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Gunumuz dunyaslnda bir yanda siyasi, 
ekonomik ve sosyal yap~larda h l z l~  ve koklu 
degigimler yaganlrken diger yanda bilgi ve 
teknolojinin urun, para ve insanlar~n milli 
s~n~r lar l  agarak serbestqe hareket edebildigi 
ve adlna globallegme denilen yeni bir 
doneme girildigi bilinen gerqeklerdendir. 

Bu degigimler ar t~k  18. yy'ln geleneksel 
uretim organizasyonu ve yonetim sistemleri 
ile qal~gan kurumlar~n ve orgutlerin ortaya 
koyduklarr qrkt~lardaki, verimlilik ve kalite 
duzeyleriyle 21. yuzy~l toplumunun ihtiyaq ve 
beklentilerinin tatmin ed~lebilmesinin 
mumkun olamayacaglnln anlagrlmasrna da 
yardlmcr olmugtur. 

Bu nedenle, dunyadaki butun modern 
igletmeler, uretken guq "insana" dayall 
iqerisinde insanln kendini ozgurce gerqek- 
legtirebilecegi, qevre gartlar~na suratle 
adapte olabilen, insana dayall ig, organizas- 
yon, yonetim ve teknoloji ile qallgma usul ve 
yontemlerini iqeren aq~k sistem olarak tan~m- 
lanmrg, k a t ~ l ~ m c ~ ,  demokratik bir yap~lanma 
esaslna gore olugturulmakta ve qal~gt~rllrnak- 
tadlr. igletmenin sosyo-teknik ad1 verilen bu 
modern uretim sistemini kendi bunyelerinde- 
ki tesisinde ve uygulamada gosterdikleri 
bagar~lar~, q~ktllarlndaki verimlilik ve kalite 
duzeylerinde, bellrleyici rol oynamakta, reka- 
beti daha istikrarll ve sag l~k l~  surdurebilme 
yolunu aqmaktad~r. Globallegme, bilgi 
toplumuna geqig ve iletigimin hlzla ai-tmas~, 
sosyo ekonomik sonuqlar~ itibariyle qal~gma 

hayat~nda normal klasik ig iligkilerini degigtir- 
migtir. Geligen teknoloji, artan uluslararas~ 
rekabet ve kuresellegme hareketleri sonu- 
cunda yaganan dinamizm igletmelerde rasy- 
onalizasyon qal~gmalarlnl ve alternatif qallg- 
ma modellerini de beraberinde getirmigtir. 

Ayr~ca 1970'li ve 1980'li ylllarda tum 
dunyada durgunlukla birlikte yaganan igsizlik 
qal~gma hayat~nda yeni ig modellerinin aran- 
masrna yo1 aqmlgt~r. Bu qerqevede hukuk 
kurallar~ statik o lmas~ nedeniyle bu 
geligmelerin gerisinde kalmaktadlr. 

jgletmelerin dunyadaki bu geligmelere 
ayak uydurmalarl rekabetin qok yogun 
oldugu bir ortamda buyuk onem arz etmek- 
tedir. Bu nedenle ekonomik geligmelere 
paralel olarak klasik hukuki duzenlemelerde 
degigiklik kaqln~lmaz olmaktad~r. Bu 
geligmeler Turk qal~gma hayatln~ da etkilemig 
olup gittikqe artan oranda karg~lag~lan sorun- 
lar~ qozmek iqin bir an once bir yasal duzen- 
leme getirme ihtiyac~ bulunmaktadlr. Bu 
anlamda klasik uretim teorisinin on gartlar~n~ 
meydana getiren zaman, mekan ve urun bir- 
ligi kavramlarlnln ortadan kalkmakta oldugu, 
uretimin duvarlarln otesinde yaplldrg~ bir 
bilgi qag1 ortamlnda endustriyel iligk~lerin 
entegrasyonu katr duzenlemenin esneklik 
yontemiyle degigen qallgma gartlarlna uydu- 
rulabilmesi ile mumkun olabilecektir. Esnek 
iligkiler degigen ekonomik gartlara gbre i ~ i  
ve igverene daha ~ o k  hareket serbestisi 
tanlnmak suretiyle, taraflarln kendi aralar~n- 
da anlagmaslna imkan tan~maktad~r. (Gal ~ g -  
ma Hayatlnda Esneklik, Sh. 28, T~SK 1999 
Kas~m) 



K~smi sureli qalrgma Turk ig mevzuat~nda 
duzenlenmedigi gibi kanuni herhangi bir 
tanlml da yapllm~g degildir. Prensip olarak 
gekil gartrna da bag11 degildir. Ancak belirli 
suresi bir yll veya daha uzun olan k~smi  sure- 
li hizmet sozlegmelerinin genel kural ( i . ~ .  
md. 911) olarak istisnaen yaz~l l  olarak yapll- 
mas1 zorunludur. ILO kismi sureli qallgmay~ 
igqi ile igveren aras~nda kargrlrkll anlagma ile 
olugan ve normal ig suresinden daha az olan 
duzenli qal~gma olarak tan~mlamaktadlr. Turk 
ig Hukuku ogretisinde klsmi sureli qallgma 
"igyerinde tam gun qallgan igqilerin normal 
qallgma surelerinden daha k ~ s a  sureli qallg- 
mas? olarak tan~mlanmaktadlr. Krsmi sureli 
qalrgman~n diger qal~gma modellerinden 
ayrlmr yapll~rken uq unsur uzerinde durmak 
gerekmektedir. Bunlar surenin normalden 
k ~ s a  olmas~, qal~gman~n belirli degil surekli 
olmasr ve serbest irade ile surenin belirlen- 
mesi gibi konulardlr. Ancak surenin k~salmas~ 
bazen igverenin tek taraflr iradesiyle ola- 
bilmekte bu hallerde ise igqinin igsiz kalma- 
mak iqin, bu oldu bittiyi ister istemez kabul 
ettigi gorulmektedir. Bu nedenle serbest 
irade konusu literaturde tartrgrlmaktad~r. 

Turk ig Hukukunda temel yaklag~m tam 
gun qalrgma esaslna gore belirlenmigtir. 

Buna karg~l~k,  gerek teknoloji ve bilgi 
dunyas~nln h~zla geligmesi, gerekse igsizlik 
sorununa alternatif bir qozum olarak tam gun 
anlay~gr, d ~ g ~ n d a  qallgma ve qallgtrrma 
gereksiniminin ortaya qrkmasl nedeniyle 
krsmi qallgma biqimi hula qal~gma yagaml 
gundemine girmigse de, k ~ s m i  qal~gma 
anlay~glnln slnlrll bir modeli de bulunmamak- 
tad~r. 

Haftan~n tum ig gunlerinde yarlm gun ya 
da birkaq saat uzerinden qal~gma, k~smi  
qal~gma olarak degerlendirilecegi gibi, haf- 
tanrn sadece bir kaq gununde yarlm gun ya 
da tam gun qal~gma da k~smi qal~gma olarak 
tanrmlanabilmektedir. 

Hatta, qagrrldlg~ zaman qallgmak uzere 
iggorme biqimi de k~smi  qallgma olarak uygu- 
lanmaya baglamlgt~r. 

ig mevzuatlmlz tam gun qal~gma esaslna 
gore duzenlenmig oldugundan ig 
Mevzuatrm~z ile krsmi qallgma srraslnda $1- 
kabilecek sorunlara aq~k cevap verebilmek 
mumkun bulunmamaktad~r. 

Bu nedenle, konuya iligkin yasal duzen- 
lemelerin yaprlmas~na ihtiyaq vardrr. 

Nitekim Avrupa Birligi duzeyinde bat111 
b i r ~ o k  ulkede, k ~ s m i  qallgmay~ da he- 
defleyen, hangi hallerde k~smi sureli hizmet 
akitlerinin yaprlabilecegi konusunda ozel 
yasalar duzenlemeler bulunmaktadlr. (a.g.e., 
Sh. 55, TISK 1999 Kas~m) 

Ancak boyle bir duzenleme yaplllncaya 
kadar, krsmi qalrgma turleri ile mevcut ig 
yasasl ve ilgili yargrtay kararlarr birlikte 
degerlendirilerek qallgma hayatlnda yaganan 
yl l l~k ucretli izin, fazla mesai gibi b a z ~  ferdi ig 
iligkilerine iligkin sorunlarln analizi ve halen 
uygulamadaki qozum yollarl aragt~rllacakt~r. 

I. KISM~ SURELI GALIqMA VE 
HAFTA TATILI UCRET~: 

Ig kanununun hafta tatili ucreti konusunu 
duzenleyen hukmunde ( i . ~ . ~ D . 4 1 ) ,  hafta 
tatilinden onceki 6 gun qal~gma gartl 
arandlglndan, haftalrk ve gunluk qallgma 
sureleri aq~slndan oldukqa baglaylc~ bir yak- 
laglm niteligi tag~maktad~r. 

Klsmi qal~gmada ise ig Kanununun gunluk 
ig surelerine uygun bir qal~gma soz konusu 
degildir. 

Bu nedenle, krsmi qallgmanln her turunde 
hafta tatili ucretine hak kazan~lacag~nl  
yasaya dayanarak ifade etmek mumkun 
bulunmamaktadlr. Ancak soruna yorum 
yoluyla bir qozum getirilmesi gerektigide 
aq~ktlr. 



Buna gore klsmi qallgma halinde hafta 
tatili ucretine hak kazanabilmenin olqutu 
olarak, kigiyle yap~lrnlg sozlegmede goste- 
rilen haftallk qal~qma suresince surekli olarak 
qallgmlg olma olqutunu kullanman~n yerinde 
olacagl dugunulrnektedir. 

Ancak as11 sorun, haftanln belli gun- 
lerinde qal~qma esaslna dayanan kismi qalrg- 
ma turunde hafta tatili ucretinin nas~ l  deger- 
lendirilecegi hususudur. 0zellikle birden fazla 
igyerinde qallgarak haftallk qallgma suresini 
yasaya gore tamamlayanlar iqin konunun 
degerlendirilmesi daha fazla onem kazan- 
maktadlr. 

~g re t i dek i  yaklag~mlar bu durumun, 
igqinin hafta tatiline gereksinim duyma duru- 
munda olup olmad~gl, aqls~ndan konuya 
bak~lmas~ yonunde degerlendirilmesi gerek- 
tigini belirtmektedirler. 

Sonuq olarak tum guqlugune kargln, 
klsmi qallgmanln yaygln olan biqimlerine 
gore hafta tatili ucreti konusunun aqagldaki 
~ e k i l d e  ele a l ~ n m a s ~ n ~ n  yerinde olacagi 
dugunulmektedir. 

a) Haftallk qallgma suresi belirlenmig ve 
haftanrn 6 gunu qal~g~yorsa, hafta tatili ucre- 
tinin odenmesi gerekmektedir. 

b) Haftallk qallgma suresi yasal sureden 
az ve 5 iggunu iqin bellrlenmig ise, Cumartesi 
gunu de idari bir kararla tatil ediliyorsa belir- 
lenmig surelere uygun qal~g~lrnas~ halinde 
hafta tatili ucretinin verilmesi gerekmektedir. 

c) Ancak hafta iqinde sadece bir kaq giin 
iqin qal~gma sozkonusu olacaksa, burada 
hukmun dinlenme gereksinimi ile ilgisi de 
kurularak hafta tatili hakkrn~n dogmaslndan 
soz edilmemelidir. Bu genel yaklaglmdan 
sonra bir ornek olay olarak supermarket ig- 
yerinde qallgan bir igqinin konumunu dikkate 
alarak konuya bakacak olursak, igqi ile 
yap~lan klsrni sureli Hizrnet Akdi'nden 
hareketle haftal~k qal~qma suresi 30 saat 
olarak belirlenmig oldugundan uygularnada 
bazl haftalar 30 saati agacak gekllde yogun, 

bazl haftalar ise bu saatlerin altlnda kalacak 
gekilde ve igverence onceden belirlenmek 
uzere az qallgllmasl durumu, hafta tatili 
hakklnl tart~gmall bir noktaya getirmeyecek- 
tir. ilgili yasa metninin yorumundan anlaglla- 
cagl gibi ucretli hafta tatili hakkl bir hafta 
qallgmlg kiginin ucret kayb~na ugramakslzln 
hafta tatilinde dinlenme amaclna yoneliktir. 

Hafta tatili ucreti haftallk qal~gma 
kargrllglnda igqinin aldlg~ ucretin 6 gune 
bolunmesi yoluyla bulunacak birim ucrete 
gore odenecektir. 

2. KISM~ S ~ R E L ~  QALI$MA VE 
GENEL TAT~L VE OCRETI: 

Ig.K.md. 4211 de Ulusal Bayram ve Genel 
Tatil ljcreti qallgma turlerine gore ayrllmlg 
olmad~glndan, qallgrlan gun ulusal bayram 
ve genel tatil gunune rastlayan igqiye qallg- 
m a d ~ g ~  halde qal lgt~g~ halde alacag~ ucreti 
prensip olarak odenir. Bu anlamda onceden 
belirlenen sozlegmeye gore igqi haftanln 6 
iggunu ve fakat klsmi sureli qallg~yorsa genel 
tatil gunu qallgmamasl halinde ald~gl ucretin 
6 gune bolunmesi suretiyle bulunacak gunluk 
ucretin odenmesi gerekmektedir. 

Ancak, igqi hafta iqinde birkaq gun 
qallglyorsa ve bu gunler belirlenmig gunlerse, 
qallgllan gun genel tatil gunune rastllyor ve 
qallglllyorsa, o gunun ucretinin % 100 art- 
t ~ r i m l ~  odenmesi fakat, gunluk qallgmasl 
genel tatil gunu ile qaklgmlyorsa belirtilen 
genel tatil gunu iqin iicretin odenmesinin 
gerekmedigi dugunulmektedir. 

Bir ornek olay olarak supermarkette klsmi 
sureli qallgan bir igqinin, qallgma suresi haf- 
tallk 30 saat olarak belirlenmig oldugunda ve 
qallgma gun ve surelerinin igverence tek 
tarafll olarak ve degigken biqimde tesbit 
edilmesi nedeniyle, haftallk 30 saatiik 
surenin tamamlanm~g olmasl halinde iggun- 
lerine rastlayan genel tatil gunleri iqinde 
qallg~lmarn~gsa normal ucretinin, qallgmlgsa 
o gunlerin ucretlerinin % 100 artrrlmll olarak 
odenmesi gerektigi dugunulmektedir. 



3. KlSMl SORELI GALISMA YlLLlK 
IZ~N HAKKI, SORES1 VE OCRETI: 

a) Y~ll~k lzin Halda= i . ~ .  md. 49ll'de igyerine 
girdigi gunden baglayarak en az bir yll 
qallgmlg olanlara ucretli ylllrk izin hakkl 
tanlnmaktadlr. Bu sure iqinde ig gormesi 
gerektigi gunlerde qalrgmasl yeterlidir den- 
mektedir. Bundan hareketle, ogretide kural 
olarak ig gorulen gunler araslnda asgari izin 
suresi kadar bogluklar olmasl halinde yllllk 
izin hakklnln dogmaslna dinlenme hakkrnrn 
ozu itibariyle gerek olmadlgl ifade edilmekte- 
dir. 

Bu yaklaglm esasen degigik gunlerde 
degigik igyerlerinde qallgmanln varllgl 
halinde y ~ l l ~ k  izin hakklnln dinlenme boyutu 
itibarlyle gerekliligi ortaya qlksa bile bir ig- 
verenin sorumlulugu aqlslndan mevcut 
mevzuat qerqevesinde aqrkllk getirilmesi 
mumkun olamamaktadlr. 

Bu qerqevede, qallgllan gunler araslnda 
asgari yasal izin suresi gibi bogluklar bulun- 
mayan klsmi sureli qallgmada qallgrlan gun- 
ler veya saatler dikkate allnarak bir yllllk sure 
tamamlanarak yrlllk izin hakkl verilecektir. 

Su halde ornek olaydaki supermarketteki 
qallgmaya gore igqilerin, bir yllllk qallgma 
surelerini doldurduklar~ andan itibaren fiilen 
qallgtlgl gunlerin i . ~ .  md. 51'e gore 365 gunu 
doldurduguna bakllmaksrzrn yllllk ucretli izin 
haklarlnln hak edecekleri dugunulmektedir. 
(Klsmi Callgma Centel k t .  1992 sh. 66). 

izin hakklnln dogmas1 halinde verilecek 
izin suresi ise, dogal olarak yasada kldeme 
baglr olarak gosterilen izin sureleri kadar ola- 
caktlr. 

igqinin krsmi qalrgma gekline gore odenen 
ucret ne ise yllllk izin suresinde de o esasa 
gore ucretin odenmesi gerekmektedir. 

Eger haftanln belli gunlerinde qallglllyor- 
sa izin suresine rastlayan qallgma gunleri 

karglllgl iqin yllllk izin ucretinin odenmesi 
uygun olacaktlr. 

Bu arada igqi birden fazla igyerinde 
qallglyorsa bir igveren taraflndan verilen izin 
ucretinin diger bir igyerinde qallglyor 
gerekqesi ~ l e  (I.K. Madde 55) geri istenmesi 
mumkun degildir. izin ucretinin geri 
istenebilmesi, izin kullanmaya bagladrktan 
sonra ig yapllmasl hali iqin geqerlidir. 

0rnek olarak bir supermarkette qallgan 
igqinin haftallk qallgma suresi 30 saat olarak 
belirlendiginde, izin suresi iqinde, haftada 30 
saatlik ucret karglllgl ucretin odenmesi 
gerekme ktedir. 

I.K. md. 14 yasa hukmune gore, kural 
olarak ige baglama tarini ile hizmet 
sozlegmesinin feshedildigi tarih araslnda 
kalan sure itibarlyle kldem tazminatlna esas 
olacak surenin hesaplanmasl gerektigi 
anlagllmaktadlr. 

Ancak yuksek mahkeme kararlarrna gore, 
fiilen qallgrlan ve yasal olarak qallgllmlg gibi 
sayllan surelerin dikkate allnmasl gerekmek- 
tedir. 

Bu durumda, haftanln 6 gunu yarlm gun, 
ya da bir kaq saat uzerinden qallglllyorsa 
akitlerin baglangrq ve bitig tarihleri araslnda- 
ki surelerin dikkate alrnmasl gerekliligi ortaya 
qlkacaktlr. igyerinde qallgrlmayan gunlerde 
dikkate allnarak kldem tazminatlna baz ola- 
cak hizmet suresi hesaplanmasl gerekir. 
Nitekim yargl da, haftanln iggunlerinde krsmi 
qallgma yapllmrg olmasl halinde hizmet 
sozlegmesinin baglanglq ve sona erig tarih- 
leri arasrndaki surenin dikkate alrnacagrnl 
hukme baglamlgtlr. (Y.9.HD. 21.5.1 991 T. 
E.911753, K.9118770) say111 kararlnda, ig- 
yerinde haftanln Cumartesi, Pazar dlglndaki 
5 gununde 3'er saat klsmi sureli qalrgan 
igqinin kldem tazminatl hesablnda ige girig 
ve qlklg tarihleri araslnda kalan surenin 
tamamlnrn dikkate allnmasl gerektigini ifade 
etmektedir. 



Buna kargll~k aynl yuksek mahkeme, haf- 
tanrn sadece birkaq gunu qallgllmas~ halinde 
fiilen qal~g~lan gunlerin toplam~ndan hare- 
ketle k~deme esas surenin hesaplanrnasrn- 
dan soz etmigtir. Y.S.H.D., 1.5.1986 T, E. 
3374-K.4502 say111 kararlnda, ornegin, ig- 
yerindeki fiili qal~gmanln haftada 2 tam gun 
veya haftada dort yarlm gun olmak uzere 
surduruldugu durumlar farklllrk arz ettigin- 
den, davacln~n qalrgmad~g~ haftan~n artan 
gunlerinin qallgllm~g gibi say~lmas~ rnurnkun 
degildir. Bu durumda davac~nln ig akdinin 
fesih tarihine kadar geqen sure iqinde fiilen 
qallgtlg~ gunler toplanarak haftada iki gun 
itibar~yla bu gunlerin toplarn~ 365'e bolunerek 
seneye qevrilmek suretiyle k~dem tazminatl- 
na esas olacak hizmet suresinin tesbiti 
gerekir. 

Bu durumda, k~smi qal~gmanln turune 
gore k~dem tazminatr aq~srndan fark l~ 
sonuqlara varrlsa da uygulanmada k~smi  
qalrgmanrn yapllig biqimine gore hareket 
edilmesi gereksinimi dogmaktad~r. 

Bu nedenle, ornek olarak Sijpermarket 
olaylnda igqinin haftada 30 saat qal~gllmas~ 
esasl kabul edilmig olmas~ halinde, bu qal~g- 
manln belli gunlerde yap~lacag~ onceden 
kararlagt~rllmamlg oldugundan, hizmet 
sozlegmesinin baglanglq ve sona erig tarih- 
leri aras~ndaki surenin k~dern tazminat~na 
esas sure olarak hesaplanmaslnln uygun 
olacagr dugunulmektedir. 

i . ~ . ~ d . 3 5 ' e  gore fazla qal~grnadan 
bahsedebilmek iqin normal gunluk ig 
suresinin agllmas~ gerekir. Bunun iqin haftal~k 
45 saatlik sureyi tamamlarnak da zorunlu 
degildir. Ancak yargltay~n gorugu, fazla qallg- 
manln kabul edilebilmesi iqin gunde 7.5 haf- 
tal~k 45 saatlik surenin agrlrnas~ gerektigi 
dotjrultusundad~r. (Y 9. H.D. 8.9.1 975- 
20820141 048-~HU) ogretide ise Alrnan ve 
isviqre hukukundaki uygulamalar dikkate 
al~nd~grnda, bir igyerinde her iggiinu yasanln 

ongordugu normal gunluk ig suresinin alt~n- 
daki sureyle qal~gan igqiye, akidle tesbit 
edilen giinluk ig suresinin ustundeki qallg- 
malarr iqin "fazla saatlerle qal~gma" ve a g t ~ g ~  
takdirde fazla qal~gma olarak kabul edilip 
ucretinin zaml~ olarak odenmesi gerektigi 
belirtilmektedir. (Uygulama ve ig Hukuku 
Aq~slndan K~smi sureli Callgma, Eyrenci, ist. 
1989, sh, 52, 54) 

Goruldugu gibi, klasik endustriyel ilig- 
kilere gore duzenlenrnig, prensip olarak tam 
gun qal~gma esaslnl kabul eden Turk ig 
rnevzuat~nda, batlda oldugu gibi bilgi qag~  ve 
kuresellegmenin sonucu degigen endustriyel 
iligkilerin iht iyac~n~ karg~lamak iqin bir an 
once gerekli degigikliklerin getirilmesi 
kaqln~lmaz bir ihtiyaq olarak ortaya q~kmrg 
bulunmaktadlr. 
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