


27-28 ARALIK 2019 /  ANKARA

TÜRKIYE IŞVEREN SENDIKALARI KONFEDERASYONU (TISK)

27. OLAĞAN GENEL KURULU

TİSK 27. OLAĞAN  
GENEL KURULU  

ANKARA’DA DÜZENLENDİ
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 27. Olağan Genel 

Kurulu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt 
Selçuk’un teşrifleriyle, 27-28 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara’da 

düzenlendi. İşçi ve işveren sendikalarının yöneticileri, siyasi parti 
temsilcileri ile çok sayıda davetlinin iştirak ettiği Genel Kurul,  

“Çalışma Hayatının Geleceği” temasıyla gerçekleşti. 
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Her alanda 
fırsat eşitliğine 
vurgu yapıldı
Genel Kurul Programı 

kapsamında, TİSK Yönetim 

Kurulu Üyeleri tarafından 

çalışma hayatında fırsat 

eşitliğini her alanda teşvik 

etmek amacıyla Ankara 

Kızılay’da yer alan Cafe Down 

ziyaret edildi.
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TİSK Yönetim Kurulu Anıtkabir’i ziyaret etti
TİSK Yönetim Kurulu, Genel Kurul Delegeleri ve TİSK ekibi 27. Genel Kurul kapsamında Anıtkabir’i 

ziyaret etti. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. 

Mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, TİSK Yönetim Kurulu olarak, Konfederasyonumuzun 27. Genel 

Kurulu münasebetiyle sizi saygı, minnet ve özlemle anmak için bir kez daha manevi huzurlarınızdayız. 

Türk İşverenleri olarak, ekonomimize katkı sağlamak ve ülkemizin küresel rekabette gücünü artırmak 

için hiç durmadan çalışıyoruz. Hızla değişen ve gelişen dünya koşullarında, Türkiye Cumhuriyeti’ni 

daha müreffeh seviyelere taşımak için yolumuzda kararlılıkla ilerliyoruz. Bizlere bu yolda, sizin 

ilke ve inkılâplarınız ışık tutuyor. Yüce Atamız, “Yurt sevgisi, ona hizmetle ölçülür.” sözünüzü vasiyet 

olarak görüyoruz. İşveren camiası olarak bize bıraktığınız emaneti, bu sorumluluk bilinciyle geleceğe 

taşıyoruz. TİSK Yönetim Kurulu olarak, cumhuriyete ve demokrasiye bağlılığımızı bir kez daha ifade 

etmekten gurur duyuyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.”
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“5G’nin Öncüsü” olarak anılan değerli bilim insanı 
Prof. Dr. Erdal Arıkan ile Özel Oturum yapıldı
Genel Kurul kapsamında “Yapay Zeka ve 5G- İşin Geleceği Açısından Bir Bakış” temalı özel oturum 

için  Prof. Dr. Erdal Arıkan sahne aldı. Didem Arslan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda 

Prof. Dr. Erdal Arıkan, yapay zeka ve 5G ile birlikte ortaya çıkan riskler ve fırsatlara değinerek, Türkiye 

için önerilerde bulundu. 
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27. Olağan Genel Kurulu  
Gala Gecesi düzenlendi
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 27. Genel 

Kurul Gala Gecesi’nde tüm katılımcılara hoş geldiniz konuşması 

yaptı. TİSK’in çok kıymetli üye sendikalar ve organizasyonlardan 

oluştuğunu belirten Akkol, TİSK’in ülke ekonomisine ve istihdama 

olan katkısını aktardı. Bu katkının giderek artacağına değinen Akkol, 

yakın zamanda ‘Çalışma Hayatının Geleceği’ konusunda önemli bir 

rapor lanse edeceklerini açıkladı. TİSK’in yeni vizyonunun Ülkemize 

değer katacak icraatlerden oluşacağını, tavsiye ve raporları 

icraate dönüştüreceklerini ve Ülkenin potansiyeli ile geleceğe 

olan inancının yüksek olduğunu aktardı. Akkol ayrıca; kamu, 

işçi ve işverenden oluşan üçlü sac ayağının dengeli ve entegre 

çalışmasıyla tüm problemleri çözebileceklerinin altını çizdi. 
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27. Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapan Özgür Burak Akkol şu ifadelere yer verdi: 

“TİSK, 57 yıl önce, ülkemiz ekonomisinde öncü 6 işveren sendikasının bir araya gelmesiyle kuruldu. 

Kurulduğu günden bu yana, TİSK, çalışma barışını ve sosyal diyaloğu temel alan bir anlayışla 

çalışıyor ve çalışacak. Farklı işkollarını temsil eden 21 üye işveren sendikamıza bağlı işletmeler 

ile 81 ilde faaliyet gösteriyoruz. Bu işletmelerimizde bugün yaklaşık 2 milyon kişi istihdam 

ediliyor. İşletmelerimiz ayrıca, bu yıl milli gelire 200 milyar dolar ve ihracata 100 milyar dolar 

katkı sağladı. Yine bu işletmeler, toplam istihdamda yüzde 6’ya yakın, buna karşılık SGK prim 

gelirlerinde yüzde 15’lik çok önemli bir paya sahip. İstanbul Sanayi Odası ilk 10 şirket sıralamasında 

Konfederasyonumuz çatısı altında bulunan işletmelerden 7 şirket yer alıyor. Gücünü, İSO 500 

içerisinde net satışlarda yüzde 48, ihracatta yüzde 56 ve istihdamda yüzde 40 paya sahip üye 

sendikalardan alan bir konfederasyonuz.”

27. Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapan  
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol:
TİSK, 57 yıl önce Ülkemiz ekonomisine yön veren 
6 işveren sendikasının öncülüğünde kuruldu
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Teknolojik gelişmelerin Türk işvereni ve Türk işçisi için fırsatlar yaratacağını 
düşünüyoruz
“Her yerde vurguluyorum, vurgulayacağım: Dijitalleşmenin, otomasyonun çalışma hayatında giderek 

artması, sanılanın aksine, ülkemiz için yepyeni fırsatlar yaratacak. Muazzam bir genç nüfusumuz var. 

Öğrenmeye açık, esnek kültürümüz, çalışkan vatandaşımız var. Cesaretli ve vizyoner bir geçmişe 

sahibiz. Sosyal medyayı sadece eğlence değil, iş amaçlı kullanma konusunda dünyada 13’üncüyüz. 

Yüzde 68 olan mobil bankacılık penetrasyonu ile dünyada 3’üncüyüz. Bunlar, doğru yönlendirme ile 

istediğimiz hedeflere ulaşabileceğimizin bazı göstergeleri. Bu bilinçle, biz de TİSK’te yeni bir dönem 

başlatıyoruz. Mevcutta yürüttüğümüz faaliyetleri devam ettirecek ama aynı zamanda TİSK olarak 

çalışma hayatının da geleceğine odaklanacağız. Bu süreç akabinde, ülkemizin 2023 vizyonu da 

başta olmak üzere milletimize hizmet edecek somut ve fark yaratan projeleri hayata geçireceğiz.”

Rapor değil icraat diyoruz
“Son dönemde açıkça taahhüt etmekten çekinmediğimiz bir söylemimiz var. Rapor değil icraat 

diyoruz. Özetle, ülkemizde 2030 yılına kadar yaklaşık 8 milyonluk bir işgücünün becerilerinin 

dönüşmesi gerekecek. Bu rakam, mevcut işgücünün neredeyse çeyreği. Bir başka bakış açısıyla, 

Bulgaristan’ın nüfusundan daha fazla. Dijitalleşme ve otomasyon süreçlerinden, Türkiye’nin 

fırsatlarla çıkması için, toplumu oluşturan bütün kesimlerin seferberliği gerek. İşçi, işveren, 

sivil toplum ve tabii ki devletimiz iş birliği içerisinde olmalı. Bu sorumlulukla hareket etmemiz 

kaçınılmaz. Biz kendimize düşen sorumlulukları Devletimizle birlikte yapmaya talibiz.” 

Sendikacılık 4.0
Sayın Akkol ayrıca, 

Sendikacılık 4.0’ı tüm 

işveren sendikalarına 

getirmeye çalışacağımızı 

ifade etti. Çalışma hayatında 

Türk işçisinin kat ettiği 

gelişimi ifade ederken, 

kardeş kuruluşlarımız olan 

işçi sendikalarının da benzer 

bir değişimi yaşaması 

gerektiğini belirtti. 
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TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Sayın Eyüp Alemdar: 

TÜRK-İŞ ve TİSK arasındaki Sosyal Ortaklık 
Anlaşması’nın büyük bir anlamı bulunmaktadır
TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Sayın 

Eyüp Alemdar yaptığı konuşmada; TÜRK-İŞ ve 

TİSK arasındaki Sosyal Ortaklık Anlaşması’nın 

büyük bir anlamı olduğunu not etti. Kayıt dışı 

çalışma oranının Türkiye’de %30’un üzerinde 

olduğuna da değinen Sayın Alemdar, Çalışma 

Barışı’nın önemini vurgulayarak, sendikal 

faaliyetlerin önündeki engellerin kaldırılması 

ve sendikalaşmanın önünün açılmasının 

gerekli olduğunu, iş birliğiyle bu sorunların 

çözülebileceğine dair inancını vurguladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan: 

Yeni TİSK anlayışı önemlidir
HAK-İŞ Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan 

konuşmasında; yeni TİSK anlayışının önemli 

olduğunun altını çizdi. HAK-İŞ olarak TİSK ile 

uzun yıllara dayanan bir ilişkileri olduğunu 

vurgulayarak, HAK-İŞ’in TİSK’i işçi hareketinin 

önemli bir parçası olarak gördüğünü belirtti.

Sayın Arslan, 21. yüzyılda 20. yüzyılın sendika 

yaklaşımıyla yola devam etmenin mümkün 

olmadığından bahsederek, sendikacılığın da 

değişime mecbur olduğunu not etti. 

Samimiyetin güveni beraberinde getireceğini 

dile getiren Sayın Arslan, bu iradenin 

oluşmasıyla tüm sorunların masada 

çözülebileceğini vurguladı. 
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Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın: 

Yapılan ortak çalışmalar 
önemlidir
Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın gelinen noktada 

1 milyonu aşkın kişinin sendikal örgütlenmesi olduğunu ve 

sosyal ortamlarda diyaloğa açık olunduğunu belirtti. TİSK ile 

yapılan ortak çalışmaların önemli olduğuna değindi.

Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanı Sayın Zehra 

Zümrüt Selçuk, TİSK’in ulusal 

ve uluslararası platformlarda 

Türkiye işveren kesimini 

başarıyla temsil ettiğini anlattı.

TİSK yönetimine, gösterdikleri 

gayretler ve çalışma hayatına 

katkı sağlayan çalışmalarından 

dolayı teşekkür eden Selçuk, çalışma hayatının sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için çalışanlar, 

işverenler ve kamu yönetimi arasındaki diyalog ve istişare süreçlerinin önemine dikkati çekti.

“İşçilerimizin, işverenlerimizin ve kamu yönetiminin temsil ettiği sosyal tarafların uyum içinde 

hareket etmesi, çalışma barışını sağlamak, ekonomiyi büyütmek ve istihdamı artırmak için hayati 

önem taşıyor.”

Bakan Selçuk şu ifadelerle konuşmasını bitirdi: “İnanıyoruz ki siz sanayicilerimiz, işverenlerimiz, 

ihracatçılarımızla Türkiye’yi yerli ve milli üretimi daha da artırarak ileriye taşıyacağız. Hep birlikte 

‘varız’ diyorum. ‘Gelecek hep birlikte mümkün’ diyorum.” 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk:

Gelecek 
hep birlikte 
mümkün

28 ARALIK 2019

TİSK 27. OLAĞAN GENEL KURULU

9



Gelecek Şimdi
Genel Kurul sürecinde, katılımcıların yeni nesil teknolojileri deneyimleyebilmesi adına “Gelecek 

Şimdi” temalı 3 farklı teknoloji platformu kuruldu: Mimiklerden duygu durumunu analiz edebilen 

ve etkinlikten maksimum fayda sağlanabilmesi için tavsiyede bulunan “akıllı ayna”, el hareketlerini 

algılayan “robotik el”, 3 boyutlu tasarım yapma imkanı sunan “tiltbrush teknolojisi”. 

Röportaj Köşesi
Genel Kurul’a yönelik geri 

bildirimlerin alınması ve 

TİSK ile ilgili ileriye dönük 

beklentilerin  paylaşılması için 

Kurul süresince delegeler ve 

katılımcılarla röportaj yapıldı. 

Akıllı aynaTiltbrush teknolojisi

Robotik el
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TİSK YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA  
ÖZGÜR BURAK AKKOL SEÇİLDİ

TİSK 27. Olağan Genel Kurulu seçim sonuçlarına göre, Yönetim Kurulu Başkanlığına Özgür Burak 

Akkol, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliklerine ise Nevzat Seyok, Celal Koloğlu ve Suat Çalbıyık seçildi.

TİSK’in yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: 

Ertan İren, Ali Cüneyt Arpacıoğlu, Erhan Polat, Levent Kocagül, Mehmet Naci İlci, Bora Koçak, 

Celal Kaya, Ahmet Bayraktar, Zekeriya Sancı, İmran Okumuş, Metin Demir, Mustafa Taşkın, F. Fethi 

Hinginar, Cengiz Taş, Tansel Özenbay, Nadir Yürüktümen, Bekir Burak Uyguner ve Adnan Çiçek. 

Denetleme Kurulu’na, Ramazan Yön, Erol Bakan, Aydın Fethi Baytan; Disiplin Kurulu’na ise Osman 

Nemli, Recep Şükrü Ergün, Erkan Muharrem Kafadar, Oğuzhan Gürsoy ve Bahise Kurt seçildi. 

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 27. Olağan Genel Kurulu’nda seçim sonucuyla ilgili 

olarak şunları söyledi: 

“Seçilen Yönetim Kurulumuz ile ‘rapor değil icraat’ ilkesiyle, ‘Yeni Nesil Sendikacılık’ anlayışında 

çalışmalarımızı sürdüreceğimize inancım tam. Ülkemizde sendikaların, sadece işçi veya işverenlere 

değil, topluma ve bireye hizmet veren, çevreye duyarlı kurumlar olması için öncülük etmeye 

ve sosyal projeler geliştirmeye hazırız. Bu dönüşüm hareketi ile ‘Çalışma Hayatının Refahı için 

Dönüştürücü Güç Olma’yı hedefliyoruz.”

28 ARALIK 2019

TİSK 27. OLAĞAN GENEL KURULU

11


