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1.Giriş
Günümüzde küreselleĢmeye bağlı olarak iĢgücü piyasalarının esnekleĢtirilmesi, esnekliğe dayalı
yeni kavramların ortaya atılmasına ve benimsenmesine neden olmuĢtur. Bu kavramlarıdan birisi de
güvenceli esneklik kavramıdır. Güvenceli esneklik kavramı, esneklik ve kurumsal sosyal sorumluluk
kavramları gibi küreselleĢmenin iĢgücü piyasası üzerindeki etkileri sonucunda ortaya çıkan bir kavramdır.
Güvenceli esneklik kavramı (flexicurity), esneklik (flexibility) ve güvence (security) kavramlarının
bir araya getirilmesiyle oluĢturulmuĢtur. Bu kavram, küreselleĢmenin sonucunda ortaya çıkan iĢgücü
piyasasının esnekleĢtirilmesinin sosyal güvence kavramına dayandırılmasını amaçlayan bir kavramdır.
Dolayısıyla güvenceli esneklik kavramının, esneklik kavramından türetildiğini söylemek mümkündür.
Güvenceli esneklik kavramı ilk kez, 1999 yılında Hollanda’da kabul edilen “Flexicurityand Security Act’te
kullanılmıĢ ve daha sonra diğer ülkeler tarafından da benimsenmiĢ ve güncel istihdam stratejisinin temel
kavramlarından birisi olarak Ġskandinav ülkelerinde geliĢtirilmiĢtir. AB (Avrupa Birliği) istihdam stratejisi
içinde de, istihdam sorununun çözümünde çıkıĢ yolu olarak kabul edilmiĢtir (Euractive, 2009:1). Güvenceli
esnekliğe dayalı istihdam stratejisi yaklaĢımı, temelde iĢgücü piyasasında iĢin ve iĢgücünün korunmasına
dayanmaktadır. Bunun yanında güvenceli esneklik kavramı, Avrupa Ġstihdam Stratejisinin uygulama
sürecinde ömür boyu eğitimin teĢvik edilmesi, iĢ arayanların desteklenmesi ve cinsiyet itibariyle iĢgücü
arasında eĢitliğin sağlanması olarak da algılanmaktadır (EuropeanCommunity, 2010:1).
ĠĢgücü piyasasında güvenceli esneklik kavramının yerleĢtirilmesi, iĢ barıĢı açısından da önem
taĢımaktadır. Kavram, iĢ iliĢkilerinde iki taraf için de önemli olmakla birlikte; taraflar için farklı anlam
taĢımaktadır. Güvenceli esneklik iĢgücü talebi yönü ile iĢgücü piyasasının, iĢ organizasyonlarının ve iĢ
iliĢkilerinin esnekleĢtirilmesini; iĢgücü arzı yönü ile iĢçiye istihdam güvencesi ve gelir güvencesinin
sağlanmasını amaçlayan politika stratejisi olarak tanımlanmaktadır (EuropeanCommunity, 2010:2).
Kavramın iki boyutunun olması, iĢçi ve iĢveren açısından farklı açılardan önem taĢıdığını ortaya
koymaktadır. Bu nedenle de güvenceli esneklik kavramı, iĢçi ve iĢveren kesimi tarafından farklı Ģekilde
yorumlanmaktadır. ĠĢletme düzeyinde ele aldığımızda, güvenceli esneklik iĢverenin üretimin
organizasyonunda ve iĢgücü talebinde esneklik ihtiyacının karĢılanmasına karĢılık; iĢçi açısından iĢçinin
güvence ihtiyacının karĢılanmasını kapsamaktadır (Eurofound, 2009:5). Bu yaklaĢım, tarafların menfaatleri
arasında denge sağlanmasının amaçlanması anlamına gelmektedir. ĠĢletme açısından iĢletmenin rekabet
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gücünü arttırılmasında üretimin ve iĢ iliĢkilerinin esnekleĢtirilmesi öne çıkarken; iĢçi açısından güvence
kavramı önem taĢımaktadır. Nitekim, güvenceli esnekliğin, ücret karĢılığı istihdam edilenler için bir tür
sigorta olduğu ifade edilmektedir (Gündoğan, 2007 :2).
ĠĢgücü piyasasında güvencenin iĢçiler için önemli olmasına karĢılık; esnekliğin iĢveren için önemli
olması güvence ve esneklik kavramlarının birbirini tamamladığını göstermektedir. ĠĢgücü piyasasında
esneklik fonksiyonel esneklik, içsel sayısal esneklik, dıĢsal sayısal esneklik ve ücret esnekliği olarak dört alt
baĢlık altında ele alınırken; güvence kavramı iĢ güvencesi, istihdam güvencesi, gelir güvencesi ve
kombinasyon güvencesi (çalıĢma ve özel yaĢamın dengelenmesi) olarak dört baĢlık altında ele alınmaktadır
(Wilthagen, 2007:3).
AB istihdam stratejilerinde de esneklik ve güvence arasında denge sağlanması temel yaklaĢım
olarak benimsenmiĢ bulunmaktadır. AB Komisyonu tarafından güvenceli esneklik, Lizbon Stratejisinin bir
parçası olan sağlıklı ve rekabete dayalı iĢgücü piyasası yaratmada kullanılan bir araç olarak tanımlanmakta
ve güvenceli esnekliğin, dört temel unsuruna dikkat çekilmektedir (Eurofound, 2009:5). Bunlar;
Belirli süreli iĢ sözleĢmelerinin yasal olarak kabul edilmesi,
Aktif istihdam politikası tedbirlerinin, iĢgücünün iĢgücü piyasasındaki hızlı değiĢimlere ayak
uydurmasında ve iĢçilerin iĢ değiĢtirmesinde bir vasıta olarak kabul edilmesi,
ĠĢçilerin vasıflarının yükseltilmesi ve verimlilik artıĢının sağlanmasında, yaĢam boyu öğrenim
öneminin kabul edilmesi,
GeliĢmiĢ sosyal güvenlik sisteminin varlığıdır.

ĠĢgücü piyasasında güvenceli esneklik kavramının uygulanması da önem taĢımaktadır. Bu
kapsamda güvenceli esnekliğe dayalı istihdam stratejilerinin uygulanmasında üç boyuta dikkat
çekilmektedir (Wilthagen, 2007:3). Güvenceli esneklik kavramının uygulanmasında güvenceli esnekliğin
uygulanma ve düzenlenme düzeyi ve güvenceli esnekliğin aktörlerinin belirlenmesi önem taĢımaktadır.
Güvenceli esnekliğin uygulanma düzeyi: Güvenceli esnekliğin ulusal düzeyde, bölgesel
düzeyde, yerel düzeyde ve firma düzeyinde uygulanması söz konusudur.
Güvenceliği esnekliğin düzenlenmesi: Güvenceli esneklik kanun, toplu iĢ sözleĢmeleri, sosyal
anlaĢmalar ve iĢ akitleriyle düzenlenmektedir.
Güvenceli esnekliğin aktörleri: Devlet, yerel veya bölgesel hükümet temsilcileri, firma, iĢçi
olarak belirlenmiĢtir.

Diğer taraftan, güvenceli esnekliğin AB’nin 2005 yılında kabul etmiĢ olduğu makro-mikro ekonomi
politikalarının ve istihdam politikalarının birlikte değerlendirildiği, ”BütünleĢmiĢ Ġstihdam Rehberleri Paketi”
nde ele alındığı ve öneminin vurgulandığına dikkat çekilmektedir (DPT, 2007a :82).
Güvenceli esneklik kavramının benimsenip, uygulanması, iĢgücü piyasasının esnekleĢtirilmesine ve
esnek istihdam biçimlerinin yaygınlaĢmasıyla orantılı olarak önem kazanmaktadır. Belirli süreli iĢ
sözleĢmesine dayanılarak ve özelllikle geçici iĢlerde istihdam edilen iĢçiler için sosyal güvencenin
sağlanmasına dönük bir kavramdır. Üretimin esnekleĢtirilmesi gereği belirli süreli iĢ sözleĢmesine
dayanılarak istihdam edilenlerin iĢten çıkarılmasını engelleyen düzenlemeler esnetilmiĢ, geçici istihdam
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bürolarının kurulmasına izin verilmiĢ ve atipik iĢ sözleĢmeleri yasal olarak düzenlenerek, iĢçilerin istihdam
güvencelerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bugün için genel eğilim iĢ güvencesinin sağlanmasından,
istihdam güvencesinin sağlanmasına doğru kaymaktadır. Sonuç olarak güvenceli esneklik, küreselleĢme
sonucu dinamik bir yapı kazanan iĢgücü piyasasında iĢçiler açısından istihdam ve sosyal güvencenin
sağlanması anlamına gelirken; iĢverenler açısından ise firmanın rekabet gücünün sağlanması ve
geliĢtirilmesi anlamına gelmektedir.
2.Türkiye’de Güvenceli Esneklik Kavramının Yorumlanması
Türkiye’de güvenceli esneklik kavramının, kamu politikası kapsamında iĢgücü piyasası ile ilgili
belgelerde yer aldığı görülmektedir. Bu belgelerin baĢında kalkınma planları gelmektedir. Türkiye’de
güvenceli esneklik kavramının yorumlanmasında kalkınma planlarında kabul edilen ilkeler yol gösterici
niteliktedir. Yedinci, Kalkınma Planından itibaren kalkınma planlarında kabul edilen ilkeler, Türkiye’de
güvenceli esneklik kavramının arka planını oluĢturmaktadır.Güvenceli esneklik kavramının kamu politikası
içinde yorumlanması ve uygulamaya aktarılmasının amaçlanması, Türkiye’nin çalıĢma hayatına iliĢkin yasal
düzenlemelerin ve uygulamaların AB mevzuatı ile uyumlaĢtırılması açısından da önem taĢımaktadır.
Benimsenen güvenceli esneklik yaklaĢımıyla esnek iĢgücü piyasalarının oluĢturulması yanında, istihdam ve
gelir güvencesinin Avrupa Sosyal Modeli çerçevesinde firmanın rekabet gücünü koruyacal Ģekilde
desteklenmesi gerektiği kabul edilmektedir.
ÇalıĢma Genel Müdürlüğü tarafından 2007 yılında hazırlanan MATRAS Projesinde (Türk Emek
Piyasasının EsnekleĢtirilmesi ve Modernizasyonu) esnek güvence kavramının iĢgücü piyasalarının, iĢ
organizasyonlarının ve iĢ iliĢkilerinin esnekleĢtirilmesi yanında gelir ve istihdam güvencesinin sağlanmasını
da içerdiği belirtilmektedir (ÇGM,2008:1). Söz konusu projede güvenceli esnekliğin gerçekleĢtirilmesi
gerektiğine dikkat çekilmekte ve güvenceli esneklik kavramının Türk sosyal güvenlik sistemi içindeki yeri
üzerinde durulmakta ve önemi vurgulanmaktadır (ÇGM, 2008:2).
Ġlk olarak Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planında dolaylı olarak güvenceli esneklik yaklaĢımının ilke
olarak benimsendiğini söylemek mümkündür. Söz konusu Kalkınma Planında, güvenceli esneklik yaklaĢımı
ilke olarak benimsenmiĢ ve güvenceli esneklik kavramı hem sosyal güvencenin sağlanmasına hem de
esnek iĢgücü piyasasının gerçekleĢtirilmesine dayandırılmıĢtır (DPT,1995:54).Güvenceli esneklik
konusunda benzer yoruma 1995 Yılı GeçiĢ Programında da yer verilmiĢtir (DPT,1995a:53).
Daha sonra, Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı döneminde güvenceli esneklik yaklaĢımının
benimsenmesi gerektiğinin açıkça dile getirildiği görülmektedir. Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı hazırlık
çalıĢmalarında iĢgücü piyasasında esneklik ile toplu pazarlık süreci arasındaki iliĢkiye dikkat çekilmekte;
güvenceliği esnekliğin kuralsızlaĢtırma olarak algılanmaması ve esnek düzenlemelerin toplu sözleĢme
özerkliği çerçevesinde yapılması gerektiği belirtilmektedir (DPT, 2001:11).
Türkiye koĢullarında güvenceli esnekliğin sağlanması iĢçi açısından daha da önem taĢımaktadır. Bu
kapsamda, Türkiye’de sosyal güvencenin sağlanamaması nedeniyle iĢçi kesimi tarafından kısmi süreli
çalıĢmanın, belirli iĢ sözleĢmelerinin ve taĢeron çalıĢtırılmasının yaygınlaĢmasının kuralsızlık anlamına
geldiği ve iĢçiyi koruyucu mevzuatın bir an önce çıkarılması gerektiği ifade edilmektedir (DPT, 2001:12).
ĠĢgücü arzı açısından iĢgücü piyasasının esnekleĢtirilmesinin iĢçilerin sosyal haklarını sınırladığı ve bunda
Türkiye’deki kayıt dıĢı ekonomi ve kayıt dıĢı istihdam koĢullarının belirleyici olduğu ifade edilmektedir
(DPT,2001.39). Bu noktada, Türkiye’de güvenceli esneklik kavramının uygulanmasının ön koĢulunun, kayıt
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dıĢı istihdamın kontrol altına alınması olduğu görülmektedir. Kayıt dıĢı istihdam, güvenceli esneklik
kavramının yerleĢtirlmesinde bir engeldir.
Aynı endiĢe, Dokuzuncu BeĢ Yıllık Kalkınma Planı ve söz konusu plana dayanılarak hazırlanan
ĠĢgücü Piyasası Özel Ġhtisas Komisyonu Raporunda da izlenmektedir. Söz konusu kalkınma planında,
Türkiye’de iĢgücü piyasasında mevzuattaki esneklik hükümlerinin değerlendirilmesinde ve aksaklıklarının
giderilmesinde sosyal güvenlikle iliĢkisinin kurulması gerektiği de kabul edilmiĢtir (DPT, 2007:38). Aynı
plan dönemine ait ĠĢgücü Piyasası Özel Ġhtisas Komisyonu Raporunda ise, esneklik uygulamalarında
çalıĢanların haklarının korunması ve esneklik kavramının güvenceli esneklik olarak ele alınması gerektiği
vurgulanmaktadır (DPT,2007a:70). Yine aynı plan dönmeine ait 2012 Yılı Programında ise etkin bir iĢgücü
piyasasının oluĢturulmasının ön koĢulları arasında, esneklik ve güvence arasında denge sağlanması
sayılmaktadır (Kalkınma Bakanlığı,2012:194)
Türkiye’de 2003 yılında kabul edilen 4857 sayılı ĠĢ Kanunu içinde bazı esnek istihdam biçimleri
düzenlenmiĢ olmakla birlikte, esnek istihdam biçimlerinin düzenlenmesiyle iĢçinin haklarının sosyal
güvence altına alınması arasında iliĢki kurulduğunu söylemek mümkün değildir. Söz konusu ĠĢ
Kanunu’nun“Türü ve çalıĢma Biçimlerini Belirleme Serbestisi” baĢlığını taĢıyan 9.Maddesinde yer alan

“Taraflar iĢ sözleĢmesini Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koĢuluyla, ihtiyaçlarına
uygun türde düzenleyebilirler.” hükmüne yer verilmiĢtir (Çelik, 2003:76). Söz konusu 9.Madde ile
Türkiye’de iĢçi-iĢveren arasında bireysel iĢ iliĢkilerinin esnekleĢtirilmesinin yasal çerçevesi çizilmiĢtir. Bu
genel düzenlemeye ĠĢ Kanunu içinde yer verilmesi, iĢgücü piyasasının esnekleĢtirilmesi kapsamında iĢçinin
sosyal güvencesinin sağlanmasının önemini ortaya koymaktadır. Türkiye’de kalkınma planlarında güvenceli
esneklik kavramının ilke olarak ele alınıp, yorumlanmasını bu açıdan ele almak gerekmektedir. Nitekim, ĠĢ
Kanununda düzenlenen esnek istihdam biçimlerinin, sosyal güvenlik açısından yasal temele dayandırılması
gerektiğine dikkat çekilmektedir (DPT,2007:70).
Ekonomik krizler de, güvenceli esneklik kavramının benimsenip, uygulanmasında diğer bir
engeldir. Türkiye’de ekonominin kırılgan bir yapıya sahip olması da, güvenceli esneklik kavramına
ekonomik kriz dönemlerinde ayrı bir önem kazandırmaktadır. Özellikle ekonomik krizlerin yaĢandığı
dönemlerde, ekonomik krizin istihdam etkisi ve sosyal etkisi dikkate alındığında, esneklik ve sosyal
güvencenin bir arada sağlanması ayrı bir önem taĢıdığına dikkat çekilmektedir(EuropeanCouncil, 2009.2).
3.Sonuç
KüreselleĢmeye bağlı olarak üretimin ve iĢgücü piyasasının esnekleĢtirilme süreci ile birlikte
güvenceli esneklik kavramı da tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Bunun sonucunda Türkiye’de güvenceli esneklik
kavramının kalkınma planlarında istihdam politikası çerçevesinde ele alnıp, yorumlandığı görülmektedir.
Güvenceli esneklik kavramının benimsenerek uygulamaya aktarılması, Türkiye’nin AB’ne uyum süreci
açısından da önem taĢımaktadır. Diğer taraftan, Türkiye’de kayıt dıĢı istihdamın boyutu ve ekonomik
krizlerin sıkça yaĢanması güvenceli esneklik kavramının uygulamaya aktarılmasını zorlaĢtırmaktadır.
Türkiye’de ekonominin ve iĢgücü piyasasının içinde bulunduğu koĢullar, güvenceli esneklik
kavramının kısa dönemde uygulamaya aktarılmasını engelleyecek niteliktedir. Mevcut koĢullar, güvenceli
esnekliğin iĢgücü piyasasının aktörleri tarafından benimsenerek uygulanmasını engellediği gibi; Türkiye’de
güvenceli esnekliğin kanun, toplu iĢ sözleĢmeleri, sosyal anlaĢmalar ve iĢ akitleriyle düzenlenmesini de
engellemektedir.
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Sonuç olarak Türkiye’de iĢgücü piyasasının esnekleĢtirilmesinin güvenceli esneklik kavramına
dayandırılmasının, ekonominin ve iĢgücü piyasasının koĢulları elverdiği ölçüde gerçekleĢeceğini söylemek
yanlıĢ olmayacaktır. Bununla birlikte, güvenceli esnekliğin iĢgücü piyasasına iliĢkin kamu politkasında ilke
olarak benimsenmesi, iĢgücü piyasasının geleceği açısından olumlu bir geliĢme olarak yorumlanmaktadır.
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