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Sayõn Bakanõm, Sayõn Konuklar, Değerli Basõn Mensuplarõ,
Çalõşma hayatõnõ düzenleyen yasalarõn iş yaşamõnõn ihtiyaçlarõna cevap verecek
şekilde ele alõnmasõ; rekabetçi bir piyasa düzeni, girişimciliğin ve istihdamõn gelişmesi
ve uluslararasõ rekabet gücümüz açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr. İş yasalarõnõn
çalõşma yaşamõnõn dinamizmiyle uyumlu olmasõ ve "işyerinin ve üretimin
sürdürülebilirliği”ni esas almasõ, toplumsal refahõn gelişmesine de katkõ sağlayacaktõr.
Bu çerçevede TÜSİAD olarak, katõ kurallar içeren, yeni gelişmelere ve ihtiyaçlara
kapalõ, esneklikten yoksun bir hüviyet taşõyan İş Kanunu’nun değiştirilmesi sürecinde,
hükümetimize ilettiğimiz görüşlerimizde ağõrlõklõ olarak bu noktayõ vurguladõk.
Öncekine göre olumlu özellikler ve yenilikler ihtiva eden yeni İş Kanunumuz,
hepimizin bildiği gibi, yoğun bir çalõşma dönemi sonucunda geçen yõl yasalaştõ. Bir
yõlõnõ dolduran İş Kanunu’nun doğru yorumlanmasõ ve uygulanmasõ, bu düzenlemenin
kritik başarõ faktörü durumunda. Bu nedenle, İş Kanunu uygulamalarõ konusunda
yargõda içtihatlarõn oluşmasõ sürecinde, hem hukuksal çerçevede bir değerlendirme
yapmak hem de uygulamayla ilgili bilgi alõş verişi ortamõ sağlamak amacõyla, öncelikli
konu başlõklarõ hakkõnda seminerler düzenlemeyi planladõk.
Bu çerçevede bugün burada, İş Kanunumuzda “iş sözleşmesinin feshi ve iş güvencesi”
konusunu ele almak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çalõşma ve Sosyal Güvenlik
Bakanõmõz Sayõn Murat Başesgioğlu'nun konuşmalarõndan sonra başlayacak olan
oturumumuzda, değerli konuşmacõlarõmõz konuyu detaylõ şekilde irdeleyecek ve
katõlõmcõlarõmõzõn sorularõnõ yanõtlayacaklar. Ben de seminerimizi açarken, daha
makro düzeyde, üyesi olmayõ hedeflediğimiz Avrupa Birliği perspektifi çerçevesinde
istihdam stratejisi konusuna değinmek istiyorum.
Günümüzde küresel rekabet, esnekleşme olgusunu zorunlu olarak gündeme getirmekte
ve çalõşma hayatõnõ yakõndan etkilemektedir. Bilgisayar teknolojisi çok kõsa sürede
tüm dünyada etkilerini göstermiştir. Bu yeni teknoloji nedeniyle yeni çalõşma türleri
hõzla yaygõnlaşmõş, işin düzenlenmesinde yepyeni model ve uygulamalar ortaya
çõkmõştõr. Ekonomik ve sosyal açõdan gelişmiş ülkelerde bile, çalõşma hayatõndaki
yeniliklerin önünü açmak, istihdamõ geliştirmek ve rekabet gücünü artõrmak için yeni
tedbirler getirilmektedir.
Bu çerçevede Avrupa Birliği, Avrupa’yõ on yõl içinde dünyanõn en rekabetçi ve en
dinamik bilgi toplumu yapmak amacõyla, istihdamõ, ekonomik reformlarõ ve toplumsal
uzlaşmayõ güçlendirmek üzere, 23-24 Mart 2000 tarihlerinde Lizbon’da bir strateji
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belgesi benimsemiştir. Lizbon Stratejisi’nde, sürdürülebilir ekonomik büyümenin
gerçekleştirilmesi ve “daha çok ve daha iyi iş” yaratõlmasõnõn altõ çizilmektedir. Daha
çok ve daha iyi iş için ise aktif bir istihdam politikasõnõn geliştirilmesi gereği
vurgulanmaktadõr. Avrupa Birliği’nin rakamsal hedefleri de, ulaşõlmak istenen tabloyu
daha net ortaya çõkarmaktadõr: % 61 olan ortalama istihdam oranõnõn 2005'e kadar %
67'ye, 2010'a kadar ise % 70’e yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Bu hedefler çerçevesinde, AB üyesi ülkelerin istihdam politikalarõnda dikkate almalarõ
amacõyla, Temmuz 2003’te bir “İstihdam Kõlavuzu” kabul edilmiştir. Kõlavuzda,
istihdam politikalarõnõn gözetmesi gereken ve birbirini tamamlayõcõ nitelik taşõyan üç
temel amaç, "tam istihdam", "işte kalite ve verimlilik", "sosyal uyumun sağlanmasõ ve
sosyal dõşlanmanõn önlenmesi" olarak sõralanmõştõr.
İstihdam Kõlavuzu’nda spesifik olarak ise; iş yaratõlmasõ, girişimciliğin teşviki, işgücü
arzõnõn artõrõlmasõ, insan kaynaklarõnõn geliştirilmesi, yaşam boyu öğrenim, kadõnerkek arasõnda fõrsat eşitliği, kayõtdõşõ istihdamõn kayõtlõ hale getirilmesi, bölgesel
istihdam farklõlõklarõnõn ele alõnmasõ gibi konulara vurgu yapõlmõştõr.
Ekonomide ve işgücü piyasasõnda oluşan yeni koşullara işletmelerin ve çalõşanlarõn
adaptasyonunun sağlanmasõ, İstihdam Kõlavuzu’nun bir diğer öncelikli konusunu
oluşturmaktadõr. Bu kapsamda, esneklik ile iş güvencesi arasõnda sağlõklõ bir denge
kurulmasõ gereğinin altõ çizilmektedir.
Özetle, üyesi olmayõ hedeflediğimiz Avrupa Birliği, rekabetçi ve dinamik bir ekonomi
yolunda istihdam stratejisini belirlemekte ve tüm üye ülkeleri yukarõda belirttiğim
öncelikleri dikkate almaya davet etmektedir. Ülkemizin de bu çerçevede kendi
konumunu gözden geçirmesi ve gerekli tedbirleri almasõ bir zorunluluk olarak
karşõmõza çõkmaktadõr.
Bilindiği gibi, Türkiye son on yõlda yaşadõğõ ekonomik krizler nedeniyle büyüme ve
istihdam alanõnda olumsuz bir performans sergilemiş, işsizlik oranlarõ özellikle son
kriz ertesinde ciddi bir sõçrama göstermiştir. Ekonomideki daralmalarõn etkisiyle
ortaya çõkan konjonktürel etkilerin yanõ sõra, tarõm ağõrlõklõ ekonomiden sanayi ve
hizmet ağõrlõklõ ekonomiye geçişin yarattõğõ değişim süreci, sürdürülebilir ve yüksek
ekonomik büyümenin gerekliliğini ortaya koymaktadõr. Her yõl işgücüne eklenen nüfus
da dikkate alõndõğõnda, gerek Avrupa Birliği perspektifi gerekse yüksek işsizlik
oranlarõnõn yarattõğõ ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunlarõn giderilmesi açõsõndan,
ülkemizin istihdam politikasõnda başarõlõ olmasõ şarttõr.
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Geçtiğimiz yõl mayõs ayõnda yayõnlanan “Türkiye’de İşgücü Piyasasõ ve İşsizlik”
başlõklõ raporumuzda yer aldõğõ üzere, yõllõk ortalama yüzde 2.5 civarõnda artan tarõmdõşõ işgücü arzõnõn gelecek on yõlda artõş oranõnõn yüzde 4.1’e yükseleceği tahmin
edilmektedir. Yõllõk yüzde 5 büyüme oranõ varsayõmõ altõnda, 2010 yõlõna kadar
işgücüne yaklaşõk 6 milyon kişinin ekleneceği öngörülmektedir. Yüzde 12’nin
üzerinde seyreden tarõm-dõşõ işsizlik oranõn aşağõlara çekilebilmesi için her yõl 750,000
net istihdamõn yaratõlmasõ gereklidir.
Ancak, yaklaşõk son bir yõllõk dönemde yüksek üretim artõşõ sağlanmõş olmasõna
rağmen, istihdam rakamlarõnda henüz ciddi bir iyileşme ortaya çõkmamõştõr. İçinde
bulunduğumuz dönemde, verimlilik artõşõnõn ekonomik büyümeden daha hõzlõ
gerçekleşmesi, istihdam rakamlarõndaki iyileşmeyi geciktirmektedir. Bu çerçevede,
Türkiye’de işsizlikle etkili bir mücadelenin yolu “sürdürülebilir ve yüksek” ekonomik
büyümeden geçmektedir.
Ekonomik büyümenin sürdürülebilir olmasõ ve hõzla istihdam yaratõlmasõ hedefi
gözetilirken, çalõşma yaşamõnõ düzenleyen kurallarõn bu sürece destek olmasõ, bu
kapsamda İş Kanunumuzun getirdiği kavram ve kurallarõn yorumu ve uygulamasõ
önem kazanmaktadõr.
Sözlerime son verirken, seminerimizin, yeni İş Kanunu çerçevesinde "iş sözleşmesinin
feshi ve iş güvencesi" konusunun hukuki boyutu ve çalõşma yaşamõ pratiği açõlarõndan
derinlemesine irdeleneceği, verimli bir toplantõ olmasõnõ diliyor, beni dinlediğiniz için
teşekkür ediyorum.
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