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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.


