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TİSK: “ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE, BÜYÜMEYE VE İLERLEMEYE
DEVAM EDELİM”
16 Nisan 2017 Referandum Oylaması sonrasında TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Kudret Önen’in yayımladığı mesajda şunlar kaydedildi:
“Referandum Oylamasının Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.
Referandum halkın iradesinin yönetim sistemini belirlemeye direkt etken olması
sebebiyle, doğrudan demokrasinin güzel bir örneğidir. 16 Nisan 2017 tarihinde
gerçekleşen Referandumun barış, huzur ve güven ortamında gerçekleşmiş olması
memnuniyet vericidir. Toplumun sağduyusunu bir kez daha kanıtlayan bu durum,
demokrasimiz açısından önemli bir başarıdır.
Referandum çalışmaları dolayısıyla, uzun süredir Ülkemizin gündemine siyaset
hakim olmuştur. Vatandaşlarımız iradesini ortaya koyduğuna göre, artık çalışmaya,
üretmeye, büyümeye ve ilerlemeye devam etmemiz gerekir.
Güçlü, kararlı ve dünya ekonomisini yakından takip eden bir ekonomi yönetimi
oluşturulmalı, sektörlerimizin sürdürülebilir büyüme ve rekabetçiliğini geliştirecek
kısa ve orta vadeli tedbirler, yapısal reformlar hızla devreye girmelidir.”

TİSK HAKKINDA
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), gönüllü teşkilatlanma esasına göre faaliyet gösteren ve Türk işverenlerini
endüstri ilişkileri alanında yurtiçinde ve yurtdışında temsil eden tek üst kuruluş. 20 Aralık 1962’de kurulan Konfederasyona,
ekonominin değişik sektörlerinde faaliyet gösteren 21 İşveren Sendikası üye. Bu İşveren Sendikalarına bağlı 9 bin 600 işyerinde,
1 milyon 230 bin çalışan istihdam ediliyor.
Türk sanayinin, yarım asrı aşkın süredir sosyal boyutunu temsil eden, “İşletmelerin Sesi” olma mantığı içinde faaliyet gösteren
Konfederasyon, ulusal düzeyde sosyal taraf olarak üçlü temsil esasının geçerli olduğu (Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü
Danışma Kurulu, Çalışma Meclisi, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TBMM’nin ilgili
Komisyonları gibi) tüm platformlarda ve ulusal düzeydeki 50’ye yakın kurum ve kuruluşta işveren kesimini temsilen yer alıyor.
TİSK, uluslararası düzeyde de Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Avrupa İş Dünyası
Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), G20/B20 Süreci, OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişari Komitesi (BIAC), Türkiye–
AB Karma İstişare Komitesi (KİK), Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED), Küresel İşbaşında Eğitim
Ağı (GAN), Avrupa İşbaşında Eğitim Birliği (EAfA), BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Karadeniz ve Hazar
İş Dünyası Birliği (BCB) nezdinde Türk İşverenlerini temsil ediyor. TİSK hakkında detaylı bilgiye www.tisk.org.trinternet
adresinden ulaşılabilir.

