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-OKUNAN HALİ ESASTIR-

Sayın Başkan,
Hanımefendiler, Beyefendiler,
Sizleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu adına saygıyla selamlıyor ve
Konferansın başarılı olmasını, yapıcı sonuçlar doğurmasını diliyorum.
Sayın Başkan,
TİSK 50 yılı aşkın süredir Türk İşverenlerini temsilen ILO’nun çalışmalarına
katılmakta ve ILO’nun faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Bugün, çalışma
yaşamında karşılaştığımız ortak sorunlar, milletler ve bireyler arası ilişkilerin
karmaşıklaştığı dünyamızda, ILO’nun uzmanlığı daha da değerli kılmaktadır.
ILO Genel Müdürü’nün Yüzüncü Yıl Girişimleri kapsamında önerdiği Yeşil Girişim’i
önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu girişim; ekonomik büyüme yoluyla kapsayıcı,
dengeli ve sürdürülebilir kalkınma sağlanması bakımından zamanlaması doğru ve
kapsamlı bir araçtır.
Bu çerçevede, 2018-2019 Bütçe ve Programı kapsamında; uluslararası çalışma
standartları, sosyal diyalog ve cinsiyet eşitliği ile ayrımcılıkla mücadele konularına
ilave yeni yatay politika alanı olarak, çevresel sürdürülebilirliğe geçiş kavramının
eklenmesini memnuniyetle karşılıyoruz.
Bu noktada; istihdamı kirli veya temiz olarak ayrıştırmak yerine; ulusal ve küresel
ölçekte ekonomilerin ve üretimin karbon yoğunluğunu azaltan yaklaşımları
benimsememiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bu bağlamda, ILO’nun Yeşil
Girişimi yeni ve karmaşık standartlar oluşturmaktan ziyade, gelişmekte olan
ülkelerin ihtiyaçları için uzmanlık sağlamayı öncelik edinmelidir.
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Göç ve göçmenler, ülkemizde hassas bir konudur. Son altı yılda Türkiye’ye yaklaşık 3
milyon Suriyeli sığınmış durumdadır. Bu büyüklükteki bir göç, Türkiye’de ekonomik
ve sosyal problemlere yol açmıştır.
Bu konuda Türkiye’ye belirli bazı destekler sağlanmıştır. Ancak, bu destek ihtiyaca
karşılık gelmekten çok uzaktır. Dünyanın ilgili sınırlarda daha büyük felaketler ve
trajedilerle karşılaşmamış olması tamamen Türkiye’nin gösterdiği kararlılık ve
fedakarlıkların sonucudur.
Daha küresel açıdan bakıldığında, işgücü göçüne kaynaklık eden bölgelerde; sosyal,
çevresel ve siyasi sorunların çözümüne dönük olarak küresel çapta samimi ve sonuç
alıcı çabalarla yatırım ve üretim ortamlarının desteklenmesi gereklidir.
Sayın Başkan,
Aynı zamanda Aplikasyon Komitesi gündemine de değinmek istiyorum.
2014 Uzlaşması doğrultusunda ILO denetim organlarında Daha teknik ve tarafsız bir
yaklaşım gösterileceği yönündeki beklentimiz, Türkiye’nin Çalışan Temsilciliği
Sözleşmesi nedeniyle kısa listeye dahil edilmesi nedeniyle gölgelenmiştir.
Uzmanlar Komitesi’nin olağanüstü şekilde kısa tuttuğu yorumlarından da
anlaşılacağı üzere, sözleşmenin uygulanması konusunda mevzuat ve uygulama
bakımından Türkiye’nin kısa listeye alınmasını izaha edecek somut bir aykırılık
yoktur.
Uluslararası Çalışma Standartlarına uyum için Türkiye’nin attığı idari ve hukuki
adımlar, denetim mekanizması tarafından siyasi düşüncelerle değil, hak ettiği şekilde
değerlendirilmesi gereğini bu vesileyle vurgulamak isterim.
Sayın Başkan,
Değerli Delegeler,
Geçtiğimiz yıl Türkiye, anayasa düzenine yönelik tarihimizde emsali görülmemiş bir
saldırıya maruz kalmıştır. Dini bir grup kisvesine bürünmüş bir terör örgütü, Türk
demokrasisinin doğrudan kendisini tehdit etmiştir. Ancak bu tehditler halkımızın ve
kurumlarımızın direnci sonucu başarısızlığa uğradı. Bu konuda ülke olarak
demokratik dünyadan gerekli destek ve sempatiyi görmediği izlenimimizi de burada
vurgulamak isterim
TİSK olarak, Hükümetimiz ile ILO arasında imzalan protokol çerçevesinde
gerçekleştirilecek olan ILO Avrupa Bölge toplantısına büyük önem veriyoruz.
ILO’nun Avrupa bölgesindeki üçlü taraflarının söz konusu toplantıya yoğun şekilde
katılmalarını ve ILO ruhu doğrultusunda tartışmalara katkı vermelerini bekliyoruz.
TİSK bu süreçte olarak Hükümetimize gereken tüm desteği sağlayacaktır.
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Sayın Başkan, sözlerime son verirken TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erol
Kiresepi’yi, IOE Başkanlığına seçilmesi nedeniyle kutluyorum. Kendisinin görevi
süresince büyük başarı selde edeceğine ve küresel politika süreçlerinde işverenlerin
etkinliğini artıracağına güvenimiz tamdır.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

