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Sayõn Bakanõm, değerli konuklar, değerli basõn mensuplarõ,
Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği adõna hepinizi saygõyla selamlõyorum.
“Türkiye’de İşgücü Piyasasõ ve İşsizlik” raporumuzun tanõtõm toplantõsõna
hoşgeldiniz.
Bugün ekonomi gündemimizi yakõndan ilgilendiren işsizlik konusunu tartõşmak için
bir araya gelmiş bulunuyoruz. İşsizlik, aynõ zamanda bir sosyal yara olmasõ nedeniyle,
günlük hayatõmõzda sõk sõk karşõmõza çõkan bir sorundur. Ancak pek çok psikososyolojik sonuca neden olan bu yaraya, bugüne dek yeterince bilimsel bir bakõş
açõsõyla yaklaşõlmamõştõr. Hükümetin artõk bu konuyu, “uzun vadeli bir istihdam
politikasõ” çerçevesinde ele almasõ gerekmektedir.
Bu tarz bir politikanõn hedefleri ve araçlarõ olmasõ gerekir. Hedefler belirlenirken
demografi, göç hareketleri, uzun vadeli büyüme perspektifleri, toplam faktör
verimlilikleri, mesleki eğitim, gelir dağõlõmõ, uluslararasõ rekabet şartlarõnda
sektörlerin istihdam üretme kapasitesi gibi unsurlarõ kapsayan bir toplu analiz
gereklidir.
Demografi, gelir dağõlõmõ, büyüme, eğitim ve sektörel rekabet gücü konularõnda
yayõnlanmõş TÜSİAD raporlarõ ve McKinsey firmasõnõn Şubat 2003 tarihli
“Türkiye’de Verimlilik ve Büyüme Atõlõmõnõn Gerçekleşmesi” raporu konunun çeşitli
boyutlarõnõ bilimsel açõdan ele alan çalõşmalardõr. Ancak bu konuda çeşitli kurumlar
arasõnda ciddi bir koordinasyon ihtiyacõ bulunmaktadõr. Örneğin, Başbakanlõğa bağlõ,
1985 yõlõnda kurulmuş bir İstihdamõ Geliştirme Yüksek Koordinasyon Kurulu var.
Amacõ “İstihdamõ geliştirmek, işsizlik sorununa çözüm yollarõ bulmak ve bu konuda
eşgüdümü sağlamak”. Bu kurulun gerektiği şekilde faaliyet gösterdiği takdirde, bu
koordinasyon ihtiyacõnõ karşõlayabileceğini düşünüyoruz.
Bizim çalõşmalarõmõz işsizlikle mücadele edebilmek için özel sektörün yõlda 700.000
istihdam yaratmasõ gerektiğini gösteriyor. Bunun için çõrpõnõyoruz. Tüm TÜSİAD
söyleminin arkasõnda bu gerçeği bulmak mümkündür. AB üyeliği, AB’ye uyum
süreci, yatõrõm ortamõnõn iyileşmesi, istikrar, yabancõ sermaye, AB standartlarõnda
devlet yardõmlarõ, hatta tüm eğitime ve dõş politikaya ilgimizin arkasõnda da bu konu
var.
Konuya bir tesbitle girmemizde fayda var. İşsizliğin gelişimini izlemek için esas
almamõz gereken “tarõm dõşõ işsizlik” oranõ, 2002’nin son çeyreğinde, yüzde 16.1 gibi
çok yüksek bir orana ulaşmõştõr. Oysa bu oran, yüzde 9 ile 2000 yõlõnda olmasõ
gerekenden yüksek ama çok daha mütevazi bir düzeydeydi. İki yõl içinde devasa bir
işsizlik sorunu yarattõk.
İşsizlikteki bu patlamada, kuşkusuz 2001 yõlõnda ekonomimizin geçirdiği büyük
sarsõntõ ve yatõrõmcõ güveninin kaybolmasõ önemli bir rol oynadõ. Yeterince istihdam
yaratõlamadõ. Öte yandan işsizliğin patlamasõnõn ikinci bir nedeni de işgücü arzõndaki
büyük artõş oldu.
Son yõllarda geçmişe kõyasla, giderek daha çok sayõda insanõmõz işgücü piyasasõna
giriyor. Bunun başlõca nedeni, özellikle kadõnlarda eğitim düzeyinin düzenli olarak
artmasõ. Eğitim düzeyi artan kadõnlarõn çalõşmaya daha çok teşvik edilmeleri doğal bir
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süreç. Aynõ zamanda erken emekliliğin son bulmasõ ile işgücü piyasasõnõ terk
edenlerin sayõsõ da düşüyor.
Bu gelişmenin arzu edilen bir gelişme olduğunu belirtmeliyim. Ülkemizde çalõşabilir
nüfusun giderek daha büyük bir bölümünün üretime katkõ yapmaya başlamasõ,
Türkiye ekonomisini güçlendirecek çok önemli bir dinamiktir. Büyük bir “fõrsat
penceresi” önümüzde duruyor.
Ancak bu fõrsatõ kullanabilmemiz için de çalõşmak isteyen insanlarõmõzõn büyük
çoğunluğuna yeni iş imkanlarõ yaratmak zorundayõz. Kõsacasõ işsizliği hõzla azaltmak
zorundayõz. Aksi takdirde fõrsatõ kaçõracağõmõz gibi, sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn
açõklarõnõn kaldõramayacağõmõz bir düzeye ulaşmasõ tehlikesi ile de karşõ karşõya
kalacağõz. İşsizliğin yaratacağõ toplumsal ve siyasal sorunlar da cabasõ olacak.
İşsizlikle mücadelenin anahtarõ her yõl büyük miktarda iş imkanlarõ yaratabilmemize
bağlõ. Devletin istihdama yapabileceği katkõ artõk son derece kõsõtlõ. Ekonomik istikrar
sağlanõp, bütçe aşõrõ faiz yükünden kurtuluncaya kadar da kõsõtlõ kalmaya mahkum.
İstihdam yaratma görevi çok büyük ölçüde özel sektörün sõrtõnda.
Raporumuzun bulgularõna göre, işsizliği kabul edilebilir bir düzeye düşürebilmek için
özel sektörün önümüzdeki sekiz yõl boyunca her yõl yaratmak zorunda olduğu net
istihdam miktarõnõn 700.000 olduğunu söylemiştik. Geçen yõl özel sektörün sadece
350.000 net istihdam yaratabildiğini dikkate alõrsak işimizin ne kadar zor olduğunu
daha iyi kavrarõz.
Bu kadar işi yaratabilmek için hõzla ve istikrarlõ bir şekilde büyümek zorundayõz.
Yine raporumuzda gerekli ekonomik büyüme hõzõ yüzde 6 olarak tahmin ediliyor. Bu
ulaşõlamayacak bir hedef değil. Türkiye’nin insan ve sermaye kaynaklarõ, eğitim ve
girişimcilik düzeyi bu büyüme hõzõnõ yakalamak için fazlasõyla yeterli. Eksik olan
ekonomik istikrar.
Sorunumuz sadece makroekonomik istikrardan ibaret değil. Kullanamadõğõmõz
yabancõ sermaye potansiyelini gerçekleştirmek ve giderek daha çok komşu ülkelere
yönelen yerli sermayeyi ülkede tutabilmek için başta yatõrõm ortamõnõn iyileştirilmesi
olmak üzere, yargõda, bürokraside köklü reformlar yapmak zorundayõz. Yerli ve
yabancõ yatõrõmlarõn önündeki engellerin kaldõrõlmasõ amacõyla Başbakanlõk
bünyesinde oluşturulan “Yatõrõm Ortamõnõn İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu”
çalõşmalarõnõn kesintisiz ve sonuç alõcõ şekilde devam etmesi gerekmektedir.
İşsizliği azaltmanõn diğer bir yolu da işgücü maliyetlerinin düşürülmesinden
geçmektedir. OECD ülkeleri içinde, istihdam vergileri şeklinde adlandõrõlan, vergi ve
çeşitli primler itibariyle Türkiye halen en yüksek orana sahip. Yüksek işgücü
maliyetleri istihdamõ kõsõtlayan önemli bir etken. Tabi burada kayõtlõ sektörü
kastediyorum. Tarõm dõşõnda her üç kişiden biri kayõtsõz çalõşõyor.
Bir yandan istihdamõ artõrmak diğer yandan da kayõt dõşõ sektörü önemli ölçüde
sõnõrlamak istiyorsak, ücret dõşõ işgücü maliyetlerini hõzla düşürmek zorundayõz. Bu
maliyetler sadece vergi ve primlerden de ibaret değil. Fazla mesai düzeni, kõdem
tazminatõ yükleri de önemli maliyet unsurlarõ olarak sayõlabilir. İş güvencesinin de
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yürürlükte olduğu bu dönemde, mevcut İş Kanunu’na göre önemli esneklikler getiren
İş Kanunu Tasarõsõ’nõn bir an önce yasalaşmasõ zorunludur.
İşsizlikle mücadele, daha mikroekonomik düzeyde de ele alõnmak zorunda. Bir
yandan işsizler iş ararken diğer yandan da firmalar işçi arõyorlar. İşsizlerle işçi arayan
firmalarõ etkin bir şekilde buluşturacak kurumlardan yoksunuz. “İş-Kur Yasasõ”
aylardõr beklemekte. Oysa Türkiye’nin acilen işsizleri yeniden eğitmeye, firmalarõ
istihdama teşvik etmeye ihtiyacõ var. Bir diğer önemli ihtiyaç da daha vasõflõ, aranan
mesleklere ağõrlõk veren bir eğitim sistemi. Hükümet bir an önce kapsamlõ bir eğitim
reformunu gündemine almak zorundadõr.
İşsizlikle topyekün mücadele, hükümetimizin en önemli önceliği olmalõdõr. Bu
mücadelenin anahtarõ, yukarõda da belirttiğim gibi ekonomik istikrardõr. Büyümenin
yolu ekonomik istikrardan geçmektedir. Bir yandan istikrar programõnda öngörülen
iktisat politikalarõ ve yapõsal reformlar tavizsiz uygulanõrken, diğer yandan da işgücü
piyasasõnda gerekli kurumsal düzenlemeler bir an önce gerçekleştirmelidir.
Türkiye ekonomisinin istikrar arayõşõnda, mevcut ekonomik program tek referanstõr.
Niyet Mektubu’nda, 2003 ve sonraki seneler için mali disiplinin sağlanarak %6.5’lik
faiz dõşõ fazla verilmesi, kamu istihdamõnõn azaltõlmasõ, BDDK’nõn güçlendirilmesi ve
özelleştirmenin hõzlandõrõlmasõ gibi temel konularda taahhütlerde bulunulmuştur.
Dolayõsõyla, yeni hükümet ilk beş ayõnõn sonunda önemli bir gecikmeyle, ekonomik
programõn kaldõğõ yerden devam edeceği bir noktaya gelmiş bulunmaktadõr.
2003 yõlõ büyüme performansõ büyük ölçüde ekonomik programõn uygulanmasõna
bağlõ olacaktõr. Irak savaşõnõn beklenenden önce sona ermesiyle, dünya ekonomileri
için risk oluşturan yüksek petrol fiyatlarõ hõzla gerilemiş ve belirsizlik kademeli olarak
azalmaya başlamõştõr. Bölgeye yönelik riskler ise halen mevcut olmakla beraber
bunlarõn da kõsa zamanda ve yeni bir çatõşmaya yol açmadan çözümlenmesi
beklenmektedir.
Global ekonomi için bekleyişler olumluya dönerken, Türkiye için de turizm başta
olmak üzere sektörel beklentilerde kõsmi iyileşme yaşanmaktadõr. IMF’nin Niyet
Mektubunu onaylamasõ, Amerikan yönetiminin Irak savaşõndan doğan zararlarõna
karşõlõk Türkiye’ye 1 milyar dolar hibe ya da 8.5 milyar dolar krediyi kabul etmesi ve
Irak’õn yeniden inşasõnda Türkiye’nin de yer alacağõnõn belirginleşmesi beklentileri
olumluya çevirmektedir.
Sözlerime son verirken raporumuzun, ekonomik ve sosyal açõdan kanayan bir yara
haline gelmiş bulunan işsizlik sorununun çözümüne katkõda bulunmasõnõ diliyor
sizleri bir kez daha saygõyla selamlõyorum.
Beni sabõrla dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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