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Hukuk Fakultesi 0gretirn Uyesi 

Dunyam~z 2000'li ylllara ya da 21. 
yuzylla buyuk degigikliklerle girrnek uzeredir. 
Bilgisayar teknolojisi fabrikadan sagllk 
sektorune, ulaglmdan telekoma, finans 
sektorunden egitime her alana hrzla 
yayrlmaktadlr, iJlke ekonornileri ve finans 
sisternleri birbirine b a g ~ m l ~  hale gelmekte, 
ulkeler arasl ticaret hacmi hlzla artmakta, 
dev Sirketler bir ahtapot gibi dunyayr 
sarmakta, iggucu transferi ulusal slnlrlarl 
agmakta, telekomunikasyon vazge~ilmez bir 
tutku halini almakta, rekabet her alanda tum 
giddetiyle siirmekte, dunyamlz dev bir 
pazara donugerek hemen her alanda bir 
kuresellegme sureci iqine girmig 
buiunmaktadlr. Cagln mucizesi internetin bu 
degigiklige olan katkrsl da unutulmamal~d~r. 
Bilgi, egitim ve kalilte her alanda 
vazge~i lmez kogullar haline gelmig 
durumdadlr. 

Bu degigim ~a l lgma hayatlnda onernli 
degigikliklere yo1 aCmlS, ig hukukunun yuzelli 
yllllk standart kallplarlnl ve temel ilkelerini 
zorlamaya baglamlgtlr. Esas itibarlyle i g~ i y i  
korumak amaclyla bi~imlenen ig hukukunun 
katl kurallarl daha esnek bir yuze 
kavugturulup igverene, rekabete daha 
dayanlkll, piyasa kogullarlna daha qabuk 
uyurn saglayan bir konum saglamaya 
yonelmigtir. 

nitelik ve kapsam~yla ilgili ekonomik karar ve 
eylemlerini ayarlayabilme serbestisi ile 
sozlegma serbestisidir. Bu ikisi Siamlr ikizler 
gibi birbirine yaplglk haldedir. ig hukukunun 
geleneksel yaplsl ise sozlegme serbestisini 
slnlrlaylcl bir rol oynar. Yeni hukuk politikasl 
egilimleri ise igletrnelerin yeni ekonomik 
siirece ayak uydurabilmeleri amaclyla 
esneklegebilmelerine yardlmcl esnek bir ig 
hukukunun olugrnaslna qallglr. Yani ig 
hukukunun katl ve geleneksel kurallar~nl 
yurnugatmaya qallg~r (Zollner / Loritz. 
Arbeitsrecht, 5. Aufl., Munchen 1998, s. 11). 
Ozellikle bat1 ulkelerinde ig Hukukunun belirli 
alanlarlnda son ylllarda yapllan yasal 
duzenlemelerle bir tiir "Esnek ig hukuku" 
yaratllmaya qallgll~yor. Bunlarrn baglnda 
gunluk ya da haftalrk belirli mesai saatleri 
i ~ i n d e  tam gun ~alrgma, fazla saatlerle 
qalrgma, ogle tatili, hafta tatili, yrlllk ucretli 
izin, dinlenme saatleri, gece dinlenmesi gibi 
standart sureler anlaylgl yerini yeni surelere 
blraklrken, belli bir igyerinde, ya da belli bir 
igveren hizmetinde yahut onun igyerinde 
~al lgmayl esas alan, belirsiz sureli veya tam 
gun ~a l lgma esasr uzerine kurulrnug hizrnet 
akitleri yanlnda yeni yeni ~allgtlrma biqimleri 
ortaya ~ r k m a y a  baglarnlgtlr. i g ~ i y e  ig 
guvencesi saglamayl, onun feshe kargl 
korumayl amaqlayan diger bir ifade ile i g ~ i  
qrkartmayl zor la~t l ran duzenlemeler de 
anlam~nl yitirmeye baglamrgt~r. 

Diger bir anlatlmla serbest piyasa Bu yeni aklrnln amacr bir yandan 
ekonomisine hakim olan esaslar, piyasan~n igvereni aclmaslz rekabete kargl korumak, 
ihtiya~larlna gore igletmelerin uretim ona, degigen piyasa kogullarlna hlzla uyma 
araqlarrnln ve uretilen ma1 ve hizmetlerin gansl tan~mak, ote yandan ~ a l ~ g m a k  

(') Sendikamlz ile ig Hukuku ve Sosyal Guvenlik Hukuku Turk Milli Komitesi taraf~ndan 19-20/Haziran/1998 tarihlerinde 
Ankara'da dijzenlenen "Ig Hukukunda Degigim Geregi ve Yar~g~da Aray~glar" Seminerinde sunulan teblig. 



isteyenlere yeni ig imkanlarl saglayarak bir 
~ o k  ulke yaplsal hale gelmig olan igsizlige 
Gare bulmaktlr. 

Biz ig hukukunda degigim geregini 
hizmet akdinin turleri ve sona ermesi 
a~lsrndan ele alacaglmlz i ~ i n  once ortaya 
~ l k a n  yeni istihdam bi~imleri  ve sonra hizmet 
akdinin sona ermesinde ne gibi araylglar 
i ~ i n e  girildigine bir goz atacaglz. En son 
olarak da Turk ig hukukunun bu degigime 
haz~r  olup olmadlg~na mevzuat ve yargl 
kararlarl a~rsrndan deginecegiz. 

II. GALISMA (~ST~HDAM) ALANINDA 
 YEN^ EG~I-~MLER ve GERCEKLER 

1. Genel Olarak 

Ekonomik ve teknolojik yaplda ozellikle 
1970'lerin petrol krizinden sonra meydana 
gelen degigmeler, kuresellegme, uretim 
modelimizdeki degigim, artan igsizlik ve 
rekabet ortaya "standart dlgr" ya da "atipik" 
denen bir taklm alrgllmlgln ' drglnda yeni 
istihdam turleri Glkmasrna neden oldu. 
Bunun yanlnda ge~migte genelde dlgarlda 
Gallgmaya duyarslz kalan kadlnlarln 
iggucune katrlmasl gagrrtlcl bir artrg i~indedir. 
igverenler ig~i ler in de bir aile hayatlarl 
oldugunun farklna vardllar ve onlara eve ve 
ailelerine daha ~ o k  zaman ayrracak Gallgma 
b i~ imler i  sunmaya bagladrlar. igverenin 
igyerinde Gallgma gelenegi yavag yavag 
ylkllmakta, igyeri srnlrlarl geniglemekte, 
hatta ig~in in Gallgtlgl her yer igyeri kabul 
edilmektedir. Buna bag11 olarak hizmet 
akdinin karakteristik vasfl sayllan baglmll 
Gallgmanln anlamr yeniden tartlgrlmaya 
baglamrgtrr. 

Sayllan bu geligmelere bag11 olarak ig 
hukukunun esneklegtirilmesi ilk palanda i g ~ i  - 
igveren iligkilerinde devletin daha az rol 
almasl, i g~ i y i  korumayl ama~layan emredici 
kurallarrn terkedilmesi anlamlna gelen 
kurallarda yumugamayl gerekli hale 
getirmigtir. Diger bir ifade ile ig mevzuatr katl, 
standart kurallardan arlndlrrlmaktadrr (A. 

Guzel, Gallgma Hayatlnda 21. Yuzyllln Yeni 
Ufuklarl, MESS 8-12 Ekim 1995, Marmaris, 
s. 196) 

Esneklegtirme kuralsrzlagtlrma demek 
degildir. Oyleki esneklik ~ o k  saylda kural ile 
de saglanabilir. Kurallarln saylsl degil, 
kurallarln ongordugu esnek duzen onemlidir 
(M. Ekonomi, ig Hukukunda Esneklegme 
Geregi, Esneklik CMiS semineri, Antalya 
27-30 Nisan, s. 23) 

Esnekligin ger~eklegtirilmesinde ikinci 
yo1 emredici hukumlerin aksinin hizmet 
akitleri ya da TiS'leriyle kararlagtlrllmaslna 
izin verilmesidir. Cunku klasik ig hukukunda 
en onemli ilkelerden birisi ermedici 
hukumlerin aksinin sozlegmelerle 
degigtirilmeyecegidir. lgte bu normlarln 
esneklegtirilmesi amacryla i g ~ i  lehine olmasa 
da sozlegmelere aksine hukumler 
konulabilecektir. Gunumuzde ig hukuku 
sadece i g~ i y i  korumayl hedeflemez. i g~ i y i  
korurken igletmenin de kuresellegen rekabet 
kogullarr i ~ i n d e  ~okmesine izin vermeyerek 
i g ~ i  ile igletme qkarlarl arasrnda dengeli bir 
koruma saglamaktrr. Rekabet kogullarr egit 
kllrnmakla s o n u ~ t a  i g ~ i n i n  korunmaslna 
devam edilmig olacaktlr. 

2. Kad~nlarln iggucune katl l~m~nln 
art mas^. 

lggucu piyasaslnda gerek ozellikleri 
gerekse ailedeki geleneksel rolleri nedeniyle 
otedenberi "ikinci srnrf iggucu" olarak 
nitelenen kadlnlarln iggucu piyasasrndaki 
paylarl ikinci dunya savaglndan sonra 
artmaya baglamlgtlr. Endustrilegme, 
aglrlagan rekabet kogullarl, igletmelerin 
degigen yapllarl, degigen toplumsal degerler 
kadln iggucunu de evin dlglna ~ekmekte  ve 
kadlnlar ucretsiz aile veya tarlm ig~ileginden 
ucretliler slnlflna ge~mektedirler (M. Koray, 
Callgma Yagamrnda Kadln Ger~ekleri, izmir 
1993, s. 11 vd.). 

Gunumuzde G8 olarak adlandlrrlan en 
geligmig sekiz ulkedeki toplam iggucunun 



%40'1n1 kadrnlar olugturmaktadrr. Kadrn 
nufusunun en fazla iggucune katrldlgl 
Ulkelerin bagrnda Rusya (%72) ve Birlegik 
Kralllk (%7l)  gelmektedir. italya ise en duguk 
Yuzdeye sahiptir (%37). Dunya'da 9-17 
saatleri arasrndaki geleneksel qalrgma 
duzeni hemen hemen kaybolmakta ve ig 
saatlerindeki bu esneklik bagarrslnl 
kadrnlara borqludur. lgverenler artlk 
qallganlarln da igyeri dlglnda bir hayatlarl 
oldugunu farketmeye bagladrlar. Agrr sanayi 
igyerleri ekonomik kriz yuzunden tensikata 
gidip igqi qlkarttlkqa, geligen bilgisayar 
teknolojisi hizmet sektorune ivme 
kazandlrtl k ~ a  ozellikle kadlnlara yonelik part- 
time ig imkanlarr artmaktadlr. Son y~llarda 
ekonomik durgunluk yuzunden erkek 
istihdamrnda dunyada onemli bir azalma 
gorulurken kadrn iggucunde az da olsa bir 
artma vard~r. ABD ve AB'de part-time iglerin 
buyuk qogunlugu kadlnlarrn elindedir. Bu 
ulkelerde part-time igqilerin %81.5'i kadlndlr. 
Kadrn qal~gtrrma daha qok finans, bankaclllk, 
sagllk bagta olmak uzere hizmet sektorunde 
yogunlagmaktadlr (Newsweek May 18, 
1998). Kadln nufusun AB'de %50'si 
qal~gmakta iken bu oran Japonya'da %6011, 
ABD'da %63'ij bulmaktadlr (Employment'in 
Europe 1996, European Commission, s. 42). 
AB'de kadlnlarln iggucijne katlllm oranl son 
yrllarda buyuk artlglar gostermigse de igsizlik 
sendromundan onlar~n da etkiledigini bir 
gerqektir (Equal Opportunities for Women 
and Men in the European Union 1996, 
European Commission, s. 30 vd.). Onemle 
belirtelimki ki son ylllarda kendi bagrna 
igkuran, b a g ~ m s ~ z  qallgan kadrnlarln 
say~slnda da onemli bir art19 gozlenmektedir. 
Almanya'da 1996 ylllnda bagrms~z 
qallganlarrn %30 u kadrndlr. (Newsweek, 
May 18, 1998). 

Ulkemizde kadrn nufusun k~rsal kesim 
de %50'si tarlada ucretsiz igqi olarak 
qallglrken, kentlerde iggucunun %15'ini 
kad~nlar olugturmaktadlr. Kamu ve ozel 
sektorde qallgan toplam kadln saylslnrn 3 
milyon oldugu tahmin edilmektedir. 

3. Kroniklegen igsizlik 

1970'lerin petrol krizinin sebep oldugu 
igsizlik olgusu dunyada kronik bir hale gelmig 
durumdadlr. Buna qagln vebasr ad1 da 
verilmektedir. Bilgisayar teknolojisindeki 
geligmeler, ag~rlagan rekabet kogullarr, 
niteliksiz igqiye duyulan ihtiyacln azalmasr 
gibi nedenleri de buna baglayabiliriz. Asllnda 
Avrupa ve Amerika ekonomileri h~z la  
buyumektedir. Fakat igsizlik oranr hala 
yuksektir. igsizlik pek qok Avrupa ulkesinde 
donemsel degil yaplsal bir ha1 a lm~g  
bulunmaktadlr. Avrupa ulkeleri vergileri 
dugurerek, ig guvencesi saglayan yasal 
duzenlemeleri yumugatarak igsizlik ve sair 
kamu yard~mlarrnr klsarak istihdaml 
arttrrmaya qal~gsalar da igsizlik oranl 
gunumuzde ABD'de %43, Almanya'da 
%11,4, Fransa'da % I  2, Italya'da %12, 
Belqika'da %12,2, ispanya'da ise %19,6 gibi 
qok yuksek bir orandadlr. Bu oran 
Japonya'da %3,9, Avustralya'da %7,9, 
Isviqre'de %4,2'dir (The Economist, May 30- 
June 5, 1998, s. 108). Ozellikle genqler 
araslnda (25 yagln altrndaki iggucijnun %20 
si) ayrrca imalat ve ingaat sektorlerinde 
igsizlik daha yaygrndlr. Avrupa genelinde 
O/010,7 olan bu oranln (Employment'in 
Europe 1996, s. 88 vd.). ~ l kemizde  gizli 
igsizlikle birlikte % I 4  oldugu ileri 
surulmektedir. 

4. Callgrna Saatlerinde Degigiklik 

Callgma surelerinin krsalt~lmasr istegi 
y~llardan beri igqi ve igveren taraflar~ 
araslnda toplu pazarlrgrn onemli tartlgma 
alanlarlnadan birini olugturmugtur. igqi 
sendikalarr igqi sagllgr, qallgma hayatlnrn 
insanilegtirilmesi, igqinin kendisi ve ailesine 
zaman ayfrmasl gibi duguncelerle devaml~ 
olarak gunluk ve haftallk ig surelerinin 
krsalt~lmasrna qallgmlglard~r. Fakat 1970 
lerde ortaya qrkan ekonornik kriz daha sonra 
igsizligin ve teknolojik geligmelerin 



hlzlanmasl qallgma surelerinin k~saltl lmas~ 5. Part-time, G e ~ i c i  ve Belirli Sureli 
fikrine ka r$~ l~k  ~al l$rna surelerinin esnekligi i~ ler in  Artmas~ 
fikrini on piana ilkarmlg bulunmaktadrr. ~ r t l k  
igqi sendikalar~ntn ig surelerinin klsaltllmas~ 
isteklerine kargl igverenler ig surelerinin 
kayganlagtlr~lmas~n~ teklif etmektedirler. Bu 
sadece taktik bir davran~g degil fakat stratejik 
gartlarln yarattlg~ bir zorunluk olmaktadlr. 
Gittikqe degigken hale gelen piyasa 
ihtiyaqlarl, hizmet ve ijretim taleplerine, 
degigen hayat tarzlarlna ayak uydurmak, 
maliyetleri dugurmek iqin ig surelerinde 
esneklik igletmelerde gerekli hale gelmig 
bulunmaktadlr. ig surelerinde esnekligi 
saglamak iqin bu konudaki yasal 
srn~rlarnalar~n baz~ lar~  kald~rllmakta bazllarl 
yumugat~lmakta ve qallgma sureleri daha 
uzun bir zaman dilimi iqine yayllmakta, 
igqilere ige baglama ve paydos saatlerini 
kendilerine gore belirleme yetkisi 
tanlnrnaktad~r. Hafta sonu ve gece 
qalrgmalarlndaki artrg egilimini de buna 
eklebiliriz (Employent'in Europe 1996, s. 77 
vd.). 

23.11.1 993 tarihinde AB'Komisyonu 
taraflndan kabul edilen 9311 04 say111 Direktif 
birlik iqinde ig sureleri ile ilglli yeni esaslar 
getirmektedir. Direktif igqilerin sag l~k  ve 
guvenliklerinin korunmasl aqlslndan esnek 
qallgma, ig ve dinleme sureleriyle ilgili asgari 
kogullarl belirlemektedir (Bak. D. Ulucan, 
Cal~gma Hayat~nda 21. Yuzy~lln Yeni Ufuklar~ 
(Esneklik) 8-12 Ekim 1995 Marmaris, s. 235 
vd.). Buna paralel olarak 1.7.1994 tarihinde 
Almanya'da yururluge giren ig Suresi Yasas~ 
Alman Ekonomisinin Dig dunya ile daha iyi 
rekabet edebilmesi iqin ig siirelerinde 
esneklige yer vermektedir (S. Tagkent, Yeni 
Ufuklar Semineri, s. 228 vd.). Daha onceki 
ylllarda 1987'de Belqika'da ve Fransa'da 
1990'da Yunanistan'da kabul edilen 
yasalarla ig sureleri daha esnek bir yaplya 
kavugturulmug ve bu konuda toplu ig 
sozlegmesi taraflar~na genig yetkiler 
tanlnmlgtlr. (C. Tuncay, Yeni Ufuklar 
Semineri, s. 209-2 10). 

Yukar~da bahsedildigi gibi bagta 
geligmig ulkeler olmak uzere dunya 
genelinde part-time, geqici ve belirli sureli 
iglerin say~s~nda bir art17 gozlenmektedir. 
Artan igsizlik, ag~rlagan rekabet kogullarl ve 
igletmelerin degigken piyasa gartlartnda h~zla 
uyum saglama istekleri teknolojik yenilikler 
en fazla partime qalrgmanln onemini 
arttlrmlgtlr. Bunda qal~ganlar~n aile ve 
qocuklarlna da zaman aylrmak isteklerinin 
rolu buyuktur. Ayr~ca part-time qallgma 
duguk maliyetli yeni ig imkanlarl yarattlgl iqin 
igsizligin en buyuk qaresi olarak 
gorulmektedir. Bundan bagka kadln 
iggucunun ig piyasaslna qekilmesinin de en 
buyuk yard~mclsl olmugtur. 

lgyerinde normal qalrgma saatlerinden 
daha klsa sureyle qallgmaya part-time 
qalrgma denir. 1990 ylllndan beri pattime 
iglerin say~slnda AB'de onemli bir art17 
olmugtur. Bunlarln buyuk bir oranl da 
kadlnlar taraf~ndan yurutulmektedir. AB'deki 
tum iggucunun %15'i part-time iglerde 
qal~gmakta uye ulkelerin iqinde Hollanda 
part-time iglerin en fazla goruldugu ulke 
durumundadlr (%32,4) (Grip I Hovenberg 1 
Willems, Atypical Employment in the EU, 
international Labour Review 1997, No. 1 
(Spring), s. 53) 

Ayr~ca AB'de part-time iglerin %85'inde 
kadlnlar qallgmakta olup, 1992 y l l~nda 
Hollanda'da kadln qallganlarln %59'u part- 
time igqidir (Employment in Europe 1994, 
European Commission, s. 86-87). Part-time 
qallgmalar AB dlglnda ABD ve Japonya'da 
da oldukqa yayglnd~r. ilginq bir bagka 
istatistik de AB genelinde part-time iglerin 
%56'slnln niteliksiz igqilerce yerine getirildigi 
(GriplHovenberglWillems, s. 54), part-time 
iglerde qallgan erkeklerin %38'inin kad~nlar~n 
ise %18'inin full-time ig bulmad~klar~ iqin part- 
time qal~gmaya razl olduklarl yonundedir 
(Employment in Europe 1996, s. 54). 

B a z ~  bat111 ulkelerde partime qallgma ile 



ilgili yasal duzenlemelere gidilmigtir. 
Almanya'da 1994 tarihli istihdam~ Tegvik 
Kanunu, Yunanistan'da 1990 tarihli Callgma 
iligkilerinin Modernizasyonu ve Geligtirilmesi 
Hakk~nda Kanun, Avusturya ig K. (md. 19 
b,c,d), Fransrz ig Kodu, italyadaki 1984 tarihli 
duzenleme, Isviqre BK'nln degigik 319 
maddesini bunlara ornek gosterebiliriz (Bak. 
Atypical Working in Europe, 16 ElRR 282, 
July 1997, s. 16 vd.). ILO ise 24.6.1994 
tarihinde kabul ettigi Part-time qallgma ile 
ilgili sozlegmede bu konudaki part-time 
qallgmanln tanrm~na ve uygulamas~na iligkin 
temel esaslarl belirlemeye qal~gmrgt~r. 
Sozlegmenin onemli bir amacl da part-time 
qal~gmayr full-time qal~gmaya yaklagt~rarak 
part-time igqilerin sosyal korunmalarrn~ 
artlrmaktlr. 

Belirli sureli qallgma turu de dunya'da 
gittikqe yayglnlagmaktadlr. Akdin sona 
erecegi zamanln aq~kqa veya oran11 olarak 
belli bir tarihe ya da belirli bir igin sona 
ermesine yahut belirli bir hizmetin 
gorulmesine bagland~gr durumlarda belirli 
sureli qal~gma soz konusudur 
(Grip/Hoevenberg/Willems, s. 55; G. 
Alpagut. Belirli Sureli Hizmet Sozlegmesi, 
Istanbul 1998, s. 7-8). 

Belirli sureli qal~gmanln bir turu'de 
igbulma burolar~ arac~ l~g l  ile geqici istihdam 
(temporary employment) dir ki burada bir 
igletmenin geqici igci aqrglnln kapatllmasl 
klsa sureli belirli bir igin gorulmesine 
yard~mc~ olma amaqlanrr. Burada bir tur 
odunq ig iligkisi bulunmaktadlr. Bu iglerin 
suresi genelde uq ayla bir yll aras~nda 
s~nrrlanlr (International Atypical Working, 
ElRR 284 Sept. 1997, ElRR 285 Oct. 1997). 
lgletmelerin degigen piyasa kogullar~na h~z la  
uyum saglamalarlna, geqici sureli iggucu 
aq~klarrn~n karg~lanmaslna, maliyetlerin 
dugurulmesine, uzmanl~k isteyen yahut 
ozelligi olan krsa sureli iglerin yurutulmesine 
yarayan bu tur qal~gma biqimleri igletmelere 
esneklik saglad~g~ iqin tercih edilmektedir. 
AB genelinde bqgun toplam iglerin %9,3'u 
geqici sureli yap~lmaktad~r. Son y~llarda 

Ispanya'da geqici sureli iglerin rekor duzeyde 
artarak toplam iglein %24'une ulagmlgtlr 
(Grip/Hoevenberg/Willems, s. 55-57). Bu 
ulkedeki igsizligin de AB iqinde en yuksek 
oran11 oldugu da unutulmamalrd~r. Geqici 
igler en fazla igsizlikten en fazla etkilenen 
genq igqiler taraflndan tercih edilkmektedir 
(Grip/Hoevenberg/Willems, s. 59). Geqici ya 
da belirli sureli qalrgma belirsiz sureli hizmet 
akdinin istisnaslnl tegkll ettiginden, igqi iqin 
daha az guvenli oldugundan hemen her 
ulkede qegitli s~n~r lamalara baglanm~gt~r 
(bak. Atypical Working in Europe, ElRR 284, 
September 1997; ElRR 285 October 1997). 
Ancak son y~llarda igletmelerin esneklik 
ihtiyacrn~ karg~ladig~,  igsizligin etkisinin 
hafifletilmesine yardlmcl oldugu iqin birqok 
ulke belirli ve geqici qal~gt~rmaya iligkin 
slnlrlamalar~ yumugatmaya baglam~glard~r. 
Ornegin Almanya'da 1985 tarihli istihdamr 
Tegvik Kanunu belirli gartlar ve belirli 
slnlrlarla objektif neden bulunmasa dahi 
belirli sureli hizmet sozlegmesi yapllmaslna 
olanak tanrmlg ve once beg y ~ l  iqin q~kar~lan 
yasa 1994 tarihinde 2000 yrllnln sonuna 
kadar uzatllmlgt~r. istihdaml Tegvik K. da 
25.9.1996 da yaprlan son degigiklikle 
(Buyume ve lstihdaml Tegvik Yasas~) 
esneklik duguncesine daha fazla yer 
verilerek belirli sureli hizmet akdi yap~lmasr 
daha da kolaylagtrr~lm~gt~r. Bu yasanln 
yiirurluk suresi'de 31.12.2000 tarihi ile 
sln~rlanmlgtrr. Ornegin belirli sureli bir hizmet 
akdi iki yrlllk bir sure iqin yaprlabilir ve bu 
sureyi agmamak kayd~yla uq kez uzatllabilir. 
igqi hizmet akdinin kuruldugu s~rada 60 
yaglnr doldurmug ise belirli sureli hizmet 
akdinin yaprlmas~nda bu s~n~rlamalar da 
uygulanmaz. Benzer duzenlemeler ispanyol 
Hukukunda da gerqeklegtirilmigtir (Bak. G. 
Alpagut, s. 40 ve 140). italya'da mevsimlik 
iglerde, artan stoklar~n eritilmesi amac~yla, 
29 yaglnl agmlg igsizler ve en qok iki yll 
olmak gart~yla yaglarl 14-29 aras~ndaki 
igsizlere belirli sureli hizmet akitleri 
yapllmaslna cevaz verilmektedir. 

Alman Hukukunda hizmet 
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sozlegmelerinin belirli sureli yapllmaslna 
bazl ozel igler igin ozel yasalarla da izin 
verilmigtir. Bunlar yuksek okul ogretmenleri, 
aragt~rmac~lar, uzmanlar, doktorlar gibi belirli 
meslek gruplarrdrr. 

Ekleyelim ki belirli sureli hizmet akdi 
asllnda atipik ya da yeni bir istihdam turu 
degildir. Otedenberi vardlr. Ancak bir gok 
hukuk sisteminde iggiye daha az koruma 
bahgettigi igin belirsiz sureli hizmet akitleri 
kural belirli sureli hizmet akitleri ise istisna 
olarak kabul edilmigtir. Seksenli yrllarda 
ortaya glkan ekonomik kriz vs. nedenlerle 
ortaya glkan esneklik ihtiyac~ belirli sureli 
hizmet akitlerinin de esneklik boyutu iginde 
yeniden ele allnmalarrna yo1 agmlgtlr 
(Alpagut, s. 39 vd.). 

Avrupa Birligi Konseyinin 25.6.199I1de 
kabul ettigi 911383 EEC No. lu yonerge belirli 
veya gegici sureli gallgan iggilerin guvenlik ve 
sagllk kogullarrnln iyilegtirilmesine yoneliktir. 
Yonergenin esas amacr adlndan da 
anlagrlabilecegi gibi belirli yada gegerli sureli 
iglerde gallgan iggilerin ig kazasr ve meslek 
hastalrklarlna kargl korunmasl olup Roma 
anlagmaslnln 11 8 (a) maddesine 
dayanrlarak glkarllmlgtlr. Bu yonerge ile 
igverenler bu iggileri igletmedeki diger iggiler 
gibi korumakla yukumlu tutulmug, gegici 
iggilerin ige girmeden once igte maruz 
kalabilecegi riskler konusunda uyarllmasr, 
bilgilendirilmesi, gerekiyorsa egitilmesi 
yonunde onlemler allnmasl gerektigi hukme 
baglanmlgtlr (md. 2,3,4). (Bak. Alpagut, s. 
133-1 34). 

Ulkemizde part-time ile ilgili ozel bir 
duzenleme bulunmamakla beraber yer yer 
uygulandlgr ancak Avrupa ya da ABD'deki 
boyutlara ulagmadlgl soylenebilir. ilging olan 
oteki nokta belirli sureli galrgma iligkisinin 
otedenberi yasal duzenlemeye sahip oldugu 
fakat istisnai bir nitelige sahip olmadlgl igin 
esneklik boyutu iginde ele alrnmadlgld~r. 
Sadece akid yapma hakkrnrn kotuye 
kullanrlmas~ gergevesinde hakl~ objektif bir 
neden yoksa zincirleme belirli sureli 

sozlegmelere cevaz verilmemesi bunlarln 
belirsiz sureli hizmet akdi olarak kabul 
edilmesidir. 

6. Hizmet Sektijrunun ve Egitilmig 
iggucunun Artmasi 

Geligmig Ulkelerde hizmet sektoru, 
imalat ve sanayi sektorune oranla daha h~zla 
geligmekte, bu sektordeki iggucu saylsr 
digerleri azalrrken artmaktadlr. 

Caglmrzrn bir adr da bilgi gagrdrr. Bunun 
bir anlam1 da iyi egitimli ve nitelikli iggucune 
olan ihtiyac~n artmas~d~r. Nedeni de geligen 
teknoloji degigen istihdam kogullarl ve 
bigimleridir. Hlzla geligen yeni teknolojiyi 
yakalamak igin gallganlarrn bilgi ve egitim 
duzeylerinin yukseltilmesine onem verilmesi, 
nitelikli iggucu yetigtirilmesi AB'nin yeni 
sosyal politikaslnln onde gelen 
hedeflerinden biridir. Boylece AB'de 
iggucune katrlan kesimlerin egitim 
duzeylerinin her yll yukseldigi gorulmektedir. 
Uye Ulkeler genelinde 25-59 yag araslndaki 
nufusun %201sinin universite, %40'n1n ise 
lise diplomasrna sahip oldugu one 
surulmektedir (Employment in Europe 1996, 
s. 67-68). AB nde universite diplomaslna 
sahip kadlnlar erkeklerden % I  0 fazla olup, 
1996 da Almanya'da universitede okuyan 
kadln saylsl erkekleri gegmig durumdadlr 
(News-Week, Mayls, 1998). 

lnsanlar~n egitim duzeylerini daha 
yukseltme gabalarl, daha iyi bir ig bulabilme 
amaclndan, en azrndan igsiz kalma 
endigesinden kaynaklanmaktadlr. 

7. Feshe Kargi Koruma 
Duzenlemelerinde Yumugama 

Agrrlagan rekabet kogullarr, degigen 
istihdam kogullarl ve gekilleri, yaprsal hale 
gelen igsizlik ig hukukunun iggiyi koruyucu 
klasik gorunumunun degigmesine yo1 agmlg, 
iggiyi feshe kargl koruyan mevzuat 
hukumlerinin esneklegtirilmesini 



gerektirmigtir. Bu paralelde sozlegme 
serbestisi ilkesini srnrrlayan kurallar 
yumugamaya sosyal devlet ilkesi sosyo 
ekonomik iligkilerde eskisi kadar belirleyici 
rol oynama ozelligini kaybetmeye 
baglamlgtlr. Bu qerqeve iqinde en fazla 
Avrupa ulkelerinde geligmig olan igqiyi feshe 
kargl koruyucu mevzuatrn yumugat~lmas~na 
qal~gllmaktadlr ki igletmelere ihtiyacr olan 
sosyal esneklik saglanabilsin. Bu cumleden 
olarak bu alanda en s~nrrlayrcr ve k a t ~  
duzenlemelere sahip olan Almanya'da 
25.8.1969 tarihli Feshe Kargl Koruma 
Yasas~nda 1995 tarihinde yapllan degigiklikle 
olagan (birdirimli) feshin slnlrlamalarlnln 
uygulanabilmesi iqin gerekli olan igci saylsl 
kriteri beg igqiden ona q~karrlmlg bulunmakta 
ve igqinin en az 6 ay orada qalrgmlg 
bulunmasl aranmrgtlr. Ayrlca BGB nin 622. 
maddesinde yapllan degigiklikle ise beyaz 
yakall igqilerle mavi yakali igqiler araslnda 
fesih b~ldirim sureleri aqlslndan yaprlan 
aylrrm kaldlrllarak (bu ayrlm esasen 
Anayasa Mahkemesi taraflndan egitlik 
ilkesine ayklr~ bulunarak 30.5.1990 tarihinde 
iptal edilmigti) ig iligkisinin 4 hafta onceden 
bildirilmek gartlyla ayrn 15 inde veya 
sonunda feshi olanagl getirilmigtir. Ancak bu 
duzenleme kldemin ilk 2 y111 iqinde igveren 
taraflndan yapllan fesihlerde geqerlidir. iki 
ylldan fazla krdemli igqiler baklm~ndan 20 
yrla kadar degigen kldemler iqin 1-7 ayllk 
feshi ihbar sureleri ongorulmugtur. Bu feshi 
ihbar sureleri igveren taraflndan yap~lan 
fesihler iqin geqerlidir. Mamafih bu sureler 
TiS'leri ile degigtirilebilirse de (bazr istisnalar 
d~glnda) fesih sureleri bireysel ig 
sozlegmeleri ile klsaltllamaz. Feshi ihbar 
surelerinin TiS ile tamamen kaldlrllmas~ da 
mumkun krlrnmlgtrr (Bak. D. Ulucan, Alman 
Hukukunda Feshe Kargr Koruma Esaslarl ve 
bu Konuda Yapllan son Degigiklikler, Prof. 
Dr. Kemal Oguzman'a Armagan, Ankara 
1997, s. 236 vd.; ZollnerlLoritz, s. 279 vd.). 

Feshe Kargr Koruma Yasasr olqgan 
feshi igqinin kigiliginden, davranlglarlndan ve 
igyeri gereklerinden kaynaklanan sebeplerle 

ilgili olarak belirli slnrrlamalara tabi tutmugtur. 
25.9.1996 tarihli degigiklikle igyeri 
gereklerinden kaynaklanan fesihlerde teknik 
ve ekonomik igyeri kogullarr gerektiriyorsa 
sosyal seqime gidilmeyecegi yolundaki 
hukum degigtirilmig, bunun yerine igqinin 
kendi ozelliklerini esas alan nedenler on 
plana q~karrlmlgtrr (md. 113). Diger bir ifade 
ile getirilen yeni duzenleme ile igyeri 
gereklerinden kaynaklanan igten q~karma 
iglemlerinde artrk salt igyeri gerekleri degil, 
igqinin bilgi duzeyi, yetenekleri ve uretkenligi, 
dengeli personel yaplsl, igletme qlkarlarrna 
uygunlugu esas allnacak ve bu niteliklere 
sahip igqiler sosyal seqime tabi 
olmayacaklar~ iqin fesih iglemleri kapsamlna 
girmeyeceklerdir. Yeni kriterler igqinin ve 
igletmenin qlkarlarlna ve uretkenlige 
yoneliktir, igten q~kartmalarda a r t~k  salt 
sosyal yon yerine igqinin yetenekleri, 
uretkenligi, bilgi duzeyi, qalrgkanl~gr gibi 
ozendirici kriterler uygulanacaktlr (Bak. 
Ulucan, s. 249). Toplu igqi q~karmalarda 
temel neden igyeri gerekli olup qalrgma 
mudurlugune onceden bildirim, igyeri 
kurulunun gorugunu alma, qlkarllacak 
igqilerin sosyal plana uygun seqimi gibi s ~ k l  
gekil ve oze iligkin gartlar aranacakt~r. Feshi 
Koruma Yasas~nda (md. 17-22) bu alanda 
degigiklik yapllmarnlgtlr (Ulucan, s. 244- 
248). 

Bu vesile ile belirteyim ki AB Konseyince 
kabul edilen 17.2.1975 gun ve 751120 say111 
Toplu igqi C~karmalarda uye ulkelerin 
Mevzuatlar~nrn Uyumlagt~rrlmas~, 
20.1 0.1980 tarih ve 801987 say111 igverenin 
odeme Aczi Halinde igqinin Korunmasr 
Konusunda uye ulkelerin Mevzuatlar~nrn 
Uyumlagtrrrlmas~ ve 14.2.1977 gun ve 
7711 87 say111 "igletmenin Tumuyle veya 
krsmen Devrinde igqi Haklarlnln Korunmasr 
Konusunda uye ulkelerin Mevzuatlar~nrn 
Uyumlagt~r~lrnas~na" dair u yonerge 
esneklige geqit vermekten qok esneklik 
ugruna ve sair nedenlerle igqinin 
magduriyetine engel olmayl 
hedeflemektedirler. 

Say~sal ya da d ~ g  esneklik de denilen, 



igverenin degigen ekonomik ve teknolojik 
gartlara, igletmenin mali durumuna, 
piyasalardaki talep degigkenligine ve yeni 
uretim tekniklerine gore igletmelerin belli bir 
donemde ihtiyaq duydugu igqi saylslnl 
belirleyebilme serbestisi igten qlkarmalar 
konusunda belirli kurallar ve slnlrlamalar 
geitiren ILO'nun 1982 tarih ve 158 say111 
sozlegmesini kabul eden ulkelerde ciddi 
slklntllara neden olmaktadlr. Bu qerqeve 
iqinde AB nde olugturulan yeni istihdam 
stratejisi, igqilerin igguvenligi yerine igqilerin 
istihdam edilebilme guvenligi (employability 
security of work force) ilkesinin temel 
allnmas~dlr. Bunun anlam1 qallgmakta olan 
igqinin her ne pahaslna olursa olsun ig 
guvenligini saglamak yerine degigen piyasa 
gartlarlna ve uretim tekniklerine uyum 
saglayabilecek bilgi ve egitimle donatllmasl 
gerektigidir. Ancak bilgili ve nitelikli iggucu ig 
guveniligine sahip olabilir (Employment in 
Europe 1996, s. 18-1 9). Ancak Avrupa B. nin 
gelecekteki sosyal politikasl kesinlikle igciyi 
esneklik ugruna guvencesiz blrakmak 
degildir. Yarlnln ig dunyas'lnda esneklik 
yanlnda ig guvencenligine de onem 
verilmesidir. Yarlnln verilmesidir. Callgana 
guvencesi vermeyen esneklik igletmelerin 
rekabet gucunu azaltlr. Buna guvenli 
esneklik (flexisecurity) ad1 verilmektedir 
(Action for Employment in Europe 
Contidence pact, Bulletin of the 
Europeanunion, Suppl 4/96, s. 26) 

Turk ig Hukukunda ise Avrupadaki gibi 
bir feshe kargl koruma hukuku geligmemig 
oldugu gibi 1994 ylllnda onaylanan Hizmet 
iligkisine igveren Taraflndan Son Verilmesi 
Hakklnda 158 say111 ILO sozlegmesinin 
gereklerinin hala yerine getirilmemig olmasl 
gibi bir qeligki de yaganmaktadlr. 

8. Yeni istihdarn Modelleri 

Bagta da degindigimiz gibi 20. Yuzyllln 
ikinci yarlslnda dunyada yaganan geligmeler 
ve 1970 lerin ekonomik krizi, teknolojik 
geligme, ozellikle bilgisayar teknolojisinin 
hayatrmlzln her alan~na girmesi, aglrlagan 

rekabet kogullarr, kuresellegen ekonomik, 
kroniklegen igsizlik gibi olgular ig hukukunun 
klasik kallplarlnl da zorlayarak yeni yeni 
qallgma modellerinin ortaya qlkmaslna 
neden olmugtur. Bunlar igverene ait belli bir 
igyerinde 9-17 saatlari araslnda full-time 
qallgma esasl uzerine kurulmug klasik 
modellerden qok farkll qallgma biqimleridir. 
Tele qallgma, evde qallgma, k~smi qal~gma, ig 
paylaglml, odunq ig iligkisi, geqici qallgma, 
qagrl uzerine qal~gma gibi adlar verilen bu 
yeni qallgma modellerine doktrinde "standart 
dlgl" ya da "atipik" hizmet akitleri de 
denmektedir. Bu modeller ozellikle ABD, 
Japonya ve Avrupa'da ekonomik alanda 
geligmig ulkelerde gittikqe yaygln bir 
uygulama alanl bulmaktad~rlar. Hatta bu 
istihdam biqimleri yeni yasal duzenlemelere 
neden olmaktadlr. AB'de iggucunun ortalama 
%50'si atipik islerde qallgmaktadrr 
(Comfideuce Pact, s. 26). 

Bu konuya agaglda tekrar deginecegiz 

9. Sair Geligrneler. 

AB'deki gostergelere gore son ylllarda 
25 yag altlndaki erkek olsun kadln olsun- 
nufusun iggucune katllma yerine okul 
egitiminde kalmayl surdurmeyi tercih 
ettikleridir. Diger bir ifade ile genqler 
araslnda tahsil duzeyini arttlrma egilimi aglr 
basmaktadlr. Bu gosterge rnesleki egitim 
iqinde aynldlr (Employment in Europe 1996, 
s. 43,67). igsizlik genqler aras~nda yayglndtr. 
Yirmibeg yag altlndaki iggucu nufusunun 
%201i AB genelinde igsizdir. Bunlarln bir 
klsml okul egitiminden sonra ig 
bulamayanlar, bir klsml da ikinci ya da 
uquncu igsizlik deneyimini geqirenlerdir. 
Genqler araslnda qal~gma hayatlna ilk olarak 
part-time igle baglama egiliminin yuksek 
oldugunu da belirtmek gerekir. Gerqek olan 
bir bagka nokta var ki egitim duzeyi yuksek 
olan genqler araslndaki igsizligin diger 
genqlere oranla daha az oldugudur. Bir de 
deneyimli ve egitim duzeyi yuksek olan yagl~ 
iggucunun sahip oldugu sosyal korumanln 



ve igguvuncesinin yuksek olugunun okul qag~na gelinceye kadar qocuklarln 
genqlerin ig bulma ganslnl azalttlgldlr baklm ve yetigmelerine zaman aylrabilmek 
(Employment in Europe 1996, s. 88 vd.). amaclyla qallgan ana babalara her y11 belirli 

Bu nedenlerle genclere ig bulunmasl 
amaclyla yagll iggucunun erken emeklilige 
ozendirilmesi de AB'ye uye bazl ulkeler 
araslnda uygulanan bir onlemdir. Uzun yrllar 
kamu harcamalarlnl yukselttigi, genel 
butqeye ekstra yuk getirdigi gerekqesiyle 
uzak durulan bu uygulama 1990 dan beri AB 
nde igsizlige bir qare olarak gorulmektedir. 
AB de genelde erkekler araslnda 65 olan 
emeklilik yagl birkaq yag oncesine allnarak 
(60-64 araslnda) erken emekliligi ozendirici 
duzenlemelere yer verilmektedir. Ancak bu 
egilim kad~nlar aras~nda ters yonde 
geligmektedir. Bunun bir nedeni kadlnlarln 
onemli bir bolumunun zaten part-time 
qallgtlg~d~r (Employment in Europe 1996, s. 
49 vd.). 

Erken emekliligin devletlere getirdigi 
yuksek maliyetin hafifletilmesi amaclyla 
birqok ulkede erken emeklilik yerine klsmi 
(ya da tedrici) emeklilik (Partial or gradual 
retirement) uygulamaslna geqilmigtir. 
Danimarka, Avusturya, ispanya, Portekiz, 
Belqika, Fransa, Almanya ve Filandiya'da 
uygulanmakta olan bu ozel emeklilik 
programlarlnda temel dugunce, kiginin yasal 
emeklilik yaglndan belli bir sure once 
(genelde 5 yll) qallgma suresini 114 ya da 112 
oranlnda azaltarak bir tur part-time qal~gma 
statusunde qal~gmaslnl surdurmesidir. ~ c r e t i  
de aynl oranda azalan bu kigilere klsmi 
emeklilik ayllgl baglanlr. Boylelikle genclere 
yeni ig imkanlarl dogar (Employment 
Observatory, Tableau de Bord 1997, 
European Commission, s. 58). 

bir sure izin verilmesi uygulamasldlr. 
Ebeveyn izni (Parental leave) denilen bu 
uygulama sadece Birlegik Kralllk, irlanda ve 
Luxsemburg'da yoktur. AB Bakanlar 
Konseyinin 19.6.1 996'da kabul ettigi 
ebevenyn izni dogum ya da evlat edinme 
yoluyla qocuk sahibi olan kadln ve erkeklerin 
8 yaglna gelinceye kadar bu qocuklara 
bakabilmelerini temin iqin yllda en az 3 ay 
ebeveyn iznine sahip olmalarl gerektigini 
ongormektedir. (Equal Opportunities For 
Women and Men in the EU, European 
Commission Burussels 1997, s. 63 vd.). 

Anallk izninin uzatrlmlg bir gekli olan bu 
izin turn kad~nlar gibi erkeklere de tanlnmlg 
bir haktlr. Ancak pekqok Ulkede erkegin bu 
haktan yararlanmasl qocuga tek baglna 
bakan bir kigi durumunda olmaslna ya da 
karlslnln bu hakklnl kullanmaktan 
vazgeqmesine- baglanmlgtlr. Bazl ulkelerde 
bu izin ucretli, bazrlarlnda ucretsizdir. (Bak. 
Equal Opportunities, s. 65). 

Son otuz yll iqinde ozellikle geligmig 
sanayi ulkelerinde yaganan bag donrucu 
teknolojik geligme 1970 li ylllarln ortalarlnda 
baglayan ekonomik krizin ylldan ylla giddetini 
arttlrarak son ylllarda ekonomik durgunluga 
donugmesi buna uluslararasl ticari rekabetin 
de eklenmesi ve ortaya qlkan yeni sosyal 
ihtiyaqlar igqi-igveren iligkilerinin geklini de 
degigtirmig bulunmaktadlr. Artlk belirsiz 
sureli akdedilen bir hizmet akdine dayanarak 

lasizlik olgusunun ve sosyal guvenlik gijtl" belli bir saatinde igverene aitjayerine 
krizinin yarattlgl onemli bir geligme de ABD g e l i ~  igbagl yapan, yasalarla slnlrlanmlg ig 
den J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~~~~~~~d~~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~  sureleri iqinde qallgtlktan sonra evine donen, 
kadar pekqok ulkede sosyal guvenlik zamanlnda izinini, tatilini kullanan igqi tipi 

yardlmlarln~n azalt~lrnas~dlr. yerine qallgma zamanlnl kendi belirleyen, 
yarlm gun ya da haftanln belirli gunleri ya da 

BU bolumde eklemek istedigim bir geqici olarak qallgan, qagrl uzerine igyerine 
yenilik de AB ne dahil ulkelerin pek qogunda gelip qallgan, bagka igletmelei-e odunq 



verilen, hatta igyerine bag11 bir computer iggucu ihtiyacrnl yeni igqi almak yerine 
bag~nda evinde ~ a l ~ g a n  igqi tipleri ve bu mevcut ig~i lere fazla Gallgma yaptlrarak 
ozelliklere uygun ig~i-igveren iligkileri ortaya gidermektedirler. Bu dugunceye gore, ig 
~ i k m i 9  bulunmaktad~r. Boylece klasik hukuku istihdam edilenleri korurken 
diyebilecegimiz hizmet iligkileri yaninda igsizligide beraberinde getirmektedir. 
uygulanmaya baglanan yeni istihdam 
turlerinin atipik (ya da standartdlgl) hizmet 
iligkileri olarak adlandrrrlmasl hemen hemen 
benimsenmig bulunmaktadrr. igte bu tur 
iligkiler degigen ekonomik ve sosyal ih t iya~ 
ve kogullara adapte olmayl kolaylagtlran, 
yani esneklegmeyi saglayan hizmet 
iligkileridir. 

Yeni hizmet akdi turlerini "zaman 
a ~ ~ s r n d a n  standart d ~ g i  ~a l igma iligkileri" ve 
"igyerinden uzaklagma a ~ ~ s r n d a n  standart 
d ~ g l  ~alrgma iligkileri" diye ikiye ayirmayl 
uygun buluyoruz. 

1. Zarnan A ~ l s l n d a n  Standartdl91 
Cal~grna iligkileri 

a) Belirli siire hizrnet akdi; Hizmet 
akdinin kuruldugu srrada taraflarin bu hukuki 
iligkinin devam suresini aqrk~a veya ortulu 
bieimde belirleyebildikleri ya da bu surenin 
ongorulebildigi sozlegmedir (Alpagut, s. 7). 
Sozlegmenin bitim gunu belirli bir takvim 
gunu olabilecegi gibi bir igin bitim ya da 
hizmetin yerine getirildigi gun de olabilir. 
Seksenli y~llarda genel olarak tum ~alrgma 
bi~imleri  baklm~ndan esneklik ihtiyac~ ortaya 
~ ~ k a r a n  nedenler belirli sureli hizmet 
sozlegmelerinin de farkl~ bir aqdan, esneklik 
boyutu altinda ele a l~nmas~na  neden 
olmugtur. (Alpagut, s. 37 vd. s. 208 vd). Belirli 
sureli hizmet sozlegmesinin esneklik boyutu 
altinda ele alrnmas~ oncelikle igsizlerin ve 
bunun yanrsira girigimcinin korunmasi 
geklinde belirmektedir. Ozellikle ig~in in yasal 
bir duzenleme ile feshe kargr korundugu 
bat111 ulkelerde igsizlik sorunu yasalarin ve 
diger hukuki duzenlemelerin katl oluguna 
baglanm~gtrr. Bu baglamda ig~ iy i  feshe karg~ 
koruyucu yasalarln katllrgl igverenlerin yeni 
i g ~ i  istihdamlarrni engelleyici bir faktor olarak 
gorulmugtur. igverenler ozellikle feshe karg~ 
koruma ile ka rg~  kargrya kalmamak i ~ i n  

Belirli sureli hizmet sozlegmelerinin 
esneklik ~ a r ~ e v e s i n d e  ele allnmasi 
konusunda Alman ve ispanyol Hukukunda 
ger~eklegtirilen yasal degigiklikler ornek 
olarak gosterilebilir. Bu hukuk sistemlerinde 
belirli sureli sozlegmelerin yaprlmasr 80'li 
ylllara kadar sadece belirli istisnai nedenlerin 
varl lg~na baglr k l l~nm~$ken,  ekonomik 
durgunlygun yagandlgi bu y~llarda tekrar 
belirli o l~u lerde sozlegme ozgurlugune 
donme ve belirli sureli sozlegmelerin 
yap~lanmasinr kolaylagtirma yolundaki 
~aba lar ,  ~ a l ~ g m a  yagamrndaki esneklik 
ihtiyaclnln sonucu olarak belirmigtir. Her iki 
hukuk duzeninde bu yonde yaprlan yasal 
duzenlemelerdeki amaG, igsizligin hakim 
oldugu istihdam alanlnl iyilegtirmek, 
igverenlerin yeni i g ~ i  alimlarlnr, yeni 
tegebbusler kurmalarinl tegvik etmek, 
igsizlere ig imkanl yaratmaktrr. Avrupa 
Birligine uye ulkelerde irlanda ve ingiltere 
dlglnda belirli sureli hizmet sozlegmelerinin 
kurulmas~ az veya ~ o k  o l ~ u d e  s~nrrlanmrgtlr. 
Bu s~nrrlamalar; belirli sureli sozlegmelerin 
kurulmasrnda hakli nedenlerin aranmasr, 
sozlegmeye sure a~rs lndan bir ust slnrr 
getirilmesi ve sozlegmenin yenilenmesine bir 
veye iki kez i ~ i n  izin verilmesi geklinde 
gorulmektedir. Yine baz~  ulkelerde Fransiz, 
lspanyol ve Portekiz hukuk sistemlerinde 
belirli sureli sozlegme ile ~ a l ~ g a n  ig~ in in  
hizmet sozlegmesinin suresinin bitimi ile 
sona ermesinde hukukumuzdaki kldem 
tazminatrn~ karg~layan bir igten ayrrlma 
tazminat~na hak kazand~gr gorulmektedir. 
Belirtmek gerekir ki, belirli sureli hizmet 
sozlegmesini esneklik ~e r~eves inde  ele alan 
ulkelerde dahi tam bir sozlegme ozgurlugune 
donugten sozetmek mumkun olmay~p, bu 
ulkeler de dahil olmak uzere AB'ne uye tum 
ulkelerde belirsiz sureli istihdamin kural 
belirli sureli istihdam~n ise istisnayl 
olugturdugu kabul edilmektedir. 



Tiirk ig hukukunda belirsiz sureli hizmet 
akitleri yanrnda belirli sureli hizmet akitleri de 
duzenlenmig olup (igk. md. 9, 13; Deniz igK. 
md. 7; BK. md. 338,340) hizmet akdin.in sure 
yonunden nasrl duzenlenecegi taraflarrn 
serbest iradelerine brrakllmlgtrr. Belirli sureli 
hizmet akdi kural olarak surenin dolmasryla 
kendiliginden sonra erer ve igqi ihbar ve 
krdem tazmrnatr isteyemez. Hizmet 
sozlegmesinde mutlak bir sure serbestisinin 
benimsenmesi igguvencesi saglryor gozukse 
de aslrnda ig guvencesinin ortadan kaldrnr. 
Cunku hizmet akdinin belirli bir sure ile 
baglanmasr, zincirleme hizmet akitlerinde 
oldugu gibi igverence, kotuye kullanllma 
tehlikesine aqlktrr. igveren, krsa sureli hizmet 
akitleri yaparak ig guvencesini ortadan 
kaldlrabilir (T. Centel, ig hukuku, c. 1, 
Bireysel ig hukuku, 2. basl, istanbul 1994, s. 
89). Hukuk duzeni igqiyi feshe kargl koruma 
duguncesiyle belirli sureli hizmet akdi yapma 
serbestisini slnrrslz bir hoggoruyle 
kargrlamamaktadlr. Eger ortada igverenin 
arka arkaya krsa sureli . hizmet akitleri 
yaparak igqiyi feshe kargl koruma 
hukumlerini dolanma niyeti yatlyorsa 
sozlegmelerin aslrnda belirsiz bir sure iqin 
yaprldrgr kabul edilir. Meger ki ortada belirli 
sureli hizmet akdi yaprlmasrnl gerektiren 
objektif bir neden bulunsun. Franslz ig 
hukukunda hizmet akitlerini belirsiz sureli 
yaprlmasrnrn kural, belirli sureli yapllmasrnln 
ise istisna tegkil ettigi Fransrz ig Kodunda 
aqrkqa belirtilmigtir (C. Tuncay, Karar 
incelemesi, ig hukuku D. Ekim - Aralrk 1992, 
s. 596-597). Belirli sureli hizmet akdi 
yapllabilecegi istisnai hallere ornek olarak, 
geqici bir hizmet akdi yaprlmasrnr gerektiren 
ig ozellikleri, mevsimlik igler, mesleki egitim, 
hastaya bakma, profesyonel sporcular ve 
sanatqrlarla yapllan sozlegmeler, bilimsel 
aragtlrma yurutecek kigilerle, ozel okullarda 
ogretmenlerle yapllan sozlegmeler 
gosterilebilir. Nitekim Hukukumuzda 625 
say111 0ze l  0gretim Kurumlarl K. ozel 
okullarda ogretmenlere yap~lacak hizmet 
akitlerinin asgari bir ylllrk belirli sureli 
olmasrnl ongormug bulunmaktadrr (md. 32). 

Gunumuzde hizmet akitlerinin belirli 
sureli yaprlmaslna iligkin ihtiyaq g i t t i k~e 
artmakta ve bazr ulkelerde belirli sureli 
hizmet akitlerine getirilen srnrrlamalar 
kaldlrllmaktadrr. Danimarka, ingiltere, 
lrlanda ve Hollanda bu ulkelere ornek 
gosterilebilir. Esasen AT Komisyonu, 1990 
yrlrnda atipik ig iligkileri ile ilgili ve iqinde 
belirli ig iligkilerini de duzenleyen uq yonerge 
onergesi hazlrlamrg bulunmaktadrr 
(Blomeyer, s. 199). 

Bu yonergelerden 14 Ekim 1991 
tarihinde kabul edilen 911533 say111 olanr 
atipik hizmet akitleriyle klasik hizmet akitleri 
araslndaki farklrllklarl azaltmayr amaqlamrg 
ve her geyden onemlisi igvereni atipik hizmet 
iligkisi iqinde qallgan igqiye yapacagr ig, 
qallgma gartlarl, yukumlulukleri ve haklarr 
konusunda yazrll ve imzalr bir belge 
vermekle yukumlu tutmugtur. Bu yazrll belge 
ige baglamadan itibaren en geq 2 ay iqinde 
verilmelidir. igverenin buna uymamasl 
halinde igqinin mahkemeye bagvuru hakkl 
bulunmaktadrr (Social and Labour Bulletin 
1/92, ILO, s. 62). Onaylanan bir bagka 
yonerge de belirli ya da geqici sureli hizmet 
akitleriyle qallgan igqilerin igguvenligi ve 
saglrklarrnln korunmasrna iligkin 25.6.1991 
gun ve 911383 say111 yonergedir. 

b) K~smi Siireli Hizmet Akdi 

Yeni istihdam turleri iqinde en eskisi ve 
bilineni krsmi sureli qalrgmadlr. Uluslararasr 
aragtrrmalara gore krsmi sureli qallgmalar 
ABD, Japonya ve bagta geligmig bat1 ulkeleri 
olmak uzere hemen her yerde onemli BIqUde 
artrg gostermektedir (Bak. 0. Eyrenci, K~smi  
Sureli Calrgmalar, istanbul 1969, s. 11 vd.). 
Klsmi sureli qallgma Avrupa'da qok 
yayglndlr. Kismi qalrgmalara olan talep en 
yuksek Hollanda'da gorulmekte, onu Birlegik 
Kralllk ve Danimarka izlemektedir. ilginq olan 
yon par-time qalrgmalara kadrnlarrn qok ilgi 
gosterdigidir. 0rnegin 1992 yllrnda 



Hollanda'da kadln qalrganlarln % 59'u part- 
time qallgmakta idi. Nitekim, AB'de part-time 
iglerin % 85'i kad~nlarca yerine 
getirilmektedir. Guney ulkelerinde kad~nlar~n 
part-time iglere olan ilgisi daha azdlr 
(Employment in Europe 1994, Bruxelles 
1994, s. 86-87). Ornegin Almanya'da 
ingiltere'de devaml~ nitelikteki k ~ s m i  
qal~ganlardan %92'si Fransa'da % 83'0, 
irlanda'da % 66'sr kadln igqidir (Blomeyer, s. 
203). italya, Yunanistan ve Portekiz'de ise 
k~smi  sureli iglerin yar~slndan azl kadlnlarca 
yerine getirilrnektedir (Employment in 
Europe, s. 15). K ~ s m i  sureci qal~gmalar~ 
ogrencilerden de buyuk talep gelmektedir. 

Krsmi qalrgmadan en tart~gmalr olan 
husus bunun tan~rnlanmas~ndad~r. Sozgelimi 
Almanya, irlanda, Luksemburg ve 
Hollanda'da haftal~k 38 saatin alt~ndaki 
qal~gmalar k~smi  sureli saylllrken ispanya'da 
normal ig suresinin 2/3'unden, Fransa'da 
haftalrk yasal ig suresinin % 80'inden daha 
az qal~ganlara klsmi sureyle qallgan gozuyle 
bakllmaktadrr (Blomeyer, s.201). Buna 
karg~lrk italya, Yunanistan, Portekiz'de 
haftada 30 saatin a l t~nda qalrgsalar da 
kad~nlarrn full time qalrgt~gr kabul edilir. Bu 
bak~mdan istatistiklerde ornegin Fransa'da 
part-time qal~gan kad~n la r~n  saylsl 
Italya'dakinden fazla gorulmektedir. Kuzey 
ulkelerinde haftada daha fazla qal~gsalar b~ le  
part-time qal~gma kabul edilmektedir 
(Employment in Europe, s. 15,118) 

Alman istihdam~ Tegvik K.da duzenli 
haftal~k qal~gma sureleri igyerinde tam gun 
qalrgan igqilerin normal haftal~k qal~gma 
suresinden daha krsa olan igqiler krsmi sureli 
igqi olarak tanlmlanmaktad~r (md.l).isviqre 
BK.nun 31 9. maddesinde 1971 ylllnda 
yap~lan degigiklikten sonra klsmi sureli 
qal~gma da hizmet akdinin t a n ~ m ~  iqinde yer 
almlgtlr. Yunanistan'da 31.07.1 990'da 
yururluge giren Cal~gma iligkilerinin 
Modernizasyonu ve Geligtirilmesi 
~anununda k~smi  sureli qal~gma ayllk veya 
gunluk ig suresinin normalden k ~ s a  oldugu 

qal~gma olarak tanlmlanmlgtlr (Social Labour 
Bulletin 3/90, ILO, s.280). Doktrinde, duzenli 
olarak igyerinde tam gun qalrgan igqilerin 
normal qal~gma surelerinden daha krsa sureli 
qal~gma (Eyrenci, Krsmi Cal~gma, s.22) ya da 
igqi ile igveren araslnda serbestqe kurulan ve 
igyerinde normalden daha k ~ s a  bir ig 
suresine dayanan duzenli bir iligki olarak 
tanrmlanmaktad~r (T. Centel, K~smi  Cal~gma, 
Istanbul 1992, s. 27). $u halde k~smi  sureli 
qal~gmadan bahsedebilmek iqin normal ig 
suresinden (qogunlukla hafta olqu 
al~nmaktadlr) daha k ~ s a  sureli qal~gma olrnal~ 
ve bu qal~gma arlzi olmaylp duzenli olarak 
yapllmal~dlr. Uluslararasl qal~gma Orgutunun 
24.6.1997 tarihli 81. oturumunda genel kurul 
Part-time qallgma hakk~nda 175 say111 
sozlegmeyi kabul etmigtir. Buna gore part- 
time igqi, normal qal~gma saatleri 
kargllagtlrrlabilir nitelikte olan full-time igqiye 
oranla daha az olan igqi demektir. 
Kargllagtlrllabilir full-time igqi ise part-time 
igqi ile aynl tip igte qal~gan, aynl ya da 
benzeri igi yapan, aynr igyerinde istihdam 
edilen veya igyerinde kargllagtlrllabilir tam 
gun qal~gan igqinin bulunmamasl halinde 
aynl igletmede veya igkolunda istihdam 
edilen igqi demektir. (md. 1). Goruluyorki, bu 
sozlegmede dahi part time qallgmayl belirli 
bir zamanla s~n~r layan  tanrma yer 
verilememigtir. 

Sozlegmenin baglang~q k ~ s m ~ n d a  bu 
sozlegmenin serbest irade ile seqilmig verimli 
bir qallgmanrn tum igqiler iqin ifade ettigi 
onem ve k ~ s m i  qalrgman~n ekonomik 
onemi,ek istihdam olanaklar~nrn 
yarat~lmas~nda part time qal~gmanln 
oynad~gr rolu dikkate alan istihdam 
politikalarlnln ihtiyac~ ve part time igqilerin 
qal~gma gartlar~ ve sosyal guvenlik aqrsrndan 
duyduklar~ korunma ihtiyac~ dikkate allnarak 
hazlrland~gl ifade edilmektedir. Bu qerqeve 
iqinde sozlegmenin amacr bir yandan 
igletmelerin ve qal~gma arzusunda olanlarln 
part-time ige ve igciye olan ihtiyaqlarlnl 
kargllamak, ote yandan bu tur iglerde 
qal~ganlar~ kargrlagtlrllabilir nitelikteki full time 
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igqilerle mumkun oldugunca aynl duzeyde 
koruma alt~na almaktlr. Bu koruma ozellikle 
sendikalagma, toplu sozlegme, igqi sagllgl ve 
guvenligi ile farkll igleme tabi tutulmama 
alanlarrndadlr (md. 4). uye ulkeler bu 
qerqeve iqinde part time igqilerin full time 
igqilere odenen temel ucretin qalrgma 
saatleriyle orant111 bir klsmlnda daha dugijk 
ucret almamalarrnr temin edeceklerdir (md. 
5). Sosyal sigorta haklarr yonunden de part 
time full time igqilerle karg~lagtrrrld~g~nda 
qalrgllan sure ve elde edilen ucretle orantllr 
bir klsmlndan yararlanacaklardlr (md. 6). 
Part time igqilere tanrnmasr gereken haklar 
ozellikle analrk, ig sozlegmesinin sona 
ermesi, ucretli izin, ucretli tatil ve hastalrk 
iznidir. Bunlarrnda qalrgllan saatlerle ve elde 
edilen ucretlerle orant111 olacagl dogaldlr 
(md. 7). Bu sozlegme henuz T.C. taraflndan 
onaylanmrg degildir. 

Hukukumuzda part time qal~gma 
duzenlenmig olmamakla beraber 
uygulanmaslna engel bir durumda yoktur. 
Ancak ulkemizde bunun pek geligtigi 
soylenemez. Bununla birlikte iggucu 
piyasaslnln esnekliginin artlrllmasl iqin 
ulkemizin ekonomik ve sosyal yaplsr dikkate 

sonucuna varmaktadlr (9. HD., 10.06.1 981 
E. 6993 K. 8227). Mamafih bu sonuqlar 
doktirinde yinede tartrgmalldlr (Eyrenci, 
Krsmi qalrgma, s. 51; Centel, Klsmi qallgma, 
s. 68; Arrcl s. 80). igK. md. 41 hafta tatili 
ucretine hak kazanab~lmek iqin tatilden 
onceki 6 ig gununde yasal gunluk ig 
surelerine uygun olarak qallgmayl aramrgt~r. 
Yasanln bu emredici hukmu karglslnda krsmi 
sureli qallgmada hafta tatili ucretinin 
uygulanmasl zor gorunmektedir. (Centel, s. 
65, aksi fikir: Eyrenci , s. 46). Buna kargrllk 
yrlllk ucretli izne hak kazanabilmesi 
aqrslndan igK. md. 50 sadece nitelikleri 
itibari ile 1 yrldan az sureli mevsimlik ve 
kampanya iglerini ayrlk tutmugtur. 0 halde 
igK, kapsamrna giren bir igyerinde bir ylldan 
az sureli mevsimlik igler dlglnda sozlegme ile 
kararlagtlrllan gunlerde qallglp 1 yrlrnl 
dolduran part time qalrganda ylllrk ucretli izne 
hakkazanlr. Yoksa fiilen qalrgtlgr gun ve 
saatler toplanarak bir y111 doldurduguna 
bakrlmaz. Bu kiginin kullanacagr izin suresi 
de tam gun qallgan igqi kadardlr. Klsrmi 
qallgmayla orantllr bir indirime gitmek caiz 
degildir (Eyrenci, K~smi  qallgma, s.58-60; 
Centel, Krsmi qalrgma, s.66-67). 

allnarak tegvik edilmesi gerektigi ileri Buna karglllk Yargltay 9.HD., krsmi 
surulmektedir. Part time qallgma konusunda sureyle qalrgan igqinin kldem tazminatlna 
uygulamada ortaya qlkan en onemli sorunlar hak kazanmasl iqin fiilen qallgtlgr gunlerin 
asgari ucret, fazla qalrgma, ucret, yllllk ucretli toplamlnln bir y111 doldurmasl gerektigini 
izin, hafta tatili, kldem tazminatr ve sosyal aramaktad~r (01.05.1 986, E. 3374, K.4502, 
guvenlik alanlarlnda ortaya q~kmaktadrr. Tekstll igv., Agustos 1986, s.16; 08.1 

Yargltay, bu uyugmazl~klar~n bazrlarl 
dolaylsryla verdigi kararlardan tum gun 
qallgmayan bir igqinin asgari ucreti tam 
olarak odenmesini isteyemeyecegi (9.HD. 
05.05.1975, E. 7717229, K. 75129109: iHU, 
IgK. 33, No. 2), gunluk yasal qallgma suresini 
agmadrkqa sozlegme dlglnda yapllan artrk 
qalrgmalarl fazla qallgma olarak kabul 
etmekte fakat boyle bir durumda sadece 
normal saat ucreti talep edilebilecegi (9. HD., 
07.02.1984, E. 58, K. 1044: igveren D., 
Haziran 1984., s.16-17) bununla birlikte 
sozlegmede bu fazla sureye aqlkca zamll 
ucret odeneceginin kararlagtlrabilecegi 

1.1977, ~ ~ 1 3 9 0 2 ,  K.15481: Tutis, $ubat 
1978, s.15). Yargltay 9.H.D., bir bagka 
kararlnda da aynr holdinge baglr altr degigik 
igveren yanrnda krsmi surelerle qallgan fakat 
haftallk yasal qallgma suresini geqmeyen 
muhasebe mudurune ait kldem tazminatlnln 
her igverene dugen ig suresine gore 
hesaplanlp altl isveren tarafrndan tavan 
srnlrlamas~ dahilinde tek bir tazminat olarak 
odenmesi gerektigine karar vermigtir 
(05.05.1987, E.4243, K.4582: Cimento igve- 
ren, Temmuz 1987, s.27). Kararlar 
yururlukteki mevzuata uygun olup bize gore 
isabetlidir. Ancak doktrinde elegtirilmektedir 
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(Bak. Centel, s.64; Eyrenci, s.65, 68; 
Ekonomi, Yeni Yaklaglmlar, s.187). 

Sosyal Sigortalar aqlsindan tam gun 
qallganla klsmi qallgan araslnda hiqbir fark 
yoktur. Yaln~z klsmi sureli qalrgan bir sigortall 
gunde birkaq saat veya yarlm gun de qallgsa 
alt slnlr uzerinden gunluk primin altrnda ucret 
odeyemez. 0 da tam gunluk prim oder. 
Callgllmayan gun iqin prim odenmesi ise soz 
konusu degildir. 

Yukarrda bahsedilen krsmi sureli 
qal~gmaya klasik klsmi sureli qalrgma 
denebilir. Klsmi sureli qal~gmanln baz~  ozel 
uygulama turleri de vardlr. Soyle ki: 

aa) Job-Sharing (ig Paylap~mi) 

Bu modelde iki ya da daha qok say~da 
igqi normal bir qal~gma suresi iqinde igi 
paylagmaktad~rlar. 1960'11 y~llarda ABD'de 
uygulanmaya baglanan bu model Avrupa'ya 
da yay~lmig bulunmaktadlr (Bak. A.Yavuz, 
Esnek Callgma, s.50 vd.). Bu tur qal~gman~n 
karakteristik vasfr aynl qal~gma suresi iqinde 
bir igqinin herhangi bir nedenle qal~gmad~gr 
zamanda digerinin (veya digerlerinin) onun 
yerine geqmeyi taahhut etmig bulunmalarrd~r. 
Bazen ig igqiler arasrnda fonksiyonel olarak 
bolugulur ki burada artlk igqinin yerine 
geqme borcundan bahsedilemez. ~ u n a  da 
job splitting (ig bolunmesi) denir. Amerikan 
Hukukunda daha yayglnd~r. Job sharing'de 
ustlenilen igin gruba dahil igqiler taraflndan 
yerine getirilirken her bir igqinin ne kadar 
sure ile qallgacaglnr belirleme yetkisi gruba 
aittir. igveren burada yonetim hakkrndan bir 
olqude fedakarl~k etmig olmaktadrr (Bu 
konuda bak. Blomeyer, s.204, Ekonomi, Yeni 
Yaklagrmlar, s.188; Eyrenci, s.27 vd.; 
Centel, s.37 vd.). 

Her ne kadar job sharingin temel ozelligi 
yerine geqme borcu ise de slnlrslz bir yerine 
geqme borcundan soz edilemez. Boyle bir 
borq imksnslzlrk nedeniyle (ornegin aynl 
anda hastalanma) ortadan kalkabilir 
(Eyrenci, s.29). Alman istihdaml Tegvik K.da 
bu hususta ve fesih konusunda ozel 

hukumler getirilmig bulunmaktadir. Job 
sharing'de fesih ayrl bir oneme sahiptir. 
Hukukumuz bak~m~ndan gu gorugler ileri 
surulebilir: Temelde burada bir grup 
qallgmasr soz konusu olsa dahi igverenin tek 
bir fesihle gruba dahil tum igqilerin hizmet 
akitlerini feshi caiz degildir. Zira her ig iligkisi 
igverenle ayrl, ayrl kurulmug sayrllr. Ayrlca 
gruba dahil igqilerden birinin hizmet akdi 
hakll bir nedenle feshedilecek oldugunda 
digerlerinin hizmet akitlerinin de 
otomatikman feshi caiz degildir. Buna 
kargllrk igqilerden l ' inin igten ay r~ lmas~  
halinde diger igqi veya igqilerin ig gartlarinda 
esasl~ degigiklik meydana geldigi 
gerekqesiyle ig akdini sona erdirme haklar~ 
bulundugu kabul edilemez. Zira yerine 
geqme borcu devam etmektedir. Bunun gibi 
boyle bir olay ig verenede diger igqi veya 
igqilerin hizmet akitlerini feshi yetkisi vermez. 
Meger ki boglugu diger igqiler kapatmaslnlar. 
K~dem tazminatlna gelince: Burada da k~smi  
sureli qalrgmalar iqin Yargrtay~n koydugu 
ilkelerden hareket edilmesi gerektigi 
kanlslndaylm. Diger bir ifade ile hakedilen 
kldem tazminatl gruba dahil igqiler adedine 
bolunur. Bagka turlu bir sonucu benimseme 
halinde jop sharing igveren iqin cazip 
olmaktan clkar. 

Ulkemizde jop sharingin uygulanip 
uygulanmad~gl bilinmemekle beraber 
uygulanmas~na yasal bir engel 
bulunmamaktad~r. Yeterki igqi buna razl 
olsun ve ig surelerine iligkin emredici yasa 
hukumlerine uyulsun. 

bb) Cagn iizerine ~altgma (On call 
work) 

Bunun jop sharingten farkl suresinin 
uzunlugunun ve ne zaman qal~gacal~g~nr 
belirleme yetkisi igverene aittir. Gerqekten 
qagri uzerine qalrgmadan taraflar onceden 
belirli bir sure zarf~nda (hafta, ay, yll) igqinin 
toplam ne kadar sure ile qal~gacaglnr 
saptarlar. Fakat igqinin igedimini bu sure 
iqinde ne zaman ne kadar sure ile yerine 
getirecegini belirleme etkisi igverene aittir. 



Buda qagr~ yoluyla olur. Alman istihdami 
Tegvik K.da bu konuda da ozel hukumler yer 
almrgt~r. Amac igqiyi feshe kargi korumaktir 
(Bak. Eyrenci, s. 33; Centel, s. 42; Hueck, s. 
120 vd.). Yasaya gore gayet taraflar qaligma 
suresinin uzunlugunu sozlegmede 
kararlagt~rmam~glarsa haftalrk qal~gma suresi 
10 saat kabul edilir. igveren 1 hafta iqinde 10 
saat'ten azbir sure iqin igqiye ig edimini 
yerine getirmesi iqin qagr~da bulunsa bile 10 
saatlik ucretini odemek zorundadir. 
Sozlegmede hukum yoksa igveren igqiyi her 
seferinde 3 saat surekli qallgtlrmak 
zorundadir. Ayrica igqiye qalrgacagi enaz 4 
gun onceden haber verilmelidir. 

Bu sistem igyerinde ig kapasitesindeki 
degigiklige uygun qal~gma yapma, ig 
surelerinde esneklik saglama , bu yolla 
maliyeti dugorme imkani sagladrgindan 
zamanl ve kapsami onceden gorulemeyen 
tur iglerde (Hastane, otel, lokanta, gazetecilik 
igletmelerinde ve bazi endustri kollari gibi) 
uygulanir. Almanya'da kapasiteye bagli 
degigken qal~gma suresi (kisaca KAPOVAZ) 
olarak adland~rrlir. igqi ige haz~r bir biqimde 
beklemek zorundadir. Bu nedenle qagr~ 
uzerine qaligma ancak hizmet akitleriyle 
kararlagtirilabilir. TiS'leriyle kabulu mumkun 
degildir. (Hueck s. 121). 

Hukukumuzda duzenlenmig degildir. 
K ~ s m i  sureli qaligmanin ozel bir gekli 
oldugundan ig kanunlarindaki ig sureleriyle 
ilgili hukumler dairesinde ve kargilikli 
anlagma ile uygulanabilir. Nitekim Yarg. 9. 
HD, bir kararinda ihitiyaq olunca qagrilan ve 
haftanin belirli gunlerinde qaligan devamli bir 
igqinin mevsimlik igqi sayilamayacagrna, 
sendikaya uye oldugunu ogrenen igverenin 
bu igqiyi derhal igten qikartmasrnin 
kotuniyetli bir feshi sayilacag~na ve bu 
nedenle ihbar ve kotu niyet tazminati 
odemesi gerektigine hukmetmigtir. 
(1.11.1995, E. 13458, K. 33266: Tekstil 
igveren, Gubat 1996, 17). Yarg. 10. HD'de bir 
bagka olayda, ig oldukqa ve igveren 
qaglrdlkqa ige gelen, diger zamanlarda 
igyerinde veya kahvede bekleyen hamalin, 

yukleme bogaltma igini igverenin denetim ve 
gozetim altinda yaptlgi iqin kismi sureli 
hizmet akdiyle qaligan igqi oldugu sonucuna 
varilmigtir. (8.4.1995, E. 5048, K. 5358, 
YKD, Ekim 1995, s. 1563). 

2. igyerinden Uzaklagma Biqiminde 
Cal~gma Turleri 

Yeni ihtiyaqlar, geligen teknoloji 
igletmeler arasi amanslz rekabet ve maliyeti 
dugurme arzular~ bir kisim iglerin igyerinin 
klasik sinirlari d~ginda gorulmesini zorunlu 
hale getirmigtir. (Bak. A. Kuban, Yeni 
istihdam Turleri Bak~mindan igqi Kavram~, ig 
ve Sosyal Guvenlik Hukukunda igqi ve 
lgveren Kavramlari ve Uygulamada Ortaya 
Cikan Sorunla Semineri G.S Universitesi 
Iistanbul Barosu, 6-7 Haziran 1997 istanbul, 
s. 60 vd.) Bu qaligma tiplerine bir goz atalim. 

a) Uzaktan Cal~gma (Tele-Work) 

Bilgisayar ve ha berlegme 
teknolojisindeki bag dondurucu geligmenin 
ortaya q~kardig~ yeni bir qaligma turudur. 
Burada ig igyeri drgrnda ayri bir yerde (igqinin 
evi, burosu da olabilir) gorulmekte, bu yer ile 
as11 igyeri arasinda elektronik iletigim araqlari 
ile kurulu bir bag bulunmakta ve ig onceden 
belirlenmig bir program dahilinde 
gorulmektedir (Aric~ s. 90). 

Tele qallgmada esas igyeri ile tele 
qal~gman~n yurutuldugu yer arasindaki 
elektronik bag genellikle on line yolu ile 
kurulmaktadrr. Tele qallgmada hizmetlerin 
merkezi igyerinden uza klagt~gr 
gorulmektedir. Bu da degigik biqimlerde 
ortaya qikmaktadir. Uydu buro, komgu buro, 
evde buro, elektronik hizmet burosu gibi 
(Bak . A. Yavuz, Esnek Cal~gma, s. 64; 0. 
Eyrenci, Tele Cal~gma ve ig hukuku, D., 
Nisan- Haziran 1991 s. 201). Dunya'da en az 
yedi milyon kiginin tele qal~gtiigi ileri 
surulmektedir (Newsweek, July 14, 1997, s. 
8B). 

Bu tur qallgmada igqinin ve igyerinin 
tanimi bazr tereddutlere yo1 a~abilecektir 
(Bak. Eyrenci, s. 204). Ancak her ig 



iligkisinde igqinin igverenin iginde qal~gmas~ 
beklenemeyecegi iqin (ornegin merkez igyeri 
dlglnda dolagan propogandistler, anketorler 
gibi) igini merkezden uzakta yap~lmasrna 
bakllarak igin goruldugu uzaktaki yeri igyeri 
kavramr dlgrnda tutamay~z. Bu husus igin 
goruldugu yer uydu yada komgu buro ise 
daha kolaydlr. Fakat evdeki tele q a l ~ ~ m a d a  
konu biraz daha zorlagrr. Yine de tele qal~gan 
igqi kabul edildigi olqude igin goruldugu yer 
de igyeri sayllrr. Bu taktirde tele qal~gmanln 
y a p ~ l d ~ g ~  yerde ugranrlan kaza ig kazas~d~r 
kanlsrnday~m. Tele qal~gmada igverenin emir 
ve talimat verme yetkisinin biraz zayrfladtgr 
dogrudur. Ancak tele qal~ganl b a g ~ m s ~ z  
qal~gandan aylran en onemli k~stas, tele 
qalrganrn bir girigimcinin sahip oldugu karar 
verme ozgurlugune sahip olmamasrd~r. Tele 
qal~gan igverenin kendisine verdigi igi yapar, 
igletme rizikosunu ustlenmez. Bunlar tele 
qal~ganln igqi sayl l rnas~n~ gerektiren 
klstaslard~r (Eyrenci, Tele Cal~gma, s. 205). 
Tele qal~gmada igverenin igyeri tehlikelerine 
karg~ igqiyi koruma ~ yukum1u1ugu 
zay~flamaktadlr, qunku igyerinin kontrolu 
elinde degildir. Hollanda'da haz~rlanmakta 
olan bir yasa tasarlslna gore ig mufettiglerine 
igyeri niteligindeki evleri igqi s a g l ~ g ~  ig 
guvenligi yonunden denetleme yetkisi 
getirtlmektedir (Socil and Labour Bulletin 
4/92, ILO, s. 441). Bu tur qal~gma igqiye 
zamanlnl istedigi gibi planlamas~na, ige 
gidig geligte zaman ve giderlerde tasarruf 
saglanmasrna, igyeri kiras~, elektrik, su vs. 
giderlerinde tasarruf, kad~n, qocuk ve 
sakatlara ig imkan~ saglanmaslna yard~m 
ettigi, qal~ganlara ailelerine daha qok zaman 
aylrabilme imkanr s a g l a d ~ g ~  iqin olumlu 
yanlar~ vard~r. Ancak igqinin sosyal 
izolasyonuna, bu yuzden stres sahibi 
olmas~na, qal~gma ile aile hayatrnln birbirine 
karrgmasrna yo1 a q t ~ g ~  iqin igqiler aqlslndan 
saklncalar~ vardlr. Ayr~ca igqinin igqi s a g l ~ g ~  
ve guvenligi aqls~ndan korunmas~n~ 
zorlagtlr~r, sendrkas~zlagmaya yo1 aqar, igin 
kontrolunu guqlegtirir. Her geyden onemlisi 
Ig hukukunun ve Sosyal Guvenligin koruyucu 

etkisinden uzaklag~l~r (Eyrenci. Tele Cal~gma, 
s.202 vd.; Arlc~. s.91; Yavuz. s.66 vd.). IBM 
Elektronik devinin Almanyadaki iggucunun % 
80'i tele-igqi olarak qal~grnaktad~r. Bunlarln 
merkez igyerinde qal~ganlarla sosyal hak ve 
kogullar baklmlndan hiqbir fark~ yoktur. Bu 
qal~gmadan, qallganlarln memnun olduklar~ 
ifade edilmektedir (Social and Labour 
Bulletin 1/92, ILO, s.57). 

b) Evde C a l l ~ m a  (Home-work) 

Atipik istihdam iligkileri iqinde tele 
qal~gmaya benzeyen bir tur de evde 
galrgmadrr. Aslrnda bu tur galrgma oldukga 
eskiye dayanmaktad~r ve geqen yuzyllda da 
mevcuttu. Bu tur qalrgmada igqi bir sozlegme 
uyarlnca seqtigi bir yerde (genelde kendi 
evinde) igverenin denetiminden uzak 
uretimde bulunmaktad~r. Burada qal~gma, 
zaman esaslna gore degil parqa bagrna 
yap~lmaktadrr. Evde qalrgmas~ iqin gerekli 
olan malzeme ve bazen araqlar genelde 
igveren taraflndan saglan~r. Bu gekliyle bu 
tur qal~gmanrn hizmet akdine dayanmad~g~, 
daha qok bir eser sozlegmesine dayand~g~ 
anlagllmaktad~r. Evde qal~gma modelinde 
hizmet akdinin asli unsuru olan bagrmlll~k 
unsurunun ve denetimin qok zay~f  olmas~ bu 
tur qal~gmanrn hizmet akdi sayrlmaslnr 
zorlagtrrmaktadrr. Almanya'da 18. yuzyrlda 
yaganan sanayi devrimiyle birlikte ortaya 
q~kan evde qal~gma bugun ozellikle 
geligmekte olan ulkelerde yayllmaktadrr. 
~ze l l i k l e  dokuma endustrisinde, terzilikte 
yaygln olmakla beraber tutun sarma, 
paketleme, kutulama, el igi, oyuncak imali 
gibi alanlarda gorulmektedir. Gunumuzde 
entelektuel alanlara da yayllan bu tur 
qalrgma bir qok ulkede yasal duzenlemelere 
kavugturulmugtur. Baz~  ulkelerde genel ig 
mevzuatr iqinde ele a l ~ n m ~ g  ve evde 
qal~ganlar~n igqi oldugu kabul edilmigken, 
baz~lar~nda ozel yasalarla duzenlenmigtir. 
Ornegin Almanya'da 1974 yrl~nda revize 
edilen Evde Cal~gma Yasas~yla buyuk 
olqude hizmet iligkisine yaklagtrrrlmrgtrr 
(Blomeyer. s. 206). Arjantin, Avusturya, 
Costa Rica, Finlandiya, Yunanistan, ispanya, 



Brezilya,italya, Filipinler, Macaristan, lsv i~re,  
Kuba, Venezuella gibi ulkelerde de bu tur 
~a l rgma ya ig yasalarlyla ya da ozel 
yasalarla duzenlenmigtir. Buna kargrl~k 
Hindistan Bangladeg, Sili, Mlslr, Hongkonk, 
Pakistan, Singapur, Nijerya, G.Afrika ve 
'Turkiye'de bu konuda h i ~ b i r  yasal 
duzenleme mevcut olmad~gr gibi bu tur 
Gallgma kendi ad ve hesabrna Gallgma 
olarak kabul edilir (L.Vega Ruiz. Homework: 
Towards a new regulatory frame work, 
International Labour Review ILO, 199212 
s.198 vd.). 

ILO'nun-1996 ylllnda kabul ettigi evde 
~alrgma ile ilgili 177 say111 sozlegmesinde 
evde Gallgan; kendi evinde veya igyeri 
dlgrnda olmak kaydryla, kendi se~t ig i  diger 
yerlerde gerekli olan ozerklik ve 
baglmsrzlrga sahip olanlarln bu 
sozlegmenin kapsamlna girmeyecegi 
belirtilmigtir. Dolaylsryla sozlegmenin 
b a g ~ m l ~  ~ a l ~ g a n  ev ig~ilerini kapsad~gl kabul 
edilmigtir. 

(BK md. 36012). Bu ozellik evde ~a l rgmay~ 
eser sozlegmesinden ayrran en onemli 
ozelliktir (Ruiz, s. 202). Bununla beraber bu 
ijzellik dahi bizce i5zel bir yasa hukmu 
olmad~kqa evde qall$may~ hizmet akdi 
kavram~na sokmaya yetmez. Bununla 
beraber bu husus tartlgmalrdrr (Bak. B. 
Ozdemir, Ev Gallgmasr, Prof. Dr. K. 
Oguzman'a Armagan, Ankara 1997, s. 127 
vd., 146) Evde ~alrgma tele Gallgma ile de 
karigt~r~lmamalrdrr. Cunkii tele Gallgma bir 
bilgisayar bagrnda ve genellikle kendi evinde 
ya da ozel bir buroda yaprlan qallgrnadlr. 
Cogunlukla as11 igyerine on line veya off line 
baglantrsl ile baglldlr. Bilgisayar agl igveren 
taraf~ndan kurulur ve i g ~ i  zaman zaman asrl 
igyerine gorunmek zorundadlr (Blomeyer, s. 
206) Evde ~alrgma ig~ i ye  ailesiyle birlikte 
yagama, qalrgma zamanrnl kendi belirleme, 
igyerine gidip gelme kulfetinden kurtulma 
avantajlarl saglar. Ozellikle kadrnlar i ~ i n  
idealdir. Ancak ucretlerin duguk olugu, 
qalrganl sosyal izolasyona itmesi ve istihdam 
guvencesinden ve k~smen sosyal 

Bu sozlegmede evde ~ a l ~ g a n  ig~i lere egit guvenlikten yoksun blrakmasl aGlslndan 
davranma ilkesinin uygulanmasl sagilk ve ig Gallgan i ~ i n  saklncalrdrr. igyeri masraf lar~n~ 
guvenliklerinin korunmasr sosyal guvenlik azalttlgr, maliyeti dugurdugu, igveren i ~ i n  
haklarl, ~alrgmaya baglamada asgari yag sayrsal esneklik sagladlgl, sosyal guvenlik 
srnlrl anallk halinde koruma gibi pek ~ o k  ilke kulfetlerinden kurtard~gr i ~ i n  igletmeler 
kabul edilmigtir. a~rslndan yararlrdlr (Yavuz, Esnek Callgma, 

177 say111 sozlegme henuz Turkiye 
tarafrndan onaylanmlg degildir. 

Evde Gallgma ulkemizde de ylllardan 
beri bilinmekte ozellikle dokuma, 
konfeksiyon, paketleme sanayinde o lduk~a  
yayglndrr. Evde Gallganlar bir veya b i r k a ~  
igverene bag11 olarak qal~glrlar. Ancak bu 
bagrmlllrk bireysel - hukuki bag~mllllktan ~ o k  
ekonomiktir. Nitekim Uretilen her parGa ma1 
i ~ i n  onun iyi - kotu olduguna bakrlmakslzln 
baglangl~ta kararlagtlrllan ucret odenir. Eger 
igveren uretimin kalitesinden memnun 
degilse bir dahaki sefere ona ig vermez. 
Oysa alt igverenlikte (eser sozlegmesinde) 
alt igverenin urettigi malln kalitesi igverenin 
isteklerine cevap verecek nitelikte degilse 
kararlagtrrrlan ucrette indirime neden olur 

S. 62-63) 

Evde Gallgma igletmeler i ~ i n  buyuk bir 
esneklik saglamakta ise de ulkemizde evde 
~ a l ~ g m a  ile ilgili yasal duzenleme 
bulunrnad~gl iqin bizce ig hukukunun 
kapsaml dlg~ndad~r. 

c) Odunq i$ iliqkisi 

Burada igverenin kendisine hizmet akdi 
ile bag11 olan bir ig~ in in  ig gorme edimini 
belirli ve g e ~ i c i  bir sureyle bir bagka 
igverenin emrine vermesi sozkonusudur 
(Ekonomi. Yeni Yaklaglmlar, s.189). O d u n ~  
ig iligkisi o lduk~a yeni bir olaydlr. 1970 lerin 
bagrnda ortaya Glkan bu iligkide u~ kogeli bir 
hukuki iligki mevcuttur. O d u n ~  i g ~ i  veren 



igletme ile igqiler aras~nda klasik ig iligkisi, 
odunq igqi alan igletme ile odunq veren 
igletme aras~nda odunq igqi qal~gt~rma 
anlagmas1 ve odunq alan igletme ile odunq 
igqi arasrnda bir tur eksik ig iligkisi (Karg. 
Blomayer. s.207). Bu iligkilerde igqi odunq 
de verilse ucretini odunq igqi veren 
igletmeden almakta fakat igqiyi gozetme ve 
koruma yukumlulugu ile igqiden ig talep 
etme hakk~ odunq veren igletmeden odunq 
alan igletmeye geqmektedir. Boyle bir devir 
de dogal olarak igqinin rlzasl ile mumkun 
olmaktadrr. Nitekim, BK.md.320 bu konuda 
aqlktlr. A y n ~  gekilde igqi rlza gosterirse ucret 
odeme borcu da geqici bir sure iqin odunq 
alan igverene geqebilir (Ekonomi s.190-191). 
Bu takdirde bunu normal ig iligkisinden 
ay~rmak zorlagmaktadlr (Bu konuda ayrlca 
bak. E.Akyigit. ig hukuku Aq~slndan Odunq 
ig iligkisi, Ankara 1995, s.88 vd.). 

Bu yolla igletmeler iggucu fazlasln~, 
igqiyi igten q~karmaksrz~n bagkas~na 
devredebilmekte, boylece yukunu 
hafifletmekte, belirli bir kapasiteye gore 
qal~gan igyerleri ise kalifiye elemanlar~n~ her 
zaman muhafaza edebilmekte, odunq alan 
igletmeler de geqici iggucu iht iyaqlar~n~ 
guven duyduklarl igletmelerden 
saglayabilmektedirler. Ancak bu iligkinin 
devletin ig ve igqi bulma (ig aracl l~g~) faaliyeti 
tekeline bir mudahale tegkil ettiginden endige 
edilir. ig aracll~glnda aracl kurum ile istihdam 
edilecek kigi aras~nda herhangi bir hizmet 
iligkisi mevcut olmazken, odunq ig iligkisinde 
odunq veren igverenle odunq verilen igqi 
araslnda hizmet iligkisi kurulur ve bu iligki 
odunq suresinde de devam eder (Centel. 
Esneklegtirme, s.249). 

Bununla beraber Avrupa Hukuklarlnda 
odunq ig iligkisinin ikinci bir gorunug gekli 
daha vard~r. Geqici qallgma (temporary 
work) da denilen bir turde ozel istihdam 
burolar~ taraflndan ige al~nan igqiler bu 
firmalar tarafrndan ihtiyaq duyan firmalara 
(user) geqici iglerde qal~gtrr~lmak uzere 
adeta odunq verilmektedir (Y.K.Manitakis. 
New Forms of Work. Labour Law and Social 

Security Apects in the European 
Community, Luxemburg 1988, s.59-60). lgte 
burada odunq ya da geqici igqi qal~gt~rmanln 
devletin igqiye ig bulma gorevine bir 
mudahalesinden soz edilebilir. Ancak burada 
oyle ozel ihtiyaqlara cevap verebilen bir 
faaliyet ve yogun bir ihtiyaq bulunmaktadlr ki 
a r t~k  devletin bu alandaki tekelci rolu 
yumugat~lmakta, burolar a rac~ l~g~y la  geqici 
qal~gma bir qok ulkede artmaktad~r. 
Avusturya'da 1988 tarihli Arbeits 
kraefteuberlassungsgesetz odunq ig iligkisini 
duzenlemektedir. Bu yasa ozellikle odunq 
igqilerin daimi igqilerle aynl iglemi 
gormelerini, daimi igqilerin ucretlerinden 
agag~ ucret a lmamalar~n~ saglamay1 
amaqlam~g fakat odunq igqi qa l~gt~rma 
konusunda hiq bir s~nrrlama getirmemigtir. 
Ornegin idari makamdan izin alma garb 
yoktur, geqici qal~gt~rmaya iligkin sure 
s~n~rlamasr yoktur (Atypical Working in 
Europe, part 2, ElRR 284, September 1997, 
13). Odunq (geqici) ig iligkisinin Almanya'da 
yaygln bir uygulamas~ vard~r. 1972 tarihli 
Arbeitnehmeruberlassungsgesetz ile 
duzenlenmig olan bu kurum daha sonra 
1988, 1994 ve 1997 de degigikliklere 
ugramlg bulunmaktad~r. Yasan~n amacl 
geqici igqilerin korunmasldlr. Geqici igqi 
qallgtlrma, aracl kurum taraflndan Cal~gma 
Bakanl~g~ndan izin allnmas~na bagl~dlr. izin 
kural olarak bir y ~ l  iqin verilir. Fakat uzayabilir 
(md.2). lzin al~nmadan geqici igqi 
qal~gt~rllrnas~ hem igqi ile aracl kurum hem 
de geqici igqi qallgtlrmak isteyenle aracl 
kurum araslndaki sozlegmenin geqersizligine 
yo1 aqar (md.9). Bu takdirde ig akdi odunq 
alan igverenle odunq verilen igqi aras~nda 
igqinin odunq alanda qal~gmaya 
baglamas~ndan itibaren kurulmug s a y ~ l ~ r  
(md.10). Geqici ig en qok 12 ayla s~nlr l~dlr.  
Sure bunu agarsa ig iligkisinin odunq alan 
firmaya devredildigi varsay~llr (md.112). 
Geqici igqi saglayan firma kural olarak igqiyi 
belirsiz sureli hizmet akdiyle qalrgtlr~r ve 
igqiye karg~ bir igverenin tum borqlar~na 
sahiptir. Yasa srnai iglerde odunq ig iligkisini 



dijzenlemekte olup ingaat iglerinde 
yasaklamrgtlr (md.l/b) (A.Sollner Grundriss 
des Arbeitsrechts, 12. Auflage, Munchen 
1998, s.325-326). Geqici igqi qallgtrrmaya 
izin veren yasalar Hollanda'da 1988, 
Portekiz'de 1989, Ispanya'da 1994 de, 
Isveq'te 1992'de yururluge girmig olup 
Yunanistan ve Norveq'te henuz yasaktrr 
(Atypical Working, s.15 vd.) Avrupa'da 
geqici istihdamln ilk uygulandlgr ulkelerin 
baglnda gelmekle beraber ingiltere'de 
henuz geqici (odunq) igqi qallgtrrmayl 
duzenleyen, slnrrlayan, izne baglayan bir 
yasa yoktur. Fakat uygulama yaygrn biqimde 
devam etmektedir (Smith/Wood/Thomas. 
Industrial Work, London, Edinburgh, Dublin 
1993, s.15-17). 

Bu vesile ile belirtelim ki UCO genel 
kurulunda 1997'de kabul edilen 181 say111 
sozlegme odunq igqi verme faaliyeti yuruten 
burolarl ozel istihdam burolarl kabul ederek 
bunlar hakklnda daha onceki yrllarda kabul 
edilmig katr hukumleri yumugatmrgtlr. 0dunq 
ig iligkisi uygulamasr hukukumuzda pek 
rastlanmamakla beraber, igqiye ig bulma 
faaliyeti yasa geregi henuz devletin tekelinde 
bulunmaktadlr (igK.rnd.83 vd.). 

IV. ESNEKLESMEN~N ORTAYA 
~IRARDIGI DEG~S~MLER 

1) igyeri Kavramlnda Degigiklik 

Yukarlda bahsedilen tele qalrgma, evde 
qallgma, geqici qallgma biqimlerinde ortak 
nokta qallgma yerinin merkezden 
uzaklagmas~drr. Diger bir anlatlmla igyeri igin 
goruldugu yer ise de bu her zaman igverene 
bag11 olan bir yer olamayabilir. Gerqekten 
teknolojik ve ekonomik geligmeler 
sonucunda igin goruldugu yer kavraml 
genigleyerek igyerinin dlgrna tagmlgtlr. 
Yarg~tayln nispeten eski bazl kararlarrnda 
qallganln hizmet akdiyle qallgtrglnln kabulu 
dolayrslyla sigortalr say~labilmesi iqin 
qallgmasrnl igverenin igyerinde yerine 
getirmesi aranmaktad~r (Yarg. 10. HD., 

27.2.1984, E.1132, K.1166; 20.3.1990, 
E.2547, K.2749; 15.4.1 986, E. 1432, K.2280; 
HGK. 14.10.1987, E. 10-6, K.716). Bu gun 
ise pek qok hizmet akdiyle qalrganln 
qallgmaslnl igyeri srnrrlarr dlglnda yerine 
getirdigi goz onunde tutulacak olursa artlk bu 
gorugun modaslnl yitirdigi kabul etmek 
gerekir. Artlk igverenin igyerinde qalrgma 
klstasl hizmet akdinin en karakteristik niteligi 
olarak kabul edilen baglmlrllk unsurunun 
varlrgr iqin gerekli sayllmamaktadlr. Nitekim 
gunijmuzde igqinin igverene ait igyerinde 
qalrgmasl degil, igverene ait ig veya ig 
organizasyonu qerqevesinde qallgmasl 
baglmllllk unsurunun varlrgr iqin yeterli 
gorulmektedir (Bak. A.Guzel. Fabrikadan 
internete igqi Kavraml ve Ozellikle Hizmet 
Sozlegmesinin Bagrmlrl~k Unsuru 1Jzerine 
Bir Deneme, Prof.Dr.K.0guzman'a 
Armagan, Ankara 1997, s.109 vd.; 
M.Ekonomi. Turk Endustriyel iligkileri 
Sisteminde Yeni Araylglar ve Cozumler, 
Kamu- Ig, Temmuz 1988, s.17-18; C.Saraq. 
506 say111 Yasaya Gore Sigortalr Sayllmada 
Hizmet Sozlegmesine Dayanarak igverene 
Ait lgyerinde Callgma Kogulu, Cimento 
Igveren, Kaslm 1993, s.22-23). 0 halde 
igqinin hizmet akdine dayanarak bir 
igverenin ig organizasyonu iqinde igini 
gordiigu her yer igyeri sayrlacaktrr. 

2) Baglmll Cal~gma Klstaslnda 
Degigiklik 

Yukarlda belirtildigi gibi baglmll qal~gma, 
hizmet akdinin konusu ig gorme olan diger 
akitlerden ayrran en onemli unsurdur. ig 
hukukunun geligim sureci iqinde ekonomik, 
teknik ve hukuki yonleriyle aqrklanmaya 
qal~gllan baglmll qalrgma unsuru en dogru 
biqimde hukuki ve kigisel bagrmlrlrk 
kavramryla aqrklanlr. Serbest qalrgmanln 
kargttl olan kigisel bagrmlrl~kta qallganln bir 
girigimcinin sahip oldugu karar verme 
ozgurlugune sahip olup olmadlgrna, 
qallganrn uretim araqlarrna sahip olup 
olmadlgrna ve igletme rizikosunu uzerine 
allp almadlglna bakrlrr. Eger bunlar yoksa 
kigisel baglmllllktan soz edilir (0.~yrenci .  



Yarg~tayrn ig hukukuna iligkin Kararlar~nrn 
Degerlendirilmesi Semineri 1989, s.5-6; 
A.Kuban. s.63). Hukuki b a g ~ m l ~ l ~ k  ise 
qalrgan~n igverenin emri ve direktifleriyle 
bag11 olmasrnr ifade eder. Bagrmlll~k 
unsurunun klasik gorugte igqi igverene ait 
igyerinde qallgt~gr olqude yukarrda say~lan 
kriterlerin iqinde yer a l d ~ g ~  kabul edilir. Oysa 
bu gorug ar t~k gunumuzde degigmektedir. 
0yle ki gunumuz qalrgma kogullar~ o denli 
karmag~k ve genig bir alana y a y ~ l m ~ g  
durumdadrr ki, bu kriterlerin belki de pek azl 
mevcut olabilmektedir. 0 halde igqinin ig 
ediminin igverenin yonetim ve sorumlulugu 
alt~nda igleyen bir organizasyon iqinde yer 
ald~gr saptanabiliyorsa igqi ile igveren 
aras~nda bir hukuki bagrmlrlrg~n da 
bulundugu kabul edilecektir. Diger bir ifade 
ile qal~gma igverene ait ig organizasyonu 
iqinde yerine getiriliyorsa hukuki 
bag~mlrlrktan bahsedilmektedir. Bunun iqin 
igin igyeri iqinde ya da d ~ g ~ n d a  olmas~ 
farketmez (Guzel. s.111 vd.; Ekonomi. s.18). 
Nihayet igin bagkas~ yararlna yap~lmas~ da 
b a g ~ m l ~ l ~ k  iligkisinin va r l~g~n l  tamamlay~c~ bir 
bagka olqut olarak kabul edilmektedir 
(Guzel. s.113). 

3) Akdin Sona Ermesi Yoniinden 
Degigim 

Dunya'da ozellikle geligmig ulkelerde 
yaganan ekonomik durgunluk ve teknolojik 
geligme igletmeleri kuqulmeye (downsizing) 
itmektedir. Bu da toplu igqi q~kartmalarlna, 
igqilerin igsiz kalmalar~na neden olmaktad~r. 
Kugkusuz ekonomik ve teknolojik gartlara, 
piyasadaki talep oranrna, rekabet gartlar~na 
gore igletmelerin belli bir donemde ihtiyaq 
duydugu iggucu m i k t a r ~ n ~  serbestqe 
belirlemelerinde yarar bulunsa da (sayrsal 
esneklik) bu serbestlik ig~i lerin 
magduriyetleri pahasma da olmamal~d~r. 
Mumkun oldugu olqude igqinin korunmasr, 
gerekli oldugu olqude esneklik duguncesi 
burada da geqerli olmalrdlr (M.Ekonomi. 
Esneklegme Geregi, s.24). 

Avrupa birligi iqinde qrkar~lan birkaq 
yonerge kuresel degigimden kaynaklanan 
igletmelerin yaprsal degigimlerinden dolayr 

igqilerin olumsuz etkilenmelerine engel olma 
ve igin surekliliginin korunmas~ amacr 
tag~maktad~r. Bu yonergeler ote yandan 
esnekligi engellemekten de 
kaqrnmaktad~rlar. 

7511 29 say111 17.2.1975 tarihli Toplu i g ~ i  
Qkarmalarda  ye Ulkelerin 
Mevzuatlar~n~n Uygunlagt~r~lmas~ 
Yonergesi'. Yonerge ile toplu igqi q~karma 
izne baglanmamrg ancak 30 gun onceden 
yetkili mercie haber verme ve igqi 
temsilcileriyle gorugme yap~lmasl gart~ 
getirilmigtir. Toplu igqi q~karma igqinin 
gahs~na bag11 olmayan bir veya birden fazla 
nedenle igqi q~karmad~r. Belli bir zaman dilimi 
iqinde belli say~da igqi q~karma 
gerqeklegmelidir (Bak. A.Heper. Avrupa Ig 
hukuku ve Turkiye ATA Enstitusu, istanbul 
1997, s . 181 vd .) 

igyerinin tiimiiyle veya k~smen 
devrinde igqi haklarin~n korunmas~ 
konusunda uye iilkelerin mevzuatlarlnln 
uyumlagt~r~lmas~na ilipkin yonerge. 
(19.2.1977, 771187). Bu yonerge ile igyeri 
sahibinin degigmesi nedeniyle ekonomik 
butiinluk iqinde yer alan ig ~ligkilerinde 
devaml~lrgln guvence al t~na alrnmas~ 
arnaqlanm~gt~r. Yonergeye gore devir 
halinde hizmet akdinden dogan butun hak ve 
borqlar yeni igverene geqer. Devir ne igqi ne 
igveren aq~s~ndan ig akdinin feshi iqin hakl~ 
bir neden olugturmaz. Fakat devir sonucu ig 
gartlar~nda igqi aqrslndan bir kotulegme 
meydana gelmigse igqi ig akdini hak l~  
nedenle feshedebilir. Bu takdirde feshi 
igveren kendi yapmlg gibi sonuqlarrna 
katlanrr. Devir halinde igqi temsilcilerinin 
yonetimdeki gorevleri devam eder. Toplu ig 
Sozlegmesi varsa yeni igvereni sure sonuna 
kadar baglar (Heper s.198 vd.). 

Goruluyor ki Yonergeler esneklikten qok 
esneklik ya da ekonomik gerekler ugruna 
igqilerin zarar gormelerini onlemeyi 
hedeflemektedirler. 

Almanya'da Feshe Karg~  Koruma 
Yasas~nda 1996 y ~ l ~ n d a  yap~lan 
degigikliklerle feshi oldukqa katr gart ve 
kurallara baglayan hukiimlerde biraz 



yumugama saglanmlgt~r ki b u  konuya 
yukarrda genel hatlarryla deginmig 
bulunuyoruz. B a z ~  Alman hukukqularin~n 
feshe karg~ koruma hukukunun Almanya'da 
artan igsizligi tegvik ettigi gorugunde 
olduklar~ ileri surulmektedir (M.Ekonomi. 
Turkiye'de igqinin Feshe karg~ Korunmas~ 
Bak. 158 say111 ILO Sozlegmesine Yeni 
Model Aray~gr, Almanya'da ve Turkiye'de 
igqinin Feshe Karg~ Korunmas~ Semineri, 
MUHF, s.3-4 Nisan 1997, Istanbul s.83). 

Turk ig hukukunun katl duzeni, degigen 
ihtiyaqlara uyum saglayacak bir qal~gma 
ortamlna geqilmesine, taraflar isteseler dahi, 
imkan verecek nitelikte degildir. Bu nedenle 
az da olsa Yarg~ karar lar~n~n "esneklige 
yonelik araylg" geklinde nitelendirilebilecek 
b a z ~  kararlar~ mevzuata ayk r r~ l~k  
elegtirilerinden kurtulamamaktadrr. 

Yasa koyucunun .arayrg iqinde 
bulundugunu soylemek ise mumkun degildir 
(Ekonomi. Ig hukukunda Esneklegme 
Geregi, s.20). Turk ig hukuku gerek toplu 
gerek bireysel aq~dan genig bir gekilde 
yasalarla duzenlenmig sosyal taraflara bu 
hususta irade serbestisi hemen hemen 
tanlnmamrgtir. 

Yasa koyucu da igverenin daima g u ~ l u  
oldugu, igqinin guqsuz oldugu, igverenin 
elindeki gucu igqinin aleyhine kullanacag~ 
endigesi hakimdir. Yarg~ kararlarrnda da bu 
genelde boyledir. Toplu ig sozlegmelerinde 
bile sosyal taraflara esneklige giden yolda 
fazla bir hareket alanl b ~ r a k ~ l m a m ~ g t ~ r  
(Ekonomi. Esneklegme geregi, s.62). Devlet 
kanun koyucu kimligiyle qal~gma gart lar~n~ 
ve iligkilerini standartlagt~ran bir rol 
ustlenmigtir. Bu nedenle Turk ig mevzuat~ 
y~llardan beri katr kurallar~ni, klasik, standart 
Ig Hukuku gorunumunu muhafaza 
etmektedir. Katr kurallar cezai yapt~r~mlarla 
desteklenmektedir. ig sureleri, hizmet akdi 
turleri, tatiller, qal~gma duzeni, igyeri, k~dem 

tazminat~ bunlara en iyi orneklerdir. 

1. Hizmet Akdi  Turleri A q s ~ n d a n :  

Ig hukukumuzun t a n ~ d ~ g ~  hizmet akdi 
turleri belirli ya da belirsiz sureli akitlerdir. 
Bunlar mevzuat~m~zda aqrkqa duzenlenmig 
olan turlerdir. Uygulamada batr 
ulkelerindekiler kadar olmasa da part-time 
qal~gmalara da rastlanmaktad~r. 
Mevzuat~mlz bunu aqikqa duzenlemig 
olmasa da bazr s ~ n ~ r l a r  iqinde kalmak 
kayd~yla engel olmug da degildir. Bu 
hususlara yukarrda deginilmigti. Burada qok 
klsaca hatlrlatmak arzusundayiz. 

Belirli sureli hizmet akitlerinin atipik 
hizmet akdi oldugunu soylemek kural olarak 
mumkun degildir. Bu qalrgma turu 
baglanglqtan beri mevcuttur ancak istisnai 
niteligi dolay~sryla ve geligen teknoloji ve 
degigen ekonomik kogullar nedeniyle 
esneklik boyutu iqinde ele alrnmaya 
baglanmlgtrr. Belirli sureli hizmet akitleri 
belirsiz sureli hizmet akitlerine gore igqi iqin 
daha az guvenli oldugundan konu yargl 
kararlar~nda daha qok zincirleme hizmet 
akitleri a ~ ~ s ~ n d a n  ele allnmaktadlr. Belirli 
sureli hizmet akitleri ve bunlarln birbirini izler 
biqimde yenilenmeleri feshe kargr koruma 
onlemlerinden once bildirim sureleri, yeni ig 
arama izni, k ~ d e m  tazminat~ ve sair 
yukumluluklerden kurtulma amacryla kotuye 
kullan~lmaya a q ~ k  olduklar~ndan birqok 
ulkede mevzuat ve yargl kararlar~ ile 
s~n~rlamalar getirilmigtir (Ekonomi. Yeni 
Model A ray~g~ ,  s.90). Ulkemizde doktirinin de 
k a t ~ l d ~ g ~  yerlegmig yargl kararlar~na gore 
objektif, hakli neden bulunmadrkqa birbirini 
izleyen belirli sureli hizmet akitlerinin 
kurulmas~, akit yapma h a k k ~ n ~ n  kotuye 
ku l lan~ l rnas~n~ tegkil eder ve boyle bir 
durumda ayrl ayrl belirli sureli hizmet 
akitlerinin degil, baglangrqtan itibaren bir tek 
belirsiz sureli hizmet akdinin varlrgl kabul 
edilir. Belirsiz sureli hizmet akdine donugen 
bu akdin igverence bildirimli ya da bildirimsiz 
feshinde ne gibi hukumler uygulanryorsa o 
hukumlerin uygulanmas~ gerekir. (Ornegin 
bak. Yargltayln 1994 YIII Kararlar~ 



Degerlendirme Semineri s.36; Job sharing konusunda bir uygulamaya 
Degerlendirme Semineri 1993, s.9; ve Yargl kararlna rastlamak mumkun 
Degerlendirme Semineri 1992, s.40). Burada olmamrgtrr. 
ijzerinde durmak istedigimiz ozel bir nokta 
BK.md.33911 deki hizmet akdinin susma ile 
yenilenmesi durumudur. Burada bir eski 
borcun devam etmesi anlamlnda bir uzama 
vardlr. Yoksa eski borq iligkisinin sona erip 
yenisinin kurulmasr anlamlnda bir tecdit 
yoktur (Bak. K.Oguzman./T.Oz. Borqlar 
Hukuku, Genel Hukumler. 2. basl, istanbul 
1998, s.418). Ayrlca susma ile yenilenme 
(uzama) Yarg~tayrn da kabul ettigi gibi bir 
defa (azami bir yrl) iqin soz konusu olup 
bundan sonra hizmet iligkisi gene de devam 
ediyorsa sozlegme belirsiz sureli bir hizmet 
akdine donugur (9.HD. 17.11.1993, 
E. 151 52, K.16726: Degerlendirme Semineri 
1993, s.9). Bununla beraber doktrinde birer 
yll belirli sureli hizmet akitleriyle devam eder 
diyenler de bulunmaktadlr (Alpagut. s.164 
vd. ve orada anllan yazarlar). 

Hukukumuzda part-time (klsmi sureli) 
qallgma duzenlenmig olmamakla beraber 
uygulanmaslna engel bir durum da 
bulunmamaktadlr. Part-time qalrgma 
konusunda uygulamada ortaya q~kan en 
onemli sorunlar asgari ucret, ucret, fazla 
qallgma, yllllk ijcretli izin, hafta tatili, kldem 
tazminatl ve sosyal guvenlik alanlndadlr. 

Cagrl uzerine qallgma ile ilgili b a z ~  
kararlar vardlr. Yargltay bir kararlnda 
kahvede ig bekleyerek qallgan hamalln part- 
time qalrgan bir igqi olduguna karar vermig 
(IO.HD., 8.6.95, E.5048, K. 5358: YKD Ekim 
95, s.1563), bir digerinde de ihtiyaq olunca 
qagrllan igqinin mevsimlik i g ~ i  degil haftanln 
belirli gunlerinde qal~gan devamll igqi 
oldugunu ve ihbar tazminatlna hak 
kazandlgrnr belirlemigtir (9.HD., 1 .11.1995, 
E.13458, K.33266). 

Biz hernekadar mevcut duzenlemede 
evde qalrganln ig Hukuku kapsamlnda 
olmadrgrnl dugunuyor isek de bunu temin 
iqin 1996 tarih ve 177 say111 ILO 
sozlegmesine uygun bir duzenleme 
yapllabilir. Ote yandan tele qallgma 
konusunda da hukukumuzda ne bir 
duzenlemeye ne de bir Yargltay kararlna 
bugune kadar rastlanllmamlgtlr. O d ~ n q  ig 
iligkisi ise bazl ust duzey yoneticilerini 
yetigtirme ve g e ~ i c i  ig aqlglnl kapama gibi 
amaqlarla slnlrll bir uygulama a lan~  
bulabilmektedir. Ornegin bir Yargltay 
karar~na gore, bir igverenin igqisini bagka bir 
igyerinde ~alrgtrrmasr, igverenlik srfatlnr 
etkilemez. (9.HD..4.12.1967. E.8620. 

Bu hususlarda yukarlda Yargltay K.11393: ~enberc i .  ~1105, ~ 0 . 6 6 ) .  
kararlarl da zikredi~erekbi l~i ver~lmigti (Bak. 
Celik. s.202-203).Bizce 1994 tarihli 175 
say111 ILO sozlegmesi kapsamlnda bir 
duzenleme yap~larak esaslar belirlenmelidir. 
Zaten 175 say111 sozlegme madde.11, bu 
sozlegmedeki esaslarln hizmet ve toplu ig 
sozlegmeleriyle tamamlanmasr gerektigini 
ongormektedir. ~ r n e g i n ,  kazanca baglr 
haklar drgrnda part-time ~alrganlarln full- 
time qalrganlarla egit igleme tabi tutulmasl da 
ongorulmektedir. (Bak. md.6,7,8.) 

AB Konseyinin 25.6.1991 gun ve 911383 
no.lu Yonergesi belirli sijreli veya odunq ig 
iligkilerinde ig~i ler in ig guvenligi ve 
sagllklarrnrn korunmasrn~n guqlendiril- 
mesine iligkin onlemler alrnmasr iqin 
qrkarllmlgtlr. Hernekadar bizi baglayrcl yonu 
yok ise de uygulamada goz onunde 
tutulmas~nda yine de yarar vardlr. Yonerge 
md.lle gore, o d u n ~  ig iligkisinden maksat igqi 
ile odunq veren igveren araslnda igqinin 
odunc alan bir baska isverenin emrine onun 

Igqinin bir igyerinde qallgtlgl sure iqinde deneiiminde qal;gmak ijzere verilmesidir 
degigik igverenlerin igyerlerinde klsmi sureli (md.112). Yonergenin esas amacr geqici 
qalrgmrg olmasl krdem tazminatlna hak qalrgacak igyerine gidecek olan igqinin orada 
kazanma bakrmrndan sonucu degigtirmez sagllk ve ig guvenliginin saglanmasr ve bu 
(Yarg. 9.HD.28.12.1984, E.10452, K.12182: konuda bilgllendirilmesi ve egitilmesidir 
Celik. s.203). (md.2,3). 



2. Akdin Sona Ermesi B a k ~ m ~ n d a n  ucretinin tam gun qalrgan igqininki kadar 

Turk ig hukukunun tutucu gorunumu 
hizmet akdinin sona ermesi konusunda 
biraz hafiflemig gibidir. Yarg~tay zaman 
zaman bogluk olan hallerde yasalarl ihtiyaca 
ve amaca gore yorumlama qabasl ieine 
girmektedir. Hakll bir neden yokken arka 
arkaya (zincirleme) akdedilen belirli sureli 
hizmet akitlerinin akit yapma hakklnln 
kotuye kullan~lmasl olarak degerlendirilerek 
aslrnda belirsiz sureli tek bir hizmet akdi 
olarak degerlendirilmesi buna bir ornektir. 
Cunku belirsiz sureli hizmet akdi 
san~ldrg~nln aksine, i s ~ i y i  daha ~ o k  koruyan 
bir sijzlegme t i j r~ 'd i r . -  BU konuda yukar~da 
bilgi verilmigti. Yargrtay~n part-time 
qallgmayl full-time qal~gma duzeyine 
yaklagtlrarak igqiyi korumaya qal~gma 
qabalar~ da gozlenmektedir. Ornegin, 
Yarg.g.HD., onceleri, k~smi  sureli qallgan bir 
igqinin kldem tazminatrna hak kazanabilmesi 
iqin fiilen qallgtrgl gunlerin toplam~n~n bir y ~ l l  
doldurmasl gerektigini aram~gken (1.5.1 986, 
E.3374, K.4502) daha soma krsmi sureli 
qalrgan~n kldem tazminat~ hesabrnda 
sozlegmenin baglanglclyla sona ermesi 
araslnda geqen takvim suresinin esas 
alrnmas~ gerektigine hukmetmigtir 
(21.5.1991, E.753, K.8770: ig hukuku D. 
Temmuz-Eylul 1991, s.438 vd.). A y n ~  esas 
y ~ l l ~ k  ucretli izin hakkr iein de geqerlidir 
(Eyrenci, K~smi  Callgma, s.58-60; Centel. 
Klsmi Callgma, s. 66-67). Yargltay 9.HD., bir 
bagka kararlnda da aynl holdinge bag11 altl 
degigik igveren yanlnda klsmi surelerle 
qalrgan fakat haftallk yasal qallgma suresini 
geqmeyen muhasebe mudurune ait kldem 
tazminatlnln her igverene dugen ig suresine 
gore hesaplanrp altl igveren taraflndan 
tavan slnlrlamaslnl geqmemek kaydlyla tek 
bir tazminat olarak odenmesi gerektigine 
karar vermigtir (5.5.1 987, E.4243, K.4582). 
Karar~n isabeti doktrinde tartlgmalldlr (Bak. 
Tuncay. Cimento igveren, Temmuz 1987, 
s.27; Centel. Klsmi Cal~gma, s.64; Eyrenci. 
Klsmi Calrgma, s.65). Aynl daire igyerinde 
k~smi sureli qal~gma yapan bir igqinin gunluk 

o lmas~n~  isteyemeyecegi sonucuna varm~gtrr 
ki bu da isabetli bir karardlr (9.HD., 
5.5.1 975, E.7229, K.29109: IHU, igK. 33, 
No.2). Buna karg~l~k gunluk yasal eal~gma 
suresini agmadlkqa sozlegme drgrnda 
yap~lan fazla qalrgmalarln lgK.md.35 
anlamlnda fazla qalrgma say~lacagrna fakat 
bunun ucretinin zamll degil normal ucrete 
gore hesaplanlp odenmesi gerektigine 
hukmetmigtir (8.1 2.1 979, E.1494, K.15784). 
Bu kararln yasa kurallarlnln ka t~  qizgisini 
geqemeyen diger bir ifade ile esnek 
olmayan bir karar oldugu gorulmektedir. 

Bu hususta deginmek istedigim bir 
hususta lg hukukumuzda igverene hizmet 
akdi yapma zorunlulugu getiren durumlarda 
(ornegin igK.md.24,25,27; Sendikalar 
K.md.29) bu yukumluliigu yerine getirmeyen 
igverene kargl uygulanacak yaptlrrmln 
niteligidir. ig hukukumuzda bu konuda aqlk 
ifadeli genel bir kural bulunmamakla beraber 
gayrimenkul sat19 vaadini yerine getirmeyen 
malike kargr Medeni K. md.642 uyarlnca 
nasll aynen ifa davasl ae~labilecegi kabul 
ediliyorsa, burada da aynen ifa davasl 
aqllabilecegi kabul edilebilir. 0 zaman 
hakimin kararl igverenin igqiyi yeniden ige 
alma iradesi yerine geqerek sozlegmeye 
kurulmug nazarlyla bakllabilir. Vaktiyle 
M.Ekonomi tarafrndan ortaya atllmlg olan bu 
gorug (ig hukuku, cilt 1, Ferdi ig hukuku, 
3.bas1, istanbul 1984, s.111) taraflmrzdan da 
desteklenmigtir (Tuncay. ig hukukunda Toplu 
igqi Qkarmalar, iHFM 50. YII Ozel Saylsl, 
Istanbul 1973, s. 595 vd.). Yargltay ise 
otedenberi bu goruge slcak bakmamlg, akit 
yapma zorunlululugunun yaptlrlmlnln, para 
cezaslndan bagka bir gey olmadrgrna karar 
vermigtir (Ornegin, 9.HD., 26.11.1980, E. 
18844, K.12214). 

Nihayet Yargltay igverenin hizmet akdini 
fesih yetkisini s~n~rlayan toplu ig sozlegmesi 
hukumlerine karg~ q~kmamakla beraber bu 
slnlrlamalarln igverenin fesih hakk~n i  
ortadan kald~racak duzeye gelmemesine de 



ozen gostermektedir (Bak. N.Celik. ig 
hukuku Dersleri, 14.bas1, Istanbul 1998, 
s.177 vd.) . 

TOPLU DEGERLEND~RME 

Turk ig hukuku aqs~ndan  toplu 
degerlendirme yapllacak olursa durumun 
pek i~ aqc l  o lmad~g~  gorulur. ig hukukumuz 
hizmet akdinin turleri aq~slndan, uygulama 
a ~ ~ s ~ n d a n ,  ig sureleri a~ls lndan sozlegme 
taraflar~n~n serbestileri a ~ ~ s l n d a n  sln~rlaylcl 
hukumlerle donanm~g k a t ~  bir hukuk 
gorunumundedir. Yasa koyucu dunyadaki 
degigimi hala gormemezlikten gelmektedir. 
Yarg~tay da bu konuda b a z ~  ~abalar  drglnda 
esneklige pek yard~mc~ olamamaktad~r. Aynl 
sozleri hizmet akdinin sona erdirilrnesi 
aqslndan soylemek pek hakll olmaz. Cunku 
hizmet akdini fesih imkanlar~ yasal 
qerqevede o l d u k ~ a  kolay oldugundan, 
igletmelerin bundan pek gikayete hakk~ 
o l m a d ~ g ~ n ~  dugunuyorum. Yasalar bu konuda 
igletrnelere esnekligi engelleyecek pek etkili 
hukumler getirmemigtir. Sozlegmelerle 
igverenin fesih hakkl sln~rlandlr~lmak 
istendiginde Yarg~tay onceleri bunu etkisiz 
k~lacak kararlar vermigtir. Sonra ise yukar~da 
degindigimiz gibi fesih h a k k ~ n ~  fiilen ortadan 
kaldlrmamak gart~yla buna izin vermektedir. 
Turkiye'nin onamasl gerekli miydi, degil 

miydi, zamanl~ m ~ y d ~  degll miydi tartlgmaslnl 
bir yana blrakallrn, igverenin keyfi fesih 
yetkisini srn~rlamayr ama~layan 158 say111 
sozlegmeyi 1992'de bir yasa ile o n a d ~ g ~  
halde bugune kadar bunun gereklerini 
yerine getirmemigtir. Yasakoyucu bu alanda 
da aglr kalmaktad~r. Bunda igveren 
~evrelerinin yogun tepkisinin rolu oldugunu 
da unutmamak gerekir. Turkiye 
globallegmenin ortamdayken bir yanda 
istihdama esneklik tanlmayan k a t ~  ig 
Hukuku kurallan, ote yandan ig~ iye  gerek 
duydugu ig guvencesini saglayamayan clllz 
fesih kurallar~ i ~ e r e n  bir mevzuata sahip 
hatta onaylad~gr 158 say111 sozlegmenin 
gereklerini dahi yerine getirmeyen bir 
gorunume sahip ulke durumundad~r. 
Kan~rnca Turkiye'nin part-time ~a l~gmaya ,  
ddunq hizmet akdine, tele ve evde Gallgmaya 
imkan veren ve standartdl91 qallganlarln 
sosyal guvenliklerini de duzenleyen, 
kadlnlar~n qal~gmalann~ gereksiz slnlrlayan 
hukumleri degigtiren, akdin sona erdirilmesi 
konusunda ozel istihdam burolarlnln 
faaliyetine izin veren, ig saatlerini daha 
esnek hale getiren ve bu konuda TiS 
taraflar~na daha genig ozerklik tanlyan fakat 
i g ~ ~ l e r e  de biraz daha fazla ig guvencesi 
saglayan yasal duzenlemelere ihtiyac~ 
vard~r. 

MILLI SAVUNMA BAKANLIGI'NA BAGLI 
AKARYAKIT ~ K M A L  VE NATO POL T E S I S L E F ~  (ANT) BASKANLIGI 

ILE 
SAGLIK BAKANLIGI'NA BAGLI 

REFIK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZI BASKANLIGI 
SENDIKAMIZA UYE OLDU 

Milli Savunma Bakanligi'na bag11 ve kisa ad1 ANT olan Akaryakit 1kmal ve Nato Pol 
Tesisleri Ba~kanligi ile Saglik Bakanligi'na bag11 Refik Saydam Hifzissihha Merkezi 
Baqkanligi sendikamiza iiye olmak iqin baqvuruda bulunmuqlar, bu ba~vurulari uzerine 
Sendikamiz Yonetim Kurulu durumu degerleildirerek uyeliklerini kabul etmiqtir. 

Bu iiye kuruluqlarimizla birlikte sendikamizin iiye sayisi 54'e yukselmi~tir. 


