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13 Ekim 2022

Çalışma hayatının Davos’u olarak kabul edilen 
Ortak Paylaşım Forumu’nun dördüncüsü bu yıl 13 
Ekim 2022 tarihinde İstanbul’da düzenlendi. 
“Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik” ana temasıyla 
düzenlenen Forum, çalışma hayatının sosyal 
tarafları olan kamu, Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve işveren 
temsilcilerini bir araya getirdi. Üçlü sacayağını 
oluşturan kamu, işçi ve işveren sosyal diyaloğun 
gücünü bir kere daha gösterdi.

Bu yıl, ikiz dönüşüm ve iş gücünün sürekliliği 
konularına odaklanılan Forum'da, iklim krizine karşı 
nasıl önlemler alınabileceği, refahın nasıl adil 
paylaşılabileceği, ikiz dönüşümün çalışma   hayatına 
getireceği etkilerin nasıl yönetilebileceği ve yeşil 
mesleklere bugünden nasıl hazırlanılabileceği 
konuları derinlemesine ele alındı.

Tedbiri elden bırakmadan salgın koşullarına uygun şekilde düzenlenen Forum’u, yaklaşık 1000 kişi 
hibrit olarak takip etti. Forum'un açılış oturumlarında Yönetim Kurulu Başkanımız Özgür Burak 
Akkol, Türk – İş Genel Mali Sekreteri Sayın Ramazan Ağar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin yer aldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay da video 
mesaj ile katıldı. 
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Her sene olduğu gibi bu sene de çalışma hayatındaki küresel örgütlerinin üst düzey katılımına ev 
sahipliği yapan Forum’a, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Sayın Gilbert 
Houngbo, Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Başkanı Sayın Michele Parmelee, IOE Onursal 
Başkanı Sayın Erol Kiresepi, BusinessEurope Başkanı Sayın Fredrik Persson, Uluslararası İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sayın Sharan Burrow’un yanı sıra, BIAC, 
Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar da katıldı. Yapılan konuşmalarda yeşil dönüşüm, sürdürülebilir iş 
gücü ve dönüşümün çalışma hayatına getireceği fırsatlar değerlendirildi.

TİSK ev sahipliğinde gerçekleşen Forum’un açılış konuşmasını TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür 
Burak Akkol gerçekleştirdi. Akkol konuşmasına, “Bugün Ortak Paylaşım Forumu’nun 
dördüncüsünde bir aradayız. Forumumuz artık bir gelenek oldu. Ortak Paylaşım Forumu’nun 
ilkinde “Dünyaya Örnek, Türkiye’ye Ölçek” olalım dedik.  “Birlikte Mümkün Türkiye” diyerek yola 
çıktık. Forumumuza üç yıl boyunca üç bine yakın üst düzey yetkili ve sivil toplum lideri katıldı. 
Forum yansımalarını ise gerek basından gerek sosyal medyadan on milyonlarca kişi takip etti. 
Geçtiğimiz sene İşimizin Yarını’nı konuştuk. Beraberce gençlerimizi, kadınlarımızı İşimizin 
Yarını’na hazırlayacak programlar tasarladık. Geçen sene, ülkemiz çalışma hayatına birlik 
beraberlik ruhu ve ortak icraatlerle değer katan bir Forum oldu. Bugün yine böyle olacağına 
inandığım Forumumuzda sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum.” diyerek başladı. 
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“DÜNYA’YA ÖRNEK, TÜRKİYE’YE ÖLÇEK” OLMA HEDEFİYLE
“BİRLİKTE MÜMKÜN TÜRKİYE”

ORTAK PAYLAŞIM FORUMU



“65 MİLYON YENİ YEŞİL İŞ YARATILACAK”

GÜVENCELİ ESNEK ÇALIŞMA, İŞ GÜCÜNÜN SÜREKLİLİĞİ 

İkiz dönüşümün ülkemizde ilk kez  gündeme alındığını ve tüm dünyanın odağında 
sürdürülebilirliğin olduğunu ifade eden Akkol, küresel ekonomiyi finansal gelişmelerin yanı sıra 
iklim değişikliğinin, salgının, dĳitalleşmenin, toplumsal ve jeopolitik gelişmelerin de büyük ölçüde 
şekillendirdiğini belirtti. 

Bu kapsamda, TİSK olarak konuyu oldukça 
önemsediklerini ifade eden Akkol konuşmasında; 
“Dünyanın odağı, sürdürülebilirlik ve dĳital 
dönüşümün de mümkün kıldığı yeşil dönüşüm. Biz 
de çalışma hayatında sürdürülebilirlik için dĳital 
dönüşüm ve yeşil dönüşümün beraber ilerlediği 
ikiz dönüşümü Forum’da ilk kez gündeme 
alıyoruz.” dedi. Ayrıca Akkol konuşmasında şu 
ifadelere yer verdi:  “Sürdürülebilir büyüme 
yolunun izlenmesi durumunda 2030 yılına kadar, 
26 trilyon dolar kazanç elde edilebilecek. 65 
milyon yeni yeşil iş yaratılabilecek. İkiz dönüşümle 
2050’ye kadar 200 milyon yeni iş doğarken, 185 
milyon iş, yerini başka işlere bırakacak. Son 7 
senede yeşil işlerin toplam dünya istihdamındaki 
payı yüzde 40   arttı.” 

Akkol, bu konunun TİSK’in hep odağında olduğunu 
ve iş gücü sürekliliğini artık ikiz dönüşüm bakış 
açısıyla ele alacaklarını belirtti.

Esnek çalışma modellerinin, iş gücünün sürekliliği ve verimliliği açısından ülkemize potansiyel 
katkısına ve bu doğrultuda esnek çalışma modellerini yaygınlaştırılmasına yönelik eylem planına 
ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Akkol, bu kapsamda TİSK tarafından hazırlanan Güvenceli Esnek 
Çalışma Raporu’na değindi. Akkol konuşmasında, “Güvenceli esnek çalışma için kapsamlı bir rapor 
hazırladık. Burada yeni nesil yöntemlerin çalışma hayatına etkilerini tarif ettik. Bu yöntemler en 
az 1,5 milyon insanımızın istihdamının önünü açacak. Nitekim Bakanımız da bu konuya sahip çıktı, 
çıkmaya da devam ediyor.” dedi. 
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KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE AKSİYON ÖNERİLERİ 

DÖNÜŞÜM YARIŞINDA TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ POTANSİYELİ 

“FORUM İLE ‘BİRLİKTE MÜMKÜN’ İLKESİ ANLAM KAZANDI” 

Kayıt dışı ile mücadelenin önemini de değinen Akkol, hazırladıkları aksiyon önerileri ile kayıt 
dışılığın 16 puana kadar azaltılarak 4,5 milyon kayıt dışı çalışanın, kayıtlı istihdama alınmasının 
mümkün olduğunun altını çizdi. Akkol, çalışma hayatı konularının kolay çözümleri olmadığını ama 
büyük resmi iyi okur ve en önemlisi birlikte hareket edilirse çözümün imkânsız olmadığını vurguladı. 

Akkol, ayrıca konuşmasında değişen ve 
dönüşen dünyada Türkiye’nin konumuna 
dikkat çekti. “Son 2-3 yıldır yepyeni bir 
dünya düzeni deneyimliyoruz. Tüm dünya 
aynı anda dönüşüyor. Her fırsatta ifade 
ediyorum. Dönüşüm yarışında ciddi 
potansiyelimiz var. Türkiye’nin konumu, 
çevikliği, esnekliği, genç nüfusu, 
dalgalanmalara direnci gibi muazzam 
avantajlarımız var. TİSK olarak her zaman 
olduğu gibi, ülkemize, insanımıza ortak 
fayda yaratacak çözümler, fikirler ve 
icraatler konuşmaya devam edeceğiz.” 
dedi. 

Ağar konuşmasında: “Tüm tarafları ve ülkemizi 
yakından ilgilendiren ve Forumumuzun da konu 
başlıkları açısından bir hususa dikkat çekmek 
istiyorum. Gelinen noktada, kamu, işçi ve 
işveren olarak ‘Birlikte Mümkün’ ilkesi anlam 
kazanmıştır. Devletimizin yanında, sosyal 
diyalog ve çalışma kültürüne dayalı sorumlu bir 
sendikacılık anlayışıyla Türk – İş, 70. yılına 
ulaştı. İşçi, işveren ve kamu olarak sorunların 
çözülmesinin kolaylaşmasını umut ve temenni 
ediyoruz. Bu çerçevede yeşil dönüşümün 
sektörlere, çalışma hayatına ve sosyal taraflara 
sunacağı fırsatlar ve yaratacağı sorunlar 
konusunda, diyalog ortamının sürdürülmesine 
ihtiyaç olduğunun altını çizmek istiyoruz. 
Ülkemizde sosyal diyalog arzulanan düzeyde 
değildir. Geçmişte bazı fırsatlar yeterince iyi 
kullanılmamıştır. İşte bu nedenle Ortak 
Paylaşım Forumu bize bir umut aşılamıştır. 
Sosyal diyaloğa olan inancı geliştirmiştir.” dedi. 

Türk – İş Genel Mali Sekreteri Sayın Ramazan Ağar, dünyada yaşanan küresel gelişmelerden 
bahsederek çözüm sürecinde uluslararası iş birliklerine ve ortak çabalara ihtiyaç duyulduğunu 
belirtti. 

ORTAK PAYLAŞIM FORUMU



   5

SORUNLAR SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI İLE ÇÖZÜLEBİLİR 

“BEYAZ BAYRAK UYGULAMASI KAYIT DIŞILIKLA 
MÜCADELEYE KATKI SAĞLAYACAK” 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın 
Vedat Bilgin konuşmasında, çalışma hayatında 
çıkan sorunları sosyal devlet anlayışı ile 
çözülebileceğini vurgulayarak birliktelik ile ülkenin 
gücünün artacağını ifade etti: “Çalışma hayatını, 
üretim sürecini nasıl sürdürülebilir hale 
getirebiliriz?  Burada toplumsal adaleti sağlayacak 
bir cevap olmalı. Sermaye düşmanlığı yapmayız 
ama sermayenin de emek düşmanlığı yapmasına 
asla müsaade etmeyiz. Emek  sermaye karşısında 
güçsüzdür ve korunmaya ihtiyacı vardır. Emeği 
koruyacak sosyal haklar, emeğe ayrıcalık 
sağlamak için değil; emeği sermaye karşısında 
dengeye getirecek bir sosyal korumadır. Bu 
sermaye karşıtı değil, emeği sermaye ile birlikte 
eşit zemine taşımak için benimsenen bir anlayıştır.  

Arkasındaki görünmeyen güç ise demokrasidir. Sosyal politikaların gücünün arkasında 
demokratikleşme dinamikleri vardır. Dolayısıyla biz sorunları bu yaklaşımla yani emek, sermaye 
ve devletin temsil ettiği sosyal devlet fikri ile çözebiliriz. Çalışma hayatında çıkan sorunları bu 
birliktelikle aşabiliriz. Bunu aştığımız zaman ülke, önüne çıkan her sorunu çözebilir. Ülkenin gücü 
ve sorun çözme kabiliyeti artar.  Bu sayede ekonomideki sorunlar aşılabilir.”

Projenin tamamlanmak üzere olduğunu 
belirten Bilgin, önümüzdeki dönemde 
kamuoyu ile paylaşılacağının haberini 
verdi. “Beyaz Bayrak Uygulaması’nın 
çalışma hayatına önemli katkıları 
olacak. Türkiye’de binlerce şirket var. 
Kriterimiz, örgütlü sendika anlayışının 
benimsenmesi ve vergi borcunun 
olmaması. Vergisini veren ve işçisine 
saygı duyan Beyaz Bayraklı işletmelere, 
pozitif ayrımcılık getireceğiz ve onları 
ödüllendireceğiz. Proje, kayıt dışılıkta 
mücadeleye de katkı sağlanmış olacak.” 
dedi.

Konuşmasında Beyaz Bayrak Uygulamasına da yer veren Bilgin, uygulamanın kayıt dışılıkla 
mücadeleye katkı sağlayacağını vurguladı. 

ORTAK PAYLAŞIM FORUMU
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ÇALIŞMA DÜZENİ DEĞİŞİYOR

YEŞİL EKONOMİK BÜYÜMEYİ TEŞVİK ETMEK YÖNÜNDE 
POLİTİKALARIMIZI ŞEKİLLENDİRİYORUZ

Konuşmasında, endüstri çağıyla birlikte zaman kavramının değiştiğini ve mesai kavramının 
oluştuğunu söyleyen Bilgin, "Bugünkü post endüstriyel dönemde, zaman algımızın ve çalışma 
ilişkilerimizin değişmesi lazım. 8 saat mesaiye göre çalışma düzeninin değişeceği bir 
zamandayız. Emeğin daha üretken olacağı bir teknolojik dönüşüm ortamındayız. Bu ortama 
göre bu ilişkilerin hepsi değişecek. Uzaktan çalışma, evden çalışma gibi hayatımızda yeni 
kavramlar var. Çalışanın hangi iş ilişkisi içerisinde çalışırsa çalışsın, sosyal güvencesini 
sağlamak ve yeni sendikal modellerde sahip olacağı hakları kendisine kazandırmak burada 
önemli olandır.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat 
Oktay Ortak Paylaşım Forumu’nun 
sosyal diyaloga katkısı için teşekkür 
ettiği konuşmasında, Türkiye'de bir ilk 
olan bu ortak paylaşım sürecini 
başlangıcından itibaren hükümet 
olarak        takip edip desteklediklerini 
söyledi. Oktay, "Türkiye'nin kalkınma 
ve reform hamlelerine güç veren 
konfederasyonlarımızı, sendikalarımızı 
toplumsal iş birliği içinde görmek son 
derece önemlidir. Foruma katkı veren  

Oktay, "Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiğimiz dönüm noktasında, çevre dostu ekonomik büyüme 
modelini birlikte zenginleştirelim. 'Birlikte Mümkün Türkiye' diyerek ilerlediğimiz bu yolda, 
birlikte her zaman daha iyisinin mümkün olduğuna inanalım. Ülkemizin potansiyeli, sizlerin azmi 
ve dönüşüme inancı Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken inanıyorum ki bizleri çok daha iyi 
noktalara taşıyacaktır. Bugün olduğu gibi Türkiye'nin geleceğinde de, sizler gibi elini taşın altına 
koyan fedakar gönüller olacaktır." diyerek sözlerini yeni nesil sendikacılık anlayışı ile tüm TİSK 
ailesine ve destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek noktaladı.

Forum’da bu yıl sürdürülebilirlik ve yeşil meslekler konusuna odaklanılmasını son derece anlamlı 
bulduğunu ifaden eden Oktay, Forum’un sürekli dönüşen ve değişen çalışma şartlarına yeni 
açılımlar getireceğine yürekten inandığını kaydetti.

Çalışma hayatının sürdürülebilirliği konusunun rekabetçiliği korumak, istihdamda kapsayıcılığı 
güçlendirmek ve çevresel risk yönetimi açısından hayati öneme sahip olduğunun altını çizdiği 
konuşmasında, iş becerilerinin sürdürülebilirliği ve insan kaynağının geleceğin mesleklerine 
uyumlanmasının da  kritik olduğunu ifade etti. Bu kapsamda, yeşil ekonomik büyümeyi teşvik 
edecek şekilde politikalarını şekillendirdiklerini belirtti.

sendikalar, istişare kültürümüzü çalışma hayatına yansıtarak önemli bir geleneği başlatmış 
oldular." dedi.

ORTAK PAYLAŞIM FORUMU
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GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜ YAŞAM BİÇİMİNE 
DÖNÜŞTÜRÜYORUZ PROJESİ İMZA TÖRENİ 

“YEŞİL DÖNÜŞÜM, 2030 YILINA KADAR DÜNYA
ÇAPINDA 100 MİLYON YENİ İŞ YARATABİLİR”

TİSK, TİSK Mikrocerrahi Vakfı ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde ve Ford 
Otosan’ın desteğiyle iş sağlığı ve güvenliği 
alanında hayata geçirilen Güvenlik Kültürünü 
Yaşam Biçimine Dönüştürüyoruz Projesi’nin 
imza töreni Ortak Paylaşım Forumu’nda 
gerçekleştirildi.
 
Proje paydaşlarından Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin 
törendeki konuşmasında, “Bir yerde bir işçinin 
tırnağının kesilmesini bile büyük bir sorun 
olarak kabul ediyoruz ve bunu bugünkü 
teknolojik imkânlarla sıfıra indirmek 
mecburiyetindeyiz. Çünkü insan hayatından 
daha önemli hiçbir şey söz konusu olamaz. 
Emeğini veren insanı korumak 
mecburiyetindeyiz. Bu projenin bu konuya 
katkı sağlayacağını düşünüyorum.”  dedi.

Oturumun ilk konuşmacısı olan ILO Genel 
Direktörü Sayın Gilbert Houngbo, “Ukrayna’daki 
savaşın tetiklediği finans, enerji ve gıda krizi, 
daha kapsayıcı, dirençli ve sürdürülebilir bir 
çalışma biçimi yaratma çabasını ciddi şekilde 
etkilemektedir. Bu krizin, güncel sorunlarla 
başa çıkılmasını önlemesine ya da sorunların 
çözümünü geciktirmesine izin verilmemelidir. 
Yeşil istihdamın teşvik edilmesi esastır. 
Sürdürülebilir gelişim hızlandırılmalıdır. Geçen 
yıl yenilenebilir enerji alanında dünya çapında 
istihdam 12,7 milyona ulaştı ki bu da bir yıl 
içinde 700 bin yeni istihdam demek.” dedi. 

İmza töreninde TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise konuşmasında şu sözlere yer 
verdi: “Konuştuğumuz konularda proje hayata geçirmeyi seviyoruz demiştim. Bu da onlardan bir 
tanesi.  Çalışma arkadaşlarımızı 16 farklı ilde eğitecek, yeni teknolojiler ve iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda bilgilendirecek, yüz binlerce kişiye ulaşacak bir proje. Eminim ki, yüzlerce kazanın da 
önüne geçecek. Proje paydaşlarımızla güzel bir birliktelik oluştu. Devamını diliyoruz.”   

Açılış oturumlarının ve Güvenlik Kültürünü Yaşam Biçimine Dönüştürüyoruz Projesi imza töreninin 
ardından Forum, uluslararası çalışma örgütlerinin üst düzey temsilcilerinin konuşmalarıyla devam 
etti. Konuşmacılar, yeşil dönüşüme ilişkin görüşlerini ve sürdürülebilir bir iş gücü yaratmanın 
önemini global bir perspektiften ele aldı.

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER OTURUMU

ORTAK PAYLAŞIM FORUMU
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IOE Başkanı Sayın Michele Parmelee, iklim değişikliğinin insanlığın şimdiye kadar karşılaştığı en 
önemli sorunlardan biri olduğuna değindi. Yeşil beceriler olarak adlandırılan iklime yönelik bilgi ve 
becerilerin belirlenmesinin, değerlendirilmesinin ve geliştirilmesinin; düşük karbon ekonomisine 
geçişte sosyal, çevresel ve ekonomik olarak sunulan tüm faydalardan yararlanmanın önemli 
olduğunu vurguladı.

LinkedIn'in son verilerine göre, yeşil 
yeteneklere olan talebin yakında arzı geride 
bırakacağını belirten Parmelee, şirketlerin ve 
işverenlerin piyasa ihtiyaçlarına ayak 
uydurarak inovasyon ve eğitim fırsatlarına 
yatırım yapmak için hükümetler ve diğer 
paydaşlarla birlikte çalışması gerektiğinin de 
altını çizdi. Parmelee,  “İşverenler, beceri 
gereksinimlerini haritalandırarak ve yeniden 
beceri kazandırma programları geliştirip 
uygulayarak ilerlemeyi hızlandırabilir.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

ILO’nun bu konuya ilişkin öngörülerini de paylaşan Houngbo, düşük karbonlu ve döngüsel bir 
ekonomiye doğru yeşil bir geçişin, 2030 yılına kadar dünya çapında 100 milyon yeni iş 
yaratabileceğini belirtti. Hükümetlerin, iş örgütlerinin, sendikaların ve tüm paydaşların ihtiyaç 
duyulan kazanımları elde etmek için birlikte çalışması gerektiğini de vurguladı.

Sözlerini tamamlarken Houngbo şu ifadelere yer verdi: “Özellikle işçileri yeni iş türlerine geçiş 
esnasında desteklerken onlara gerekli sosyal korumayı sağlamak önemlidir. TİSK’in karbon sıfır 
ekonomiye başarılı bir geçişi sağlamak için beceri uyuşmazlıklarını düşürmedeki çabaları 
memnuniyetle karşılanmaktadır. Son yıllarda, ILO ve Türkiye’deki sosyal paydaşların ortaklıkları 
önemli ölçüde güçlenmiştir. Sosyal adaleti sağlamada; özellikle çocuk işçiliği, mülteciler, genç 
istihdam, yeşil işler, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal diyalog konularında TİSK, ILO için önemli bir 
partner olmuştur.” dedi.

“İŞVERENLER, BECERİ GEREKSİNİMLERİNİ HARİTALANDIRARAK 
VE YENİDEN BECERİ KAZANDIRMA PROGRAMLARI GELİŞTİRİP 
UYGULAYARAK İLERLEMEYİ HIZLANDIRABİLİR”

ORTAK PAYLAŞIM FORUMU
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IOE Onursal Başkanı Sayın Erol Kiresepi, ikiz 
dönüşüm olarak ifade edilen dĳitalleşme ve yeşil 
dönüşüm süreçlerinin, son yıllarda toplumları ve 
işletmeleri derinden etkilediğini vurgulayarak 
doğru becerilere sahip, motivasyonu ve bağlılığı 
yüksek bir iş gücü olmadan hiçbir işletmenin 
gelişemeyeceğinin ve kalifiye bir iş gücü 
olmadan hiçbir ekonominin ikiz dönüşüm 
yolunda büyük adımlar atamayacağının altını 
çizdi. Kiresepi, “Bugüne kadar yeşil dönüşümün 
istihdam üzerindeki etkisinin yeterince 
anlaşılamadığı görülmektedir. Paris İklim 
Anlaşması çerçevesinde ülkelerin üstlendikleri 
taahhütlere bakıldığında, beşerî sermaye ve iş 
gücünün sürdürülebilirliği konularına yeterince 
yer verilmediği ortaya çıkmaktadır.” dedi.

Kiresepi ayrıca, Küresel İşbaşında Eğitim Ağı’nın (GAN), ihtiyaç duyulan beceri ve yetkinliklere 
ulaşmada kilit paydaşları bir araya getiren bir yapı olduğundan bahsederek GAN Türkiye’nin canlı 
bir inovasyon, akran öğrenimi, kolektif eylem ve iş birliği platformu olduğunu belirtti.

Yeşil Mutabakat ve yenilenebilir enerji 
projelerinin ekonomik zorluklarla mücadele 
etmek için kilit rol oynadığını vurgulayan 
Persson, yeşil geçişi sağlamak için gerekli olan 
üç özel iş gücü eyleminin altını çizdi. 
Bunlardan ilkinin kamu ve özel istihdam 
hizmetlerini ve sosyal ortakları dahil ederek, 
ekonomilerin yeşil hâle getirilmesini sağlamak 
ve iş yaratma potansiyelini artırmak için 
istihdam stratejileri tasarlamak olduğunu 
belirtti. İkincisinin inovasyonu geliştirmek ve 
dĳitalleşme sürecini hızlandırmak olduğunu 
söyleyen Persson, son olarak “Sosyal koruma 
sisteminde iyileştirmeler yapılmaya devam 
edilmesi gerekmektedir.” dedi.

BusinessEurope Başkanı Sayın Fredrik Persson, Covid-19’un etkileri, Ukrayna’daki savaş, enerji 
krizi, tedarik zincirlerindeki kesintiler, iş gücü kıtlığı ve yüksek enflasyon gibi zorlukların dünya 
ekonomilerini olumsuz etkilediğini belirterek “Enerji yoğun sektörler başta olmak üzere pek çok 
şirket şu an hayatta kalma stratejisine geçmiştir.” dedi.

“YEŞİL MUTABAKAT VE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ, 
EKONOMİK ZORLUKLARLA MÜCADELEDE KİLİT ROL OYNUYOR”

“BUGÜNE KADAR YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİNİN YETERİNCE ANLAŞILAMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR”

ORTAK PAYLAŞIM FORUMU
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ITUC Genel Sekreteri Sayın Sharan Burrow, 
dünya ile beraber insanların ve tüm 
çalışanların hayatları stabilize edilemezse, 
özellikle tarım ve enerji sektöründeki fiyat 
artışlarının devam edeceğini ve dünyadaki 
belirsizlik hâlinin ortadan kaldırılamayacağını 
belirtti. Bu belirsizlik   hâlinin  toplumlarda 
umutsuzluk, öfke ve tansiyona sebep 
olabileceğini paylaştı.   Burrow konuşmasının 
devamında ise adil geçişin planlı bir şekilde 
yapılmasının ve sürecin iyi yönetilmesinin 
önemini vurguladı. 

Burrow ayrıca, “Adil geçişi sağlarken iklim dostu işlerin artırılmasına dikkat edilmelidir ve bu 
işlerin nasıl yaratılacağı sorusu önem taşımaktadır. Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar 
devam ettirilmelidir. İşçiler, yeni işlerin yaratılması sürecinin bir parçası olurlarsa, adil geçişin 
planlanmasında yer alırlarsa ve tüm bunlar şeffaf bir şekilde gerçekleştirilirse bu süreç işçilere 
umut aşılayacaktır.” dedi.

Hornung-Draus konuşmasında ayrıca, mobil çalışma ve yerinde çalışmanın iyi bir 
kombinasyonunun Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne erişmeye yardımcı olacağını ve bunun 
sosyal ortaklar arasında müzakere edilmesi gereken kilit bir konu olduğunu vurguladı.

IOE Başkan Yardımcısı Sayın Renate 
Hornung-Draus, yeşil dönüşümün Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’nin ana amacı olduğunu 
belirterek, “Yeşil dönüşüm ekolojisi ile 
istihdamın, işletmelerin ve iş gücünün 
sürdürülebilirliğinin arasında bir denge 
kurulması gerekmektedir. Bu nedenle yeşil 
dönüşüm hedefini hayata geçirirken ve aynı 
zamanda iş gücünün sürdürülebilirliğini 
sağlarken birbirine entegre bir süreç haline 
getirilmesi son derece önemlidir. Yeşil 
dönüşüm reel ekonominin ihtiyaçları 
doğrultusunda olmalıdır.” dedi. 

“YEŞİL DÖNÜŞÜM, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
HEDEFLERİ’NİN ANA AMACIDIR”

“ADİL GEÇİŞİ SAĞLARKEN İKLİM DOSTU İŞLERİN 
ARTIRILMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR”

ORTAK PAYLAŞIM FORUMU
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Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim 
Koordinatörü Sayın Alvaro Rodriguez, 
dünyadaki her yerin iklim değişikliğinin 
yıkıcı sonuçlarından etkileneceğini 
belirterek konuşmasına başladı. İş 
dünyasının iklim kriziyle başa çıkmak 
için tek başına yeterli olmadığını bu 
sebeple, kolektif bir eylem gerektiğini 
vurgulayarak toplumun ve ekonominin 
her alanında köklü dönüşümler 
gerektiğini belirtti.

Türkiye’yi, ulusal ekonomisini daha yeşil ve sürdürülebilir bir modele dönüştürmeye büyük önem 
veren üst-orta gelirli ülkelerden biri olarak tanımlayan Rodriguez, Paris Anlaşması'nın 2021 yılında 
onaylanmasının önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek “Bu değişimleri desteklemek için 
Türkiye hükümeti, özel sektör, STK'lar ve BM gibi uluslararası kuruluşlar arasında devam eden 
diyalog ve ortaklıkların sürdürülmesi kritik önem taşımaktadır.” dedi.

BIAC Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Charles Rick Johnston, 
istihdam olmadan sürdürülebilir bir geleceğin olamayacağını ve bu 
hedefin sadece hükümet ve paydaşlar arasında değil, işverenlerle 
de düzenli diyalog gerektirdiğini belirtti. OECD ve aralarında 
Türkiye'nin de bulunduğu 38 üye hükümetle istihdam politikası 
alanındaki angajmanın önemli ölçüde artırıldığını paylaştı.

İşimizin Yarını’nın stratejik ve sürdürülebilir bir şekilde 
şekillendirebilmenin üç yolu olduğunu dile getiren Johnston, 
bunlardan ilkinin siyasi iş birliği olduğunu belirtti. İkinci olarak 
gelecekte ihtiyaç duyulacak beceriler konusunda kararlı adımlar 
atılmasının altını çizdi. Son olarak ise iş gücü piyasalarında 
kapsayıcılığın önemini vurguladı.

Johnston sözlerine “Şirketler yeşil dönüşüme katkıda bulunmaktadır, ancak politika eylemleri 
çevresel hedefler uğruna insanları işlerinden etmemelidir. Bugün karşı karşıya olduğumuz yaygın 
iş gücü açığı, nüfusumuza beceri kazandırma yöntemlerimizi değiştirmemiz gerektiğini 
kanıtlamaktadır.” diyerek son verdi.

“NÜFUSUMUZA BECERİ KAZANDIRMA 
YÖNTEMLERİMİZİ DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR”

ORTAK PAYLAŞIM FORUMU

“TÜRKİYE, ULUSAL EKONOMİSİNİ DAHA YEŞİL VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODELE DÖNÜŞTÜRMEYE 
BÜYÜK ÖNEM VEREN ÜST-ORTA GELİRLİ 
ÜLKELERDEN BİRİ”
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OYAK Çimento, Beton, Kâğıt, Alternatif Kaynaklar ve 
Çevre Direktörü Sayın Galip Tekiner: 

“Kurumumuzda sürdürülebilirlik çalışmalarına 
öncelik verdik. Kurumsal sürdürülebilirlik 
dokümanımızı hazırladıktan sonra Sürdürülebilirlik 
Komitelerimizi oluşturduk. Bunu genişleterek 
kararların ve taahhütlerin alındığı başkan ve üst 
düzey seviyesinde Sürdürülebilirlik Kurulu 
oluşturduk. SKH’den 11 tanesini kendimize hedef 
seçerek öncelikleme çalışması sonrasında bütün 
performans planlarımızı yaptık. Bu çalışmaları 
yaparken çağın gereği olan dĳitalizasyonun da 
öneminin farkına varmış bulunmaktayız.”

Öğleden sonra devam eden programda Göktuğ Kırca moderatörlük yaparak Antarktik Bilim 
Keşfi’ne uluslararası bilim insanları ile katılıp deniz buzu gözlemleri yapan ve iklim değişikliği için 
çalışan Prof. Dr. Sayın Bursu Özsoy’u sahneye davet etti. İklim değişikliğinin arka bahçemizde 
olduğu gerçeğiyle baş başa olduğumuzu hatırlatan Özsoy, "BM çözüm önerilerinde,  salınımların 
sınırlandırılmasına dair finansal desteğin ve gelişmemiş ülkelere özellikle teknoloji desteğinin 
altını çiziyor. 2016’da imzaladığımız, 2021’den itibaren TBMM’de de onaylanmış olan Paris İklim 
Anlaşması, sıcaklık artışının 1,5 derecenin altında tutulması ve sıfır emisyon şartını getiriyor. 
Avrupa Yeşil Mutabakatı ise geniş bir yelpazede yol haritası sunuyor. Sınırda karbon 
düzenlemeleri ve yeşil döngüsel ekonomi konularında özellikle belirlenen sektörlerde çalışmalar 
önemli ama alt sektörlerde de bu konularda hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz.“ dedi. Özsoy, 
konuşmasının ardından moderatörlüğünü de üstlendiği Sürdürülebilirlik Liderleri Oturumu’nu farklı 
sektörlerden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirdi. 

Anadolu Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Sayın 
Çiğdem Keskin:
 
“Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm tüm 
sektörlerimizi etkiliyor.    Tüm çalışmalarımızda başta 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir  Kalkınma Hedefleri 
(SKH) ve Avrupa Yeşil Mutabakatı olmak üzere 
uluslararası taahhütlerin rehberliğinde ilerliyoruz.  
Tüm grup şirketlerimiz SKH doğrultusunda döngüsel 
ekonomi, sürdürülebilir tarım, su ve enerji verimliliği 
gibi konularda önemli projeler hayata geçiriyor. Tüm 
sektörlerimizde çalışmalar yürütülürken başta 
Holding olarak SKH’yi kendimize kutup yıldızı olarak 
belirledik.  Vizyoner hedefler ile doğanın, işin, insanın 
yarını için bugünü iyileştiriyoruz. 

Anadolu Grubu olarak 3 vizyoner hedefimizi yayınladık: 2030 yılına kadar sera gazı salınımlarını 
2050 yılına göre %50 azaltmak, 2050 yılında da net sıfır şirket olma vizyonu ile çalışıyoruz. 2030 
yılına kadar operasyonlarımızın %50’sinde, 2050 yılında %100’ünde izlenebilir olmayı 
amaçlıyoruz. Kadın yönetici oranını 2030 yılında %35’e, 2050 yılında ise %50’ye çıkaracağız.” 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK LİDERLERİ OTURUMU

ORTAK PAYLAŞIM FORUMU
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Abdi İbrahim Kamu İlişkileri Müdürü Sayın Megi 
Erpardo:

“İlaç sektörü hem insan sağlığına hem de insan 
refahına hizmet eden bir sektör. Gelişen 
teknoloji ile birlikte modern tıbbın da geldiği 
son nokta ve artan dünya nüfusu, ilaç 
sektörüne de büyümeyi getirdi. Varlık amacı 
insan sağlığı olan her sektörde olduğu gibi 
aslında ilaç firmalarının da sürdürülebilirlik 
konusunda adımlar atması, stratejiler 
geliştirmesi, çevresel etkilerini minimuma 
indirmesi temel bir sorumluluk ve öncelik. 
Bizim sorumluluğumuz sadece fiziksel değil 
mental sağlığı da kapsıyor. Bu bakış açısıyla 
Abdi İbrahim olarak, insan sağlığının 
gezegenin sağlığına da bağlı olduğunu çok net 
bir şekilde görebiliyoruz. Alanında lider bir 
şirket olarak, yeşil dönüşümün önemini ciddi 
şekilde farkındayız. Birleşmiş Milletler’in  

belirlediği 17 SKH ve Avrupa Mutabakatı ışığında iklim hedeflerine uyumlu projeler geliştirerek 
Türkiye’ye katkıda bulunmaya çalışıyoruz.” 

Tekfen Holding Sürdürülebilirlik Müdürü Sayın 
Semin Ekeke:

“Holding olarak sürdürülebilirlik hikayemize 
başladığımızda temsil ettiğimiz tüm şirketleri 
kapsayacak bir strateji ve yol haritası 
oluşturma hedefiyle yola çıktık. 
Sürdürülebilirlik alanında 20 önemli konu 
başlığımız var. Sürdürülebilirlik her şirket için 
farklı bir anlama sahip ve çok önemli bir konu. 
Paydaş katılımı ile biz de önceliklerimizi 
belirliyoruz. Oluşturduğumuz matriste iş 
sağlığı ve güvenliği ön plana çıktı. Bununla 
birlikte, Ar – Ge ve inovasyon, operasyonel 
mükemmellik ve güçlüklere bağlı olarak iklim 
krizi, dĳitalleşme gibi konular bizim için en 
öncelikli konular haline geldi. Oluşturduğumuz
matris ve vizyon görüşmeleri neticesinde Tekfen Holding Grubu’nda ‘Geleceğin Temelinde’ diye 
adlandırdığımız bir sürdürülebilirlik vizyonunu oluşturduk. Burada 3 tane odak strateji değer 
alanımız var: İklim krizi, çalışanlar ve toplum, inovasyon.”

ORTAK PAYLAŞIM FORUMU
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TİSK Danışmanı ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı Genel Müdürü Deniz Karakaş moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen Yeşil Dönüşüm: Zorluklar ve Fırsatlar Oturumu’na Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği 
Başkanlığı Mali İşler ve Proje Uygulama Genel Müdürü Sayın Bülent Özcan, Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili ve Ankara Mukim Ofis Başkanı Sayın Mehmet Üvez 
ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye’nin Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme 
Portföy Yöneticisi Sayın Pelin Rodoplu katıldı. Oturumda, Forum’un ana gündemi olan “Çalışma 
Hayatında Sürdürülebilirlik” kapsamında yeşil dönüşüm tüm detayları ile masaya yatırıldı. 

Karakaş konuşmasında yeşil dönüşümde fırsatlar sunan ve fırsatlara aracı olan kurumlarla iş birliği 
içinde olduğumuzu aktararak sürdürülebilirlik dediğimizde çevre, ekonomi ve sosyal dönüşümün 
kesişiminden bahsedilmesi gerektiğinin altını çizdi. Herhangi bir bileşeninden konuşurken bütünü de 
düşünmeden hareket etmenin imkânsız olduğunu vurguladığı konuşmasında, “Yeşil dönüşümden 
bahsederken tüm insanları ciddi şekilde etkileyecek topyekûn bir yapısal dönüşüm ihtiyacından 
bahsediyoruz. Bütüncül bir yapısal dönüşüm yaklaşımı dediğimizde karşımıza çıkan en önemli 
adımlardan biri AB Yeşil Mutabakatı. Plana göre 2030 yılına kadar 1990 emisyonlarının yarısına 
ulaşılması hedefi var. Ülkemiz de 2053 yılında karbon nötr olma hedefini ortaya koydu. Bu 
çerçevede de ciddi bir dönüşüm ihtiyacı ve buna bağlı olarak ciddi zorluklar ve kaynak ihtiyaçları 
ortaya çıkıyor.” diyen Karakaş, Mali Yardım Aracı (IPA) ve Türkiye Yatırım Platformu (TYP) fonları ile 
ilgili bilgi almak ve fırsatları konuşmak üzere sözü Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, 
Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Sayın Bülent Özcan’a bıraktı. 

YEŞİL DÖNÜŞÜM: ZORLUKLAR VE FIRSATLAR OTURUMU 

ORTAK PAYLAŞIM FORUMU
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Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Sayın Bülent 
Özcan, oturuma çevrimiçi katılarak Yeşil Dönüşüm’ün sadece AB’nin değil tüm dünyanın takip 
ettiği bir dönüşüm çalışması olduğunu, bu konunun Türkiye’yi çok yakından ilgilendirdiğini belirtti.

Yeşil Mutabakata geçişte en önemli konunun finansman olduğunu, AB’nin bu kapsamda detaylı bir 
bütçe çalışması yaptığını belirten Özcan, aday ülke olarak Türkiye’nin AB finansmanı açısından 
yararlanabileceği yatırım finansmanı çalışmalarını aktardı. Özcan, yeni başlattıkları Türkiye Yatırım 
Platformu’nun iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yatırım finansmanını kredi olarak sağlanması, 
sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümü finanse etmesi açısından büyük bir araç olacağını ifade ederek 
sözlerini tamamladı.

“YEŞİL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE EN ÖNEMLİ KONU 
FİNANSMAN”
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TİSK’in düzenlediği gelenekselleşen OPF’nin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek 
sözlerine başlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili ve Ankara Mukim 
Ofis Başkanı Sayın Mehmet Üvez, EBRD’nin kuruluşu ve çalışmalarını aktardı. Kalkınmayı özel sektör 
eliyle gerçekleştireceğine inanan bir uluslararası finans kuruluşu olduklarını belirten Üvez, “2025’e 
kadar, faaliyette bulunulan ülkelerde yatırımların en az %50’sini yeşil dönüşüme ayırmayı 
hedefledik. Türkiye de bir numaralı faaliyet ülkemizdir.” dedi.

İklim Mutabakatı’nın imzalanmasında önemli taraf 
oyunculardan biri olduklarını ve bunun sürdürülebilir 
finansman için son derece önemli olduğunu aktaran 
Üvez, yeşil ekonomiye geçişte atık yönetimi, su 
kaynaklarının kirliliği, ekosistem ve toprak konularının 
odakları olduğunu belirtti. Aynı zamanda, 
kapsayıcılığı da oldukça önemsediklerini vurguladığı 
konuşmasında “Kadın girişimcilerin yeşil finansmana 
ulaşmada yaşadıkları zorlukları aşmalarına da 
destek sağlayacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy 
Yöneticisi Sayın Pelin Rodoplu ise OPF’de yer almaktan ve uygulamaları özel sektör temsilcilerinden 
dinlemekten çok mutlu olduklarını belirterek sözlerine başladı. Konuşmasında SKH doğrultusunda 
temel hedeflerin çerçevesinin çizildiğini ve iş birlikleri ile bu hedefleri başarmaya çalıştıklarını 
aktardı. Tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir uygulamalara yönelik iş birlikleri yaptıklarını ve etkilerini 
sorgulayarak kendilerini de dönüştürdüklerini belirten Rodoplu, globalde yapılan önemli işlerden 
birinin de etki normlarının yeniden değerlendirilmesi olduğunu söyledi ve birlikte çalışmanın 
önemini vurguladı.

Model fabrikalar aracılığıyla verimlilik odaklı dönüşümün 
tamamlanmasını, dĳital dönüşümün kapasitesinin 
güçlenmesini desteklediklerini, özel sektör ve kamu 
partnerlerinin” bu konuyu sahiplendiklerini  aktardığı 
konuşmasında, “Sürdürülebilirlik önemli bir rekabetçilik 
unsuru. Verimlilik odaklı dönüşüm bir an önce 
tamamlanmalı. Yeni fikirlerin sanayi ile buluşması, 
üniversite ile sanayinin daha fazla konuşması 
konusunda başarı hikâyeleri oluşturup çoğaltmalıyız.” 
diyerek tüm taraflarla ortak çalışma kültürü ile 
ilerlemeye çalıştıklarını söyledi ve fırsatların ancak iş 
birlikleri sayesinde ortaya çıkabileceğini ifade ederek 
sözlerini tamamladı.

“EBRD OLARAK YATIRIMLARIN EN AZ %50’SİNİ 
YEŞİL DÖNÜŞÜME AYIRMAYI HEDEFLEDİK”

“OPF’NİN VİZYONU OLAN ORTAK ÇALIŞMA 
KÜLTÜRÜ ÖNEMLİ”

ORTAK PAYLAŞIM FORUMU
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Oturum açılışını gerçekleştiren TİSK Mikrocerrahi 
Vakfı Genel Müdürü ve TİSK Danışmanı Deniz 
Karakaş, Vakfın kuruluş amacına, TİSK ile birlikte 
İSG kültürü ve İSG’de teknoloji kullanımını 
yaygınlaştırmak için hayata geçirdikleri pek çok 
çalışmaya değindi.
 
Vakfın, iş kazalarını önlemeye yönelik faaliyetlerde 
bulunmayı, kazazede ve ailelerine destek olmayı, 
İSG kültürünü işletmelere yerleştirmeyi, 
mikrocerrahi başta olmak üzere tıp alanında 
Türkiye’de gerçekleştirebilecek bilimsel 
araştırmalarla, uygulama ve eğitim çalışmalarını 
desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Son yıllarda İSG alanında faaliyetlerini artıran Vakfın icraatlerini anlatan Karakaş, “Vakfımız 
aracılığıyla TİSK ekosisteminde yer alan üye işveren sendikalarına bağlı işletmelerdeki çalışma 
arkadaşlarımızın sağlığını korumak üzere, maddi manevi her türlü destekte bulunduk. Ayrıca, 
2018 yılından itibaren düzenli olarak verdiğimiz ulusal ve uluslararası çapta İSG eğitimlerine 
devam ediyoruz. Bugüne kadar 2000’i aşkın İSG profesyoneline eğitim sağladık. Salgının ortaya 
çıkması akabinde hızlıca hayata geçirdiğimiz TİSK Akademi vasıtasıyla da çalışanlara çevrimiçi 
eğitimler sunuyoruz. Şu an 130 bin kullanıcıya ulaşan gelişim platformumuzda en çok alınan 
eğitimler İSG yenileme eğitimleri oldu. Her yıl yeniden alınması gereken bu sertifikalı eğitimleri 
çalışma arkadaşlarımıza ücretsiz sunarak işverenlerimize de destek oluyoruz. İSG Genel 
Müdürlüğü’nün de destekleri ile tüm çalışanlarımıza dokunan bu eğitim içeriklerini daha da 
geliştirmek üzere çalışıyoruz.  2021 yılında, geleceğin İSG hekimlerinin, doktorlarının ve sağlık 
uzmanlarının eğitim hayatlarının desteklemek için Yarının Sağlıkçıları Burs Programı’nı hayata 
geçirdik. Bu programda şu an 250 bursiyerimiz yer alıyor.” dedi.

Günün son oturumunda, Forum’da her yıl ele alınan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusu bu yıl TİSK 
Mikrocerrahi Vakfı Genel Müdürü ve TİSK Danışmanı Deniz Karakaş, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdür Yardımcısı Sayın Muhammet Kamil Işık, Ford Otosan İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri 
Sayın Başak Çalıkoğlu Akyol, Intenseye İş Geliştirme Direktörü Sayın Gökhan Yıldız, Trio Mobil CEO 
ve Kurucu Ortağı Sayın Nevzat Ataklı’nın katılımıyla gerçekleşti. Oturumda, İSG’nin bugünü ve 
yarını konuşularak, konu teknoloji odağında masaya yatırıldı.

TİSK Mikrocerrahi Vakfı ve TİSK tarafından iş 
yerlerinde “Sıfır Kazaya Yolculuk” söylemiyle 
hayata geçirilen projenin mercek altına alındığı 
oturumda ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü ile İSG kültürünün bir yaşam 
biçimine dönüştürülmesini hedefleyerek 
başlatılan proje detaylı olarak aktarıldı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OTURUMU

ORTAK PAYLAŞIM FORUMU

“İSG’DE TEKNOLOJİ KULLANIMININ 
YAYGINLAŞMASI BİZİM MİSYONUMUZ OLDU”



“İSG’de teknoloji kullanımının yaygınlaşması bizim için bir misyon oldu. Kazaları gerçekleşmeden 
tespit edebilen, insan hayatına dokunan teknolojileri tanıtmak, yaygınlaştırmak ve erişimi 
artırmak istiyoruz.” diyen Karakaş, “Vakıf olarak TİSK ve İSG Genel Müdürlüğü ile birlikte, İSG 
kültürünü yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Genel Müdürlük iş birliğinde ve Ford’un da 
desteği ile Güvenlik Kültürünü Yaşam Biçimine Dönüştürüyoruz Projesi’ni bugün atılan imzalar 
ile hayata geçirmiş olduk.” dedi. Karakaş, İSG’nin bir kültür işi olduğunu, topyekûn kültür ve 
farkındalık geliştirmek gerektiğini ve bunun da “Birlikte Mümkün” olduğunu ifade etti.
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“GURUR DUYDUĞUMUZ BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ“

“GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ASIL GÖREVİ İNSANA YAKIŞIR 
ÇALIŞMA ORTAMININ HAZIRLANMASI”

İSG’nin geliştirilmesi adına yapılan mevzuatsal 
çalışmalara da değinen Işık, “TİSK ile bugün 
imzası atılan proje ile topyekûn bir kültür 
oluşturmayı amaçlıyoruz. 16 ilde meslek lisesi, 
üniversite ve organize sanayi bölgelerine giderek 
alanında uzmanlar ve akademisyenlerle 
seminerler düzenleyeceğiz, sanal gerçeklikle 
İSG’deki yeni teknolojileri tanıtacağız.“ dedi. Ek 
olarak, TİSK ile daha önce İSG Sanal Gerçeklik 
Merkezi kurduklarını, işletmelerin İSG kapsamında 
yaşadığı sorunları değerlendirmek adına 
Webinarlar düzenlediklerini, İş Hĳyeni Danışmanlık 
Hizmeti verdiklerini ve iş kazalarına yönelik etkili 
animasyon filmleri hazırladıklarını da paylaşarak 
sözlerini tamamladı.

Oturumda yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sayın Muhammet Kamil Işık ise 
Genel Müdürlük tarafından yürütülen çalışmaları aktardı. Güvenlik kültürünü yaygınlaştırmak 
adına TİSK ile başlattıkları Güvenlik Kültürünü Yaşam Biçimine Dönüştürüyoruz Projesi’nin 
detaylarına değinirken, projenin İSG’yi toplumsal bir kültür haline getirmesini amaçladıklarını 
belirtti. 

Ford Otosan İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri 
Sayın Başak Çalıkoğu Akyol, Ford Otosan’ın da 
destekçisi olduğu Güvenlik Kültürünü Yaşam 
Biçimine Dönüştürüyoruz Projesi’ni bir bilinç 
hareketi olarak gördüklerini, paydaşı olmaktan 
gurur duyduklarını belirtti. Ford Otosan’da iş 
güvenliği kültürü oluşturmak için yaptıkları 
çalışmaları paylaşan Akyol, OPF’nin de ana teması 
olan çalışma hayatında iş gücü sürdürülebilirliği için 
İSG’nin önemine değindi. Bu kapsamda eğitimlere 
devam ettiklerini ve topluma fayda odaklı 
çalışmalar yürüttüklerini aktardı. “Otomotiv 
sanayii büyük bir sektör, Ford Otosan bu sektörde 
lider ve bizim önceliğimiz güvenlik. İSG tırı ile iş 
güvenliğinin dünü ve bugününden geleceğine 
doğru yolculuk deneyimi yaşatmayı amaçladık.” 
diyen Akyol, bu proje ile toplumda İSG kültürünü 
yaygınlaştırmayı amaçladıklarını dile getirdi.  

ORTAK PAYLAŞIM FORUMU
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“TİSK’İN VİZYONUNUN İŞ GÜVENLİĞİ AYAĞINDA YER ALIYOR 
OLMAK OLDUKÇA KIYMETLİ”  

YAPAY ZEKA  İLE TESİSLERDE GÖRÜLMEYENİ GÖRMEYİ 
SAĞLIYORUZ

intenseye İş Geliştirme Direktörü Sayın Gökhan 
Yıldız, her 7 saniyede bir iş kazası meydana 
geldiğini, bunu engellemek adına intenseye 
olarak bugüne kadar 15’ten fazla ülkede 60 
binden fazla çalışanın güvenliğine destek olan ve 
15 milyondan fazla gerçek zamanlı bildirim 
gerçekleştiren bir teknoloji geliştirdiklerini 
belirtti. Gökhan Yıldız oturumda, TİSK ile 
yürütülen Sıfır Kazaya Yolculuk Projesi’nin 
detaylarına da değindi. Yapay zekâ teknolojilerini 
kullanarak oluşturdukları platformu anlatan 
Yıldız, 7/24 kesintisiz iş yeri güvenliği sağlayarak 
daha önce tespiti zor olan tehlikeli durumları ve 
güvenlik ihlallerini görünür kıldıklarını, bu sayede 
çalışanlara daha güvenli ve mutlu bir çalışma 
ortamı sağladıklarını belirtti. İş yapış şekillerinin 
değiştiğini anlatan kullanıcıları olduğunu belirten 
Yıldız, bu söylemlerin yaptıkları işin kıymetini 
gösterdiğini söyledi. 

Lider Yapay Zeka (AI) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) Teknolojisi ile dünya çapında satış ofisleri ve 
partner ağı ile öne çıkan Trio Mobil CEO ve Kurucu Ortağı Sayın Nevzat Ataklı, Trio Mobil 
uygulamaları hakkında bilgi paylaştı. Konuşmasında, Türkiye girişimi olan Trio Mobil’in iki kişi 
başlayan yolculuğunda şu an 200 kişiye ulaştıklarını ve 35 ülkede faaliyette olduklarını belirtti.

TİSK ile iş birliği içinde olmaktan memnuniyetlerini 
dile getiren Ataklı, TİSK çatısı altında “Sıfır Kazaya 
Yolculuk” kapsamında Trio Mobil’in iş güvenliğinde 
endüstri ihtiyaçlarına uygun, öncü teknoloji ve 
çözümler sunduğunu aktardı. IoT Teknolojisi ile 
intralojistik operasyonlarında güvenliği ve 
verimliliği artırdıklarını, yüksek hassasiyetli UWB 
teknolojisi forklift ve yaya güvenliğini 
sağladıklarını dile getirdi. Otonomlaşma, yapay 
zeka ve IoT’un iş güvenliğinde daha büyük 
sonuçlar getireceğini umut ettiğini söyleyerek 
sözlerini sonlandırdı.

ORTAK PAYLAŞIM FORUMU




