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Sayın konuklar, de÷erli basın mensupları,
TÜSøAD Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada, øú
Kanunumuzda “Esneklik ile ølgili Düzenlemeler” konusunu tartıúmak üzere toplanmıú
bulunuyoruz.
øú yasalarının, çalıúma yaúamının dinamizmine uyumlu olarak ihtiyaçlara cevap verecek
nitelikte hazırlanması büyük önem taúıyor. Bu nedenle, öncekine göre olumlu özellikler içeren
2003 tarihli øú Kanunumuzun do÷ru yorumlanması ve uygulanmasının, bu düzenlemenin
kritik baúarı faktörü oldu÷u inancındayız.
Bu çerçevede TÜSøAD olarak, øú Kanununun uygulanmasında önemli olabilecek konu
baúlıklarını tek tek ele almayı ve derinlemesine tartıúmayı amaçladık. Bu do÷rultuda, 2004
yılında baúlatmıú oldu÷umuz “øú Kanunu Toplantı Dizisi”nin bugün beúinci toplantısını
gerçekleútiriyoruz.
“Esneklik ile ølgili Düzenlemeler” konusunu birazdan de÷erli konuúmacılarımız ayrıntılı
úekilde ele alacak ve katılımcılarımızın sorularını yanıtlayacaklar. Ben de toplantımızı
açarken, daha makro düzeyde, üyesi olmayı hedefledi÷imiz Avrupa Birli÷i perspektifi
çerçevesinde istihdam konusuna de÷inmek istiyorum.
Avrupa Birli÷i tarafından 2005 yılında yenilenen Lizbon Stratejisi çerçevesinde, 2008–2010
dönemi için yeni bir stratejik rapor geçti÷imiz yılın sonunda yayımlandı. Raporda, 2005 yılına
kıyasla ekonominin güçlendi÷ine ve büyümenin devam etti÷ine dikkat çekilerek, son iki yıl
içerisinde 6.5 milyon yeni iú imkanı yaratıldı÷ı ve 2009 yılına kadar 5 milyon yeni iúin daha
yaratılaca÷ı vurgulanıyor. Buna karúın, iúsizlik oranlarının hala yüksek oldu÷u ve iúletmelerin
büyümeleri için gerekli koúulların oluúturulamadı÷ı da belirtiliyor. Büyümedeki küresel
yavaúlama riski de göz önünde bulunduruldu÷unda, yeni reformlara ve ekonomik direncin
artırılmasına ihtiyaç duyuldu÷u vurgulanıyor.
Lizbon Stratejisinin dört öncelikli alanından birisi, “insan gücüne yatırım ve iúgücü
piyasasının modernleútirilmesi” baúlı÷ını taúıyor. Bu çerçevede, vatandaúların üst seviyede
istihdam güvenli÷inin sa÷lanmasını amaçlayan “güvenceli esneklik” kavramı ön plana
çıkıyor.
Sosyal ortaklarla varılan anlaúmanın neticesinde, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan
“Güvenceli esnekli÷in ortak prensiplerine do÷ru – esneklik ve güvenlik aracılı÷ıyla daha çok
ve daha iyi iú” tebli÷i Avrupa Konseyi tarafından geçen yıl onaylandı. Bu tebli÷ ile güvenceli
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esnekli÷in ortak prensipleri belirleniyor, üye ülkelerin de kendi koúulları ıúı÷ında bu
prensipleri uygulamaları öngörülüyor. Söz konusu prensipler Lizbon Stratejisinin tüm
unsurlarını içermekle birlikte, paydaúlar arasında diyalo÷un sa÷lanması, cinsiyet eúitli÷i ve
daha kapsamlı ve duyarlı iúgücü piyasaları yaratmak gibi hususlara da yer veriyor.
AB üyesi ülkelerin istihdam politikalarında gözetilmesi gereken ve birbirini tamamlayıcı
nitelik taúıyan üç temel amaç; “tam istihdam”, “iúte kalite ve verimlilik”, “sosyal uyumun
sa÷lanması ve sosyal dıúlanmanın önlenmesi” olarak sıralanabilir. Ekonomide ve iúgücü
piyasasında oluúan yeni koúullara iúletmelerin ve çalıúanların adaptasyonunun sa÷lanması da
üzerinde durulan bir baúka baúlık... Sosyal politikanın 2008 yılı için öncelik olarak
benimsenmesiyle birlikte, Avrupa Komisyonu tarafından haziran ayı sonunda Parlamento’ya
sunulması öngörülen “Yeni Sosyal Ajanda”da da bu hususlara yer verilmesi bekleniyor.
Özetle, üyesi olmayı hedefledi÷imiz Avrupa Birli÷i, rekabetçi ve dinamik bir ekonomi
yolunda istihdam stratejisini belirlemekte ve tüm üye ülkeleri biraz önce belirtti÷im bu üç
temel amacı dikkate almaya davet etmekte. Ülkemizin de bu çerçevede kendi konumunu
gözden geçirmesi ve gerekli tedbirleri alması bir zorunluluk olarak karúımıza çıkıyor.
Türkiye ekonomisinde, istihdam artıúı getiren bir büyüme sa÷lanmadı÷ı takdirde, iúsizli÷in
daha da yükselmesi kaçınılmaz olarak gündeme gelecek. Bu durumun önlenmesi için, iúgücü
piyasasında, istihdam artıúını sınırlayan yapısal özellikleri belirlemek, ardından bu tür
engellerin aúılmasına yardımcı olacak ekonomi ve yatırım politikalarını tasarlamak zorunlu.
Ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması ve istihdam yaratılması hedefi gözetilirken,
çalıúma yaúamını düzenleyen kuralların bu sürece destek olması, bu kapsamda øú
Kanunumuzun getirdi÷i kavram ve kuralların yorumu ve uygulaması önem kazanıyor.
øúte bu önemli noktayı gündeme getirmek amacıyla düzenledi÷imiz toplantı dizimizde, bugün
“esneklik ile ilgili düzenlemeler” baúlı÷ını ele alaca÷ız. Hukuki boyutu ve çalıúma yaúamı
prati÷i açısından konunun irdelenece÷i, verimli bir toplantı gerçekleútirmeyi diliyorum.
Beni dinledi÷iniz için teúekkür ediyor, sözü østihdam ve Sosyal Güvenlik Çalıúma Grubu
Baúkanı Sayın Gülden Türktan’a bırakıyorum.
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