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Degerini h i~b i r  donem ve ortamda Nitekim, yapllan aragtlrmalar ulkemizde 
kaybetmeyen bir atasozumuz var: "Biri yer, igsizlik oranlnln gelecek on yllda iki katlna 
biri bakar; k~yamet ondan kopar." Bu qkacaglnr gostermektedir. 
atasozumuz sosyal adalet ve paylag~m Turkiye lgveren Sendikalarr 
ilkelerini ~ o k  aqk dile getiriyor. Konfederasyonu bu duguncelerle istihdam 
Tarihin her doneminde, degigik her cografi konusunda ara~tlrma yarramasl a ~ m a k  
ve siyasi ortamda, ekonomik veriler ile ihtiyacln~ duymugtur. 
paylag~m, dayan~gmay~ ya da sert ayrlglm 
iligkilerini beraberinde besleyerek 
olgunlagtlrlr. Turkiye'miz hem adil paylag~m, 
hem de ig bulma egitligine sahip degildir. Bu 
prtlarda AB'nin veya uygar topluluklarln 
bizi kabullenebileceklerini dugunmek ham 
hayalden ibarettir. 

Bir memlekette iggucunun %63'u duzgun 
bir igten yoksun ise, o memleketin kurum, 
kurulug ve ~alrgan insanlarrnln'da gelecege 
umutla bakmalarr mumkun degildir. 

:-' [Jlkemizde igsizlik hizl~ bir art19 trendi 
i iqindedir. Kentlerde 2000 ylllnda %14 olan 

at11 iggucu oranr, 2002'de %20'ye qkmlgtrr. 

I OECD ulkeleri genelinde ve Avrupa 
i i  , Birligi'nde ise igsizlik azalmaktadlr.. AB'de 

1 9011arda 969.2 olan aq~k igsizlik oranr 
1;' 2001 'de %7.4'e gerilemigtir. 

Son verilere gore Turkiye'de aqk iasizler 2.4 
milyon, duzenli ve yeterli igi olmayanlar 3 
milyon, kay~tdlgr qal~gan ig~iler 3.4 milyon 
olmak uzere duzgun bir igi olmayan 
ucretlilerin saylsr 9 milyona ulagmlgtlr. 

I-' illkemizde her u~ egitimli gen~ten birisi 
i igsizdir. 

ABD'de %75,AB'de %60 duzeyindeki, 
istihdamln aktif nufusa oranl Turkiye'de 
sadece %46'drr. Bu durum, gelecekte 
igsizligin daha da artacagrna igaret 
etmektedir. 

Bu aragtlrma belirli gartlarla geligirse sivil 
toplum kuruluglarrna ve Hukumetimize bu 
konuda umit veren bir yo1 gosterecektir. Bu 
yolda ve bu aragtlrmada Milliyet Grubu ilk 
etapta bize kapllarln~ aGmlg, olanak 
saglamlgt~r. Bu yaklagrma tegekkur ederken 
tum medya kuruluglar~ndan da destek 
bekledigimizi belirtmek isteriz. 

Turkiye'nin bu dugumu qozmek 
zorunlulugunda oldugunu hepimiz 
biliyoruz. Olay~ romanlarda, oykulerde, 
giirlerde dile getirmenin otesinde g e r ~ e k ~ i  
yollar ve yontemlerle ~ozmek zorundaylz. 

Igsizlikle mucadele uzun ve yorucu bir 
yoldur. Ancak ~ozumsuz degildir. ig bulmug 
olana her yeni teminat ve ilave maddi 
olanak, iyi bilmeliyiz ki, b i rka~ igsizin umidini 
omurboyu yok etmektedir. 

istihdama ve yeni igqi istihdamlna mani olan G! 
her yasal bask1 yatlrlm~ klsltlayacagr @in ,; 
yeni igsizler yaratacaktlr. 

Yap~lacak ciddi aragtlrmalar~ 
degerlendirdigimiz takdirde daha iyi gidig 
yollar~ tespit edecegimize inan~yoruz. 

Bu qal~gmalar~m~zln memleketimize ve ig 
arayan insanlar~mrza faydal~ olmasr dilegi ile 
destek saglayacak tum kurum ve 
kuruluglara gimdiden tegekkur ediyorum. 


