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Endustri iligkilerini duzenleyen kurallar
butunu olan ig hukuku onu olugturan d ~ g
faktorlere, yani ekonomik, sosyal ve siyasal
faktorlere bagrmlldlr. Belki de hukuk dallar~
araslndan bu tur d ~ faktorlere
g
baglmlr hukuk
dallarlnln baglnda ig hukuka gelmektedir.
Nasll Endustri devrimi ve bunu izleyen
ylllarda ortaya q ~ k a n uretim tarzl ig
hukukunun olugmaslna ve geligmesine
neden olmugsa, fordist uretim tarzr ve ikinci
Dunya Savaglndan sonra yaganan ekonomik
ve siyasal kogullar gu an geqerli ig hukuku
sistemi petrol krizinin bagladlgl 1970'li
ylllarlndan bu yana sorgulanmaya baglamlg
ve artlk ihtiyaqlara cevap vermedigi,
degigtirilmesi, esneklegtirilmesi gerektigi
savlar~ surekli olarak ileri surulmug ve
suregelmektedir.
Igte, igin duzenlenmesinde neden ve
nasll bir d e i j i ~ i mve esnekle~megereklidir
sorusuna y a n ~ ararken,
t
ozellikle degigim ve
esnekligi gerekli krlan faktorler uzerinde
klsaca durmak gerekecektir.
Bu faktorleri gu ~ e k i l d e ozetlemek
mumkundur: Birincisi igletmenin rekabet
gucunu korumak ve artlrmak geregi.
Gunumuzde
suregelen
kuresellegme,
igletmelerin uluslararasl rekabette ayakta
kalabilmeleri iqin mumkun oldugu olqude
esnek
uretime
geqmelerini
gerekli
kllmaktad~r.
Uluslararas~ piyasalarda yaganan gok
degigiklikler
uretim
faktorlerinin
de
degigmesine yo1 aqmaktad~r. isletmelerin
yagama ve rekabet etme ganslarl fiyat
(*)

dalgalanmalarr, faiz oranlarrndaki ve enerji
maliyetlerindeki degigmelere en qabuk ve en
kolay bir gekilde intibak edebilmelerine bag11
olmaktadlr. igletme ekonomisi aqls~ndanise
maliyetlerin dugurulmesi ve rekabet
kogullarln~n olugturulabilmesi iqin ig
organizasyonunun ozellikle mumkun oldugu
olqude
esnek
duzenlenmesini
gerektirmektedir.
lkinci faktor teknolojideki geligmelerdir.
Teknolojideki geligmeler ve bunlarln hlzla
endustriye uygulanmas~, bir taraftan bazl
tehlikeli igleri makinalara devretme olanaglnl
vermekte ve qal~ganlarln bog zarnanlarln~
artlrarak yaratlcll~g~
tegvik etmekte, ancak
ote yandan yeni teknolojilere yapllan buyuk
y a t ~ r ~ m l aigletmelerin
r
qal~gma surelerini
mumkun oldugu olqude makinalarln qal~gma
surelerine
ve
kapasitelere
gore
duzenlenmesini de zorunlu k~lmaktad~r.
Ote yandan, yeni bilgisayar teknolojisi
hizmetlerin
bolunmesi
ve
ademi
merkezile~tirilmesine
de
olanak
saglarnaktsd~r. Bu gekilde teknolojilerdeki
geligmeler ig surelerinin esneklegtirilmesini
f a r k l ~ l a g t ~ r ~ l m a s ~zorunlu
n~
hale
ve
getirmektedir.
ijquncu
faktor,
igqiyi
zamanlnl
kullanmakta soz sahibi kllmaktlr. lgin
duzenlenmesinin esneklegtirilmesinin salt
igletme yararrna degil, igqiyi zamanlnl
diledigi ~ e k i l d eduzenleme olanagl tanlmak
iqin de gerekli oldugu ileri surulmektedir.
Bireysel olarak igqiye saglanan bu hak
toplumsal yagantly~ da olumlu olqude
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etkileyecektir. Gunumuzde gehirlegme,
ulagrm ve qevre kirliligi gibi birqok sorunu da
beraberinde
getirmektedir.
Callgma
surelerindeki farklllagmanrn, ozellikle buyuk
pehirlerde onemli bir sorun haline gelen ig
trafigini azaltarak enerji tasarrufunu
saglayacagl, qevre kirliliginin azalmasrnda
olumlu etkisi olacagr insanlarln teknolojinin
sagladlgl kolayllklardan faydalanmalarlna da
ozellikle
olanak
saglayacagr
vurgulanmaktadlr.
Ve nihayet dorduncu faktor, istihdamrn
tegvik edilmesi ve igsizligin azaltrlmasr.
Birqok Batrlr endustri ulkelerinde ozellikle
hukumetler yeni qalrgma gekilleriyle birlikte ig
surelerindeki esnekligi istihdamr tegvik edici
nitelikte ve igsizlige bir qozum olarak da
gormektedirler.
Tam gun qalrgllan yeni qallgma yerleri
yaratarak igsizligi onleme yerine, ekonomik
bakrmdan daha kolay ve mumkun olan
qalrgma
surelerinin
k~saltrlarak
esneklegtirilmesi, hem krsaltrllp hem de
esneklegtirilmesi suretiyle var olan igsizligin
onune geqilmek istenmektedir.
Bu faktorler lgrglnda igin duzenlenmesi
aqlsrndan
geligtirilen
modellerin
ve
uygulamalarln Turk ig hukukundaki durumu,
once qallgma sureleri aqlslndan, daha sonra
fazla qalrgmalar aqrsrndan ve nihayet y~llrk
ucretli
izin bakrmlndan
incelemeye
qalrgacaglm.
Once ig sureleri baklmrndan, Endustri
toplumlarlnda halen uygulanan esnek sureli
qalrgma modellerine geqmeden once
musaade
ederseniz
hukukumuzdaki
duzenlemeleri krsaca hatrrlatmakta yarar
oldugu kanlsrndayrm.
[Jlkemizde qallgma siirelerine iligkin
yasal geligmeye bakrldlg~nda, igqinin
korunmasl duguncesi esas allnarak qallgma
surelerine slnrrlar getirildigi gorulmektedir.

Gerqekten qallgma surelerini ilk kez
duzenleyen 1936 tarihli ve 3008 say111ig
Kanunu, haftallk qallgma suresi ve gunluk
qallgma suresi olqutlerini benimseyerek
igqinin igte geqirecegi normal sureye srnlrlar
koymugtur. Kanunda haftallk qallgma suresi
genel olarak 48 saat olarak belirlenmig.
Cumartesi
gunu
tam
veya
krsmi
qallgllmasrna gore de diger gunlerdeki
normal qalrgma surelerinin ust srnrrlarr
gosterilmigti.
Eski ig Kanunu sagllk kurallarr
aqrslndan en qok 8 saat ve daha az
qallgllacak
iglerin
de
bir
tuzukle
duzenlenecegini kabul etmigti. 3008 say111
Kanunda bazl iglerin niteligi yonunden 48
saatin ustunde de normal qallgma suresinin
uygulanmasl
mumkun
gorulmugtu.
Bunlardan birisi o zamanki 47. maddede
ongorulen arall igler idi. Goyle ki, vazifeleri
aslrnda biteviye surmeyip vakit vakit ifa
edilmesi icap eden kontrolcu, bekqi, gece
bekqisi, nobetqi gibi igqiler hakkinda igin
duzenlenmesine
iligkin
hukumlerin
bazrlarlnrn uygulanmaylp, ozel esaslar ve
gartlarrn getirelecegi ve bunun bir tuzuk ile
belirlenecegi ongoru1mugtu.
Soz konusu tuzukte aralr iglerde gunluk
normal qallgma suresi 12 saat olarak tespit
edilmigti ve ikinci istisna da 35. maddeye
dayalr ig Muddetleri Nizamnamesinin 10.
maddesinde yer almlgtl. Buna gore;
"sanayi.... haricinde olan perakende ticaret
iglerinde ve otel, lokanta, kahvehane,
pastane, gazino, plaj, hamam, tiyatro,
sinema, dansing, spor yerleri, kundura ve
boya salonlarr, berber salonu, hastane,
eczane ve benzeri gibi igyerlerinde igqilerin ig
muddetleri ig Kanununun 7. maddesi
uyarlnca ozel tuzuk qrkarrllncaya kadar en
qok 11 saat uzerinden haftada 66 saat
olabilir" deniliyordu.
Aralr igler hakk~ndakiig Kanununun 47.
maddesinin (b) hukmu daha sonra bilindigi
gibi kaldlrrlmlg, diger istisna ise 931 say111
Kanun qrkarlllncaya kadar devam etmigtir.

931 say111 ig Kanunu haftallk 48 saatlik slnlrl
devam ettirmig, ancak bu hususta daha uzun
sureler tespitine iligkin esneklige, 3008 say111
Kanundaki biraz once belirttigim esneklige,
yer vermemigtir.
Yururlukteki ig Kanunu 1983 y ~ l ~ n d a
2869 say111Kanunla yap~landegigiklikle 61.
maddesinde, "genel bak~mlndanig suresi
haftada en ~ o 45
k saattir" hukmu getirildikten
sonra, bir haftal~k donem i ~ i n d e k i ig
surelerindeki gunluk ~ a l ~ g msuresini
a
goyle
duzenlemigtir: Bu sure, yani haftal~k 45
saatlik sure, haftada 6 ig gunu ~ a l ~ g a n
igyerlerinde 7,s saati g e ~ m e m e kuzere ve
cumartesi gunleri klsmen veya tamamen tatil
eden igyerlerinde haftan~n ~ a l l g ~ l a nig
gunlerine egit o l ~ u d e bolunmesi suretiyle
belirlenecektir.
Burada hemen belirtelim ki, ~ a l ~ g m a
sureleriyle ilgili slnrrlamalar igyerine veya
yurutulen ige yonelik olmay~p, i g ~ i l e r i n
ganslarlna iligkin bulunmaktad~r, ki bu ig
sureleri Tuzugunun 3. maddesinde de
a q k ~ abelirtilmigtir. Dolayls~yla igyerindeki
butun ig~ilerinaynl gunluk Galrgma surelerine
tabi tutulmalar~ zorunlu olmadrgl gibi,
ig~ilerinige baglama ve bitirme saatleri de
birbirinden farkll olabilir. Yeter ki her i g ~ i n i n
gunluk ~ a l ~ g msuresi
a
egit olarak saptansln
ve uygulansln.
Ara
dinlenmeleri
a ~ ~ s ~ n d a Ig
n
Kanunu'nun 64. maddesinin 1. bendinde ara
dinlenmesinin ~ a l l g m asuresinin ortalama bir
zamanlndan o yerin i d e t ve igin geregine
gore ayarlanmak suretiyle verilecegi hukmu
belirtildikten sonra, 2. bendinde dinlenmeler
bu igyerinin aynl k ~ s m ~ n d abutun
ki
ig~ilerine
onceden belirtilmig olan aynt saatte
uygulanlr. $u kadar ki, igin geregine gore
nobetlege dinlenme yaprlmas~, toplu ig
sozlegmesi
veya
hizmet
akitleriyle
duzenlenebilir hukmune yer verilmigtir.
$imdi bu genel ig hukukumuzdaki
duzenlemeleri hat~rlattlktansonra, acaba igin
duzenlenmesi a q s ~ n d a n ne gibi modeller
oneriliyor. Bunlara k~sacabakmakta yarar

var. Ancak, gu hususu ozellikle belirtmekte
yarar goruyorum. Ozellikle B a t ~ l a g m ~ g
endustri ulkeierinde bu modeller o kadar
f a r k l ~ d ~ve
r igletmeden igletmeye o kadar
degigiklikler gostermektedir ki, bunlar~n
hepsini burada ele allp bunlar~nozelliklerini
anlatmak hem mumkun degil, hem de ~ o k
uzun bir zamanl alacak. 0 nedenle
gruplagt~r~larak
ve daha da basitlegtirilerek
b a z ~modellere deginmekte yarar var.
Bunlardan birincisi kayan ig sureleri
modeli. Kayan ig suresi ig~ilerinblok sure
olarak belirlenen surede zorunlu olarak
~ a l ~ g mkoguluyla,
a
gunluk ige baglama ve igi
bitirme zamanl veya belirli bir zaman dilimi
iqinde ortalama gunluk ~ a l l g m asuresini
agmadan
gunluk
~ a l l g m a suresinin
uzunlugunu da, yani sadece ige baglama,
gunluk ige baglama bitirme zamanl degil,
~ a l ~ g msuresinin
a
uzunlugunun da i g ~ i n i n
kendisinin belirledigi bir ~ a l ~ g mmodeli
a
olarak tanlmlanabilir.
Goruldugu gibi burada i g ~ iblok sure
olarak adlandlr~lan surede zorunlu olarak
igyerinde Gallgrnakta veya bulunmakta,
a
bunun d~glndakalan gunluk ~ a l ~ g msuresi
i ~ i n d ei g ~ ige
i baglama, ara dinlenmesi, igi
bitirme ve hatta haftaltk veya ayllk zaman
dilimleri i ~ i n d e gunluk ~ a l ~ g m suresi
a
uzunlugunu kigisel kararlyla ve gunlere gore
degigik olarak belirleme olanagrna sahip
bulunmaktad~r.
Dolayrslyla,
kayan
ig
suresi
uygulamaslnda iki farkl~ model karglm~za
qklyor. Birincisi, basit kayan ig suresi olarak
nitelendirilebilir. Digeri de v a s ~ f lkayan
~
ig
suresidir.
Basit kayan ig suresinde, onceden sabit
olarak belirlenen gunluk ig suresi i ~ i n d ei g ~ i
blok sure dlg~ndaesnek surede, sadece ige
baglama, ara dinlenmesi ve igin bitimi
zamanlnl kendisi belirlemektedir. Boylece
i g ~ salrgmaya
i
erken veya geG baglama ve
paydos etme olanaglna sahip bulunmaktadlr.

-

-

Vas~fll kayan ig suresinde igqi ige,
gunluk qalrgma suresinin uzunlugunu da
k~smenkendisi belirleyebilmekte. Burada igqi
blok qallgma suresi iqinde qallgmak
koguluyla gunluk qallgma fazlas~nl veya
aqlglnl belirli bir zaman dilimi iqerisinde daha
az ya da. daha fazla qallgmak suretiyle
esneklegtirme veya denklegtirme olanaglna
sahip olmaktadlr.
Bu gekilde igqi, qallgtlrllmayan sureleri
zaman iqinde telafi edebilmekte veya fazla
qallgllan sureleri de serbest zaman olarak
kullanabilmektedir. Yalnrz buradaki ozellik,
bunlarr
tamamen
igqinin
kendisinin
belirleyebilmesi durumudur. Cunku, fazla
qal~gmalarlnrnserbest zamanla telafisi, fazla
qallgmalarl anlatlrken tekrar karglmrza
gelecek.
Yukarlda
da
belirtildigi
gibi,
hukukumuzda haftallk qallgma suresinin ig
gunlerine egit olqude bolunmesi zorunlulugu
ile, gunluk qallgma suresine azami bir srnrr
getirildiginden, igyerinde gUnluk qalrgma
surelerine esneklegtirilmesi olanagl oldukqa
s~nlrlandlrrlmrgbulunmaktadlr. Mevcut yasal
duzenleme karglslnda yalnrzca igqilerin
gunluk ige baglama ve bitirme surelerinin
f a r k l ~ l a g t ~ r ~ l dbasit
~ g ~ kayan ig sureleri
uygulama olanagl vardlr.

suresini veya bir ylllrk, y ~iqerisinde
l
ne kadar
qal~gacag~nr
onceden saptarlar. Bu tur qagr~
usulunde qalrgmada igverene salt igqinin ig
edinimini ne zaman yerine getirecegini
belirleme yetkisi tanlnmaktadrr. ikinci tur
qagrl uzerine qalrgmada ise igqinin belirlenen
sure iqerisinde toplam ne kadar sure ve ne
zaman qalrgacaglnr belirleme yetkisi
tamamen igverene blrakllmlgtrr. Bu iki tur
qagrl uzerine qallgma geklinden Alman
Federal ig Mahkemesi hem ig suresinin ve
hem de ne zaman ig gorme edinimini yerine
getireleceginin salt igverene blraklldlgl
sistemi, fesih hakklnln slnlrlanmaslyla ilgili,
yani "KUndigungsschutzgesetz" Feshe Kargl
Korunma Yasaslna ayklrl buldugu iqin bu tur
qagrl uzerine qallgmayl yasaya uygun
bulmamaktadlr.
ljlkemizde ozellikle otel ve eglence
igyerlerinde ekstra igqi ad1 alt~nda ihtiyaq
olunca qagrr uzerine qal~gmalarln yaygln
olundugu bilinmektedir. Ve dun Sayln
Tuncay Sut Endustri Kurumunu Brnek verdi,
ama benim elimde olan bir qagrl uzerine
qallgmayla ilgili bir hizmet akti, tip sozlegmesi
var. Burada ekstra igqi ad1 ile otellerde bu tur
~n~
ve bu
igqilerin q a l ~ g t r r r l d ~ g gosteriyor
bildigim kadarlyla oldukqa yaygln bir
qallgtlrma gekli haline de donuguyor.

iizerine ~ a l ~ q m a d ~ r .

Yargltaylmlz 1995 ylllnda vedigi bir
kararla -oldukqa yeni bir karar- ihtiyaq oldugu
zamanlarda qagrllan igqinin devaml~ igqi
oldugunun kabulu ile ihbar tazminatl
odenmesi gerekirken aksine hukum tesis
eden ig Mahkemesi kararlnl, ihtiyaq olunca
qagrrlan igqinin mevsimlik igqi olmad~glve
igverenin igqinin sendika uyesi olmasl
nedeniyle hizmet aktini feshettigi ve bu
nedenle igqiye kldem, ihbar ve kotu niyet
tazminatr odenmesi gerektigi gerekqesiyle
bozmugtur.

Cagrl uzerine qalrgma da iki turlu ortaya
q~kabilir: Taraflar ya onceden belirli sure
iqinde, bu sure hafta, ay veya yrl olabilir,
igqinin toplam ne kadar sure qallgacaglnl,
yani qallgma suresini, bir ayllk qallgma

~ n c e l i k l e belirtelim ki, qagrl uzerine
qallgt~rllanlarlnigqi olduklarl konusunda bir
tereddut yoktur. Ve bunlarln mevsimlik igqi
statusunde
olmad~klar~nrn Yuksek
Mahkemece kabul edilmesi de yerindedir.

Ve nitekim benim hatrrladlglm kadarlyla
bir yuksek lisans tezi bu konuda idi ve
Kocaeli bolgesinde bazl igyerlerinde basit
kayan ig surelerinin krsmen uygulandrgl
belirtiliyordu.
Diger bir ig surelerinde esneklegtirme,
yeni sozlegme turleri aqlslndan dun Sayln
Can Tuncay taraf~ndandile getirildi. Fakat,
qallgma sureleri bak~m~ndan
da ozellik arz
ettigi iqin burada deginecegimiz s a g n

Ancak, Yargltayln soz konusu bu igqileri
devamll igqi olarak nitelendirmekte neyi
kastettigi
karardan
aqlkqa
belli
olmamaktadlr. Ve herhalde tam zamanll
qallgan igqi niteliginde devamll igqi degil,
belirsiz sureli qalrgan bir igqi gibi gordugu
anlagllmaktadlr.
Kararda hukum altrna alrnan ihbar ve
kldem tazminatl hesablnda igqinin kldem
suresi nasll hesaplanacaktrr? Cagrl uzerine
qalrgtlrllan igqinin ucreti, bayram ve hafta
tatillerinden yararlanrp, yararlanmayacaklar~;
yllllk ucretli izin haklarlnln bulunup
bulunmadlgl gibi sorular kararda ve
hukukumuzda aqlktlr.
Gerqi genel hukumler qerqevesinde tabii
bir sonuca varllabilir ama, bu konuda
kararda ihbar ve k ~ d e m tazminatlndan
bahsediliyor ama, hesaplanmasl yonunde bir
aqlkllk yoktur.
Ve hemen burada belirtelim ki, qagrl
uzerine qallgan iqginin qallgmad~glsureleri,
yani ige davet edilmedigi sureleri ig
Kanununun 62. maddesinin 1. flkras~nln(c)
bendi anlamlnda, igqinin iginde ve igverenin
her an buyruguna hazrr bir halde bulunmakla
beraber, qal~gtrrrlmaks~z~n
ve qlkacak igi
bekleyerek bog geqirdigi sureler olarak
anlamak mumkun degildir. Ancak ogretide
bazl ig hukukqularl bu gekilde bir anlam
vermektedirler. Bunu ozellikle vurgulamakta
yarar var. Aksi takdirde bu igqileri surelerini
qagrl yaplldlgl zaman qal~gllanbir igqi degil,
tam zamanll igqi olarak kabul etmek lazlmdlr.
Cagr~uzerine qallganlara asgari koruma
getirmek amacryla qegitli ulkelerde yasal
duzenlemeler yapllmlgtrr. Alman istihdaml
Tegvik Kanunu igqinin ne zaman ve toplam
ne kadar sure qallgacagln~belirleme hakklnr
tamamen igverene tanlndlgr, qagrl uzerine
qallgma geklini yasaklamrgtlr. Ve benim
elimde bulunan tip sozlegme orneginde bu
tamamen igverene b~raklllyor. Ve igqinin
hiqbir hak talep edemeyecegi de aqlkqa
vurgulanryor.

Buna gore qagrr uzerine qallgma
iligkisinde igqi ve igverenin haftallk, ayllk
veya yrlllk qallgma suresinin Alman istihdaml
Tegvik Kanununa gore onceden belirlenmesi
gerekmektedir; Belirlenen bu qallgma suresi
qerqevesinde igverenin igqiden ig gorme
borcunu yerine getirmesini qagrl yoluyla
talep hakkl vardlr. Sozlegme ozgurlugu
geregin qallgma suresinin uzunlugunu
taraflar serbestqe saptalayabilirler.
Ancak, taraflar qallgma suresinin
uzunlugunu
soziegmede
kararlagt~rmam~glarsa, igqiyi
korumak
amaclyla kanun haftallk qalrgma suresinin en
az 10 saat olacaglnl kabul etmektedir. Bu
duzenlemeye gore igveren haftada 10
saatten az bir sure iqin igqiye ig edinimi
yerine getirmesi iqin qagrlda bulunsa bile, 10
haftallk ucretini odemek zorundadlr.
Ote yandan igqinin uzun bir yo1 kaderek
-gereginde- qok klsa bir fiili qallgma yapmak
suretiyle serbest zamanlnln bolunmesini
engellemek amaclyla yine Alman Istihdaml
Tegvik Kanunu, taraflarln gunluk qallgma
suresini
sozlegmede
onceden
kararlagt~rmad~klar~
takdirde, igverenin igqiyi
her seferinde gunde en az 3 saat kesintisiz,
yani aralrks~z, surekli olarak qallgtrrmak
zorunda oldugunu hukum altlna almlgtlr.
Ancak sozlegmede elbette daha klsa gunluk
qallgma sureleri kararlagt~r~labilir.
Nihayet qagrl uzerine qallgmada igqi
gorecegi igin qlkmaslndan igverenin
qagr~sryla haberdar olacaglndan igverenin
klsa bir sure iqin de igqiyi qaglrmasl, ozellikle
igqi bagka bir igverene bag11 olarak da
qal~gryorsaonemli sorunlarl da beraberinde
getirebilecektir.
igte bu nedenle yasa, Alman istihdaml
Tegvik Kanunu igqinin ige qagrrlmaslnln en
az 4 gun onceden yapllmasr gerektigini
hukme baglamrgtlr. Buna gore igveren igqinin
qalrgma zamanrnl her seferinde en az 4 gun
onceden bildirdigi takdirde igqi ig gorme
borcunu ifa etmekle yukumludur. Aksi

takdirde, yani igverenin q a g r ~ y 4~ gunden
daha klsa bir surede yapmasr halinde i g ~ i y i
ig gorme borcunu ifaden ka~rnabilir. Bu
durumdan igverenin igqiye herhangi bir
yaptrrlm, ornegin hizmet aktifnin feshi hakk~
yoktur.
Uquncu bir ig sureleriyle ilgili model,
yogunlagt~rllm~gveya s ~ k l g t ~ r r l m ~igg
haft as^. Yogunlagtlrrlm~g ig haftasl toplam
haftallk ig suresinin klasik 5 veya 6 ig gunune
degil, daha az saylda drnegin bu 3 veya 4
olabilir- ig gunune slklgtlrllarak dagltrlmaslnr
ifade etmektedir.
Yogunlagtrr~lmrgig haftas~uygulamada,
haftal~kig suresinin slklgtrrrlan ig gunlerine
egit gekilde bolunmesinin yanlnda, gunluk ig
suresinin farkl~gekilde dag~t~lmasr
veya 15
gunluk ya da aylrk toplam ig surelerinin,
ornegin 10 veya 20 gune to plan mas^
geklinde de Gegitlendirilmektedir.
Haftallk Galrgma surelerinin azaltllmasr
ve ozellikle bilgi ve iletigim teknolojisinin
Gallgma hayatlna girmesiyle gorulen tele
Gallgma ortaya p k a n birden fazla
igletmecinin ortaklaga kurduklarr ve birden
qok igyerine baglr igqilerin hizmet gordukleri
komgu burolardan, her bir igverenin ig~isinin
tam ve verimli ~al~gt~rilabilmesine
olanak
saglamak amac~ylabu tur qallgma gerekli
ol maktad Ir.
Yogunlagt~rllmlg ig haftas~igqiye daha
fazla serbest zaman veriyorsa da, gunluk
Gallgma surelerinin qok uzun olmas~ igqi
sagllgl ve ig guvenligi aqlslndan da elegtiriye
aql ktlr.
Nihayet dorduncu bir model; y ~ l l ~ig
k
sureleridir. Yani ortalama haftallk Gallgma
suresinin y ~ dikkate
l
allnarak hesaplanmasr.
Periyodik olarak yllrn belirli donemlerinde ig
hacminin arttlg~veya asgari duzeye indigi
b a z ~igyerlerinde ortalama ig suresi bir y~llrk
donem i ~ i n d e yapllan tam veya fazla
Galrgmalarryla asgari Gallgma sureleri
dengelenmek suretiyle hesap edilmektedir.
Bu tur Gal~gmadaigin ucreti fiilen qallgllan

sureye gore degil, ortalama ig suresine gore
ve daha ziyade maktu aylrk ucret olarak
belirlenmektedir.
Bu gekilde asgari Gal~gmadonemlerinde
ig~ininucretinde de bir azaltma olmadrgr gibi,
fazla surelerle yap~lanGallgmalarda da fazla
Gallgma ucreti ayrlca odenmemektedir.
Slklgtlrllmrg ig haftasl Hukukumuzda ig
Kanununun 72. maddesinde ve haftalrk ig
gunlerine bolunemeyen qallgma sureleri
tuzugu
hukumlerine
gore
sadece
karayollarlnda ve demiryollar~nda,deniz, go1
ve akarsularda hareket halindeki tag~tlarla
yaprlan Deniz ig Kanununa tabi olmayan
taglma iglerinde ve ig suresinin bir haftan~nig
gunlerine bolunmesi suretiyle yurutulmesine
nitelikleri b a k ~ m ~ n d ainm k h bulunmayan
iglerde klsmen uygulanma gansl vardlr.
Bu tur iglerde bir ayl geqmemek uzere ki dengeleme suresi gordugunuz gibi ay
dikkate allnlyor- tespit edllecek bir qallgma
doneminde ortalama Galrgma suresinin
haftallk 45 saati ge~memesigerekmektedir.
Bu qallgma geklinde haftal~k Gallgma
suresinin 45 saatten az veya fazla olmasl
mumkundur. Ancak bir Gallgma donemi
qallgma suresi haftalara bolunemiyorsa, bu
durumda gun esasr geqerli olacaktlr. Bu
durumda qallgma suresi ig gunu uzerinden
her ig gunu 7,5 saat kabul olunarak hesap
edllecektir.
Bu tuzuk kapsamr i~indekiqallgmalarda
gunluk ig suresinin 12 saatin, gece Gallgma
suresinin de 7,5 saati profesyonel ve a g ~ r
vaslta ehliyeti ile taglt kullananlarln gunluk
qallgma suresinin de ozel duzenlemeye gore
9 saati ge~emeyecegihukmu getirilmigtir.
Dolaylsyla,
s~klgtlrllmrg
hafta
uygulamaslnda
gu
andaki
yasal
duzenlememize gore azami 12 saatlik
slkrgt~rllmrgbir 3 gunu olugturulabilecektir.
Callgma hayatlnda ortaya Glkan
ihtiyaqlar karg~slnda endustrilegmig Batr
Avrupa ulkelerinde oldugu Avrupa Birliginde
1993 tarihinde kabul edilen ig surelerinin

beklirlenmesiyle ilgili Yonergeyi Avrupa
Birligi kabul ederek uye devletler iqin esnek
qalrgma modelleri ongormugMr.
Gerqekten Yonergenin 3. maddesinde
qal~gma suresi
gunluk
en
fazla
ongorulmemekle birlikte, aynl maddenin
igverenin her igqiye her 24 saatlik sure iqinde
en az 11 saatlik kesintisiz bir dinlenme suresi
vermesi hukmu getirildiginden gunluk en
fazla qalrgma suresinin ara dinlenmeleriyle
birlikte 13 saat olacag~ Avrupa Birliginin
Yonergesinde yorum yoluyla varmak
mumkundur.
Yonergenin 6. maddesinde ortalama
haftalrk qal~gma suresinin 48 saati
geqemeyecegi kural~getirildikten sonra, 16.
maddede bu kural oldukqa esneklegtirilmigtir.
Buna gore uye ulkeler 4 ayl~kbir dengeleme
suresi ongorebilirler. Bu durumda 4 aylrk bir
zaman suresi iqinde ortalama haftalrk 48
saati a~mayacakbir ~ekilde,bazr haftalarda
48 saatiik hsftal~kqalrima sijresi agrlabilecek
demektir.
Bu dengeleme 6 aya kadar, hatta
objektif, teknik veya ig organizasyonuna
baglr nedenlerle 12 aya kadar, yani 1 yrla
kadar qrkartrlma olanagr da mumkundur.
Doiayrsryla, Yonergede ig surelerinin yrll~k
olarak belirlenmesi olanagr sosyal taraflara,
yani igqi ve igveren sendikalarrna saglanmrg
olmaktadrr.
Avrupa Yonergesine uygun olarak
haz~rlanan6 Haziran 1994 tarihli ig Sureleri
Yasasryla, Federal Almanya'da da qal~gma
surelerinde esneklik saglanmrgtrr. Yasada
gunluk 8 saat olan sure, i ~ v e r e ntaraf~ndan,
rgverenin iradesiyle 10 saate q~kartrlabilecegi
gibi, bunun otesinde bir esneklik daha
tanryor yasa; yrlda 60 gunu agmamak
gartlyla herhangi bir dengelemeye de
gidilmeksizin toplu ig sozlegmeleriyle 10
gunluk surenin ag~lmas~ndada olanak
saglamaktad~r.

haftal~kbir dengelleme suresi ongormug, bu
surenin Avrupa Birligi Yonergesine paralel
olarak toplu ig sozlegmesiyle 12 aya, yani 1
yrla qrkart~lmasr yonunde de bir esneklik
getirmigtir.
Goruluyor ki, ig Kanununun 61.
maddesinde duzenlenen haftalrk qal~gma
suresinin ig gunlerine egit olqude boliinmesi
zorunlul~gu gunumuz kogullarrna uygun
dugmemektedir. Nitekim 1964 tarihli isviqre
Ig Kanununda haftal~kqalrgma suresine 9.
maddede azami srnlr getirildikten sonra,
hemen onu takip eden 10. maddede de en
erken ige baglama ve en geq igi brrakma
saatleri belirtilerek, yani gunluk ige baglama
ve paydos saatleri belirtilerek gunluk qallgma
suresine srnlrlar qizilmi~tir. Boylece 1475
Sayrlr ig Kanununun aksine isviqre'de
haftal~kqalrgma suresinin 11. madde srn~rlarr
iqerisinde gunlere gore degigik olarak tespit
edilebilecegi yasayla kabul edilmigtir.
Yargrtay~m~z
9. Hukuk Dairesi 1973
y~lrnda, yani nispeten eski bir kararrnda,
haftal~kqalrgma surelerinin ig gunlerine egit
olqude bolunmesi kuralrna srkr s ~ k ~ ysad~k
a
kalarak cumartesi gunu 5 saat, pazartesi
gun0 9 saat ve haftanln diger gunlerinde 8,5
saat qalrgtrr~lan igqinin, toplam haftalrk
qal~gma suresi 48 saati -0 zaman iqin
soyledim 48 saat- agmasa dahi, diger
gunlerde uygulanan 8,5 saatlik surenin
pazartesi gunu i ~ i de
n e ~ iot l ~ u d eolacagrnln
kabulu ile, b ~ - ~ i j n l e r d eyani
,
pazaitesi
gunlerinde 8,5 saatlik surenin ustunde
yapt~rrlan yarrm saatlik qal~gmanrn fazla
qalrgma olarak iglem gormesi gerekecegi
sonucuna varm~strr.

1985 yrl~nda Yargrtay~n verdigi bir
kararda igqinin fazla qalrgma ucreti talep
ettigi bir uyugmazlrkla yerel mahkeme
kararrnr bagka bir gerekqeyle Yarg~tay
bozmug. Belediyede itfaiyeci olarak qal~gan
igqinin qal~gma geklinin 24 saat igyerinde
kalmak, daha sonra 48 saat izinli veya
Gunluk qalrgma suresinin a r t ~ r ~ l r n a s ~ istirahatli olmak geklindeki uygulama
durumunda yasa 6 takvim ayl veya 24
Uzerinde; "bu qalrgma biqimi hakkrnda

taraflar araslnda bir uyugmazl~k yoktur"
diyerek uzerinde durmam~gtrr.Aynl gekrlde
bir igyerinde gece bekqisinin bir gece qalrg~p
diger gece dinlenmesi uygun bulunarak iki
haftallk bir surede veya bir a y l ~ kbir donem
dikkate alrnarak haftallk normal qallgma
suresini aglp agmadlg~ dikkate alrnarak,
fazla
qallgma
yaplp
yapmadrgr
belirlenmelidir geklinde bir hukumle bu
konuda da yasadaki a q ~ k hukum, yani
haftal~kqalrgma surelerinin ig gunlerine egit
olqude bolunmesi kuralrnln uygulanmamas~
yoluna gitmigtir.

Ig Kanununun 35. maddesinin 1. flkrasl
hukmundeki aqlk duzenleme ve ozellikle
Fazla Cal~gmaTuzijgunun 1. maddesinde de
bunun daha da belirgin olarak belirtilmesi
karglsrnda benimsenmesi mumkun degildir.
Ote yandan gunluk qal~gmasuresinin
sozlegmelerle igqi yararlna olarak kanundaki
s ~ n ~ r l a r a l t ~ n d a saptanmas1
azami
durumunda, Yuksek Mahkeme gunluk yasal
qallgma suresini agmad~kqa,yani 7,5 veya 9
saati agmadlkqa sozlegme d~grndayapllan fazla qallgma demek istemedigim iqin- artlk
qalrgmalar~ yasal anlamda fazla qal~gma
olarak kabul etmemekte, boyle bir durumda
sadece igqiye normal ucret uzerinden bir
talep hakklnln bulundugu sonucuna
varmaktadrr.

Ancak bilebildigimiz kadarryla Yuksek
Mahkeme bu goruglerini, her iki kararda dile
getirilen goruglerini, olaya baglr olarak
verdigi kabul edilmekte ve bu yonde de bir
iqtihat
bugune
kadar
zannedersem
olugturulmam~gtlr.

Ancak
taraflar
sozlegmeyle
kararlagtlrrlan sure ile yasal sure araslndaki
qallgmalar iqin de fazla qallgma ucretine hak
kazanabileceklerini
kararlagt~rabilirler.
Yarg~taybunu bazr kararlar~ndavurguluyor.
Yani,
sozlegmede
bu
yonde
aqrk
bulunmadlgr iqin diyerek bu sonuca varlyor.

igin duzenlenmesiyle ilgili ikinci bolum;
fazla qal~gmalar aqls~ndan yeni aray~glar:
Bilindigi gibi ig Kanunu ve fazla saatlerlede
qallgma tuzugune gore fazla. qallgma belirli
nedenlere ve kogullara bagll olarak kanunda
yaz~l~
gunluk qallgma dlglnda y a p ~ l a n
qalrgmadlr. Kanunda yazlll gunluk qal~gma
suresinden amaq, Ig Kanunu'nun 61.
maddesi uyarlnca cumartesi gunleri qal~glllp
qal~g~lmamaslna
gore belirlenen 7,5 saat ile
9 saat araslnda degigen gunluk qalrgma
suresidir.

Yuksek Mahkemenin vardrg~ sonucu
paylagmak mumkun olmasa da, y a p t ~ g ~
ayrrlm Alman hukukundaki yasal srnlrlarl
agan qal~gmalar,"Mehnrarbeit" ile, igyerinde
uygulanan sozlegmelerle belirlenen sureler
uzerindeki qallgmalara, yani "Uberarbeik"
veya "Uberstunden" ayrlml qagrlgtrrmaktadlr.

$u halde, fazla qallgma gunluk qal~gma
suresi drgrnda yapllan qallgmadrr geklinde
tan~mlamakmumkun. ogretide de egemen
olan gorug budur. Ancak Yargltay bazl
kararlarlnda ki, bu ozellikle 1980 sonrasl
verdigi ve son zamahlara kadar gelen bir
kararlar dizisinde, fazla qallgmadan soz
edilebilmesi iqin haftada yasal azami
surenin, yani 45 saatin uzerinde qal~gllmlg
olmasl gerektigi belirtilmektedir. Buna gore
haftalrk qal~gma suresi iqinde kalmakla
birlikte, gunluk qal~gma suresini agan
qal~gmalar fazla qal~gma olarak kabul
edilmemektedir. Ve Yargrtay~n bu gorugu
ogretide haklr olarak elegtirilmigtir. Gerqekten

Hukukumuz aqrs~ndan da ig Kanunu
madde 35'deki kanunda yazrll gunluk
qal~gmasuresi dlglnda yapllan qal~gmalarln
fazla qallgma olarak tan~mlanmas~
ve bu
kanun anlamrnda fazla qalrgman~n 61.
maddede gosterilen gunluk azami surenin
agrlmas~ suretiyle yap~lacak qallgmalarrn
amaqlandlgl soylenebilecek veya bu yonde
bir yorum yap~labilecek. Nitekim ig hukuku
ogretisinde bu gorugu kabul eden yazarlar
mevcuttur ve ben daha sonra gorugumu
degigtirerek aynl gorugu paylagtlglml
bildirdim.
Ancak sozlegmelerde saptanan surenin
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ustundeki qaligmalarin ig Kanunu gartlarina
gore fazla qalrgma drgrnda tutulmalari, bu
qalrgmalarin Borqlar Kanunu madde 329
anlaminda fazla qaligma sayilmalarrni da
engellemeyecektir.
Buna
gore,
Ig
Kanunundaki gartlara gore yaprlan fazla
qaligma, sozlegmelerle ig Kanunu madde
6l'deki azami sinirlar altinda saptanan
qaligma suresinin ustundeki qaligmalarr ise
"fazla saatlerle qaligma"
-kavramlar
degigebilir- "sureyi agan qalrgma" yahut
"uzun sureli qaligma" kavramlariyla ifade
edilmesi mumkundur.
Fakat, hemen belirtelim ki, sozlegme
taraflari sozlegmede ongorulen qaligma
sureleri digindaki qaligmalarinin da ig
Kanunu
anlaminda
fazla
qaligma
sayilacatjrnr, buna gore de fazla qaligma
ucreti
odenecegini
kararlagtirmalari
mumkundur.
Hukukumuza gore hangi nedenlerle
olursa olsun ve kaq saat sureyle yapilrrsa
yapilsin Ig Kanunu Madde 61 (a)'da
gosterilen gunluk azami sijrenin agrlmasr
suretiyle yapilacak fazla qalrgmalarda igqiye
her bir fazla qaligma iqin verilecek ucret,
normal qalrgma ucretinin saat bagina dugen
miktarinrn yuzde 50 yiikseltilmesi suretiyle
odenir.
Yasanin ongordugu bu miktarin altina
inilemez, fakat hizmet akitleri veya toplu ig
sozlegmeleriyle fazla qalrgmalar ile daha
yuksek
oranlarda
ucret
verilecegi
kararlagtirilabilir.
Fazla saatlerle ilgili -fazla qalrgma degilBorqlar Kanunu 329. maddesinin 2.
fikrasinda da, aynen okuyorum: "igqi bu
ziyade ig iqin fazla bir ucrete mustahak olur
ve bu mukabele edilen ucretle mutenasip bir
suretle hususi haller nazarl alinmak gartiyla
takdir edilir" geklinde hukum getirilmigtir.
Goruluyor ki, sozlegmeyle normal
qaligma suresinin altinda bir surenin igqiye
ongorulmesi halinde gunluk, bu surenin
drginda, ustunde yaprlan qaligma iqin igqiye

normal ucretinin uzerinde, yani zamlr bir
ucret odenmesi gerekecektir.
Yoksa
Yargitayin birqok kararinda oldugu gibi, yasal
gunluk azami sureler agrlmadikqa normal
ucret odeme yoluna gitmek mumkun degildir;
Borqlar Kanunu 329. maddesinin 2. ftkrasina
gore.
Bu madde uyarinca qaligilan fazla
saatler iqin odenecek zamli ucretin ne
olacagini
taraflar
sozlegmede
belirleyebilecekler ve ig Kanununun 35.
maddesinde ongorulen yuzde 50'nin altinda
bir oranda kararlagtrrmalarr
mumkun
olabilecektir. Sozlegmede boyle bir miktar
belirlenmemig veya aqrkqa ig Kanunu
35'deki miktar esas alinmasi ve yasal
gartlara bagli fazla qaligma ucretinin
taraflarca kararlagtirilan surenin ustundeki
qaligmalar iqin de geqerli olduguna karar
verilmesi isabetli olacaktir.
Fazla qalrgmalarla ilgili Avrupa ve
Amerika'da uygulananan bir esneklik modeli,
fazla qalrgmanin serbest zaman ile telafisidir.
Buna gore igqi kabul ettigi takdirde - yalniz
igqi bu konuda onay vermesi gart - fazla
qaligtrgr surenin ya da gunlerinin kargilrgr
serbest zaman olarak verilmek suretiyle
telafi edilmekte, fakat igqiye ayrrca zamli
ucret odenmemektedir. Dolayisiyla, telafi
qalrgmasr da, fazla qaligma kavrami diginda
tutulmakta, dolayisryla igqiye zamlr ucret
odenmemektedir.Boyle bir duzenleme
isviqre ig Kanununun 11, maddesinde ve
buna iligkin 1 nolu tuzugun 1977 yilinda
degigtirilen 39. maddesinde yer almigtir.
Maddeyi musaade ederseniz aynen okumak
isitiyorum. Cunku qok iyi ifade edilmeg bir
madde Zorlayicr bir sebeple igyerinde
faaliyetin durmasr, igyerinin tatil edilmesi iki
tatil gunu arasinda veya benzer nedenlerle
igyerinde qaligilmamasi ya da igqinin talebi
uzerine qaligmasi gereken gunlerde serbest
birakilmas~halinde igveren uygun bir zaman
dilimi iqinde haftalik azami sureyi de agarak
bir telafi qaligtirma yaptirmasr mumkundur.
Telafi qaligmasr, serbest olan gun veya yarim
gun diginda her igqi gunde enqok 2 saat
olabilir.

Tuzugun 39. maddesine gore de telafi
k a z a n ~ l m ~ g h a k k ~ n izin
verilerek
qallgmas~n~n
qallg~lmayan sureden onceki
kaldrrllamayacagl geklinde yorumlamrgtlr.
veya sonraki 14 hafta iqinde yaptlr~lmasl
Her ne kadar ig Kanununun 35.
ongorulmektedir.
Telafi
~al~gmas~n~n
maddesinin (c) bendi hukmunun lafzl,
yap~lacaglgunu belirlemeden once igveren,
Yargltayln bu kararlnl destekler nitelikte ise
igqilerinin
goruglerini
de
almak
de, yasa hukmunun mutlak emredici nitelikte
durumundadlr. Yine 39. maddeye gore,
olup olmadlgl kanlmca sorgulanmalr ve
taraflar anlagarak telafi q a l ~ g m a s ~ ndaha
~n
taraflar~n fazla qal~gmaslnln zamll ucret
uzun
bir
surede
yap~lmaslnr
yerine serbet zamanla telafisini kararlagt~r~p
kararlagtlrabilirler ve bu sure yine yasaya
kararlagtlramayacag~, yap~lan fazla
gore 12 ayr agamaz. Yani, 1 yll iqerisinde
qallgman~n qal~gma karg~l~grndaz a m l ~
bunun mutlaka yapllmas~gerekir.
ucretin mi, -eger i g ~ istiyorsai
yoksa fazla
Yine qallgma surelerinde esneklik
qal~gman~n
serbet zaman verilerek telafisinin
qerqevesinde isviqre ig Kanunu 13.
mi igqinin daha yararlna olacagl hususunun
maddesinde; fazla qal~gmalardaigqinin rlzasl
hukukumuz a q ~ s ~ n d a ntart~grlmasl ve
ile kendisine fazla qallgma ucreti yerine fazla
irdelenmesinde yarar oldugu kanlsrnday~m.
q a l ~ g t ~ gsure
~
kadar serbest zaman
Son olarak y ~ l l ~ucretli
k
izinlerle ilgili yeni
verebilecegi ongorulmektedir. Bu kanuna
yaklaglmlar uzerinde durmakta yarar var, ki
gore q~kartrlan1 nolu tuzugun 1977 ylllnda
bu konuda qok ayrlntlll durmayacag~m.
yine degigtirilen 450. maddesinin 2.
Igqinin dinlenme hakk~ qerqevesinde
bendindeki hukme gore, normal qallgma
igqilere tanlnan Ucretli izin hakk~ birqok
suresinde verilecek serbest zaman gayet
hukukta oldugu gibi hukukumuzda da
taraflar
daha
uzun
bir
sure
emredici hukumlerle duzenlenmig ve yllllk
kararlagt~rmamrglarsaen qok 14 haftalrk bir
ucretli izin hakk~ndanda vazgeqilmeyecegi
zaman iqerisinde kullandlrlllr.
aqlkqa hukum altlna alrnmlgtlr.
Yurak~daki bu
aq~klamalar ve
Hukukumuzda da y ~ l l ~ucretli
k
izine hak
hukukumuz
a q ~ s ~ n d a n yapt~grmrz
kazanma kogullarl belirtildikten sonra, igqiyi
degerlendirmeler,
hukukumuza normal
korumak amaclyla igyerindeki krdemine ve
qal~gmasuresinin haftan~nig gunlerine egit
yagrna
gore
asgari
izin
sureleri
bolunerek -bunu sijrekli tekrarlryorum qunku
duzenlenmigtir.
onemli bir k~sltlama-ig Kanunu madde 61
hukmu ve 35. maddedeki yasal gunluk
Y~lllkucretli izin ile ilgili hukukumuzda
qallgmalar uzerinde fazla qal~gmalar
esneklegme aqrs~ndanelegtiriye a q ~ khukum,
karg~slnda z a m l ~ ucret
odenmesi
yllllk ucretli izin surelerinin uygulanmas~yla
Cjngorulmesi karglsrnda Yarg~tay9. Hukuk
ilgili olarak, Ylllrk 1Jcretli izin Yonetmeliginin
Dairesinin 1995 ylllnda verdigi bir kararda,
7. maddesindeki toplu izin, iznin toplu olarak
bir kez -aynen okuyorum- "fazla mesai
kullan~lmaslna iligkin
duzenlemedir.
yapt~ktansonra igqiye izin verilmek suretiyle
Ger~ektenyonetmelige gore igveren nisan
kazan~lmlg hakkln ortadan kald~r~lmasr
ayl baglang~crve ekim ayl sonu arasrnda
olanagl yoktur" diyerek, fazla qal~gmalar~n
kalan bir doneme rastlamasr koguluyla
serbest zaman verilerek telafisini kabul
igyerinde igqilerin tumunu kapsayacak toplu
etmemigtir.
bir izin zamanl belirleyebilecektir.
karar~nda
Yuksek . Mahkemenin
Gunumuzdeki qal~gma kogullarr ve
kullanm~goldugu kazanllm~ghak kavram~n~
ozellikle sanayi igqilerinin bugun u l a g t ~ g ~
Sayln Sahlanan bir incelemesinde, yasaya
sosyal duzeyler dikkate allnarak toplu izin
gore fazla qallgma ucreti olarak dogan bir
kulland~r~lrnas~nln,
mutlaka yllln belirli bir

doneminde srn~rland~r~lmas~
kanlmca artlk
anlamslz bir hale gelmigtir. Ozellikle bu
konuda toplu ig sozlegmesi taraflarlna bir
olanak saglayarak yani bu donemlerin
dlglnda da igyerinde toplu izin kulland~r~lmas~
olanagr uygulamada getirilebilmelidir.
Sonuq: Butun bu soylediklerimizi
toparlamak gerekirse, hukukumuzdaki igin
duzenlenmesine
iligkin
hukumlerin
esneklegtirmesi geregi ortaya qlkmaktadlr.
Yukarlda aqlklamalardan da goruldugu uzere
yururlukteki 1475 Say111ig Kanunu ve buna
iligkin mevzuatta igin duzenlenmesiyle ilgili
hukumler, ekonomi
ve teknolojideki
geligmelerle olugan gunumuz qallgma
hayatrndaki
ihtiyaqlara
artlk
cevap
vermekten uzak, katl duzenlemeler oldugu
ortaya qlkmaktad lr.
Buna 'karglllk qallgma hayatrnda, gerek
igin niteligi geregi veya bizzat igqinin istekleri
uzerine yasaya uymayan uygulamalarln hiq
de kuqumsenmeyecek yayglnllkta oldugu
bilinmektedir. iki tatil gunu araslndaki -ki bu
ozellikle dini tatillerde qok kargrm~zaqlklyor
veya bir dini tatille ulusal tatil araslnda- bir
veya yarlm ig gunune rastladlglnda igqilerin
tatil gunlerini uzatarak degerlendirmek iqin
hafta tatili veya gene1 tatil yahut iki tatil gunu
araslndaki qallgmalarl gereken tam veya
yarlm gunluk saatlerde serbest kalmayl, o
gune ait qallgmayr da daha sonraki hafta
veya haftalarln ig gunlerinde gunluk qallgma
suresinin uzerinde qallgma yapmak veya tatil
gununde, ornegin cumartesi gunu qallgmak
suretiyle telafi etme istekleri bir klsrm igveren
tarafrndan kabul edilmekte ve uygulanmakta,
bir uyugmazllk bu konuda yargl onijne
gelmedigi iqin uygulanabilmektedir. Buna
karglllk bir krslm igveren ise boyle bir
uygulamanln
Ig
Kanunu
hukumleri
qerqevesinde fazla qallgma sayllacagl ve
zamll
ucret
odenmesi
gerekecegi
gerek~eleriyle bu
yondeki
talepleri
reddetmektedirler.
0 t e yandan, yukarlda da belirtildigi gibi
ekstra igqi adr altlnda ig Hukukunun

korunmasrndan tamemen yoksun bir qagn
uzerine qallgan igqi grubunun yayglnlagtlgl
da bir gerqektir. Bu uygulamalar 1985 tarihli
kararda oldugu gibi Yargltay taraflndan da
onaylanmaktadrr.
Yine yukarlda da aqlklandlgl uzere, ig
Kanununun 35. maddesinde fazla qallgma
aqrkqa kanunun gunluk qallgma suresi
uzerindeki
qallgmalar
olarak
tanlmlanmasrna, haftallk ig suresinin ig
gunlerine egit bolunerek uygulanacaglna
iligkin 61. maddedeki duzenlemeye ragmen
Yargltay bazl kararlarlnda da -yine
belirtilmigti- igin ozelligi nedeniyle igqinin
gunluk qallgma suresini agan qallgmalarlnl
yeterli gormeyerek, ancak haftallk qallgma
suresinin de agrlmasl halinde fazla
qallgman~nvarllgln~kabul etmektedir.
Bu kararlar olay karar niteligindedir.
Hukuki aqlkllk ve guvenilirlik aqlslndan Bat1
ulkelerinde oldugu gibi hukukumuzda da
gerekli esnekligin yasal duzenlemelerin
degigtirllmesi yoluyla yapllmaslnda bir
gereklilik ortaya qr kmaktadlr.
Yapllacak yasal duzenlemeler, bir
yandan igqinin saglrglnl ve guvenligini
korumaya qallglrken, ote yandan gerekli
oldugu olqude esnek uygulamalara da
olanak saglamalrdlr. Ozellikle toplu ig
sijzlegrneleriyle
esneklik
daha
da
artrrrlabilmelidir. Bunun iqin haftallk ve
gunluk normal qallgma sureleri saptand~ktan
sonra, igqileri korumak amaclyla gunluk
azami qallgma sijreleri, asgari dinlenme,
haftalrk tatil ve ara dinlenmelerinin suresi
mutlaka yasada emredici bir nitelikte
belirlenmeli, ozelli kle haftall k qalrgma
suresinin ig gunlerine egit bolunmesinden
vazgeqilerek, azami gunluk qalrgma suresini
agmamak koguluyla artlrllan surelerdeki
qallgmalarln belirli bir zaman dilimi iqerisinde
dengelenebilmesi olanag~saglanmalldlr.
Ote
yandan
hukukumuzda
da
qallg~lrnayai surelerin belirli bir zaman dilimi
ipinde telafi Fallamasl ile giderilmesi, bu tur
qalrgmalarln fazla qallgma kavraml dlglnda

T~JH~S
tutulmas~yonunde hukumler getirilmesi ve
a
gorulen
bu gekilde ~ a l ~ g m hayat~nda
uygulamalarin
yasal
bir
GerGeveye
oturtulmas~dagereklidir.
Yine qalrgma suresinde esneklik
~ e r ~ e v e s i n d e ,isvisre ig Kanunu 13.
maddesinde oldugu gibi, fazla ~alrgmalarda
ig~inin onayi ile kendisine fazla gal~gma
ucreti yerine fazla Galigtlgl sure iqin bu sure
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kadar serbest zaman verilebilecegi yasayla
kabul edilmelidir.
Nihayet son olarak, ozellikle son y~llarda
ulkemizde artan k ~ s msureli
i
ve ~ a g r ruzerine
~al~gmalarda
i g ~ i y ekorumak amac~yla1985
tarihli Alman istihdam~Tegvik Yasasrndakine
benzer ve ulkemize uygun duzenlemelerin
hukukumuzda da yap~lmas~nda
yarar vardrr.

