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TÜSİAD
Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve  iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir sivil toplum
kuruluşudur. 

TÜSİAD, üyelerinin temsil ettiği kuruluşlar itibariyle, Türkiye ekonomisinde üretim, katma değer, kayıtlı
istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir.

Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının
benimsediği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar.

Genel Merkezi İstanbul’da bulunan TÜSİAD’ın, Ankara, Washington ve Brüksel’deki temsilcilikleri, 
Berlin, Londra, Paris ve Pekin’de temsilcilik ofisleri bulunmaktadır.

TÜSİAD son on yıl içerisinde iş dünyasını ilgilendiren konularda 120 rapor yayımlamıştır. 
 
Odak alanına giren konularda son 5 yılda 300’e yakın görüş oluşturmuştur. 2,500’den fazla etkinlik 
gerçekleştirmiştir. 

Son 5 yılda B20, Businesseurope ve OECD-BIAC ile 175’in üzerinde etkileşimde bulunarak Türk iş 
dünyasını küresel platformlarda temsil etmiştir.



TÜSİAD-ÜNİVERSİTE KURUMSAL İŞBİRLİĞİ FORUMLARI

YURTDIŞI ÜYELİKLER VE İŞBİRLİKLERİ

• TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği 
• TÜSİAD AB-Brüksel Temsilciliği
• TÜSİAD Washington, D.C. Temsilciliği
• TÜSİAD Berlin Bürosu
• TÜSİAD Paris Bürosu
• TÜSİAD Pekin Bürosu
• TÜSİAD Londra Bürosu

• Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Forumu (REF)
• Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu (EAF)
• Boğaziçi Üniversitesi-TÜSİAD Dış Politika Forumu (DPF)
• Bilkent Üniversitesi – TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu
• TUSIAD/TCCI Avrupa Ekonomik Entegrasyonu Kürsüsü

• Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSİNESSEUROPE) 
• Ekonomi ve Sanayi Danışma Komitesi (BİAC) 
• Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Birliği (UBCCE) 
• Akdeniz İş Dünyası Konfederasyonları Birliği (BUSİNESSMED)
• B20 Koalisyonu
• St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF)
• Brookings Enstitüsü
• German Marshall Fund (GMF)

Brüksel

Washington

Londra

Paris
Berlin

Ankara
Pekin

TEMSİLCİLİKLER



Ekonomi Politikaları

Çalışma Konuları 
Makroekonomi, Finansal Sektör, 

Vergi, Ekonomi, Analiz

Yuvarlak Masa Lideri 
Hasan Akçakayalıoğlu

Sosyal Kalkınma

Çalışma Konuları
İstihdam, Eğitim, Sağlık ve Sosyal 

Güvenlik Politikası, 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Yuvarlak Masa Lideri
Memduh Boydak

Sürdürülebilir Kalkınma

Çalışma Konuları
Sürdürülebilirlik Olgusu Hakkında 

Farkındalık Arttırılması ve 
İçselleştirilmesi

Yuvarlak Masa Lideri 
Metin Akman

Küresel İlişkiler ve AB

Çalışma Konuları
İkili, Bölgesel ve Küresel İlişkiler, AB 
Üyelik Süreci, Uluslararası Yatırım ve 

Ticaret

Yuvarlak Masa Liderleri 
Simone Kaslowski - Mehmet Tara

Girişimcilik

Çalışma Konuları
Girişimcilik Ekosisteminin 

Geliştirilmesi

Yuvarlak Masa Lideri 
Murat Özyeğin

Bölgesel Kalkınma

Çalışma Konuları
Bölgelerarası İş ve Yatırım Olanakları, 
Bölgesel Kalkınma Örgütleriyle İlişkiler

Yuvarlak Masa Lideri 
Sedat Şükrü Ünlütürk

Dijital Ekonomi

Çalışma Konuları
Bilgi Ekonomisi, Bilişim, 
İnovasyon ve Teknoloji

Yuvarlak Masa Lideri 
Esin Güral Argat

Sanayide Dönüşüm

Çalışma Konuları 
Sanayi Stratejisi, Altyapı Sektörleri, 
Stratejik Sektörler, KOBİ, AR-GE, 

Devlet Yatırımları

Yuvarlak Masa Liderleri 
Mehmet Pekarun - Bahadır Balkır

Hizmetlerde Dönüşüm

Çalışma Konuları
Sağlık, Turizm, Perakende

Yuvarlak Masa Lideri 
Murat Özyeğin

TÜSİAD YUVARLAK MASALARI
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN 
MESAJI

Türkiye’nin küresel ölçekte rekabet edebilen bir 
ekonomi olmasını amaçlıyor, bu gayeyle çalışma programları hazırlıyor 

ve uygulamaya alıyoruz. 

Değerli paydaşlarımız, 

İçinde bulunduğumuz günler, yalnızca Türkiye için değil tüm dünya için kritik bir dönemeçte olduğumuza işaret 
ediyor. Gelişmiş ülkelerin, küresel ekonomiye yön verme becerilerinde zayıflama, genel olarak koordinasyon ve 
yönetişim eksikliğini gözlüyoruz. Küresel dengeler tabii ki normalleşecek, ancak süreç  alışık olmadığımız sarsıntılarla 
ilerliyor.  

TÜSİAD olarak, küresel gelişmeleri an ve an izlerken tüm dikkatimiz ve gönlümüz ülkemizde. Çalışmalarımız 
müreffeh bir Türkiye için. Bu doğrultuda gelişmiş ekonomi ve toplumsal hayat üzerine yoğunlaşıyoruz. Türkiye’nin 
küresel ölçekte rekabet edebilen bir ekonomi olmasını amaçlıyor, bu gayeyle çalışma programları hazırlıyor ve 
uygulamaya alıyoruz.

TÜSİAD yönetimi olarak 2015-2016 dönemi çalışmalarımızda, rekabet gücü bağlantılı yapısal reform ihtiyacı ile 
büyümeyi sürdürülebilir kılacak “kapsayıcılık” anlayışını birarada değerlendirmeye aldık. Çünkü küresel kriz ve 
sonrasındaki gelişmeler, büyümenin kapsayıcılık boyutunun, sürdürülebilir kalkınma için önemli bir kısıt olduğunu 
gösteriyor.

Biz Neden “Kapsayıcı büyüme” Diyoruz?

Büyümeyi hepimiz istiyoruz. Büyüme tanımından ne anladığımızı ortaya koymalıyız. TÜSİAD olarak büyümenin 
yalnızca bir araç olduğunu düşünüyoruz. Büyümek müreffeh bir hayat için şart. Bu hayatı oluşturmak için büyüme 
aracını sürdürülebilir kılmak, kaynakları zenginleştirmek, toplumun her kesiminin büyümeden pay almasını 
sağlamalıyız. İşte bizim kapsayıcılıktan kastımız budur. Kapsayıcı büyüme uzun vadeli bakış açısı gerektirir. 
Kapsayıcılık, fırsatları artırarak ve bu fırsatlara erişimi iyileştirerek olur. Fırsatları artırmanın yolu rekabetten, fırsatlara 
erişimi iyileştirmek ise hukukun üstünlüğü, iyi işleyen bir altyapı ve eğitim yatırımlarından geçer.

TÜSİAD Çalışma Alanları

Çalışma alanlarımızın tümünü Türkiye’nin rekabetçi bir ekonomi ve kapsayıcı bir büyüme modeli ihtiyacı üzerinden 
kurguladık. Bu hedef doğrultusundaki çalışmalarımız dokuz ana tema etrafında odaklanıyor. Temaları belirlemek için 
Türkiye’nin hedeflerini ve Türkiye’nin küresel bir rekabet gücü olması için neler yapılabileceğini analiz ettik. 

Her tema TÜSİAD’da yeni geliştirilen Yuvarlak Masa modeli çerçevesinde çalışılıyor:

“Ekonomi Politikaları” çerçevesindeki çalışmalarımızdaki ana hedefimiz makro istikrarı gözeten ve sürdürülebilir 
büyümeyi destekleyen iktisadi politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak. Sürdürülebilir büyüme bağlamında, 
uluslararası iktisadi gelişmeler, kamu maliyesinin ve para politikasının istikrarı, mali piyasaların gelişimi ve 
derinleşmesi, rekabetçi vergi politikası, sermaye piyasasının etkili çalışması ana faaliyet konularımız olacak.
“Sosyal Kalkınma” başlığı altında insan kaynağının yetkinliklerini geliştirerek ve cinsiyet eşitliğini gözeterek istihdamı 
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Bu dokuz alandaki çalışmaların sonuca ulaşması için demokratikleşme ve hukuk devleti alanındaki reformlar önem 
arz ediyor. Bu alandaki çalışmalarımıza da her zamanki gibi devam edeceğiz.

Kapsamlı bir yargı ve siyasal reform altyapısı oluşturulmasına ve kamuda düzenleme kalitesinin yükseltilmesine 
katkıda bulunmak için çalışacağız. Adil rekabet ortamının oluşturulmasına, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine 
destek olmayı sürdüreceğiz.

Yeni dönemde ayrıca, gençlerin sesini TÜSİAD’da daha fazla duyabilmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede TÜSİAD 
Gençlik Platformu’nu kuruyoruz. Bu yapıyı sürdürülebilir kılacak çalışmalar yapıyoruz. Genç girişimcileri teşvik 
etmek üzere başlattığımız iş fikri yarışmamız “Bu Gençlikte İŞ Var!” bu sene de devam edecek. Üniversite 
öğrencileri bu yarışma ile TÜSİAD üyelerinin deneyimlerinden faydalanarak iş fikirlerini geliştirme imkanı bulacak. 

Yoğun bir çalışma dönemi bizi bekliyor. Sözünü ettiğim tüm bu çalışmalar ile ilgili geniş bilgiyi ilerleyen sayfalarda 
özet olarak görebilirsiniz.

Bu tempo içerisinde üyelerimizle, TÜSİAD’ın beyin takımı olan Genel Sekreterlik çalışanlarımızla ve dış 
temsilciliklerimizle Türkiye için değer yaratmak için çalışıyoruz. 

Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de gelişmeleri iyi analiz ederek Türkiye’ye ve iş dünyasına yön 
gösterme hedefimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu çabaya destek veren ve çalışmalarımıza katkı sağlayan 
herkese çok teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,
Cansen Başaran-Symes

ve işgücü üretkenliğini artırma hedefine odaklanacağız. Bu çerçevede temel olarak mesleki eğitimin etkinliği, 
gençlerde vasıf uyumu, eğitimin niteliği, istihdam ve işgücü piyasası düzenlemeleri, kadın istihdamının artırılması 
konularında çalışmalar yapıyoruz.

“Sanayide Dönüşüm” çalışmalarımız sanayi sektörü üretkenliğinin ve katma değer payının artırılmasını amaçlıyor. 
Bunun yanı sıra KOBİ’lerin verimliliğine yönelik çalışmalara katkı sağlayacak, sanayinin gelişimini ve KOBİ’lerin 
büyümesini yakından etkileyecek projeler üretiyoruz.

“Hizmetlerde Dönüşüm” teması çerçevesinde ulaştırma ve lojistik, perakende, sağlık ve turizm sektörlerindeki 
rekabet ve verimlilik politkaları üzerinde duracağız ve bu sektörlerin diğer sektörlerle etkileşimini güçlendirmek için 
çalışmalar yapacağız.

“Dijital Ekonomi” başlığı altında bilgi toplumuna dönüşümü desteklemek, teknoloji üretimi ve inovasyon 
kapasitesini artırmak için projeler üretilecek. Bu çalışmalar kapsamında özel sektör, KOBİ ve kamu kuruluşlarına 
yönelik teknoloji, inovasyon ve dijital ekonomi etkinlikleri düzenleyeceğiz. Ayrıca Fen, Teknoloji, Mühendislik ve 
Matematik (STEM) eğitiminin önemini vurgulamaya devam edeceğiz.

“Sürdürülebilir Kalkınma” alanında ise sorumlu iş uygulamalarını yaygınlaştırmak; çevrenin korunmasına ve iklim 
ekonomisi prensiplerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz.

“Girişimcilik” alanında çalışan Yuvarlak Masamız Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin tüm temel yapı taşlarını 
güçlendirmeyi amaçlıyor. Genç istihdamının artırılması ve genç girişimcilerin teşvik edilmesi konusuna bu dönemde 
daha fazla ağırlık vereceğiz.

“Bölgesel Kalkınma” çalışmalarımız kapsayıcı büyümeyi desteklemek amacıyla bölgelerarası gelişmişlik farklarını 
en aza indirmek yönünde faaliyet gösteriyor. Bu çalışmalarımızla özellikle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 
sanayinin büyümesine, yatırımların artmasına ve iş ortamının gelişmesine katkı vermeyi hedefliyoruz. 

“Küresel İlişkiler ve AB” Yuvarlak Masamız ise Türkiye’nin siyasi ve ekonomik alanlarda etkili bir küresel oyuncu 
haline gelmesi yönünde çalışmalar yapıyor ve AB üyelik sürecimize destek veriyor.

Çalışma alanlarımızın tümünü Türkiye’nin rekabetçi bir ekonomi ve 
kapsayıcı bir büyüme modeli ihtiyacı üzerinden kurguladık.

Büyümek müreffeh bir hayat için şart. Bu hayatı oluşturmak için 
büyüme aracını sürdürülebilir kılmak, kaynakları zenginleştirmek, 

toplumun her kesiminin büyümeden pay almasını sağlamalıyız. İşte 
bizim kapsayıcılıktan kastımız budur.
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DEMOKRATİKLEŞME

Gelişmiş bir demokratik yapı toplumsal 
uzlaşmayı tesis ederek siyasal ve ekonomik istikrarı kalıcı 

hale getirir.
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Açık ve demokratik bir toplumsal yapının kurulması ülkedeki tüm sivil toplum kuruluşlarının, siyasal partilerin, 
kurumların ve bireylerin ortak hedefi ve kültürü olmalıdır. Çünkü bireyler de kurumlar da, kendi farklı ideallerini 
gerçekleştirme konusunda eşit fırsat sahibi olma imkânını, her türlü fikre ve gelişmeye açık, uzlaşma kültürü olan bir 
toplumsal yapı içinde bulabilirler. 

Bu anlayış çerçevesinde, 1990 yılında “Yasalarımız, Haklarımız” kitabı ile başlayan ve 1997 yılında Prof. Dr. 
Bülent Tanör’ün “Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri” başlıklı raporu ile ivme kazanan demokratikleşme 
konusundaki çalışmalarımız 20 yılı aşkın süredir aralıksız devam ediyor.

16 sene önce yayımladığımız Türkiye’de Demokratikleşme perspektifleri raporunun önsözünde de belirtildiği gibi 
“Ekonomik ve siyasal demokrasinin kurumsallaşması, Türkiye’nin önünde sonunda yaşayacağı zorunlu bir süreç 
değildir. Ülkenin aydınlık geleceği için demokrasinin tek çıkar yol olduğunu düşünenlerin kesintisiz çabalarının 
bir ürünü olabilir”. İşte bu anlayış çerçevesinde, demokrasinin her zaman korunması ve geliştirilmesi gereken 
bir kazanım olarak anlaşılması gerektiğine inanıyoruz. TÜSİAD, bu çalışmalara başladığı dönemlerde olduğu 
gibi, Türkiye’nin gelişmiş demokrasiler seviyesine ulaşması, ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanması için gerekli 
demokratik altyapının oluşturulmasına katkı sunmaya devam etmektedir. Demokrasi konusu, TÜSİAD için de, 
Türkiye için de, konjonktürel değil ilkesel bir konudur. 

Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasında yerini alması için gerekli ekonomik ve sosyal altyapının kurulması ve 
geliştirilmesinde aktif rol almak üzere 1971 yılında kurulan TÜSİAD, 1980’lerin ikinci yarısına kadar bu misyonunun 
gereklerini daha çok ekonomi alanında yerine getirdi. TÜSİAD, 80’li yıllarda, rekabet gücünü yükseltmeye çalışan dışa 
açık bir ekonomide, piyasa ekonomisinin kurallarının yerleşmesi, kurumsal yapılarının oluşması üzerine yoğunlaştı. 

80’lerin ikinci yarısı, serbest piyasa ekonomisinin tüm boyutlarıyla yerleşmesinin, bir yandan, bu yönde yasal ve 
kurumsal düzenlemelerin yapılmasına bağlı olduğunu ortaya çıkarırken, öte yandan siyasal istikrarsızlığın, ekonomik 
ve sosyal gelişmenin önündeki en önemli engellerden biri olduğu da belirginleşmeye başladı.  

Avrupa ile entegrasyonun demokrasinin genişletilmesiyle mümkün olduğunun görüldüğü 90’lı yıllardan itibaren, 
toplumsal uzlaşma kanalları açık, geniş katılımlı, çoğulcu demokratik bir siyasal yapının zorunlu olduğu 
düşüncesinden hareketle, bir yandan gerekli ekonomik stratejilerin oluşturulmasına, öte yandan demokratik yapının 
güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttük.

Toplumun müreffeh, huzurlu ve demokratik bir geleceğe kavuşması için gerekli adımların ancak demokratik bir 
ortamda gerçekleştirilebilir. Gelişmiş bir demokratik yapı toplumsal uzlaşmayı tesis ederek siyasal ve ekonomik 
istikrarı kalıcı hale getirir. Özlemini duyduğumuz standartlarda bir demokrasinin temeli iyi yetişmiş, yurttaşlık 
bilinci gelişmiş özgür bireylerdir. Bu temelin üzerinde, toplumu bir bütün olarak kucaklayan, çoğulcu demokratik 
bir yönetim anlayışı vardır. Bu yönetim anlayışı kuvvetler ayrılığı, özerk kurumlar, idarenin tasarruflarının denetime 
açıklığı, yönetimde şeffaflık, hesap verebilirlik gibi özelliklerle zenginleşir. Katılımcı, çoğulcu ve kapsayıcı bir anlayışın 
varlığı, demokrasimizi 21. yüzyılın gerektirdiği derinliğe ulaştırır.

• Yasalarımız, Haklarımız (1990)
• Yeni Bir Anayasa İçin (TBMM Başkanlığı tarafından 

yayınlandı) (1992)
• Türkiye İçin Yeni Bir Seçim Yöntemi Tasarımına Doğru 

(1995)
• Seçim Sistemi Tartışması ve İki Turlu Sistem (1996) 
• Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri (1997)
• Memur Yargılaması Hakkında (1997)
• Ombudsman (Kamu Hakemi) Kurumu İncelemesi 

(1997)
• Yerel Yönetimler Yasa Taslağı (1997)
• Dernekler Kanunu (1997)
• Yargılama Düzeninde Kalite (1998)
• Türkiye’de Demokratikleşme Standartlarının 
 Yükseltilmesi-Tartışmalar ve Son Gelişmeler (1999)  
• AB’ne Tam Üyeliğe Doğru Siyasi Kıstaslar ve Uyum 

Süreci (1999)

• Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri ve AB 
Kopenhag Siyasal Kriterleri Görüşler ve Öncelikler 
(2001); No.1: Siyasal Partiler (2001); No.2: Düşünce 
Özgürlüğü (2001); No. 3-4: Ölüm Cezası, Kültürel 
Yaşam ve Bireysel Özgürlükler (2002)

• AB Üyeliğine Doğru: Türkiye’de Siyasi Reformlar 
(2002)

• Karma Seçim Sistemi ve Siyasi İstikrar (2002)
• AİHS ve Adil Yargılanma İlkesi Işığında Hukuk Devleti 

ve Yargı Reformu (2003)
• Kamu Yönetiminde Etik (2005)
• Türk Demokrasisi’nde 130 Yıl (2006)
• Yeni Anayasa Yuvarlak Masa Toplantıları Dizisi: 
 Yeni Anayasanın Beş Temel Boyutu (2011)
• Yargıda Etik (2012)
• Yargı Hizmetlerinde Kalite Talebi ve Kalite Unsurları 
 (2014)

DEMOKRATİKLEŞME İLE İLGİLİ RAPORLARIN LİSTESİ



XX

xxx Xxxxx xxx xxx

9
2015-2016 PROGRAMI

8
2015-2016 PROGRAMI

2015-2016 ÇALIŞMA PROGRAMI

Yuvarlak Masa Lideri Hasan Akçakayalıoğlu
Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Yardım

YUVARLAK MASA 
TÜSİAD CEO Forum: OECD Baş Ekonomisti Catherine L. Mann’ın katılımı ile bir tartışma forumu gerçekleştirdik. 
Enflasyon Dinamikleri: TÜSİAD - Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Forumu (EAF) iş birliğiyle “Türkiye’de 
Enflasyon Dinamikleri: Fırsatlar ve Riskler” başlıklı bir konferans düzenledik. 
FED ve ECB Politikaları: EAF iş birliğiyle “FED ve ECB Politikalarının Yükselen Piyasalar Büyüme Dinamikleri 
Üzerine Etkileri” konferansını hayata geçirdik. 
Küresel Ekonomik Görünüm: Dünya Bankası’nın “Küresel Ekonomik Görünüm 2015 Yılı Raporu”nun tanıtım 
konferansını yaptık. 
Düşük Tasarruflar: Türkiye’nin düşük tasarruf sorununa bakış ve çözüm önerileri konusunda çalışacağız. 

SERMAYE PİYASALARI ÇALIŞMA GRUBU
SPK Düzenlemeleri Paneli: “İkincil 
Düzenlemeler Işığında Kolektif Yatırım 
Kuruluşlarına İlişkin SPK Düzenlemeleri 
Paneli”ni düzenledik. 
Sermaye piyasalarının derinleşmesi: 
“Tasarrufların Sermaye Piyasaları’na 
Çekilmesi: Arz ve Talep Yönlü Politikaların 
Değerlendirilmesi” başlıklı bir rapor hazırlayarak 
politika önerileri geliştireceğiz.
Sürdürülebilirlik endeksi: Borsa İstanbul 
Sürdürülebilirlik Endeksi’nin tanıtımı ve halka 
açık şirketler ve kamuoyunda bilinirliğinin 
artırılması amacıyla bir etkinlik düzenleyeceğiz.

BANKACILIK ÇALIŞMA GRUBU
Sürdürülebilir finans: Kredi verilme sürecinde 
sürdürülebilirlik ilkelerinin gözetilmesinin bankacılık sektörü 
tarafından benimsenmesini sağlamak amacıyla Sürdürülebilir 
Kalkınma Yuvarlak Masası ile iş birliği içerisinde bir etkinlik 
düzenleyeceğiz.

VERGİ ÇALIŞMA GRUBU
Vergi Çalıştayı: Finansal Raporlama Çalıştayı 
gerçekleştirilerek mevzuattaki sorunlara dikkat çekildi.  
Uluslararası vergi düzenlemeleri: “Uluslararası Vergi 
Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri” 
Konferansı’nı hayata geçireceğiz.
Gelir Vergisi Reformu: Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’na 
ilişkin çalıştay yapacağız.
Vergi Yargılamaları: Vergi yargılamasındaki yeniden 
yapılandırmanın ele alınacağı bir çalıştay düzenleyeceğiz.

 

EKONOMİ POLİTİKALARI 
YUVARLAK MASASI

Ekonomi Politikaları Yuvarlak Masamız; makro istikrarı gözeten ve 
sürdürülebilir büyümeyi destekleyen ekonomi politikalarının geliştirilmesine 

katkı sağlanması amacıyla çalışıyor. Sürdürülebilir büyüme 
bağlamında, uluslararası ekonomik gelişmeler, kamu maliyesinin ve para 

politikasının istikrarı, mali piyasaların gelişimi ve derinleşmesi, rekabetçi vergi 
politikası, sermaye piyasasının etkili çalışması alanlarında faaliyet gösteriyor.

2015-2016 HEDEFLERİMİZ

Türkiye 
ekonomisinin 

rekabetçi 
ve sürdürülebilir 

bir patikada 
ilerlemesine 

katkıda bulunmak 

Makroekonomik 
politikaların 

geliştirilmesine ve 
fiyat istikrarının 
sağlanmasına 

katkıda bulunacak 
çalışmalar yaparak

sürdürülebilir 
büyümeyi 

desteklemek 

Finansal 
piyasaların 

derinleşmesi 
ve daha etkili 

işleyişine katkıda 
bulunacak 

çalışmalar yapmak

Vergi politikaları
düzenlenirken 
özel sektörün 

rekabet unsurları 
ile iş yapma ve 

yatırım ortamının 
iyileşmesinin 
gözetilmesini 

destekleyecek 
çalışmalar yapmak 

Küresel ve ulusal 
makroekonomik 
gelişmeleri takip 
etmek, bunlara 

yönelik öngörüler 
üreterek

Türkiye’nin 
ekonomi 

politikalarına 
katkıda bulunmak 

EKONOMİK ANALİZ ÇALIŞMA GRUBU
Konjonktür ve yıllık süreli raporlar: Türkiye’de 
ve küresel ekonomide gelişmeleri takip ederek 
TÜSİAD’ın iktisadi öngörü, tahmin ve analizlerini 
kapsayan, üyelerimizi söz konusu piyasa/
ekonomik gelişmelerden haberdar eden yıllık, 
çeyreklik ve aylık raporlar hazırlayarak üyelerimizle 
ve kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.

SİGORTACILIK ÇALIŞMA GRUBU
Kamu altyapı yatırımları: Sigorta ve emeklilik fonlarının 
kamu altyapı yatırımlarında (PPP) değerlendirilmesini ele alan 
bir rapor hazırlayacağız. 

Hasan Akçakayalıoğlu



KÜRESELLEŞMENİN HIZ KAZANMASIYLA ULUSLARARASI VERGİ 
UYGULAMALARINDAKİ DEĞİŞİMLER TÜRKİYE’DE İŞ DÜNYASI İÇİN GİDEREK 

DAHA FAZLA ÖNEM KAZANMAKTADIR

Çok uluslu şirketlerin matrah kaybı ve kazanç aktarımının önlenmesi tüm 
devletlerin ortak ilgi alanıdır. Başta OECD/BIAC olmak üzere bu konuda 

çalışmalar yürütülmektedir. Uluslararası vergi gelişmelerinin incelenerek, 
Türkiye’nin nasıl bir vergi sistemine sahip olması gerektiği konusunun 

tartışılması Türkiye’de bu alandaki çalışmalara ışık tutacaktır.

KONFERANS VE 
ÇALIŞTAYLAR 
GERÇEKLEŞTİRDİK
Vergi Çalışma Grubu her yıl 
düzenli olarak kamu, akademi 
ve özel sektörden uzmanların 
katılımlarıyla bir çalıştay 
serisi düzenlemektedir. 2015 
yılının ilk yarısında “Türk 
Ticaret Kanunu ve Vergi 
Usul Kanunu Hükümleri 
Kapsamında İki Ayrı Finansal 
Raporlama Yapmanın Yol 
Açtığı Belirsizlikler ve Çözüm 
Önerileri” başlıklı bir çalıştay 
düzenleyen Çalışma Grubu, 
geçtiğimiz yıllarda ise “Transfer 
Fiyatlandırması” semineri, 
“Vergi Denetimi” çalıştayı, 
“Gelir Vergisi” çalıştayı, “Türk 
Vergi Hukukunda Yorum ve 
İspat” paneli ve “Nasıl Bir Gelir 
Vergisi Sistemi?” çalıştayı 
düzenlemiştir.

TASARRUFLARI NASIL ARTIRABİLİRİZ?
Vergi Çalışma Grubu 2015 yılı Kasım ayında yerli ve 
yabancı akademisyenlerin katılımıyla “Uluslararası 
Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türkiye’ye 
Etkileri” başlıklı bir konferans düzenleyecek. 
Konferansta, “Matrah Kaybı ve Kazanç Aktarımı 
(BEPS) Araçları” ve “Vergi İdareleri Arasındaki İş 
birliği Karşısında Mükellefin Korunması” başlıklı 
panellerin ardından, Türkiye uygulamalarının 
tartışılacağı bir oturum gerçekleştirilecek.

ULUSLARARASI VERGİ POLİTİKALARI GİDEREK 
KARMAŞIKLAŞIYOR
Çok uluslu şirketlerin küresel katma değer 
içerisindeki payı giderek artıyor. Teknolojik 
gelişmeler üretim süreçlerinin farklı lokasyonlarda 
gerçekleşmesini mümkün kılarak, katma değerin 
farklı ülkelerde vergilendirilmesi gereğini ortaya 
çıkarıyor. Dijitalleşmenin yaygınlaşması ise, 
müşterilere satışın artık uzun mesafelerden 
gerçekleştirilebilmesini mümkün kılıyor. Bu 
gelişmeler, ulusal vergi sistemlerinin küresel 
ekonomiye adaptasyon ihtiyacını ortaya çıkarıyor. 
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DÜŞÜK TASARRUFLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜKSEK BÜYÜMENİN ÖNÜNDE 
YAPISAL BİR ENGEL OLARAK GÖRÜYORUZ

Ekonomik büyümenin yüksek ve sürdürülebilir olması için tasarruflar 
büyük önem taşıyor. TÜSİAD, düşük tasarrufların Türkiye’nin 

sürdürülebilir büyümesinin önündeki en büyük yapısal engel olduğunu 
her söyleminde dile getiriyor. 

KONFERANS 
VE RAPOR 
ÇALIŞMALARI 
GERÇEKLEŞTİRDİK
TÜSİAD-Koç 
Üniversitesi Ekonomik 
Araştırma Forumu 
(EAF), 2008 yılında 
“Türkiye’de Özel 
Tasarruf Eğilimi: 
Mikro ve Makro 
Perspektifler” 
başlıklı bir konferans 
düzenledi. TÜSİAD, 
“The Evolution and 
Determinants of 
the Turkish Private 
Saving Rate: What 
Lessons for Policy?” 
başlıklı raporunu 
2009 yılında yayınladı, 
“Finansal Okuryazarlık 
ve Tasarruf Bilinci” 
konferansını 
ise uluslararası 
konuşmacıların 
katılımıyla 2012 yılında 
düzenledi. 

TASARRUF BİLİNCİNİN ARTIRILMASI GEREKİYOR
Ekonomik büyümenin yüksek ve sürdürülebilir olması için 
tasarruflar büyük önem taşıyor. Hane halkı üzerine yapılan 
çalışmalar ise tasarruflardaki düşüşün sadece faizdeki düşüşe 
bağlanamayacağını, faiz geliri olmayan gruplarda da düşüş 
gözlemlendiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle her kesimin 
tasarruf bilincinin artırılması ve tasarruf davranışlarına etki 
eden faktörlerin incelenmesi gerekiyor.

TÜRKİYE’DE HANEHALKI TASARRUF DAVRANIŞINI 
İNCELEDİK
Sermaye Piyasaları Çalışma Grubumuz, tasarrufların sermaye 
piyasalarına çekilmesine yönelik politika önerilerinin yer aldığı 
bir rapor çalışması sürdürüyor. Vergi Çalışma Grubumuz, 
tasarrufu artırıcı vergi teşvikleri üzerinde bir görüş metni 
hazırlığı yapıyor. Ekonomik Araştırmalar Bölümümüz ise kamu 
ve akademiden uzmanların katılımlarıyla kapalı bir çalıştay 
düzenledi. Kasım ayında tasarruf sorununun tartışıldığı bir 
panel gerçekleştireceğiz. 2016 yılında bu konuda güncel 
verilerle bir rapor çalışması yapılmasını da planlıyoruz. 

TASARRUF ORANLARI DÜŞÜYOR
Türkiye’de tasarruf oranları 1990’lı yıllarda GSYH’nin yaklaşık 
yüzde 25’i iken, 2000’li yıllarda yüzde 15’in altına düştü. 
Diğer gelişmekte olan ülkeler grubu ortalaması ise yüzde 30 
civarında seyrediyor. Düşük tasarruflar Türkiye ekonomisini 
dış finansmana bağımlı hale getiriyor. Türkiye’de 
tasarruf-yatırım açığı ise halen yüzde 5’in üzerinde. 
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2015-2016 ÇALIŞMA PROGRAMI

Yuvarlak Masa Lideri Memduh Boydak 
Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova

EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU
STEM Konferansı: Bahçeşehir Üniversitesi, Georgia State Üniversitesi ve TÜSİAD ortaklığıyla 29-30 Mayıs 
2015 tarihinde “Eğitimde Yeni Trendler: STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Konferansı”nı 
düzenledik. 
OECD PISA sonuçları hakkında konferans: 15 yaş grubu öğrencilerin fen, matematik ve okuma becerilerini 
ölçen PISA (The Programme for International Student Assessment) sonuçlarının 2016 sonunda açıklanmasını 
takiben, Türkiye’nin PISA sonuçlarının değerlendirileceği bir konferans düzenleyeceğiz.
Eğitimin niteliğine yönelik çalışmalar: Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası altındaki STEM Çalışma Grubu iş 
birliğiyle STEM eğitiminin geliştirilmesi başta olmak üzere eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar 
yürüteceğiz.
Mesleki Eğitimde Okul-İşletme İşbirliği Projesi: TÜSİAD, TÜRKONFED, TİSK, Vehbi Koç Vakfı, Özel 
Sektör Gönüllüleri Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla illerde eğitimciler ve işletmelerle çalıştaylar 
düzenleyeceğiz.
Meslek videolarının yaygınlaştırılması: Gençlere yönelik olarak, vasıf uyumu konusunda farkındalık yaratmak 
üzere 2014 yılında hazırladığımız “Ne Okusam, Ne Olsam?” meslek videolarının, kamu kurumları ve özel sektör 
işbirlikleriyle yaygın şekilde gençlere ulaştırılmasını sağlayacağız.

İSTİHDAM ÇALIŞMA GRUBU
Çalışma mevzuatına yönelik görüş ve seminerler: 
İşgücü piyasasını düzenleyen mevzuat hakkında 
görüş belgeleri oluşturmaya ve seçilecek konularda 
seminerler düzenlemeye devam edeceğiz.
OECD PIAAC sonuçları konferansı: Yetişkin 
becerilerini ölçen PIAAC (The Programme for the 
International Assessment of Adult Competencies) 
sonuçlarının Mayıs 2016’da açıklanmasını takiben, 
Türkiye’nin PIAAC sonuçlarının değerlendirileceği bir 
konferans düzenleyeceğiz.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU
AÇEV iş birliğiyle kreş fizibilitesi çalışması: 
Kadınların işgücüne katılımının artırılmasında önem 
taşıyan kreşlerin yaygınlaşması için, kreş yatırımlarını 
teşvik edecek öneriler içeren bir çalışma yapacağız. 
İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi: Sabancı 
Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun 
gerçekleştirdiği “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” 
Projesi’ni üyelerimiz arasında yaygınlaştırılacağız.

Memduh Boydak
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Mesleki eğitim ve 
gençlerde vasıf 

uyumu konularındaki 
çalışmalarımızla 

istihdamı ve 
üretkenliği artırmaya 
katkıda bulunmak

Eğitimin niteliği 
konusundaki 

çalışmalarımızla 
günümüz iş dünyası 
için gerekli STEM ve 

21. yüzyıl becerilerinin 
eğitim sistemine 
entegrasyonunu 

sağlamak

İşgücü piyasasının 
etkinliğini artıracak 
düzenlemelere ve 

uygulama sorunlarına 
yönelik öneriler 

geliştirerek istihdamın 
artırılmasına katkıda 

bulunmak

Kadınların eğitim, 
çalışma yaşamı, karar 
alma mekanizmaları 

ve toplumsal yaşama 
katılımının artırılmasını 

desteklemek
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SOSYAL KALKINMA

Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masamız, insan kaynağının 
yetkinliklerini geliştirerek ve cinsiyet eşitliğini 

gözeterek istihdamın ve işgücü üretkenliğinin artırılmasına destek oluyor.
Bu kapsamda mesleki eğitimin etkinliği, gençlerde vasıf uyumu, istihdam ve 
işgücü piyasası düzenlemeleri ve kadınların ekonomiye katılımı konularında 

çalışmalar yürütüyoruz.



KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINDAKİ ROLÜNÜN TAKİPÇİSİYİZ 

Kadınların çalışma yaşamına katılımını kolaylaştıran kreşlerin 
yaygınlaşması amacıyla işverenler nezdinde farkındalık yükseltme 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca bir fizibilite çalışması hazırlayarak 
kreş yatırımlarını teşvik edecek öneriler getireceğiz.
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TÜRKİYE OECD VE AB 
ORTALAMALARININ 
GERİSİNDE
Türkiye’de kadınların 
işgücüne katılım ve 
istihdam oranı, uluslararası 
kıyaslamalara göre çok 
düşük. 15+ yaş grubunda 
erkeklerin işgücüne katılım 
oranı 2014’de 
yüzde 71.3 iken, 
kadınlarınki yüzde 
30.3 seviyesindeydi. 
Kadınların işgücüne katılım 
oranında OECD ve AB 
ortalamalarının ise yüzde 
50 düzeyinde olduğu 
görülüyor. 

AÇEV İLE İŞ BİRLİĞİ
Türkiye’de kreşlerin yaygınlaşması konusu 10. Kalkınma 
Planı Dönüşüm Programlarında da yer alan bir hedef. 
Bu çerçevede kreşlerin yaygınlaşması konusunda hem 
işverenler nezdinde farkındalık yaratacak, hem de AÇEV 
iş birliğiyle kreşlerin yaygınlaşmasını teşvik edecek 
nitelikte öneriler içeren bir çalışma yapıyoruz. 

NELER YAPTIK? 
TÜSİAD, 2000 ve 2008’de yayınladığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu raporlarında çocuk 
bakım hizmetlerinin yaygınlaşması gereğini vurguladı. 2011 tarihli “Çalışma Hayatında Kadın” başlıklı 
dokümanter filmimizde de, kadınların çalışma hayatındaki sorunlarından birinin kreşlerin yetersizliği 
olduğunu belirttik. 2012 yılında TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu, kreşler ve gündüz 
bakımevlerinin yatırım teşvik programı kapsamına alınması önerisini ilgili bakanlıklara sundu. 9 Mayıs 
2014 tarihli Resmi Gazete’de, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da değişiklik yayınlandı 
ve özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri “öncelikli yatırım” konuları 
arasına dahil edildi.

KADINLARIN ÇALIŞMA YAŞAMINDA VE KARAR 
ALMA MEKANİZMALARINDAKİ VARLIĞI 
GÜÇLENDİRİLECEK 
Kadınların ekonomiye katılımı, toplumsal refah ve 
kalkınma açısından büyük önem taşıyor. Kurumsal 
çocuk bakım hizmetlerinin ekonomik olarak ulaşılabilir 
ve yaygın sunumunu sağlayabilen ülkelerde kadınların iş 
hayatına katılımı, devamlılığı ve nihayetinde karar alma 
mekanizmalarındaki payı artırılabiliyor.

EĞİTİMİN VE İŞGÜCÜNÜN NİTELİĞİNİ YAKINDAN İLGİLENDİREN OECD 
ARAŞTIRMALARININ SONUÇLARINI DEĞERLENDİRECEĞİZ 

15 yaş grubu öğrencilerin becerilerinin ölçüldüğü PISA ve yetişkinlerin 
becerilerinin ölçüldüğü PIAAC araştırmalarının sonuçlarının 

açıklanmasının ardından, TÜSİAD olarak tanıtım konferansları 
düzenleyeceğiz. 
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PISA 2015 SONUÇLARI
Uluslararası Öğrenci 
Değerlendirme Programı 
(PISA), OECD tarafından 
2000 yılından bu yana her 
üç yılda bir düzenleniyor. 
15 yaş grubu öğrencilerin 
fen, matematik ve 
okuma becerilerini 
ölçmeyi amaçlayan PISA, 
ülkelerin eğitim alanındaki 
performanslarını 
ölçme ve kıyaslama 
imkanı sunuyor. PISA 
araştırmasının 2015 yılı 
çalışmaları gerçekleştirildi 
ve sonuçlarının Aralık 
2016’da açıklanması 
bekleniyor. 

EĞİTİM VE BECERİLER TÜM BOYUTLARIYLA 
DEĞERLENDİRİLECEK 
PIAAC (Mayıs 2016) ve PISA (Aralık 2016) araştırmalarının 
sonucu açıklandıktan sonra TÜSİAD tarafından 
Türkiye’de birer konferans düzenlenecek. Böylece 
ülkemizde eğitimin ve istihdamın niteliği konularının 
ulusal ve uluslararası boyutuyla ele alınabileceği yapıcı 
bir tartışma ortamı sağlanması amaçlanıyor.

PISA SONUÇLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ 
PISA 2012 araştırmasının sonuçlarının Aralık 2013’te açıklanmasının ardından TÜSİAD Eğitim Çalışma 
Grubu’nun girişimiyle PISA ana raporu ve problem çözme becerisi raporu hakkında Şubat ve Mayıs 
2014 tarihlerinde iki seminer düzenlendi. Seminere OECD araştırmacıları ve yurt içinden konuşmacılar 
katıldı. TÜSİAD ayrıca PISA sonuçlarını Türkiye özelinde değerlendiren bir de rapor yayınladı.

2012 yılı sonuçlarına göre Türkiye, PISA sınavına katılan 65 ülke arasında matematik alanında 44., fen 
alanında 43. ve okuma becerisi alanında 41. sırada bulunuyor.    

DAHA NİTELİKLİ İŞGÜCÜNE DOĞRU… 
OECD’nin PIAAC araştırması ise, 16-65 yaş grubu 
yetişkinlerin becerilerini (okuma, sayısal beceri, teknoloji 
ortamında problem çözme) ölçüyor.  

PIAAC araştırmasının ilk aşaması 2008-2013 yılları 
arasında yapıldı. Türkiye’nin de aralarında olduğu 9 
ülkenin yer aldığı ikinci aşaması ise 2012-2016 dönemini 
kapsıyor ve Mayıs 2016’da tamamlanması planlanıyor. 



2015-2016 ÇALIŞMA PROGRAMI
ENDÜSTRİ 4.0 ÇALIŞMA GRUBU
Sanayi Vizyonu: Sanayide Dönüşüm için “Endüstri 4.0” konusunu ele alan bir çalışma gerçekleştireceğiz. 

KOBİ ÇALIŞMA GRUBU
KOBİ Büyüme ve Verimlilik Dinamikleri: TÜSİAD - Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) ile birlikte Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeler Büyüme ve Verimlilik Dinamikleri Projesi’ni hayata geçireceğiz. 

ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU

Enerji paneli: ICCI Konferansı kapsamında “Küresel 
Enerji Piyasalarında Yaşanan Gelişmelerin Türkiye Enerji 
Sektörüne Yansımaları” başlıklı bir panel düzenledik. 

IEA toplantısı: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından 
hazırlanan “Turkey In-Depth” Raporuna katkı sağlamak 
için IEA uzmanlarıyla toplantı yaptı ve IEA tarafından 
Enerji Çalışma Grubu’na “Mid-term Gas Report” sunumu 
gerçekleştirdik. 

WEO 2015 tanıtım konferansı: IICEC iş birliğiyle “World 
Energy Outlook 2015”in  Türkiye tanıtım konferansını 
düzenleyeceğiz.

Enerji Sektörü Değerlendirme Platformu Toplantısı: 
2010 yılından bu yana Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ile düzenli olarak yaptığımız Enerji Sektörü Değerlendirme 
Platformu (ESDP) toplantılarını gerçekleştireceğiz.

GIDA, İÇECEK VE TARIM ÇALIŞMA GRUBU

Gıda enflasyonu çalışması: “Yapısal 
Sorunlar Perspektifinden Gıda Enflasyonu” 
başlıklı çalışmayı yapacak ve tanıtımını 
gerçekleştireceğiz.
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2015-2016 HEDEFLERİMİZ

Sanayide dönüşüm 
ihtiyacına; sektörlerin 
imalat teknolojileri, 

dijitalleşme, 
küreselleşme 
ve inovasyon 

ile katma değer 
yetkinlikleri temelinde 
geliştirilecek somut 

önerilerle destek 
olmak

KOBİ’lerin büyümesi 
ve verimliliğinin 

artmasına yönelik 
araştırmalarımızla  

ekonomik büyümenin 
sürdürülebilirliğini 
ve kapsayıcılığını 

güçlendirmek

Rekabet gücünün 
sektörel boyutta 

artırılmasına katkı 
sağlayacak sektör 
spesifik politikaları 

oluşturmak; bu 
bağlamda öncelikle 
enerji piyasalarının 

serbestleştirilmesi ile 
gıda, içecek ve tarım 
sektörünün yapısal 
sorunları üzerine 

eğilmek
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SANAYİDE DÖNÜŞÜM

Sanayide Dönüşüm Yuvarlak Masamız, sanayi sektöründe 
rekabet gücünü artıracak kapsamlı bir dönüşümü tetiklemek, 
KOBİ’lerin büyümesi ve verimliliğinin artırılmasını desteklemek, 

sürdürülebilir enerji politikalarına ve gıda sektörünün yapısal 
sorunlarına yönelik öneriler geliştirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor.

Yuvarlak Masa Liderleri Mehmet Pekarun - Bahadır Balkır
Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri Turhan Turhangil - Batu Aksoy

Mehmet Pekarun Bahadır Balkır



TÜRKİYE’DEKİ KOBİ’LERIN YAPISAL SORUNLARINI VERİ ANALİZLERİ İLE 
ANLAMAYI HEDEFLİYORUZ.

Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların önemli bir bölümünü oluşturan 
KOBİ’lerin büyüme dinamiklerini ve verimliliklerini etkileyen etmenlerin ve 

yapısal sorunlarının ortaya konulması hedefleniyor. 
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KOBİ’LERİN YAPISAL SORUNLARI
Küçük işletmelerde verimliliğin düşük 
olması, bu işletmelerde büyümenin de 
sınırlı olmasına neden olmaktadır. Bu 
durum sürdürülebilir büyümenin önünde 
önemli bir yapısal sorun olarak durmaktadır.  
Genellikle Türkiye’de bu durumun temel 
nedeninin “finansmana erişim” olduğu 
varsayımı yapılmaktadır. Kamu politikasının 
da genellikle KOBİ’lere finansman 
desteği sağlayacak biçimde kurgulandığı 
gözlemlenmektedir. Ayrıca, yönetim 
eksiklikleri, modern yönetim tekniklerinin 
kullanılmaması, girişim sahibi veya 
yöneticilerin eğitim düzeyi gibi etkenler de 
önemli kısıtlar olarak ortaya çıkabilmektedir. 
Hangi kısıtın daha önemli olduğu veriye 
dayalı incelenebilir ancak bu konuda veriye 
dayalı ayrıntılı bir analiz henüz yapılmamıştır. 

MEVCUT DURUM; TÜRKİYE’DEKİ KOBİ’LERİN AB İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Türkiye’de küçük işletmelerin toplam istihdam içindeki payı yüksek olmasına karşı bu işletmelerde 
verimlilik düzeyi düşüktür. Rekabet Forumu bünyesinde yapılan bir çalışmaya göre, 2011 yılında 
Türkiye’deki büyük girişimlerin işgücü verimliliği ile yeni AB üyesi olmuş ülkelerdeki (AB10) büyük 
girişimlerin (250 veya daha fazla çalışanı olan girişimler) işgücü verimliliği ortalaması arasındaki fark 
oldukça küçüktür. Buna karşılık Türkiye’deki çalışan sayısı 20’nin altında olan girişimlerin işgücü 
verimliliği AB10 ülkelerindeki aynı grubun ortalama verimliliğinin yarısından daha düşüktür. Dolayısıyla 
küçük işletmelerde verimliliğin düşük olması, Türkiye’de ortalama işgücü verimliliğini ve rekabet 
gücünü de aşağıya çekmektedir. 

YAPISAL SORUNLARIN VERİYE 
DAYALI OLARAK ANALİZ EDİLMESİ
Bu proje ile Türkiye’de küçük ve 
orta ölçekli girişimlerin verimlilik 
ve büyüme dinamiklerini anlamak 
ve bu amaçla (Türkiye İstatistik 
Kurumu ile iş birliği içinde) özgün bir 
veri tabanı yaratmak ve bu verileri 
analiz ederek KOBİ’lerin büyüme ve 
verimlilik artışını sınırlayan etkenleri 
belirlemek hedeflenmektedir. Söz 
konusu çalışma kapsamında TÜİK ile 
birlikte bir anket hayata geçirilecek ve 
böylece analiz için gerekli olan veriler 
elde edilecektir.  Projenin sonunda 
KOBİ destek politikalarının veriye 
dayalı biçimde gözden geçirilebilmesi 
için gerekli olan bulgular ortaya 
çıkarılacaktır.

ENDÜSTRİ 4.0’IN TÜRK SANAYİSİNE UYGULANMASINI HEDEFLİYORUZ 

Hızla gelişen teknolojilerin sanayi ile birleşmesiyle ortaya çıkan dönüşüm, 
“Endüstri 4.0” olarak adlandırılıyor. TÜSİAD, Endüstri 4.0’ın Türk sanayisi 

için potansiyel fayda ve maliyetinin ortaya koyulmasını hedefliyor.  
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ÜRETİM SÜREÇLERİNE 
UYGULANACAK 
IT, bulut teknolojileri, mobil 
iletişim ve e-ticaret konuları 
rekabet gücünü artırma 
yönündeki çabalarda 
öncelikli gündem maddeleri 
oldu. Bu gelişmelere ek 
olarak hızla gelişen sensör 
teknolojilerinin, nesnelerin 
interneti yoluyla birbirleriyle 
bağlantılı ve konuşabilen 
parçalar, ürünler, süreçler, 
fabrikalar, hatta firmaların 
ve bu bağlantılarla 
oluşacak büyük veri 
analizlerinin sunduğu 
fırsatların endüstriyel üretim 
süreçlerinin her alanına 
uygulanması tasarlanıyor. 

POLİTİKA ÖNERİLERİ SUNACAĞIZ
Yaptığımız çalışmalarla Endüstri 4.0’ın Türk sanayisi 
için potansiyel fayda ve maliyetinin sektörel 
değerlendirmelerle ortaya koyulmasını hedefliyoruz. 
Çalışmanın ilerleyen aşamalarında, uygulama 
sürecine geçiş için alınması gereken tedbirlere ilişkin 
değerlendirmeler yapacak ve somut politika önerilerinde 
bulunacağız.  

ALMANYA, ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR
Endüstri 4.0’ın geliştirilmesi konusunda öncü ülke olan Almanya’nın izlediği yaklaşım, bu 
değerlendirmelere önemli bir girdi teşkil ediyor. Yapılan bir çalışmada, Alman sanayisinde Endüstri 
4.0’ın uygulanması durumunda, önümüzdeki 5-10 yılda verimlilikte 90-150 milyar Euro düzeyinde 
(yüzde 5-8 oranında) bir kazanç sağlanması potansiyeli olduğu ortaya konuldu. Bu oran, bazı alt 
sektörlerde daha da yükseliyor, örneğin endüstriyel parça üretimindeki verimlilik düzeyi artışının yüzde 
20-30 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Bu verimlilik artışıyla milli gelirlerde yıllık bazda 30 milyar 
Euro artış sağlanması öngörülüyor. Bu oran Almanya GSYH’sinin yaklaşık yüzde 1’ine tekabül ediyor.

YENİ BİR SANAYİ DEVRİMİ
Bu dönüşüm, yeni bir sanayi devrimi niteliği taşıdığı için 
“Endüstri 4.0” olarak adlandırılıyor. Gelişmiş ekonomilerin 
sahip oldukları bu teknolojileri geliştirerek sanayiye 
uygulamaları sonucunda  büyük bir rekabet avantajı 
kazanacakları ortada. Gelişmiş ekonomilerin gerisinde 
kalmamak için yaşanan bu gelişmelerin yakından 
takip edilmesi ve Endüstri 4.0’ın sanayi sektörlerimize 
en hızlı ve uygun biçimde entegre edilmesine yönelik 
değerlendirmelerin zamanlıca yapılması büyük önem 
taşıyor. 
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Yuvarlak Masa Lideri Murat Özyeğin / Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın

TURİZM ÇALIŞMA GRUBU

Turizmde sürdürülebilirlik: Sektörün yapısal sorunlarının çözümüne, farklı turizm türlerine ilişkin potansiyeli 
geliştirmeye yönelik politika önerilerini  ilgili kesimlerle ele almaya devam edeceğiz.

Bölgesel kalkınma odaklı çalıştaylar: “Turizmde Kapsayıcılık” temasıyla bölgesel kalkınma odaklı çalıştaylar 
düzenleyeceğiz. 

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK ÇALIŞMA GRUBU
Politika önerileri: Ulaştırma ve lojistik sektörlerinin ekosistemleri ve altyapılarının geliştirilmesine yönelik politika 
önerileri sunmayı planlıyoruz. 

Diğer sektörlerle entegrasyon: Ulaştırma ve lojistik sektörlerinin sağlık, ticaret, sanayi ve turizm sektörleriyle 
entegrasyonu üzerine çalışmalar yürütmeyi öngörüyoruz. 

SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU
Rapor basımı ve tanıtımı: “Dünya Örnekleri Işığında 
Türkiye’de Mobil Sağlık, 2014” raporunun basımını ve 
tanıtımını yapacağız. 

Sağlık sektöründe kamu-özel ortaklığı: Sağlık sektöründe 
kamu özel ortaklığı (PPP) modelinin iyi işlemesine katkı 
sağlamak üzere çalışmalar yürüteceğiz.  

Sağlık turizmi: Türkiye’nin “sağlık turizmi” alanında 
bölgesinde bir çekim merkezi haline getirilmesini ve rekabet 
gücünün artırılmasını destekleyici politikalar üreteceğiz. 

Murat Özyeğin
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2015-2016 HEDEFLERİMİZ

Turizmde yapısal 
sorunların çözümüne; 

kapsayıcılığın 
artırılması, işletmelerin 

ve istihdamın 
sürekliliği,  altyapının 

güçlendirilmesi ve 
doğal kaynakların 

korunmasına katkıda 
bulunacak politikalar 

geliştirmek

Ulaştırma ve lojistik 
sektörlerinin kendi 

ekosistemleri içinde 
ve diğer sektörlerle 

entegrasyonunu 
güçlendirerek 

Türkiye’nin rekabet 
gücünün artmasına 

katkı sağlayacak 
politikalar oluşturmak

Kapsayıcı ve 
sürdürülebilir bir sağlık 
sektörü için Türkiye’nin 

bir çekim merkezi 
haline getirilmesine, 

sektörün rekabet 
potansiyelinin harekete 
geçirilmesine ve kamu-
iş dünyası iş birliğinin 

güçlendirilmesine 
yönelik politikalar 

geliştirmek

Organize perakende 
sektörünün 
uluslararası 

platformlarda rekabet 
ederek kazandığı 

yeteneklerini 
pekiştirmek ve daha 
çok markanın küresel 
pazarlara açılmasını 

teşvik etmek için 
politikalar geliştirmek 
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HİZMETLERDE DÖNÜŞÜM

Hizmetlerde Dönüşüm Yuvarlak Masamız; turizmde kapsayıcılık, ulaştırma, 
perakende ve lojistik sektörleri ekosisteminin güçlendirilmesi, kapsayıcı 

ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri konularında çalışmalar yapıyor. Bu 
çalışmalarla, hizmet sektörlerinin rekabet gücünün 

artırılması ve diğer sektörlerle etkileşiminin güçlendirilmesi 
amaçlanıyor. 

PERAKENDE ÇALIŞMA GRUBU
Perakende Çalışma Grubu’nun amacı, 
organize perakende sektörünün son yıllarda 
uluslararası markalarla rekabet ederek 
kazandığı yeteneklerini geliştirmek ve daha 
çok markanın küresel pazarlara sunulacak 
düzeye gelmesini sağlamaktır.

Yeni kurulan Perakende Çalışma 
Grubumuzun projeleri çalışma grubunun 
toplantıları sonrasında şekillenecek.



SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İNOVATİF ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Sağlık sektöründe inovasyon; maliyet, kalite ve hizmete erişim gibi 
kilit noktalarda iyileşme sağlıyor. Bu kapsamda mobil sağlık uygulamaları, 

sağlık sektöründeki sorunları çözmek adına yeni fırsatları 
beraberinde getiriyor.
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SAĞLIK HARCAMALARI 
TÜM ÜLKELERDE 
YÜKSEK
Dünya sağlık endeksine 
bakıldığında, sağlıkla 
ilgili global sorun 
listesinin başında sağlık 
harcamalarının hemen 
tüm ülkelerde yüksek 
olduğu (GSMH’nın 
yüzde 5 ile yüzde 17’si 
arasında) görülmektedir 
(WHO verileri, 2012). 
2009 senesinde global 
sağlık harcaması dünya 
GSMH’sının yaklaşık 
yüzde 10’u kadardır. 
Bu yüksek harcamaya 
rağmen hizmet kalitesi ve 
hizmete erişim konularında 
ilerleme sağlanmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. 
İnovatif çözümlerin sağlık 
sektöründe önemli katkılar 
sunması beklenmektedir.

“MOBİL SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ RAPORU”NUN 
TANITIMINI YAPACAĞIZ
TÜSİAD olarak Sağlık Çalışma Grubumuzun girişimiyle, 
sağlık sektöründe inovasyonun maliyet, kalite ve hizmete 
erişim gibi kilit noktalarda iyileşme sağlamasından 
hareketle “AB Uyum Sürecinde Sağlıkta İnovasyon” 
(2011) ve “Sürdürülebilir Sağlık Sistemi İçin Kronik 
Hastalık Yönetiminde E-Sağlık Kayıtlarının Rolü” (2012) 
konulu raporlar yayınladık. Bu çalışmaların devamı 
niteliğindeki“mobil sağlık teknolojilerini” ele alan 
raporumuzu ise 2014 yılında hazırladık. Önümüzdeki 
dönemde de tanıtımını yapacağız.

MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARI FIRSAT SUNUYOR
Otoritelerin gelecekle ilgili projeksiyonlarında şu noktalar 
ön plana çıkıyor: 
• Bilinçlendirilmiş, kendi sağlığını korumaya ve 

yönetmeye yönlendirilmiş bir toplum,
• Hastalık sağaltımından, sağlıklı yaşam yönetimine 

odaklanmış bir bakış açısı,
• Doğumdan ölüme tıbbi verilerin işlendiği ve bilgi 

haline getirildiği, tababetin kanıta dayalı yapılmasını 
sağlayacak bir altyapı,

• Hastanın odakta olduğu entegre bir bakım konsepti,
• Sürdürülebilir finansal modeller.
 
Mobil sağlık uygulamaları, bu alanlarda gereken  
çözümleri hayata geçirebilmek için kullanılabilecek en 
önemli fırsatlardan biri.

TURİZM SEKTÖRÜNDE YAPISAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK POLİTİKA 
ÇALIŞMALARINA KATKI VERMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ

Türkiye’nin 12 ay boyunca turizmini canlı tutacak potansiyeli bulunuyor. 
Bu nedenle belirli bir turizm türüne odaklanmadan sürekliliği sağlayacak 

politikaların üretilmesi ve paylaşılması planlanıyor. 
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ÖNEMLİ ANCAK TEK 
YÖNLÜ BÜYÜMÜŞ BİR 
SEKTÖR
Türkiye’de turizm sektörü, 
2014 yılı itibarıyla 34.3 
milyar dolar (GSYH’nin 
yaklaşık yüzde 4,2’si) 
döviz geliri sağladı; 
dolayısıyla sektör, ülke 
ekonomisi için önemli bir 
gelir kaynağı durumunda. 
Ama Türkiye’de turizm 
konusunun ağırlıkla 
yaz turizmi olarak 
değerlendirilmesi nedeniyle 
sektör tek yönlü ve 
dengesiz olarak büyüdü. 

POTANSİYELİMİZ DAHA ETKİN KULLANILMALI
Potansiyelimizi daha etkin kullanarak fırsatlardan daha 
iyi yararlanabilmek ve bu pastadan pay alabilmek için 
yapılması gerekenler var. Belirli bir turizm türüne ve 
döneme sıkışıp kalmamak, işletmelerin devamlılığını 
sağlamak, altyapıyı güçlendirmek, istihdamı sürekli 
kılmak ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak 
sektörün rekabet gücünün ve sürdürülebilirliğinin 
artırılması açısından önem taşıyor. TÜSİAD olarak 
sektörün yapısal sorunlarını çözmeye yönelik politikalara 
katkı sağlamak için değerlendirmeler yapılmasını, 
bunların politika yapıcılarla paylaşılmasını, farkındalığı 
artırıcı etkinliklerin sürdürülmesini planlıyoruz.   

“SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM” RAPORU HAZIRLADIK 
TÜSİAD olarak 2012 yılında “Sürdürülebilir Turizm” raporunu hazırladık. Söz konusu raporun 
çıktılarından hareketle 2014 yılında ilgili sektörel derneklerin katılımlarıyla “Alternatif Turizm Yuvarlak 
Masa Toplantısı” gerçekleştirdik ve bir çalışma kağıdı yayınlandık. Bu çalışmayı, “Çözüm Sürecinin 
İktisadi Boyutuna Katkı: Alternatif Turizm” konulu bir etkinlikle kamuoyuyla paylaştık. 

HARCAMA 1 TRİLYON DOLARDAN FAZLA
Oysa 12 aya yayılabilecek turizm potansiyeliyle elde 
edilebilecek çok şey var. Şu verilere bakmak bile yeterli: 
2014 yılında dünya turizm harcaması bir önceki yıla göre 
yüzde 3,7 artarak 1 trilyon 245 milyar dolar oldu. Türkiye 
ise 2014 yılında en çok ziyaret edilen ülkeler arasında 
6. sırada iken, elde edilen uluslararası turizm gelirleri 
açısından 10. sıraya geriledi. 



2015-2016 ÇALIŞMA PROGRAMI

Yuvarlak Masa Lideri Esin Güral Argat 
Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Bilecik - Levent Akgerman

Veri Güdümlü Ekonomi: TÜSİAD-Bilkent Üniversitesi Bilgi Toplumu Forumu ile etkileşim içerisinde büyük veri ve 
açık verinin kullanım alanlarına ve ekonomiye katkısına ve veri güvenliği konusuna odaklanan çalışmalar 
yapacağız. 

Tech-Trend Toplantıları: Teknolojideki yeni gelişmeleri ve iş dünyasına etkilerini tartışmayı amaçlayan 
“Tech-Trend Toplantıları” düzenleyeceğiz. 

Teknoloji Ödülleri: 2016 yılında TÜBİTAK ve TTGV ile birlikte “Teknoloji Ödülleri ve Kongresi”nin 12.’sini hayata 
geçireceğiz.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE TELEKOM 
ÇALIŞMA GRUBU
KOBİ’ler ve teknoloji: Bilkent Üniversitesi-
TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu ile etkileşim 
içerisinde, KOBİ’lerde teknoloji kullanımını 
geliştirmeye yönelik öneriler içeren bir araştırma 
yapacağız.
Bilişim konferansı: Yazılım ve hizmet sektörü 
odaklı “Yenilikçi Türkiye için Bilişim Konferansı” 
düzenleyeceğiz. 
eTicaret Raporu: eTicaret alanındaki 
gelişmeleri ortaya koymaya yönelik bir rapor 
hazırlayacak ve seminer düzenleyeceğiz.
Kurumsal dijital dönüşüm: Türkiye’de 
firmaların kurumsal dijital dönüşümleri üzerine 
bir araştırma gerçekleştireceğiz.

STEM ÇALIŞMA GRUBU
STEM seferberliği: Bilgi temelli ekonomide “bilgi”yi üretecek 
ve kullanacak bireylerin “STEM” (fen, teknoloji, mühendislik 
ve matematik) becerisine sahip olmasının önemine dikkat 
çekecek çalışmaları, Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masamız 
altındaki Eğitim Çalışma Grubumuz ile etkileşim içerisinde 
gerçekleştireceğiz. 

İNOVASYON VE İNTERNET EKOSİSTEMİ 
ÇALIŞMA GRUBU
Dijital ekonomi ve Bilişim hukuku: Kişisel verilerin 
korunması, internet düzenlemeleri, inovasyon kapasitesi, 
üniversite-sanayi iş birliği konulu çalışmalar yürüteceğiz. 

Esin Güral Argat
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Dijital ekonomi ve bilgi 
toplumuna dönüşüm 
konusunda farkındalık 

yaratmak ve geniş 
kitleler tarafından 
bilinilirliğinin ve 

sahiplenilmesinin 
artmasına katkıda 

bulunmak

İş dünyasını etkileyen 
dijital trendler ve 
dijital ekonomi 

üzerine çalışmalarla 
yeni teknoloji 
kullanımını ve 

dolayısıyla şirketlerin 
rekabetçiliğini 

artırmayı desteklemek

Teknoloji ve 
inovasyonda 

yetkinliğin artırılması 
için STEM alanlarına 

ilginin ve STEM 
eğitiminin kalitesinin 
artırılmasına katkıda 

bulunmak

E-ticaret alanındaki 
fırsatların bilinirliğini 
artırarak istihdamı ve 
üretkenliği artırmaya 

destek olmak
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DİJİTAL EKONOMİ 

Dijital Ekonomi Yuvarlak Masamız; teknoloji, inovasyon 
ve dijital ekonomi üzerine çalışmalar yürütüyor. Ekonomide 

katma değeri ve rekabet gücünü yükseltmek için bilgi toplumuna 
dönüşümün desteklenmesini, teknoloji üretiminin ve inovasyon kapasitesinin 

artırılmasını amaçlıyor.  



“STEM” BECERİLERİNE DİKKAT ÇEKEN ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ

Bilgi temelli ekonomide bilgiyi üretecek ve kullanacak bireylerin “STEM” 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, 

Mühendislik, Matematik) becerisine sahip olması büyük önem taşıyor. 

STEM BECERİLERİ 
REKABET GÜCÜ İÇİN 
KRİTİK ÖNEMDE
İnsana yatırım yapan, 
bilim ve teknoloji üreten 
ülkeler küresel rekabette 
başarılı olarak ekonomik 
büyümelerini de 
sürdürülebilir hale getirmeyi 
başarıyor. Birçok ülkede, 
hem kamunun hem de özel 
sektör ve sivil inisiyatiflerin 
STEM konusuna 
artan ilgisi ve yatırımı 
dikkat çekiyor. Yapılan 
çalışmalarla, ekonominin 
ihtiyaç duyduğu nitelikli 
STEM işgücünün önemi 
vurgulanıyor.

SEFERBERLİK ANLAYIŞIYLA YAKLAŞILMALI
STEM konusunda somut hedeflerin ortaya konması 
önem taşıyor. STEM Çalışma Grubumuz, Sosyal 
Kalkınma Yuvarlak Masamız altındaki Eğitim Çalışma 
Grubumuz ile; kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları 
ve kamuoyu nezdinde STEM konusunda farkındalığı ve 
STEM eğitiminin niteliğini yükseltmeye katkı sağlayacak 
projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.

STEM İŞGÜCÜNE TALEP ARTIYOR
TÜSİAD’ın yayınladığı; Ar-Ge, İK direktörleri ve STEM 
çalışanları ile yapılan “STEM Alanında Eğitim Almış 
İşgücüne Yönelik Talep ve Beklentiler Araştırması”na 
göre şirketlerin STEM alanında işgücü talebi artıyor. 
150’den fazla çalışanı olan şirketlerde ve imalat 
sektöründe 5 yıl içinde STEM mezunlarına yönelik 
talep artışı beklentisi daha yüksek. Buna karşın; “STEM 
mezunlarının endüstrinin beklentilerini karşılaması”, 
“STEM mezunlarının kendi alanlarına uygun iş bulması” 
ve “STEM alanında nitelikli işgücü açığı” temel riskler 
olarak sıralanıyor.

27
2015-2016 PROGRAMI

KOBİ’LERDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ ARTIRILMASINA YÖNELİK 
ÖNERİLER GELİŞTİRECEĞİZ

Ekonomimizin büyüme kapasitesini geliştirmek için, bilgiyi ve yenilikçiliği 
üretim ve yönetim sistemlerinin merkezine yerleştirmiş bir iş dünyasının 

varlığı gerekmektedir. 

TEKNOLOJİ REKABET GÜCÜ İÇİN KRİTİK BİR UNSUR 
Teknoloji, özellikle Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) bilgiyi üretme, işleme, saklama 
ve paylaşma konusunda sunduğu imkânlar, iş süreçlerine getirdiği yenilik ve yeni 
pazarlara erişim konusunda sağladığı avantajlarla firmaların rekabet gücünün 
şekillenmesinde çok kritik bir rol oynuyor. 

KOBİ’LERDE BİT KULLANIMI HENÜZ İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL
TÜİK’in Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması (2014)’na göre 
en yüksek web sayfası sahipliği oranı yüzde 87,3 ile 250 ve üzeri çalışanı olan 
girişimlerde iken, bunu yüzde 73,5 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve yüzde 52,3 
ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti. 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin 
yüzde 27,7’si bilgi paylaşımı için sosyal medya uygulamalarını kullandı. İnternet (web 
siteleri, online mağazalar) üzerinden ve/veya “Elektronik Veri Alışverişi” üzerinden 
mal/hizmet siparişi alan/satan girişim oranı ise yüzde 8,6’da kaldı. 

TESPİTLER-ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
Bu proje ile KOBİ’lerin teknoloji kullanımına ilişkin sorunların ve fırsatların tespitini 
yaparak, özel sektör ve kamu kurumlarının aksiyon alabileceği öneriler geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Böylece firmaların teknolojik dönüşümüne katkı sağlayarak Türkiye’nin 
rekabet gücünün artırılmasını amaçlıyoruz. 
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TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK
Bilgi teknolojilerine yatırım, performans artışı, verimlilik ve karlılığı beraberinde getiriyor. 
BCG tarafından Microsoft için hazırlanan ve Brezilya, Çin, Almanya, Hindistan ve 
ABD’yi kapsayan “Ahead of the Curve: Lessons on Technology and Growth from 
Small-Business Leaders” başlıklı araştırmaya göre, KOBİ’ler teknoloji kullanım 
oranında lider şirketleri yakalayabilirse 6 milyon yeni istihdam ve 770 milyar dolar 
gelir sağlanabilecek. Bilkent Üniversitesi-TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu ile KOBİ’lerin 
teknoloji kullanımının artırılmasına yönelik araştırma ve öneriler üzerinde çalışacağız.

NELER YAPTIK?
TÜSİAD’ın “Görüş” dergisinin Ağustos 2014 sayısı STEM kapak konusuna ayrıldı. 
22 Ekim 2014’te “STEM Zirvesi” düzenlendi. Zirvede “STEM Alanında Eğitim Almış 
İşgücüne Yönelik Talep ve Beklentiler Araştırması”nın sonuçları ve ülkemizden iş 
dünyası liderlerinin STEM konusundaki mesajlarını içeren kitapçık da yayınlandı. 
29 Mayıs 2015 tarihinde TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu tarafından Bahçeşehir 
Üniversitesi-Georgia State University-TÜSİAD iş birliğiyle “Eğitimde Yeni Trendler: 
STEM Konferansı” düzenlendi.
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Yuvarlak Masa Lideri Metin Akman / Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Enis Güner

Sorumlu kalkınma hareketi: Üyelerimizin Global Compact Türkiye ile sorumlu kalkınma hareketi başlatmasını 
teşvik edeceğiz. Bu kapsamda satın alma kriterleri ve kredi sözleşmelerine sorumlu iş prensiplerinin eklenmesi 
üzerinde duracağız. 

İş dünyasının katkısı: Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada iş dünyasının rolü ve sorumluluğununu 
iredeleyen bir çalışma yapacağız.

ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

COP 20 Lima: 2015 yılının ilk yarısında “COP 20 Lima’nın Türkiye Açısından Sonuçları ve 2020 Sonrası Yol 
Haritasının Değerlendirilmesi” toplantısını gerçekleştirdik.

COP-21:  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar Konferansı (COP-21) sürecinde 
de aktif katılımımızı sürdüreceğiz ve ardından  her yıl olduğu gibi bu yıl da bir değerlendirme toplantısı 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 

Yuvarlak masa toplantısı: İklim finansmanına ilişkin hususlarda bilincin artırılması ve bu alanda muhtemel iş 
birliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla çok taraflı ve özel finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir yuvarlak 
masa toplantısı düzenlemeyi planlıyoruz. 

TÜSİAD tutumuna dair çalışmalar: İklim değişikliğiyle mücadele alanında alınacak tedbirler dahil olmak 
üzere, çevre alanında kullanılabilecek ekonomik araçların (çevresel vergiler vs) ve piyasa temelli mekanizmaların 
(emisyon ticaret sistemi vs) oluşturulmasında izlenecek TÜSİAD tutumuna temel olmak üzere bir analitik 
çalışmanın yapılmasını planlıyoruz. 

İklim Platformu: REC Türkiye ile birlikte oluşturduğumuz bu Platformda iklim değişikliği konusunda farkındalığı 
güçlendirecek faaliyetler düzenlemeye devam edeceğiz.

Metin Akman
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Sorumlu iş 
prensiplerinin bilinirlik 

ve yaygınlığının 
artırılmasıyla sorumlu 

ve sürdürülebilir 
kalkınma hareketi 

başlatmak

Çevrenin korunması 
ve iklim değişikliğiyle 

mücadele 
konularında politika 
ve düzenlemelerin 

oluşturulmasına aktif 
katkı sağlamak

Çevre ve iklim 
değişikliğiyle 

mücadeleye yönelik 
ekonomik araçlar, 

piyasa temelli 
mekanizmalar ve 

finansmana erişim 
konularında çalışmalar 

gerçekleştirmek

COP21 sürecinde 
aktif olarak yer 

almak ve akabinde 
ilgili paydaşlarla 

önümüzdeki 
sürece ilişkin 

değerlendirmeleri 
gerçekleştirmek
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 

Sürdürülebilir Kalkınma Yuvarlak Masamız, gerçekleştirdiği çalışmalarla 
sürdürülebilir kalkınma için sorumlu iş uygulamalarının 
içselleştirilmesine, çevrenin korunmasına ve iklim ekonomisi 

prensiplerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. 



FİNANS SEKTÖRÜNDEKİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARI, 
TÜM SEKTÖRLERİ DÖNÜŞTÜREBİLİR 

Kredilendirme süreçlerinde sürdürülebilirlik ilkelerinin gözetilmesi 
sayesinde riskler daha iyi yönetilebilecek, öte yandan şirketler ucuz 

finansmana erişebilecek. 
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FONLARIN TOPLAMI 59 TRİLYON
Dünyada sorumlu yatırım ilkelerini 
gözeterek yatırım yapacağını taahhüt 
eden fonların toplamı 59 trilyon dolara 
ulaştı. Sürdürülebilirlik uygulamalarının ve 
anlayışının bankacılık ve finans sektöründe 
yaygınlaştırılması, sadece bu sektör için 
değil bütün sektörleri dönüştürebilecek bir 
potansiyel taşıyor. 

NELER YAPTIK? 
Sürdürülebilirlik tartışmalarını Türkiye’den ve dünyadan liderlerin tecrübelerini paylaşacakları bir plat-
forma taşımayı amaçladık. 2010 yılında başlattığımız “Vizyon 2050 Türkiye” projesi kapsamında önü-
müzdeki 40 yılın yol haritasını çizmeye ve 2050 yılında sürdürülebilir bir Türkiye için atılması gereken 
adımları belirlemeye gayret ettik. 2012 yılında “Sürdürülebilir Turizm”, daha sonra da İMSAD - TÜSİAD 
ortaklığında hazırlanan “İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik raporlarını hazırladık ve çalışmalarımıza 
bugünkü “Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik” konferansı ile devam ettik. 

KREDİLENDİRİLME SÜREÇLERİ
Finansman sağlayan bu kurumların 
kredilendirme süreçlerinde 
sürdürülebilirlik ilkelerini gözetmeleri, 
bir yanda bankaların risklerini daha 
iyi yönetmelerine yarayacak, diğer 
yanda şirketlerin ucuz finansmana 
erişmelerini de beraberinde 
getirecek.

TÜSİAD, GLOBAL COMPACT TÜRKİYE’NİN SEKRETARYASINI TİSK İLE BİRLİKTE 
YÜRÜTÜYOR 
UN Global Compact (Küresel İlkeler Sözleşmesi), sürekli rekabet içindeki iş dünyasına 
ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere insan hakları, çalışma standartları, çevre 
ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında evrensel ilkelere bağlılığı taahhüt etmeyi 
öneren bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Özel sektör işletmelerini, evrensel olarak 
kabul görmüş bildirgelere dayanan 10 temel ilkeye uymaya ve BM’nin Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere daha geniş kapsamlı kalkınma hedeflerine 
yönelik faaliyetlerini desteklemeye çağırmaktadır. TÜSİAD, sözleşmeyi imzaladığı 2007 
yılından beri ulusal ağın yönetiminde görev alıyor, 2013 yılından beri TİSK ile birlikte 
sekretaryasını yürütüyor. 

COP-21, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE AÇISINDAN TÜSİAD İÇİN 
AYRI BİR ÖNEM TAŞIYOR

COP-21 iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yeni bir anlaşmaya 
ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla özel bir önem taşıyor. COP-21 

sonrasında gerçekleştireceğimiz bu yılki değerlendirme toplantısında söz 
konusu anlaşmanın muhtemel etkilerini değerlendirmeyi hedefliyoruz. 
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2008’DEN BERİ COP 
TOPLANTILARINDA 
ÖZEL SEKTÖRÜ TEMSİL 
EDİYORUZ.
Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (BMİDÇS) 
Taraflar Konferansı (COP), 
her yıl Sözleşmeye taraf 
ülkeleri bir araya getiriyor. 
BMİDÇS’ye akredite bir 
kuruluş olan TÜSİAD COP 
toplantılarına 2008’den bu 
yana katılıyor. 

TÜSİAD BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES’IN COP-20 DEĞERLENDİRMESİ
20. Taraflar Konferansı (COP-20) sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler, “İklim Değişikliği ile Mücadelede 
Yeni Rejime Doğru: Lima’dan İpuçları ”başlıklı seminerde paylaşıldı. Seminere katılan TÜSİAD Başkanı 
Cansen Başaran-Symes, iklim değişikliğiyle mücadelenin esas aktörü konumundaki iş dünyasının 
gereken yenilikçi dönüşümü gerçekleştirmek için öngörülebilirliğe ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek 
şunları söyledi: “Bu hususa halihazırda iklim değişikliği alanında yürütülmekte olan müzakereler 
perspektifinden baktığımızda da, ülkelerin üstlenecekleri sorumlulukların ve bu sorumluluklar dahilinde 
atacakları adımların, ulusal şartları ve göreceli kabiliyetleri doğrultusunda gerçekçi olmasının önemini 
vurgulamak isterim.”

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEYE YÖNELİK 
YENİ BİR ANLAŞMA VE ULUSAL KATKILAR 
Aralık 2015’te Paris’te gerçekleştirilecek olan BMİDÇS 
21. Taraflar Konferansı (COP-21), 2020 yılı sonrasına 
yönelik iklim değişikliğiyle mücadele rejimini belirleyecek 
olan yeni bir anlaşmanın imzalanması hedefini taşıdığı 
için büyük önem taşıyor. Bu çerçevede Türkiye de 
dahil olmak üzere taraf ülkelerin ortaya koyacağı iklim 
değişikliğiyle mücadeleye yönelik “ulusal katkılar”, içinde 
bulunduğumuz dönemin öncelikli gündem maddesini 
oluşturuyor. 
TÜSİAD olarak her yıl COP toplantılarının ardından 
düzenlediğimiz değerlendirme toplantıları çerçevesinde, 
bu yıl “iklim değişikliğiyle mücadele anlaşmasının” 
muhtemel sektörel ve mali etkileri ve sağlıklı bir 
uygulamanın tesisi için gerekli tedbirler konusuna 
odaklanacağız. 
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Yuvarlak Masa Lideri Murat Özyeğin 
Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Halil Cem Karakaş

Yarışma: Üniversite öğrencileri arasında TÜSİAD “Bu Gençlikte İŞ Var!” yarışması düzenleyeceğiz.

Kurum içi girişimcilik: Kurum içi girişimciliğe ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik çalıştaylar yapacağız. 

Konferans ve zirvelere destek: Türkiye’de girişimcilik üzerine yapılan önemli konferans ve zirveleri 
destekleyeceğiz. 

Ekosistemin geliştirilmesi: Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik projeler hayata geçireceğiz. 

Murat Özyeğin
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Girişimcilik 
ekosisteminin 

geliştirilmesi için ilgili 
paydaşlar ile işbirlikleri 
ve projeler geliştirmek

İş dünyasının inovasyon 
kültür ve becerisini 

güçlendirmek için kurum 
içi girişimciliğe ilişkin iyi 
uygulamaların ön plana 
çıkarılarak özel sektör 

kurumları arasında 
paylaşılmasını sağlamak

Türkiye’nin genç 
istihdamı ve üretkenliğini 

arttırmaya katkıda 
bulunmak için başta 

gençler olmak 
üzere toplumun tüm 

kesimlerinde yenilikçiliği 
ve girişimciliği teşvik 

etmek
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GİRİŞİMCİLİK

Girişimcilik Yuvarlak Masamız, Türkiye’nin girişimcilik 
ekosisteminin tüm yapı taşlarını güçlendirmeyi 
amaçlıyor ve bu kapsamda projeler geliştiriyor, kurum içi girişimcilikle 

ilgili farkındalığın artmasına yönelik çalışmalar yapıyor, öğrencileri 
girişimciliğe teşvik ediyor. 



GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE KATKIDA BULUNMAK ÜZERE ÇALIŞIYORUZ

Girişim ve inovasyon ülkelerin gelişimini belirleyen ana unsurlar haline 
geldi. Öyle ki ABD’de son 30 yılda ortaya çıkan yeni teknoloji şirketleri, 

bugün listelerin en üst sıralarında yer alan global firmalar olarak 
karşımızda. 
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HIZLI BÜYÜME
Bir ülkenin girişimler 
konusunda gelişim 
gösterebilmesi için 
öncelikle yatırım ortamının 
olgunluğa erişmesi 
gerekiyor. Girişim 
sermayesi de öncelikli 
konular arasında yer 
alıyor. Global Girişim 
Sermayesi Ülke Cazibe 
Endeksi’ne göre girişim 
sermayesini cezbetmek 
için ülkede bazı olanakların 
yaratılmış olması gerekiyor. 
Ekonominin hacmi, 
büyümesi ve vatandaşların 
refahı start-up’ların sayısını 
etkiliyor. Ekonominin hızlı 
büyümesi girişimciler 
için de daha fazla fırsat 
barındırıyor. 

OLMAZSA OLMAZLAR
Üniversitelerdeki araştırma kültürü, risk sermayesi 
piyasasının gelişmesinde önemli rol oynuyor. Esnek bir iş 
piyasası da pozitif bir etkiye sahip. Toplumsal bariyerlerin 
azaltılması, rüşvet, yolsuzluk ve suç oranlarının 
azaltılması ile girişim maliyetlerinin düşürülmesi gelişmiş 
bir ekosistem için olmazsa olmazlar arasında... 

TÜRKİYE’DEKİ GİRİŞİM ORTAMI GİDEREK DAHA ELVERİŞLİ HALE GELİYOR
Türkiye, 2014 yılı verilerine göre Dünya Rekabet Endeksi’nde 45. sırada yer alıyor. Ülkemizde 
inovasyon ve girişim ortamı da giderek daha elverişli hale geliyor. Türkiye şu anda dünyada verimlilik 
odaklı bir ülke olmaktan çıkıp inovasyon odaklı bir ülke olma yolunda bir geçiş süreci yaşıyor. 
Bu sürecin girişimleri artırması ve sağlıklı sonuçlar doğurması için TÜSİAD olarak biz de bu 
ekosisteme gerekli katkıları vermek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

İNOVASYON VE AR-GE ÖNEMLİ 
Bir girişimin erken döneminde, ülkenin inovasyon ve 
Ar-Ge kapasitesi önem taşıyor. Ülkedeki maliyetler, 
yönetimsel koşullar ve IT altyapısının kalitesi ise 
işi başlatma, sürdürme ve tamamlama kolaylığını 
göstermesi açısından son derece önemli. İyi gelişmiş 
bir sermaye piyasası, girişimlerin halka açılarak çıkış 
yapmalarına imkan tanıdığı için etkili olabiliyor. Girişimlere 
yönelik vergi teşvikleri de öyle... Bazı ülkeler kişisel 
geliri şirket gelirinden daha fazla vergilendirerek girişimi 
teşvik ediyor. Kamu, girişimcilerin yönetimsel çabalarının 
ve start-up maliyetlerinin artmasına neden oluyorsa, o 
ülkelerde daha az girişim aktivitesi gerçekleşiyor.

TÜSİAD “BU GENÇLİKTE İŞ VAR!” YARIŞMASI İLE GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK 
EDİYORUZ  

TÜSİAD olarak gençleri girişimciliğe yönlendirerek gençlerin iyi iş 
fikirlerini TÜSİAD üyelerinin deneyimleri ile buluşturmayı hedefliyoruz. 
TÜSİAD “Bu Gençlikte İŞ Var!” başlıklı yarışmamız, genç işsizliğine de 

girişimcilik perspektifiyle alternatif bir çözüm sunuyor. 
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TÜRKİYE, OECD BİRİNCİSİ 
Türkiye; istihdam piyasasında yer almayan, 
eğitim görmeyen ve staj yapmayan 
15-29 yaş arası genç oranında yüzde 31,3 ile 
OECD ülkeleri içinde ilk sırada yer alıyor. “Bu 
Gençlikte İŞ Var!” yarışmasıyla gelişmekte 
olan ülkelerin en büyük sorunlarından genç 
işsizliğine dikkat çekmeyi ve girişimcilik 
perspektifiyle çözüm yolları aramayı 
amaçlıyoruz.

İYİ İŞ FİKİRLERİ ARANIYOR
Tüm üniversite öğrencilerine açık 
“Bu Gençlikte İŞ Var!” yarışması 
gençlerin iyi iş fikirlerini paylaşması 
amaçlanıyor. Ön elemeyi geçen ekipler 
önce online eğitimlere katılıyor, eğitimi 
tamamlayan ekipler İstanbul’da üç gün 
sürecek “bootcamp”e davet ediliyor. 
Etkinliğin son gününde katılımcılar 
iş fikirlerini TÜSİAD üyesi rehberlere 
sunuyor ve oylamayla seçilen 
ekipler iki ay boyunca rehberleri 
öncülüğünde fikirlerini geliştirme ve iş 
planı hazırlama imkanı elde ediyor. İş 
planlarını değerlendiren final jürisinin 
seçiminin ardından en iyi üç iş fikri 
ödüllendiriliyor. (Yarışma 2011, 2012 ve 
2013 yılında da düzenlenmiş ve toplam 
1735 gençten 604 iş fikri başvurusu 
alınmıştı.) 

GENÇLER, GİRİŞİMCİLİĞİN TEMEL AKTÖRLERİ OLACAK
Dönemin TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, “Bu Gençlikte İŞ Var!” başlıklı TÜSİAD 
Gençlik, Girişim ve İstihdam Projesi açılış konuşmasında, değişimin motorunun girişimciler olduğunu 
vurgulamış ve projenin önemini şöyle açıklamıştı: “Mezun olduklarında mutlaka ‘bir işe girmeyi’ değil, 
‘yeni iş fikirleriyle kendi işlerini kurmayı’ amaçlayarak hayata atılan gençler, girişimciliğin ve yeni iş 
alanları yaratmanın temel aktörleri olacaklardır. Genç nüfusun bu yoğunlukta olduğu bir ülkede işsizlik 
problemini aşmak için, istihdamı artıracak önlemlerin yanı sıra özellikle nitelikli işgücünü girişimciliğe 
yönlendirmek büyük önem taşıyor.”

GENÇLERİN KATILIMI HER YIL ARTTI
2011 yılında 2 üniversiteden 312 öğrenci 
ve 92 iş fikriyle başlayan yarışmamız, 2012 
yılında 48 üniversiteden 397 öğrenci ve 
154 iş fikrine ulaştı.2013 yılında ise bu sayı 
daha da artarak, 71 üniversiteden 1026 
öğrenciden 358 iş fikriyle büyüme başarısı 
göstermişti.
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Yuvarlak Masa Lideri Sedat Şükrü Ünlütürk
Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Turan

Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP): Az gelişmiş bölgelerde iş ve yatırım ortamını geliştirerek, bu 
bölgelerde refahın artmasına ve bölgelerarası kalkınmışlık farklarının azaltılmasına katkı sağlamayı hedefleyen 
proje, TÜSİAD ve TÜRKONFED tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Mentorluk Mekanizasının oluşturulması: Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği (EMCC) iş birliği ile, az gelişmiş 
bölgelerimizde firmalarımızın büyümesine, dolayısıyla bölge kalkınmasına katkı sağlamalarına destek olmak 
amacıyla, TÜSİAD üyelerimizi bu bölgelerdeki firmalar ile eşleştirerek büyüme stratejilerine destek sağlayacak bir 
mentorluk mekanizması üzerinde çalışılmaktadır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için Nitelikli İş Gücü Platformu: Hem ülkemizdeki genç emeklilerin, 
hem de kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, üyelerimizin şirketlerindeki çalışanların, uzmanlık 
alanları kapsamında kısa dönemli olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki firmalara destek 
vermelerini sağlayacak bir platform üzerinde çalışıyoruz.

Sedat Şükrü Ünlütürk
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BÖLGESEL KALKINMA

Bölgesel Kalkınma Yuvarlak Masamız, büyümenin önünde önemli bir 
engel oluşturan bölgelerarası gelişmişlik farkının en 
aza indirilmesi ve az gelişmiş bölgelerimizde refahın artması 
amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, iş dünyasının bölgesel 

düzeyde örgütlenmesi ve bölgesinin kalkınma stratejilerine katkı 
sağlamasına özel önem veriyor.

Özellikle az gelişmiş 
bölgelerdeki işletmelerin 

üretkenliğini artırmak, 
girişimciliğin gelişmesine 

katkıda bulunmak ve 
dolayısıyla istihdamın 

artmasına katkı 
sağlamak

Bölgelerarası iş ve 
yatırım ortamının 

geliştirilmesine katkı 
sağlamak

İş dünyasının bölgesel 
olarak örgütlenmesine, 

özellikle bölge Kalkınma 
Ajansları ile yakın 
çalışarak bölge iş 

ve yatırım ortamının 
gelişmesine katkı 

sağlamalarına destek 
olmak
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BÖLGELERARASI İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRIP EKONOMİYİ CANLANDIRACAĞIZ

Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) ile Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’daki sanayinin büyümesi, yatırımların artması, iş ortamının 

gelişmesi ve dolayısıyla bölgedeki refah düzeyinin artırılmasını 
hedefliyoruz.

KOBİ’lere sağlayacağımız destekler arasında teknoloji kullanımını 
artırmaya yönelik çalışmalardan verimlilik artışını sağlayan mentorluk ve 

danışmanlık hizmetlerine kadar farklı mekanizmalar bulunuyor. 
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CİZRE VE BATMAN’DA İKİ KAPSAMLI TOPLANTI YAPTIK
TÜSİAD olarak, Haziran 2013 ve Kasım 2013’de, Cizre ve Batman’da, “Doğu 
ve Güneydoğu Yatırımcı Danışma Konseyi” adı altında iki kapsamlı toplantı 
gerçekleştirdik. Toplantıların ardından Yönetim Kurulu üyelerimizden oluşan bir heyet, 
farklı zamanlarda bölgeye ziyaretlerde bulunarak yerel paydaşlarla iş ve yatırım 
ortamının geliştirilmesine yönelik görüşmeler yaptı. Sonuç olarak bölgede sanayinin 
büyümesi, yatırımların artması, iş ortamının gelişmesi ve dolayısıyla bölgedeki refah 
düzeyinin artırılması amacıyla Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi’nin (BORGİP) hayata 
geçirilmesine karar verildi.

FARKLI BÖLGELERİMİZDEKİ İŞ İNSANLARINI BİR ARAYA GETİREN BİR PLATFORM 
OLUŞTURACAĞIZ.

Gelişmiş bölgelerimizde faaliyet gösteren iş insanları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 
iş insanlarını bir araya getiren bir platform oluşturmayı  ve bu firmalar arasındaki iş birliğinin artırılmasını 
amaçlıyoruz. 

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİNE KATKISI YÜZDE 1,3 OLACAK
TÜSİAD, “Doğu ve Güneydoğu Yatırımcı Danışma Konseyi” toplantılarından önce, 
bölgenin kalkınma perspektifine yönelik senaryolar üzerine bir çalışma yürütmüştü. 
Çalışma sonucunda sürecin bölge ekonomisinin Türkiye ekonomisinin uzun dönemli 
büyümesine ek katkısı yıllık ortalama yüzde 1,3 olarak tahmin edilmişti.

KOBİ’LERE DESTEK MEKANİZMALARI SAĞLAYACAĞIZ
BORGİP projesi kapsamında, bölgede KOBİ’lerle yönetim danışmanları tarafından yüz 
yüze görüşmeler yapılarak temel ihtiyaç ve yetkinlik analizleri gerçekleştiriliyor. Firmalar 
bölgelerde Kalkınma Ajanslarının önerileri ile sektörel kırılımları da dikkate alınarak 
belirlendi. Projenin ilk aşamasında, bölgede 9 ilde yaklaşık 70 firma ile görüşmeler 
yapılarak firma değerlendirme raporları hazırlandı. 

İhtiyaç analizleri sonucunda belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda aşağıdaki destek 
mekanizmaları sağlanacak.
• İşletmelerde verimlilik artışı ve büyümeyi sağlamaya yönelik mentorluk ve danışmanlık 
hizmetleri.
• Teknoloji kullanımını artırmaya yönelik danışmanlık ve destekler.
• Nitelikli insan kaynaklarına erişim desteği.
• Pazarlama ve ihracat konularında destekler.

BÖLGE EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİNİN MERKEZİNE YEREL İŞ İNSANLARINI 
KOYMAYI HEDEFLİYORUZ.
BORGİP projesinin temel farkı, doğu ve güneydoğu illerimizdeki mevcut yatırımcıların 
ve girişimcilerin, gerek girişim önerilerinin geliştirilmesi veya mevcut işletmelerinin 
büyütülmesinin, gerekse yeni yatırımları için ihtiyaç duydukları her türlü desteğin iş 
dünyasının inisiyatifiyle sağlanmasının amaçlanmasıdır. Bir diğer ifade ile söz konusu 
bölgelerdeki ekonomik gelişmenin ve istihdam yaratılmasının merkezine bölgenin yerel 
iş insanlarının konulmasıdır.
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Toplantılar: Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte TÜSİAD Dış Politika Forumu toplantıları, GMF Trilateral Strateji Grubu 
toplantıları, Brookings Enstitüsü ile ortak toplantılar, “Çin’i Anlamak ve Çin’le İş Yapmak Toplantı Serisi No:3”, 
Institut du Bosphore Bilim Kurulu toplantısı ve Senelik Semineri, Turkey: Culture of Change Initiative (TCCI) 
Danışma Kurulu toplantısı, Mercator Center for International Affairs ortaklığında “Türkiye - Avrupa Gelecek” 
Forumu. Ayrıca European School of Management and Technology (ESMT) bünyesinde kurulan TÜSİAD-TCCI 
Avrupa Ekonomik Entegrasyon Kürsüsü çalışmaları.  

Ülke Network’leri ve Çalışma Grubu: Yurt dışı temsilciliklerimizle koordinasyon içerisinde ABD, Almanya, 
Birleşik Krallık, Çin ve Fransa Network’lerinin ve Dış Ticaret Çalışma Grubu’nun bünyelerinde yürütülen projelerin, 
toplantı ve görüş oluşturma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Yurt dışı ziyaretleri: Yönetim Kurulu’nun yurt dışı ziyaretlerine katkı ve katılım sağlanması 

Uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri: Avrupa’da muadil örgütlerimiz, Businesseurope, BIAC/OECD ve B20 
Coalition ile iş birliği içinde toplantı/seminer düzenlenmesi, rapor/görüş belgelerinin hazırlanmasına katkı 
sunulması. 

Raporlar: “Gümrük Birliği’nde Yeni Dönem ve İş Dünyası”, “Türkiye Ticaret verimliliği değerlendirmesi”, 
“Demokrasinin Küresel Dinamikleri” rapor çalışmalarının yürütülmesi.  
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Türkiye’nin 
transatlantik blok ile 

stratejik ilişkisinin 
siyasal, hukuki ve 

değerler temelinde bir 
zeminde gelişmesine 

katkı sağlamak 

Bu bloğun bir parçası 
olarak AB üyeliğinin 
gerçekleşmesi için 

AB kurumları ve üye 
ülkeler nezdinde 
stratejik ilişkileri 
güçlendirmek ve 

farkındalık yaratmak

Küresel düzeyde 
sağlıklı ekonomik 

işbirliklerinin 
kurulmasına 

destek olacak 
bir dış politikanın 
geliştirilmesine 

katkıda bulunmak

Öncelikli ülkeler ile 
sürdürülebilir, katma 
değer yaratan ticaret 

ve yatırım imkanlarının 
yaratılmasını 
desteklemek
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KÜRESEL İLİŞKİLER VE AB

Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası’nın amacı; yurtiçi ve yurtdışında 
gerçekleştirilen projeler, toplantılar ve raporlarla Türkiye’nin küresel 
entegrasyonunun ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda 

bulunmak, AB üyelik sürecine destek vermek. Bu bağlamda, 
AB, ABD, Çin, B20, Gümrük Birliği, Transatlantik ve bölgesel ilişkiler gibi 

konularda çalışmalar yürütülüyor.  

Yuvarlak Masa Liderleri Simone Kaslowski-Mehmet Tara 
Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri Gönenç Gürkaynak-Pelin Akın

Simone Kaslowski Mehmet Tara



GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN GENİŞLETİLMESİ KONUSUNUN İŞ DÜNYASI İÇİN 
ÖNEMİNİ İRDELİYORUZ

“Gümrük Birliği’nde Yeni Dönem ve İş Dünyası” raporu, Gümrük Birliği’nin 
genişletilmesi konusunda yürütülecek müzakere sürecinin kapsayacağı 
alanları inceleyecek, her sektör için Türk iş dünyası açısından fırsat/risk 

analizi yapacak. 
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GÜNCELLENME İHTİYACI
Türkiye ve Avrupa Birliği 
arasında 1995 yılında 
imzalanan Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesi, 
aradan geçen 20 yıl 
sonra bir ihtiyaç haline 
geldi. Gümrük Birliği’nin 
işleyişinden kaynaklı yıllar 
içinde artan sıkıntıların yanı 
sıra AB ile ABD arasındaki 
TTIP müzakerelerinin 
ilerlemesi karşısında 
Türkiye’nin küresel 
ekonomik sistemi ciddi 
ölçüde etkileyecek bu 
girişimin bir parçası olması 
gereği bu ihtiyacın altında 
yatan sebepler olarak 
sayılabilir. 

ÖNEMLİ BİR BİLGİ KAYNAĞI 
Bu ortamda; “Gümrük Birliği’nde Yeni Dönem ve 
İş Dünyası” başlıklı raporumuz müzakere sürecinin 
kapsayacağı alanları inceleyerek, her sektör için Türk 
iş dünyası açısından fırsat/risk analizi yapacağı için 
önem taşıyor. Böylece, hem akademiye ve müzakereleri 
yürüten kamu kesimine önemli bir bilgi kaynağı 
sunulacak, hem de iş dünyasının bu konuda oluşturacağı 
pozisyona katkıda bulunulacak.

GÜMRÜK BİRLİĞİ SÜRECİNİ SÜREKLİ TAKİP EDİYOR VE KATKI SUNUYORUZ
Türkiye’nin AB üyelik sürecinin bir kilometre taşı olan Gümrük Birliği konusu, TÜSİAD’ın sürekli 
gündeminde yer alıyor. 10 yılı aşkın süredir Dış Ticaret Çalışma Grubu bünyesinde konuyu çeşitli 
boyutları ile ele alıyoruz. Aktif şekilde takip edilen Gümrük Birliği Ortak Komitesi toplantılarına katkı 
sunuyoruz. AB iş dünyası ve AB kurumları temsilcileri ile üye ülkelerde iş dünyası ve hükümet 
temsilcileriyle yaptığımız temaslarda ise bu konu daimi gündem maddelerinden birini oluşturmakta. 

KAPSAMLI BİR ANALİZE İHTİYAÇ DUYULUYOR
Türkiye ve AB arasında bu konuda müzakerelere 
başlanması yönünde karar alınmasının ardından Gümrük 
Birliği’nin hizmet, tarım ve diğer alanlara genişlemesinin 
Türkiye ekonomisine etkileriyle ilgili çeşitli çalışmalar 
yapıldı, ancak politik ekonomi bakış açısıyla yapılacak bir 
analize de ihtiyaç duyuluyor. 

ÇİN’İN DEV “BİR KEMER BİR YOL” PROJESİNİ MERCEK ALTINA ALIYORUZ

 Türk iş dünyasında Çin’e yönelik farkındalık yaratmak amacıyla 
düzenlediğimiz “Çin’i Anlamak & Çin ile İş Yapmak” konulu konferanslarımız 
yoğun ilgi görüyor. Bu konferansların üçüncüsünde Çin’in yeni bir İpek Yolu 

oluşturmak amacıyla ortaya koyduğu projesini ele alacağız.
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İKİLİ İLİŞKİLERDE BÜYÜK 
ETKİLERİ OLACAK
Dünyanın en büyük ikinci 
ekonomisi konumunda olan Çin, 
Eylül 2013 tarihinde eski İpek 
Yolu’nu yeniden canlandırmayı 
ve bu yol üzerinde bulunan 
ülkeler arasında yeni bir İpek 
Yolu oluşturarak Çin’in çok taraflı 
ilişkilerini, ticaretini ve işbirliklerini 
geliştirmeyi amaçlayan bir proje 
ortaya koydu. Asya, Avrupa ve 
Orta Doğu’daki pek çok ülkeyi 
kapsayan, İpek Yolu Ekonomi 
Kemeri ile Deniz İpek Yolu’nu 
ifade eden “Bir Kemer Bir Yol” 
projesinin gerek çok taraflı 
gerekse ikili ilişkiler üzerinde 
büyük etkileri olacak. 

ÜÇÜNCÜSÜNÜ DÜZENLİYORUZ
Biz de TÜSİAD olarak bu uzun vadeli dev 
projeyi mercek altına alarak Türk iş dünyasında 
farkındalık yaratmak, ufuk açıcı bir zemin 
oluşturmak, projenin Türk ve dünya ekonomisi 
ile Türkiye - Çin arasındaki ekonomik ilişkilere 
etkilerini irdelemek amacıyla “Çin’i Anlamak ve 
Çin ile İş Yapmak” konulu konferans serisinin 
üçüncüsünü düzenliyoruz. 

İLKİ BAŞARI KAZANINCA DEVAMI GELDİ 
Çin ile ilgili konferans serisinin birincisini 11 Eylül 2012, ikincisini ise 1 Nisan 2014 tarihlerinde 
gerçekleştirdik. İlk Çin konferansının başarısı, katılım düzeyi ve yarattığı memnuniyet bu konferansın 
neredeyse her sene yapılan bir konferans serisine dönüşmesine vesile oldu. Ayrıca TÜSİAD’ın 
Çin ziyaretleri öncesinde farkındalığı artırdı, ikili ekonomik ilişkiler alanındaki önemli konuların 
geliştirilmesine katkı sağladı. Konferanslara 200 kişilik üst düzey katılım gerçekleşti, basında geniş 
yer buldu. 

PEK ÇOK FIRSAT ORTAYA ÇIKACAK 
Bu kapsamda Türkiye ile ilişkilerde de iki ülke 
mal ve hizmet ticareti, ikili yatırım ve işbirlikleri 
(enerji, altyapı, ulaştırma, finans vs.) için pek 
çok fırsat ortaya çıkacak. Hem taşıma süresinin 
kısalmasının hem de maliyetlerin azalmasının ikili 
ilişkilere önemli katkısı olacak.  
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Dünyanın önde gelen sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerini bir araya getiren G20’nin özel sektör ayağını 
oluşturan B20 oluşumu, G20 ülkeleri iş dünyasının ortak sesidir. Büyümenin, istihdamın, teknolojiye dayalı 
kalkınmanın lokomotifi olan üyeleri, küresel ekonominin en önemli oyuncularını temsil etmektedir. B20’nin amacı, 
küresel ekonomik sorunlara iş dünyasının da çözüm üretmesini sağlamak ve bu çözüm önerilerini G20’nin 
dikkatine sunmaktır.

TÜSİAD da, iş dünyasının sesi olarak B20’nin başlıca üyelerinden biridir. 

Türkiye’nin G-20 Dönem Başkanlığı’nı yönettiği 2015 senesinde TÜSİAD B20 Yürütme Kurulu’nda yer aldı. 
Oluşturulan 6 Görev Gücüne hem TÜSİAD Yönetim Kurulu hem de üyelerimiz aktif katılım ve katkı sağladılar. 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Y. Koç İstihdam Görev Gücü Koordinatör Başkanlığı’nı yürütmekte. Her 
G20 ülkesinden 2-3 iş dünyası liderinin yer aldığı Uluslararası İş Dünyası Danışma Konseyi’nde (IBAC) ise TÜSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes’de yer almakta.

Türkiye G-20 Dönem Başkanlığı’nın 3 temel ilkesinden biri olan “uygulama” unsurunu dikkate alacak olursak, 
B20’nin geçmişteki ve bu yılki önerilerinin hayata geçirilmesi konusunda elimizde önemli bir fırsat olduğunu 
görüyoruz. Bu nedenle, TÜSİAD olarak küresel ekonomik büyümeyi canlandırmak, istihdamı ve yatırımları 

artırmak için yapılması gereken çalışmaları hem ulusal hem de uluslararası alanda üyesi bulunduğumuz 
kuruluşlarla birlikte sürekli vurguluyor ve bu çalışmaların siyasi liderlerin gündeminde kalması için yoğun çaba sarf 
ediyoruz. 

Bu kuruluşların en önemlilerinden bir tanesi de 2012 yılında kurulmuş olan ve G20 ülkelerinin gönüllü ve bağımsız 
iş dünyası kuruluşlarını bir araya getiren B20 Koalisyonu. TÜSİAD bu platformun kurucu ve Türkiye’den tek üyesi. 
6 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’da B20 Türkiye ve B20 Koalisyonu ortak olarak Dijital Ekonomi Konferansı’nı 
gerçekleştirecek. Türkiye Dönem Başkanlığı’nda tüm Görev Güçlerini yatay kesen bir alan olarak belirlenen “dijital 
ekonomi” konusundaki çalışmalarımızı B20 platformunda da devam ettirmekten mutluyuz.

B20 gündemine düşünsel katkı sunmak amacıyla 2014 yılı sonunda Türkiye’nin Dönem Başkanlığı’nda 
hazırlanacak öneriler için özel sektörün ulusal ve uluslararası seviyedeki önceliklerini belirlemek amacıyla G20 
üyesi altı ülkeyi (Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Brezilya, Fransa, Hindistan, Türkiye) kapsayan bir 
proje yürüttük. 

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu tarafından finanse edilen ve Ernst&Young tarafından 
gerçekleştirilen projemizde bu altı ülkede iş dünyası liderleriyle anketler yapıldı. “Türkiye’nin G20 Dönem 
Başkanlığı Önerileri İçin İş Dünyasının Öncelikleri” başlıklı bu proje için yürütülen araştırmanın sonuçları, G20 ve 
B20’nin temel meseleleriyle uyum sağlaması açısından, önceki G20 ve B20 sonuçları ve Türkiye’nin 2015 dönemi 
için öncelikleri ışığında analiz edildi. Tespit edilen önceliklerin B20 Türkiye Dönem Başkanlığı ile paralel oldukları 
gözlenmektedir. 

Görev Güçleri tarafından hazırlanan ve 3-5 Eylül 2015 tarihinde Ankara’da düzenlenen B20 Konferansı’nda 
kamuoyuyla paylaşılan iş dünyası önerilerinin G20 liderleri tarafından kabul edilmesi ve hükümetlerin bunları 
hayata geçirmek üzere taahhütte bulunması için küresel iş dünyası etkili bir şekilde bu önerilerin savunuculuğunu 
yapmalıdır. Ayrıca 4 Eylül 2015 tarihinde B20 (Business 20) ve L20 (Labour 20) temsilcilerinin ortak deklarasyonu 
ile G20 hükümetlerine sunulan öneriler için de bu çalışmanın yapılmasına ihtiyaç vardır. 4 Kasım 2014 Avustralya 
Brisbane Zirvesi’nde belirlenen G20 ülkelerinin gayrisafi milli hasılalarını 2018 yılına kadar ek olarak %2 artırmaya 
yönelik hedeflerine ulaşmaları için bu önerilerin dikkate alınması gerekmektedir.

TÜSİAD olarak, bu yıl benimsenen önerilerin, G20/B20 2016 Çin Dönem Başkanlığı’nda da gündemde olmasına 
ve hayata geçmesine yönelik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz.  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ali Y. Koç

TÜSİAD B20 ÇALIŞMALARI

İş dünyasının görüş  ve önerilerinin küresel düzeye taşınmasına katkı 
sağlayan B20’ye büyük önem veriyoruz. 2009’daki Londra Zirvesi’nden bu 
yana Türk iş dünyasını temsilen B20 etkinliklerine, zirvelere, zirvelere hazırlık 
amacıyla oluşturulan Görev Güçleri’ne aktif katılım ve katkı sağlıyoruz. 
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YATAY KESEN ALANLAR
2014 yılında yayımlanan, yargı hizmetlerinde kalite olgusunun unsurlarını on 

başlık altında ele alan ve bunların hayata geçirilmesi için gereken önlemlere yer 
veren raporun tanıtımını yapmayı planlıyoruz. 

1998 yılında “Yargı Düzeninde Kalite” raporunu yayınlamıştık. Yargı reformu temalı veya bu alanda önerilere yer veren 
başka çalışmalarımız da bulunuyor. 

OECD’nin üye ülkelerdeki düzenleyici reform politikalarının altyapısını ve 
uygulamalarını inceleyeceği raporun yayınlanmasının ardından TÜSİAD olarak 

tanıtım seminerini düzenleyeceğiz.

OECD RAPORUNUN ARDINDAN TANITIM SEMİNERLERİ

OECD, üye ülkelerdeki düzenleyici reform politikalarının altyapısını ve uygulamaları, “OECD 2012 yılı Düzenleme 
Politikası ve Yönetişim Komistesi’nin Tavsiyeleri” (2012 OECD Recommendation of the Council on Regulatory Policy 
and Governance) belgesindeki 12 ilke çerçevesinde incelemek ve değerlendirmek üzere bir proje yürütüyor. TÜSİAD, 
üyesi olduğu BIAC (Business and Industry Advisory Committee to the OECD) aracılığıyla OECD’nin bu projesine 
destek vermektedir.Projenin amacı, düzenleyici reform alanında üyeler arası ortak bir anlayışa varılması, bu konudaki 
iş birliği ve iletişimin geliştirilmesi, ülke örneklerinden diğer üyeler için derslerin çıkarılması ve bu alanda gelecek için 
hedeflerin belirlenmesi olarak belirtilmektedir. Proje raporu yayınlandıktan sonra konunun ele alınacağı bir seminerin 
TÜSİAD tarafından Türkiye’de düzenlenmesi planlanıyor.

TÜSİAD’ın geçmiş çalışmaları arasında “Bağımsız Düzenleyici Kurumlar ve Türkiye Uygulaması” adlı bir yayını 
bulunuyor (2002). TÜSİAD ayrıca “OECD Reviews of Regulatory Reform-Turkey: Crucial Support for Recovery” 
başlıklı raporu OECD’nin izni ile Türkçe olarak yayımlamıştı (2003). 

2015-2016 Çalışma Programı

Yargı Reformu Çalışma Grubu:
“Yargı Hizmetinde Kalite” Raporu: TÜSİAD Yargı Reformu Çalışma Grubu’nun hazırladığı raporun tanıtım 
seminerini düzenleyeceğiz. 

YARGI REFORMU, SİYASİ REFORMLAR, 
DÜZENLEYİCİ POLİTİKA 

TÜSİAD yaptığı çalışmalarla hukukun üstünlüğünün ve 
öngörülebilirliğinin, demokratik toplumun ve kamuda iyi 

yönetişimin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. 

2015-2016 HEDEFLERİMİZ

“YARGI HİZMETİNDE KALİTE” RAPORU’NUN TANITIMI

Bağımsız, tarafsız, etkin 
ve adil yargılamayı 

gerçekleştiren bir yargı 
sisteminin oluşumuna 

katkıda bulunmak

Kapsayıcı büyümeye 
zemin oluşturacak 

demokratik standartların 
yükseltilmesine 
ve demokrasinin 

pekişmesine destek 
olmak

Düzenlemelerin ekonomik ve 
toplumsal faydayı artıracak 

şekilde oluşturulması 
ve kamuda karar alma 

süreçlerinde etki analizinin 
ve STK katılımının hayata 
geçirilmesini sağlamak
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YATAY KESEN ALANLAR

2015-2016 Çalışma Programı

Toplantılar: TÜSİAD üyelerine ve uzmanlarına yönelik rekabet hukuku ve TTK tecrübe paylaşım toplantıları 
düzenleyeceğiz. 

Rapor ve çalışmalar: “Rekabet Uyum Programı” örnek modelini hazırlamayı planlıyoruz. Fikri hakların 
ticarileştirilmesi konusunda çalışmalar da yürüteceğiz. 

REKABET HUKUKU, ŞİRKETLER HUKUKU VE FİKRİ HAKLAR 
ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma gruplarımız rekabet gücünün artırmak ve 
sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmak 
üzere faaliyetler yürütüyor. Çalışmalarıyla Türkiye’de adil rekabet 

ortamının sağlanmasını ve yatırım ortamının iyileştirilmesini amaçlıyor.

2015-2016 HEDEFLERİMİZ

Adil rekabet 
ortamının 

sağlanmasına 
katkıda 

bulunmak

İş ve yatırım 
ortamının 

iyileştirilmesine 
katkı sağlamak

Şirketlerde 
rekabet 
bilinci ve 

bilgi düzeyini 
artırmak

Şirketlerde 
fikri haklar 

farkındalığı ve 
bilgi düzeyini 

artırmak

Fikri haklar 
ekosisteminin 
geliştirilmesi 
ve hakların 

ticarileştirilmesinin 
artmasına destek 

olmak

Kurumlar arası 
iyi uygulama 
örneklerinin 
paylaşıldığı 
platformlar 
oluşturmak Türkiye nüfusunun yüzde 16,5’ini gençler oluşturuyor. TÜSİAD olarak Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren her konuda 

gençlerin de görüşlerinin alınmasının, gelecek vizyonu ve hedefleri belirlenirken gençlerin de süreçlere dahil edilmesinin 
gerekliliğine inanıyoruz. Gençlik Platformu’nu da gençlerle iş birliğini bir adım ileri götürerek, gençleri çalışmalarımıza 
daha sürdürülebilir bir yapıda dahil etmek amacıyla kurma kararı aldık. 

2015-2016 Çalışma Programı
Gençlik Platformu Kuruluş Çalıştayları: Ekim - Aralık 2015 tarihlerinde, 2016 yılında kurulacak Gençlik Platformu’nun
hazırlık çalıştayları gerçekleştirilecek.

GENÇLİK PLATFORMU

Gençlik Platformu, gençleri TÜSİAD’ın faaliyet alanlarına giren ve kendi 
geleceklerini ilgilendiren konularda karar 

mekanizmalarına dahil etmek, TÜSİAD ile gençleri 
yakınlaştırmak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak için çalışmalar yürütecek.  

2015-2016 HEDEFLERİMİZ

Gençlik Platformu’nun 
yönetişim şeklini, 

iletişim modelini ve 
iş birliği alanlarını 

belirleyip bu oluşumu 
hayata geçirmek

Belirlenen konularda 
gençlerle istişarede 
bulunmak, onların 
görüş ve önerilerini 

karar mekanizmalarımıza 
dahil etmek 

TÜSİAD-üniversite iş 
birliğini artırmak
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TÜSİAD-BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ POLİTİKA FORUMU

Forum, Türk dış politikasının karşı karşıya olduğu sorunlara yapıcı ve kalıcı 
çözümler aranmasına katkıda bulunuyor. 

American University of Cairo Rektörü Prof. Lisa Anderson, forumda 
“Rethinking the Middle East towards the Centennary of the 

Sykes-Picot Agreement” başlıklı bir konuşma yapacak.

Prof. Simon Bulmer hazırladığı raporu sunacak

Prof. Lisa Anderson, Orta Doğu’yu mercek altına alacak 

The University of Sheffield'dan Prof. Simon Bulmer, 
TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış Politika Forumu kapsamında 

"Power Shift: Towards Germany Hegemony in the European Union" 
başlıklı raporunu tanıtacak.

Prof. Bulmer’ın konuşmasının eksenini AB içerisindeki yeni güç dönüşümleri, ekonomik kriz sonrasında AB'nin 
yeniden yapılanması, Almanya'nın egemen devlet olarak AB içerisinde öne çıkmaya başlaması oluşturacak. Türkiye 
- AB ilişkilerinin geleceğini de ilgilendiren önemli konu, Prof. Bulmer’ın konuşması ve raporuyla bir kez daha TÜSİAD 
üyelerinin gündemine taşınacak. 

Konusunun dünyadaki en saygın uzmanlarından olan Prof. Anderson, yapacağı konuşmada 20. yüzyıl Orta 
Doğu’sunun şekillendirildiği 1915 tarihli Sykes-Picot anlaşmasından 21. yüzyılda Orta Doğu’nun yeniden yapılandığı 
2015’e dek olan gelişmeleri ele alacak ve gelecek projeksiyonlarını paylaşacak. Arap Baharı sonrasında devlet 
yapılarının alt-üst olduğu Orta Doğu’nun geçmişinin, bugününün ve yakın geleceğinin tartışılacağı bu toplantı, kritik bir 
öneme sahip.  

ÜNİVERSİTE FORUMLARI

TÜSİAD’ın araştırma yapma ve görüş oluşturma sürecini 
akademisyen ve bilim insanları ile desteklemek, 

üniversitelerle daha etkili bir iş birliği kurmak, genç akademisyenlerin 
uygulamalı alanlarda uluslararası tecrübe edinebilmesini mümkün kılmak 

amacıyla, uluslararası standartlarda araştırma projeleri 
yürütecek, yabancı ülkelerdeki muhatap araştırma merkezleri ile iş birliği 

yapacak bir dizi forum kurulmuştur.
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TÜSİAD-SABANCI ÜNİVERSİTESİ REKABET FORUMU 

Uluslararası piyasalarda Türk özel sektörünün kalıcı bir pazar payı elde 
edebilmesi için gerekli rekabet gücü, inovasyon, teknoloji yönetimi ve 
kıyaslama çalışmalarını yapmak TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet 

Forumu’nun amacını oluşturuyor.  

Küçük girişimlerin büyüme ve verimlilik dinamikleri araştırılacak 

TÜİK ile iş birliğiyle yapılacak olan anketle, küçük ölçekli girişimlerin 
verimlilik ve büyüme dinamikleri değerlendirilecek. Projenin 

sonunda KOBİ destek politikalarının veriye dayalı biçimde gözden 
geçirilebilmesi için gerekli olan bulgular ortaya çıkarılacak. 

Türkiye’de küçük işletmelerin toplam istihdam içindeki payı oldukça yüksek; örneğin çalışan sayısı 20’den az olan 
işyerlerinin toplam istihdam içindeki payı 2011’de yüzde 48 civarındaydı. Buna karşılık bu işletmelerde verimlilik 
düzeyi düşük. Bu önemli bir sorun; çünkü küçük işletmelerde verimliliğin düşük olması, Türkiye’de ortalama işgücü 
verimliliğini ve dolayısıyla rekabet gücünü de aşağıya çekiyor, ayrıca büyümenin de sınırlı olmasına neden oluyor. 

Genel kanı, bunun sebebinin finansmana erişim olduğu yönünde; oysa bu kesin bir veri değil. 
Yönetim eksiklikleri, modern yönetim tekniklerinin kullanılmaması, girişim sahibi veya yöneticilerin eğitim düzeyi gibi 
etkenlerin finansmandan daha önemli rol oynaması mümkün. Bu konuyla ilgili veriye dayalı ayrıntılı bir analiz olmadığı 
için bilgiler net değil. 

İşte TÜSİAD, bu nedenle TÜİK ile “Küçük girişimlerin büyüme ve verimlilik dinamikleri”ni ortaya çıkarmak üzere 
bir anket gerçetleştirecek ve böylece analiz için gerekli olan veriler elde edilecek. Projenin sonunda KOBİ destek 
politikalarının veriye dayalı biçimde gözden geçirilebilmesi için gerekli olan bulgular ortaya çıkarılacak.

INSTITUT DU BOSPHORE 

Paris merkezli “Institut du Bosphore”, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesinin yanı sıra Fransız kamuoyunda etki yaratacak iletişim faaliyetleri 

ile iki toplum arasındaki diyaloğun güçlendirilmesini hedefliyor. 

“Institut du Bosphore Senelik Semineri” ile Türkiye’nin AB ile ilişkilerine ivme 
kazandırıyoruz 

Institut du Bosphore Senelik Semineri altı seneden bu yana 
İstanbul’da gerçekleştiriliyor ve Türkiye - AB ve Fransa ilişkilerinin 

tüm boyutlarıyla tartışılmasına olanak sağlayan bir diyalog 
platformu oluşturuyor.

TÜSİAD olarak, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi istikrara, modern bir demokrasiye ve işleyen bir piyasa ekonomisine 
sahip olması yönünde en önemli itici gücün AB entegrasyon süreci ve üyelik perspektifi olduğunu düşünüyoruz. Bu 
anlamda Türkiye ile ilgili alınacak kararlarda Paris’in de en azından Brüksel kadar önemli bir merkez olduğu kanaatine 
sahibiz. 2009 senesinden bu yana Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerine ivme kazandırılması hedefi çerçevesinde, 
Fransa özelinde politika yapıcıları, akademik çevreleri, iş dünyası ve medya temsilcilerine yönelik iletişim çalışmaları 
yürütüyoruz. Bu çalışmaların çatısını Fransa’da kurulan düşünce kuruluşu Institut du Bosphore oluşturuyor. 
Enstitünün en dikkat çeken etkinliği olan “Institut du Bosphore Senelik Semineri” altı seneden bu yana İstanbul’da 
gerçekleştiriliyor; Türkiye, Fransa ve Avrupa’dan üst düzey iş dünyası ve medyadan temsilciler, politikacıların 
katılımlarıyla Türkiye - AB ve Fransa ilişkilerini tüm boyutlarıyla tartışılmasına olanak sağlıyor.
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Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ümit Özlale tarafından 
hazırlanan “Türkiye’de Bütçe Harcamaları: Farklı Dağılımların 

Ekonomik Büyümeye Etkisi” başlıklı EAF Araştırma Raporu’nda, 
büyümeye destek verecek bir maliye politikası analizi yapılıyor.  

Türkiye yeni bir maliye politikası üretmeli, zira mevcut şartlarda 2015 ve sonrasında da düşük büyüme döneminden 
kurtulması beklenmiyor. Türkiye’nin bütçe dengesi, yapısal bütçe rakamları incelendiğinde sağlıklı bir görüntü çizse de 
maliye politikası yapısının ve harcama kompozisyonunun büyümeye destek vermediği görülüyor. 

Bu noktada Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ümit Özlale tarafından hazırlanan “Türkiye’de Bütçe Harcamaları: 
Farklı Dağılımların Ekonomik Büyümeye Etkisi” başlıklı EAF Araştırma Raporu daha da önem kazanıyor. Özlale’nin 
raporunun ilk bölümünde genişleyici bir maliye politikasının kısa dönemli büyümeye etkisi ölçülüyor. Durgunluk 
döneminde, mevcut kamu borç stoku düşük olmasına rağmen tasarruf açığı gibi önemli bir kırılganlığa sahip Türkiye 
ekonomisi için devlet harcamalarının artmasının ekonomide yaratacağı etkiler hesaplanıyor. 

Çalışmanın ikinci bölümünde ise devlet harcamalarının dağılımlarına bakılarak uzun dönemli büyümeye ivme 
kazandıracak bir maliye politikası tasarlanıyor. Büyümeye destek verecek bir harcama kompozisyonunun yaratacağı 
olumlu etkiler de bu çerçevede hesaplanıyor. Çalışmanın bu açıdan, önümüzdeki dönemde yeni kurulacak olan 
hükümete ve bir an önce hazırlanması gereken ekonomik reform paketine destek olması hedefleniyor.

TÜSİAD-KOÇ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU

Ekonomik Araştırma Forumu, 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. 

 “Fırsatlar ve Riskler” konferansında Türkiye’nin enflasyon dinamiklerini değerlendirdik 

TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) 
tarafından 10 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen “Türkiye’de 

Enflasyon Dinamikleri: Fırsatlar ve Riskler” başlıklı konferansın 
açılış konuşmasını, TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran-Symes yaptı. 

Konferansa 250’nin üzerinde dinleyici katıldı.

“Türkiye’de Enflasyon Dinamikleri: Fırsatlar ve Riskler” başlığıyla 10 Nisan 2015 tarihinde Martı İstanbul Hotel 
Taksim’de gerçekleştirilen konferansta; Türkiye’de enflasyonun ne ölçüde yapısal nedenlerden kaynaklandığı ve 
enflasyon üzerinde kur geçişkenliğinin, uygulanan para politikasının ve küresel enflasyon dinamiklerinin ne kadar etkili 
olduğu sorularına cevap arandı. 

Açılış konuşmasını TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran-Symes’in yaptığı konferansın Serhat Gürleyen tarafından 
yönetilen panel bölümünde Sumru Altuğ, Cem Çakmaklı, Murat Üçer ve Emre Deliveli konuşmacı olarak yer aldı. 
Gelişmekte olan ülkeler ortalamasının üzerinde seyreden enflasyonun Türkiye’deki yatırım ortamı ve Türkiye’nin 
rekabet gücüne etkisinin de tartışıldığı konferansta, dünya petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün hedef enflasyon oranını 
yakalamak için bir fırsat yaratıp yaratmadığı da ele alındı.
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TÜSİAD-BİLKENT ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TOPLUMU FORUMU 

“Veri güdümlü ekonomi” önceliğimiz olacak. KOBİ’lerde teknoloji kullanımının artırılmasına yönelik öneriler geliştireceğiz

Büyük veri, geleneksel iş yapma şekillerini değiştirecek. Bu nedenle 
çalışma programımızda dijital ekonominin temel unsurlarından biri 

olan büyük veri konusuna özel bir yer verdik.  

Ekonomimizin büyüme kapasitesini geliştirmek için, bilgiyi ve 
yenilikçiliği üretim ve yönetim sistemlerinin merkezine yerleştirmiş 

bir iş dünyasının varlığı gerekmektedir. 

İnternet devrimi dijitalleşmeyi de beraberinde getirdi. Bu gelişmeyle iş yapış şekilleri ve teknoloji politikaları yön 
değiştirdi; ekonomi dijital hale geldi. Dijitalleşmeyle birlikte her sektörde artan multimedya kullanımı ve üretilen verilerin 
analiz edilmesi ihtiyacı “büyük veri” kavramını ortaya çıkardı. Büyük verinin akıllı kullanımının çevresel sorunlarla baş 
etmekten sağlık sisteminin daha iyi hizmet vermesine, tarımda verimliliği ve gıda güvenliğini artırmaktan akıllı ulaştırma 
sistemlerine kadar pek çok sektörde devrim niteliğinde etkiler yaratabileceği öngörülüyor. Verinin “açık” hale gelmesi 
ise, veriden sağlanacak faydayı daha güçlü hale getiren bir unsur…

Güven de sağlanmalı
Her gün daha da genişleyen veri havuzu, kullanıcı güveninin sağlanmasını da gerektiriyor. Verinin saklanması ve 
işlenmesinde gerekli teknolojiler kritik önemde. 

Ülkeler ve şirketler ilgi gösteriyor
Büyük veriden ekonomik ve sosyal fayda üretmek amacıyla ülkeler ve şirketler bu alana büyük ilgi gösteriyor. Bu 
nedenle bu yılki çalışma programımızda dijital ekonominin temel unsurlarından olan veri güdümlü ekonomi başlığı 
altında büyük veri ve açık veri konularına eğileceğiz. Doğru ve planlı yatırımlarla dijitalleşmenin önünün açılmasının 
ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. 

Dünyada veriye dayalı proje başlatan kurumların sayısı artıyor
IDG Enterprise’ın BİT yöneticileriyle yaptığı bir anket sonucuna göre 2014 yılında veriye dayalı projeler başlatan 
organizasyonların sayısı yüzde 125 arttı1. 2015 yılında ise şirketlerin veriye dair girişimler için ortalama 7,4 milyon dolar 
kaynak harcayacağı öngörülüyor. Capgemini’nin2 9 ülkede, 1000 yöneticiyle yaptığı ankete katılanların yüzde 64’ü 
büyük verinin geleneksel iş yapma şekillerini değiştirmekte olduğunu düşünüyor. 

Teknoloji rekabet gücü için kritik bir unsur 
Teknoloji, özellikle Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT); bilgiyi üretme, işleme, saklama ve paylaşma konusunda sunduğu 
imkânlar, iş süreçlerine getirdiği yenilik ve yeni pazarlara erişim konusunda sağladığı avantajlarla firmaların rekabet 
gücünün şekillenmesinde çok kritik bir rol oynuyor. 

Tespitler-Çözüm önerileri 
Bu proje ile KOBİ’lerin teknoloji kullanımına ilişkin sorunların ve fırsatların tespitini yaparak, özel sektör ve kamu 
kurumlarının aksiyon alabileceği öneriler geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece firmaların teknolojik dönüşümüne katkı 
sağlayarak Türkiye’nin rekabet gücünün artırılmasını amaçlıyoruz. 

KOBİ’lerde BİT kullanımı henüz istenilen seviyede değil
TÜİK’in Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması (2014)’na göre en yüksek web sayfası sahipliği oranı 
yüzde 87,3 ile 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde iken, bunu yüzde 73,5 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve yüzde 
52,3 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti. 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 27,7’si bilgi paylaşımı 
için sosyal medya uygulamalarını kullandı. İnternet (web siteleri, online mağazalar) üzerinden ve/veya “Elektronik Veri 
Alışverişi” üzerinden mal/hizmet siparişi alan/satan girişim oranı ise yüzde 8,6’da kaldı. 

Teknolojik dönüşüm ekonomiye katkı sağlayacak
Bilgi teknolojilerine daha fazla yatırım performans artışı, verimlilik ve karlılığı beraberinde getiriyor. BCG tarafından 
Microsoft için hazırlanan ve Brezilya, Çin, Almanya, Hindistan ve ABD’yi kapsayan araştırmaya göre, KOBİ’ler teknoloji 
kullanım oranında lider şirketleri yakalayabilirse 6 milyon yeni istihdam ve 770 milyar dolar gelir sağlanabilecek.3   
KOBİ’lerin teknolojik dönüşümü arttıkça Türkiye’de de ekonomiye  önemli katkılar sağlanması mümkün. 

1“IDG Enterprise 2015 Big Data & Analytics Survey”, IDG Enterprise, Mart 2015: 
http://www.idgenterprise.com/report/2015-big-data-and-analytics-survey
2“Big & Fast Data: The Rise of Insight-Driven Business”, Capgemini, Mart 2015: 
https://www.capgemini.com/thought-leadership/big-fast-data-the-rise-of-insight-driven-business

3“Ahead of the Curve: Lessons on Technology and Growth from Small-Business Leaders”, The Boston Consulting Group (BCG), 2013: 
http://download.microsoft.com/download/9/6/D/96D22CC6-314F-4BE9-897A-F9F9F7B9D08B/Ahead_of_the_Curve_Oct.pdf
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TCCI AVRUPA EKONOMİK ENTEGRASYONU KÜRSÜSÜ NOTLAR

MERCATOR VAKFI “TÜRKİYE-AVRUPA GELECEK FORUMU”

Kürsü aracılığıyla Almanya’da ve Türkiye’de akademik çevrelere, kanaat 
önderlerine ve iş dünyası temsilcilerine erişilmesi hedefleniyor. Ayrıca 

Türkiye-Almanya arasında bir tartışma platformu oluşturulması ve TÜSİAD’ın 
çalışmalarına akademik katkı sağlanması da planlanıyor. 

Forumun amacı, Türkiye - Almanya ve Avrupa’dan genç liderlerin 
Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerini tüm boyutlarıyla incelemesine ve birbirleriyle 
kalıcı ilişkiler geliştirmesine olanak sağlayan bir diyalog platformu oluşturmak.

TÜSİAD olarak, AB’nin lokomotifi konumunda olan ve Türkiye’nin birinci ticaret ve yatırım partneri olan Almanya’ya 
yönelik “Turkey: Culture of Change Initiative” çatısı altında iletişim çalışmaları yürütüyoruz. Bu bağlamda, Almanya 
özel sektörünün girişimiyle kurulan ve dünyanın sekizinci en iyi Executive MBA programına sahip European School 
of Management and Technology bünyesinde “TÜSİAD/TCCI Avrupa Ekonomik Entegrasyonu” kürsüsünü 2014 
senesinde hayata geçirdik. Kürsü aracılığıyla Almanya’da ve Türkiye’de akademik çevrelere, kanaat önderlerine 
ve iş dünyası temsilcilerine erişilmesini hedefliyoruz. Ayrıca, söz konusu kürsü çalışmalarıyla inovasyon, ekonomik 
entegrasyon ve rekabetçilik alanlarında Türkiye - Almanya arasında yeni iş birliği olanaklarının yaratılması açısından bir 
tartışma platformu oluşturmayı ve TÜSİAD’ın bu alanlarındaki çalışmalarına akademik katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

AB’nın lokomotifi Almanya’ya yönelik “Turkey: Culture of Change Initiative” çatısı altındaki iletişim çalışmalarımız 
çerçevesinde, üyelerimizden gelen yönlendirmeler doğrultusunda geleceğin liderlerine ve kanaat önderlerine yönelik 
bir proje hayata geçirilmesi planlanıyoruz. Bu bağlamda Mercator Center for International Affairs ortaklığında 
düzenlediğimiz “Türkiye - Avrupa Gelecek Forumu” ile Türkiye - Almanya ve Avrupa’dan genç liderlerin Türkiye - 
Avrupa Birliği ilişkilerini tüm boyutlarıyla incelemesine ve birbirleriyle kalıcı ilişkiler geliştirmesine olanak sağlayan bir 
diyalog platformu oluşturmayı amaçlıyoruz. 
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