
 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı (TİSK) ve B20 İstihdam ve Eğitim Görev Gücü 

Eşbaşkanı Erol Kiresepi, B20 ve G20'nin Türkiye Dönem Başkanlığı'ndan bu yana nasıl geliştiğini tartışıyor. 

 

2015'te Türkiye G20 Başkanlığını yaptı. Geriye dönüp bakarsanız, Türkiye Cumhuriyeti 

Başkanlığı'ndaki B20 tavsiyelerinin o zamandan beri somut bir adım öne sürdüğünü söyleyebilir 

misiniz? G20 tarafından hangi konular için daha fazla taahhüt istiyorsunuz? 

Başlangıç olarak, Arjantin'e olan güvenimi vurgulamak isterim, B20'nin çalışmalarının başarısını 

sürdürmek için elinden gelenin en iyisini yapacak ve önceki Başkanlıkların çalışmalarına dayanarak 

dünyanın dikkatini yeni konulara çekecektir.  

B20 Türkiye'ye baktığımızda, kapsayıcılığın o yılın en önemli ilkesi olduğunu görüyoruz. İki yılın 

sonunda, B20 ve G20'yi daha kapsayıcı hale getirmenin başarıldığını görmek harika. 

İlk olarak, Türkiye gelişmekte olan ülkeler için G20'yi daha uygun hale getirme süreci başlatmış ve Çin 

yukarıda belirtilen hedefe ulaşmak için iyi bir çerçeve çizmiştir. 2017'de G20'nin Alman liderliğinin bu 

çabalara devam ettiğini ve G20'yi gelişmekte olan ülkelerle daha alakalı hale getirdiğini görüyorum. 

İkinci olarak, Türkiye’nin Dönem Başkanlığı döneminde KOBİ'lere kapsamlı bir gündem belirlemek için 

özel önem verilmiştir. Bu önemlidir, çünkü G20’nin genellikle sadece Çok Uluslu Şirketler’in (ÇUŞ) ulus 

devlet sistemi içinde bir yol haritası belirlemeleri konusunda bir forum olduğu düşünülürdü.  

Business 20 (B20) görev gücünün desteği, Türkiye Dönem Başkanlığı öncesinde tamamen Çok Uluslu 

Şirketlere dayanmaktaydı.  Türkiye, yerli KOBİ'lerin küresel politika tartışmalarına dâhil edilmesine 

imkân tanırken, Çin ve Almanya Başkanlıkları da KOBİ'lerle ilgili küresel tartışmanın içeriğine 

odaklandı. Kapsayıcılık bakımından Alman katkısı, KOBİ'leri Küresel Değer Zincirlerine (GVC) entegre 

etme konusundaki odak noktasıydı ve çok önemliydi. Dahası, G20'nin bu KOBİ politika geliştirme 

çabalarına olumlu tepki vermesi, daha kapsayıcı bir G20 için müthiş bir başarıdır. 

Üçüncüsü, 2015'te Türkiye Dönem Başkanlığı sırasında ilk kez B20 Dijital Ekonomi Platformu başlatıldı 

ve “dijitalleşme”, G20 için yeni bir gündem maddesi olarak önerildi. Alman B20 Dönem Başkanlığı 

sırasında sayısallaştırmanın en önemli gündem maddelerinden biri olması da önemli bir başarıdır ve 

önümüzdeki yıllarda bu konuda daha fazlası bekleniyor. 

Bu üç konunun yanı sıra, Çin ve Almanya Dönem Başkanlığı esnasında Türkiye'nin B20 tavsiyelerinin 

somut eylemlere dönüşme sürecinin yavaş ilerlediğini göreceğiz.  Türkiye Dönem Başkanlığı 

tavsiyelerimize baktığımızda, B20'nin G20 liderlerine, istihdam olanakları yaratmak, işgücü 

piyasalarını daha dinamik ve kapsayıcı hale getirerek gençlerin ve kadınların işgücüne katılmalarını 

arttırmak ve becerilerin uyumsuzluğunu azaltmaya yönelik programlar geliştirmek yoluyla iş dostu bir 

çevreye daha fazla odaklanmalarını ve “yenilikçilik” ile hızlı teknolojik değişim çağında “beceri 

uyuşmazlıklarını” azaltmayı amaçlayan programların geliştirilmesi ve finanse edilmesini tavsiye 

ettiklerini görüyoruz. İş ortamı reformlarıyla ilgili veriler, işletme dostu bir ortam sağlamak 

konusunda önemli bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, çabalar sınırlı ve daha da 

iyileştirmeye ihtiyaç var. 



Avustralya G20 Başkanlığı'nın, kadınlar ve erkekler arasındaki işgücüne katılma oranındaki açığı 2025 
yılına kadar yüzde 25 oranında kapatma konusundaki iddialı hedefinden bu yana,  gençlerin ve 
kadınların işgücüne katılımı konusundaki çabaların devam ettiğini görüyoruz. 
 
G20 Taahhütlerinin Uygulanması hakkındaki bir IOE-BIAC anketi göre, G20 üyelerinin ezici çoğunluğu 

ücretler ve katılım oranlarındaki cinsiyet farkının azaltılması konusundaki çabaların farkındaydı. 

Bununla birlikte, G20 üyelerinin yarısı, bu çabaların dikkate değer derecede bir olumlu sonuç 

vermediğini belirtti. 

“Beceri uyuşmazlığı”, hükümetlerin sürdürülebilir politikalar ve reform paketlerinde olması gereken 

başka bir konudur. Yeteneklerini işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre geliştirmeleri için gençlere 

fırsatlar sunulmalıdır. Eğitim politikası bunun için kritik öneme sahiptir. Farklı ulusal gerçekleri ve 

koşulları göz önünde bulundurarak, çalışanları teknolojiye ve gelişmekte olan işlere uyumlu hale  

getirmek amaçlanmalıdır. 

G20 Türkiye Dönem Başkanlığı tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için bireysel çabalar olmakla 

birlikte, her bir “G20 Tebliğinin” takibi için önemli bir izleme mekanizması olması esastır. Düzgün bir 

uygulama olmadan, G20'nin görevini tamamlaması imkânsızdır.  


