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Dünya genelinde yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlik ve adaletsizlikle 

mücadele etme ve iklim değişikliğinin üstesinden gelme 

hedeflerini kapsayan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) 

kabul edildiği 2015 yılından bu yana, günümüz dünyasının en acil 

eyleme geçilmesi gereken küresel sorunlarının aşılmasında önemli 

ilerlemeler kaydedildi. Ancak yapılan araştırmalar 2030 yılına kadar 

hedeflerimize ulaşabilmemiz için hala önümüzde kat etmemiz 

gereken uzun bir yol olduğunu gösteriyor.  

Harekete geçmekte geciktiğimiz her alanda risklerin nasıl daha 

büyük sorunlar olarak karşımıza çıkabileceğini, 2019 yılının sonlarında 

başlayan küresel COVID-19 pandemi krizi ile birlikte maalesef tecrübe ettik. Dezavantajlı grupların salgından en 

çok etkilenen gruplara dönüştüğü; eşitsizliklerin giderek derinleştiği, sağlık hizmetlerine, gıdaya erişimde herkesin 

eşit koşullara sahip olamadığı bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Dünya genelinde iş yapış şekillerinin, karar alma 

mekanizmalarının ve bakış açılarının sorgulandığı, toplumsal düzen kodlarının yeniden yazıldığı yeni bir döneme 

giriyoruz.  Bu yeni dönem önümüzdeki diğer küresel krizlerin sosyal ve ekonomik alanda yaratması muhtemel 

etkilerinin boyutlarını anlamamızda hepimize önemli bir yol haritası sunuyor. Yeni bir on yıla girerken dünya 

hepimize mesajlarını açıkça iletiyor: her alanda daha fazla işbirliği ve somut adımlar şart.  

TÜSİAD olarak bütüncül bir bakış açısıyla ele aldığımız ve ana önceliğimiz olarak gördüğümüz sürdürülebilir 

kalkınmanın hemen hemen tüm bileşenleri; iklim değişikliğinden sürdürülebilir tarıma, sanayide dönüşümden 

kapsayıcı finansa, toplumsal cinsiyet eşitliğinden eğitimde eşitliğe kadar tüm çalışmalarımızın ana eksenini 

oluşturuyor. 

Sürdürülebilir kalkınmanın ivme kazanmasında TÜSİAD olarak temel stratejimiz; kamuoyunda farkındalık 

yaratmak, Türkiye’de ve üye olduğumuz uluslararası kuruluşlar vesilesi ile dünyada sürdürülebilirlik politikalarına 

katkı sağlamak, iş dünyasında kapasite geliştirmek ve somut adımların atılmasını teşvik etmek, kamu, sivil toplum 

ve akademi ile işbirliği platformları yaratmak. Bu çerçevede 2018 ve 2019 yıllarında da TÜSİAD bünyesinde yer alan 

tüm Yuvarlak Masa ve bunlara bağlı çalışma gruplarında SKA’lara yönelik önemli çalışmalara imza atmaya, ulusal 

ve uluslararası düzeyde yürütülen çalışmalara aktif katkı sağlamaya devam ettik. 

İklim değişikliği, yenilenebilir enerji, sağlık, finans, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok konuda farkındalık artırıcı 

eğitim ve seminerlerimizi sürdürdük, küresel krizlerin yerel finansal etkilerini ekonomi toplantılarında ele aldık. 

Yapılan çalışmaların çıktılarını TÜSİAD yayınlarına dönüştürerek kamuoyuyla paylaştık. 
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Değerli Üyelerimiz, 
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Türkiye 2. Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporu başta olmak üzere birçok uluslararası tutum belgesine ve yerel 

kamu düzenlemelerine katkı sağladık, kamu kurumu ziyaretlerinde düşük karbonlu kalkınma, kaynak verimliliği 

ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi öncelikli konulardaki TÜSİAD tutum ve önerilerini yetkililerle paylaştık. 

Diğer taraftan eğitim, dijitalleşme, çevrenin korunması gibi birçok konuda hayat geçirdiğimiz proje ve programlar 

ile iş dünyasının kapasite gelişimine katkı sağlayarak SKA’lara yönelik somut hedeflerin belirlenmesi için ihtiyaç 

duyulan araç ve kaynakları sunmaya gayret ettik. Bu çalışmalardan biri de 2019 yılında SKD Türkiye ve Global 

Compact Türkiye işbirliği ile şirketlerin plastik ayak izlerini hesaplamalarını ve plastik kirliliğinin azaltılmasına 

yönelik somut, ölçülebilir ve raporlanabilir hedeflerini belirleyebilmelerini teşvik etmek amacıyla kurulan İş 

Dünyası Plastik Girişimi’ydi. 

2013 yılından bu yana sekretaryasını yürüttüğümüz Global Compact Türkiye iş dünyası, akademi ve sivil toplumu 

bir araya getiren önemli bir platform haline geldi. UN Global Compact tarafından başlatılan ve Global Compact 

Türkiye tarafından yürütülen programlar ve girişimlerle UN Global Compact üyeleri sürdürülebilirlik hedeflerine 

ulaşıyor ve dünyanın sürdürülebilirlik gündemini şekillendirmeye yardımcı oluyor. TÜSİAD olarak bu çalışmalara ev 

sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Amaçların gerçekleşmesi için gereken işbirliğini sağlamak amacıyla UNDP ve TÜRKONFED ortaklığında “Hedefler 

İçin İş Dünyası”nı kurduk. Hedefler için İş Dünyası Platformu özel sektör, kamu ve STK’ları, ‘sürdürülebilir kalkınma’ 

ortak paydasında buluşturarak özel sektöre, kalkınmada nasıl bir çözüm ortağı olabileceğine ilişkin yol haritaları 

sunmayı hedefliyor. 

TÜSİAD’ın ana misyonu olan sürdürülebilir kalkınma anlayışının benimsendiği bir toplum düzeninin inşasında 

gösterdiğimiz bu çabaları ileriye taşımada bizi destekleyen tüm üyelerimize, işbirliği yaptığımız tüm sivil toplum ve 

akademi kuruluşları ile kamu kurumlarına ve TÜSİAD çalışanlarına teşekkür ediyorum. 

Önümüzdeki dönemde de TÜSİAD olarak UN Global Compact’in 10 İlke’sini desteklemeyi; insan hakları, 

toplumsal cinsiyet eşitliği, yenilenebilir enerji politikaları, döngüsel ekonomiye geçiş gibi olguların savunucusu ve 

yaygınlaştırıcısı olmayı sürdüreceğiz. İş dünyasının bu dönüşümü adil bir şekilde gerçekleştirebilmesi için gerekli 

yatırımların ve düzenlemelerin yapılması konusunda kamuya önerilerimizi iletmeye devam edeceğiz. 

SIMONE KASLOWSKI  
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı



TÜSIAD, Türk sanayici ve işinsanları tarafından, 1971 yılında iş dünyasını temsil etmek amacıyla kurulan gönüllü 

bir sivil toplum örgütüdür.

TÜSİAD,

l insan hakları evrensel ilkelerinin,

l düşünce, inanç ve girişim özgürlüklerinin,

l laik hukuk devletinin,

l katılımcı demokrasi anlayışının,

l liberal ekonominin,

l rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarının ve

l sürdürülebilir çevre dengesinin

benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar.

 

TÜSİAD, Atatürk’ün öngördüğü hedef ve ilkeler doğrultusunda, Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyini yakalama ve 

aşma anlayışı içinde, kadın-erkek eşitliğini siyaset, ekonomi ve eğitim açısından gözeten iş insanlarının toplumun 

öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancıyla, yukarıda sunulan ana gayenin gerçekleştirilmesini sağlamak 

amacıyla çalışmalar gerçekleştirir.

TÜSİAD, kamu yararına çalışan Türk iş dünyasının temsil örgütü olarak, girişimcilerin evrensel iş ahlakı ilkelerine 

uygun faaliyet göstermesi yönünde çaba sarf eder; küreselleşme sürecinde Türk rekabet gücünün ve toplumsal 

refahın, istihdamın, verimliliğin, yenilikçilik kapasitesinin ve eğitimin kapsam ve kalitesinin sürekli artırılması 

yoluyla yükseltilmesini esas alır.

TÜSİAD, 

l toplumsal barış ve uzlaşmanın sürdürüldüğü bir ortamda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında bölgesel 

ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek, ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda 

bulunur;

l Türkiye’nin küresel ölçekte tanıtımına katkıda bulunur, Avrupa Birliği üyeliği sürecini desteklemek üzere 

uluslararası siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi için 

çalışmalar yapar;

l uluslararası entegrasyonu ve etkileşimi, bölgesel ve yerel gelişmeyi hızlandırmak için araştırma yapar, görüş 

oluşturur, projeler geliştirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler.

TÜSİAD, Türk iş dünyası adına, bu çerçevede oluşan görüş ve önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, hükümete, 

diğer devletlere, uluslararası kuruluşlara ve kamuoyuna doğrudan ya da dolaylı olarak basın ve diğer araçlar 

aracılığı ile ileterek, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmayı hedefler.
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TÜSİAD Hakkında



TÜSİAD, UN Global Compact’i imzaladığı 2007 yılından bu yana yerel ağın yönetiminde görev almaktadır. TÜSİAD, 

2013 yılında TÜSİAD ve TİSK ortaklığında bir platform olarak kurulan Global Compact Türkiye’nin sekretaryasını 

yürütmektedir.  

Türkiye’nin en büyük gönüllü iş dünyası temsilcisi TÜSİAD, başta Global Compact’in 10 ilkesi olmak üzere 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını desteklemeyi ve yaygınlaştırmayı görev edinmiştir. TÜSİAD’ın, bünyesindeki 

Yuvarlak Masalar ve Çalışma Grupları aracılığı ile yaptığı çalışmalar, gerçekleştirdiği etkinlikler, yayımladığı raporlar 

ve benzeri birçok farkındalık artırma ve kapasite geliştirme faaliyeti bu göreve hizmet etmektedir. Global Compact 

Türkiye işbirliğinde gerçekleştirilen faaliyetlerle TÜSİAD bir yandan etki alanını genişletmeyi diğer yandan Türkiye 

yerel ağının tanıtımına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda TÜSİAD’ın her sene yayımladığı faaliyet 

raporunda Global Compact işbirliğine ilişkin ayrı bir bölüm ayrılmaktadır.

TÜSİAD sürdürülebilir kalkınma ilişkin çalışmalarını aşağıdaki Yuvarlak Masaları ve ilgili çalışma grupları aracılığı ile 

koordine etmektedir.
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TÜSİAD ve  
UN Global Compact



TÜSİAD UN Global Compact’in 10 İlkesi’nin de referans noktası olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) 

ulaşmak için kamuoyunda farkındalık oluşturmak, politikalara katkı sağlamak, iş dünyasında kapasite artırmak 

ve iş dünyasını harekete geçirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. TÜSİAD SKA’lar doğrultusunda kamu, 

özel sektör, sivil toplum ve akademiyi bir araya getiren önemli bir işbirliği platformu işlevi görmektedir. 
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Rakamlarla Sürdürülebilir 
Kalkınma Çalışmaları  
ve TÜSİAD

Çalışma Grubu 

Etkinlik 

Görüş belgesi

Akademik Forum

36

30 +

25+

5

Yuvarlak Masa

İşbirliği Platformu 

Proje 

Rapor 

Kamu ziyareti 

10

4

13 +

10 +

10 +
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TÜSİAD kamuoyu nezdinde yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’de 
sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü Türkiye sanayisinin bu 
alandaki öncü uygulamalarını teşvik etmektedir. Bu amaçla özel 
sektörde SKA’lara yönelik farkındalık artırıcı ve kapasite geliştirici 
toplantı, seminer ve konferanslar düzenledi, raporlar yayımladı. 

Etkinlikler 
ve Raporlar
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BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansları (COP):  

l 24. Taraflar Konferansı Değerlendirme Toplantısı: İklim değişikliği 

ile mücadele alanında uluslararası kararların alındığı Birleşmiş Milletler 

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı (COP 

24) Polonya’nın Katowice şehrinde gerçekleştirildi. TÜSİAD COP 24 

toplantısına katılarak düşük karbonlu kalkınmanın unsurları, iklim 

değişikliği ile mücadele politikalarının etkinliği ve sürdürülebilir iklim 

finansmanı konularındaki görüşlerini aktardı. (2-14 Aralık 2018) 

l 25. Taraflar Konferansı Değerlendirme Toplantısı: BM İklim Değişikliği 

25. Taraflar Konferansı İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşti. 

Konferans kapsamında Sürdürülebilir Finansman konulu bir TÜSİAD yan etkinliği düzenlendi. Bankaların yanı sıra özel sektör 

temsilcilerinin de yer aldığı panelde kuruluşlar sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamalarını anlattı. (10 Aralık 2019)

Dijital Dönüşüm Atölye Çalışması 

Teknoloji sektörü temsilcileri, akademisyenler, STK liderlerinin katılımıyla 

gerçekleşen ve McKinsey & Company işbirliği ile düzenlenen çalıştayda 

yapay zeka, dijital yetenekler, teknoloji kümelenmeleri, 5G ve siber 

güvenlik konuları ele alındı. Atölye Çalışması ile önümüzdeki dönemde 

TÜSİAD’ın değer yaratabileceği alanların ve somut projelerin belirlenmesi 

hedeflendi (6 Aralık 2019) 

Sözlerden Eyleme: Sürdürülebilir Kalkınma Nasıl İvme Kazanır? Toplantısı

TÜSİAD, Global Compact Türkiye, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu 

(B4G), Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Türkiye, İş Dünyası 

ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve Columbia Global 

Centers İstanbul işbirliğinde, Prof. Dr. Jeffery Sachs’ın katılımı ile 

düzenlenen etkinlikte iş, akademi ve sivil toplum dünyası SKA’lar için 

harekete geçmeye davet edildi. Birleşmiş Milletler’in yoksulluğu ortadan 

kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde 

yaşamasını sağlamak için yaptığı küresel eylem çağrısının yinelendiği 

etkinlikte Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs “Sürdürülebilir kalkınmanın 

gerçekleşmesi ancak ortak bir çalışmayla mümkün” mesajını verdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim 

Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, iklim değişikliği ile mücadele, cinsiyet eşitsizliği ile mücadele ve eğitimde ilerleme 

Türkiye’nin en öncelikli aksiyon alması gereken alanlar olduğunun altını çizdi. Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen 

panelde sürdürülebilir kalkınma alanında iş dünyası ve paydaşlar tarafından elde edilen başarılar ve aşılması gereken 

zorluklar tartışıldı. (1 Kasım 2019)
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Sosyal Duygusal Beceriler Projesi

TÜSİAD, sosyal ve duygusal öğrenme (SDÖ) becerilerinin eğitim, iş dünyası ve 

toplumda aranan yetkinlikler olduğu göz önüne alınarak konunun öneminin 

altını çizen bir rapor çalışması gerçekleştirdi. 

l Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri Çalıştayı: Rapor sürecinde 

eğitim paydaşlarıyla (MEB Ölçme, Değerlendirme ve sınav Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, Eğitim STK’ları, akademisyenler, eğitim uzmanları ve özel sektör 

İK yöneticileri) bir çalıştay gerçekleştirildi ve çalıştaydan elde edilen bulgular 

ve önerilere raporda yer verildi. (2 Mart 2019)

l “Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri: Yeni Sanayi Devriminin Eşiğinde 

Iş ve Yaşam Yetkinliklerinin Anahtarı” Raporu: Sosyal ve duygusal öğrenme 

(SDÖ) becerilerinin eğitim, iş dünyası ve toplumda aranan yetkinlikler 

olduğu göz önüne alınarak bu becerilerin ne olduğu, neden önemli olduğu, 

dünyada ve Türkiye’de bu konuda neler yapıldığı inceliyor. Rapor, “Yeni 

Sanayi Devrimi’nin Eşiğinde Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri” konulu 

etkinlikte tanıtıldı. Dijital dönüşüm temelli geleceğe hazırlanma sürecinde 

farklı yetkinlikler ve becerilerle donatılmış insan kaynağı ihtiyacını tartışmak 

amacıyla düzenlenen etkinlikte teknik bilgi kazanımının yanı sıra, önemi hızla 

artan yaratıcı düşünme, gelişmeye açıklık, öz yönetim, ekip çalışmalarına 

yatkınlık, zaman yönetimi, iletişim gibi “sosyal ve duygusal beceriler” ele 

alındı. (Kasım, 2019)
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TV Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi

Toplumu etkileme gücü yüksek olan TV dizilerinde kadının toplumsal 

cinsiyet eşitliğine uygun şekilde konumlanmasını desteklemek üzere 

2017 yılında başlatılan proje kapsamında araştırma, çalıştay, toplantı 

ve atölyeler gerçekleşti. Araştırma bulgularını ilk olarak sektörün 

paydaşlarıyla ele almak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla 

Televizyon ve Sinema Yapımcıları Derneği (TESİYSAP), Senaryo Yazarları 

Derneği (SEN_DER), Oyuncular Sendikası, Reklamverenler Derneği 

(RVD), televizyon kanalı temsilcileri ve bireysel olarak katkı sağlayan 

yönetmenler ile bir “İlke Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda proje danışmanı 

Ebru Nihan Celkan tarafından gerçekleştirilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Atölyesi” sonrasında araştırma sonuçlarının sunumu ve bu sonuçlar 

ışığında sektörün ortak ilkelerinin belirlenmesine yönelik çalışma yapıldı. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen araştırmanın bulguları, İlke Çalıştayı 

ile belirlenen ortak ilkeler ve projenin ileriki adımlarını kamuoyuyla 

paylaşmak amacıyla Gazeteci Nevşin Mengü moderasyonuyla 

gerçekleşen toplantıda, sektör paydaşlarının katılımıyla bir panel 

oturumu düzenlendi. Oyuncular Sendikası Başkanı Demet Akbağ, 

Senaristler Derneği Başkanı Meriç Demiray, Televizyon ve Sinema 

Yapımcıları Derneği Birol Güven, Reklamverenler Derneği Başkanı 

Ahmet Pura, Yönetmen Zeynep Günay Tan ve TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Oya Ünlü Kızıl panelde söz aldı. Ayrıca 

proje kapsamında Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 

kapsamında kadın yönetmenlerle, Oyuncular Sendikası üyeleriyle ve 

Senarist-Bir üyeleriyle toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik atölyeler 

düzenlendi. (2018) 

Proje kapsamında sektör paydaşları ile düzenlenen farkındalık eğitimleri 

(2019)

l Filmmor Kadın Yönetmenler

l Oyuncular Sendikası 

l Senarist-Bir
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TÜSİAD-ESMT Sanayi 4.0 Etkinliği 

TÜSİAD ile European School of Management and Technology (ESMT) 

arasındaki iş birliği kapsamında Sanayi 4.0 etkinliği gerçekleştirildi. 

Dijitalleşmenin Türk ekonomisinin rekabetçiliğine kaldıraç etkisi yapması 

hedefiyle 2016 yılında hayata geçirilen ve üç modülden oluşan işbirliğinin 

ikinci modülü yönetici programı ve atölye çalışmaları formatında 

gerçekleşti (3-4 Mayıs 2018). Etkinliğin son modülünde ise, iş gücünün 

Sanayi 4.0’a uyumuna nasıl katkı sağlanacağı tartışıldı. (17-18 Ekim 2019) 

Enerjide Yeteneğe Bakış Raporu

TÜSİAD ve Korn Ferry Türkiye işbirliğinde hazırlanan “Enerjide Yeteneğe 

Bakış” raporunda enerji sektöründe doğal gaz ve elektrik özelinde 

mevcut insan kaynağı potansiyelinin analizi yapılmaktadır. TÜSİAD Enerji 

Çalışma Grubu bünyesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında enerji 

sektöründe insan kaynağının mevcut durumdaki niteliğini ortaya koyma, 

gelecek ihtiyaçlarını belirleme ve bu bilgiler ışığında sektörün gelişimine 

katkı sunma hedefi doğrultusunda “Enerji Sektöründe İnsan Kaynağı 

Anketi” çalışması düzenlendi. 30 enerji şirketinin katılım sağladığı 

anket çalışmasının sonuçları Korn Ferry Türkiye tarafından analiz 

edilerek rapora aktarıldı. Çalışmada nitelikli iş gücü bulma, kadın çalışan 

sayısını ve potansiyelini artırma, yeni mezunların ve genç çalışanların 

gelişimini sağlama ile teknoloji ve dijitalleşme entegrasyonuna uyum 

sağlama konuları önceliklendirilerek, gelişim alanları ile ilgili atılabilecek 

adımlara dair önerilere ve iyi uygulamalara yer verildi. Rapor Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen “Enerjide Arama 

Buluşmaları: İnsan Kaynakları” etkinliğinde sektör paydaşlarına tanıtıldı. 

(10 Temmuz 2019)
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Turkey’s Energy Nexus Etkinliği

The Atlantic Council - Turkish Policy Quarterly işbirliğinde ve TÜSİAD 

evsahipliğinde düzenlenen etkinlikte, yenilenebilir enerji, depolama 

sistemleri ve diğer yeni teknolojilerin maliyetlerinin giderek azalmasıyla 

yakın gelecekte küresel enerji pazarında büyük ölçüde değişiklikler 

yaşanacağının altı çizildi. Değer zincirinin tümünde kaynakların verimli 

kullanımının geliştirilmesinin ve şeffaf, öngörülebilir ve rekabetçi bir 

enerji piyasası tesis edilmesinin önemine değinildi. (23 Mayıs 2019)

“İş ve Özel Yaşam Dengesi Yolunda Çocuk Bakım ve Eğitim Hizmetlerinin 
(Kreşlerin) Yaygınlaştırılması” Raporu

TÜSİAD, AÇEV ve PwC tarafından hazırlanan “İş ve Özel Yaşam 

Dengesi Yolunda Çocuk Bakım ve Eğitim Hizmetlerinin (kreşlerin) 

Yaygınlaştırılması” raporu açıklandı. Rapor, Global Compact Türkiye, 

AÇEV, TÜSİAD, UNFPA, UN Women, YANINDAYIZ Derneği işbirliği ile 

düzenlenen “İş Dünyasında Kadının Güçlenmesi için Çocuk Bakım ve 

Eğitim Hizmetlerinin Yaygınlaşması” başlıklı bir konferansta tanıtıldı. 

Rapor ülkemizde kadın istihdamının artırılması çalışmalarına katkıda 

bulunmak üzere, iş ve özel yaşam dengesini sağlamaya yönelik olarak, 

çocuk bakım ve eğitim kurumlarının yaygınlaştırılmasının önemini 

vurgulamak amacıyla hazırlandı. (7 Mart 2019)
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Küresel Risk Raporu Tanıtımı Semineri

Dünya Ekonomik Forumu’nun, Marsh & McLennan Şirketler Grubu ve 

diğer ortakların desteğiyle hazırladığı Küresel Riskler Raporu her yıl 

TÜSİAD ve Marsh & Zurich işbirliğinde düzenlenen “Küresel Risk Raporu 

Tanıtımı Semineri” ile kamuoyuna tanıtılıyor.  2018 ve 2019 yılında yapılan 

panellerde, son yıllarda Küresel Risk Raporu’nda ön plana çıkan çevresel, 

politik ve ekonomik riskler tartışıldı. 2019 yılında hazırlanan raporda 

siyasi risklerin yanı sıra çevresel riskler, olasılığı ve etkisi en yüksek ilk 

on küresel riskin beş tanesini oluşturdu. Olağan dışı hava olayları, iklim 

değişikliği ile mücadele için uygulanan politikaların başarısızlığı ve doğal 

afetler en önemli olası çevresel riskler olarak sıralandı. Teknoloji ile ilintili  

riskler, çevresel riskleri takiben en önemli riskler olarak tanımlandı.  

(1 Şubat 2019)

Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından TÜSİAD işbirliği 

ile hazırlanan “Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu” düzenlenen bir 

basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Raporda küresel yaşlanma 

nedeniyle sağlık ve sosyal harcamalardaki artışların, düşük maliyetli 

sağlık hizmeti ve uzun süreli bakım arayışlarını ve dolayısıyla sağlık 

turizmi ile yaşlı bakım turizmi talebini artırmasına yönelik bulgular yer 

alıyor. Özellikle gelişmiş ülkelerin yaşlanmasıyla birlikte sağlık ve uzun 

süreli bakım hizmeti ihtiyacının artmasıyla ortaya çıkan harcamalar, 

sosyal güvenlik ve sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğini tehdit ettiği 

konusuna değiniliyor.  Söz konusu rapor, ülkemizin bakım ve turizm 

sektörlerinde sahip olduğu avantajlar da dikkate alınarak, gelişmiş 

ülkelerin yaşlı bakım talebini karşılamak üzere maliyet, işgücü ve doğal 

koşullardaki avantajlarımızın planlı bir şekilde harekete geçirilmesine 

katkı sağlamak amacıyla hazırlandı. Böylece hem kayıtlı sektörde 

istihdam yaratılması hem de ekonomik büyümeye katkı sunulması 

hedefleniyor. (6 Ocak 2019)
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Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması Semineri

Sürdürülebilir Kalkınma Forumu (SKF) tarafından “Sektör Bazlı Sürdürülebilirlik 

Bileşenlerinin Analizi  ve Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınması için Politika Önerileri” 

projesi kapsamında “Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması: Metodoloji ve Kimya, Petrol 

Kauçuk ve Plastik Sektörleri Örneği” raporu yayımlandı. İş dünyasının sürdürülebilirlik 

performansını ortaya koymak amacıyla yapılan araştırma kapsamında ele alınan kimya, 

petrol, kauçuk ve plastik sektörleri özelindeki bulgular TÜSİAD Genel Merkezi’nde 

gerçekleştirilen bir seminer ile tartışıldı. (14 Aralık 2018)

Güvenli İş-Sürdürülebilir Gelecek: İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri 

Dijital dönüşümle beraber iş yapma şekillerinin değişimine tanık olurken, 

daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir iş ortamının oluşturulmasında 

uygulama süreçlerini değerlendirmek ve iyi uygulama örneklerini 

paylaşmak, işin ayrılmaz parçası olan iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak 

için dijital dönüşümün imkanlarından nasıl faydalanılabileceğini 

değerlendirmek amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı 

Burhanettin Kurt’un da katılımıyla bir seminer gerçekleştirildi. Seminerde 

ayrıca şirketlerin uygulama örneklerini paylaştığı bir panel oturumu 

gerçekleştirildi. (25 Aralık 2018)
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İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi

Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının şirketlerin tüm iletişim 

çalışmalarına yansımasına katkı sağlamak amacıyla, Koç Holding’in 

hazırlamış olduğu içerik, çalışma grubu üyelerinin de görüşleri alınarak 

güncellendi ve TÜSİAD tarafından yayımlandı. Rehber ile pazarlama 

ve iletişim profesyonellerinin ve birlikte çalıştıkları ajanslarının 

yaptıkları çalışmalarda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir yaklaşım 

geliştirmeleri ve iletişimde toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlanması 

amaçlanıyor. Rehberin daha geniş kitlelere ulaşması ve kendi etki 

alanlarında yaygınlaşması için Reklamverenler Derneği, Reklamcılar 

Derneği, Reklamcılık Vakfı, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, İletişim 

Danışmanlığı Şirketleri Derneği ve Kurumsal İletişimciler Derneği gönüllü 

destek veriyor. (Kasım, 2018)

BRICA İstanbul Zirvesi 

“Kuşak ve Yol Girişimi”nin iş dünyası ayağı olan “BRICA Zirvesi” TÜSİAD ev 

sahipliğinde ve Çin Sanayi Ekonomileri Federasyonu (CFIE) işbirliğinde 27 

ülkeden 750 temsilcinin katılımıyla düzenlendi. Kuşak ve Yol Girişimi’nin 

tüm boyutlarının tartışıldığı zirvede Türkiye’nin önündeki fırsatlar da 

değerlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çin Ankara 

Büyükelçisi Yu Hongyang, Erol Bilecik, CFIE Başkan Yardımcısı ve 

Genel Sekreteri Xiong Meng, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı 

Suma Chakrabarti, Korhan Kurdoğlu’nun katıldığı zirvede ve Ticaret 

Bakanı Ruhsar Pekcan onur konuğu olarak yer aldı. Zirve kapsamında 

Çin’in bakışıyla bu girişimin hedefleri ve Türkiye’nin bu geniş kapsamlı 

projedeki yerinin yanı sıra çevresel teknolojiler ve sürdürülebilirlik, yeni ve 

yenilenebilir enerjiler, sürdürülebilir / akıllı şehirler de kapsamlı bir şekilde 

tartışıldı.  (18-19 Ekim 2018)



S. 17

Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme: Dijital Teknoloji Sektörlerinde 
Türkiye’nin Konumu, Fırsatları, Seçenekleri Raporu

ODTÜ Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler Uluslararası Konferansı 

dahilinde “Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu” başlıklı 

rapor tanıtıldı. ODTÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Taymaz 

tarafından hazırlanan rapor, Türkiye’de dijital teknoloji sektörlerinin 

gelişimini inceleyerek, dijital teknolojiler ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi ülke ve firma düzeyinde analiz ediyor ve dijital teknoloji 

sektörlerinin gelişimi için strateji ve politikalar öneriyor. (Ekim 2018)

Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim Toplantısı

Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim toplantısı TÜSİAD, Global 

Compact Türkiye ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği 

işbirliğiyle düzenlendi. Çevresel, sosyal ve ekonomik perspektiften 

sürdürülebilir tarım konusunun işlendiği ve “Sürdürülebilir Tarım İlkeleri 

İyi Uygulamalar Rehberi”nin de tanıtıldığı toplantıya, iş dünyası, kamu ve 

sivil toplum kuruluşları ile akademisyenler katılım gösterdi.   

(12 Ekim 2018)
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SÜR Konferansları 

TÜSİAD’ın iş dünyasında sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak 

amacıyla düzenlediği TÜSİAD SÜR Konferansı İzmir’de , Yaşar Holding 

sponsorluğu, Yaşar Üniversitesi, Global Compact Türkiye ve ESİAD 

işbirliği ile gerçekleştirildi. Başarılı sürdürülebilirlik uygulamalarını ve 

bu uygulamaların etkilerini ilham veren sunumlarla paylaşan etkinliğin 

açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptı. Etkinlikte Seferihisar 

Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk konuşmacı olarak yer aldı.   

(28 Eylül 2018)

TÜSİAD İklim Toplantıları: Düşük Karbonlu Kalkınma Sürecinde Finansmanın Rolü  

TÜSİAD İklim Toplantıları’nın ilki olan “Düşük Karbonlu Kalkınma Sürecinde 

Finansmanın Rolü” etkinliğinde iklim değişikliğinin getirdiği riskleri 

fırsata çevirmeye yönelik düşük karbonlu kalkınma sürecine geçiş süreci 

finansman boyutuyla masaya yatırıldı. Aynı zamanda finansmanın iklim 

değişikliğiyle mücadele ve düşük karbonlu kalkınma sürecinde önemi ele 

alındı. (11 Nisan 2018)

Düşyeri iş birliği ile STEM+A temalı kolaj Pepee Bölümleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için çocuklara 

STEM+A temalı yeni Pepee bölümleri armağan edildi. Düşyeri tarafından 

hazırlanan bölümlerde “Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat 

(STEM+A)” yaklaşımı ile çocukların erken yaşta tanışması hedeflendi. 

Filmlerde verilen mesajlarla çocuklar merak etmeye, soru sormaya, hayal 

etmeye ve icat çıkarmaya özendirildi. (23 Nisan 2018) 
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Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji Raporu

Türkiye’nin ekonomik, sosyal gelişme ve sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerinin en stratejik destekleyicilerinden biri olarak gördüğü 

enerji sektörüne ilişkin, içerik ortağı BCG ile hazırladığı raporun 

tanıtımı İstanbul’da gerçekleştirildi. “Sürdürülebilir Gelecek için 

Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler” raporunda elektrik 

ve doğal gaz sektörlerinde kazanımlar, mevcut durum ve iyileştirme 

alanları detaylı olarak tespit ediliyor. Raporda; enerji arz güvenliği ve 

rekabetçiliği hedeflerine, daha verimli ve teknoloji odaklı bir enerji 

ekosisteminin geliştirilmesine, böylelikle Türkiye’nin büyüme hedeflerinin 

sürdürülebilirliğinin desteklenmesine, makro ekonomiye önemli oranda 

ilave katkı sağlanabilmesine, aynı zamanda enerji tüketicilerine de daha 

fazla değer yaratılabilmesine imkan sağlayacak somut ve uygulanabilir 

öneriler katılımcı ve yenilikçi bir anlayışla sunuluyor. (7 Nisan 2018)

Sabancı Üniversitesi - TÜSİAD Rekabet  
Forumu “Sıçrama Yapan Şirketler” Raporu

Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Forumu (REF) tarafından 

hazırlanan ve hızla büyüyerek bir üst ölçeğe geçmiş işletmelerin büyüme, 

verimlilik ve ihracat göstergelerini analiz eden rapor kamuoyu ile 

paylaşıldı. Beş yıllık dönem içerisinde çalışan sayısı ya da ciro değerini iki 

kat artıran şirketleri inceleyen raporda sıçrama yapan şirketlerin teknoloji 

yoğunluğu en yüksek şirketler olduğuna dikkat çekiliyor. (3 Nisan 2018)
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TÜSİAD bünyesindeki yuvarlak masa ve çalışma grupları TÜSİAD 
görüşlerini oluşturmakta ve başta TBMM ve kamu kurumları 
olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların ilgisine sunmaktadır. 
SKA’lara katkı sağlamak amacıyla kamu kurumlarına iletilen 
görüşler aşağıdaki gibidir: 

Ulusal Politika
Belgelerine 
ve Yasama 
Süreçlerine 
Verilen 
Görüşler
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Türkiye 2. Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme (VNR) Raporu

Türkiye, 2. Gönüllü Ulusal Gözden geçirme (VNR) raporunu 15.07.2019 

tarihinde New York’ta Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Siyasi 

Forumun’da (HLPF) sundu. Rapor, Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri doğrultusunda kaydettiği ilerlemenin ve Küresel Amaçlar’ in 

ulusal gündem ile bütünleşmesinin genel bir değerlendirmesini sunuyor. 

TÜSİAD rapora katkı sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 

Bütçe Başkanlığı ile bir araya gelerek 11. Kalkınma Planı çerçevesinde 

görüş alışverişinde bulundu.  Türkiye’nin SKA’lar doğrultusunda kaydettiği 

ilerlemenin ve Küresel Amaçların ulusal gündem ile bütünleşmesinin 

genel bir değerlendirmesini sunan 2. Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme 

(VNR) raporuna ilişkin TÜSİAD görüşü Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe 

Başkanlığı ile paylaşıldı. (4 Nisan 2019)   
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Enerji Verimliliği üzerine TÜSİAD Önerileri

l Enerji ve Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grupları bünyesinde 

oluşturulan Enerji Verimliliği Görev Gücü tarafından hazırlanan 

“TÜSİAD’ın Enerji Verimliliği Finansmanı ve Destek Programları Hakkında 

Öneriler” çalışması Enerji Verimliliği Görev Gücü Başkanı Hakan Olcay 

tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda 

düzenlenen 10. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda sunuldu.  

(11 Nisan 2019)
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Atık Yönetimi ve Kaynak Verimliliği üzerine çalışmalar 

l “Sanayide Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Uygulamalarının Değerlendirilmesi Notu” hazırlandı. Çevre ve İklim Değişikliği 

Çalışma Grubu bünyesindeki Sıfır Atık Alt Çalışma Grubu’nda hazırlanan belge iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik 

atılacak önemli adımlardan birisi olan “Sanayide Sıfır Atık” yaklaşımı ile ilgili detaylı politika önerilerine yer veriyor.  

(Mayıs, 2020) 

l Atık Yönetimi Daire Başkanı Ahmet Varır katılımıyla gerçekleştirilen Çalışma Grubu toplantısı kapsamında atık yönetimi  

ve kaynak verimliliği konuları istişare edildi. (14 Mayıs 2018)

Sürdürülebilir Finansman ve Destek Modelleri Notu

Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu bünyesinde oluşturulan Finansman Modelleri ve Teşvikler Alt Çalışma Grubu 

tarafından “İklim Değişikliğiyle Mücadele Alanında TÜSİAD Tutum Belgesi”nde yer alan sürdürülebilir finansman ve destek 

modelleri konularının derinleştirilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla hazırlandı. Finansman mekanizmalarının ve 

teşviklerin etkinliğinin artırılması, şeffaflık ve veri kullanılabilirliği ve piyasa tabanlı araçların etkinliğinin artırılması başlıkları 

altında detaylı bir çalışma gerçekleştirildi. (Ekim 2019)
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Çevre Çalışma Grubu Toplantıları 

Toplantılarda iklim değişikliği ve kaynak verimliliğine ilişkin konular farklı boyutlarıyla ele alındı 

l Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Cerit Mazlum ile gerçekleştirilen Çalışma Grubu toplantısında 

iklim anlaşmaları bağlamında ülkemizin konumu ve müzakere süreci ele alındı (19 Ekim 2018).

l Çevre ve İklim Değişikliği ile Dış Ticaret Çalışma Grupları “İklim Değişikliği ile Mücadelede Ticaret Politikaları” konulu

ortak bir toplantı gerçekleştirdi. (27 Kasım 2019)

Sürdürülebilir Enerjiye İlişkin Tutum Belgeleri 

Enerji Çalışma Grubu Yenilenebilir Enerji ve Enerjide Teknoloji ve

İnovasyon konularında oluşturduğu tutum belgeleriyle düşük karbonlu

ekonomiyi gözeten politika önerileri geliştirdi. İlgili görüşler 24. Ve 25.

ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansları ile 10. ve 11. Türkiye 

Enerji Zirvesi’nde gerçekleşen TÜSİAD Özel Oturumlarında kamuoyuyla 

paylaşıldı. (2 Mayıs 2018 / 28 Mayıs 2019) (8 Ekim 2018 /7 Ekim 2019)

“Tüketici Tutum Belgesi”: Enerji politikalarının “tüketici”

perspektifinden ele alındığı belgede, elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, 

düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına 

sunulması; ancak bunu yaparken de rekabetçiliğin bozulmamasının 

sağlanması gerektiği vurgulandı. Evsel ve evsel olmayan “enerji 

verimliliği” uygulamalarının önemine dikkat çekildi. (2019)

“Yenilenebilir Enerji Tutum Belgesi”: Yenilenebilir enerji yatırımlarının 

artırılmasına yönelik olarak tespitlere, hedeflere ve önceliklere yer 

verilen öneri setinde yenilenebilir enerji kaynaklarının süratle sisteme 

kazandırılmasına yönelik tespitlere yer verildi. (2019)
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B20 Ticaret ve Yatırım Görev Gücü toplantılarına katılım

B20 Ticaret ve Yatırım Görev Gücü çalışmaları kapsamında B20 2019 

Tokyo Zirvesi için hazırlanan “İş Dünyasından Somut Örnekler/ SKAlar için 

Toplum 5.0’a doğru” isimli rapora aşağıdaki projeler ile katkı verdi:

l “Safe Water Initiative” ve “Sustainability and governance scorecard”

l “Digital Surplus Management Platform”

l “Washer dryer tub with recycled PET flakes”

l Gold mould /Washer dryer tub with recycled PET flakes / usage of tea 

granuls as biomass at plastic materials”

l “Görme engelliler için bağımsız ve engelsiz bir sosyal hayat”

Kreşlerin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Mevzuat Önerileri 

Kadınların işgücü piyasasına katılımının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, iş ve aile yaşamının dengelenmesi 

bakımından önem taşıyan erken çocukluk bakım ve eğitim kurumlarının yaygınlaştırılması hakkında öneriler oluşturmak 

amacıyla AÇEV ve PwC ile fizibilite çalışması yapıldı, bu kapsamda vergi ve teşvik politikasına yönelik öneriler geliştirildi. 

Konunun kamu nezdinde takibi amacıyla ilgili bakanlıklarla mevzuata yönelik görüş ve öneriler paylaşıldı. 
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Türkiye Girişimcilik Ekosistemine Yönelik Ek Destekler Sağlanmasına İlişkin Öneriler

“Türkiye’nin Girişimcilik Dönüşümü” Projesi ile ekosistemi altyapı, eğitim 

ve mentorluk, ekosistem promosyonu, finansal destek sistemleri, hukuk, 

iletişim alanlarında incelemiş; ekosistemin dönüşü için 22 somut proje 

önerisi geliştirerek girişimcilik ekosistemine özel teşviklerin uygulamaya 

konulmasına ilişkin önerilere de yer verdi. Çalışma ile özellikle teknoloji 

tabanlı ve uluslararası pazarlara açılma potansiyeli ve/veya hedefi 

bulunan girişimlerin desteklenmesinin küresel kriz sonrası iyileşme hızını 

artıracağı vurgulandı. Görüş belgesi aracılığı ile büyük, orta ve küçük 

boyuttaki işletmelerin start-uplarla işbirliği yapmasını teşvik etmesi, 

bu yolla sağlanacak kazanımlarla ihracatın artması ve ağırlıklı olarak 

katma değeri yüksek, teknoloji odaklı ürün ve hizmetlere yoğunlaşılması 

amaçlandı. (2018)

Gıda Atık ve Kayıp Stratejik Yol Haritası: Üst Düzey İstişare Toplantısı

Üst Düzey İstişare Toplantısı düzenleyici kuruluşlar, bakanlıklar ve yerel 

yönetimlerden temsilcilerin katılımıyla düzenlendi. Toplantıda gıda 

enflasyonundan gıda sektörünün rekabetçiliğine kadar pek çok alanda 

etkili olan gıda atık konusu masaya yatırıldı. Gıdada kayıplarını önleyecek 

ve yaratılan tasarrufla Türkiye’ye önemli fırsatlar yaratacak stratejiler 

tartışıldı. Toplantı sonunda “Gıda Atık ve Kayıp Yol Haritası Toplantı 

Raporu” yayımlandı. (12 Ocak 2018)
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Türkiye – Çin Arasındaki Ekonomik İlişkilere Yönelik Sektörel Toplantılar 

Üyelerimizin yanı sıra kamu ve özel sektörden ilgili paydaşlarının da 

katılımıyla Kuşak ve Yol Girişimi ışığında iki ülke arasındaki “Ulaştırma 

ve lojistik altyapısı”, “Turizm sektörü” ve “Bilgi ve iletişim teknolojileri” 

konularındaki işbirlikleri, sektörün önündeki fırsat ve zorluklar ele 

alınarak politika önerileri oluşturuldu ve ilgili bakanlıklar ile paylaşıldı.   

(4 Ekim 2019), (25 Ekim 2019), (28 Kasım 2019)

Nitelikli Eğitim Çalışmaları İstişare Toplantısı

TÜSİAD tarafından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ziyaret edildi. 

Toplantıda 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ışığında öğretmen ve öğrencilerin 

dijital becerilerinin özel sektör iş birliği ile geliştirilmesi konusunda 

görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca eğitimde sosyal duygusal beceriler, 

STEM+A yaklaşımı, öğretmenlerin güçlendirilmesi konularındaki projeler 

ele alındı.  

Diğer TÜSİAD görüşleri 

İklim Değişikliği, Enerji Verimliliği ve Teknolojileri

l İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Yol Haritası” hakkında TÜSİAD görüşü Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’na (13 Şubat 2019) 

l “Geri Kazanım Katılım Payı” hakkında TÜSİAD görüşü Plan ve Bütçe Komisyonu’na (15 Şubat 2019)

l “European Business Views on a Competitive Energy and Climate Strategy” çalışması için TÜSİAD görüşü 

BusinessEurope’a (15 Şubat 2019)

l “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın enerji verimliliği yatırımlarına yönelik olarak etkili uygulamasının 

sağlanması amacıyla 5.bölge teşviğine ilişkin TÜSİAD görüşü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji 

Genel Müdürlüğü’ne (2 Ocak 2018)

l “Elektrik Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği Taslağı” hakkında TÜSİAD görüşü EPDK Başkanlığı’na (8 Şubat 2019) 

l Depolama konusu üzerine TÜSİAD Tutum Belgesi, “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı”na ilişkin TÜSİAD önerileri ve 

“Enerji Verimliliği Torba Kanun Teklifleri” hakkında TÜSİAD görüşü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel 

Müdürlüğü’ne (10 Ekim 2018)  

l “Çevre Kanunu”nda yapılan son değişiklikler hakkında TÜSİAD görüşü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (22 Mart 2019)

l Enerji Verimliliği Finansmanı ve Destek Programları Hakkında TÜSİAD önerileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına (2 Nisan 2019)
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l “Yan Ürün” konusu hakkında TÜSİAD görüşü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (10 Mayıs 2019) 

l “Çevre Kanunu”nda yapılan son değişiklikler hakkında güncelleme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (10 Mayıs 2019) 

l “Sıfır Atık Taslak Yönetmeliği” hakkında TÜSİAD görüşü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (10 Mayıs 2019) 

l Statement of Civil Society, Private Sector and Indigenous Peoples on the Future of the Climate Investment Funds, 

Climate Investment Funds (CIF)- Observers” çalışması için TÜSİAD katkısı BusinessEurope’a (24 Mayıs 2019)

l “Geri Kazanım Katılım Payı Taslak Yönetmeliği” hakkında TÜSİAD görüşü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na   

(13 Haziran 2019) 

l “Türkiye Sıfır Atık Vakfı Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkında TÜSİAD 

görüşü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (4 Temmuz 2019)

l “Türkiye Sıfır Atık Vakfı Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkında TÜSİAD 

görüşü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na revize TÜSİAD görüşü (29 Ağustos 2019)

l “Çevre Etiketi Sistemi Ürün/Hizmet Kategorisi Belirlenmesi” hakkında TÜSİAD görüşü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 

(30 Ekim 2019)

l Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik Taslağı Hakkında TÜSİAD görüşü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi 

Başkanlığı’na iletildi. (7 Kasım 2019)

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

l “Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Taslağı”nda çocuk bakım ve eğitim kurumları ile ilgili maddelere İlişkin TÜSİAD görüşü, 

Maliye Bakanı Naci Ağbal’a (24 Ocak 2018)

l Kalkınma Bakanlığı 11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında hazırlanan “Kadının Kalkınmadaki Rolü Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu”na yönelik TÜSİAD görüşü, Kalkınma Bakanlığı’na (6 Mart 2018)

l “Kreş Yardımlarıyla İlgili 303 Seri No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı” hakkında TÜSİAD görüşleri, Gelir İdaresi 

Başkanı Adnan ERTÜRK’e iletildi. (30 Mayıs 2018)

İnsana yakışır iş

l 11. Kalkınma Planı Hazırlıkları Kapsamında hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu Taslak Raporu”na yönelik 

TÜSİAD görüşü, Kalkınma Bakanlığı’na (12 Mart 2018)

l “İşgücü Piyasası Düzenlemeleri”ne ilişkin TÜSİAD görüşü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 

Selçuk’a (22 Kasım 2018)

l Ulusal İstihdam Stratejisi 2020-2023 Taslak Eylem Planı hakkında TÜSİAD görüşleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı’na iletildi. (16 Aralık 2019)

Dijitalleşme 

l Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020) 21. Eylem Maddesi “Elektronik Haberleşme Sektöründe Yerli 

Üretim ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi” hakkında TÜSİAD görüşü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (29 

Mart 2018)

l Kamu İdarelerinin Bilişim Alımlarına İlişkin Sözleşmelerin Yürütülmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik Taslağı” hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na (22 Şubat 2019)

l “Elektronik Haberleşme Sektöründe Yerli ve Milli Üretimin Geliştirilmesi Raporu” hakkında TÜSİAD görüşü Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (4 Nisan 2019)

l “Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri ile İlgili 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” hakkında TÜSİAD görüşü 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı’na iletildi. (23 Eylül 2019)

Sağlık 

l “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” konulu çalışmalar: Sağlık finansman sisteminin kamunun ihtiyaçlarını gözeterek 

yeniden tasarlanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında hazırlanan görüşler ilgili kamu kurumlarıyla 

paylaşıldı. Sektör paydaşlarının temsil kuruluşlarıyla görüş alışverişi amaçlı toplantılar gerçekleştirildi. (2018) 
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TÜSİAD iklim değişikliğinden, eğitimde fırsat eşitliğine kadar 
birçok alanda SKA’ları gerçekleştirmede iş dünyasının ihtiyaç 
duyduğu bilgi ve araçları sağlamak ve iş dünyasını somut 
adımlar atmaları için harekete geçirmek amacıyla etkinlikler ve 
projeler hayata geçirdi.

Program, 
Proje ve 
Girişimler
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İş Dünyası Plastik Girişimi

TÜSİAD, Global Compact Türkiye ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Derneği (SKD Türkiye) işbirliği ile, özel sektör kuruluşlarının plastiğe 

yönelik taahhüt oluşturmalarını teşvik etmek ve şeffaf bir şekilde 

taahhütlerini yıllık olarak raporlamalarını sağlamak amacıyla “İş Dünyası 

Plastik Girişimi”ni kurdu. Girişim’in çağrısına cevap veren 26 şirket 

plastik kirliliği ile mücadelede yer alacaklarını ve 2021 yılına kadar plastik 

taahhütlerini açıklayacaklarını beyan ettiler. (20 Kasım 2019)

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 

TÜSİAD, üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik 

yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011 yılından bu yana Türkiye’nin 

en erken aşama girişimcilik programı olan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ 

Var!’ı düzenliyor. Program kapsamında girişimci iş fikirleriyle başvuru 

yapan takımlar çeşitli elemelerden geçiyor ve ilk 35 ekip İstanbul’da 

her sene farklı bir üniversitede gerçekleşen Girişimcilik Kampı’na 

davet ediliyor. Kamp programı kapsamında ve devamında girişimci 

adaylarına; eğitimden networkinge, kuluçkadan mentorluğa kadar geniş 

yelpazede destek sağlanıyor.  Girişimcilik Kampı sonucunda TÜSİAD 

üyesi rehberlerle eşleşen 12 ekip açıklanıyor ve yarı finalist ekipler 2.5 ay 

boyunca rehberleri ile birlikte iş fikirlerini geliştirmek için çalışıyor. Yarı 

final elemesinden sonra ilk 5’e kalan ekipler ise, Final günü sahnede projelerini sunuyorlar ve ilk 3 ekip toplam 150 bin TL’lik 

hibeyi almaya hak kazanıyor.  Hem yeni nesil yeteneklerin keşfedilmesi hem de yeni iş fikirleri ile ekonomik kalkınmanın 

dinamosu KOBİ ekosistemine yeni girişimlerle destek vererek yapısal işsizliğin de önününe geçmeyi hedefleyen projeye 2018 

yılında 74 il, 161 üniversiteden 4.268 genç, 1.621 iş fikri ile başvurdu. BASF’nin ana desteğiyle gerçekleşen yarışma Türkiye’de 

girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişmesine katkı sağlamak ve girişimcilere sağlanan desteği sürekli kılmak amacıyla 

2018 ikinci yarısı itibarıyla bir girişimcilik programına dönüştü. Programa 2019 döneminde 81 il 178 üniversiteden başvuru 

alındı. Gençleri girişimcilik konusunda yüreklendirmek ve girişimcilik kültürünü üniversitelerden başlayarak tüm Türkiye’ye 

yaymak hedefi doğrultusunda, program kapsamında Türkiye genelinde 7 üniversitede etkinlikler düzenlendi. Türkiye’de 

girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişimine katkı sağlamak amacıyla Bu Gençlikte İŞ Var! Ege pilot uygulaması EGİAD 

ve BASİFED’in işbirliğinde gerçekleştirildi. (2018 – 2019)
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İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi (BADV)

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından 2014 yılında 

başlatılan, UNFPA ve Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve TÜSİAD’ın 

2015 yılından itibaren işbirliği proje kapsamında, kadına yönelik şiddete 

tolerans göstermeyen bir iş kültürünün geliştirilmesi hedefiyle çalışmalar 

yürütüldü. Bu kapsamda şirketlere yardımcı olmak amacıyla oluşturulan 

“Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve 

Uygulama Rehberi”nin yaygınlaştırılması çalışmalarına 2016 yılından 

itibaren devam ediliyor. Projeye 2018 yılında 20, 2019 yılında 12 şirket 

katıldı. Böylece 2016-2019 döneminde projeye katılan ve aile içi şiddete 

karşı politika uluşturan şirket sayısı 60’a ulaştı. Business Against 

Domestic Violence (BADV) Projesinin sürdürülebilirliğine yönelik adımları 

tartışmak üzere, Mart 2019’da projeye katılan şirketlerle Arama Konferansı 

gerçekleştirildi.  Bu kapsamda projenin platforma dönüşerek şirketler 

arasındaki bilgi paylaşımının ve ortak projelerinin sürdürülebilir bir 

şekilde devam etmesi amacına yönelik bir inisiyatif kurulması amaçlandı.  

Platformu kurmak üzere 12 şirket gönüllü olarak, Mayıs 2019 itibari ile 

çalışmalarına başladı. (2018 – 2019)
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Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) 

TÜSİAD, TÜRKONFED işbirliğiyle ve Garanti Bankası ana desteği ve 

Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile bölgelerarası gelişmişlik farklarının 

azaltılması ve az gelişmiş bölgelerimizde refahın artırılması amacıyla, 

bu bölgelerdeki iş insanlarını odağa alan ve girişimci ve KOBİ’lerin 

güçlendirilmesini hedefleyerek başarı hikayeleri ile çarpan etkisi 

yaratmayı amaçlayan “Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi”ni (BORGİP) 

yürütüyor.

BORGİP projesi kapsamında, 

l KOBİ’lere eğitim verilmesi amacıyla, “6 Adımda Hızlı ve Kârlı Büyümenin 

Yolları” (23 Mart 2018, Diyarbakır) ve “Rekabetçi ve Kârlı Büyüyen KOBİ’ler” 

(8 Şubat 2018, Elazığ ve 13 Mayıs 2018, Denizli) toplantıları yapıldı. 

l BORGİP Patronlar Kulübü Eğitim Kampları yapıldı. (12-14 Ocak 2018, 

Antalya; 4-6 Mayıs 2018 ve 13-14 Ekim 2018, Kuşadası) 

l KOBİ’lere eğitim verilmesi amacıyla, “6 Adımda Hızlı ve Kârlı 

Büyümenin Yolları” (23 Mart, Diyarbakır) ve “Rekabetçi ve Kârlı Büyüyen 

KOBİ’ler” (8 Şubat, Elazığ ve 13 Mayıs, Denizli) toplantıları yapıldı. 

l BORGİP Patronlar Kulübü Eğitim Kampları yapıldı (12-14 Ocak, Antalya; 

4-6 Mayıs ve 13-14 Ekim, Kuşadası). 

l TÜSİAD, TÜRKONFED ve UNDP iş birliği ile kurulan Hedefler için İş Dünyası Platformu çalışmaları arasında yer alan, 

TÜRKONFED, Visa ve UNDP iş birliği ve 27 bankanın desteğiyle hayata geçirilen “İşimi Yönetebiliyorum” projesi eğitim 

katılımcıları arasından seçilen KOBİ temsilcilerine BORGİP Projesi kapsamında “Patrondan-Patrona” mentor desteği 

sağlanıyor. (2019) 
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Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı (TÜSİAD SD2)

Görev Gücü başkanlığını Perihan İnci’nin üstlendiği TÜSİAD SD2 

Programı, Türkiye’de teknoloji kullanıcıları ile teknoloji üreticileri 

arasındaki kopukluğa çözüm olma hedefiyle 2018  yılında hayata geçirildi. 

Program; sanayinin dijital dönüşümü sürecinin güçlendirilmesi açısından 

önem arz eden hususları dikkate alarak  üretim süreçlerinde teknolojiyi 

kullananlarla, teknolojik çözüm sağlayanları buluşturmayı,  Türkiye’deki 

teknoloji tedarikçi ağı ve yetkinliğinin tanıtılmasını ve teknoloji üretimini 

desteklemeyi,  teknolojik dönüşüm planlamaları için ilham olacak iyi 

uygulama örneklerinin ortaya konmasını amaçlıyor.

l Türkiye’deki 13 teknoloji kullanıcısı şirketi kendi sorunları ve ihtiyaç 

alanları çerçevesinde teknoloji üreten şirketlerle bir araya getirmeyi 

hedefleyen programın başvuruları açıldı (20 Haziran 2018). 

l 2019 yılında ise program Türkiye’de teknoloji kullanıcıları ile 

KOBİ ölçeğindeki teknoloji tedarikçilerini buluşturarak ekosistemi 

güçlendirmeyi amaçlayan, Türkiye’deki 18 teknoloji kullanıcısı şirketi 

kendi sorunları ve ihtiyaç alanları çerçevesinde teknoloji üreten şirketle 

bir araya getirdi.  (17 Haziran 2019).
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Geleceğin Güvencesi ve Kalkınmanın Taşıyıcı Gücü: Eğitim – Eğitim 
Alanındaki Çalışmalar

l TÜSIAD işbirliğiyle Eğitim Reformu Girişimi “Öğretmen Ağı” Düşünme Becerileri Programı

ERG’nin başlatmış olduğu “Öğretmen Ağı” girişimi iş birliği ile 21. yüzyıl becerilerinin öğrencilere kazandırılması kapsamında 

öğretmenlerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek ve sınıfta eleştirel düşünme öğretme yetkinliklerini desteklemek 

amacıyla, “Düşünme Becerileri” (eleştirel düşünme) konusunda öğretmenlere yönelik eğitim içeriği geliştirildi. Yüz yüze 

ve uzaktan eğitimlerden oluşan karma bir model oluşturularak, atölyeler düzenlendi ve eğitim teknolojileri alanında SEBİT 

işbirliği ile oluşturulan içerikler “Öğretmenler İçin Düşünme Becerileri Dijital Platformu”na taşındı. (2018 - 2019)

l Mesleki Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi

Proje kapsamında İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi 

akademisyenleri yürütücülüğünde; mesleki teknik liselerde görev 

yapan fizik, kimya, biyoloji, matematik öğretmenleri ile teknik 

öğretmenlerin STEM eğitimi ve Sanayi 4.0 bileşenleri ile ilgili yeterlilik 

ve farkındalıklarının artırılması amaçlandı. Program kapsamında 

öğretmenlere STEM eğitimi verildi ve ayrıca robotik, programlama, 

sanal ve artırılmış gerçeklik gibi Sanayi 4.0 bileşenleri ile ilgili farkındalık 

sağlandı. Destekleyici materyal olarak programlama kitleri verildi. TÜSİAD-MEB protokolü kapsamında olan İstanbul ve 

Kocaeli’nden 4 devlet meslek lisesinden 40 öğretmen, Ekim-Kasım 2018 döneminde yüz yüze ve online eğitimlere katıldılar. 

2018/2019 öğretim yılında Haziran 2019’a kadar proje yürütücüsünün danışmanlığında STEM çalışmalarını sürdürdüler. Bu 

öğretmenler vasıtasıyla okullarındaki diğer öğretmen ve öğrencilerin de STEM farkındalıklarının artırılması hedeflendi. 

Yapılan çalışmaların paylaşılması ve STEM konusunun öneminin vurgulanması amacıyla 12 Haziran 2019 Çarşamba günü 

Rahmi Koç Müzesi’nde proje kapanış etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte projeye katılan okulların temsilcilerinin katılımıyla bir 

panel oturumu düzenlendi, öğretmenlerin sertifika töreni gerçekleşti  ve sonrasında okulların STEM ders planları ve projeleri 

sergilendi. Proje sonrasında proje yürütücüleri tarafından bir etki raporu hazırlandı. (2018 – 2019)

l TÜSIAD “Ne Okusam? Ne Olsam?” Meslek Videoları Projesi

İşgücü piyasasındaki vasıf uyumu sorununu dikkate alarak, gençlerin 

meslek ve kariyer seçiminde farkındalık yaratmak amacıyla 2013 

yılında 52 meslek videosu ile hayata geçirilen “Ne Okusam? Ne 

Olsam?” projesi, 2018 döneminde   Sanayi 4.0 ve STEM meslekleri ile 

genişletilerek 25 yeni video içeriği eklendi. TurkishWIN, BinYaprak, 

KAGİDER ve GelecekDahaNet işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, 

çeşitli sektörlerden yönetici, girişimci ve çalışanların kişisel hikayelerini 

anlattığı mevcut videolar, projenin kendi web sitesi haricinde okul ve 

üniversitelerin web sitelerinde ve çeşitli dijital mecralarda yaygınlaştırıldı. (2018) 
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Mesleki Eğitime Tam Destek (METAD) Projesi-Okul-İşletme İşbirliği 
Geliştirme Programı 

Program, MESS Eğitim Vakfı’nın METAD projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı- TÜSİAD-TİSK-TÜRKONFED-Vehbi Koç 

Vakfı-Özel Sektör Gönüllüleri Derneği işbirliğiyle düzenlendi. MESS Eğitim Vakfı tarafından Ankara, Kocaeli ve Sakarya 

illerindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin yöneticilerine liderlik eğitimleri verildi. Eğitimler sonrasında ise, konuyla 

ilgili uzmanların ve yerel iş dünyası temsilcilerinin katıldığı çalıştaylar yapıldı. (28 Şubat, 10 Mayıs, 27 Aralık 2018)
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17. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, amaçların gerçekleşmesi için 
güçlü işbirliklerinin kurulmasına işaret etmektedir. TÜSİAD bu 
çerçevede akademi, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu 
ile işbirliklerini artırmış, kurduğu ortaklıklarla yeni platformlar 
hayat geçirmiş, geliştirdiği politika önerileriyle kamunun 
çabalarına katkı sağlamıştır.

Platformlar 
ve Forumlar
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Platformlar 

Global Compact Türkiye

TÜSİAD 2007 yılından beri UN Global Compact imzacısı ve sürekli rekabet 

içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere 

gerçekleştirilen tüm faaliyetleri destekliyor. TÜSİAD 2013 yılın TÜSİAD-

TİSK ortaklığında bir platform olarak kurulan Global Compact Türkiye’nin 

sekretaryasını yürütüyor. 

Hedefler için Iş Dünyası Platformu

TÜSİAD 2018 yılında Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu 

(TÜRKONFED) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile 

birlikte özel sektörün Türkiye’deki SKA’lara bağlılığını artırmaya yönelik 

faaliyetler yürütmek üzere ortak bir platform kurdu. Platform İklim 

Değişikliği, Afetlere Karşı Dayanıklılık, İşletmeleri Geleceğe Hazırlama, 

Kapsayıcı Büyüme konularında çalışmalar yürütüyor. 

Entegre Raporlama Türkiye Ağı  (ERTA)

TÜSİAD ERTA’nın kurucularından olup 2017 yılından bu yana Yönetim 

Kurulu’nda yer almaktadır. Entegre raporlama ve entegre düşünceye 

ilişkin ulusal düzeyde farkındalığı artırmak, kurumların kapasitesini 

geliştirmek ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamaktır.  ERTA bu 

doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör, sivil toplum 

ve akademik kuruluşlar ile işbirliği yaparak entegre düşüncenin ve 

entegre raporlamanın tüm kurum ve kuruluşlarda yaygınlaşmasına katkı 

sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim Komitesinin eş başkanlığını yürüten 

TÜSİAD, Argüden Yönetişim Akademisi işbirliğinde yıllarında “Entegre 

Raporlama” eğitimi vermiştir (2018- 2019)



S. 38

Akademik Forumlar 

Koç Üniversitesi-TÜSIAD Ekonomik Araştırma Forumu (EAF):  

EAF, Türkiye’nin sürdürülebilir bir büyüme ortamında dengeli bir şekilde kalkınmasına katkıda 

bulunacak kısa ve uzun vadeli ekonomi politikaları alanında bilimsel bir araştırma platformu olmayı 

hedefliyor. Forum çalışma raporu, araştırma notu, kapsamlı araştırma raporları gibi belgelerle ve 

konferanslarla ekonomik politikalara ilişkin görüşleri yansıtarak bunların belirlenmesi sürecine katkıda 

bulunmayı amaçlar. Dünya ekonomisine yön veren kuruluşlar, akademisyenler, araştırmacılar ve 

araştırma kurumları ile işbirliği geliştirerek, Türk ekonomisi üzerine ortak araştırma yapılmasına zemin 

hazırlamak da Forum’un amaçları arasında yer alır. 

Sabancı Üniversitesi-TÜSIAD Rekabet Forumu (REF): 

REF, genel olarak küreselleşme, özel olarak da Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde uluslararası 

piyasalarda Türk özel sektörünün kalıcı bir pazar payı elde edebilmesi için gerekli rekabet gücü, 

inovasyon ve teknoloji yönetimi ve kıyaslama çalışmalarını yapmayı amaçlıyor. 

Bilkent Üniversitesi - TÜSIAD Bilgi Toplumu Forumu (BTF): 

BTF’nin amacı Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşmesi için gereken orta, uzun vadeli politikalar 

hakkında araştırmalar ve faaliyetler gerçekleştirmek ve bilgi toplumu kavramının ülke gündeminde 

sürekli bir gündem maddesi olarak yer almasına ve Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm 

politikalarına katkı sağlıyor.

Özyeğin Üniversitesi-TÜSIAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu (SKF): TÜSİAD ile Kurumsal temsil 

boyutunda, 2015 yılında çalışmalar başlamış ve TÜSİAD - Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma 

Forumu ‘TÜSİAD – ÖzÜ SKF’ 6 Nisan 2017’de imzalanarak faaliyete geçmiştir. TÜSİAD – ÖzÜ SKF, 

sürdürülebilir ekonomik büyüme ve akıllı endüstrileşmeyi ivmelendirirken, topluma ve çevreye 

olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi için yeni yaklaşım ve yöntemleri ortaya koymayı amaçlıyor. 

Boğaziçi Üniversitesi - TÜSIAD Dış Politika Forumu:  

Boğaziçi Üniversitesi-TÜSİAD Dış Politika Forumu (DPF) doğru bilgi ve yeni fikirler temelinde küresel 

ve bölgesel siyaseti etkileyen gelişmeleri takip etmek, Türk dış politikasının karşı karşıya olduğu 

sorunlara yapıcı ve kalıcı çözümler aranmasına katkıda bulunmak; küresel dinamikler ışığında 

Türkiye’nin AB, ABD, transatlantik ilişkiler, Rusya, Orta Doğu ve komşu ülkelerle ilişkileri ve benzeri 

alanlarda akademik çalışmalar yürüterek TÜSİAD’a destek sağlamak amacıyla kuruldu. DPF, her 

faaliyet yılından önce hazırlanan çalışma programı çerçevesinde üç-dört konuşmacının katıldığı 

paneller düzenliyor ve araştırma raporları hazırlıyor.




