüksek sesle söylüyoruz. Kayıtlı istihdamın kalesi
olan iş yerlerinin desteklenmesi önemli. Hem toplu iş sözleşmeli yerler hem de devlete vergisini tam
ödeyen, istihdamını kayıtlı yapan, tüm yükümlülüklerini yerine getiren işletmeler çok net ayrıştırılmalı.”
dedi.
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ÖNCELİKLER FARKLI AMA
HEDEFLER ORTAK
Hak-İş Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan, “OPF ile
birlikte daha sık bir araya gelerek önemli işler yaptık ve
yapılanları daha ileri taşıdık. Bu bir araya gelme etkisinin
altını çizmek isterim; aksiyona geçiyoruz, sonuçlar
almaya çalışıyoruz. Hepimizin öncelikleri elbette farklı
ama ortak hedefler belirleyebiliyoruz. Bu durum OPF’nin
bize kattığı bir güzellik.” dedi.
Hak-İş Genel Başkanı
Mahmut Arslan

Hak-İş’in kadın ve genç iş gücüne yönelik çalışmalarından bahseden ve kayıt dışı istihdama yönelik
düşüncelerini paylaşan Sayın Arslan, “Biz Hak-İş olarak kadın iş gücü konusunda ‘Sendikacı Kadın
Kaptan’ projesini gerçekleştirdik. Bulundukları illerde sendikal mücadeleye ve örgütlenmeye liderlik
ediyorlar. Kadına sadece üye sıfatıyla değil, yönetici, lider vasıflarıyla da bakıyoruz. Farklı rollerde de
görmeyi önemsiyoruz. Hak-İş’in büyük bir potansiyeli var, kadın istihdamındaki oranları daha da
artırmak istiyoruz. Gençler konusuna gelecek olursam, çalışma ekonomisi okuyan gençler staj
programlarına katılıyor. Uzman kadroların %75’i bu yöntemle çalışmaya başlıyor, Hak-İş’te çalışma
hayatına adapte oluyor. Geleceğimizin gençler olduğuna inanıyoruz.
Kayıt dışı istihdamla mücadelede TİSK bizim için çok önemli bir partner ve bu konu herkesin ortak
mücadele etmek istediği, önemli bir konu. Kayıt dışı istihdam ortadan kalkmadıkça o çalışanları
sendikalı yapamıyoruz. Bu durumda gelir dengesizliği ve vergi kaybı devam ediyor. İş kazaları oranı
çok yükseliyor.” dedi.

“İŞÇİSİ, İŞVERENİ AYNI GEMİDEYİZ”
Türk-İş Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay “ 19 milyon
çalışanın olduğu yerde 2,5 milyon örgütlüyüz. Bu
oranlar içerisinde Türk-İş’in örgütlü çalışan sayısı
1 milyon 700 bin civarında. Pandemi sürecinde en
büyük sıkıntıyı örgütsüz olanlar çekti. O nedenle kayıt
dışı ile mücadele şart; çözüldüğünde gerçekten
yapamayacağımız şey yok.” dedi.
Türk-İş Genel Başkanı
Ergün Atalay

Atalay konuşmasında, “Gün gelecek hepimizin bir yudum temiz suya, bir avuç toprağa, bir nefese
ihtiyacımız olacak. İklim krizini çözmeden diğer konuları çözemeyiz. Toplumun tamamının öncelikli
olarak buna bakması lazım. Bakana ve başkana çağrım sadece bu konuda en yakın zamanda bir
çalıştay yapalım. Burası bizim ülkemiz; bu meseleleri çözmenin yoluna birlikte bakalım. İşçisi, işvereni
aynı gemideyiz. Gençlerimizin istihdam sorununu çözmek ve iş bulmak önceliğimiz. Sendikalı
olmayanların sorunlarını da çözmeliyiz. Türk-İş’te başkan seviyesinde bir tane kadın var. Bu konuda da
daha çok adım atmalıyız.” dedi. Doğa ile ilgili sorunlar çözüldüğünde, kadın, genç konuları dahil diğer
tüm sorunların da çözüleceğine inandığını belirten Atalay, somut adımların atılması gerektiği mesajını
verdi.
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“EMEĞİN ÖZGÜRCE ÖRGÜTLENMESİNİN
ÖNÜNÜ AÇMAMIZ LAZIM”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin,
“Platformlarda her sorun çözülmez ama ortak çalışma kültürü
yaratılır, alternatiflerin farkına varılır, başka görüş ve bakış açıları
görülür. Türkiye’nin buna ihtiyacı var.” diyerek sözlerine başladı.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Prof. Dr. Vedat Bilgin

“İnsanlık büyük bir değişim yaşıyor, ilişkilerin yeniden düzenlenmesi
gereken yeni bir çağdayız. Günümüzde, endüstri ötesi bir çağ ve
yeni ilişkilerin ortaya çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Üretim mekanları
ve teknoloji hızlı bir şekilde değişiyor. Akıllı fabrikaların sayısı hızla
artıyor.

Covid-19 süreci esnek ve dĳital çalışmayı hayatımıza soktu, burada güvencenin nasıl sağlanacağı
sorusu oluştu. Sermaye hareketliliği çok önemli ve üretim sermayesi çok hızlı yer değiştiriyor. Yarattığı
sonuçları düzenlememiz lazım. Kanunsuzluğa ve hukuksuzluğa kapımızı kapatacağız.” diyerek emeğin
özgürce örgütlenmesi için önünün açılması gerektiğini ifade etti.
“Türkiye’nin geleceği ile ilgili hiçbir endişem yok. Türkiye, demokrasisini güçlü tutarak sorunları
çözebilecek bir ülke. Çalışma çağına gelmiş gençlerin en yüksek olduğu ülkeyiz. Geleceğe dair en büyük
güvencemiz gençler. Bu gençlerimize yeni fırsatlar, yeni imkanlar sunmalıyız. Özellikle eğitimli
üniversiteli gençlere AR-GE merkezleri sunmalıyız. Gençler dünyayı daha fazla tanımak istiyor çünkü
gençlerin donanımı var.“ dedi.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE
BEYAZ BAYRAK UYGULAMASI
Vedat Bilgin, örgütlenme özgürlüğüne ilişkin
sendikalaşma, toplu iş sözleşmesi gibi
konulardaki mevzuatın eski olduğunu ve yenisi
için çalışmalar yapıldığını belirtti. Örgütlenme
özgürlüğünün önü açıldığında kayıt dışılığın da
çözüleceğini belirten Bilgin, “Kayıtlı çalışan
çalıştıran,
vergi
borcu
olmayan
gibi
işletmelerimize beyaz bayrak ödülü vereceğiz.
Bu aynı zamanda kayıt dışı ile mücadelenin de
önünü açacaktır. Bununla ilgili çalışmalarımızı
yürütüyoruz.” dedi. Kadın istihdamı konusunda
“Türkiye’de aslında kadınların daha görünür
olduğu bir süreç yaşıyoruz. Hem akademik
eğitim alanında hem de diğer alanlarda
kadınların varlığı arttı. Hukuki mevzuattan
dolayı kamu, özel sektöre göre daha esnek ve iyi bir durumda.” diyerek iş kültüründe kadınların iş
gücüne katılım ve istihdamı arasındaki makasın daraltılması gerektiğini belirtti.

05

ORTAK PAYLAŞIM FORUMU 2021

“İNSANI MERKEZE ALAN BİR ANLAYIŞLA
SİZLERLE OMUZ OMUZA YÜRÜYECEĞİZ”
Foruma video mesajla katılan Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, “Çalışma hayatı
gözlerimizin önünde değişim geçiriyor, fırsatları ve
daha önce görülmemiş zorlukları da beraberinde
getiriyor. İklim değişikliğinin etkisine yönelik
araştırmalarda, 1 milyar 2 milyon işin çevre
tahribatı nedeniyle risk altında olduğu tahmin
ediliyor. O nedenle yeşil inovasyon ve çevresel
risk yönetimini de daha fazla konuşmalıyız. Yeni
istihdam fırsatları yaratmak kadar, hali hazırdaki iş
gücünün yetkinlikleri ve yeni becerilerin gelişimi
de gündemimiz. İnsanı merkeze alan bir anlayışla
sizlerle omuz omuza yürüyeceğiz. Forumun
organizasyonunda
ve
gelenekselleşmesini
sağlayan ev sahibi TİSK, Hak-İş ve Türk-İş'e
şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER OTURUMU
Açılış oturumlarının ardından forum, uluslararası çalışma örgütlerinin üst düzey
temsilcilerinin konuşmalarıyla devam etti. Konuşmacılar, ekonomik toparlanmaya
ilişkin görüşlerini, uluslararası iş birliği ve çalışma hayatının içinde bulunduğu dönüşüm
konularını global perspektiften ele aldı.

“ÇÖZÜM TUTARLI KÜRESEL AKSİYON”
Oturumun ilk konuşmacısı olan IOE Onursal Başkanı Sayın
Erol Kiresepi, “Covid-19, iş gücü piyasalarını geçen yılki
forumda tahminlerimizden çok daha fazla etkiliyor.
İstihdamın pandemi öncesine dönmesi zaman alacak.
Özellikle kaynakları sınırlı ülkeler açısından zorlu geçecek.
Harcanan 11 trilyon ABD dolarının %80’ini yüksek gelirli
ülkeler kullandı, %2,5’ini gelişmekte olan ülkeler kullandı.
Sorunlarla boğuşan ülkelerin tek başına bu süreci
atlatmasını bekleyemeyiz. Bu zorluklar ancak tutarlı
küresel eylemlerle çözülebilir.

Erol
KİRESEPİ

IOE ONURSAL BAŞKANI

Pandeminin etkileri özellikle bazı gruplar için sert oldu. Kadınlar çok daha fazla etkilendi, istihdam
düştü. 2020’de dünya genelinde kadın istihdamı 54 milyon azaldı. ILO verilerine göre 2021 yılında
dünyada çalışma yaşında olan kadınların sadece %43’ü istihdamda olacak. Bu kadınlar için insan
hakları sorunu olduğu kadar dünya için de bir kalkınma ve iş dünyası sorunudur. “ dedi. Genç istihdamın
artırılması gerektiğini vurgulayan Kiresepi, “Dĳitalleşme, otomasyon ve iklim değişikliği gibi mega
trendler çalışma hayatını etkilemeye ve değiştirmeye devam ediyor. Teknoloji ve inovasyon baş
döndürücü hızla değişiyor. İş gücü ve eğitim sistemleri bu hızlı dönüşüme ayak
uyduramıyor. Müfredatın amaca uygun olması lazım. Büyük beceri uyumsuzlukları yaşıyoruz. Eğitim
sistemlerinin modernizasyonu hakkında çeşitli platformlarda konuşuyoruz. Bu konuyu geliştirmek için
yeni yollar ve araçlar bulup gecikmeksizin tedbirleri uygulamamız gerekiyor. OPF gibi platformların
buna destek sağlayacağına inanıyorum.” diyerek görüşlerini paylaştı.
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“VERİMLİ BİR KÜRESEL EYLEMLE VE
ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ İLE İLERLEMEMİZ GEREKİYOR”
ILO Genel Direktörü Sayın Guy Ryder “2020’de pek çok kişi tam zamanlı işini kaybetti, sosyal ekonomik
bir iş krizi yaşandı. Ciddi bir belirsizlik ve pek çok açıdan kırılgan bir durum söz konusu. Eşit olmayan bir
toparlanma süreci görülüyor. Ülkeler arası büyük bir fark var. Gelişmiş ülkeler, üretim ve istihdamda
hızla pandemi öncesi sürece dönüyor. Gelişmekte olan ülkeler ise belirgin şekilde geride. Bunu
gizlememek ve sonucuna bakmak gerekiyor. Her 10 doların 9 doları zengin ülkeler tarafından harcandı.
Eşit olarak erişilemeyen aşı bunun en önemli sebebi. Toparlanma süreci aynı zamanda engeller de
getiriyor.
Küresel tedarik zincirinin toparlanması için verimli bir küresel eylemle ve
uluslararası iş birliği ile ilerlememiz gerekiyor. ILO ortak stratejiler ortaya
koyulması için üstüne düşeni yapıyor. Covid-19 sürecinden hızlı çıkmak
için elimizden geleni yapıyoruz. Uluslararası diyalogla ilerleyerek,
hükümetler ve çalışanlar bir araya gelip ortak küresel bir amaç belirlemeli
ve o yolda ilerlemeliyiz. Bu zorlu krizden ancak böyle çıkabiliriz.” dedi.

Guy
RYDER
ILO GENEL DİREKTÖRÜ

“FORMALİTELERİN AZALTILARAK KOŞULLARIN
İYİLEŞTİREBİLECEĞİNİ UMUYORUM”
ITUC Genel Sekreteri Sayın Sharan Burrow video mesajında,
genç
nüfusun güvenli çalışma koşullarından mahrum edildiğini, gençlerin ve
kadınların istihdamda yer alması ve kayıt dışılığı azaltmak için
istihdam pazarının yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.
Güvenlik, temel hak ve özgürlükleri etkilemeden nasıl yenilikler
gerçekleştirilebileceğini düşündüklerini belirten Burrow, bütün işçilerin
Sharan
örgütlenme hakkına, temel hak ve özgürlüklere sahip olduğunun altını çizdi.
BURROW
Covid-19 sürecinin iş güvenliği konularının nasıl ele alınması gerektiğini
ITUC GENEL SEKRETERİ
gösterdiğini vurgulayan Burrow, “Formalitelerin azaltılarak koşulların
iyileştirilebileceğini umuyorum. 13 milyar avroluk etki yaratacak adımlar hazırladık.” dedi.

“3 YILDA BİR YENİ BECERİLER GEREKLİ HALE GELİYOR”
IOE Genel Sekreteri Sayın Roberto Suárez Santos “Genç nüfus ekonomik
dalgalanmalara daha fazla maruz kalıyor ve pandemi bunu artırdı.
Gençler teknolojik yetkinliklerini geliştirmek istiyorlar. Sürdürülebilir bir
çevre için işletmelerin desteklenmesi gerekiyor. Mevzuatlar net bir
çerçeve sunmaktan uzak kalıyor. Etkin finansal destekler ve teşviklere
ihtiyaç var.” dedi. Yaratıcılık ve inovasyonun girişimciliğin doğasını
etkilediği söyleyen Santos, “Özel sektör, işveren organizasyonları ve diğer
kuruluşların gençlerle daha yakından iletişim kurması gerekiyor. Ek olarak,
eğitim alanında reformlar da çok önemli. Yetkinlikler değişiyor ve 3 yılda
bir yeni beceriler gerekli hale geliyor.” dedi.

Roberto
SUÁREZ
SANTOS
IOE GENEL SEKRETERİ

Ayrıca, politikaların etkinliği ve esnek çalışma koşullarının kadınların istihdamda daha çok yer almasını
sağlayacağını belirten Santos, toplumsal cinsiyet konusunda somut adımlar atacaksak, düşünme ve
zihniyet biçimimizi değiştirmemizin ve kadınlara eşit fırsatlar sunulmasının gerekli olduğunu belirtti.
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“EĞİTİM SİSTEMİNİN, ŞİRKETLERİN VE EMEK PİYASASININ
İHTİYAÇLARINA GÖRE ENTEGRE OLMASI GEREKİYOR”
BIAC İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Komite Başkanı Renate
Hornung-Draus “Sosyal ilişkiler ve istihdam çalışmaları alanında
OECD perspektifi ile diğer uluslararası kuruluşlardan farklı politika
üretmek için analizler yapıyoruz. OECD olarak işçi, işveren ve
Renate
devletin uyumlu hareket etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz.”
HORNUNGdedi. TİSK’in OPF’de odaklanmış olduğu gençler, kadınlar ve
DRAUS
teknoloji konusunun kendileri için de çok önemli olduğunu ifade
BIAC İSTİHDAM, ÇALIŞMA VE
eden Renate Hornung-Draus, “Pandeminin etkilerinden en çok
SOSYAL İŞLER KOMİTE BAŞKANI
etkilenen kesim gençler ve kadınlar. Eğitim sistemi içeriğinin,
şirketlerin ve emek piyasasının ihtiyaçlarına göre entegre olması
gerekiyor. Gençlerin emek piyasası ihtiyaçlarına göre eğitilmesi sağlanmalı. Emek piyasasının
dönüşümü de bu şekilde kolaylaşabilir. Kapsayıcılık ve çeşitlilik odaklı modellerin oluşturulması önemli,
kadınların entegrasyonu kritik önem taşıyor. TİSK hem işçi hem de işveren sendikaları ile el ele çalışarak
güçlü bir iletişim kuruyor ve bu sayede sahada somut sonuçlar üretebiliyor.” şeklinde görüşlerini
paylaştı.

“KISA VADELİ SONUÇLAR YERİNE
YAPISAL SORUNLARA ODAKLANMALIYIZ”
BusinessEurope Genel Direktörü Markus J. Beyrer, “İşin geleceğini birlikte belirliyoruz. AB ve Türkiye
önemli ticaret ortakları ve Gümrük Birliği Anlaşması bunu güçlendiriyor. Gümrük Birliği’nin şu anda
modernize edilmesi söz konusu. Dünya çapındaki küresel ekonomik gerçekleri değerlendirmek için
daha geniş diyalog ve iş birliği sağlanması gerekiyor.

Markus
J. BEYRER
BUSINESSEUROPE GENEL DİREKTÖRÜ

Bu toplantının temel konusu ‘İşimizin Yarını’. İş modellerinin değişmesi
ve daha istikrarlı bir istihdam sağlanması gerekiyor. BusinessEurope
bu anlamda sosyal önceliklere sahip. Emek piyasasına adaptasyon
özelliği kazandırmayı hedefliyoruz. Dĳitalleşme ve yeşil dönüşüm
konusunda adımlar atılması, çalışanların desteklenmesi ve
maliyetlerin yapılanması lazım. Sosyal diyaloğun geliştirilmesi
gerekiyor. Sosyal çalışmalar daha çok teşvik edilmeli. Aktif emek
piyasası politikaları geliştirmemiz gerekiyor, kısa vadeli sonuçlar
yerine yapısal sorunlara odaklanmalıyız.” dedi.

“GENÇLER VE KADINLAR İÇİN PANDEMİ ÖNCESİNDE
KAZANILANLARIN TEKRAR KAYBEDİLDİĞİ BİR DÖNEM”
EBRD Direktör Yardımcısı Biljana Radonjic Ker-Lindsay “Ekonomik
kapsayıcılığı son derece önemsiyoruz. Dezavantajlı grupların
istihdama erişimi ve ekonomiye katılımı için özel sektörle birlikte
çalışıyoruz. Türkiye'de gençlerin ve kadınların yüksek kaliteli, piyasa
Biljana
odaklı bilişim teknolojileri eğitimleri almalarını ve iş temelli öğrenme
RADONJIC
fırsatlarını yakalamalarını desteklemek için TİSK ve İŞKUR ile iş birliği
KER-LINDSAY
yaptık. Son 6 yıla bakacak olursak kapsayıcı yatırımlara başladığımızda,
350’den fazla projeye 40 milyonluk yatırım yaptık. Pek çok ülkede
EBRD DİREKTÖR YARDIMCISI
tüm sektörler için bu yatırım yapıldı.” diyerek sözlerine başladı. Yeşil
ekonomiye geçiş ve dĳitalleşmeye önem verdiklerini vurgularken, cinsiyet ve fırsat eşitsizliğine çok
boyutlu yaklaşacaklarını belirtti. Pandemi öncesinde kazanılanların geri kaybedildiği bir dönem
yaşıyoruz. Kadınların işe erişiminde kilit engeller olduğunu biliyoruz. Müşterilerimize finansal destek
sağlıyoruz, ebeveyn ve bakıcılar için esnek çalışma getirmeye çalışıyoruz.” dedi.
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“ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELİŞİM İÇİN
DOĞRU TEMELLERİ ATACAKSAK, İNSAN ODAKLI
YATIRIMLARA ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR”
Türkiye'nin orta dönem iyileşme ve uzun dönemde normale
dönmeyi odağına aldığını belirten Birleşmiş Milletler Mukim
Koordinatörü Sayın Alvaro Rodriguez, "Sağlık, toplumsal
birliktelik ve dayanışma anlamında atılan adımlar oldu. Bu kriz aynı
zamanda fırsatlar da getirdi. Karbon emisyonu ve toplumsal cinsiyet
Alvaro
eşitliği konusunda sürdürülebilir ve yönetilebilir bir altyapıya
RODRIGUEZ
ihtiyacımız var. Yeşil dönüşüm insanların refahına odaklandığı gibi,
adil ve sürdürülebilir bir gelişim için doğru temelleri atacak insan
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE
odaklı yatırımlara da odaklanıyor. İstihdam alanında yeni iş
MUKİM KOORDİNATÖRÜ
modelleri ile güçlü bir iyileşme gerekiyor. Şirket ve pazarları doğru
bir alt yapı ile kurarsak, sürdürülebilirlik gerçekleşebilir ve daha nitelikli hale gelebilir. Ekonomik ve
toplumsal iyileşme bütün ekonomiler için sürdürülebilir bir yapı ile mümkün olacak.“ dedi.

“YEŞİL İSTİHDAM OLANAKLARININ OLUŞTURULMASI VE
YEŞİL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ EN ÖNEMLİ
GÜNDEMLER ARASINDA YER ALIYOR”

Angel
Gutierrez
HIDALGO
AB TÜRKİYE DELEGASYONU

AB Türkiye Delegasyonu, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm
Başkanı, Birinci Müsteşar Angel Gutierrez Hidalgo, “Dünya’da sadece
istihdam değil pek çok alanda değişim ve dönüşümün içindeyiz,
pandemi bunu pozitif anlamda hızlandırdı. Sendikalar bünyesinde bu
değişimlerin istihdam pazarında nasıl fırsatlar yaratabileceğimize
baktığımızda yaratıcılığın çok büyük öneme sahip olacağını
görüyoruz. Son 10 yılda 2 milyon yeni iş oluştu, yeni becerilerin
öğrenilmesi ve öğretilmesi gerekiyor.” dedi.

Türk hükümeti ile yakın zamanda iletişim kurduklarını belirten
Hidalgo, yeşil sözleşme iklim krizi kapsamında, toplumların nasıl yeşil
dönüşüme ayak uydurmasını sağlayabileceklerini ele aldıklarını belirtti.
BİRİNCİ MÜSTEŞARI

Yeşil istihdam olanaklarının oluşturulması ve yeşil becerilerin geliştirilmesi, Yeşil Sözleşme’nin önemli
gündemlerinden biri olduğunun altını çizdiği konuşmasında, “Kimsenin geri kalmasını istemiyoruz,
herkes için bir dönüşümden söz ediyoruz. Gençler ve kadınlar bu geçiş sürecinin en önemli ayağını
oluşturuyor. Yeşil sözleşme ve çevre odağında Türkiye’nin de dahil olduğu çalışmalar
olduğunu belirtmek istiyorum. AB tarafında Türkiye’deki paydaşlarla çalışmaya devam etme
umudunda olduğumun altını çiziyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.
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“GELECEĞİ BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRMEYE
DEVAM EDECEĞİZ”
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Sayın Louisa Vinton, eşitsizliğin giderek
yükselmesi konusunun pandemide daha da arttığını ve beklentilerin
kötüleştiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın bu
konulara son derece önem verdiğini belirten Vinton, yaratıcılık ve
zorluklarla mücadele konusunda Türkiye gerçeğinde çözümlerin
geliştirilebilir bir noktada gördüklerini ifade etti. UNDP için esas
misyonun sürdürülebilir kalkınma konusunda ülkeleri desteklemek
olduğunu söylerken, önemli olanın ülkeler arası eşitsizliğin giderilmesi
gerektiğini söyledi. Bunun için bir yol haritası hazırlığında olduklarının
altını çizdi.

Louisa
VINTON
UNDP TÜRKİYE
MUKİM TEMSİLCİSİ

“Tam verimlilik, istihdam ve cinsiyet eşitliği konuları en öncelikli konularımız. Pandemi aslında bu
hedeflere daha kararlı bir şekilde ulaşmamıza neden oldu. Türkiye’de çocukların bakımı üstlenilirse bu
hizmet, kadınların istihdamına katkı sağlayacak. Bakıma yatırım yapmak hem kadınlar için hem
eşitsizlik için önemli bir yere sahip. Gençlere istihdamı yalnızca eğitim ile değil, modern fabrikalar
kurarak da sağlıyoruz. Kobileri destekliyoruz.“ diyerek kadın ve genç istihdamı konusunda görüşlerini
paylaşan Vinton, kayıt dışı istihdam konusuna da değindi. “Kayıt dışı istihdam aslında adil rekabete
aykırı, sosyal güvenlik sağlamıyor. Kadınların kayıt dışı ekonomiye katılımı çok yüksek. Bununla
mücadele gerekli. Modern ekonomi için dĳital ve yeşil dönüşüme uygun becerilerin geliştirilmesi
üzerine eğiliyoruz. UNDP olarak buradayız, tüm bu ortak çabaları desteklemeye ve geleceği birlikte
şekillendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ PERFORMANSLARININ
İZLENMESİNİN TAM ZAMANI”

Sanda
OJIAMBO
BM GLOBAL COMPACT CEO &
GENEL DİREKTÖRÜ

BM Global Compact CEO & Genel Direktörü Sayın Sanda Ojiambo
ilettiği videoda, “Yeni teknolojilerin, demografik değişimlerin ve iklim
değişikliğinin ekonomiler ve iş gücü piyasası üzerinde hem yıkıcı hem
de dönüştürücü etkisi var. İş gücü piyasasındaki değişimin herhangi
bir eşitsizliğe yol açmaması için kapsayıcı, adil, yeşil ve sürdürülebilir
bir ekonomiye yatırım yapılması zorunlu. Hükümetler tek başına
bunun olmasını sağlayamaz fakat uygun yasalar ve düzenlemelerle
bunun olmasını sağlayacak bir ortam yaratabilir. Özel sektör de
burada kilit rol oynuyor.” mesajı verdi.

İnsan kaynakları, emek, çevre, yolsuzluğun önlenmesi için kariyer odaklı bir gelişim sunulması
gerektiğinin altını çizen Ojiambo, 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin gerçekleşmesi için sürdürülebilir
iş performanslarının izlenmesinin tam zamanı olduğunu vurguladı.
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ÇALIŞMA HAYATIMIZDA GENÇLER VE
KADINLAR BULUŞMASI
GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ TOPLUM
Çalışma hayatında gençlerin ve kadınların rolünü konuşmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin, çalışma hayatının farklı sektörlerini temsil eden 12 güçlü kadın ile bir araya
geldi. Türk-İş, Hak-İş Konfederasyonlarının temsilcilerinden, metal, tekstil, inşaat gibi sektörlerdeki
çalışanlara, girişimcilerden öğrencilere, birbirinden farklı başarı hikâyelerine sahip kadınlar yer aldı.
Katılımcılar, çalışma hayatında bir kadın olarak yaşadıklarını ve kendi başarı hikâyelerini paylaştı.
Kadının çalışma hayatındaki yerinin konuşulduğu oturumda, iş hayatına kadın katılımının artmasının
toplumda yaratacağı pozitif değişim vurgulandı. Vedat Bilgin, panel katılımcılarını dinleyerek çalışma
hayatında kadının ve gencin rolü hakkında görüşlerini ifade ederken, Türkiye’de kadınların toplumsal
alanda daha fazla görünürlük kazandığı bir süreçte olunduğunun altını çizdi.

Handan Kalkan
Türk-İş Temsilcisi
“Örgütlenme ve eğitim konusu çok önemli ve
Türk-İş’in temel faaliyetleri arasında yer alıyor. Biz
kadınlar fırsat eşitliğinden pek çok alanda
mahrum
bırakılıyoruz,
anayasanın
verdiği
eşitlik haklarını yeteri kadar kullanamıyoruz.
Dezavantajlı grupların başında kadınlar ve gençler
var. Kadınların fırsat bulduğunda büyük başarılara
imza attığını görüyoruz ve pes etmiyoruz. Tüm
kurum ve kuruluşlara, STK’lara, herkese görev
düşüyor. Daha iyi bir gelecek kadınlarla mümkün.”

Güldane Karslıoğlu Yeni
Türk-İş Temsilcisi
“Eğitim ve kadın konularında çalışıyorum. İş
hayatında kadın olarak var olmak çok zor,
kadınların ev işleri konusunda çok fazla
sorumluluğu bulunuyor. Sendikalardan uzman
pozisyonlarda kadın sayısı sürekli artıyor ve bu
kadınlara güç veriyor. Kadınlar arası dayanışma
ve birlik hissi yükseliyor. “
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Fulya Pınar Özcan
Hak-İş Temsilcisi
“Sendikacı olmam bir tesadüf değil. Sendikal
mücadelenin içine doğmuş bir çocuğum,
aile kültürümüzde var. Konfederasyonumuzu
uluslararası çeşitli örgüt ve organizasyonlarda
kadın komitelerinde temsil ediyorum. 2009’da %2
olan kadın oranı bugün %20 seviyesine ulaştı.
Kuruluşundan bu yana en önemli kazanım sayılara
yansımış olması. Organizasyonumuzun ilkeli
ve
kararlı
duruşu
sayesinde
politikaların
değişmesinde etkili olduk. Bölgesel farklılıklar,
teşvikler ve istihdam planlarının çok önemli
olduğunu düşünüyorum. Sayın Bakanımıza bu
konudaki önerilerimizi ileteceğiz. “

Yasemin Pamukçu

100 BEKO 100 Kadın Bayii Projesi Temsilcisi
“BEKO’nun 100 Kadın Bayii projesinde girişim
desteği
alan
şanslı
kadınlardan
biriyim.
Sürdürülebilir ekonomideki yerimiz için lokasyon,
ürün ve pazarlama konularında destek verilen bir
proje. Ben 49 yaşında bu işe giriştim, kimse pes
etmesin, herkese örnek olmasını diliyorum. “

Gülşan Tunçalan
MESS - Aygersan A.Ş.
“150 erkek arasında tek kadın olarak sahada
çalışıyorum. Bu 12 yılda çok zorlandığım zamanlar
da oldu ama kendimi ifade edip, iletişim sağladım.
Arkanızda bir kadın eli hissedince daha güçlü
hissedebiliyorsunuz. İş Güvenliği Uzmanlığı
okuyorum ve okumayı çok seviyorum. Tüm başarılı
kadınlara imreniyorum, bundan sonra daha yüksek
mevkiilerde sizlerle beraber olmaktan gurur
duyacağım.“
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Ülkü Aydeniz
İşveren Temsilcisi - İNTES
“Ekonomistim. Sosyal politikalar yüksek lisansı
yapıyorum. Kadının çalışma hayatındaki yeri ve
bu yerin düzelmesi için evdeki konumuna da
bakılması gerektiğinden bahsedelim istiyorum.
İnşaat sektörü kadınların hiç olmadığı bir alan.
Kadının olduğu her yerde ortama bir denge, hızlı
karar verme sürecine geçiş ve daha insani bir
bakış açısı geliyor. Verilere baktığımızda,
kadınların iş gücüne katılımı OECD ülkelerinde
%64’lerde, Türkiye’de ise %34 seviyesinde. Hala
çok gerilerdeyiz. Eşit olduğu zaman milli
gelirimiz de artacak. Her alanda toplumsal
cinsiyet eşitliğine ulaşmak en temel hedefimiz
olmalı.“

Nefise Şahin
Hak-İş Temsilcisi
“Sendikal hayata başlamamdaki en önemli
etken taşeron sürecini yaşamış olmam. 2007
yılında
taşeron
sürecine
başladığımda
kadınların sorunlarını sahada birebir yaşadım.
Kadınlara kadro imkânı için mücadele verdim.
Bakanım, desteğiniz için bu aşamada tüm işçi
arkadaşlarımız adına teşekkür ederim. Anneyiz,
çalışanız, sendikacıyız. Geçmişte iki kere işten
atılmama rağmen sendikal mücadeleyi hiç
bırakmadım, örgütlenmenin önemini çok iyi
biliyorum. Hak-İş’te Kadın Komite Başkanlığı
kurulduğundan bu yana çok aşama kaydettik,
bazı sorunları aştık ama yapacak daha çok
işimiz var.“

Fatma Tuğçe Güzel
MESS - Türk Traktör
“Evde anne, dışarıda iş kadınıyım. Fabrika
bünyesinde ve sanayide kadınlar, bulunduğu
yere mutlaka farkındalık katıyor. Kadınların
başarması için kendilerine inanmasının yeterli
olduğunu düşünüyorum.“
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Raziye Uçkan
ÇEİS - Konya Çimento

Melisa Yıldırım
Genç Kadın Liderler Programı Öğrencisi
ODTÜ İktisat öğrencisiyim. Gönüllü stajlar yaptım.
Sonra TİSK ile tanıştım ve liderlik programına
katıldım. Bugün burada kadınların konuşulması
çok kıymetli. Yeni becerilere yönelik eğitimler ve
etkinlikler, kadınların iş gücüne ve yeni
endüstrideki istihdama katılımını artıracağına
inanıyorum. TİSK’e ve ekibine teşekkür ediyorum.

Şevval Polat
Genç Dönüşüm Projesi Öğrencisi

“Çimento sektöründe insan kaynakları alanında
çalışıyorum. Tehlikeli sınıf kategorisinde yer
aldığı için aslında erkeklerin daha fazla tercih
ettiği bir sektör. İş güvenliği üzerine de
çalışıyoruz. Okullarda bu bölümlerde kız
öğrenciler az olduğu için çalışma hayatında da
görünemiyorlar. Ön yargılar olsa da, kadınların
erkek egemen sektörlerde istihdamının öncü
olduğu durumlar olabiliyor. Biz de örnekleri
var.“

Özlem Ceylan - TTSİS Bursiyeri
İTÜ Tekstil Mühendisliği Öğrencisi

“TİSK’in eğitim programına katıldım, eğitim bitince
Yataş’ta çalışmaya başladım. Eğitim teknolojisi
alanına daha fazla eğilmemiz gerektiğini gördüm.
Teknoloji sektörü rekabetin ve erkek egemenliğinin
yüksek olduğu bir sektör. Kadın olarak bu alanda
fırsat bulduğum için mutluyum. “

“Okul hayatımı dolu dolu geçiriyorum. Aynı
zamanda işletme mühendisliği çift ana dal
yapıyorum. Bir taraftan da arkadaşlarımla
birlikte takı tasarımı konusunda girişimimiz var.
Bugün burada
güçlü kadınlarla ve sizinle
birlikte olmaktan dolayı çok heyecanlı ve
mutluyum.”

İLHAM VEREN HİKÂYELER
KADINLARIMIZI GÜÇLENDİRMEK
İÇİN EL ELE VERELİM
Türkiye
Kadın
Milli
Voleybol Takımımızın
oyuncularından Tuğba Şenoğlu "Bana yapamazsın
dediler ama bırakmadım, hayalimin peşinden
koştum. Almak için elinizden gelenin en iyisini
yapın." mesajı verirken Cansu Özbay "Bir voleybol
maçı izleyerek başlayan hayallerim ailemin
desteği ile gelişti. Işimi çok severek yapıyorum,
bazen
düşüyorum
ama
vazgeçmiyorum.
Kadınlarımızı güçlendirmek için el ele verelim."
dileğini iletti.
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İLHAM VEREN HİKÂYELER
“PANDEMİYİ EN AZ HASARLA ATLATMANIN
YOLU AŞILAMA”
Prof. Dr. Sayın Aykut Özdarendeli, İlham Veren Hikâyeler bölümünün ilk konuğu olarak
aşı
merkezinin kuruluşunu anlattı ve 3.faz aşamasında olan Turkovac aşısının çalışmalarına değindi. Uzun
yıllar sonra Türkiye’nin ilk defa kendi aşısını üretme sürecinde olduğunu vurguladı. Özdarendeli, “2015
yılında, Türkiye’deki ilk aşı merkezini kurduk. Pandemiyi en az hasarla atlatmanın yolunun aşılama
olduğunu biliyoruz.” dedi.
“İlk konfirme vakadan 2 hafta sonra virüsü izole
ettik, 1 ay sonra genetik haritası ortaya çıkarıldı ve
çalışmalar Erciyes Üniversitesi destekleri ile
başladı. Haziran 2020’de resmi olarak projeye
başladık. Tarihteki diğer virüslerde olduğu gibi
mutasyonla birlikte ortadan kalkması ihtimali
beklentileri vardı. Fakat, oluşan mutasyonlar
aksine
virüsün
güçlenmesini
ve
etkisini
artırmasını sağladı. 1.faz tamamlandığında aşının
Erciyes Üniversitesi Aşı AR-GE Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü
güvenilir olduğunu test ettik ve onayladık. Daha
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli
sonra 2.faz da tamamlandı. Şimdi 3.fazın son
dönemindeyiz. İşler yolunda gittiği takdirde iyimser bir tahminle yılın sonuna doğru üretime
geçilebileceğini düşünüyorum. 1998’den bu yana aşı üretmeyen bir ülkeyken, yeniden kendi
aşımızı üreteceğiz. Bu bizi çok mutlu ediyor ve gurur veriyor.” dedi.

DÜNYANIN EN BAŞARILI 10 GENCİ ARASINA GİRDİ
Biolive CEO’su ve Kurucu Ortak’ı Duygu Yılmaz, zeytin çekirdeğinden biyo-plastik üretme sürecini ve
ülkemizi Silikon Vadisi’nde temsil ederek dünyanın en başarılı 10 genci listesine girme hikâyesini
anlattı. “Biolive – zeytin çekirdeklerinden yeni bir plastik bulduk, biyoplastik üretiyoruz. Bu üretimin
çıkış noktası pirina yağı atığını dönüştürmeyi istememiz oldu. Zeytin çekirdeğinden biyoplastik
üreteceğimi söylediğimde bütün kapılar yüzüme
kapandı. AR-GE süreçlerinin tamamlanması için
3-4 yıllık bir süre gerekliydi. Hem maddi hem
manevi olarak zorlu bir süreç yaşadım.
Sürdürülebilir bir ürün çıkartırken üretim
sürecinde bıraktığınız iz de önemli. Biz buna çok
dikkat ediyoruz çünkü bu yola öncü olmak için
çıktık. 30’u aşkın birincilik elde ettik. İki defa
Silikon Vadisi’nde ülkemizi temsil ettim.
Dünyanın en başarılı 10 genci arasına girdim.
BIOLIVE CEO & Kurucu Ortak
Zeytin çekirdeklerini asla bırakmıyoruz, yeni
Duygu Yılmaz
malzemeler de geliştiriyoruz.” diyerek sözlerini
tamamladı.

15 EKİM 2021
Birlikte Mümkün Türkiye

İŞİMİZİN YARINI’NDA
KAYITLI İSTİHDAM OTURUMU
İşimizin Yarını’nda Kayıtlı İstihdam oturumunda, TOBB ETÜ Öğretim Üyesi ve TİSK
Danışmanı Prof. Dr. Cem Kılıç ve TİSK Danışmanı Deniz Karakaş ile kayıt dışı istihdam
ile mücadele alanları ve İşimizin Yarını’nda kayıtlı istihdamı artırmanın yolları mercek
altına alındı.

“TÜRKİYE'NİN OECD ORTALAMASINI YAKALAMASI İÇİN
4 MİLYON KİŞİNİN KAYDA GİRMESİ GEREKİYOR”
Prof.
Dr.
Cem
Kılıç,
"Kayıt
dışı
istihdamı ölçümleme çok zor ve içinde
bulunduğumuz pandemi koşullarında bu
iyice zorlaştı. Fesih yasakları geldi ve ilk
işten çıkarılanlar kayıt dışı çalışanlar oldu.
Bu sebeple kayıt dışı rakamları düştü
sanıldı.
OECD’de
kayıt
dışı
ortalaması %15 civarında, AB ülkelerinde
daha düşük, bizde ise %30. Bu rakam
%47’lerden
geriledi
ama
OECD
ortalamasını yakalamak için 4 milyon
kişinin kayda girmesi gerekiyor." dedi.

TİSK Danışmanı
Prof. Dr. Cem Kılıç

Deniz Karakaş rakamlardan bahsederken kayıt dışının milli gelire oranının Türkiye'de
%30 civarında, Amerika’da %8, Çin’de ise %11 olduğunu söyledi. Burada aslında devlete
kazandırılabilecek büyük bir gelir ve potansiyel olduğunun altını çizdi. Sadece 1 milyon kişinin kayıt
altına alınmasının bile devlete 17 milyar TL üzerinde getirisi olacağından bahsederek, OECD
ortalamasına gelmemizin vergi ve prim gelirleri ile yılda 80 milyar liraya denk olacağını belirtti.
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Kılıç, "Türkiye'de öncelik vermemiz gereken konu işe alım süreçlerinde istihdamı, güvenceli esnek
çalışma modeline dönüştürmek olmalı. Özellikle kadınlar ve gençler konusunda bunu yapmalıyız.
Kayıt dışılığın en büyük zararı vergi kaybı olarak ortaya çıkıyor. Maddi zararların yanında
görünmeyen zararlar da var. En büyük zarar işini
gerçekten iyi yapan ve kanundışı davranmayan
firmalarda ortaya çıkıyor. Başka bir işletme bunu
uygulamıyorsa işçilik ve girdi maliyetleri sizinkiyle
aynı olmuyor. Kalitesiz hizmet oluşuyor, müşteri
zarar
görüyor.
Kurumsallaşmış
firmaları
dezavantajlı duruma düşürüp haksız rekabet
oluşturuyor. Aslında bu nitel bir sorun." dedi.

Karakaş, kayıt dışı konusunda iş gücü piyasalarındaki
katılık ile direkt bir ilişki olduğunu belirtti. Türkiye’nin
korumacılığın ve katılığın çok yüksek olduğu bir ülke
konumunda bulunması özellikle yeni nesil çalışma
biçimlerinin iş gücü piyasalarını esneterek, kayıt dışılığı
düşüreceğini
ve
istihdamı
artıracağını
söyledi.
“Teknolojide ilerlemeler, dĳitalleşme, otomasyon trendleri
zaten bu gerekliliği beraberinde bir zorunluluk haline
getiriyor. Fakat sosyal beklentiler de burada belirleyici bir
unsur. Artık insanlar, özellikle de gençler endüstri devrimi
ile hayatımıza girmiş katı çalışma şekilleri ile belirli saatler
arasında mesaili çalışmak istemiyor. İş yaşam dengesi
TİSK Danışmanı
beklentilerinden tutun da, birden fazla işi aynı anda
Deniz Karakaş
yürütmek isteyen kişilerin beklentilerine kadar her şey bizi
esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştırma gereksinimine götürüyor.” dedi.

TİSK MCV İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ÖZEL OTURUMU
Forum’da
önceki
yıllarda
olduğu
gibi
TİSK
Mikrocerrahi Vakfı (TİSK MCV) İş Sağlığı ve Güvenliği
(İSG) Özel Oturumu gerçekleştirildi. Turkovac aşısının
geliştiricisi Prof. Dr. Sayın Aykut Özdarendeli'nin ve TİSK
MCV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sayın Türker Özkan’ın
katıldığı oturumda, Covid-19 salgınına karşı alınan
tedbirler ve aşılama uygulamaları hem toplum sağlığı
açısından
hem
de
çalışma
hayatındaki
rolü
açısından ele alındı.
TİSK MCV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fethi
Hinginar, Vakfın kuruluş amacına ve pandemi
döneminde İSG kültürünü yaymak için hayata
geçirdiği pek çok çalışmaya değindi.
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Hinginar,
işletmelere milyonlarca maske ve dezenfektan dağıtılması, Biz Bize Yeteriz
kampanyasına 20 milyon bağışta bulunulması ve pandemi hastanesi için yapılan 100 milyon
bağış gibi öne çıkan noktalardan bahsetti. NEBOSH ve IOSH gibi ücretsiz İSG eğitimleri ve TİSK
Akademi sayesinde üye sendikalara bağlı iş yerlerindeki çalışanlara çevrim içi İSG eğitimleri
vererek sürece destek olmaya devam ettiklerini vurguladı. Hinginar, “İşimizin Yarını’nı
düşündüğümüzde yarının sağlıkçılarının çok iyi yetişmesi gerekiyor. Bu sebeple desteğe ihtiyacı olan
üniversite öğrencilerine Yarının Sağlıkçıları Burs Programı kapsamında burs veriyoruz.” diyerek burs
programı hakkında bilgi verdi.

“AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DÖNEMEÇTEYİZ”
Oturumda konuşan Prof. Dr. Sayın Aykut Özdarendeli ise
salgınların önlenmesinde en büyük rolün aşıya ait
olduğunu belirtirken, ilaç ya da aşı geliştirmenin zaman
alan süreçler olduğunu ama teknolojinin ve ortak
çalışmaların yardımıyla çok kısa sürede bazı aşıların
neticelendirildiğine değindi. “Bizim Covid-19 aşı
sürecimizde inaktif aşı çalışmalarımız daha hızlı
sonuçlandı ve aşı antĳeni elde edecek çalışmalar yaptık.
3.faz çalışmalarımız hala devam ediyor. TÜSEB ve Sağlık
Bakanlığı desteği ile son dönemeçteyiz. ” dedi.

“TIBBİ ALET VE CİHAZ DESTEĞİ VERİYORUZ”
TİSK MCV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sayın
Türker Özkan, uzuv kopmaları konusunda modern
tıp ve mikrocerrahi uygulamalarından bahsettiği
sunumunda, mikrocerrahi yöntemler sayesinde çok
büyük kazaların önüne geçilebildiğini aktardı.
Bu imkâna sahip olmayan işçileri korumak için
Vakfın kurulduğundan bahseden Özkan, “TİSK MCV,
kazazede ve ailelerine destek olmayı, İSG kültürünü
şirketlere yerleştirmeyi, mikrocerrahi uygulamaları
yapmayı ve desteklemeyi ana amacı sayıyor.” dedi.
“Sağlık
Bakanlığı
60’tan
fazla
hastaneyi
replantasyon yapılabilir hastaneler sınıfına aldı. Biz
bu süreçte yaralanma durumunda neler yapılması
gerektiğini web sayfalarında paylaşarak bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Eğitim
alanında temel mikrocerrahi laboratuvar eğitimlerine destek oluyoruz. İleri seviyede eğitimlere
gönderiyoruz. Tıbbi alet ve cihaz desteği veriyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.
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DEĞİŞEN DÜNYA VE
DÖNÜŞEN İŞİMİZ OTURUMU
Değişen Dünya ve Dönüşen İşimiz Oturumu’nda örnek dĳital ve kültürel dönüşüm uygulamaları
konuşuldu. Dönüşüm odağında değişen çalışma hayatı dinamiklerinin tartışıldığı oturumda,
sektörel ve yol gösterici iyi uygulamalara yer verildi. Oturumda ilk olarak TİSK Genel Sekreteri
Akansel Koç söz aldı.

“RAPOR DEĞİL VERİ ODAKLI İCRAAT”
Future of Work konusunun TİSK’in gündeminde 3 yıldır yer
aldığından bahseden Akansel Koç, “Dünya son 10 yılda muazzam
bir değişim içindeydi, salgının hızlandırıcı etkisi de oldu ama bizleri
nelerin beklediğini biliyorduk. İşimizin Yarını için bir dönüşüm
yapacaksak kendi ekosistemimizden başlayacağız dedik ve bu
yüzden önce kendi organizasyonumuzu düzenledik. İki söylem
belirledik. Rapor değil veri odaklı icraat ve Birlikte Mümkün Türkiye.
Birlikte olursak yaptığımız her işte daha fazlasının mümkün
olduğunu biliyoruz. Çevik çalışma ve performans sistemini devreye
TİSK Genel Sekreteri
Akansel Koç
aldık. Hedef kitle odaklı çalışıyoruz. Metalden tekstile, çimentodan
kimyaya ortaya koyduğumuz vizyona hizmet eden pek çok örnek var. Hepimiz daha güçlü bir Türkiye
için çalışıyoruz kuşkusuz ama esas fayda ayrım yapmaksızın kamu, işçi ve işveren tek yürek olup iş
birliği yapıldığında sağlanıyor. Gelecek de dönüşüm de İşimizin Yarını da birlikte mümkün.” diyerek sözü
MEXT Eğitim ve Gelişim Direktörü Güliz Demir’e bıraktı.

“TÜRKİYE SANAYİSİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN
YARININ TEKNOLOJİSİ BUGÜN BURADA”
Güliz Demir sözlerine “Türkiye sanayisinin dĳital dönüşümü için
yarının teknolojisi bugün burada diyoruz.” cümlesi ile başladı.
“MEXT bünyesinde Dĳital Fabrika, Dĳital Olgunluk
Değerlendirme, Organizasyonel Gelişim ve Ekosistem olarak
dört temel hizmetimiz var. Dĳital pilot uygulamalar, uzun
dönem teknik danışmanlık desteği, teknoloji çözüm
partnerlerine erişim, ölçeklenebilir veri yönetim mimarisi,
MEXT Eğitimleri ve Çevix OKR çözümleri ile şirketlerin dĳital
olgunluk
değerlendirmeleri
sonucunda
dĳital
ve
organizasyonel dönüşüm süreçlerine destek oluyoruz.” diyerek bilgi verdi. Çevik dönüşümü
hızlandırma programı Çevix ile proje sürelerinin kısaldığını, verimliliğin arttığını, çalışanlar arası iş
birlikleri ve iş akışının düzenlendiğini anlatan Demir, “Değer yaratma odağı artıyor, tedarik süreleri ve
operasyonel süreçler kısalıyor.” dedi.
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“İNSANA DOKUNAN PROJELER ORTAYA ÇIKARDIK”
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
Danışmanlık ve Projeler Direktörü Ersin Yıldırım,
“Teknoloji merkezinde biraz daha insana dokunan
projeler gerektiği ortaya çıktı. Bu nedenle performans
yönetimine eğildik. Stratejiden beslenirken çalışanlar
arasındaki iletişimi de bu sistem geliştiriyor ve kariyer
modellerini doğrudan belirliyor. İlk amaç aslında ödül
ceza mekanizmalarını ortaya çıkarmaktı. Sonrasında
ücret yönetimine etkisini de ele aldık. KPI yaklaşımları
başladı, yetenek yönetimiyle de ilişkilendirildi.
Endüstri 4.0 gibi temel noktalar bu tür dinamiklerin
değişmesine sebep oluyor.” dedi.

“DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM YIKICI ETKİ
YARATAN OLUMLU GELİŞMELER”
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
Araştırma
Müdürü Tuba Kobaş Huvaj, “Dĳital ve yeşil dönüşüm yıkıcı
etki yaratan olumlu gelişmeler. Tekstil sektöründe
gerçekleşen dĳital dönüşümde üyelerimiz alt yapı ve kaynak
sıkıntısı yaşamıyor. Fakat tüm dünyada olduğu gibi kalifiye iş
gücü eksikliği gözlemliyoruz. Biz bu gelişmelere hazırlık
yapıyoruz, üyelerimize de sunuyoruz. Dĳital dönüşüm sadece
bir makine yatırımı değil, zihinsel ve yetkinlik hazırlığı
gerektiriyor. Dĳital Olgunluk Ölçümü çalışması ile 3 yılda
üyelerimizin gelişim sürecini ve bu doğrultuda ihtiyaçlarının
analizini yapmayı amaçlıyoruz. Tekstil mühendisliğinin tercih
edilir olması için iş birlikleri yaptık ve burs uygulamalarını
hayata geçirdik. İnsan gücü dönüşümüne odaklandık. Bu dönüşümü başarırsak, ihracatta 1,2 milyar
dolarlık bir artış ve 30 bin kişi ilave istihdam sağlayabiliriz. Yeni yeteneklerin neler olduğunu çıkardık,
eğitim müfredatlarının ne yönde değişmesi gerektiğini gördük ve bu yönde eğitim paketlerimizi
güncelledik. TİSK Akademi'den de oldukça faydalanıyoruz.” dedi.

“YEŞİL DÖNÜŞÜM, İNSAN KAYNAĞI VE İŞLETMELERİMİZİN
GELECEĞE HAZIRLANMASI GÜNDEM KONULARIMIZ”
Çimento
Endüstrisi
İşverenleri
Sendikası
(ÇEİS) Eğitim ve İSG Birim Yöneticisi Yücel
Yetişkin, “Yeşil dönüşüm, insan kaynağı ve
işletmelerimizin geleceğe hazırlanması önemli
gündem konularımız arasında yer alıyor. İnsan kaynağının
dönüşümü
ve
aktif
öğrenme
becerisini
önceliklendirdik.
İSG
Eğitim
Merkezi
olan
tek
işveren
sendikasıyız.
Çimento
sektöründe
özellikle
idari
pozisyonlarda olan 3.200 çalışanın katılımıyla
yapılan
araştırmada,
uzaktan
çalışma
sisteminden memnuniyet duyulduğu ortaya çıktı.
Bu kapsamda, hibrit çalışma gündemimiz
olacak.
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Ayrıca, sektörde 30 yaş altı çalışanların görüşleri alınarak yönetim kurulu üyelerine tersine
mentorluk yapacağı bir uygulamayı hayata geçirdik. Buna ek olarak, alternatif yakıt kullanımı ile
endüstriyel atıkları yakıt olarak kullanıyor ve 500 bin ton kömür kullanımının önüne geçiyoruz. Bu
çalışma ile günlük 570 bin hanenin enerjisini üretebilecek konumdayız. 1 milyon ton alternatif yakıt
kullandık, enerjimizin %8’ini geri kazandık. Her dönüşüm zorlukları da beraberinde getiriyor, uzun ve
engebeli bir yol ama çimento sektöründe de OPF’deki gibi birliktelik ruhunu yakaladığımızı
düşünüyorum. Çok daha iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum.” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, İNOVASYON, DİJİTALLEŞME
KONULARINA ODAKLANDIK”
Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii
İşverenleri Sendikası (KİPLAS) Çevre Yüksek
Mühendisi Volkan Doğan ise “Sürdürülebilirlik,
inovasyon, dĳitalleşme konularına odaklandık.
Endüstri 4.0 anketi düzenledik ve çıktılarından
raporlar
hazırlandı.
Eğitim
modülleri
hazırlanarak TİSK Akademi’de yayınlandı.
Geçtiğimiz yıl kimya sektöründe İSG 4.0
projesini yürüttük. AB Yeşil Mutabakatı
kapsamında
mevzuatlarda
düzenlemeye
gidilecek. Sürdürebilir Kimyasallar Strateji Planı
hazırlanıyor. Öncelikle tasarım sonra üretime önem verilerek teşvikler düşünülüyor. Karbon
vergisi, emisyon ticaret sistemi gibi konular var. Hepsi sektörlerimizi yakından ilgilendiriyor.”
diyerek sözlerini tamamladı.

İŞİMİZİN YARINI TEMASIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ ORTAK PAYLAŞIM FORUMU’NU
BU YIL KARBON NÖTR BİR ETKİNLİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİK VE YARINLARIMIZI
KORUMAK İÇİN BUGÜNDEN BİR ADIM ATTIK.

SENEYE GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE!
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