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Bag 19 Miifettigi 

Dunya ekonomik sisteminin 20. yuzylldaki 
ilk buyuk ciddi krizi 1929'da ortaya qlkm~g ve 
2.Dunya Savagl sonunda dunyanrn yeniden 
paylag~lmasl ile sona ermigti. ikinci buyuk 
kriz ise 1970'lerde bagladl, 1973'de baglayan 
petrol krizleriyle giderek yogunlagt~ ve tum 
dunya ulkelerinde qegitli duzeylerde etkilerini 
halen surdurmektedir. Krizin uluslararas~ 
niteliginden oturu ekonomik ve toplumsal 
anlamda yeniden yap~lanma qabalar~ tum 
ulkelerde surmekte ve uluslararas~ 
igbolumunde de koklu donugumler yagan- 
maktadlr. 1970'lerin ortasrnda derinlegen 
dunya ekonomik krizi, nitelik aq~slndan 
oncekilerden farkl~drr. Daha onceleri talep 
yetersizliginden (eksik tuketimden) oturu 
ekonominin daralmasl ya da artan talep 
karglslnda uretim yetersizligi enflasyona 
neden olurken, yeni donemdeki bunallmda 
igsizlik ve enflasyon birlikte ortaya q~kmak- 
tadlr (stagflasyon). Yaganmakta olan kriz 
klasik para ve maliye politikalar~ ile agllama- 
maktadrr. Cunku toplam talep klslldlg~nda 
buyuk girketler (tekeller) fiyatlarl degil, uretim 
ve sat19 miktarlnl dugurmekte, sonuqta fiyat- 
lar dugmedigi halde istihdam kapasitesi azal- 
makta, igsizlik artmaktadlr. ijretim maliyet- 
lerindeki art19 da, tekeller taraflndan kolayca 
fiyatlara yans~t~labildigi iqin, enflasyona 
neden olmaktadlr. 

Ekonomik krize kargr tekelci ser- 
mayenin ilk tepkisi uretim surecini ulus- 
lararasr piyasalara yaymak oldu. ijretimin 
uluslararasl bir nitelik kazanmasln~n ard~nda 

yatan en onemli etken, kugkusuz sermayenin 
uluslararasl girketler biqiminde orgutlenme- 
sidir. Sermayenin uluslararas~lagmasrndan 
anlag~lmasl gereken, bir sermaye biriminin 
gerek stratejisini hazlrlarken, gerekse uretim 
faaliyetlerini yuruturken birden fazla ulkeyi, 
qogu kez de tum dunyay1 kendi ekonomik 
a lan~ olarak benimsemesidir. Gunumuzde 
globallegme/kuresellegme kavramlyla aqlk- 
lanmaya qallgllan bu durum, uluslararasl 
tageronlugun yayglnlagmaslna neden olmug- 
tur. Sermayenin uluslarasl niteligini bir 
Amerikall iktisatql goyle aqrklamaktadlr : 

"orneein bir Amerikal~, General 
Motors'dan Pontiac Le Mans model bir oto- 
mobil aldrgr zaman uluslararasr bir al~gverig 
yapmlg oluyor. Otomobil iqin General 
Motors'a odenen 20.000 dolarln yaklaglk 
6.000 dolar~ el emegi ve montaj iqin Guney 
Kore'ye, 3.500 dolar~ motor ve elektrik ayglt- 
larl gibi geligmig parqalar iqin Japonya'ya, 
1.500 dolarl model ve qizim muhendisligi iqin 
Bat1 Almanya'ya, 800 dolar~ kuquk parqalar 
iqin Tayvan ve Singapur'a, 500 dolarl 
pazarlama iqin jngiltere'ye, 100 dolarl bilgi 
iglemleri iqin Barbados ya da irlanda'ya gidi- 
yor. Kalan 7.600 dolar ise Detroit'teki strateji 
uzmanlarl, New York'taki banker ve avukat- 
lar, Washington'da girketin lobisini yapanlar, 
ulke qaplnda sigorta elemanlarl ve General 
Mortors hisse sahipleri araslnda paylag~ll- 
yor. " 

0 t e  yandan, kuresellegme yoluyla 
ekonomik anlamda slnrrlarln agllmasr ulus- 
lararas~ rekabeti de buyuk olqude gid- 

' Robert Rich, 1992, "Gelecek, Becin Gucu ile Altyap~da", NPQ Tijrkiye, C.1, Say1 : 3, KIG, s. 69. 
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detlendirmigtir. Azalan talep ve kuqulen krsaca Fordist uretim sistemini aqlklaya- 
istikrars~z pazarlar kar-glslnda, ulkeler, kendi cagrz; daha sonra yeni uretim sisteminin 
iq piyasalarlnl korumaya ~a l lg l rken drg temelini olugturan "esneklik" kavraml, esnek 
pazarlarda da pay alma mucadelesine gi- uretim ve esneklik qegitleri uzerinde duracak, 
rigmiglerdir. Bu da geligmig ulkelerin sanayi- Avrupa'da ve Turkiye'deki bazr esnek qallg- 
lerinde yeniden yaprlanmay~ zorunlu ma qegitlerini inceleyerek genel bir deger- 
kllmrgtlr. lendimede bulunacaglz. 

Ekonomik bunallma ~ o z u m  araylglarl 
kapsamlnda mevcut kapasite kullanlmlnln 
artrrllmasl, yeni teknolojilerin ortaya qlklgl, 
urun qegitlendirilmesinin artmasl, uretimin 
yeniden orgutlenmesi, igin yeniden organi- 
zasyonu, istihdam biqimlerinin degigmesi gibi 
uretim ve emek surecine iligkin qegitli yaplsal 
duzenlemeler ortaya qlkmlgtlr. 

197011erden itibaren uretim sisteminde 
ortaya qlkmaya baglayan bu koklu degigimler 
onceleri "Neo-Fordizm" olarak adlandlrlldr, 
1980'lerin ortalarlndan itibaren emek 
surecinde esneklik ve igletmeler araslnda 
kurulmaya baglayan yeni ag (network) iligki- 
lerinin tart~.ylmaya baglanllmasryla birlikte 
yerini Post-Fordizm kuramlna blraktl. Post- 
Fordizm yerine "esnek uretim" "esnek 
birikim", "esnek uzmanlagma", "tam 
zamanrnda uretim (just-in time1JIT); 
Japonya'daki uretim sistemindeki degigimleri 
vurgulamak iqin de "yalln iiretim", "Toyotizm" 
gibi kavramlarln da kullanlldlgl gorulmekte- 
dir. Tum bu uretim biqimlerinin ortak ozelligi; 
uretimin ve buna bag11 olarak qallgmanln da 
esneklegtirilmesi oldugundan, bu qallgmada 
"esnek uretim" kavramlnl kullanmayl 
yegledik. Bu yeni kuramlarln temel ozelligi 
Fordizmden tamamen farkll bir uretim 
anlaylgl iqermeleridir. Bu nedenle once 

1. Fordizm 
2. Dunya Savagl sonrasrnda egemen olan 

kapitalist geligmeluretim agamasl genelde 
"Fordizm" olarak adlandlrlld12 . ABD'Ii Henri 
Ford'dan ismini alan Fordizm kavraml "yogun 
birikim rejimi" ve buna tekabul eden "tekelci 
duzenleme biqimi" kavramlarrnl da birlikte 
iqermektedir. Kavramr ilk kez kullanan 
Gramsci i ~ i n  Fordizm, dar bir anlam iqermek- 
tedir. Gramsci'ye gore Fordizm, ilk kez 
ABD'de Ford otomobil fabrikalarrnda uygu- 
lanmaya baglanan, emek surecinde bilimsel 
yonetim tekniklerinin kapsamll uygulamasl 
ve montaj hattl araclllg~yla seri uretimin 
yaplldlgr bir uretim sistemini ifade etmekte- 
dir. Agaglda biz de Fordizmi daha qok emek 
duzenlemelerine yonelik olarak dar anlamda 
aqlklamaya qallgacaglz. Duzenleme Okuluna 
gore ise Fordizm, 2. Dunya Savagl sonrasln- 
da ortaya qlkan yeni sermaye birikim rejimini 
anlatmak iqin kullanllmakta ve ekonomik, 
sosyal, ideolojik, siyasal boyutlarl da iqeren 
kapsamll bir yeniden yaprlanmayl i~ermekte- 
dir. 

Fordizm, kapitalist geligmenin belirli bir 
agamaslnda ABD'nin dunya ekonomisinde 
hegernonyaslnl kurmasrnl ifade etmektedir. 
Kitlesel uretim teknolojileri ABD'nin hege- 
monyasl altlnda geligmig ulkelere de 

Fordizrn konusunda bkz. Ayda Erayd~n, 1992, Post - Fordizrn ve Degigen Mekansal ~ncelikler, Orta Dogu Teknik 
~niversitesi Mirnarlik Fakultesi, Ankara, s. 13-19; Erol Tayrnaz, 1993. "Kriz veTeknolojiU, Toplurn ve Bilirn, Say1 : 
56-61 Bahar, s. 28-34; Nurhan Yenturk, 1993, "Post-Fordist Geligrneler ve Dunya Iktisadi igbolurnunun 
Gelecegi", Toplurn ve Bilirn, Say1 : 56-61 Bahar, s. 42-50; aynl yazar, 1994, "Fordizrnden Post Fordizrne ...", 
DISK-AR, Mart-Nisan, Sayi : 15, s. 15-16; Tulin ~ n g e n ,  1994, Prornetheus'un Sonrneyen Ategi - Gunurnuzde ig~ i  
S~nlfl, Alan Yaylnc~l~k, Ankara, s. 112-1 14; Nurcan ~zkaplan,  1994, Sendikalar ve Ekonornik Etkileri -Turkiye 
~zer ine  Bir Denerne, Istanbul, s. 180-183; Tulay Ar~n,  1986, "Kapitalist Duzenlerne, Birikirn Rejirni ve Kriz (I) : 
Geligrnig Kapitalizrn", 11. Tez, Say1 : 1, s. 122-1 38; Hacer Ansal, 1992, "0nsoz : Alternatif Teknoloji ve Son 
Teknolojik Geligrneler", D. Dickson, Alternatif Teknoloji - Teknik Degigrnenin Politik Boyutlar~, Gev. N. Erdogan, 
Ay r~n t~  Yay~nlar~, Istanbul, s. 13-17; llker Belek, 1997, "Postkapitalist" Paradigrnalar, Sorun Yay~nlar~, istanbul, s. 
47-54. 



yayllmlg, sonuqta sanayi uretiminin ulusal- 
lagmaslyla birlikte bu ulkeler araslnda yatay 
igbolumu olarak adlandlrllabilecek yeni bir 
uluslararas~ igbolumu ortaya q~kmrgtlr. 
Bununla birlikte yeni uretim sistemi, kure- 
sellegmenin aksine, esas olarak ulusal 
temelde geligmigtir. Fordizm ile kitlesel ure- 
tim ve kitlesel tuketim araslndaki eklemlen- 
me, art1 deger uretimi, dolaglm, bolugum ve 
tuketim iligkileri ozgul biqimler almlgtlr. 

Fordist uretim sisteminde sermaye biriki- 
minin temelinde, i~gucunun yeniden ureti- 
minin toplumsal maliyetinin uzun donemde 
dugmesi ve ucretli iggucunun geniglemesi 
bulunmaktadlr. Bir yandan emek surecinin 
toplumsal orgutlenmesi makinelegmeyi 
geligtirmig ve yayglnlagt~rmrg; diger yandan, 
ozel bir kapitalist tuketim tarzl biqimlenmigtir. 
Bu tuketim tarzl standartlagm~g metalar~n 
kitlesel uretim ve tuketimi ile yap~sallagmlgtlr. 
Bu iki sureq araslndaki iligkiler, uretim ve 
tuketim aras~ndaki dengenin olugmas~n~, bir 
bagka deyigle sistemin istikrarln~ saglamlgtlr. 
Daha aqrk bir anlatlmla, Fordizm'de standart 
uretim mallar~ homojen tuketim pazarl iqin 
uretilmektedir. Maliyetin azaltllmas~ rekabet 
avantajlnda en onemli unsur olarak 
gorulmektedir. Tuketicilerin taleplerinin sabit 
oldugu ve dolaylslyla uretim pazarlnln belir- 
gin ve istikrarl~ oldugu varsaylml hakimdir. 

Fordizm'de ig gucunun verimliligini yuk- 
seltmek ve bu yolla nisbi art1 degeri artlrmak 
amaclyla emek surecinde koklu ve surekli 
degigiklikler yaganmlgt~r. Taylorizm emegin 
makine baglndaki orgutlenmesine 
dayanlrken, Fordizm emekle birlikte makineli 
sistemin fabrika iqinde yeniden duzenlen- 
mesini ifade etmektedir. Boylece Fordizm, 
emekle birlikte emek araqlartnln da yeniden 
organizasyonunu iqermektedir. Fordizmde 
emek sureci bilimsel ig orgutlenmesi yontem- 
leriyle denetim alt~na allnmlg, Taylorizm ve 
h l z l~  montaj hattl emek surecinin orgutlen- 
mesinin ozunu olugturmugtur. Bu anlamda 
Fordist emek surecinin temel ozelliginin yarl 

otomatik bant tipi uretim oldugu soylenebilir. 
igin zaman ve hareket etudlerine dayall 
olarak sistematik bir gekilde incelenmesi, igi 
yapacak igqilerden o ige en uygun olanlarrnln 
seqilip yetigtirilmesi, bir iggunu boyunca 
yap~lacak igin saptanlp parqa bag~na ucret ve 
prim sistemi ile gerqeklegtirilen ucret 
odemeleri, Taylorizmin bilimsel igletmenin 
olugumu aqls~ndan onerdigi temel ilkelerdir. 
Bununla birlikte, makinelerin sabit olmas~ 
nedeniyle igqiler makineler araslnda gidip 
geliyor ve sonuqta zaman ve verimlilik kaybl 
ortaya qlk~yordu. igte bu zaman ve verimlilik 
kayblnl onlemek iqin Fordizm, kendiliginden 
akan ve uzerinde uretimin gerqeklegtirildigi 
bir bant sistemi geligtirmig, makineleri 
yeniden duzenlemigtir. Bant sisteminde; 
urunler standart, uretim surekli, zaman kaybl 
en az duzeydedir ve yapllan igler ola- 
bildigince basitlegtirilmigtir. 

Fordist sistemde uretim sureci; tasarlm, 
nitelikli iggucunun yaptlgl igler ve niteliksiz 
iggucunun yaptlgl (rutin, tekrarlanan, monot- 
on) igler olmak uzere uq hiyerargik kate- 
goriye ayrllmaktadlr. (Jretim surecinde kafa 
ve kol emeginin bu gekilde ayrllmasl son 
derece burokratik, merkeziyetqi ve hiyerargik 
bir yap1 olugturmaktadlr. Bir yanda saylca az 
nitelikli iggucu ortaya q~karken, diger yanda 
uretim agamaslnda gerekli iggucunun vasf~ 
Initeligi en aza indir~lmekte, boylece emek 
uzerinde yogun bir denetim saglanmakta, 
emek adeta makinenin bir parqasl haline 
getirilmekte, uretime yabanc~lagmaktadlr 
(emegin yogunlagmast ve mekanizasyonu). 
Buna kargln, emek gucu organik bir butun 
durumuna getirilmig, yani kollektif emek 
yaratllrnrgt~r. Her igqinin uretime katk~sl,  
digerlerinin uretime katklslyla bir anlam 
ifade etmektedir. Taylorizmde ise amaq daha 
qok bireysel olarak igqiye b~rak~lrnlgtrr. 

Fordizmin en belirgin ozelligi ucret ve 
meta iligkisinin hakim olmas~ ve genellegme- 
sidir. Artan uzmanlagma ve emek surecinde- 
ki geligmeler uretimin toplumsallagma dere- 



cesini yukseltirken, verimlilikte buyuk artlglar 
saglan~r. K~rsal ya da yedek iggucu ucretli 
emege donugturulur. ~ c r e t  ve meta iligkisinin 
yaygrnla$mas~yla birlikte standartlagmlg 
urunlerin kitlesel tuketimi ortaya qrkar. 
Standartlagma, hem urunler hem de uretim 
surecindeki parqa igler aqlsrndan geqerlidir. 
Parqa igler i$in ozel amaqlr ig makineleri kul- 
lanllmas~, urun qegidini a r t t~rmay~ qok 
maliyetli kllmaktad~r. Bu nedenle olqek 
ekonomileri onem kazanm~g, uretimin buyuk 
olqeklerde yaprlmasr gerekliligi ortaya qrk- 
mrgtrr. ~ c r e t  iligkisi, sistemin istikrarlnr 
surdurmesinin en onemli dayanag~n~ olugtu- 
rur. ~ r e t i m  ile dolag~m alanlarl araslndaki bir- 
lik ve istikrarlrl~k, emek gucunun yeniden ure- 
tim biqiminin degigmesiyle ve bununla birlikte 
emek gucunun tuketim tarzlnln duzenlen- 
mesiyle saglanlr. Genellegmig ucret iligkisi 
geqerli oldugundan, tuketim, bllyuk olqude 
emek gucunun yeniden uretimini saglamaya 
yonelik olacaktlr. Bu nedenle, meta uretimi ile 
iggucunun yeniden uretimi kogullarlndaki 
degigmelerin birbirine tekabul etmesi gereke- 
cektir. ~cretlerin bu denli onemli bir rol oyna- 
masl, ucretlerin ve qal~gma kogullarrn~n 
duzenlenmesinde bireysel sozlegmeler ye- 
rine toplu pazarl~k sisteminin hakim olmasrn~ 
gerekli k~lmlgtlr. igqilerin buyuk fabrikalarda 
toplanmasr, sendikalarln kitlesel orgutlen- 
mesini ve ucretlerde verimlilige paralel bir 
art19 elde edilmesini saglamrgtrr. ~ c r e t  
artlglar~ talep olugturdugundan/tuketimi 
karg~ladrg~ndan toplumda zlmni/ortuk bir 
"uzlagma" olugmugtur. Callganlara igsizlik, 
hastal~k, sakatl~k, emeklilik gibi durumlarda 
da haklar saglanarak "sosyal refah devleti" 
uygulamalarl yayg~nlagtlr~lm~g, talebi artt~r- 
maya yonelik Keynesci ekonomik politikalar 
giderek kurumsallagm~gtrr. 

Sermayenin yeniden yap~lanmasr 
anlamrnda Fordizm, "agrr sanayi hamlesi" 
olarak adland~r~lrnaktad~r. Buyuk fabrikalarda 

ve makinelerde standart mallar~n kitlesel ure- 
timi yap~lmaktadrr. Kitlesel teknoloji tek bir 
urunden qok miktarda uretmek iqin tasarlan- 
mrgtlr. Kitlesel uretim aynr zamanda maliyet- 
leri de dugurmektedir. 

Fakat 1960'larln sonlarlndan itibaren 
Fordist uretim teknikleri sayesinde gerqek- 
legtirilen uretkenlik artlglarlnln ve kitlesel 
uretimin s~n~rlarrna varrld~gr goruldu. Bu 
durumun nedenlerini goyle slralayabiliriz" 
ilk olarak, Fordist kitle uretim tekniginin, ver- 
imlilik artrgrnl surekli kllacak yeni teknoloji- 
lerin uygulanmas~n~ olanaklr hale getirecek 
esneklikte olmamas~ ileri surulebilir. ikincisi, 
emek sureci uzerinde artan kontrol, igin 
yogunlagt~r~lmas~ ve uretim aklgrnln yalnrzca 
bir agamasrnda surekli aynl igi yapan igqinin 
uretim uzerindeki bilgi ve kontrolunu kaybet- 
mig olmasr (yabancrlagma) nedeniyle 
ugradrg~ nitelik kayb~n~n, igqilerde yo1 aqt~gl 
tepkiler (igi yavaglatma, grev, ige gelmeme, 
vb.) belirleyici olmugtur. Toplumsal qatlg- 
malarrn derinlegmesiyle nisbi art1 deger 
oranr dugmugtur. ~quncusu de, piyasan~n 
standart k~tlesel tuketim mallar~na doymug 
olmasrd~r. Dolayrs~yla, artan uretkenlik ve 
ucretler ile tuketim aras~ndaki denge bozul- 
mugtur. 

Krizden etkilenen firmalar degigik strateji- 
lerle kar oranlarlndaki dugugu engellemeye 
qalrgmaktad~rlar. Firmalarm izledikleri strate- 
jileri dort gruba aylrmak mumkundur : 

1)  run farklrlagtlrmasl, bu donemde en 
qok belirtilen stratejilerden biri oldu. Esnek 
uzmanlagma kuramlna gore, ijrun farklrlagt~r- 
mas1 gelir duzeyi artan tuketicilerin urun 
qegitliligine daha onem vermesinin sonucuy- 
du. Bagka aragtrrmac~lara gore ise urun fark- 
Illagtlrmasl, artan rekabet kogullarrnda fir- 
malarln pazarlama stratejilerinin bir parqasl, 
kriz sonucu gelir dagll~mlndaki artan egitsi- 

Teoman Giilsever, 1989, "Teknolojik Geligme, Enformasyon Teknolojisi, snek [Jretim ve Esnek Uzmanlagma", 
Sanayi Kongresi Bildirileri (I), TMMOB Makine Miihendisleri Odas~, MMO Yayln No : 13411, s. 166. 
EroI Taymaz, 1993, "Kriz ve Teknoloji", Toplum ve Bilim, Say1 : 56-61, Bahar, s. 32-33. 



zligin yanslmasl ve krizdeki dalgalanmalar~n 
etkisi sonucudur. 

2)  run farkl~lagtrrrnasrn~n art191 ve 
talepdeki dalgalanmalar urun geligtirme 
surecinin k~saltrlrnas~n~ gerektirmektedir. Bu 
da, nihai urunde kullan~lan parqalarrn ve 
hatta tasar~m surecinin standartlagtrr~lmas~- 
na yo1 aqmaktadlr. Bir anlamda, Fordist ig 
orgutlenme biqimleri, imalat surecinden 
tasarrm gibi daha bilgi yogun sure~lere dogru 
yayglnlagrrken, kitlesel uretim sistemleriyle 
uretim yapan tageronlarln kullanlmr artmlgtrr. 

3) ~ re t im in  maliyetinin dugurulmesi iqin 
sendikalarln guq ve ozerkliklerinin yok 
edilmesi, daha duguk ucretle (sendikas~z) 
igqi qallgt~ran tageron firmalara ig verilmesi, 
duguk ucretli bolgelere/ulkelere sermaye 
aklgl gibi "onlemler" allnmaktadrr. 

4) 1Jretimin esnekligi, yani diiguk 
maliyetlerle urun yeniliklerine gidebilme ve 
uretim olqegini degigtirilebilme yetenegi art- 
tlrllmak istenmektedir. Esneklik temel 
kavram haline gelmigtir. 

2. Esnek h i m  

"Esneklik" (flexibility), ekonomistler, sos- 
yologlar, politikac~lar ve qegitli bilim 
qevrelerinin tartlgtrgl guncel bir kavram 
haline geldi. Esnekligin bir butun olarak 
geligmig ekonomilerin ve igletmelerin 
kargllagtlgr tum sorunlara karg~ sihirli bir 
qozum olarak ileri surulmesi, kavramln daha 
qok tart~galacagln~ gostermektedir. 

sosyal taraflarln ozgurluklerini ve ozerklikleri- 
ni klsltlamak, sosyal kazanrmlar~ yok etmek 
ve zorunlu uyarlamalarrn maliyet yukunu en 
zayrflara yuklemekten bagka birgey degildir. 
Bu nedenle, esnekligi tan~mlamaya qallg- 
manln bir yararl yoktur; qunku, bu tartrgma 
oncelikle ideolojiktir. 

0 te  yandan b a z ~  yazarlar iqin esneklik 
qok kesin bir kavramdlr ve gu anlamlar~ iqerir; 
- Ekonomik durum istikrarsrz oldugu zaman 
qallgma saatlerinin ve iggucunun buna 
uyarlanmaslnl, 

- Ya da iicretleri ekonomideki talebe gore 
uyarlamay~, bunun iqin de ucretleri yeniden 
duzenlemeyi. 

Her iki durumda da esnekligi savunanlar, 
igletmelerin hareket serbestinin geniglemesi- 
ni krs~tlayan kurumsal ve yasal duzen- 
lemelerin qok katl oldugunu ileri surerler. 

Bu kogullarda esnekligin birqok yazar iqin 
belirsizlik, karmaglkl~k, zrtl~k, qok yonluluk 
araslnda gidip gelen qegitli anlamlar iqeren 
bir kavram oldugunu gormek gagrrtlcr 
detjildir. Bununla birlikte esneklikte ana - 

tema, 'isletme kapasitesini deoigikliklere 
g6re uyarlayabilmektir." Bu nedenle Boyer 
esnekligi tanrmlarken, "bir sistemin ya da alt 
sistemin qegitli sorunlara kargr uyum 
gosterebilme yeteneginden" soz etmektedir. 
Michon iqin esneklik, " h ~ z l ~  degigiklik 
baglamrnda bir zorunluluktur; degigebilme 
yetenegini ifade eder." Atkinson ise "dinamik 
esneklikHi goyle tan~mlamaktad~r: ".. .degigik- 
li klere uyum gosterebilme kapasitesini sijrek- 

Bugunku agamada esnekligin herkes kin li arhlran uygulamalarln, kurumsal, kulfurel 
geqerli bir tanlmlnl yapmak olanaklr degildir. ya da oteki sosyal ve ekonomik duzen- 
Bazl yazarlar iqin esneklik, krizin temel lemelerin degigtirilmesiu. gore de 
nedenini olugturan sosyal iligkilerin yeniden esneklik kavraml istihdam hacim ve biqim- 
duzenlenmesi iqin yeni bir yaklagrmrn yasal- lerinde, urun nitelioinde, emek piyasalarlnda, 
lagtrr~lrnaslnr iqeren bir kavramdlr. Amaq, ig pratiklerinde, teknolojide, organizasyon 
geqmigdeki ekonomik kuramlarrn Ve strateji- biqiminde, Ford& katl (rijit) dijzenlemelerin 
lerin bagar~srzlrg~n~ dikkate alarak, en guqlu 



ve standartizasyonun esnetilmesi, 
yumugatrlmas~ anlamma gelmektedir." 

En genel anlamda esneklik, "dnceden 
6ng6riilemeyen degigikliklere karg~ kapa- 
siteyi uyarlayabilmek ve bu amaca ulaga- 
bilmek bin gereldi ara~larr kullanmaktrr." Bu 
anlamda esneklik genellikle, kuralsrzlagt~rma 
(yasal duzenlemelerin etkisiz hale getirilme- 
si, deregulasyon) kavram~yla birlikte kullanll- 
maktad~r. 0 te  yandan esneklik, kapasite 
uyarlamas~ gereksiniminin, esnekligin qok 
farkll gekilleriyle karg~lanabilecegini de ifade 
eder. Bu yaklagrmla, dikkatlerin esnekligin 
herhangi bir turu uzerinde yogunlagmas~n- 
dan kaq~nllm~g olunur. 

Esnekligi "mumkun oldugu olqude igqinin 
korunmas~ ve gerekli oldugu olqude kural- 
s~zlagtlrma" olarak tan~mlayan Ekonomi'ye 
gore; ekonomik ve politik alandaki 
geligmelere dayall olarak ig Hukuku'na yan- 
slyan esneklegtirmenin gerekleri ve hedefleri 
goyle aqlklanabilir6: 

- Ekonomik uyum yeteneginin artrrllmasr 
esnekligin baglrca amaqlarrndan birisidir ve 
hergeyden once uretimin degigen kogullara 
k ~ s a  surede ve en iyi gekilde uyum saglaya- 
bilmesi iqin esneklige sahip olunmasrn~ 
gerektirir. Bu da uretimin yeni kogullara uyu- 
munda igverenin daha qok "belirleme" yet- 
kisinin olmas~yla saolanabilir. 0 halde esnek- 
ligin amacl, htimin kolayla#~r~lmas~ ve re- 
kabet gUcUnUn art~r~lmas~drr. Bunun sagla- 
nabilmesi iqin ig Hukuku'na iligkin esnek- 
legtirme girigimlerinin de baglatllmasr zorun- 
ludur. Hukuk pol i t ikas~n~n qabas~, 
ernredicilzorlay~c~ ig Hukuku'nun k~s~ t lan -  
mas1 ve yumugat~lmas~d~r. 

- Modern teknolojiye dayall uretimde ser- 
maye yogun ve maliyeti art~ran makinalarln 

yer almasl, bunlarrn faaliyet surelerinin uza- 
trlmas~ ve kullanrm zamanlarrn~n en iyi ge- 
kilde ayarlanmas~ suretiyle en yuksek verim- 
le qal~gtrrrlmalar~, tum organizasyon ve qal~g- 
ma duzeninde esneklegmeyi gerekli k~lmak- 
tadrr. Ayn~ gekilde, igqilerin istedikleri dogrul- 
tuda qal~gma surelerinin azalt~lmasrndan 
dogacak maliyetlerin karg~lanabilmesi de soz 
konusu makinalarrn belirtilen gekilde 
qalrgt~rrlmasryla saglanabilmektedir. 0 te  yan- 
dan, yeni teknoloji, qalrganlar~ uzmanlag- 
maya ve buna dayall olarak igin yurutumunde 
igverenin tal imatlar~n~n gucunu kay- 
betmesiyle serbestiye ve esneklige 
goturmektedir. Ayn~ gekilde qal~gma sureleri 
azalmakta, qal~ganlar~n bog zamanlar~ art- 
makta ve ya ra t~c~  olmalarrna, daha ust 
duzeyde iglere yonelmelerine de olanak 
saglan~lmaktad~r. Uzmanlagma, yeni bilgi ve 
iletigim teknolojisi, ig bolumunun daha qok 
yogunlagmas~na ve igin yurutumunun 
merkezden uzaklagt~r~lmas~na (ademi 
merkezilegtirilmesine) yo1 aqarken, qal~gma 
surelerinin esneklegtirilmesini, farkl~lagt~rrl- 
maslnl ve bireysellegtirilmesini de 
beraberinde getirmektedir. 

Kanrm~zca bu savlar iggucunun sadece 
en niteliklilelit bir kesimi iqin geqerli olabilir. 
Cal~gma surelerinin esneklegtirilmesinin, 
bireysellegtirilmesinin ve igin ademi 
merkezilegtirilmesinin sendikal orgutluluge 
olan olumsuz etkileri de dikkate alrnmak 
zorundad~r. 

- Mal ve hizmet uretiminin qegitlenmesi 
igyerlerinin uzun sure faaliyette bulunma 
geregini ortaya q~karm~g, artan mugteri ta- 
lepleri 24 saat hiq durmadan qal~gma 
duzeninin kuru lmas~n~ (turizm, taglma, 
telekominikasyon, medya, bankac~l~k, g~da,  
tamir-bak~m alanlarr gibi) gerektirmig ve bun- 
larla baglantrlr olarak esneklegtirme, igqilerin 
de tercih ettikleri yenilesnek istihdam turleri 
ile birlikte on planda yer almaya baglam~gt~r. 

Tan~mlar i ~ i n  bkz. Daniele Meulders - Luc Wilkin, 1987, "Labour Market Flexibility : Critical Introduction to the 
Analysis of a Concept", Labour and Society, Vol. 12, No. 1, January, s. 5; Belek, s. 54. 
Prof. Dr. Munir Ekonomi, 1994, "Turk ig Hukuku'nda Esneklegme Geregi", Cal~gma Hayatrnda Esneklik, Yagar 
Egitim ve KuRur Vakf~, izmir, s. 58-59 ve 61; Ayrrca, Prof. Dr. Oner Eyrenci, 1993, "lg Surelerinin 
Esneklegtirilmesi ve Turk lg Hukuku", lg Hukukunun Ulusal ve Uluslararas~ Temel ve Guncel Konularr, Kamu-ig 
Yayln~, Ankara, s. 230-231. 



Yeni istihdam turleri, ozelikle de k~smi  qal~g- olanaklar~ yaratt~g~ tezi ise kan~tlanmam~g bir 
ma; ev kadlnlar~, ogrenciler, ek gelir sagla- savd~r. Gerqekten bu tez dogru ise, esnek- 
mak ya da diger faaliyetleri iqin zaman aylr- ligin en yogun uyguland~g~ AB ulkelerinde 
mak isteyenler yonunden oncelik kazanmak- igsizlik oranlnln 2, Dunya Savaglndan sonra 
tad~r. en yuksek duzeye, ortalama yuzde 1 l ' e  (yak- 

lagik 35 milyon) yijkselmesi nasll ab~kla- 
Kan~m~zca, igyerlerinin fazla qal~gma ya nabilir ? 

da vardiya ~ a l ~ ~ m a s ~  gibi yontemlerle uzun 
sure faaiiyeilerini surd~reb~lmeleri ya da 24 
saat faaliyet gosterebilmeleri yururlukteki ig 
hukuku kurallar~na gore de olanakladrr. Ne 
var ki, bu durumda igqilere zaml~ ucret oden- 
mesi gerekeceginden, ig surelerinin esnek- 
legtirilmesi bu anlamda igverenlerin ucret 
maliyetini azaltmas~n~n bir yolu olmaktad~r. 

- Esnekligin igveren gibi igqiye de qal~gma 
kogul lar~n~ (daha qok) bizzat belirleme 
olanag~ saglad~g~ ileri surulmektedir. Bize 
gore; k~smi qal~gma ve esnek zamanl~ qal~g- 
mada igqiye qal~gma yukumlulugunu ne 
zaman yerine getirecegi konusunda belirli bir 
esneklik tan~nmaktad~r; ancak bu durum 
igqinin qalrgma kogullar~nl belirlemesi 
anlamrna gelmez. calrgma kogullar~, ucret- 

Esnek uretim sistemi/paradigmasi, ure- 
timin orgutlenmesinden tuketim kal~plarrna, 
igletmeler arasl iligkilerden uretimin 
mekansal dag~l~mlna kadar pek qok alanda 
Fordist sistemden bir kopmay~ ifade etmekte- 
dir. Bu kopug, gerek uretim surecinde ve kul- 
lan~lan teknolojilerde, gerekse emeGin 
niteliginde ve ;gin yotjinlagmas~nda b i r  
degigim demektir. Esnek uretim, uretim 
bandlnda k~tlesel olarak uretimi yaprlan stan- 
dartlagm~g ma1 uretimine karg~ yeni bir uretim 
biqimi olarak ortaya q~kmaktadlr. Talebin 
belirleyici oldugu, farkl~ ve degigen taleplere 
k ~ s a  surede yan~t veren ve boylelikle bireysel 
tercihlerin soz konusu oldugu esnek bir yap1 
tan~mlanmaktadlr . 

ten igyerinde kullan~lan uretim araqlarlna Her turlu teknolojik olanaklardan yararla- 
kadar geni? bir k a ~ s a r  ve esnek'ik bu narak stoklama olmadan uretim, uretim slra- 

hqiye ayrl ya da yeni bir hak slnda kaiite kontrolu ve uretimin belirli aga- 
mamaktadir. malarrnda uzmanla~ma, uretim surecinin 

parqalanarak degigikbirimlerde yap~lmas~ bu 
-Yeni istihdam turleri ile birlikte qal~gma uretim sisteminde benimsenen ternel ilke- 

surelerinde esneklik, b a z ~  ulkelerde istihdam~ lerdir, iggucunun mekan,yer olarak 
tegvik ve igsizligi onleyici bir qozum olarak desantralizasyonu bir yandan aynl firma 
gorulmekte, ayrlca birey olarak igqiler gibi ipinde fabrikalarln bolunmesi, kuqultulmesi, 
tum toplum yagantlslnda da olumlu etkisi ola- uretimin fabrikalar araslnda yayllmasl biqimi- 
c a g ~  uzerinde durulmaktad~r. 0rnegin qalrg- ni almakta, standartlagmlg daha 
ma saatlerinin esnek olmasl/esnek zamanl~ kuquk birimlerde uretilmektedir. Bu sayede 
qal~gma, insanlar~n aynl saatte ige gidip iggucunu kitlesel olarak bir araya getiren 
gelmesinin ya ra t t~g~  trafik y ~ g ~ l m a s ~ n i .  fabrikalarln onemi azalmakta ve 
dolay~s~yla bunun insan iizerinde yaratt~g~ iSgucunun kontrolu kolaylaSmaktadlr Diger 
stresi onleyecektir. yandan firmalar arasrnda uretimi bolme, 

kuquk firmalara ig yapt~rma desantralizas- 
Esnek zamanll esnek yonun bir parqasl olarak uygulanmaktad~r. 

turlerinden sadece birisidir ve bu tur qa-119- Boylece, sabit maliyeti dugurmek, kuquk ig- 
manln da yukar~da belirtilen olumlu yonunun yerlerinde orgutlu olmayan duguk ucretli igqi 
yanlsrra Olumsuz de qalrqtlrma olanag~n~n saglad~g~ Ucret farki l l~g~ 
deginecegiz. Esnek uretimin yeni istihdam 

Yenturk, 1993, s. 47-50; Erayd~n, s. 22-25; Ozkaplan, s. 183-186. 
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avantajlarrndan yararlanmak, d~garrya yap- 
tlrllan igin (tageronlugun) miktarrn~ kolayca 
degigtirerek uretim dalgalanmalarlna uyum 
saglamak, sonuqta riskleri onemli olqude 
kuquk firmalara aktarmak mumkun ola- 
bilmektedir.Vsnek uretim anlay~gln~n bu 
temel ozellikleri tageronlugun da yaygrnlag- 
maslnln en onemli nedenleridir. 

Esnek uretimde, Fordizmin aksine, tek 
amaql~ makineler yerine genel amaqll, pro- 

gramlanabilir, emek ve sermayeden tasarruf 
saglayabilen, otomosyan teknolojileriyle 
donanmlg, birqok mall aynl anda uretebilen 
bir uretim sureci soz konusudur. Bu nedenle 
kolayl~kla urun qegidi saglanabilmektedir. 
ijretim suresini hrzla art~rabilen programla- 
nabilir mikro elektronik aksaml~ makineler ve 
otomasyon teknolojilerinin saglad~g~ esneklik 
ve verimlilik a r t ~ g ~ ,  yeniden yapllanma 
surecinin en temel ozelliklerinden birisidir. 

Tablo 1 : Fordist Oretim ile Esnek Oretim bi~imlerinin kaqrla$t~r~lmas~ 

Fordist Oretim Esnek Oretim 

Standart urun 
Band sistemi 
Tek amaqlr mekanizasyon 
Vas~fs~z kitle igqisilbasit ig tanrmlarl 
Gal~gmada monotonluk/tekduzelik/ 
Yabancllagmalinsan makinenin parqasl 
Cat~gmaya dayalr endustri iligkileri 
Hiyerargik yonetim 
Dikey igbolumu (planlama ve uretim ayr~) 

Drgarldan kontrol 
Yatay igbolumu (igin qok kuquk parqala- 
ra ayr~gmas~) 
19 alanrna bag~mlllrk 
Zaman tanrm~ 
Bireysel qallgmalrekabet 
Bireysel kar maksimizasyonu 
Buyuk igletmeler 
Makro duzeyde kollektif iligkiler1Guqlu 
Sendikalar 

Teknolojinin egemenligi 
Statukoyu korumalduguk risk 

 run qegitlendirllmesi 
Mod$ uretimiluretim adacrklar~ 
Esnek otomasyon 
Vasrflr uzman igqilerlgenig beceriler 
Yuksek qalrgma motivasyonu (aidiyet) 
Yenilikqiliklinsan onemli bir kaynak 
Uzlagmaya dayall endustri iligkileri 
Paylag~rnc~/kat~Irmc~/geffaf yonetim 
Dikey ig butijnlegmesi (igin 
zenginlegmesi) 
Iqeriden kendi kendine duzenleme 
Yatay ig butunlegmesi (igin genigletilmesi 

Ig a lan~n~n  degigtirilmesi (rotasyon) 
Zaman bag~msrz l~g~ 
Grup qal~gmas~ligbirligi 
Bireysel tatmin 
Buyuk ve kuquk olabilme esnekligi 
igyeri duzeyinde kollektif ilipkiler ya da 
bireysel sozlegmeler/igyeri-igletme 
sendikalar~ 
Insan-makina optimizasyonu 
Yenilikqilik/sorumluluk ve risk alma 

I 1 
Kaynak: $ule Necef, Y y i  ljretim Organizasyonlarl ve Ernegin Degigen Konurnu (basrlmarnlg doktora tezi), s. 79 ve 

Nurnan Kurtulrnug, Sanayi Otesi ~oniigiirn,(iz Yay~ncrl~k, 1996 lstanbul) s. 163'deki tablolardan uyarlanrnlgtlr. 



MODEL I : Kilesel ilretim yapan firmalar- 
da iiretimin ve emegin firma i ~ i  yeniden 
(IrgGtlenmesi ile saglanan esnek Gretim 
modeli 

Bu tur esnek uretim biqimi temelde, 
Fordist uretim biqimini bunalrma iten 
kogullara tepki olarak ortaya qrkmrgtrr. 
Standart ma1 uretimindeki azalan karlar, 
degigken ve qegitlenen talep ve yuksek oran- 
da sendikalagma sonucu ortaya qrkan yuk- 
sek ucretler kargrsrnda uretim birimleri fabri- 
ka iqi uretimi yeniden orgutlemeye git- 
miglerdir. Bu kapsamda maliyetleri azaltma 
amacryla yeni duzenlemeler soz konusudur. 
Bu duzenlemelerin birincisi, tam zamanrnda 
uretim sistemine geqilmesidir. lkinci olarak, 
uretim sonrasr kalite kontrolu yerine uretim 
srrasrnda kalite kontrolu benimsenmigtir. 
(Jquncii olarak uretim bandr yeniden duzen- 
lenmigtir. Bozuk parqalarrn aylklanmasr ve 
yedek parqa temini nedeniyle uzayan uretim 
suresinin krsaltrlmasr iqin gruplarlhucreler 
geklinde uretim gundeme gelmigtir. Bu gru- 
plarrn qalrgmasr uretim bandr qevresinde 
degil, belirli bir grup igin tanrmlanmrg bir igqi 
grubu tarafrndan yaprlmasr geklinde olmak- 
tadrr. Bu duzenleme iggucunun esnek kul- 
lanrmr saglamakta, her igqi sadece bit tek 
igte degil birden qok igte sorumluluk almak- 
tadrr. Egit ucret sistemi yerine kigisel beceri 
ve bagarryr esas alan bir ucret sistemine 
dogru geqig vardrr. Esnek uretim sisteminde 
dikey iggucu orgutlenmesinin yerini yatay 
iggucu orgutlenmesi alrr; igqiye verilen 
sorumluluk artrr~lrr ve igqiden igin gerektirdigi 
becerileri kazanmasr istenmez, bunun yerine 
mevcut becerilerinden ve geleneksel birikim- 
lerinden yararlanmasr istenir. Bu donugumler 
zamanla geleneksel toplu pazarlrk sisteminin 
giderek bireysel pazarlrk sistemine 
donugmesini de desteklemekte; igqi orgutlen- 
mesi ile ig guvencesi yerine, beceri nedeniyle 
ig guvencesi kazanrmrna yonelilmekte, 
boylelikle pazarlrk gucu yuksek sendikalar 
ortadan kalkmaktadrr. 

MODEL II : Kilesel ijretim yapan fir- 
malarrn, bazr ijretim agamalarrnr fabrika 
drgrnda fason iligkiler ve eve ig verrne sis- 
temleri ile sagladrgr, ijretimin paplanarak 
ayrrmla~rrrlmasrna kaqrl~k ana firmanrn iire- 
timi yenlendirdigi esnek ijretim modeli 

Bu esnek uretim modeli de bunalrm 
kogullarrna tepki olarak dogmugtur. Artan 
maliyetler, orgutlu emegin yuksek ucret iste- 
mi ve talepdeki degigikliklere kargrlrk vere- 
bilmek iqin, firmalar, uretim birimleri iqindeki 
bazr bolumleri kapatarak bu igleri kuquk fir- 
malara tageron ya da fason olarak vermekte 
ve uretimlerini bu gekilde surdurmektedir. 
Boylelikle ana firmalar, talepdeki belirsizlik- 
ten kaynaklanan riski kuquk firmalara 
aktarlrken, bu firmalarrn ucuz iggucu istih- 
dam etmelerinden yararlanarak maliyetleri 
dugurmektedir. Degigik kuquk firmalarla 
qalrgrlarak urun esnekligi saglamak 
olanaklrdrr. Fason uretim ya da tageronluk; 
kapasite artrrrlmak istenmesi, bazr iglerin 
uzmanlrk gerektirmesi (teknik tageronluk) ya 
da kuquk firmalarrn talep etmesi (arz fason- 
culugu - ekonomik tageronlugu) nedeniyle 
ortaya qrkabilmektedir. 

MODEL Ill : Yeni pazar paylarrna ula$a- 
bilmek @in kGquk ve orta bilyukliikte olan fir- 
malar arasr yeni (Irgiltlenme ve dayanrgma 
ile tanrmlanan esnek uretim modeli 

Bu tur esnek uretim bunalrm kogullarr 
nedeniyle degil, degigen talep yaprsr ve tuke- 
timde bireysel beklentilerin gundeme gelme- 
si ile ortaya qrkan yeni pazarlara ulagabilmek 
ve uretimin boylelikle uluslararasr pazarlara 
aqrlmasr gudusu ile aqrklanmaktadrr. Bu sis- 
temde belirli bir yoredeki kuquk ve orta 
olqekli firmalarrn yatay ve dikey igbolumu ve 
uretim aglarr olugturarak esneklik sagladrk- 
larr gorulmektedir. Firmalar arasr iligkiler 
daha qok gayri resmi ve guvene dayanmak- 
ta, yeni teknik bilgi ve buluglardan belirli ure- 
tim aglarr iqinde ortak olarak yararlanrlmakta 
ve firmalar ortak aragtrrma ve geligtirme 



qalrgmalarl yapmaktadlrlar. Bu tur orgutlen- 
meler "endustriyel bolgeler" olarak adlandrrll- 
makta, buralarda ortak davranma, paylagma, 
dayanlgma gibi degerlerin olugturdugu farkll 
bir sosyal yap1 olugmaktadlr. Endustriyel bol- 
geler enformellige qok yatklndlr ve genellikle 
dlga kargl kapalldrr. 

MODEL IV : Yeni teknolojik olanaldar 
nedeni ile iiretimin psitlenmesi, panplan- 
mas1 ve yeni mikroelektronik devrimle birlikte 
gelen esneklik 

Yeni teknolojilerle hem urun, hem de ure- 
tim siireci kolayca degigtirilebilmekte, olqek 
ekonomisinin guqlukleri agrlabilmektedir. 
Teknolojik geligmelerden yararlanllarak tam 
zamanlnda uretim yeni bilgi sistemleri 
yardrmlyla gerqeklegtirilmekte, boylelikle 
pazarln gereksinimlerine uygun nitelikte ve 
miktarda uretim yapllabilmektedir. 

Yeni teknolojilerle uretim sureci parqala- 
nabilmekte ve uretimin degigik bolumleri 
bagka mekanlara aktarrlabilmektedir. 
Bununla birlikte bir yandan emegin beceri 
duzeyi yukselirken, diger yandan goreli 
olarak daha duguk nitelikli slradan iglerin de 
yaratlldlg~ gozlenmektedir. 

Yeni teknolojllerin sagladlgl esneklikler, 
sanayi ijretiminde henuz qok etkin bir gekilde 
kullan~lmamaktad~r. Bu teknolojilerin giderek 
artan uygulama alanl bulmasr ile uretimde, 
karar verme surecinde, pazarlamada ve ure- 
tim mekanl seqiminde esnekliklerin artacagl 
kugkusuzdur. 

II. ESNEKL~K C E $ ~ L E R ~  VE ESNEK 
cALl$MA 

Yuksek teknolojinin uretimde sagladrgl 
esneklik, uretimin temel faktorlerinden birisi 
olan ernegin de birqok yonden esnek kul- 
lanrmlnl gerektirmektedir. Bununla birlikte, 

esnekligin tanlmlnda oldugu gibi, 
s~n~flandrrllmas~nda da gorug birligi yoktur. 
Bu qallgmada; sermayenin yenlliklere bag11 
olarak urun sunumunu degigtirilebilmesini 
ifade eden "urun esnekligi", otomasyon 
teknolojilerinin bir urunden otekine kolayllkla 
aktarllabilmesini iqeren "teknoloji esnekligi", 
birbirlerine tam otomatize ve merkezi kompu- 
terize bir sistemle bag11 fabrikasyon ekip- 
manlarl ya da otomatik makineler sistemi 
olarak tanlmlanan "esnek imalat sistemi" gibi 
esneklik turlerini bir yana blrakarak sadece 
qallgma yagamrnr dogrudan ilgllendiren 
esneklik turlerini irdelemeye qalrgacaglz. Bu 
anlamda esnekligi oncelikle igletme 
kavramln~ esas alarak ikiye ayrrmak 
mumkunduriO : I )  iq (dahili-internal) esneklik, 
2) Dig (harici-external) esneklik. iq esneklik, 
igletmenin iggucu kaynaklarlnl en uygun ge- 
kilde yonetmesidir. Amaq, qallganlarl kadro 
fazlasl haline getirmeden iggucunu degigen 
kogullara gore yeniden duzenleyebilmektir. 
lgletme ile igqiler arasrndaki iligkinin surekli- 
ligi esas allndrglndan, insan kaynaklarlna 
yatlrlm en ust duzeye qlkarlllr. iq esneklik; tek 
tek igletmelerin qallganlarrnln becerilerini art- 
trrmasr, igin organizasyonu, esnek qallgma 
saatleri ve verimlilige dayall ucret sistemi 
araclllglyla kendi iq esnekligini arttlrmastna 
baglldlr. Esnek qallgma biqimleri ve igqilere 
igletme iqinde beceri kazandlrma program- 
Ian, iq esnekligi saglamanln araqlarl olmak- 
tadlr. Son zarnanlarda gundeme gelen insan 
Kaynaklarl Yonetimi kavram~ da ozunde iq 
esneklik anlaylglnr esas almlgtlr. Endustriyel 
iligkiler alanlnda sendikalara ve toplu 
pazarllk duzeyine dayanan qatrgmacl iligkileri 
temsil eden geleneksel sistemi kokten yad- 
slyan bu anlaylgln temel ilkesi, "sorunlarl bir- 
likte qozebilmektir". Teknolojik yenilikler 
yoluyla insan becerisinden ve yaratrclllgln- 
dan en fazla yararrn saglanmasl amaqlanlr. 
Bunun iqin de qallganlarln katrllml ve bagllgr 
yoluyla "igin insanilegtirilmesi" gerekmekte- 
dir. ~KY, teknolojik yenilenmede surekliligi 

'Vommrssion of the European Communities, 1993 a, Growth, Competitiveness, Employment (White Paper), s. 
13-14 ;Tekstil igveren, 1994, "Yeni Teknoloji ve Esnek Cal~gma", Say1 : 182, Kas~m-Aral~k, s, 39-40 ;Tiziano 
Treu, 1992, "Labour Flexibility in Europe", International Labour Review, Vol. 131, No. 4-5, s. 497-51 1. 



saglayabilmek iqin "bilgi igqileri" denilen bir 
elit kesim olugturur. Bunun iqin de okul 
qaglar~ndan itibaren nitelikli kigiler qegitli yon- 
temlerle "k~lit al t~na al~nmakta", girketlerle 
okullar/universiteler igbirligine girmektedirii. 

Dig esneklik ise, kullan~lan iggucu kay- 
naklar~n~n igletmenin ihtiyac~na gore duzen- 
lenebilmesidir. D I ~  esneklik, oncelikle ige 
alma ve igten q~karma konusundaki yasal 
duzenlemelerin esneklegtirilmesini 
(deregulasyon) gerektirir. D I ~  esneklik, bir 
uretim faktoru olarak iggucu piyasaslnda 
qegitli biqimlerde somutlagabilmektedir. 
brnegin kendi ad~na qal~gma, tageronluk, 
mevsimlik igqilik, klsmi qal~gma, eve ig verme 
gibi istihdam iligkileri d ~ g  esneklik sagla- 
manln araqlar~d~r. D I ~  esneklik, surekli 
degigen ve belirsizlik gosteren teknolojiye 
uygun iggucu saglanmas~nda, igletme 
yoneticilerine uzun donemli maliyet iligkile- 
rine girmekten kaq~nma olanag~ vermektedir. 

Ancak esnekligin bu gekilde genel 
bir s~n~ f l and~r~ lmas~ ,  konunun onemini aq~kla- 
makta yetersiz kalmaktad~r. Bu nedenle 
esnekligi, uretim surecinin degigik aga- 
malarlnda ihtiyaq duyulan esneklik turlerine 
gore s~n~flandlrmak daha anlam11 olacaktlr". 

1. hret  (Maliyet) Esnekligi 

~ c r e t  esnekligi, ucretlerin hem bireysel 
hem de kurumsal performansa bag11 olarak 
belirlenmesini ifade eder. ~ c r e t  esnekligi, 
ucreti olugturan mekanizmalara iligkin iki 
temel ozelligi iqermektedir: 

- Ekonomide dlgsal goklar ( d ~ g  ticaret 
hadlerindeki degigmeler) ve donemsel dal- 
galanmalara (enflasyondaki degigmeler) 
gore ucretleri uyarlayabilmek, 

- igletmenin verimliligine gore ucretlerde 
degigiklik yapabilmek. 

Bunlardan birincisi d~gsal  ve makro 
ekonomik boyutlar~, ikincisi ise iqsel ve mikro 
ekonomik yaplyl esas al~r. 

~cre t ie r in  uyarlanmas~/esneklegtirilmesi 
iki gekilde olabilir : Dogrudan igqiye odenen 
ucretin esneklegtirilmesi ve ucret maliyetinin 
bir parqaslnl olugturan igveren paylar~n~n 
esneklegtirilmesi. igqiye odenen ucrette 
esneklik goyle saglanabilirl3 : 

- Temel ucret : lgin degerine, onemine 
gore belirlenir ve igqiye belirli bir gelir 
guvencesi saglar. 

- Y ~ l l ~ k  ek ucret odemeleri : istisnai 
kogullara gore degigebilen ve ayl~k temel 
ucrete yapllan eklerdir. 

-  cretin degigken bolumu : Sirketin ve- 
rimliligi ya da k a r l ~ l ~ g ~  esas a l ~ n ~ r ,  y ~ l l ~ k  ya da 
6 ayl~k odenir. 

- Hizmet zamml : Hizmet, sadakat ve 
deneyim esas allnlr. Her yll yeniden toplu 
sozlegmeyle belirlenebilir ya da toplu 
sozlegme suresince sabit bir rakam kabul 
edilebilir. 

~ c r e t  esnekligini engelleyen birqok 
kurumsal duzenlemeler vard~r. brnegin, 
ucret endeksleme sistemi, asgari ucret, 
iggucu faktorunun kullan~mlna ~ligkin qeg~tli 
igveren paylar~ ucret esnekligini engeller. 
~ c r e t  esnekligini savunanlar genellikle, bu 
tur esnekligin ig yaratma kaynag~ oldugunu 
ve igsizligi azalt t~g~nr lleri surerek ucret 
maliyetlerinin aza l t~ lmas~n~ isterler. Bunlara 
gore ; 

" Yrd. DOC. Dr.Tulin Ongen, 1995, "lleri Teknoloji ve Cal~gma iligkilerinin Degigen Paradigmasl", Siyasal Bilgiler 
Fakijltesi Dergisi, Cilt : 50, Ocak - Haziran, No : 1-2, Prof. Dr. Latif Caklcl'ya Armagan, s. 289-291. 
Murad Aklncllar, 1992, "Esneklegen Kapitalizm, Artan Sijmuru", '92 Petrol-ig, s. 594-601 ; Meulders - Wilkin, s. 
6-9 ;TISK, 1994, Cal~gma Hayatinda Esneklik, Ankara, s. 13-23 ; Arif Yavuz, 1995, Esnek Callama ve Endijstri 
iligkilerine Etkisi, Kamu-ig, Ankara, s. 13-21; Belek, s. 69-76. 

l 3  ILO, 1992, World Labour Report, Geneva, s. 65. 



- ~ c r e t  maliyetlerinin dugmesi kari artrrir 
ve yatirirnlari hizlandrrir; boylece yaprsal ig- 
sizlik azallr, 

- Sermayetemek orani emek lehine 
degigir, 

- ~ c r e t  maliyetlerinin dugmesi urune olan 
talebi arttirir ve igletmelerin rekabetqi konu- 
munu guqlendirir. 

~ c r e t  esnekligi, toplam ucretin tum 
~aliganlara asgari bir yagam duzeyi sagla- 
mas1 gerektigi anlaylgindan bir kopugtur. 
Bireysel verimliligi ve rekabetqi uretim 
anlayigrn~ esas alan bu ucret anlayigi, belirli 
bir asgari alim gucunu ve talep potansiyelini 
dikkate alan Keynesci gelir politikasiyla da 
qatigmaktadir.  cretin toplu pazarliga ve ure- 
timden gelen kollektif guq yerine bireysel per- 
formansa bag11 olmasi, igverenin toplu ig 
sozlegmesini turnden tasfiye edip bireysel 
akitlere yonelmesi ile saglanabilmektedir. 
Bireysel akitlere yonelig bazen sendikanin 
onayi ile, bazen de kapsam dig1 personel 
uygulamalari ile gerqeklegtirilmektedir. 

Avrupa'da endeksleme sisterni ucret 
esnekliginin onunde bir engel olarak goruldu 
ve 1980'ler boyunca enflasyona katkida bulu- 
nan bir sistem olarak elegtirilere ugradi; 
birqok ulkede bu sistemin kullanrlmasi yasal 
duzenlernelerin ve toplu pazarliklarin ortak 
etkisiyle, kaldrrilmasa bile, giderek azaldi. 
~ c r e t  endeks sisteminin halen var oldugu 
ulkelerde (Belqika, italya) bu sistem, sadece 
belirli bir tavan ucrete ulagmak iqin telafi edici 
rol oynamaktadir. Bu nedenle soz konusu 
sistem, yagam pahalilrgina (enflasyona) 
gore tum ucretlerde otomatik bir artig sagla- 
maktan qok ucretlerin belirli bir bolumunu 
enflasyondan korumaktadrr. Bununla birlikte 
1990'larin baglarindan beri, sektorel ve 
ulusal ucret geligmelerini ekonomik perfor- 
mansa uygun hale getirecek makro duzeyde, 

belirli olqude genel kabul gormug ucret 
duzenlemelerine igletmeler yeniden 
gereksinim duymaktadirlar. Sendikalar ise bu 
dugunceye giddetle kargi qikmakta, ucret 
taleplerinin ekonomik konjonkture ve istih- 
dam1 koruma gereksinirnine uygun gekilde 
iliml~lagt~rilrnasina, ornegin Japon 
sendikalarindan, daha az ragbet etmekte- 
dirler. 

Son yillarda Avrupa ulkelerinde ucret 
esnekligi adina metal igkolunda toplu 
sozlegmelerle onemli odunler ~ e r i l d i ' ~ .  
isveq'te 1991 Nisan ayinda yapilan istikrar 
Sozlegmesi 1993 Mart ayina kadar yururluk- 
te kaldi. Bu sure iqerisinde 1990'da enflas- 
yon orani % 10.2, 1991'de % 9.8 olrnasina 
kargrn, igkolu sozlegmeleriyle 1991 'de % 2.6, 
1992'de % 3 ucret art191 saglandi. Daha 
sonra enflasyon 1992'de % 2.2, 1993'de % 
1.7 olarak gerqeklegti, 1.4.1 993 tarihinden 
itibaren yururluge giren sozlegmeyle 
ucretlere 1.7.1993 tarihinde % 1, 1.7.1 994 
tarihinde de % 2 artig saglandi. 

Finlandiya'da hukumetin tegvik ve arabu- 
lucuguyla 1991 yrlinda sosyal taraflar 
merkezi duzeyde bir istikrar sozlegmesi yaptl 
ve 31.1 0.1 993 tarihine kadar ucretler don- 
duruldu. Bu sozlegmede enflasyon oraninin 
1991 Aralik - 1992 Ekim doneminde % 
5.8'den daha fazla artmasi halinde ucretlerin 
telafi edilecegi de kararlagtrrildi; ancak 
enflasyon bu oranl agmadigi iqin herhangi bir 
telafi iglemi yapilmad~. 

italya'da hukumet, igqi ve igveren kesim- 
lerinin 1991 yilinda baglattiklari gorugmeler 
sonucunda 31.7.1992 tarihinden itibaren 
iggucij maliyetleri ve enflasyonla rnucadele 
adina egel mobil sisteminden vazgeqildi. 
Anlagmayla toplu sozlegmeler 1.1 . I993 tari- 
hine kadar ertelendi, 3.7.1993 tarihinde 
yapilan rnerkezi bir anlagmayla ozetle gu 
hususlar kabul edildi : 

l4 Bu bilgiler iqin bkz. Algun Cifller, 1995, "Toplu Pazarl~kta SorumluYakla$~mlar", MESS l~ve ren  Gazetesi, YII : 32, 
Say1 : 665, Nisan, s. 4. 



- Her y ~ l  iki defa uqlu toplantrlar duzen- 
lenecek, ekonomik gostergeler deger- 
lendirilecek ve bu bulgular hukumetin ve 
butqe kanununun ekonomik ve mali planlama 
dokuman~ olarak gosterilecektir. 

- Toplu sozlegmeler iki ayrl duzeyde kabul 
edildi. Birincisi; her sektor iqin igkolu 
duzeyinde bagltlanacak, ucretler bak~m~ndan 
2 yrl, diger hukumler aqrsrndan 4 y ~ l  yurur- 
lukte kalacak milli sozlegmelerdir. Bu 
sozlegrnelerde 2 yllda bir yap~lacak ucret 
gorugmelerinde yukar~da deginilen verilerle 
birlikte sat~n alma gucunun korunrnas~, genel 
ekonomik ve ig piyasas~ egilimleri, rekabet 
kogullar~, sektorun ozel kogullar~ da dikkate 
allnacakt~r. ikinci duzeyde toplu sozlegmeler, 
ihtiyari olarak, her sektordeki uygulamaya 
gore igyeri ya da bolgesel duzeyde olabile- 
cek ve 4 y ~ l  sureli olacaktlr. Bu sozlegmelerle 
ucret artlglarr verimlilige ve firman~n perfor- 
manslna bag11 olarak tespit edilebilecektir. 

ingiltere'de enflasyon 1991 yrlrnda % 5.9, 
1992 y ~ l ~ n d a  % 3.7, 1993 yrllnda O h  4 olarak 
gerqeklegti. 1992 Kas~m - 1993 Ocak ayl 
doneminde igyeri duzeyinde 346 toplu 
sozlegme y a p ~ l d ~  ve ortalama % 2.47 ucret 
zamml verildi. Bu 346 toplu sozlegmeden 
100 tanesinde ise ucret zamml yap~lmad~. 
1993 Kas~m - 1994 Ocak doneminde toplu 
sozlegmelerdeki ortalama ucret zarnml % 
2.16 oldu. Ayr~ca bu donemde igyeri 
sozlegrnelerinin % 8'i ertelendi ve % 
18.9'unda ucretler donduruldu. 

Almanya'da 1993 y111 enflasyonu % 3.68 
oran~nda gerqeklegti ve 1.1.1 994'den geqerli 
olmak uzere bag~tlanan rnilli sozlegmede 
ozetle agag~daki hususlar kabul edildi : 

- IVlaag, iicret ve egitim yard~mlar~nda 
1.1.1 994 - 31.5.1994 donemi iqin art19 yap~l- 
 mad^. 1.6.1994-31.12.1994 donemi iqin bu 
haklara % 12 zam yap~ldi. 

- Almanya metal sanayi toplu ig 
sozlegmelerine gore her yrl Noel'de 12 ay 

k~demi olanlara ayl~k gelirinin % 40'1, 24 ay 
krdemi olanlara 40 gunluk gelirinin % 501si, 
36 ay ve daha fazla k~demi olanlara 40 gun- 
luk gelirinin % 60'1 ikramiye olarak odenmek- 
tedir. Bu ikramiye oranlarr 1995 y l l ~  iqin 
aynen korundu, ancak 1994 yr l~ iqin 1O'ar 
puan dugurulerek s~ras~yla % 30, %40 ve % 
50 olarak kabul edildi. Ayr~ca ikramiye ve izin 
yard~mlar~nda 1.6.1 994 tarihinde yap~lan 
zam ile 1995 ve 1996 y~l lar~nda yap~lacak 
o las~  zamlar ve fazla qalrgma ucretleri 
dikkate al~nmajjacakt~r. 

2. Say~sal Esneklik 

Say~sal esneklik en oz bir ifadeyle, 
teknoloji ya da talepdeki donemsel ya da 
yaprsal degigikliklere gore igletmenin igqi 
saylslnl degigtirebilmesidir. Bu nedenle 
say~sal esneklik, dogrudan dogruya ig 
guvencesi kavram~yla ilgilidir ve say~sal 
esneklik uygulamalar~ ig guvencesini tehdit 
edici bir iglev gormektedir. Keynesci poli- 
tikalarrn bir kazanrm~ olan ige alman~n belirli 
kurallara baglanmas~, ig bulma kurumlar~, 
igten q~karmaya iligkin yasal onlemler (ig 
guvencesi), hatta fiziksel ve sosyal ozurlulu- 
lerin istihdam~na yonelik kotalar, igveren 
aq~s~ndan ozellikle kriz ko~ullarlnda bir yuk 
olarak degerlendirilmektedir. Bu nedenle 
198011erden itibaren ige alma ve igten q~kar- 
may1 duzenleyen yasal kurallar~n yeniden 
duzenlenmesi (esneklegtirilmesi) ve kural- 
s ~ z l a ~ t ~ r ~ l m a s ~  (deregulasyon) tartrg~lmaya 
b a ~ l a n d ~ .  

igverenlerin ige igqi alma ozgurlukleri 
birqok ulkede, ozellikle kat~ bir sisteme sahip 
olan italya'da, tart~gma konusu oldu. italya'da 
ige allnacak igqilerin kamu istihdam buro- 
l a r ~ n ~ n  k~derne gore haz~rlad~klarr listelerden 
seqilrnesi gerekiyordu. Son y~llarda gerek 
italya'da, gerekse diger ulkelerde ige alma 
konusunda igverenlere getirilen kls~tlamalar 
buyuk olqude esneklegtirildi. 



igten q~karmaya iligkin olarak, ozellikle 
Avrupa ulkelerinde, yasalarla ve toplu 
sozlegmelerle saglanm~g koruyucu sistemler 
vard~r. Avrupa'daki bu endustriyel iligkiler sis- 
teminin, geleneksel olarak igten q~karmay~ 
serbest blrakan ABD ve qekirdek kadrolar 
iqin yagamboyu ig guvencesi saglad~g~ ileri 
surulen Japonya'daki sistemle uyugmad~gl 
one surulmektedir. Bu nedenle 1990'larln 
bag~nda artan say~sal esnekligin ve 
deregulasyon bask~slnln sadece Avrupa sis- 
temlerinde etkili oldugu soylenebilir. 

Bireysel igqi q~karmalarda igverenlerin 
kararlar~ qegitli gekillerde s~n~rlanrnaktadlr. 
once ilgili igqiye ihbarda bulunulacak, qogu 
ulkelerde igqi ya da igyeri kapasitesiyle ilgili 
ya da igletmenin faaliyetine dayall geqerli bir 
neden gosterilecektir. igverenin ileri surdugu 
geqerli neden igten qlkarmadan once ya da 
sonra mahkemede dava konusu yap~la-  
bilrnektedir. igten q~karman~n haks~z bulun- 
masrnln sonuqlar~ qok degigiktir. Bazr ulke- 
lerde igverenlere parasal ceza verilmekte, 
fakat igten q~kar~ lan  igqi yeniden ige 
dondurulmemektedir. Baa  ulkelerde ekono- 
rninin en esnek k lsm~ olarak tan~mlanan 
kuquk igyerleri, yasal duzenlemelerin kap- 
saml d ~ g ~ n d a  tutulmaktad~r. 

Toplu igqi q~karmalara iligkin yasal duzen- 
lemeler daha karmag~kt~r ve giderek igqiler 
aleyhine degigtirilmektedir. Fransa'da 1986- 
1987'de Chriac hukumeti toplu igten q~kar- 
malardan once ig mufettigi karar~nln olmaslnr 
gerektiren uygulamay~ kaldrrdl. ispanya'da 
benzeri bir degigiklik yap~ ld~ .  Hollanda'da 
butun igten q~karmalardan once kamu istih- 
dam burosunun karar~ yine gerekiyor, fakat 
prosedur basitlegtirildi15. 

Avrupa'da toplu igten q~karrnalara karg~ 
zamanla toplu sozlegmelerle qozum bulun- 
rnaya qallg~ld~. Sendikalar, iggucu piyasas~n- 
da artan esneklik ile igsizligi azaltma arasln- 
da zor bir tercih yapmak zorunda kald~lar. 

Toplu igten q~karmalara kargl alternatif 
onlemlerden birisi de iq ve d ~ g  esneklik oldu. 
Toplu igten q~karma yerine klsa sureli qallg- 
ma, igqi a l ~ m l a r ~ n ~ n  dondurulmas~, fazla 
qal~gmalar~n azalt~lmas~, erken emeklilik gibi 
onlemler getirildi; bir bagka deyigle, 
sendikalar igten qlkarma yerine esnek qallg- 
ma biqimlerini kabul etmek zorunda kaldllar. 
Bu tur onlemler, Almanya gibi geleneksel 
kat~l lmc~ endustriyel iligkilerin geqerli oldugu 
ulkelerde daha kolay uygulandl. Sonuqta 
ingiltere d~glndaki Avrupa iilkeleri tam bir 
deregulasyon politikasl benimsemediler; 
fakat iggucu piyasasrnln esnekligini art~ran 
onlemleri geligtirdiler. Bu onlemler de genel- 
likle uqlu dan~gma kurullar~nda kabul edildi. 

Say~sal esneklik; ige alrna ve igten q~kar- 
malar~n esneklegtirilmesi, bir bagka deyigle 
yasalarln koruyucu duzenlernelerinin etki- 
sizlegtirilmesi kadar, standart d ~ g l  (atipik) 
istihdam biqimlerinin yayg~nlagt~r~lmas~yla da 
sag land^. Standart dl91 istihdam biqimleri 
genellikle yasal guvencelerden yoksun 
oldugu iqin, igverenler bu istihdam turlerini 
tercih ederek igqi s a y ~ l a r ~ n ~  diledikleri gibi 
ayarlama flrsatl elde ettiler. 0 te  yandan bu 
uygulama kaq~n~lmaz olarak sendikalarln 
say~sal gucunun zay~f lamas~ sonucunu 
dogurdu. 

ozetle; sendikalar~n gucunun zaylfla- 
rnasl, dayan~gma grevlerinin yasaklanmas~ 
ve standart dl91 istihdam biqimlerinin artmasl 
igverenlere diledikleri esneklik-serbestlik 
kogul lar~n~ yaratt~. Yasalarla saglanan ig 
guvenceleri; ihbar onellerinin azaltrlmasr, 
gerekqesiz igten q~karmalar iqin gerekli 
asgari qal~gma suresinin uzatllmasl, igten 
q~karmada igqinin vaslflarlna iligkin gerekqe 
gosterilmesi zorunlulugunun kald~rllmasl, 
igvereni dava edebilrnek iqin gerekli qallgma 
suresinin uzat~lmas~, teknolojik gerekqelerle 
toplu igten q~karman~n kolaylagtlrrlmas~ gibi 
yontemlerle zayrflat~lmakta, etkisiz hale geti- 

l 5  Treu, s. 499. 
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rilmektedir'" Say~sal esneklik igletmelerde 
buyuk qogunlukla igten q~karma ozgurlugu 
olarak alg~lanmakta ve yuksek igsizlik 
kogullar~nda ernek gucunun duguk maliyetli 
olarak yeniden gerektiginde ige a l~nmas~  
"esnekligiHni tan~rnlarnaktad~r" . 

3. Iqlevsel (Fonksiyonel) Esneklik 

iglevsel esneklik, igletmenin kendi 
dahili iggucu organizasyonu ile ilgili oldugun- 
dan bazen say~sal esneklikten ay~r t  edilebilir, 
bazen de sayrsal esnekligin kargrt~ bir anlam 
iqermektedir. 

Genig anlamda iglevsel esneklik, 
geleneksel uretim modelindeki ig organizas- 
yonunun parqalanmas~n~n ve ig bolumunun 
tersi bir anlarna sahiptir. iglevsel esneklik 
hem dahili mobiliteyi, hem de bir igteki gerek- 
li gorevleri ve becerileri art~rarak saglanabilir. 
Bu tur esneklik iggucunun ve insan kay- 
naklar~n~n qegitli gekillerde ku l lan~ lmas~n~ 
gerektirir. Bir bagka deyigle iglevsel esneklik, 
igqilerin qok yonlu becerilere sahip olma, 

lerinden optimal yararlanabilmek iqin ig orga- 
nizasyonunun yeni biqimlerinin uygula- 
nabilmesi amac~yla iglevsel esneklige 
yoneldikleri ileri surulmektedir. ig organizas- 
yonunun yeni biqimleri qegitli gekillerde 
saglanabilir : k ~ s ~ t l a y ~ c ~  ig kurallar~n~n azalt~l- 
mas1 ya da ka ld~r~ lmas~,  igin srn~rlarln~n 
azalt~lmas~, igin genigletilmesi ve zengin- 
legtirilmesi, takrm qal~gmas~, kalite qenberi, 
toplam kalite yonetimi, vb. 

iglevsel esneklik genellikle igverenlere 
sendikalardan kaq~nma olanag~ vermektedir. 
Bu alandaki uygulamalar igverenlere, 
k a t ~ l ~ r n c ~  yonetim biqimleri uygulamak ve 
sendika d ~ g ~ n d a  dogrudan igqilerle istihdam 
iligkisi kurmak iqin ideal bir f~rsat yaratmak- 
tad~r. Bu tur uygulamalar ozellikle, hukumet 
de onayladrg~ iqin, ingiltere'de giderek 
yaygrnlagmaktad~r. Sendikalar buna qeg~tli 
gekilerde karg~ q~kt~lar ;  fakat iglevsel esnek- 
ligin yayg~nlagmas~nr onlernek yerine, qekir- 
dek iggucune istihdam guvencesi ve girket 
duzeyinde kararlara daha qok k a t ~ l ~ m c ~ l ~ k  
hakk~ elde edebildiler. 

degigik iglerde qal~gabilrne, yeniden mesleki 
Atkinson iglevsel esnekligi gu gekilde 

egitime tabi tutulma gibi qegitli duzeylerdeki 
slnlflandlrmaktadlr,9~ 

karmag~k iglere uyum gosterebilmelerini 
iqerir. iglevsel esnekligin oznesi igqilerdiri8. 

- Yatay i$ hareketlilirji : Benzer ~ek i lde  

Avrupa'da iglevsel esneklik alan~ndaki 
k~s~t lamalar  yasal duzenlemelerden qok 
toplu sozlegmelerden kaynaklanmaktad~r. 
Gok az ulkede iglevsel esneklik yasal olarak 
s~n~r lanm~gt~ r ;  herhangi bir ig, bu ig iqin 
gerekli becerilere sahip olmayan igqiye yap- 
trr~lamaz. Ancak son y~llarda igin yeniden 
duzenlenmesi ve degerlendirilrnesi qabalarr- 
na paralel olarak bu krs~tlamalar~n da daha 
esnek yorumland~g~ gorulmektedir. 

Avrupa'da istihdam~ guvence alt~na alan 
yasal duzenlemelerin qok ka t~  oldugu ve bu 
nedenle igverenlerin, uretimin qegitli faktor- 

qal~gan, incak degigik iaslflara sahib igqi- 
lerin birbirlerinin yerine qal~gt~rrlab~lmesidir. 
Yap~lan ige gore fazla ek egitime gerek 
olmadan, bir bolumden bir bagka bolume 
igqilerin aktar~labilmesi yatay ig hareketliligi 
olarak degerlendirilebilir. 

- Gruplararas~ yatay esneklik : Birbirine 
yak~n  vasrflara sahip igqllerin, temel 
vasr f lar~n~ koruyarak birbirlerinin yerine 
qal~gt~r~labilmesidir. ~ r n e g i n ,  delme uzmanl 
igqi grubunun tesviyede egitilmig bir grupla 
birlikte torna - tesviye iginde ortak qal~grnas~ 
gruplararas~ yatay esneklik olarak deger- 
lendirilebilir. 

' V E C D ,  1993, Employment Outlook, July, s. 95-1 00. 
" Ak~nc~lar, s. 597. 
l a  Meulders - Wilkin, s. 8; Treu, s. 505-506. 
l 5  Aktaran, Ak~nc~lar, s. 597-598; TISK, Gallsma Hayat~nda Esneklik, s. 20-21. 



- Yatay grup butUnlegmesi : igqi gruplar~ 
aras~ndaki fabrika iqi igbolumunun azalt~l- 
mas1 geklinde ortaya q~kmaktad~r. Benzeri 
vas~flara sahip ve yaklag~k olarak aynl ucreti 
alan bant igqileriyle bak~m ve hammadde 
ekiplerinin birbirlerinin igini yaparak tek grup 
haline gelmesi ornek olarak gosterilebilir. 

- Dikey grup butunlegmesi : ijretim unite- 
si iqindeki vas~f  ve yetenek kademe- 
lendirilmesini azaltmak anlam~na gelmekte- 
dir. Eger igletme egitim yukunden kurtulmak 
istiyorsa, ust v a s ~ f l ~  igqileri geqici olarak daha 
basit yetenek isteyen alt kademelere kaydlr- 
maktad~r. Boylece igletme alt kademelerdeki 
igqilere mesleki egitim vererek bunlar~ bir ust 
kademeye yukseltmenin maliyetinden kurtul- 
maktad~r. 

- Dikey iglevsel butunlegme : Planlama ve 
uretim iglevlerini ustlenen igqi gruplarlnln, 
v a s ~ f l ~  - yarl vas~ f l~  f a r k ~ n ~  koruyarak tek bir 
t a k ~ m  iqerisinde yer almalar~d~r. i jretim 
surecinin her bir agamaslnln norm t u t a r l ~ l ~ g ~  
iqinde surdurulmesini saglar. 

- Kalite kontrolil : ijretim iglevleri ile goze- 
tim, duzeltme, kalite kontrolu faaliyetlerinin 
aynl igqiler tarafrndan yapllmasld~r. igletme 
iqi iglevsel esnekligin en h ~ z l ~  yay~lan 
biqimidir. igletme iqinde sorumlulygu toplum- 
sallagt~rmak amaclnr guder. Sonuqta igletme 
iqinde kalite kontrolu ad1 altlnda ayrl bir 
bolume gereksinim duyulmaz. Her bir depart- 
manln kalite kontrol grubu olabilecegi gibi, 
formen - vas~fs~z imalat yard~mc~ igqisi - 
v a s ~ f l ~  bant sorumlusu igqi grubundan olugan 
bir kalite qemberi de olugturulabilir. 

- BUtUnlegmig taklrn p l ~ g m a s ~  : igletme 
iqinde bir ekip ruhu ve bagllllg~ yarat~larak 
igqilere aidiyet duygusu verilmesini amaqlar. 
Bunun iqin igqinin belirli bir zanaatsal 
yetenek, igbolumu ya da vas~fla ozdeglegme- 
si onlenip, igqiye uretim siirecinde "kollektif" 
bir yukumluluk verilmeye qal~g~llr. 

4. Callgrna Suresinde Esneklik (Esnek 
Callgma 1 Standart DI$I Callgma) 

"Cal~gma suresinde esneklik" kavram~ dar 
ve genig olmak uzere iki farklr anlamda kul- 
lanllmaktad1l-2~. Dar anlamda esnek qallgma, 
taraflara qallgma surelerini serbestqe duzen- 
leme olanag~ veren qal~gmay~ ifade etmekte- 
dir. Genig anlamda esnek qal~gma ise, stan- 
dartd~g~latipik butun qal~gma gekilleri ve 
qal~gma surelerini kapsamaktad~r. 

Esnek qal~gma turleri ulkelerin teknolojik 
duzeylerine, ekonomik ve toplumsal yap~larl- 
na gore degigmekte, bu niteliklere bag11 
olarak farkl~ ulkelerde farkl~ turleri daha 
yogun olarak kullanrlabilmektedir. Degigik 
ulkelerde yaklagrk 24 qegit esnek qal~gma 
turu uyguland~g~ bilinmektedir. Agaglda 
esnek qal~gma turlerinden en yaygln olarak 
kullanllanlar~ k~saca aqlklamaya qal~gacaglz. 

4.1. Esnek SijrelitZarnanl~ Callgrna 
(Kayan 19 Silresi) 

Cal~gma suresi ozellikle 1970'lerin son- 
lar~nda, esneklik iqin onemli ve tart~gmal~ bir 
konu oldu. Cal~gma surelerinin esneklegti- 
rilmesi konusunda belki de istihdam~ guven- 
ceye alan yasal duzenlemelerden daha qok 
degigiklikler yap~ ld~.  Bu konudaki ilk girigimler 
oncelikle igverenlerden geldi. Sendikalar 
baglanglqta savunma konumunda kalmalarl- 
na kargrn, daha qok enformel sektorde 
qal~gan igqiler nedeniyle bu konuda genel bir 
uzlagmaya varlld~. Ancak, igverenler aqlsln- 
dan qal~gma surelerinin esneklegtirilmesi 
egilimi, sendikalar~n qal~gma surelerinin 
azalt~lmas~ istemlerine karg~ koyma yontem- 
lerinden birisi olarak ortaya q~ktr. Calrgma 
surelerinin azalt~lrnas~ iqin sendikalar~n 
bask~lar~yla karg~lagan igverenler, maliyet 
azaltllmaslnda daha etkin bir yontem olan 
qal~gma programlar~nda esneklik talebinde 
bulundular. Hukumetler de qal~gma suresinin 
esneklegtirilmesini, diger qozumlere gore 
sosyal aq~dan daha kabul edllebilir olarak 
degerlendirdiler. 

20 DOF. Dr. Kadir Arlc~, 1992, cal~gma Siirelerinin Hukuki Geligimi ve Yeterliligi Aqlslndan 1475 Say111 ig 
Kanunu'nda caltgrna Sureleri, Kamu-ig Yaylnl, Ankara, s. 83. 



Esnek sureli qallgma, qal~gma saatlerinin 
bireysellegtirilmesini saglamaktadlr. Bu tur 
qallgmada; ige baglama ve igin bitigi aqlsln- 
dan surekli tam gun qal~gmadaki qallgma 
sureleri aqlslndan farkl~ bir duzenleme soz 
konusudur; qalrgma sureleri baglangrq ve 
bitig saatleri belirli bir zaman olarak degil, 
belirli saatler araslnda istenilen bir zaman 
olarak saptanlr. Esnek sureli qallgmada 
qal~gma sureleri gun bazlnda esneklegti- 
rilebildigi gibi, hafta, ay ve hatta yll olarak da 
esnek bit biqimde duzenlenebilmektedir. 

Avrupa ulkelerinde esnek sureli $all$- 
manln saglanabilmesi iqin bunu engelleyen 
yasal duzenlemelerin kaldlr~lrnas~na yoluna 
gidildi; ancak esnek sureli qallgma daha qok 
toplu sozlegmelerle geligtirildi. Uygulamada 
qok qegltli esnekliklerin duzenlendigi, bazen 
aynl igyerinin farkll bolumlerinde degigik 
biqimlerde uygulandlgl bilinmektedir. Her 
kogulda geqerli bir esneklik soz konusu 
degildir, daha qok olaya ozgu qozumler 
bulunmaktadlr. Bununla birlikte esnek sureli 
qallgmayl "basit" ve "nitelikli" olarak ikiye 
ay~rmak olanaklldlr2' : 

- Basit esnek sureli qalrgmada, 
igqinin gunluk ig suresi kesin olarak belirlen- 
migtir. Bir bagka deyigle, igqilerin qal~gmak 
zorunda olduklar~ belirli bir qekirdek zaman 
(core time), ornegin 10.00-02.00 arasl, 
vardrr; bunun oncesinde ve sonras~ndaki 
qal~gman~n baglama ve sona ermesinde 
igqinin serbestlik hakk~ vardrr. 

- Nitelikli esnek sureli qal~gmada, igqi 
qekirdek zamanda yine igyerinde qallgmak 
zorunda olmakla birlikte, gunluk qal~gma 
suresini, ornegin 8 saat yerine 10 saat ya da 
6 saat, duzenlemek de igqiye kalmlgtlr. igqi 
gunluk qallgma suresi iqerisinde eksik ya da 
fazla qallgtrgl siireyi haftallk ya da ayllk 

olarak denklegtirmektedir. Bu tur qal~gmada 
igqi eksik qaligt~gl sureleri daha sonra telafi 
ederken, normal sureyi agan gunliik qal~gma 
iqin de fazla qallgma isteyememekte, haftal~k 
ya da ayl~k sureyi agan fazla qal~grnalar~ izin 
olarak kullanabilmektedir. 

0rnegin Almanya'da Mettler-Toledo ad11 
girkette igqiler ige baglama ve qlklg saatlerine 
kendileri karar vermektedirler ve igqilerin 
baglama ve q ~ k ~ g  saatleri normal iggununde- 
ki allg~lrn~g saatlerden qok farkl~ olmaktadlr. 
Ancak igqiler 06.30-19.00 araslnda en az 4 
saat igyerinde qallgmak zorundadlrlar. igqiler 
gunde en fazla 10 saat, haftada en fazla 46 
saat fazla qal~gabilirler ve 72 saatten fazla 
borqlu ya da alacakll olamazlar. igqilerin 
qallgma saatleri hesab~ 6 ay iqerisinde 
egitlenmek/dengelenmek zorundad~r~~. 

Gal lgma zaman~lsaatleri hesab~n~n ozel 
bir turunde; baz~  igletmeler "qal~gma hayat~" 
(life work) denilen bir sistem uygulamaktadlr. 
Almanya'da Gutersloh'da bir matbaada tam 
gun qal~gan igqiler, y~lda en fazla 3500 ilave 
qallgma saati tasarruf edebilmekte ve bu 
sureyi erken emeklilik ya da bagka amaqlar- 
la kullanabilmektedir2". Cal~gma suresinin 
gunluk ve haftal~k olarak esnetilmesiyle; ig- 
yerleri fazla qallgma ucreti, gece 
zamrn~lvardiya zamml ve zaml~ hafta tatili 
ucreti odemeksizin 24 saat faaliyet gostere- 
bilmektedir. 

- Avrupa BirliQi ve Esnek Zamanll Cal~gma 

Avrupa Birliginde k~smi qal~gma 1970'ler- 
den itibaren tartlgllmaya baglan~ldl, bu konu- 
da qegitli yonergelerldirektifler haz~rland~. 9 
Aral~k 1982'deki Bakanlar Konseyi toplantlsl- 
na sunulan Yonergede gu duzenlemeler yer 
al~yorudu : "Callgma surelerindeki farklll~gln 

2' A~ICI,  S. 85; Prof. Dr. Can Tuncay, 1995, "Gal~gma Sureleri ve istihdam Turlerinde Esnekle~tirme", Esneklik, 
Gimento Mustahsilleri lgverenleri Sendikas~, Ankara, s. 64; Eyrenci, 1993, s. 232; Prof. Dr. Polat Soyer, 1994, 
"Turk Gal~grna Mevzuat~nda lgletmeleri Esneklige Kavugturacak Ne Gibi Duzenlemeler Yap~labilir ? " 2000'li 
Ylllarda Endustri lligkilerine Bak~g, MESS Yayrn~, Istanbul, s. 183-184. 

22 Eva Greger, 1995, "Flexible Hours : Companies and Employees Do Some Rethinking", Deutschland, November 
1995, S. 40-42. 

23 a.g.y. 



nesnel olarak farkl~ iglem yapllmasln~ gerek- 
tiren durumlar d~g~nda,  aynl nitelikteki igler 
iqin k~smi  zamanlr qal~ganlar ile tam 
surelilgun qal~ganlar aras~nda egit iglem 
yapllacaktrr. K~smi sureli qal~gma gonullu ola- 
caktlr. Bu tur qal~ganlar da sosyal guvenlik 
haklarlndan tam sureli qallganlar ile aynl 
esaslar qerqevesinde orant111 olarak yarar- 
lanacakt~r. igletmede bogalacak tam sureli 
igler iqin k~smi sureli qallganlara oncelik tanl- 
nacakt~r. Krsmi qal~gma konusunda sendika 
temsilcisinelyetkilisine bilgi verilecek ve 
danrg~lacakt~r. K ~ s m i  qal~ganlar 
igletmedekiligyerindeki qal~ganlarln saylslna 
dahil edilecektir." Ancak bu yonerge yurur- 
luge konulamad~. 

1990 Haziran ay~nda Avrupa 
Komisyonu'na k~smi qallgma ve diger stan- 
dart dl91 qalrgma biqimleri konusunda iki 
yonerge onerildi ve daha sonra kabul edi- 
lerek yururluge girdi. Yonergelerden birisi, 
standart dl91 qal~gma kogullar~ konusunda 
uye ulkelelerin yasalarlnln yak~nlagtrr~lmas~- 

qal~ganlarla egit haklara sahip olmalarr iqin 
ulusal duzenlemelerin y a p ~ l r n a s ~ n ~  
ongormektedir. Bir yll ve daha az sureli geqi- 
ci ig iligkilerinin yenilenmesine slnlr getiril- 
erek bu statude qal~ganlarln en fazla 36 ay 
qallgtlrllmas~ esas allnrnlgt~r. 

Avrupa Birligi son olarak 23 Kasrm 1993 
tarihinde 931104 say111 "Cal~gma Suresinin 
Duzenlenmesi Hakk~nda YonergeMyi kabul 
etti ve bu Yonerge 18.maddesi uyarlnca 23 
K a s ~ m  1996 tarihinde yururluge girdiZ4. 
Yonergenin amaq ve kapsaml 1 .maddesinde 
goyle belirtilmigtir : "Yonergenin amacl, qal~g- 
ma suresinin duzenlenmesi ile ilgili olarak 
asgari duzeyde sagl~k ve guvenlik 
ihtiyaqlarlnl tespit etmektir. 

"Bu Yonerge, gunluk, haftalrk dinlenme 
surelerinin, y ~ l l ~ k  ucretli iznin en az miktarlar~, 
ara dinlenmeleri ve azami haftal~k qallgma 
suresi ile gece qallgmas~, vardiyal~ qallgma 
ve bazl qal~gma biqimleri konularlnda uygu- 
lanacakt~r. 

na iligkin olup, k~smi qalrgma, geqici ve belir- 
li sureli istihdam biqimlerini iqermekte, kamu " Hava, demiryolu, kara, deniz, iq nehir ve 

ve ozel kesim ayrlml yapllmaks~z~n haftada go1 tag~macllrg~, ba l~kq~ l~k ,  denizde yap~lan 

ortalama en az 8 saat qal~ganlar~ kapsamak- diger qal~gmalar ve egitim goren doktorlarln 

tad~r. Buna gore k~smi qallganlar ile standart faaliyetleri hariq kamu ve ozel butun igkollarr 

dl91 qal~ganlar qallgt~klar~ sure ile orant111 Yonerge kapsam~ndad~r." 

olarak temsilci belirlenmesinde dikkate all- 
Yonergenin girig bolumunde gu ilkeler yer 

nacak, igverenler standart dl91 qal~gma 
almaktad~r: 

biqimlerini uygulamaya baglamadan once 
sendika temsilcisine bilgi verecek, tum 

- Yonerge Avrupa Birliginin sosyal boyutu- 
~ ~ l ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~  u c r e t g  s o s ~ a l  yardlm. s o s ~ a l  nun oluSmaslna somut bir katkl getirmekte- 
guvenlik ve sosyal hizmet konular~nda tam dir. 
sureli qal~ganlarla egit haklar saglanacak, 
tam sureli igqi allnacag~ zaman igyerinde 

- ig surelerinin en az kogullar olarak belir- 
klsmi ve standart ~ ~ l ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~  lenmesi, igqilerin AB iqindeki ig kogullarlnln 
oncelik verilecektir. duzeltilmesine katk~da bulunacaktlr. 

Diger bir Yonerge de; k~smi ve standart 
- igqilerin AB iqinde sagl~k ve guvenlik- 

~ ~ l ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~  ~ l l l l ~  izin ve krdemli~ten lerinin saglanmasl ioin g(jnluk, haftallk ve yll- 
$Ikarma tazminatlarr tam gun Ilk en az dinlenme sijreleri ile uyqun ara din- - - 
24 BU konuda bkz. Av. Ahmet N. Bolukbag~, 1997, "Cal~gma Suresi ile ilgili Avrupa Birligi Yonergesi Yijrurluge Girdi", 

Mercek, MESS Yay~n~, Ocak 1997, Istanbul, s. 93-102 ; Prof. Dr. Devrim Ulucan, 1995, "Rekabet ve Rekabetin 
Geregi Esneklik", Cal~gma Hayat~nda 21 .Yuzy~l~n Yeni Ufuklar~, Mess Yay~n~, Istanbul, s. 235-243. 



lenrnelerinin belirlenrnesi ve bu qerqevede 
haftallk en qok qallgrna suresinin de belirlen- 
rnesi gerekir. 

- ig surelerinin belirlenmesi slraslnda ILO 
ilkeleri de dikkate allnrnalldlr. 

- Haftallk ig surelerinin belirlenmesinde 
uye ulkeler araslnda kulturel, etnik, dini ve 
diger faktorler yeterince dikkate allnmalld~r. 

- Yonergenin uygularna alanlna girrneyen 
sektorlerde, igin ozelligi nedeniyle farkll ig 
surelerinin belirlenrnesi gerekebilir. 

- igqinin sagllgl ve korunmasl dikkate 
alrnmak kogulu ile bu Yonergenin getirdigi 
kurallarda igletrnenin gereklerine uygun 
olarak ig surelerinde bazl esneklikler geti- 
rilebilir. 

a) GijnlUk I8 SGreleri ve Dinlenme 
Sijreleri 

Yonergenin 3.maddesine gore; uye ulke- 
ler gerekli onlemleri alacaklar ve her igqinin 
24 saatlik bir sure iqerisinde en az 11 saat 
kesintisiz bir ara dinlenrnesi yapmasrnl 
saglayacaklardrr (Buna gore igqinin gunluk 
qallgrna suresi 13 saatlik bir zamana yaylla- 
bilecektir ya da gunluk qalrgrna, ara dinlen- 
rneleriyle birlikte en fazla 13 saat olacaktlr). 
Dinlenme suresi, ig suresi dlglnda kalan 
suredir. ig sureleri ise igqinin, igverenin tali- 
matlna bag11 olarak ig gordugu ya da iggor- 
rneye hazlr dururnda oldugu suredir. 

Yonergenin 4.rnaddesine gore; uye 
devletler 6 saatlik qallgrnadan sonra bir ara 
dinlenrnesi belirlernekle yukurnludurler. Ara 
dinlenrnesi ile ilgili ayrlntrlar, ara dinlen- 
mesinin suresi sosyal taraflarca karar- 
lagtlrllabilir. Bu yolun izlenrnernesi halinde 
yasa yolu ile belirlenrnesi olanaklldlr. 

Yonergenin 16.rnaddesi dengeleme sure- 
si konusunda bazl olquler getirmigtir. Bu yolla 

qallgrna surelerinde esneklik saglama 
olanagl saglanrnaktadlr. 

Gunluk ig sureleriyle ilgili diizenleme 
goyle bir ornekle aqlklanabilir : 

Dengelerne suresi 24 hafta olarak kabul 
edildiginde, Yonergenin 16.rnaddesine gore 
gunluk 8 saatlik ig suresi esas allndlglnda 
izin verilen toplam qalrgma suresi 6 x 8 = 48 
x 24 = 1152 saat ya da 1152 : 8 = 144 gun 
olaca ktlr. 

Gunluk qalrgrna suresi 10 saat olursa, 
yine 24 haftallk dengeleme suresi iqinde 6 x 
8 = 4 8 ~ 2 4 : 1 1 5 2 s a a t y a d a l 1 5 2 :  10=115  
gun olacaktlr. Bu durumda igqi 144 - 115 = 29 
giin izinli olacaktlr. 

Gunluk qallgma suresini 13 saat ve den- 
geleme suresini 17 hafta kabul edersek : 
Normal qalrgma 6 x 8 = 48 x 17 = 816 saat 
ya da 816 : 8 = 102 gun olacaktlr. Gunluk 
qallgrna 13 saat oldugunda 816 : 13 = 62 
iggunu olacak, igqi 102 - 62 = 40 iggunu izin- 
li olacaktlr. 

b) Haftal~k 19 Slireleri ve Dinlenme 
Sijreleri 

Yonergenin 5.rnaddesine gore; uye 
devletler gerekli onlernleri alarak her igqiye 7 
gunluk bir sure iqerisinde en az 24 saat din- 
lenrne suresi ve buna ek olarak gunluk en az 
11 saat dinlenrne suresi saglayacaklardlr. Bu 
dururnda igqilere gunluk en az 11 saat din- 
lenrne suresi dlgrnda 7 gunluk bir zarnan bi- 
rirni iqerisinde en az 35 saatlik (24 + 11 = 35) 
kesintisiz bir dinlenrne suresi saglanrnlg 
olmaktadlr. Bunun iki istisnasl vardlr : 

- Objektif, teknik ve ig organizasyonu 
gereklerinin hakll kllrnasl halinde, haftallk en 
az dinlenrne suresi 24  saate kadar 
indirilebilir. Vardiya usulu qallgrnalarda en az 
35 saatlik haftal~k dinlenrne siiresinin uygula- 
ma guqlugu qlkarrnasl nedeniyle boyle bir 
duzenlerneye gerek duyulmugtur. 



- Yonergenin 16.maddesine gore; uye 
ulkeler 14 gunluk bir dengelerne suresi 
ongorebilirler. Buna gore ulusal duzenleme 
ile igqinin surekli olarak 11 gun qallgrnasl ve 
3 gun izinli olmasl ongorulebilir; ancak bu 
durum daha qok teorik duzeyde kalabilir. Bu 
durumda da 14 gunluk donernde iki kez 
kesintisiz 35 saatlik haftallk dinlenme saglan- 
rnlg (toplarn 70 saat), ikinci haftada dururn 
telafi edilmig olmaktadlr. Uygulamada daha 
qok dinlenme suresi birinci hafta daha fazla 
kullanll~p ikinci hafta daha az kullan~larak ya 
da tersi gekilde telafi edilmektedir. 

Yonergenin 6.maddesine gore; haftallk 
qallgma suresi en fazla 48 saattir. Bu sure 7 
gun iqin geqerlidir ve fazla qal~gmalart da 
kapsamaktadlr. 16.maddeye gore uye ulkeler 
qallgma suresi iqin 4 ayllk bir dengeleme 
suresi belirleyebilir. Bu durumda 4 ayllk bir 
zaman suresi iqerisinde ortalama olarak haf- 
tada 48 saati agmayacak bir biqimde, bazl 
haftalarda 48 saatten fazla, bazl haftalarda 
ise daha az qallgllabilecektir.  ye ulkeler 
rnevzuatla dengelerne suresini 6 aya qlkara- 
bilir; objektif, teknik ve ig organizasyonu 
gereklilikleri nedeniyle toplu sozlegmelerle 
12 aya kadar uzatllabilir. 

c) Gece Qal~grna Siiresi 

Yonergenin 8.maddesine gore: gece 
qallgrnasl, gece saat 24.00 ile sabah saat 
05.00 araslndaki donemi mutlaka kapsayan 
ve en az 7 saat olan suredir. Gece igqisi, gun- 
luk normal qallgmas~nln en az 3 saati gece 
suresine giren ya da yllllk qallgrna suresinin 
belirli bir bolumunu gece suresi iqinde 
geqiren igqidir. Toplu sozlegrnelerle ya da 
ulusal rnevzuatla bu sureler degigtirilebilir. 
24 saatlik bir sure iqinde gece qallgrnasl 
ortalama 8 saat olabilecektir. Sosyal taraflar 
gece qallgrnasl iqin gunluk 10 saati agrna- 
rnak koguluyla 4 haftal~k bir dengeleme sure- 
si kararlagtlrabilirler. Bu dengelerne suresi 
iqerisinde de 8 saatlik gece qallgmasl ortala- 
rnaslnln tutturulmas~ zorunludur. Tehlikeli ve 

yorucu iglerde 8 saatlik gece qallgrnasl 
kesindir, ag~larnaz. 

Yonerge 17.maddesinde oldukqa genig 
istisnalar ongormugtur : 

- Gorulen igin niteligi geregi qallgrna 
surelerini uygulamak olanakstz ise, 

- Bu tur sureleri onceden saptarnak 
olanakslz ise, 

- Bu surelerin igqilerce belirlenmesi soz 
konusu ise, Yonergenin 3,4,5,6,8 ya da 
16.maddeleri uygulanmayacaktlr. Bu durum 
ozellikle yonetici ya da ust duzey yoneticiler 
baglmslz karar alrna yetkisine sahip olanlar 
baklmlndan geqerlidir. 

Yonergedekilere egit dengelerne sureleri 
saglanarak ya da uygun korumalar sagla- 
narak, mevzuatla ya da toplu sozlegmelerle 
agagldaki durumlarda Yonergenin 3,4,5,8 ya 
da 

16.rnaddesi uygulanmaz : 

- i ~ y e r i  ile ikamet araslndaki mesafe uzun 
ise, 

- insan ya da egya korumak iqin yapllan 
bekqilik iglerinde, 

- Hastane ve hapishanelerde, 

- Havaalan~ ve limanlarda, 

- Basln, televizyon, radyo, posta, telgraf, 
itfaiye, arnbulans iglerinde, 

- Gaz, su, elektrik, qop toplama, qop imha 
i~lerinde, 

- igin durdurulrnas~nln murnkun olrnadrtjl 
endustri dallar~nda. 



- Aragtlrma ve geligtirme iglerinde, 

- Tar~m iglerinde, 

- Kaza ya da kaza tehlikesi hallerinde 

- Vardiya sistemi ile qal~gmalarda, igqinin 
vardiya degigikligi nedeniyle her defaslnda 
bir vardiyan~n bitigi ve digerinin baglanglc~ 
aras~nda gunluk velveya haftal~k dinlenme 
surelerini kullanamamas~ halinde ve ozellikle 
temizlik iglerinde oldugu gibi qa l~gman~n 
gunun belirli bolumlerinde yap~lmas~ halinde 

4.2 Klsmi (SOrelilZamanl~) C;all$ma (Part- 
time) 

K ~ s m i  sureli qal~gma qogu Avrupa 
ulkesinde yasal olarak tanlmlanmarn~g, baz~  
ulkelerde ise farkl~ gekilde tan~mlanm~gt~r. 
0rnegin2"lman istihdam~ Tegvik Yasas~nda; 
"Duzenli haftal~k qal~gma sureleri igyerinde 
tam gun qal~gan igq~lerin normal haftal~k 
qal~gma suresinden daha k ~ s a  olan igqiler 
k~smi sureli qal~gmaktad~rlar" denilmektedir. 

isviqre Borqlar Yasas~nda ise, "igqinin, ig- 
verenin hizmetinde, muntazaman belirli 
saatlerde, yarlm gun veya belirli gunlerde ig 
gormeyi taahhut ettigi (kismi sureli qal~gma) 
sozlegme de hizmet akdi olarak geqerlidir" 
denilerek dolay11 bir t an~m yap~lmlgtlr. 

1981 y~l lnda yururluge konulan Frans~z ig 
Yasas~nda k~smi  qal~gma, "aylrk ya da haf- 
ta l~k yasal qal~gma saatlerinin en az begte 
birinden daha k ~ s a  veya igyeriligkolu 
duzeyinde yap~lan toplu sozlegmelerle belir- 
lenen qal~gma saatleri" olarak tan~mlanmlgtlr. 

italya'da 1984 ylllnda yururluge konulan 
863 say111 Yasada k ~ s m i  qal~gma, "toplu 
sozlegmelerle tam gun qal~ganlar iqin belir- 
lenmig qal~gma saatlerinden daha az olan 
veya bir y ~ l ,  bir ay ya da bir hafta iqinde belir- 

lenen gunlerde yap~lan qal~gma" olarak 
tanlmlanmlgtlr. 

ispanya'da ise 1980 y ~ l ~ n d a  kabul edilen 8 
say111 Yasada 1984 de yap~lan degigiklige 
gore k~smi qal~gma; "standart qallgma saat- 
lerinin iiqte ikisinden az veya bir yll, bir ay, bir 
hafta iqinde belirlenen gunlerde yap~lan 
qal~gma"d~r. 

Avrupa Toplulugu ise k~smi  qal~gmay~, 
"yasal toplu sozlegmelerde kararlagt~r~lmlg 
veya her zamanki qal~gma saatlerinden daha 
kisa olan qallgma saatleri" olarak benim- 
semigtir. 

ILO 70.donem genel kurulunda k~smi  
qal~gan igqi; duzenli ve serbest irade temeline 
dayalr olarak k ~ s a  qal~gma sureleri iqinde 
qal~gan kigi olarak nitelendirilmigtir. 

Bu fark l~ tan~mla r~  dikkate alarak, 
Eyrenci'nin belirttigi gibi, k~smi sureli qal~g- 
ma; "duzenli olarak igyerinde tam gun 
qalrgan igqilerin normal qal~gma surelerinden 
k ~ s a  bir sure ile qallgmas~; k~smi  sureli 
qal~gan ise, hizmet akdi ile duzenli olarak ig- 
yerinde tam gun qal~gan igqilerin normal 
qal~gma surelerinden daha k ~ s a  surelerde ig 
gormeyi taahhut eden kigi olarak tanimla- 
nabilir." 

Tan~mlar~n farkl~ olmaslna kargll~k k~smi  
qal~gman~n ogeleri konusunda genelde gorug 
birligi vardlr. Buna gore k~smi  qal~gmanrn uq 
temel ogesi gunlard~r : 

- Hizmet akdiyle qa l~g~ lmas~,  

- Cal~gma suresinin normal qal~gma 
suresinden daha az olmas~, 

' V a n n l m l a r  i ~ i n  bkz. Arlc~, s. 75; Prof. Dr. 0ner Eyrenci, 1989, K~smi Sijreli Calrgmalar, Mozaik Yaylncll~k, Istanbul, 
s. 21-22; DOC. Dr.Tankut Centel, 1992, K~smi  Callgma, Kazanc~ Yay~nlar~, istanbul, s. 25-26; DOC. Dr. Aysel Tokol, 
1992, AvrupaToplulugunda Part-Time Callgma, Uludag ljniversitesi Basrmevi, s. 3-4. 



K~smi qal~gma bilinen en eski esnek qal~g- - Vaslflr iggucune olan talebin artmasl 
ma turlerinden birisi olmakla birlikte, 1980'li (yijksek v a s ~ f l ~  elemanlarln k~smi qal~gmas~), 
y~llardan sonra ozellikle hizmet sektorunde 
kadrn igqiler araslnda qok yayg~nlagm~gtlr. - istihdam~n a r t~ r~ lmas~  amaclyla devletqe 
K~smi  qal~gmanln yayglnlagmaslnln neden- desteklenmesi, 
leri genel anlamda goyle aq~klanabilir : 

- igin niteligi geregi. 
- Hizmet sektorunun buyumesi, 

Cal~ganlar aq~s~ndan k~smi  qal~gmanln 

Tablo 3 : Bazr Olkelerde Krsmi Gal~ganlarrn Tum Gal~ganlara Oranr (%) (1 99211 993) 

Yunanistan 

Portekiz 

Finlandiya 

italya 

ispanya 

Luksemburg 

irlanda 

Kadrn Erkek 

8 3 

11 4 

11 6 

12 3 

14 2 

17 1 

18 4 

Kadrn Erkek 

Fransa 26 4 

Belqika 28 2 

Almanya 31 2 

Japonya 35 11 

Danimarka 37 10 

isveq 41 9 

ingiltere 45 7 

Avusturya 21 2 Norveq 48 10 

ABD 25 11 Hollanda 63 13 
- 

Kaynak : Greger, s. 42. 

tercih edilmesinin nedenleri ise goyle aq~k- olarak tercih edilmektedir. ~zu r lu le r  iqin de 
lanabilirZ6 : tam gun qal~gma yorucu ve zor oldugundan 

k~smi sureli qal~gma daha kolay olmaktadlr. 
- borenciler, Emekliler ve dzurlii~er 

A~rsrndan : K~smi  qal~gma ozellikle bu gru- - Evli ve Gal~gan Kadrnlarrn Kisisel 
plar iqin en avantajl~ istihdam biqimidir. Tercihleri : Evli kad~nlar aileye ekonomik 
~grenci ler in egitimlerini aksatmadan tam katk~da bulunmak ya da kendi ekonomik 
gun qalrgmalar~ zordur; bu nedenle k~smi  b a g ~ m s l z l ~ g ~ n ~  kazanmak iqin qal~gmak iste- 
qal~gma ogrenciler iqin uygun olmakta, kendi- mekte, ancak ev igleri nedeniyle tam gun igte 
lerine ekonomik gelir saglayabilmektedirler. qal~gmas~ zor oldugundan k~smi sureli igte 

qal~gmay~ tercih etmektedir. 
Emekliler iqin k~smi  qal~gma ek bir kazanq 

26 Tokol, S. 18-19;Yavuz, s. 42-43; Prof. Dr. Nur Serter, 1991, "Klsrni Callgrna", Hukuki Esaslar~ ve Sosyo Ekonornik 
Yonleriyle Klsrni Caltgma, Bagbakanltk Aile Aragttrrna Kururnu Yay~nlar~, Ankara, s.110-111; Prof. Dr. Gijlten 
Kutal, 1991, "Uluslaras~ Boyutlar~yla Turkiye'de Klsrni Sureli Cal~grna ve Gelecegi", Hukuki Esaslar~ ve Sosyo 
Ekonornik Yonleriyle Klsrni Cal~grna, Bagbakanl~k Aile Aragt~rma Kurumu Yay~nlar~, Ankara, s. 95; Eyrenci, s. 14. 



- lgsizlik Durumunda : K~smi  qal~gma ig- 
sizligin yogun oldugu donemlerde tam gun 
sureli ig bulamayan kigilere alternatif ig 
olanag~ saglamaktad~r. Ancak, bu durumda 
bir zorunluluk soz konusu oldugundan klsmi 
qallgma olarak kabul edilip edilmeyecegi 
tartlgmal~d~r. 

igverenler aqlslndan k~smi  qallgmanln ter- 
cih edilmesinin nedenleri de goyle aq~kla- 
nabiliP : 

- Iggilcu Maliyetinin Azalmas~ : K~smi  
sureli qal~ganlar, ekonomik guvenceleri 
sadece bu tur qallgmadan saglayacaklarl 
gelire bag11 olmadlg~ndan, tam gun qal~gan- 
lara gore daha duguk ucretle qalrgmay~ kabul 
etmektedirler. Sosyal guvenlik odemeleri 
aqrslndan baz~  istisnalar getirilmesi de k~smi  
sureli qal~gmay~ igverenler yonunden qekici 
k~lmaktadlr. 

- Esneklioin Saolanmas~ : Klsmi sureli 
qal~gma, tam gun qalrgmaya gore igverenlere 
esneklik olanag~ vermektedir. Talebin, 
dolayls~yla uretimin a z a l d ~ g ~  donemlerde 
k~smi qal~gma sureleri azalt~larak esneklik 
saglanmaktad~r. Ayrica toplu igten q~karma 
yerine klsmi qalrgmaya geqilerek alternatif bir 
qozum olugturulur. Hizmet sektorunde talep 
degigikliklerine uyum saglanmasr da klsmi 
sureli qal~gma ile kolay olmaktadlr. ornegin, 
supermarketlerde mugterilerin yogun oldugu 
saatlerde ve gunlerde k~smi  sureli qallgmay- 
la kasiyerlerin saylsl ar t~r~larak artan 
gereksinime yan~t verilebilmektedir. 

- Verimlilioin Artmas1 : K~smi  qal~ganlar, 
tam gun gal~ganlara gore daha az yorul- 
dugundan verimlilikleri de daha fazla olmak- 
tadlr. Ayr~ca k~smi  qal~ganlar~n devams~zl~k 
ya da mazaret izinleri daha az olmakta, bu 
da verimliligi olumlu yonde etkilemektedir. 

- ILO'ya Gbre K~smi Gallgma : 
Uluslararas~ Cal~gma 0rgutu (ILO) 1994 

" Tokol, s. 16-17;Yavuz, s. 43-44; Eyrenci, s. 15. 

y~llndaki 81. genel kurulunda k ~ s m ~  qal~gma 
konusunda 175 say111 Sozlegmeyi ve 181 
say111 Tavsiye Kararlnl kabul etti. Sozlegmeye 
gore; "klsmi zamanl~ qallgan" deyimi, 
kargllagtlrabilir tam zamanl~ qallganlar~n (tam 
zamanl~ qallganlar; aynl igletmede, aynl ig 
iligkisi iqerisinde ve aynl ya da benzer turden 
ig ve meslege sahip kigiler) normal qallgma 
suresinden daha az qal~ganlar anlam~nl tagl- 
maktad~r. Klsmi qallganlar, tam gun qal~gan- 
lar gibi, orgutlenme, toplu gorugme, temsilci- 
lik, igqi s a g l ~ g ~  ve ig guvenligi, meslek ve 
qallgmada aynl guvencelere sahiptirler. 
K~smi  qallganlarln ucretleri, salt bu nedenle 
tam gun qallganlara gore duguk olamayacak- 
tlr. Sosyal guvenlik aqlslndan egit kogullar 
saglayacak haklara sahip olacaklard~r. 
Ana l~g~n  korunmas~, ig iligkisinin kesilmesi, 
y ~ l l ~ k  ucretli izin ve iicretli tatil gunleri ile 
hastal~k izinlerinden ucretleri ve qal~gma 
surelerine gore yararlanmalarl iqin ulusal 
duzenlemeler yaprlacakt~r. 

- Avrupa Birliginde 'Klsmi Gallgma 
Getqeve Anlqmasl" 

Avrupa Birligi duzeyinde, Maastricht 
Anlagmasl'na ek Sosyal Politika Protokol'unde 
ongorulen sosyal diyalog sureci dahilinde, 
sosyal taraflar aras~nda muzakere yoluyla 
ulagllan "K~smi Gallgma Hakklndaki Cerqeve 
Anlagma", Avrupa Sanayi ve igveren 
Konfederasyonlarl Birligi (UbliCE), Avrupa 
igqi Sendikalar~ Konfederasyonu (ETUC) ve 
Avrupa Kamu Tegebbusleri Merkezi (CEEP) 
tarafindan 6 Haziran 1997 tarihinde imzalan- 
mlgt~r (igveren, Temmuz 1997). 

- lg Teftig Kurulu Alan Gal~gmas~ : ig Teftig 
Kurulunca 1996 y~l lnda 10 nolu Basln ve 
Yayln, 11 nolu Banka ve Sigorta, 17 nolu 
Ticaret ve Buro, 21 nolu Hava Tag~macll~gl, 
24 nolu Sagl~k, 25 nolu Konaklama ve 
Eglence igkollarlnda bulunan toplam 96 ig- 
yerinde yapllan durum saptamaslnda, bu ig- 



yerlerinden 57'sinde (%59) tam gunlsureli 
qalrgma ile birlikte krsmi velveya esnek 
zamanlr qalrgma yaprldrgr saptanmrgtrr. ig- 
yerlerinde toplam 14.990 igqi qalrgmakta olup 
bunlardan 1 .574 '~  (%lo) krsmi sureli qallg- 
maktadrr. Krsmi sureli qalrganlar~n 1.0557 
(%67'si) kadrn, 4687 (%29) erkek, 24% (%I)  
emekli kadrn, 27'si (% 1.7) emekli erkek 
igqidir. Toplam igqilerin 824% esnek zamanlr 
qalrgmakta olup bunlardan 201'i (%24) 
kadrn, 6157 (9674) erkek, 8'i (%1) emekli 
erkek igqidir. 

Durum saptamasrn~n sonuqlarrna gore ; 
krsmi sureli qalrgan igqiler duzenli olarak 
gunde en az 1 saat, en qok 8 saat olmak 
uzere igyerlerinin ozelligine gore, haftanrn 5- 
6 gunu, bazr igyerlerinde ise 7 gun qalrgmak- 
tadrrlar. Haftalrk qal~gma suresi en az 2 saat, 
en qok 48 saattir, gunluk qalrgmalarrnda en 
az 15 dakika, en qok 1 saat ara dinlenmesi 
yapmaktadrrlar. 

Esnek zamanlr qalrgan igqiler ise; gunde 
en az 1 saat, en qok 8 saatlik qalrgma suresi 
iqerisinde 15 dakika ile 1 saat arasrnda 
degigen ara dinlenmesi kullanarak, haftada 
en az 1 gun, en qok 7 gun qal~gmaktadlr ve 
haftallk qalrgma sureleri 12-72 saat arasrnda 
degigmektedir. Esnek zamanlr qalrgma, 
"Taraflara qalrgma surelerini serbestqe 
duzenleme olanagr veren, standart olmayan, 
atipik tum qalrgma biqim ve surelerini kap- 
sayan qalrgma turudur" geklinde tanrmlan- 
mrgtrr. 

Krsmi velveya esnek zamanlr 
qallgrlan 57 igyerinden 55'inde qalrgan igqi- 
lerin sosyal guvenlik haklarr saglanmrgtrr. 
Calrganlarln sosyal guvenliginin saglan- 
madrgr iki igyerinde ise, igqilerin gonullu 
olduklarr, igi ogrenmeyi amaqladrklarr belir- 
tilmigtir. Degerlendirmede bu kigilerin de 
yasal duzenlemeler qerqevesinde igqi sayrl- 
mas1 gerektigi bildirilmigtir. 

4.3. S ~ k ~ $ t ~ r ~ l m ~ $ N o ~ u n l a $ t ~ r ~ l m ~ g  I$ 
Haftas1 (Compressed Work Week) 

Srkrgtrrrlmrg ig haftasr 19.yy'rn ortalarlnda 
ingiltere'de tekstil sektorunde ortaya q~kmrg, 
haftada 5.5 gun olan qalrgma suresi azaltrl- 
madan 5 gune srkrgtrrrlmrg ve haftada iki gun 
tat11 hakkr saglanmrgtrr. Bu tur esnek qalrgma 
1940'larda ABD'de, 1947'de Avustralya'da 
gorulmug, 1970'lerden sonra onemli artrglar 
kaydetmig, ancak Kara Avrupa'srnda pek ilgi 
gormemigtir". 

Srkrgtlrrlmrg ig haftasrnda, haftalrk normal 
6 iggununde qalrg~lmasl gereken sure her- 
hangi bir azalma olmaksrzrn daha az gune 
srkrgtrrrlmakta, ornegin 4, 5 ya da 4.5 gunde 
gerqeklegtirilmekte, boylece igqilere daha 
fazla bog zaman kalmakta, ancak gunluk 
qalrgma sureleri artmaktad~r. 0rnegin haf- 
talrk 45 saatlik qalrgma suresi 4.5 gune 
srkrgt~rrlabilmektedir. Kugkusuz bu durumda 
gunluk uzun qalrgma sureleri igqiler uzerinde 
igqi saglrgr ve ig guvenligi aqrsrndan olumsuz 
etkiler yapmaktadrr. 

Slkrgtrrrlmig ig haftasr uygulamasr iglerin 
yogun oldugu donemlerde, fazla qalrgma 
ucreti, gece zammr ya da vardiya zammr 
odenmeksizin igyerinin daha uzun sure ure- 
timde bulunmasrna olanak saglamaktadrr. 

4.4. I$ Payla$~m~ (Job Sharing) 

ig paylagrmr ABD'de 1930'lu yrllarda 
baglayan ve 1970'lerden itibaren Avrupa 
ulkelerinde de kullanrlmaya baglanrlan bir 
esnek qalrgma biqimidir. Eyrenci'ye gore ig 
paylagrm~; katrlan igqilere qalrgma yerini 
zaman aqrsrndan kendi aralarrnda paylagma 
hakkrnrn tanrndrgl bir krsmi qalrgma iligkisidirZ9. 
Ig paylagrmrnda bir ig gununde yaprlmasr 
gereken hizmet edimi bolunmeyip butunluk 
gostermekte; buna kargrlrk, hizmet ediminin 
yerine getirilmesi birden qok sayrdaki igqi 



tarafrndan paylagllrp ustlenilmektedir. Call?- 
ma ekibinilgrubunu olugturan igqiler kendi 
aralar~nda anlagarak tam gun qallgrlan bir ige 
ait ig suresini ve gorulecek faaliyetleri, 
dolayls~yla da ucreti, ikramiyeleri, emeklilik 
gelirini, izinleri, sosyal yard~mlar~ ve yan 
odemeleri bolugmektedir. 

ig paylaglmr k~smi  qalrgmaya benzemek- 
le birlikte farkl~ bir yaplya sahiptir. Krsmi 
qal~gmada k ~ s a  sureli qallgrlmaslna kargln, ig 
paylag~mlnda tam gun sureli igin paylag~larak 
yap l lmas~" 've  tam gun qal~gma ile k~smi  
qal~gman~n yararlarin~n birlegtirilmesi soz 
konusudur3". igin yurutumunde igqiler arasrn- 
da sorun q~kmas~  halinde igveren grup uyesi 
i~qilerden sadece birisini yetkili k~labilmekte- 
dir. 

ig paylag~m~nin uq temel ozelligi goyle 
sayllabilir : 

- ig suresinin igqi taraflndan belirlenmesi 
(igveren bu konudaki yonetim hakk~ndan 
vazgeqmektedir), 

- ig paylag~m~ iqerisine giren igqilerin 
ekiplgrup olugturmasr, 

- Tum igqilerinluyelerin birbirinin yerini 
alma borcu (ABD'de igqilerin birbirinin yerini 
alma borcu olmayan uygulamalar da soz 
konusudur)" . 

Ig paylag~m~ hergun yarlm gun qal~gma 
(bolunmug gun), her hafta haftanrn yarlsl 
kadar qal~gma (bolunmug hafta), bir hafta 
qaliglp bir hafta qal~gmama (degigimli hafta), 
igyerinin ve igqinin gereksinimlerine gore 
qallgma (sabit olmayan takvim) gibi dort 
farkl~ gekilde uygulanabilmektedir"". 

ABD'de bu tur esnek qallgmada, igveren 
ile ekibi olugturan igqiler aras~nda dogrudan 

ig sozlegmesi olugturulmakta; igqiler, tam gun 
qallgan igqiler gibi sosyal mevzuat hukum- 
lerinden yararlanmakta ve toplu ig sozlegme- 
siyle kararlagt~rllan ucrete iligkin hukumler- 
den buyuk olqude yararlanmaktadirlar. 

Almanya'da 1985 y ~ l ~ n d a  yururluge konu- 
Ian istihdam~ Tegvik Yasaslna gore; igveren, 
iki ya da daha fazla igqiyle igyerindeki ig 
suresini paylagmalar~ konusunda sozlegme 
yaptrglnda, acil durumlar (ertelenmesi ig- 
yerinin zararlna olan igler) dlglnda igqilerin 
hangi durumlarda birbirlerinin yerini doldur- 
malari gerektigi ayrlca belirtilmektedir. igq~l- 
erden birisinin bu tur qallgmadan vazgeqme- 
si durumunda, diger igqilerin igveren tarafrn- 
dan igten q~kar~ lmas~ hukuken geqersizdir. 
Bir bagka deyigle, burada da ig sozlegmesi 
tek tek igqiler ile igveren arasrnda olugturul- 
maktadrr. 

igqinin bir bagkas~nrn yerine geqmesi 
durumunda fazla qalrgma soz konusu 
degildir, ancak bu surenin ucretini igveren- 
den alrr. 

Ekonomik durgunluk donemlerinde igqi 
qrkarma yerine ig pay lag~m~ sistemine 
geqilmekle, bir igqinin yapacagr igin iki ya da 
daha fazla igqi taraflndan paylagrlmas~yla 
igsizligin olumsuz etkileri paylagrlmlg olmak- 
tad~r. igletmede tam gun qalrg~lmaktayken 
dlgarrdan igqi al~narak ig paylag~mr sistemine 
geqildiginde de, var olan igler paylagrlarak 
igsizligin olumsuz etkileri azalt~lmrg olmak- 
tadrr. 

Krsmi qal~gman~n igqiler ve igverenler 
aqrs~ndan yararlar~ ve zararlar~ ig paylag~m~ 
sistemi iqin de geqerlidir. 

K~smi  qal~gman~n ozel bir turu olan qagr~ 
uzerine qal~gma* iki gekilde uygulanmaktad~r; 

" Yavuz, s. 50. 
" Eyrenci. s. 27. 

Centel, s. 28. 
33 Yavuz, s. 51. 



1) Taraflar belirli bir sure iqerisinde (hafta, ay, 
yll) igqinin toplam ne kadar sure qal~gacagln~ 
(qallgma suresini) saptarlar ve igqi, igveren 
qaglrdlgl zaman bu yukumluIugunu yerine 
getirir. 2) igqinin belirlenen sure iqinde toplam 
ne kadar sure ve ne zaman qallgacagln~ 
tamamen igveren belirler"". 

Almanya'da bu tur qal~gmada qal~gma 
suresi sozlegmeyle belirlenmemigse, haftallk 
en az 10 saat olarak kabul edilmekte ve igv- 
eren igqiyi daha az qal~gtlrsa bile 10 saatlik 
ucret odemektedir. Gunluk qal~gma suresi 
ise, sozlegmede belirtilmemigse en az kesin- 
tisiz 3 saat olarak uygulanmaktad~r; 
sozlegmeyle daha k ~ s a  gunluk qal~gma sure- 
si kararlagtirilabilir. 0te yandan, igverenin 
igqiyi en az 4 gun once ige qag~rmas~lhaber 
vermesi gerekmektedir. 

Bu tur qallgmada igqi tamamen igyerinde- 
ki kogullara bag11 olmakta, uretimlig arttrg~ 
zaman daha uzun sure qallgmak, aza ld~g~ 
zaman ise daha az qal~gmak zorunda 
kalmakta, boylece igqinin tum yagaml igy- 
erinin kogullar~na endekslenmektedir. 

4.6. Evde cal~gma (Home Working) 1 Eve 
lg Verme (Putting Out) 

Bazen "eve ig verme" (putting out) olarak 
da adland~rllan evde qallgrna sistemi, esnek 
qal~gma biqirnlerinin en eski turunu olugtur- 
maktadlr. Kapitalizmin ilk agamalarlnda 
(manifaktur uretim) zanaatkarllk esaslna 
dayanan bu sistem zamanla hem sanay- 
ilegmig hem de sanayilegmekte olan ulkel- 
erde qok yaygrnlagm~gt~r. 

Evde qal~gma, igverenin normal kogullar- 
da kendi igqilerine ya da bagka igyerinde 
qal~gan igqilere yaptlrd~g~ igleri igyeri d ~ g ~ n d a  
ve genellikle evlerde qallgan kigilere yaptlr- 
rnas~dlr. 

Bu tur qallgman~n kotu kogullarda qal~gan 
ucuz emek somurusune yo1 aqmasr ve bunun 
toplumsal sorunlar yaratmas~ uzerine ILO, 
1995 y~llndaki genet kuruluna sunulmak"" 
uzere bir rapor hazlrlad~. Bu rapora gore 
evde qal~gma, normal olarak bir igveren ya 
da sozlegmeyi yapan (contractor) ad~na, 
sozlegmede belirtilen gekilde hizmetlerin 
saglanmas~ ya da mallarrn uretilmesidir ; ig, 
sozlegmeye gore igqilerin kendi seqtikleri 
yerde, genellikle de evlerde yap~llr. Bu tur 
qal~gma genellikle, igverenin ya da 
sozlegmeyi yapanln denetimi olmakslzrn 
gerqeklegtirilir. Evde qal~gma 1984 yrllndan 
beri ILO'da tart~grlmaktadlr ve bu konuda 
uluslararasl bir sozlegmenin kabul edilmesi 
gundemdedir. 

Evde qallgma sisteminde onemli bir olqu, 
igin yapl ld~g~ yerdir. igin yap~ld~gr yer igv- 
erenin bina ve eklentilerinin d~grndad~r. ig 
evin eklentilerinde, atolyelerde ya da diger 
qal~ganlarla birlikte ortak kullan~lan bina ve 
eklentilerinde yap~labitir, fakat bunlarln hiq 
birisi igverene ait degildir. Evde qal~gma sis- 
teminin qok degigik biqimleri uyguland~g~ iqin 
aletlerin mulkiyeti ve malzemelerin kimin 
taraf~ndan saglandrg~ onemli degildir. 

Evde qal~gma sistemini evde yap~lan 
diger bag~mslz uretim faaliyetlerinden aylran 
temel ozellik, evde qalrgan ile igveren, 
tageron ya da aracl araslnda ucretli istihdam 
iligkisi o lmas~d~r .  Bu iligki ulusal duzen- 
lemelere gore yazll~ ya da sozlu olabilir. 
Bununla birlikte evde qallgmayr tageronluk, 
kendi adlna qal~gma gibi sistemlerden aylr- 
mak son derece guqtur. Bazen evde qallgan 
aynl zamanda bag~rns~z girigimci ya da 
tageron da olabilir. 

Italya, Fransa ve ingiltere'de evde qallg- 
ma sistemiyle ilgili bir rapor haz~rlayan 
Avrupa 

' Bu tur ~al~gmaya Almanya'da 'kapasiteye bag11 degigken ig suresi (kapavoz)' denilmektedir. 
" Eyrenci, s. 33; Yavuz, s. 69. 
" LO, 1994, Home Work, Geneva. 



Komisyonu, bu sistemde uretimin evde 
yaplldlglnl, bir ya da birkaq igverene ig 
yap~labildigini belirttikten sonra belirleyici 
ozellik olarak da qallganlarln piyasaya 
girmek iqin fazla bir girigimde bulunma- 
malarlnr vurgulamaktadlP6. 

Bazl ulkelerdeki yasal duzenlemelerde 
evde qallgma ucretli istihdam iligkisi olarak 
kabul edilmig, bazl ulkelerde ise ozel yasa 
qlkarllrnlgtlr. 0rnegin italya'da 1973'de yurur- 
luge giren bir yasada evde qallgan; 
bagkaslnln direktiflerine bag11 olarak gelir 
elde etmek iqin evinde ya da eklentisinde 
alle uyelerinin katklslyla ya da katklsl 
olmadan, prak ya da ucretli igqi qallgt~r- 
madan, ham maddeleri ve aletleri kendisi ya 
da igveren saglayan, bir ya da birkaq 
igverene ig yapan kimse olarak tanlmlan- 
maktad1f7. 

Almanya'da Evde Gallgrna Yasaslnda 
1974 ylllnda yapllan degigiklikle, bu tur qallg- 
ma buyuk olqude ig sozlegmesine 
dayandlrllmlgtlr. Anllan Yasa, kendi evlerinde 
tekbaglarlna ya da ikiden fazla olmayan 
yabancl yardlmcr elemanla, bagka igletmeler 
adlna belirli mallar~ ureten ya da paketleyen 
tum kigileri kapsamaktadlr. Belirleyici olan 
nokta, evde qal~gan konumunda olan kiginin 
kendisinin bizzat birlikte qallgmasl, ancak 
urunlerini siparig veren girigimci araclllg~yla 
piyasaya sunmasldlr. Bu statude qalrganlar 
iqin, "evde qallgma kurullarl" olarak 
adlandlrllan kurullarca genel olarak baglaylcl 
nitelikteki asgari ucretler saptanlr. Bu kigiler; 
yll l~k izin ucreti, ek izin ucreti, bayram ucreti 
ve hastallk halinde artlgll ucret isteme hakkl- 
na sahiptir. Feshe kargl bir koruman~n bulun- 

mamaslna kargln, ihbar suresi iqin ucret 
isteme hakkl vardlPR. 

Evde qallgma sisteminde igqi qallgma 
suresini diledigi gibi duzenleyebilmekte, aile 
fertlerinin emeginden yararlanabilmekte ve 
igyerine gidip gelme sorunu olmamaktadlr. 
Ancak evde qallganlar genellikle parqa bag1 
qallgmakta, duguk ucret almakta ve kaylt dl91 
qallgmaktadlr. ILO'nun Turkiye taraflndan 
1973 ylllnda onaylanan (R.G. 
3.7.1 973114583) 26 say111 "Asgari ~ c r e t  
Tespit Mekanizmasl Hakklnda" 
Sozlegmesinde, asgari ucretin "ozellikle" 
evde yapllan iglerde de saptanmas1 
ongorulmesine kargln Turkiye bu yukum- 
lulugunu yerine getirmemektedir. ILO'nun 
1995 ve 1996 ylllarlndaki genel konferans~n- 
da Turkiye bu konuda elegtirilmigtir. 

ljlkemizde ozellikle konfeksiyon 
sanayinde eve ig verme sistemiyle uretim 
yapanlar, istisna akdileser sozlegmesi 
qerqevesinde baglmslz qallganlar iqinde 
sayllarak bunlara girigimci statusu tanlnmak- 
ta, bu tur qallganlar igqi sayllmamaktadlr. 
Nitekim, bu yolla ig Hukuku'nun uygulama 
alanlnln dlglna qlkllarak, "yeni somuru tur- 
lerinin yaratlldlglndan" soz edilmektedif9. 

4.7. Kendi Adlna callgrna/Bag~ms~z 
callganlar (Self-employment) 

"Kendi adlna qallgma" sistemini evde 
qallgma ve tageronluk sistemlerinden aylr- 
mak qok guqtur. ILO 1990 yll~ndaki genel kuru- 
lunda kendi adlna qallgma sisteminin geligtir- 
ilmesi iqin bir karar ald14' . Kararda tarlm 
dlglnda kendi ad~na qallgma, kendisi ve 

36 Daniele Meulders - Berdand Tytgat, 1989, "The Emergence of Atypical Employment in the European 
Community", Precarious Jobs in Labour Market Regulation, Gery and Janine Rodgers, lnternational Institute for 
Labour Studies, Geneva, s.189-190. " Francesca Bettio - Paola Villa, 1989, "Non - Wage Work and Disguised Wage Employment in Italy", Precarious 
Jobs in Labour Market Regulation, Gery and Janine Rodgers, lnternational Institute for Labour Studies, Geneva, 
s. 150. 
Prof. Dr. Wolfgang Blomeyer, 1994, "Almanya'da istihdam iligkilerinin Esneklegtirilmesi Yonunde Denemeler", 
Cal~gma Hayat~nda Esneklik, Yagar Egitim ve Kultijr Vakfr, izmir, s. 206. 

' P r o f .  Dr. Oner Eyrenci, 1991, "Tele - Cal~gma ve ig Hukuku, lg Hukuku Dergisi, YII 1, Say1 : 2,  Nisan-Haziran, s. 
207. 
International Labour Conference, 1990, Provisional Record, Seventyseventh Session, Geneva, s.32116-17. 



bagkalar~ iqin surekli veya geqici istihdam toplan~r : igqi qal~gt~ranlar, igqi qal~gt~rrnayan- 
yaratan anlamlnda kullan~lrnaktad~r. Kendi lar, iiretim kooperatifi uyeleri, ucretsiz aile 
ad~na  callganlar~n ucretlilerden ayrlld~gr qalrganlar~~~. Kendi ad~na  qal~ganlar igqi 
temel nokta, gelirlerini elde etme biqimidir. qal~gt~rmaya bagladlg~nda tageron statusu 
Bunlar~n geliri emek, girigimcilik becerileri, kazanacag~ndan, tageron say~slnda da art19 
risk ustlenme ve sermaye kargl l~g~d~r.  Oysa olmaktad~r. Bir bagka deyigle, kendi adlna 
ucretliler sadece qallgmalarl karg~ l~g l  bir gelir qal~ganlarrn bir k ~ s m ~  surekli bu statu ile 
elde ederler. ijcretlilerin tersine, kendi ad~na tageron statusu aras~nda yer degigtirmekte- 
qal~ganlar onemli olqude bag~ms~zdlr lar, dirler. 
qal~gma surelerini kendileri kontrol ederler, 
ekonomik ve mali kararlardan kendileri ~ lkemizde kendi adlna qallganlar esnaf 
sorumludurlar. ILO kendi ad~na qal~gman~n ya da goturu usulde qal~ganlar olarak deger- 
geligtirllmesini kararlagt~rlrken sadece lendirilmekte ve igqi sayllmamaktad~r. 
ozgurce seqilebilen, verimliligi artt~r~labilecek 
alanlardaki bu tur qal~gmalartn desteklen- 4.8. Tele Callgrna (Tele Working) 
mesini, bunlar~n da yasalar~n koruyucu kap- 
samlna a l ~ n m a s ~ n ~  ve orgutlenme hakk~ ve- iletigim teknolojisinde ortaya qrkan 
rilmesini amaqlamlgt~. geligmeler igqinin, igyerine baglml~ olmadan, 

igyeri d l ~ l n d a  ve genellikle evde qal~gabilme- 
Oysa geligmeler tam tersi oldu. Normal sine olanak saglamrgt~r. Evde qalrgman~n 

kadrolu igqilerin yapmalarl gereken igler, modern biqimini olugturan tele qal~gmada, 
yasal yukumluklerden kaqlnmak ya da b~lgisayar ve haberlegme a g ~  ile igyeriyle 
esneklik kazanmak iqin bu statude qal~gan- baglantl kurulmakta, boylece igqinin igyerine 
lara verilmeye bag land^. ingiltere'de bu b a g ~ m l ~ l l g ~  ve igverenin ig uzerindeki deneti- 
statude qal~ganlar daha qok tageronluk yap- mi azalmaktad~r. Tele qal~gma kavraml yer- 
maktadlrlar. igverenler vas~f l l  igqilerini ine "uzaktan qalm~gma" (remote work), "tele 
tageronluk yapmaya tegvik etmekte ya da haberlegme" (tele commuting), "elektronik ev 
zorlamaktad~rlaP . qal~gmas~" (electronic home work) gibi farklr 

kavramlar da kul lan~lmaktad~P. 
1990'da AT'da tarlmda qal~ganlar~n yarlsl, 

sanayi ve hizmet sektorunde qal ~ganlar~n ise Tele qal~gma ile tek igyerine bag11 kal~n- 
% 13% kendi adlna qallg~yordu. Sanayi ve mamakta, igyeri evlere ya da bagka yerlere 
hizmet sektorunde kendi ad~na qal~ganlar~n tag~narak kuquk birimlere ayr~lmaktad~r 
oran1 aynl y ~ l  Japonya'da %13, ABD ve EFTA (ademi merkeziyetqilik). Cal~ganlar ekran 
ulkelerinde % 7-8 a r a s ~ n d a y d ~ ~ ~ .  ABD'de metni, teletext, veri aktarlm~ gibi yeni bilgi ve 
kendi adlna qal~gan erkek ve kad~n lar~n iletigim teknolojilerinden yararlanarak yer ve 
say~sl son on y~lda, s~raslyla, yuzde 12 ve zaman aqls~ndan asll igyerinden 
yuzde 75 dolay~nda ar tmlg t~r~~.  ozerklegmektedirler. ABD'de 2000'li y~llarda 

toplam qal~ganlarln yuzde 15'inin, ozel bazl 
Kendi ad~na qal~ganlar genellikle 4 grupta alanlarda ise yiizde 75'inin tele qal~gma sis- 

" Jill Rubery, 1989, "Precarious Forms of work in the United Kingdom", Precarious Jobs in Labour Market 
Regulation, Gery and Janine Rodgers, lnternationl Institute for Labour Studies, Geneva, s. 54. " OECD, July 1992, Employment Outlook, s. 185. 

43  . Efren Cordova, 1993, "Tam-Gun LJcretli lstihdamdan Atipik lstihdama : Endiistri lligkilerinin Geligiminde 0nemli 
Bir Degigiklik mi ?", ig Hukuku Dergisi, Cilt Ill, Say1 : 3, Temmuz-Eylul, s. 364. 

^<ommission of the European Communities, 1993, Employment in Europe, s. 32. 
' V a v u z ,  s. 64. 



temiyle evlerde qal~gabilecekleri tahmin 
edilmektedir. Almanya'da ise qegitli tele qallg- 
ma modelleri geligtirllmekte ve butun igyer- 
lerinin yaklaglk yuzde 4'unun bu sistemle 
merkezi ig organizasyonundan qlkarllabile- 
cegi sonucuna varllmaktadlr". 

Uygulamada genellikle uq tur tele qallgma 
sistemi uygulandrgr gorulmektedir": 

- Uydu Buro : As11 igyerinin gerekli teknik 
donanlmlara sahip gubelere ayrllmasldlr. 
Boylelikle as11 igyerindeki mekanlyer sorunu 
ya da pazar veya mugteriye yakln olma 
sorunlarl qozumlenmig olmaktadlr. Subeler 
bag~mslz organizasyonlar geklinde olabile- 
cegi gibi (ornegin muhasebe ya da pazarla- 
ma birimi) as11 igyerine bag11 da olabilirler. 
Uydu burolarln, qallganlarrn ikametgahlna 
yakln olmaslyla ige gidip gelme sorunu da 
klsmen qozumlenmig olmaktadlr. 

- Komgu Buro : Birden qok igverenin 
qallganlarln ikametgahlar~na yakln ortak 
burolar olugturmasl ve qallganlarln as11 igyer- 
lerine gitmeksizin bu burolarda qallgmasldlr. 
Bu burolarln qallganlar taraflndan ortak olug- 
turulmasrna ise "elektronik hizmet ofisleri" 
denilmektedir. 

- Evde Buro : Sekreterlik, mali dan~gman- 
Ilk, avukatllk gibi hizmetlerin as11 igyerine bil- 
gisayar baglantlsl yardlmlyla, qallganln kendi 
evinde ya da burosunda sunulmaslna evde 
tele qalrgma denilmektedir. 

Tele qallgma, igletmeleri buyuk ofisler 
kiralamaktan kurtarmakta ve igletmelerin 
genel giderlerini azaltmaktadlr. Callganlarln 
yo1 giderleri azalrnakta ya da olmamaktadrr. 
0te yandan tele qallgrnanln, qalrganlar kendi 
qallgma yerlerini ve zamanlarlnl duzenleye- 
bildigi iqin, verirnliligi artlrdlgl ileri surulmek- 
tedir. Ayrlca tele qallgma, bu tur qallganlarrn 
saylsl artrrllarak igyerlerine ek masraflara 

46  Eyrenci, 1991, s. 200. 
" Yavuz, s. 64; Eyrenci sf. 201. 
" Blomeyer, s. 207; Tuncay, s. 73; Dr. Ercan Akyigit, 1995, 

Ankara, s. 12-1 3. 

girmeden esneklik saglamaktadrr. 

Tele qallgmada, qallganlar kendi qallgma 
surelerini ve ortarnlarln~ kararlagt~rabildigin- 
den zamanlarlnl diledikleri gibi duzenleye- 
bilmekte, ige gidip gelme iqin zaman kaybet- 
memekte ya da daha az zaman kaybetmek- 
tedirler, sonuqta daha bag~mslz olmaktadlr- 
lar. 0zellikle kadlnlar aqlslndan ev igleri ile 
tele qalrgmanrn uyumlu bir gekilde 
yurutulmesi olanaklldlr. 

Tele qallgma bu yararlarlna karglllk onem- 
li saklncalar da iqerme ktedir. Tele qallgan- 
larrn buyuk bir bolumu, ig hukuku anlamlnda 
igqi olarak nitelendirilememekte. ve ig 
hukukunun koruyucu hukumlerinden yoksun 
kalmaktad~rlar. Bu tur qallganlar igqi olarak 
kabul edilse bile, qalrganlarln birbirinden 
uzak, daglnlk yerlerde bulunmasl kollektif 
dayanlgma duygusunu zaylflatmakta, 
sendikalarln orgutlenmelerini giiqlendirmek- 
tedir. 

4.9. ddijng Ig lligkisi (lggi Devri) 

0dunq ig iligkisi, genel anlamda, herhangi 
bir igverenin, igqisinin ig gorme edimini belirli 
ya da geqici bir sureyle igqinin de oluruyla 
diger bir igverenin emrine vermesidir. Daha 
aqlk bir deyigle, igqinin as11 igvereni tarafrn- 
dan bir bagka igverene borq verilmesidir. Bu 
tur esnek qallgmanln en onemli iglevi, iglet- 
melere diledikleri gekilde iglevsel ve sayrsal 
esneklik saglamasldlr. 

0dunq ig iligkisinde uq ayrr hukuki iligki 
soz konusuduf? 1) 0dunq igqi veren igveren 
ile igqi araslndaki ig iligkisi, 2) 0dunq igqi alan 
igveren ile odunq igqi veren araslndaki ig 
iligkisi, 3) 0dunq igqi alan igveren ile odunq 
verilen igqi arasrndaki ig iligkisi. Bu tur qallg- 
mada igqiye ucretini as11 igverenilodunq 
veren igveren vermekte, ancak igqi igin 
yurutiimu baklmlndan odunq alan igverene 

ig Hukuku Aps~ndan Odiinq ig iligkisi, ~ a m u - i g ~ a y l n ~ ,  



bag11 olmaktadlr. 0dunq veren igveren de 
odunq alan igverenden ayrlca belirli bir para 
almaktadlr. igqi as11 igveren ile hizmet akdi 
yaparken ya da akdin devaml slraslnda kendi 
igverenine kargl iggorme edimini tamamen, 
qcgu zarnan ya da kimi zaman uquncu kigi 
yanrnda ve onun yonetirninde yerine 
getirmeyi kabul etmektediPy. 

Alman igqi sendikalarl odunq ig iligk- 
isi yoluyla surekli igqi qallgtlrlldlgl ve Federal 
ig Kururnu'nun ig bulmada tekelci konurnu- 
nun ortadan kaldlrlldrgl gerekqesiyle bu sis- 
teme kargr qlkmaktadlrlar. Almanya'da odunq 
igqi veren kururn saylsl 1984'de 1502 iken 
1991'de 170 bine ulagmlgtlr. 1972 ylilndan 
beri odunq ig iligkisini duzenleyen igqi Devri 
Yasas~; odunq igqiler iqin asgari sosyal koru- 
may1 guvenceye almakta, Federal ig 
Kururnu'nun tekelci konumunu korumakta ve 
guven saglamayan odunq veren igverenler 
iqin izin alma zorunlulugu getirmektedir. 
Yasaya gore, odunq ig iligkisi en fazla 6 ay 
surebilirS0. 

Odunq ig iligkisi Danimarka, Belqika, 
Fransa ve Hollanda da belirli iglerde ve belir- 
li bir sure (3-24 ay araslnda) iqin geqerlidir. 
Bu tur esnek qallgma Yunanistan, italya ve 
Ispanya'da yasaktlr. Ingiltere, 
irlanda,luksemburg ve Portekiz'de kural 
olarak izin alma yukumlulugu dlglnda hiqbir 
esasll srnlrlama soz konusu degildir". 
Fransa'da sadece odunq igqi verme 
konusunda qallgacak kuruluglarln faaliyete 
geqmesi iqin ig mufettigligine bagvurmasl ve 
izin almasl gerekmektedir. Ayrlca sadece bu 
alanda qallgmak uzere kurulmug ve izin 
alrnlg olan kuruluglar dlglnda, igverenlerin 
ticari arnaq guderek igqilerini bir bagka igy- 
erinde qallgtlrmasl yasaklanm~gt~r". 

4.10. Tageronluk (Alt Igverenlik) 

Tageronluk, igletmelerin her turlu esneklik 
saglamaslnln en onemli bir yontemi olarak 
4 9  Akyigit, s. 12-13. 
'O Blorneyer, s. 208. 
'' Blorneyer, a.g.y. 
5 2  Ar. Gor. E. Murat Engin, 1991, "lgverenin igin Gorulrr 

Dergisi, Cilt I, Say1 : 3, s. 337. 

esnek uretirn sisterniyle birlikte giderek 
yayg~nlagmaktadrr. 

Esnek uretimin ternel ozelliklerinden 
birisini olugturan esnek uretim teknolojileri, 
uretim surecinin kuquk parqalara ayrllrnasrnl 
saglayarak uretimin d~gsal lagt~r~lmas~n~, bir 
bagka deyigle uretimin tageronlara yaptlrll- 
mas1 olanaglnl saglarnlgtlr. Esnek uretim 
teknolojileri ozellikle teknik tageronlugun 
yayglnlagmaslna neden olmugtur. ljretimin 
herhangi bir agamaslnda teknik uzmanllk 
gerektiren teknolojilere ya da iglere gereksin- 
im duyan igverenler, uretimin bu surecini 
kolayllkla tageronlara yapt~rabilrnektedir. 
Boylece ana firmalar hem uretim iqin 
gereksinim duyduklarl teknolojileri kullanma 
olanagl bulrnakta, hem de bu teknolojiler iqin 
yapmalarl gereken sermaye yatlrrmlndan 
kurtulmaktadlrlar. Ayrlca teknik tageronluk, 
igletmenin kendi iqinde gerqeklegtiremedigi 
iglevsel esneklik oianagl da saglamaktadlr. 
Ana firma gerekli teknolojiye sahip olsa bile 
bunu kullanacak nitelikte iggucune sahip 
degilse, yapllmasl gereken igi bu konuda 
uzman olan tagerona vererek iglevsel esnek- 
lik elde etmektedir. 

Esnek uretirn teknolojilerinin olqek 
ekonomisi anlaylglnl degigtirerek kuquk ve 
orta olqekli igletmelerin yayglnlagmaslna 
uygun ortam saglamas1 da, bu igletmelerle 
buyuk igletmeler araslndaki tageronluk iligki- 
lerinin yogunlagrnaslnln bir bagka nedenidir. 

Tageronlar kuquk igletrneler olduklarl iqin 
ana firrna karglslnda fazla pazarllk guqleri 
yoktur. Bu nedenle tageronluk iligkisinde fiy- 
at1 belirleyen genellikle ana firmalardlr. Ana 
firma once tagerona yaptlracag~ igi kendi igqi- 
lerine yaptlrdlgl takdirde ortaya qlkacak ucret 
maliyetini hesaplar. Tagerona verecegi ucret 
kendi iq maliyetinden daha duguk ise igi 
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tagerona yaptlrlr. Ana firmalardaki igqiler 
genellikle sendikall ve ucretleri yuksek, 
tageronlarln qallgtlrd~klar~ igqiler ise 
sendikas~z ve ucretleri duguk oldugu iqin, igin 
tagerona yaptlrllmasl ana firmaya ucret 
maliyetlerinde esneklik saglarnaktad~r. Bu tur 
tageronlukta ana firma sendikal~lorgutlu 
iggucunden kaqlnd~gl iqin, emek surecini de 
diledigi gibi kontrol edebilmektedir. ~ c r e t  
maliyetlerinde esneklik saglamak amacryla 
tageron kullan~lmas~, ozellikle as11 uretime 
yar-dlrncr iglerde yayglnlagmaktadlr. 

Tageronluk iligkisinin ne zarnan sona ere- 
cegine genellikle ana firma karar verir. 
Tagerona verilen igi ana firmanln kendisi yap- 
t1g1 takdirde, uretim azalmas~ oldugu zaman 

ana firma igqi qlkarma ihtiyacr duyacak ve 
igqi qlkarmanln maliyetlerine katlanmak, 
kurallarlna uymak zorunda kalacaktlr. ~ r e t i m  
ihtiyaclna gore tagerona verilecek igin mik- 
tarlnl belirleyen de ana firmadlr. 

ljretim kapasitesinde art19 oldugu zaman 
ana firma yeni igqi allrsa ige alma, daha 
sonra da kapasitesi azald~gl zaman bunlarl 
igten qlkarma sorunlarlyla kar51lagacaktlr. Bu 
nedenle ana firma uretim ihtiyaclna gore 
tagerona verecegi igi artlrarak, azaltarak ya 
da tamamen sona erdirerek (ekonomik dal- 
galanmalara karg~ tageronu tampon olarak 
kullanarak) hem saylsal esneklik, hem de 
qallgrna suresinde esneklik saglarnaktad~r. 




