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G ~ R ~ S  ve guvenligi onlemlerinin de yer aldlgl bir 

Avrupa Birligi (AB.)'nin kurulugu ve 
igleyigi uye ulke ekonomilerinin 
"butijnlegme"sine dayanmaktadrr. Bu 
anlamda, ekonomik butunlegmenin 
kendine ozgu sosyal kogullar~ 
gerektirdiginde kugku yoktur. Gerqekten, 
AB.'nde rekabetqi bir ekonomik buyume 
modelinin tamamlay~crsl olarak kendine 
ozgu bir sosyal politikanln olugturulmasr 
ongoruImugturl. Sosyal politika 
olugturulurken uye ulkelerdeki sosyal 
mevzuat ve uygulamalar dayanak olarak 
allnrnlg2 ve bu tamamlay~cl yaklag~m 
demokratik bir toplumun igleyiginin 
temeli olarak benimsenmigtir. Bu 
anlamda, AB.'ne tam uyelik surecinde 
Kopenhag olqutlerini yerine getirmek 
ijzere yasal duzenlemeler yapmlg olan 
aday ulke Turkiye'de de bu esaslarln 
bilinmesinde yarar vard~r. 

AB.'nde sosyal politikanrn temel 
amaqlar~ndan biri de ig ve yagam 
kogullar~n~ iyilegtirmektir (AB. Ant. m. 
136). Bu iyilegtirme aralarlnda ig saglrg~ 

dizi duzenlemeye konu olugturmaktad~r. 
Bir bagka deyigle, AB.'nde iq pazarln 
kurulugu ve igleyigi qerqevesinde 
qal~ganlar~n is kogullarrn~n 
duzenlenmesine iligkin ilke ve kurallar 
benimsenmigtir. Bu anlamda, lg 
Suresinin Duzenlenmesine lligkin 23 
Kaslm 1993 gun ve 931104 say111 
Yonergenins qal~ganlarln ig kogullar~ 
bak~m~ndan incelenmesi aniam ve onem 
tag~maktadlr. Gerqekten, AB. 
butunlegme surecini tamamlamak; 
kuresellegmenin getirdigi zorunluluklarla 
baga q~kmak ve genigleme surecinin 
gereklerini yerine getirmek 
durumundad~r. Bu anlamda, iq pazarda 
qallganlarln ig ve yagam kogullarrnl 
iyilegtirmek iqin "geligmede egitlik" 
yaklaglrr~l ile d ~ g  pazarlardaki "tabanda 
birbirine denk hale getirme" anlay~gr 
araslnda bir tercihte bulunmak yerine, 
ekonomik ve sosyal gerekleri 
bagdagtlracak qozum arayrglarl iqine 
girilmelidir. Bu qozum aray~glar~, 
ekonomik ve sosyal eklemlenmede yeni 

1 Sylvie HENNION-MOREAU, "L'influence du droit social cornrnunautaire sur le droit interne," Droit Social. No. 718, 
juillet-aoQt 1992, s. 736. 

2 Philippe MARTIN, "Le droit social cornrnunautaire: droit cornrnun des Etats rnernbres de la Cornrnunaute 
europeenne en matiere sociale?" Revue trirnestrielle de droit europeenne. No. 4, octobre-decernbre 1994, s. 612. 

3 JOCE, No. L 307, 13/12/1993. Ydnerge 23 Kas~rn 1996 tarihinde yururluge girrnigtir. 



tercihleri zorunlu krlarken, uye ulkelere 
gore pek qok baklmdan geri durumdaki 
aday ulkelerin sosyal politika alan~ndaki 
sorunlarlnln qozumunde topluluk 
muktesebatln~n onemini ortaya 
koymaktad~r. Bu qerqevede qallgma 
kogullarr n ~ n  duzenlenmesinde esneklik 
ve kurals~zlagt~rma egiliminin kendini 
gostermesi gaglrtlc~ degildir. 

A. is ve Y a ~ a m  K o ~ u l l a r ~ n ~ n  
lyile~tirilmesi 

AB. duzeyinde ig ve yagam 
kogullarlnl iyilegtirmek iqin getirilen 
duzenlemelerin iki yonlu bir amaca 
yonelik oldugu bilinmektedir. Bir yandan 
ulusal sosyal mevzuatlarln iqerdigi 
yukumlulukler araslnda varolan 
farklllrklarln hakslz rekabete yo1 

iyilegtirilebilir. Cunkii, ig suresinin 
k~salt~lmasl hem qall~anlarrn refahlnl 
artrrmaya, hem de nominal ucrette bir 
degigim olmadan daha uzun bir 
dinlenme suresine kavugarak 
igletmelerin verimlilik ve gelir 
art~glar~ndan yararlanmalarlna olanak 
tanryabilir. 

Bu genel anlatrmr AB.'nde ig ve 
yagam kogullarlnr iyilegtirme amaclna 
dayanak olugturan ig sijresinin 
duzenlenmesi v e ~ a l ~ g a n l a r ~ n  
dinlenmesine iligkin hu ku ksal 
duzenlemeler ve bunlar~n uygulamaya 
konulmaslnda yararlan~lan yontem 
baglamrnda degerlendirmek 
gerekmektedir. 

2. Hukuksal Dayanaklar 
aFmaslnr onlemek, diger yandan iq AB. hukukunda ig ve yagam kogullar~ 
palarda ~ ~ l ~ $ ~ ~ l ~ ~ ~ ~  benzer korumadan Avrupa Ekonomik Toplulugu (AET.) 
yararlanmaslnl saglamak istenmigtir4. Antlagmasrnrn 11 7 ve 11 8. maddelerine 
Bir bagka de~iglet s o s ~ a l  politikada dayanllarak iyilegtirilmek istenmigtir AB, 
saglanacak egitlik, ipletmeler aras~nda Antlagmaslnda da yer alan bu iki 
rekabet kogul lar~n~ egitlemenin en hukmun (m. 136 ve 137) iqeriginin slnlrll 
guvenilir yollar~ndan biri olarak oldugu bilinmektedir, 
dusunu1mustur. 

1. Kavram 

Ger~ekten, AB.'nde ~ a l ~ g a n l a r ~ n  ig 
ve yagam ko~ul lar~nr n iyilegtirilmesinin 
"geligme iqinde egitlenmesiVne olanak 

Ig sijresinin duzenlenmesi (ya da tanlyarak hlzlandlracak olan "ortak 

s~nrrlandrrrlmasr) ~al~ganlarrn sagl~glnln pazarln igleyigiHdir (AB. Ant. m. 136). 

korunmasr v e guvenliginin Ayrrca, Komisyon sosyal alanda 
saglanmaslnln yollarlndan biridir. Bu aragt~rmalar yapacak, tavsiye ve gijrijg 
sayede ig ve yagam kogullar~ da bildirerek uye devletler arasrnda s~kr 

4 Nicolas VAL1-ICOS, Droit international du travail. X erne edition, Dalloz, Paris, 1983, s. 146. 
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igbirligini sadece hlzlandlracaktlr (AB. 
Ant. m. 137). 

Bu iki hukum qallganlarrn sagl~glnrn 
korunmasl ve guvenliginin saglanmasl 
bak~mlndan doyurucu biqimde 
duzenleme Yapma olanagl 
tan~mamaktadlrs. Bu konuda tek qlk~g 
yolu, uye ulkelerde farklillklari iq pazarln 
igleyigine engel olugturabilecek 
mevzuatlarln yaklagt~r~lmas~n~n hukuksal 
temeli 94. maddeye bagvurulabilmesidir. 

118A (AB. Ant. 137.) maddesinin ig 
sagllg~ ve guvenligi alanlnda 117 ve 118. 
maddelerin hukuksal boglugunu 
doldurma olanagl tanld lg~ ileri 
surulmugtur7. 

[lye devletler, qallganlarln sagllk ve 
guvenligini korumak iqin, ozellikle 
qal~gma ortamlnl iyilegtirmeyi saglarlar 
ve bu alanda varolan kogullarrn geligme 
iqinde uyurnlulagt~r~lrnas~ amaclna 

yonelirler" (m. 13711 ). 
Bununla birlikte, ig ve yagam Bu hukme dayanarak 23 Kasrm 

kogullarlnl iyilegtirebilmek iqin 94. 1993 gun ve 931104 saylll ig Suresinin 
maddeye dayanarak yonergelerin 

Duzenlenmesine iligkin Yonerge 
hazlrlanmasl: uye ulkelerin oybirligini 

hazlrlanrnlgtlr8. 
gerektirdigi, yonergenin hazlrlanabilmesi 
iqin iq pazarln igleyigi uzerinde dogrudan Ote yandan, 11 8A maddesiyle "bu 

bir yanslmanrn bulundugunun kabul 
edilmesi ve yasama usulunun 
tamamlanmasl iqin gerekli olan sure ile 
teknik geligmelerin h ~ z l  arasrndaki 
uyumsuzluklardan ileri gelen guqlukler 1 
Temmuz 1987 tarihinde yurul-luge giren 
Tek Avrupa Senedi ile AET. 
Antlagmaslnln gozden geqirilmesine 
neden olmugtut-6. 

Bu anlamda, AET. Antlagmasrna 
1 OOA (AB. Ant. m. 96) ve 11 8A (AB. Ant. 
m. 137) maddeleri eklenmigtir. Bu iki 
hukum Konseyin yonergelerin kabulunde 
bundan boyle nitelikli qogunlukla karar 
almaslna olanak tanlmlgtlr. Ogretide, 

yonergelerde kuquk ve orta olqekli 
igletmelerin kurulmasl ve geligimini 
engellemesi o las~ idari, mali ya da 
hukuksal klsrtlamalar getirmekten 
kaq~nll lr" hukmu de getirilrnigtir. Bu 
duzenleme Topluluk duzeyinde iggucu 
piyasasln~n esneklegtirilmesi ve 
kurals~zlagtr rma pol i t ikas~n~n 
benimsenmesi olarak d a 
yorumlanmaktad~rg. 

ig ve yagam kogullarlnln 
iyilegtirilmesinde 136. madde 
mevzuatlarl "uyumlulagt~rma" ve 
"yaklagtlrma" gibi iki referans~ 

5 Sylvie SIFFERMANN, "Reglementation communaulaire et pratique de I'inspecteur du travail: influences des 
directives sociales et economiques (art. 11 8/A el 1 00/A)," Droit Social. No. 1, janvier 1993, s. 33. 

6 A. k., S. 33-34. 
7 A.k . ,s .34.  
8 CJCE. Aff. C-84/94 Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'lrlande du Nord c/ Conseil de I'Union europeenne. Cour 

de Justice des Communautes Europbennes, JOCE c-9 de 11 janvier 1997, s. 10. 
9 Elian VOGEL-POLSKY, "L'Acte unique ouvre-t-il I'espace social europeen?" Droit Social. No. 2, fevrier 1989, s. 183. 
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kapsamaktadlr. 137. maddede ise 
"mevzuatlar~n uyumlulagt~r~lmasr"na yer 
verilmigtirlo. 

3. Yontem 

AB.'nde i9 kogullarln~n 
duzenlenmesinde benimsenen yontem 
aragt~rlllrken, oncelikle topluluk sosyal 
hukukunun ozelliklerine ve butunlegme 
surecinde geqirdigi degigime 
deginilmelidir. Ardlndan, 931104 say111 
Yonergenin dayanagl olan 137. 
maddede benimsenen mevzuatlar~n 
uyumlulagt~r~lmas~ yontemi 
aq~klanmalrdr r. 

Oncelikle, AB.'nde sosyal politika 
uye devletlerin yetkisine blrakllmig olup, 
Topluluk kuruluglar~ salt yasa onerme 
yetkisin.e sahiptirll. 

Bu anlamda, topluluk sosyal hukuku, 
uye devletlerin sosyal sistemlerinin ortak 
hukukundan qok, ortak iggucu 
piyasaslnrn hukukudur. Uluslarustu 
ozelligi nedeniyle ozerk ve turu kendine 
ozgu bir olugumdan dogan ulusal 
hukuklarl butunlegtirici etkilere sahip bir 
ortak hukuk soz konusudur. Bir bagka 
deyigle, Avrupa sosyal hukuku ulusal 
hukuklarln qegitliligini kapsamakta, aynl 
zamanda kendine ozgu deger yargllarlnl 
iqermekte ve ozerk bir hukuk sistemi 
iqinde birbirine yaklagtrrmayl 
ongormektedirl2. 

10 A. k., S. 183-1 84. 
11 A. k., s. 183. 
12 MARTIN, s. 611-612 ve 630. 
~~'VOGEL-POLSKY. s. 13. 

Tek Avrupa Senedi'nin yururluge 
girigine kadar Avrupa sosyal hukukunda 
"kamu mudahalesi" anlaylg~n~n egemen 
oldugunu belirtmek yanlrg olmaz. 
Gerqekten, AB.'nin sosyal politikasrnda 
bir donum noktasl olarak nitelendirilen 
1974 tarihli Sosyal Eylem Program1 ile 
qallganlar~n ig ve yagam kogul lar~n~ 
iyilegtirme amacl agrlarak, "korunmaya 
muhtaq" kesimler yararlna mudahale 
onerilmigtirl3. 

Sosyal uyumlulagt~rma uye 
devletlerin Toplulugun destegiyle 
sag!ad~klar~ bir dinamiktir. Sosyal 
uyumlulagt~rman~n amaqlarl pazarln 
igleyi~ini duzenleme perspektifi iqinde i+ 
ve istihdam kogullarlnrn egitlenmesiyle 
ozetlenebilir. Bununla birlikte, bu 
egitleme dinamiginin ulusal mevzuatlar~n 
tekduzele~tirilmesine yo1 aqmadlgl da 
aq~ktrr; topluluk sosyal hukukunun 
uygulamasln~n sonuqlarl ortak bir iggucu 
piyasaslnda yer alan ekonomik 
aktorlerin egitligini artIrma egilimi tag~drg~ 
ileri surulebilir. 

lg hukukunda asgari hukumlerin 
kabulu qalrpanlar~n korunmasl 
baklmlndan geri durumda bulunan uye 
ulkelerde i~ ve yaSam kogullar~nrn 
iyilegtirilniesini saQlamaya elverigliyse 
ortak iggucu piyasasrnln herhangi bir 
kurallnrn iq pazarda rekabet kogullarlnl 
duzeltme etkisine sahip olacaglnda 
kugku yoktur. 



T ~ J H ~ S  MAYIS - AGUSTOS - 2002 

Bu baglamda, sorun uye ulkelerin ve bireyci b i~ imde  anlagllan egitliktir: 
igletmeler araslndaki rekabet, istihdamln rne~ru  bir rekabetin kogullar~n~ yaratacak 
surekliligi, ekonomik bunalrmrn yo1 a ~ t r g ~  b i ~ i m d e  ekonomik aktorlerin kendi 
b u t ~ e  krsrtlamalar~ ve Topluluk hukuk aralarlnda egitligini guvence altlna almak 
metinlerinden dogan yukumlulukler gibi soz konusudur. 
gerek~elerle kendi sosyal mevzuatlarrnl 
temel alarak egitleme egilimi i ~ i n e  
girmeleridir. Bununla birlikte, Topluluk 
duzenlemelerinde Callganlarln Temel 
Sosyal Haklarr Topluluk Sartr'nda salrk 
verilmig olan "geriletmeme" hukmunun 
konuldugunu, "yonergenin uygulaniaya 
konulmaslnln ~a l rgan lar~n korunlnasr 
genel duzeyini geriletmek i ~ i n  ge~er l i  bir 
g e r e k ~ e  olugturmayacag~n~" belirten 
hukmu ozellikle vurgulamak gerekir. Bu 
tur bir formul kurals~zlagtrrma 
egilimlerine kargr etkin bir savunma aracl 
olugturabilirl4. 

Diger aday ulkeler i ~ i n  oldugu gibi, 
Turkiye'nin AB.'ne tam uyeligi 
sonraslnda ortak iggucu piyasasrna 
ka t~ l lm ger~eklegecek ve dolayls~yla 
"geriletmeme" hukmu gozetilerek 
mevzuatlarln yaklagtrr~lmas~ 
gerekecektir. 

Bu genel anlaylg herhangi bir 
uygulamanln kendine ozgu yanlar~ndan 
vazge~meksizin topluluk hukukuna 
nufuz etmig gibi gorunmektedir. Boylece, 
sosyal alan her geyden once avrupa 
pazarlnln sadece bir ornek yuzunu 
olu~turan ortak i ~ g u c u  piyasas~ prizmasl 
i ~ i n d e  ele allnmlgtlr. Pazarln deger 
yarg~larlndan ve ozellikle bireysel iglem 
egitligi ilkesinden derinden etkilenen bir 
Avrupa normatif modeli uzerinde - 
ekonomik bijtunlegme arac~lrgryla - 
ulusal sosyal sistemlerin ve hukuklar~n 
srralanmasr istenmigtir. 

Avrupa sosyal hukukunun ortak 
iggucu piyasasln~n, genig anlamda iyi 
igleyigi aktorlerin aklc~l~glnr ve iggucunun 
korunmaslnda asgari kogullar~ gerektiren 
bizzat Avrupa pazarlnln, 
duzenlenmesine yonelik a r a ~ l a r  
butununden olugtugu belirtilmelidirls. 

Toplulugun olugumu ekonomik Bu baglamda, Komisyon'un ig 
liberalizmin deger yarg~lar~ butununden 

Sagllglnln korunmaslnln ve guven,igin 
esinlenmigtir hukuku saglanmaslnln etmenleri 
olugturulurken, pazarln deger o lmas~n~  istemedigi de bilinmektedir lg 
yargrlarlna, ozellikle mallar~n. kigilerin, sagllg, ve guvenliginin AB..ne bir maliyeti 
hizmetlerin ve sermayelerin serbest 

olacaktlr. Ancak, bu maliyeti ustlenmeye 
hemen hemen varolug hazlr olmak gerekir. Ayr~ca, Komisyon 

kogulu olarak guvenilmigtir. (Dolagrm) Uluslararasl Callgma Org utu 
serbesti (si) ilkesinin dogal sonucu soyut GerGevesinde bu tOr bir yaklaglmln 

14 MARTIN, S. 626-627. 
15 A. k. ,  S. 627-629. 
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dunyanln geri kalan klsmlna 
yaygrnlagtlrllmasrna katkr da 
bulunabilirl6. 

Bu anlamda, ig sagl~glnln korunmasr 
ve giivenliginin saglanmasl temel 
alrnarak ig suresi ve dinlenmeyi 
duzenleyecek bir (931104 sayrll) yonerge 
hazlrlanmasr hem mevzuatlarln 
yaklagt~r~lmas~, hem de iggucu 
piyasaslnda esneklik ve kuralsrzlagtrrma 
hedefi bakrrnrndan incelenebilir. 

B. is Suresi 

AB.'nin 9311 04 say111 Yonergesinin 
iqerdigi duzenlemeleri aqlklayabilmek 
iqin ig suresi duzenlenmesine iligkin 
tarihsel geligimin goz onunde tutulmasl 
gerekmektedir. Cunku, sosyal politikanln 
temel bir kurumunun tarihsel dayanaklarr 
goz ardr edilecek olursa, gunumijzdeki 
olugumlar~ degerlendirmek olanaksrz 
hale gelebilir. 

1. is Suresinin Diizenlenrnesi 

Tarihsel geligimi iqinde ig suresinin 
duzenlenmesi incelendiginde uq temel 
ozelligin ortaya yktrgr gorulmektedir. 
Bunlarda birincisi, ig suresine haftalrk, 
yllllk ve mesleki yagam boyunca getirilen 
srnrrlamalarla kendini gostermesidir. 
1980'li yrllara gelinceye kadar ijcrete 
iligkin istemlerin temelini olugturan ig 

suresi salt bireysel ig ili~kisinin degil, 
aynl zamanda yagam biqimlerinin 
donugumunde de en guqlu unsurlardan 
biridir. Son 20 yrla baklldrgrnda, 
toplumsal degigimin temel 
gostergelerinden biri v e 
kuralsrzlagt~rmanrn da onde gelen hedefi 
haline gelmigtirl7. 

lkinci olarak, ig sijresini krsaltmaya 
kogut olarak, genqlerin aktif yagama 
daha geq katlldrklarr, erken emeklilerin 
sayrlarrnrn giderek arttlgl ve norm dl91 
(atipik) qallgmanln yayg~nla~t lg l  
gozlenmigtir. Bu da, yaprsal bir degigimi, 
yani imalat faaliyetlerine baglr (norm dl91 
qal~gmanln en yaygln oldugu) 
hizmetlerin geniglemesini ifade 
etmektedir. Bu degigim ig organizasyonu 
ve ig suresinde fiilen donugumleri 
beraberinde getirmektedir. 

Uquncu olarak, yeni tekniklere geqig, 
ig~ilerin tercihleri ile rekabet ve talebin 
geligimini gogusleyecek biqimde esnek 
gemalara gore uretimi duzenlemenin 
giderek artan gereksinmesinin etkisi 
altlnda ig suresinin duzenlenmesi 
yontemlerinin qegitlenmesiyle kendini 
gostermektedir. Esnek saatler, ekip 
halinde qalrgma, daha krsa sureli hafta, 
derlgelenmig saatler, ortalama ig 
suresinin hesaplanmasr ve kumeler 
halinde qallgma salt "tam zamaninda" 
qallganlarlnki ile yalln uretimi birlegtirme 
degil, aynr zamanda geleneksel ig 

' 6  Jean-Fran~ois LEBRUN, "Vers un espace kconomique et social," Commission des Communautes Europeennes, 
Europe Sociale. 1/90, s. 36. 

17 Alain SUPIOT, "Temps du travail: pour une concordance des temps," Droit Social. No. 12, decembre 1995, s. 947; 
Jean Yves TOLLET, Christian GAVINI, "La duree du travail: contruction et deconstruction d'une norme." Droit Social. 
No. 4, avril 1994, s. 365. 



haftasl kavramlnr yok etme ve yerine bir yandan zaman, diger yandan Gallgmanln 
ig sistemleri yelpazesini koyma egilimini olqu birimi olarak dugunulmugtur. Bu 
de taglmaktadrrl8. anlaylga gore, sure salt bir zaman o l ~ u  

Gunumuzde, Turkiye'nin AB.'ne tam birimi degildir. Aynl zamanda, Gal~gmanln 

uyelik sijrecinde ger~eklegtirdigi guncel donugumleriyle yeniden tartlgma 

reformlar uretim v e 18 konusu haline gelen bir o l ~ u n u n  

organizasyonundaki donugumlere kogut ifadesidir. Bir bagka deyigle, hem 

olarak ozellikle Gallgma yagamlna iligkin bireysel, hem de toplumsal anlamda bir 

vasal duzenlemelerde esneklik ve uyumun aqlklamasldlr. Topluluk hukuku 

kuralslzlagtrrma isteklerinin yogunlagtlgl, bu zaman uyumu aragtlrmasrna da 

bu isteklerin igveren kesiminden geldigi, katklda bulunmaktadlr. 

ig baglndaki iktidarlarca ustu ortulu de 
olsa desteklendigi ve Gallgan 
sendikalarlnln da konuya yeterince 
duyarllllk gosterdigi bir doneme denk 
dugmugtur. 

lg suresine iligkin 931104 say111 
Yonerge ile bir mevzuat yontemi modeli 
benimsenmig degil, geride kalan yuzyllrn 
sonunda Avrupa toplumunda ig suresini 
duzenleme sorununun kat edecegi yola 
iligkin gu~lukler in ve uyugmazl~klar~n 
ortaya konuldugu ileri surulmektedir. Bu 
metin, kurallarln konuldugu birinci klslm 

(m. 1-16) ve baglaylcl etkiden yoksun 
olarak getirilen ikinci klslm (m. 17-18) ile 
"ger~eklerle bag1 kopuk" olarak 
nitelendirilmektedirlg. Degigimi ortaya 
koyan bu metinle ig suresinin 
duzenlenmesi konusunda mevzuata 
iligkin bir "geri donug"un araG ve 
tekniklerinin benimsendigi 
anlagllmaktadlr. 

Geleneksel anlamda ig siiresi bir 

Avrupa'da 1980'li ylllara kadar sure 
referansl ig iligkilerinde iki yonlu bir iglevi 
yerine getirmigtir. Bireysel ig iligkisi 
baklmlndan bag~rnllllgl ve dolaylslyla 
ucreti o l ~ m e  olanagl tanlrn~g, toplu ig 
iligkileri aqsrndan da duzenlemeleri ve 
dolaylslyla dayanlgmalarl belirlemeye 
yaramlgtlr. 

a. Bag~mll l~g~n 0lqusu 

Ig suresi, bir yandan igverenin ig~in in 
yagamr uzerindeki egemenligini 
slnlrlandlrma, diger yandan ig~ in in  
yukumlulugunu degerlendirrne olanagl 
vermigtir. Bir bagka deyigle, sure hem 
ig~inin bag~rn l r l~g~n~n slnlrrnl ~izmekte, 
hem de galrgmanln karglllgln~ ol~rnede 
rol oynamaktadrr. Bu da (baglmllllk 
suresi ile bir tutulan) ig suresi ile (bogta 
ge~mekle bir tutulan) serbest zaman 
araslnda iki yanll bir karglllkll iligkiye yo1 
aqmlgtlr. Yani ig~in in Gallgtlgl sure igten, 

I* OIT.. La lutte contre le chbmage et I'exclusion: problemes et options politiques. La Conference du G7 sur emploi a 
Lille, Contribution soumise par le Directeur general du Bureau international du Travail. Organisation internationale 
du Travail, Lille, 1-2 avril 1996, s. 20-21. 

19 SUPIOT, s. 947. 



qal~grnadlg~ sure de serbest zarnandan 
say~lrnrgt~r. 

Yonergede igqinin salt igverenin 
hizrnetinde bulundugu sure "ig suresi" 
olarak nitelenip, bu karg~l rk l~ iligki 
yeniden duzenlenrnektedir (rn. 211 ve 
212). Hizrnet sozlegrnesinin yururlugunu 
olqen (yukurnluluk) sure (si) igqinin 
(bireysel) yagarn suresinden tecrit 
edilrnig ve qallgrnan~n igqinin kigiliginden 
ayr~labildigine dayand~r~lrnlgt~r. 

Bu yonuyle, bir yandan esasen 
kad~nlarln ustlendigi evde qal~grna (ev 
igleri) ve egitirnde (qocuklar~n bak~rnr ve 
egitirni), diger yandan (q~rakl~k d~g~nda)  
ternel ve rnesleki egitirn faaliyetlerinde 

QeGen sureler d ~ g l  i r im~g 
bulunrnaktad1r20. 

b. Toplu Duzenleme ve 

Dayan~tjrna 

lg suresi igqilerin ~ a l ~ g r n a s ~ n ~  
birbirine uyarlarnaya, ortak uretirn hrzrna 
uyurn saglarnaya ve ortak saatleri birlikte 
geqirrneye yarar. lgverenin belirledigi ya 
da rnakinelerin zorladrg~ bu sure ve 
uretirn h ~ z ~  igqilere qal~grnalar~n~n 
k a r g ~ l ~ g ~ n ~  saglarzl. Boylece: ig 
yagarnlnrn bu e~zarnan l~  hale getirilrnesi, 
ig suresinin toplu guvencelere konu 
olrnas~n~n ve kendiliginden dogurdugu 
dayan~grnalar~n da gerekqesini 
olugturrnugtur. 

20 A. k., s. 948. 
21 A. k., S. 948. 
22 TOLLET GAVINI. s. 367 

Ig suresi, geleneksel anlarnda, 
hizrnet sozlegrnesi ile degil, yasa 
vetveya toplu ig sozlegrneleriyle 
duzenlenrnigtir. Bireysel ig iligkisinde 
keyfiligi azaltrna olanagr tan~yan bu 
anlay19 igqi sendikalar~ taraf~ndan da 
benirnsenirken, yasakoyucunun 
kararlar~na konu olugturrnugtur22. 

lg suresi toplu biqirnde 
duzenlenirken, aynl zarnanda, igqiler 
aras~nda iki tur dayan~grnaya da 
kaynakl~k etrnigtir. Bir yandan ig 
yagarnlnrn egzarnanl~ l~g~,  ~ a l ~ y n a ,  
orgutlenrne v e rnijcadele 
dayanrgrnalar~nr dogurrnugtur. Edirn 
suresi olarak da anlag~lan ig suresi 
igletrnede sendikal ozgurluk, toplu ternsil 
ya da grev soz konusu oldugunda, toplu 
ozerklik suresinin olurnsuz dururnunu 

ijstelik, ig suresi tarnarnlanrn~g 
qal~grnalar~n ternel benzernezligini 
genellikle gizlerne arnaclnr da tagrr. 
Igqiler arasrnda dayan~grna saglarnaya 
katk~da bulunan bizzat bu hukuksal 
i~leyig benzerligidir. 

Ote yandan, birbirine baglanan ig 
suresi ile yurttaglrk (egitirn, ulag~rn ve 
dinlenrne) sureleri aras~nda da bir 
dayan~grna soz konusudur. Bu 
dayan~grna hukuken tanlnrn19tlr. lg 
suresinin duzenlenrnesi, gece, hafta tatili 
(pazar gunu), yrll~k ucretli izin suresi ya 
da egitirn donernleri soz konusu 
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oldugunda bir sosyal yagam suresinin 
olumsuz durumu iqine girdigi 
dugunulmugtur. is suresinden 
kaynaklanan toplu duzenlemeler igyeri 
ile konut arasrnda giderek daha uzun ve 
tehlikeli hale gelen ulagrm suresini 
duzenleyen kurallara da yanslmrg 
bulunmaktadrr. 

Baglmlllrgrn olqusu olan toplu 
duzenlemenin bu iki gorunumu altlnda ig 
suresi olqulebilir, bolunebilir ve kolayca 
hesaplamaya elverigli olan soyut bir 
zaman dilimidir. Aynr zamanda, ivazlr 
baglmlrllkla belirlenen ve ilke olarak 
toplu qalrgmanin benimsendigi soyut bir 
qallgma ile ilgilidir. Buna kargrlrk, 
"serbest" zamanda tamamlanmrg 
qallgma (ozellikle temel ekonomik 
gostergeler baklmrndan) ig suresinden 
sayrlmam~gtrr. 

Geleneksel ig suresi kavramrnda 
toplum iki kutup etraflnda ele 
alrnmaktadrr. Bir yanda, qallgmanln 
tanlndrgr ve kargilrglnln odendigi igqilerle 
onlarln mesleki dayanrgmalarrnln yer 
aldrgl zaman olqu kutbu bulunmaktadir. 
Bu kutup kadrnlarrn, egit haklarla 
katllmak isterlerse, kogullarlna 
katlanmak zorunda kalacaklarl "erkek 
egemen" zamandlr23. Bu sure iqinde ig 
iligkisi toplulbenzerlduzenli uq parqadan 
olugan bir butun olu~turmaktadrr24. 

Diger yanda, onceiikle emeklilerin, 
kadlnlarln ve qocuklarln bulundugu, 

23 SUPIOT, s. 949. 
24 TOLLET, GAVINI, s. 368. 
25 SUPIOT, s. 949. 
26 TOLLET, GAVINI, s. 368. 

parasal karglllk beklemeksizin qallgilan, 
meslek dl91 dayanlgmalara, tatil, 
dinlenme ya da ibadete ayrrlan "kadlna 
ozgu" slnirslz zaman kutbu yer 
almaktadir25. 

2. iS Suresinin Bolunmesi 

Gunumijzde qalrgma sanayi 
devriminin iqerdigi genel ve soyut tanrmr 
artlk kargrlamamaktadlr. Baglrrlll qalrgma 
yerini, gimdiye kadar "serbest" zaman 
iqinde dugunulmug olan, bagrmslz 
qal~gma biqimlerine birakmaktadrr. 
Ancak yeni qaligma biqimlerinin "sahte" 
bir bagrmsrzlik iqerdigi ve 
b a g ~ m l ~ l b a g ~ r n s ~ z  qalrgma arasrnda 
giderek genigleyen "grin bir alanln 
olugtugu vurgulanmalldir. Bu anlamda, ig 
suresinin bireysel duzenlenmesi lehine 
toplu yontemler gerilemektedir. Boylece, 

i9 iligkisinin bireysellbirbirine 
benzemezlduzensiz uq parqaya 
dayanmaya bagladlgl belirtilmelidir26. 

a. Bireysel is Suresi 

lg suresinin uzunlugu ve 
duzenlenmesinde devletten bireye dogru 
zincirleme ge l i~en ig iligkisi kurallarln~n 
ademi merkezilegmesi egilimine tanlk 
olunmaktadrr. Yasadan igkolu toplu ig 
sozle~mesine. igkolu toplu ig 
sozlegmesinden igletme ya da igyeri 
toplu i~ sozlegmesine, toplu anlagmadan 
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hizmet sozlegmesine geleneksel ig 
hukukunun mutlak egemen oldugu ve en 
temel dayanagln~ buldugu ig suresi 
duzenlemesi bolunmugtur27. 

Bu konuda belirleyici olan yeni ilke 
surenin "kendi kendine 
duzenlenmesi"dir. lgkolu, igletme ya da 
igyerinin ig suresini kendi kendine 
duzenlemesi toplu qal~gma ve bizzat 
i g~ in in  igveren taraflndan saptanan 
ama~lara uymasr icin kendi ig siiresinin 
duzenlenmesin(d)e egemen (yetkili) 
olmas~ gerekmektedir. Boylece, ig~in in 
ilk yukumlu1ugune konu olugturmayan 
kendi ig suresini duzenleme yetkisine 
kavugmasl araG borcunu sonuG borcu 
haline getirmektedir. Bu gorunum, 

surekli kullan~labilirligi istemine) yan~t  
veren bir degigimin en aq~k belirtileridir. 
Tum bunlar bir ornek ig sureli istihdamln 
sonunun geldigini aq~kca gostermektedir. 

Bu geligme igletmenin i ~ i n d e  ve 
d~glnda (gece dinlenmesi, evde 
dinlenme, ogle tatili) yagamln i ~ i n e  giren 
toplu uyumlarrn t a m a m ~ n ~ n  agamal~ 
olarak y~k l lmas~na ve bu uyumlar~n 
dayanag~ (sendikal, ailevi ve toplumsal) 
dayan~gmalar~n birbirine bagll olarak 
zay~flamasrna neden olmaktad~rso. 
1Jlkemizde sosyal korumanln geligmiglik 
duzeyi goz onunde tutuldugunda, ailevi 
ve toplumsal dayan~gmaya yuklenmig 
olan rolun anlam ve onemi ig suresi 
yeniden duzenlenirken de gozetilmelidir. 

gunumuzde hukukun incelemesine AB.'nin 9311 04 say111 Yonergesinde 
neden 'Ian1 kaGamak ig siiresinin bu bireysellegmesi art arda 
noktasldlr28. Bu anlamda, ulkemizde yer almaktadlr ,$ sagllgl ve 
yasal duzenleme yapll~rken igletmenin dayanan hukumleri, ender istisnalar~ 
esneklik gereksinmesi ile qal~ganlarln bireysel iGeriklidir, Sozlegrne 
korunmasl araslndaki denge mutlak yoluyla aksinin kararlagt~r~lmas~ hemen 
gozetilmelidir. hemen her zaman mumkun olan ek bir 

Degigken saatler, zorunlu saatler, ig 
suresinin yll uzerinden ya da daha uzun 
surelerle belirlenmesi teknik geligmeye 
(ig suresi alan~nda ortaya q~kan tele 
~al~grnaya),  sermayenin verimliligini 
artirmaya (ekipman kullan~m suresini 
art~rma politikas1na)29 ve kamunun 
istemine (kamu ya da ozel hizmetlerin 

duzenleme olarak kendini 
gostermektedir. "Gorulen igin kendine 
ozgu nitelikleri nedeniyle, ig suresinin 
ol~ulememesi ya da onceden 
belirlenememesi veya bizzat igqiler 
taraflndan belirlenebilrnesi" (m. 1711) 
hukme baglanm~gt~r. "Hizmetlerin ya da 
uretimin surekliligini saglamayl gerektirir 

2' A. k., S. 368-369. 
28 SUPIOT, s. 950. 
29 Karl-Georg LORITZ. "Alman I$ Hukukunda Esneklegmeye Yonelik Cabalar," (Cev.: Tankut CENTEL) Cal~gma 

Hayat~nda Esneklik. Cegme Alt~n Yunus, 27-31 Ekim 1993, s. 22-23; BIT., L'emploi dans le monde 1995. Bureau 
international du Travail, Geneve, 1995, s. 187-188. 

30 SUPIOT, S. 950; Ulrich MUCKENBERGER, "Reflexions pour une redefinition des relations de travail," Revue 
internationale du Travail. Vol. 135, No. 6, 1996, s. 745-746. 
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turden igler" (m. 1712.1-c) a q k  
blrakllm~gtlr. Cogu hukumlerinden 
"sosyal taraflar araslnda bagltlanacak 
toplu ig sozlegmeleri ya da anlagmalarla" 
(m. 1713) ka~lnllabilecegi kabul 
edilmektedir. Hizmet sozlegmesiyle 
haftal~k 48 saatlik azami qallgma 
suresinin aksinin kararlagt~r~labilecegi de 
(m. 1811 -b-i) ongorulmugtur. 

b. Birbirine Benzemez iS Siiresi 

Ig suresi ve serbest zamanln iki yanll 
kargltllgl baglmll l~k suresi olarak 
anlagllan ig suresinin turdeg bir 
kavramlna dayanmaktadlr. Gunumuzde 
bu turdeglik yitirildigine gore, ig suresi ve 
serbest zaman araslndaki slnrrln 
herhangi bir yanlndan baklldlglnda 
ge~irgenligine tanlk olunmaktadlr. 

Bir yandan, yllllk ucretli izin haklarl 
ya da sozlegme (baglmlll~k) iligkisinin 
surekliligini tart~gma konusu 
yapmaks~zln kendine zaman aylrma 
olanagl tanlyan devams~zl~klar igqinin ig 
suresi i ~ i n d e  yer almaktadlr. Yllllk ucretli 
izin haklarl bunun en belirgin ve belki de 
en eski gostergesidir. Ancak, ig~ilerin 
girigimiyle hizmet sozlegmesini asklya 
almanln ortak ozelliklerini taglyan ve 
suresi bazl hallerde ve degigik o l~uler  
i ~ i n d e  ig suresinin iqine girmig olan 
devamslzllk ya da ucretli izin hakklyla da 
tamamlanmlgtlr. i g ~ i  hizmet 
sozlegmesinin yururliigune (~ocuklarlnrn 

sagllk ve egitimi, sabbatik izinler gibi) 
ozel iglerine, (siyasal, hukuksal ya da 
idari) kamusal faaliyetlere veya kamu 
yararlna yahut (toplu temsil, mesleki 
veya sendikal egitim, hukuksal igler ya 
da sosyal kuruluglara kat~lma gibi) 
mesleki faaliyetlere zaman aylrmak 
uzere g e ~ i c i  olarak ara verebilirsl. 

Ote yandan, hizmet sozlegmesinin 
yururluk suresi her zaman baglrnll ig 
suresi olarak nitelendirilemez. Her 
geyden once, i g ~ i  Galrgmak yerine, 
igveren taraflndan igteki geligmeye eglik 
etmeye ya da onceden hazlrlanmaya 
yonelik bir mesleki egitim gormeye 
Gagrllabilir. lgvereni sonuq bor~larrnln 
karglllgl olarak ig suresini kullanmada 
ig~ iye  genig bir ozerklik tanlmlg olabilir, 
b u d a i g~ in in  konumunu 
baglmslzlagmaya (zorunluluk ortadan 
kalkmlg degil, iqsellegtirilmigtir) 
yaklagt~rmaktad~r. 

l g~ in in  ~ a l ~ g m a s ~ n ~ n  izleri, aksine 
serbest zaman uzerine yans~maktadlr. 
Bu olay da iki farklr b i ~ i m d e  
gorulmektedir. 

Ilki, baglml~llk alanlnln ig~in in ozel 
~evres ine geniglemesiyle denk 
dugmektedir. 

Evde Gallgmanln yeni bi~imleri ve 
bilgi iglem aglnda ~ a l ~ g m a y l a  aqllan 
olanaklar, ig hukukunun hemen hemen 
tum hukumlerini ters yuz eden ve ig~in in 
ig suresiyle serbest zamanl i ~ i n d e n  

31 Alain SUPIOT, "Le travail en perpectives: Introduction." Revue internationale du Travail. Vol. 135, No. 6, 1996, s. 668- 
669. 



q~krlamaz biqimde iq ice geqiren bu Gerqekten, AB.'ne uye ulkelerin qogunda 
geniglemenin en tan~nm~g ornekleridit-32. uzun y~l lar boyunca ig suresinin 

Bu genigleme karg~srnda bagrrnlrl~k 
suresi ne serbest zaman, ne de ig suresi 
olarak nitelenebilir. Bu, bazr serbest 
mesleklerde (hekimlik, eczacrlrk, hasta 
bakrcrlrk) saglanan "bak~m" ile 
kargrlagtrrrlabilir ve hukuksal niteligi ig 
hukukunun tanrmlamasrn~ gerektiren 
uquncu tur b a g ~ m l ~ l ~ k  suresidir. 

Serbest zamanln baz~ donemlerinin 
ig suresiyle birlegmesi aynl durumun 
farkl~ bir gorunumudur. Salt yrllrk ucretli 
izin ya da devamsrzlrk hallerinde 
kargrlag~lmaz, aynl zamanda ucretli 
olmayanlar tarafrndan gorulebilir ya da 
sosyal olarak yararlr olduguna karar 
verilen faaliyetlerde de kargrlag~labilir. lg 
hukuku ya da sosyal guvenlik 
hukukunda ig siiresiyle krsmen birlegmi~ 
uq tur faaliyet bu kapsamda 
dugunulebilir. Bunlar; yukumlu olunan 
(qocuk, ozurlu ve yagl~) kigilere bakrm 
faaliyetleri, mesleki egitim ya da ig 
arama faaliyetleri ve kamu yararlna 
gonullu faaliyetlerdir33. 

3. Sosyal Kamu Diizeninden 
Kurals~zla~t~rmaya G e ~ i 9  

Geleneksel biqimiyle ig suresi 
"sosyal kamu duzenil'ne bagl~d~r. Bu bag, 
taraflar~n anlagmaslyla dahi geqersiz 
k ~ l ~ n a m a z  bir kurallar butununun 
olugturulmas~ndan ileri gelmektedir. 

32 MUCKENBERGER, s. 748-749 
33 SUPIOT. s. 950. 

duzenlenmesinde tek araq yasadrr. Bu 
anlamda, ig suresi "hafta" esas alrnmak 
suretiyle duzenlenmi~tir. Ayrrca, ig 
suresine baglr diger hukuksal 
gorunumler aras~nda gun, ay ya da yll 
gibi surelerin de hesaba katrldrg~ 
bilinmektedir. Ornegin, gunluk olarak da 
s~n~r landrr~lan ig suresine iligkin 
duzenlemelerde esasen haftalrk 
tanrmlama goz ardr edilmig degildir. 
Cunku, hafta igqi iqin en lehte sureyi 
olugturmaktad~r. Hafta, surenin 
genigligini s ~ n ~ r l a n d ~ r m a s ~  yan~nda, 
ucretli izin surelerinin ucret hesablna 
kat~lmamas~na da yaramaktadrr. Ayr~ca, 
hafta bir qok sosyal faaliyetin 
gerqeklegmesini de kapsadrgrndan 
onemli bir sosyal zamand~r. 

Haftalrk sure, tanrmr ag~ lmas~  
engellenen bir saat (fazla qalrgma dahil 
en fazla sure) hesab~yla ortaya 
konulmugtur. Oyleyse, bu haftalrk 
referans bir "esneklik" yoklugunun 
karg~lrgrdrr. Bir bagka deyigle, haftalrk ig 
sijresi igletmelerin faaliyetinde (ornegin, 
mevsimlik) degigikliklel-i goz onunde 
bulundurmaya ya da (artan veya azalan) 
sipariglere bag11 olarak ig suresinin 
oranlanmas~na olanak tan~mamaktad~r. 
Ayr~ca, bu haftal~k Gerqeve ekipman 
kullan~m suresi ve (hafta tatili kural~nda 
oldugu gibi) toplumsal iligki olas~lrklar~n~ 
da etkilemektedir. lg suresi konusunda 
"kurals~zlagtrrma" oncelikle haftal~k ig 
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suresi s ~ n ~ r l a n d ~ r m a s ~ n ~  geqersiz 
kllmaktan geqmigtir34. Bir bagka deyigle, 
ig suresi konusundaki yeniliklerin amacl 
qok katl olarak degerlendirilen kamu 
duzeni qerqevesinden $1 kmaktlr. 

931104 say111 Yonergede ig suresinin 
ust slnlrl (fazla qal~gma dahil ortalama 
48 saat) yine haftallk olarak 
belirlenrrligse de (m. 6), ayklrrllklara (4, 6 
ya da 12 aya kadar qlkabilecek 
dengeleme donemlerine) iligkin olarak 
getirilen duzenlemeler (m. 16-1 7) 
referans surenin her zaman 
degigtirilebilecegini gostermektedir. 

lg suresinin duzenlenmesini kamu 
mudahalesinden giderek arlnd~rma 
istemi hem igveren, hem de igqilerden 
geldigi gibi, devlet taraflndan da 
ozendirilmektedir. Bu anlamda, hiq 
kugkusuz farkl~ gerekqelere 
dayanllmaktad~r. 

lgveren kesimi; teknik yenilikler, ig 
organizasyonundaki degigimler ve 
ekonomik uyum yetenegini artlrma gibi 
gerekqelerle i 9 suresinin 
esneklegtirilmesini istemektedir. Ote 
yandan, norm dig1 istihdamln 
yayglnlagmaslna kogut olarak igqilerin 
de ig suresini kendi kendine duzenleme 
istekleri ortaya q~ kmlgtlr. Devlet ise, 
guncel istihdam bunallrnlnln qozum 
yollarlndan biri olarak gorulen ig 
paylag~mlnl, ig suresinin duzenlenmesi 

yoluyla gerqeklegtirmek iqin, ozendirme 
biqiminde mudahalelerle geri qekilmeyi 
tercih etmigtir35. 

lstegin geldigi taraf ve gerekqesi ne 
olursa olsun, i~ suresi agamall olarak 
bireysellegme yonunde geligmektedir. 
Bu anlamda, AB.'ne uye ulkelerde ortaya 
qlkan geligmelerin mevzuat alanlnda 
oldugu gibi, uygulamada da henuz aglr 
igledigi, yani yumugak bir geqigin 
surdugu bilinmektedir36. Ustelik, ig 
suresinin toplu duzenlenmesini koruma 
istegi qerqevesinde bir uzlagma halen 
varllgln~ surdurur gibi gorunmektedir. Bir 
bagka deyigle, ig suresinin 
duzenlenmesinde tumuyle bireysellegme 
soz konusu olmaylp, degigim 
surmektedir37. 

Gunumuzde ig suresinin geleneksel 
normu yerine bireysel bir modelin 
konulmasl henuz tamamlanmamlgtlr. 
Bununla birlikte, azlnllkta kalan igqi 
kumelerine iligkin olsa da yeni bir sure 
yonetim modeline tanlk olunmaktadrr. Bu 
geligmelere kogut olarak ig suresinin 
duzenlenmesinde kurals~zlagtlrma 
uygulamalar~ ortaya qlkm~gtlr. Ulkemizde 
de ig suresi esnekligine geqig iqin 
isteklerin yogunlagt~g~ bir donemde yasal 
duzenlemelere dayall bir "ilkeli esneklik" 
model ve yonteminin tartrgllmasl yararl~ 
olabilir. 

34 TOLLET, GAVINI, S. 365-366. 
35 A. k., s. 367. 
36 Fran~oise FAVENNEC-HERY, "Le travail a temps partiel, 

AUVERGNON, Jose Luis GIL y GIL, "La reforme du droit 
S. 199-200. 

37 TOLLET, GAVINI, s. 368. 

," Droit Social. No. 2, fevrier 1994, s. 165-166; Philippe 
du travail en Espagne," Droit Social. No. 2, fevrier 1995, 



a. is ve Zamanlar~n Uyumu 

Duzenleme yaprlrrken ig ve 
zamanlarrn uyumu arasrndaki karmayk 
iligkinin sorgulanmasr gerekmektedir. 
Yasakoyma sanatr her zaman gu~tur,  
ancak gunumuzde ip suresinin 
durumunda oldugu gibi, temel toplumsal 
kumelerin aglr l~glnl  koyamadlgr 
donemlerde tehlikeli de olabilir. Bu 
anlamda yasa, bu surenin 
bireysellepme, birbirine benzemezlik ve 
duzensizlik egilimlerini engellemekle 
degil, yonetmekle ilgili olmalldlr. Bu da 
qegitli saklncalar araslndan daha ustaca 
sryrilabilmeyi iqermelidir. 

Ilk saklnca, bu marjinal gelipmeleri 
degerlendirme ve ip suresinin geleneksel 
kavraml ile uygun duzenleme tipine 
iligkin yon belirlemeyi surdurme isteginin 
genig qapli olmasrndan ileri gelebilir. 

lkinci saklnca, bu donugumlerin 
genigligini ve hrzlnl, aksine, abartmaktlr. 

Geleneksel bir kurumun duzenlenmesini, 
hemen hemen srnrrsrz ihlal olanaklarryla 
bir araya getirerek 931104 sayrlr 
Yonergede yaprlan budur38. 

Oysa, bir yonergeden beklenen 
asgari degipimin yoniinu saptamak 
olmalrdrr. Bu anlamda, ig suresinin 
duzenlenmesi bireysel ya da toplu 
yagam suresi iqinde yeniden yer 
almalrdrr. Boylece, yagaml katlanllabilir 
kllan "zamanlarrn uyumu ilkesi" 
tanlmlanmall ve uygulanmalrdlr. Bu ilke 
bireysel yagaml oldugu kadar, toplumsal 
yasaml da ilgilendirmektedir39. Bu 
anlamda, ulkemizde ig suresinin 
duzenlenmesi slrasr nda bireysel, ailevi 
ve toplumsal yagamln butunlugunu 
gerqeklegtirmeye yonelik bir koruma 
saglanmalrdir. 

b. IS Siiresine Bireysel Egemenlik 
ve Toplu Duzenlemenin Korunrnas~ 

Soyut ve toplu qalrpmanln olqu birimi Ig suresinin duzenlenmesi esasen 
'Ian eski sure kavramr sana~i legmi~ istihdam politikaslnln bir aracl olarak 
iilkelerdeki igqilerin onemli bir gorulebilir. Oysa, 931104 say111 
~~Pun lu j l unun  dene~imine 'Ygun o lma~r  Ydnergenin dayanagl elan 118A (AB, 
surdurmekte ve yakrn bir gelecekte de Ant  137.) maddesi istihdam politikaslna 
ortadan kalkacakmig gibi temel olugturan bir duzenleme degildir40. 
gorunmemektedir. lg suresinin bireysellegmesi yanlnda, 

ijquncu saklnca, geligmeye egemen toplu duzenlemenin korunmasl geregi 
olmaya kalkrgmak yerine, kendini tarihin sorgulanlrken bu noktanrn goz ardl 
qegitli akrmlarrna kaptrrarak ilk iki edilmemesi gerekir. Cunku, AB. istihdam 
sakrncadan kaqrnamamaktan ibarettir. politikasr alanlnda yasakoyma yetkisine 

38 SUPIOT, s. 951. 
39 A. k. ,  s. 951. 
40 Philippe MARTIN, "L'harmonisation sociale en debat: CJCE. 12 novembre 1996, Royaume-Uni de GB c/Conseil de 

I'Union Europeenne," Droit Social. No. 3, mars 1997, s. 306. 
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sahip degildir. Ancak, qal~ganlar~n 
s a g l ~ g ~ n ~ n  korunmasl ve guvenliginin 
saglanmas~ iqin ig suresi yeniden ve 
uluslarustu bir norrr~la duzenlenirken, 
istihdam alan~nda yo1 aqacag~ degigimler 
de goz onunde tutulmalldrr. Cunku, as11 
sorun b u alanda kendini 
gostermektedir41. 

lg suresinin bireysellegmesi 
baglam~nda sorun, gelir getirici ya da 
karglllks~z ve serbest zaman veya ucretli 
izin gibi igqinin yagamlnln qegitli 
gorunumlerinin her biri iqin zamanl 
uyumlu kllabilmektir. Bu anlamda, ucretli 
qal~gma suresinin duzenlenmesinin 
bireysel zamanl kavrayan bir yaklag~m 
iqinde yer almas~, yani 931104 say111 
Yonergede "igin insana uyumu genel 
ilkesiVni uygulamaya koymak iqin ileri 
surulen (m. 13) kavram~ degigtirip 
duzeltmek soz konusudur. 

Ucretli qal~gma suresinin 
duzenlenmesinin bireysel zamanl 
kavrayan bir yaklagrm iqinde yer almas~, 
her geyden once, sozlegme suresini ig 
suresi duguncesi iqine katmay~ 
iqermelidir. lgqinin zamanl salt hizmet 
edimi suresi ile s~nlrlr degildir. lgqinin 
kendi zamanlna belirli bir egemenlik 
tanlnsln ya da tanlnmasln bu oncelikle 
sozlegme suresidir42. 

Ote yandan, Yonerge zamana 
bireysel egemenligi ozendirerek, ig 
siiresinin geleneksel t an~m~ndan  

41 Aksi gorug i ~ i n  Bkz. CJCE. Aff. C-84/94, s. 10. 
42 SUPIOT, s. 951. 
43 A. k., S. 952. 

ayrllamaz toplu duzenlemelere 
yaslanm~g dayan~gmalarl da 
zaylflatmaya katklda bulunmaktadlr. 
Oyleyse, bu yeni duzenleme sure 
paylagrml sorununu, bir bagka deyigle, 
varolan kogullarda saglanmas~ gereken 
toplu yagamln uyumlar~n~ da 
tanrmamaktad~r. Toplu yagam suresi 
art~k iicretli qal~gma suresinin fasllalarlna 
b~rakllmamaktad~r. Cunku, bu fas~lalar 
ortadan kalkmaya yuz tutmugtur. Bu 
sorun (ig suresinin egemen olunamayan 
bir bireysellegmesi yoluyla kendi qal~gan 
kumelerini ortadan kald~rdlg~ gorulen) 
igletme ile oldugu kadar, (uyumlulugu 
erkek ve kad~nlar aras~nda egitlige bag11 
oldugu dugunulmesi gereken bireylerin 
zamanlarlnln uyumunun ask~ya a l lnd~g~) 
aile ve (zaman~ qallgman~n toplu 
duzenlemeleriyle paylagan) toplumla da 
ilgilidit-43. 

Son olarak, ig suresine iligkin 
mevzuat~ salt igletme ya da ucretli 
qallgman~n duzenlenmesi bak~mlndan 
goz onunde bulundurma istegi art~k her 
durumda olanakll degildir. lg suresinin 
duzenlenmesini tamamen yasal 
duzenlemeye blrakmak ya da 
kurals~zlagt~rmak hem bireysel, hem de 
toplu insan yagamlnln yaplslnl yitirmeyi 
goze almaktlr. g suresinin 
kurals~zlagt~r~lmas~ kamu yararlnl 
tehlikeye dugurmektedir. Bununla, ig 
suresinin duzenlenmesini igletmeye ya 
da toplu ig sozlegmesine tumuyle 
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blrakma isteginin kabill edilemezligi 
vurgulanmak istenmektedir. Hukukun 
kaynaklarlnln, benzer konuda pek qok 
bak~mdan istenebilir, ademi 
merkezilegmesi zamanlarln uyumu 
genel ilkesi temel allnarak 
geligtirilebilecek ve salt yasayla 
kararlagt~rllabilecek durumdadlr. Oysa, 
AB.'ne uye ulkelerin qogunda ig hukuku 
insan yagamlnln diger gorunumleriyle 
uyumlu hale gelerek "yururlukteki sureUyi 
s~nlrlandlrmaya yararken, Topluluk 
hukuku ig suresi ve serbest zamanln 
yeniden tanlmlanmaslna katklda 
bulunmak yerine, s ~ n ~ r l a r ~ n l  kald~rma 
tehlikesi taglmaktadlr44. Bu baglamda, 
"emegin uyum degigkeni" haline 
gelmesinin onune geqilmesi iqin ig 
suresinin yasal duzenlemelere bag11 
tutulmas~nda toplumsal yarar 
bulunmaktadlr. 

C. Dinlenme Siiresi 

AB.'ne uye ulkelerde geleneksel 
olarak, hafia tatili ve yllllk ucretli izin 
dlglnda, igqinin serbest zamanl ozel bir 
statuye bag11 tutulrnam~gt~r. Bu 
qerqevede dinlenme ozerk bir haktan 
qok, ig suresine getirilen slnlrlamalar~n 
bir sonucu olarak dugunu1mugtur. 
Ornegin; Fransrz mevzuatlnda, sadece 
sozlegmesel alanda ig gijnu iqinde ara 
dinlenmeleri belirlenmig ve 
ucretlendirilmesi saglanmlg, ender 
istisnalarl dlglnda iki iggunu araslnda 

--- - 

zorunlu dinlenme ongorulmemig ve 
haftada sadece bir gun zorunlu dinlenme 
saptanmrg, ancak yasal ig suresinin beg 
gun uzerinden dagll lmrn~n 
benimsenmesi halinde igqilerin haftada 
iki gun dinlenmesine olanak 
tanlnrnlgtlr45. Bu arada, benzer bir 
yaklag~mln ulkemizde de benimsendigini 
belirtmek gerekir. 

931104 say111 Yonerge igqilerin 
dinlenmesine iligkin hukumleriyle bu 
baklmdan bir yenilik olugturmaktadlr. 

Yonergede ongorulen dinlenme 
hakkl amaq ve kapsama iligkin 1. 
maddeden baglayarak 3, 4, 5 ve 7. 
maddelerde duzenlenmigtir. Buna gore, 
Yonerge "ara dinlenmesi, gunluk ve 
haftallk dinlenme sureleriyle yllllk ucretli 
iznin en az miktarlarl" konusunda 
uygulanacaktlr (m. 1). 

Bu anlamda, ara dinlenmesine iligkin 
duzenleme uye ulkelerdeki uygulamalar 
bak~mlndan bir yenilik olugturmazken, 
gunluk ve haftall k dinlenme hakkrna 
iligkin duzenlemeler hem bir yenilik 
olugturmug, hem de bir uyugmazllga 
konu olmugtur. 

Yonergede uye devletlerin hem 
gunluk (zorunlu ara dinlenmesi ve 
kesintisiz 11 saatlik dinlenme), hem 
haftallk (kesintisiz 35 saatlik bir sure) ve 
hem de yl l l~k (4 haftallk ucretli izin) 
sureler(i) uzerinden degerlendirilen en 
az dinlenme sureleri belirlenmigtir. 

44 A. k., S. 952 ve 954. 
45 Bruno ACAR, "Le partage du travail: de la reduction de la duree du travail a I'emergence d'un droit des repos," Droit 

Social. No. 5, mai 1994, s. 463. 
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Ilk olarak, uye devletler igqinin 
gunluk ig suresinin altl saati agmasl 
halinde bir ara dinlenmesine hak 
kazanmasl iqin gerekli onlemleri almakla 
yukurrllu klllnmaktadlr (m. 4). 

Yonergede her igqinin gunde (24 
saatlik bir zaman diliminde) kesintisiz en 
az 11 saat dinlenme (m. 3) ve buna ek 
olarak haftada (7 gunluk bir zaman 
diliminde) kesintisiz en az 24 saat 
dinlenme suresine hak kazanmasl 
amaclyla uye devletlerin gerekli 
onlemleri almasl ongorulmugtur (m. 511). 

Bu arada, Yonerge uye devletlerin 
gerek gunluk ve gerekse haftallk 
dinlenme sureleri iqin dengeleyici 
donemleri kararlagtrrabileceklerini 
hukum altlna aldlgl gibi, sosyal taraflara 
da aksini ongorebilen sozlegmeler 
yapma olanagl tanlmaktadlr. Bu 
anlamda, ulkemiz mevzuatlnda 
dengeleyici donem uygulamaslna henuz 
yer verilmedigi ve bunun Yonergeye 
gore bir eksiklik olugturdugu 
vurgulanmalldlr. 

Ayrlca, haftalik dinlenme siiresinin 
"ilke olarak pazar gununu kapsama(s~)" 
(m. 512) hukmunu de iqeren Yonerge 
Ingiltere ve Kuzey Irlanda'nln AB. 
Konseyi aleyhine dava aqmalarlna 
neden olmugtur. Adalet Divan1 12 Kaslm 
1996 tarihinde verdigi bir kararda 
Yonergenin (igqilerin sagllglnln 
korunmasl ve guvenliginin saglanmasi) 
amaclnl goz onunde tutmug ve "hafta 

tatilinin pazar gunune denk dugmesini, 
kugkusuz, uye devletlere blrakmlgtlr, 
Konsey hafta tatili gunu olarak pazarln, 
haftanln bir diger gununden, igqilerin 
sagllk ve guvenligi ile daha guqlu bir 
baglnln bulundugunu 
aqi klayamamas~"nl gerekqe gostererek 
bu hukmu iptal etrnigtir46. 

Ayrlca, ylllik ucretli izin konusunda 
da iyilegtirme ongorulmugtur. Gerqekten, 
Yonerge ile igqilere en az dort haftallk 
yllllk ucretli izin olanagl tanrnmaktadir 
(m. 7). Ancak, bu hakkln tum uye 
devletlerde benzer biqimde uygulamaya 
konulmasl iqin 23 Kaslm 1996 tarihinden 
baglayarak 3 y l l l~k bir geqig donemi 
ongoruldugu (m. 18) de belirtilmelidir. 
Buna gore, ulkemizdeki yasal 
duzenlemede yer alan, igqinin kldemine 
baglr olarak 12 ile 24 gun araslnda 
degigen yilll k ucretli izin uygulamaslnin 
Yonerge ile uyumlu olmadlgl 
belirtilmelidir. 

Son olarak, 931104 say111 Yonergede 
uye ulkelerde ozerk bir dinlenme 
hakkin~n uygulamaya konulmaslna 
olanak tanlnirken47, kurals~zlagtlrma 
konusunda yeni tartlgmalara yo1 aqllmlg 
gibi gorunmektedir48. 

AB.'ne tam uyelik surecinde 
Kopenhag olqutlerine uyum saglamak 
iqin ciddi bir reforma girigmig olan 

46 CJCE. Aff. C-84/94, S. 10. 
47 ACAR, s. 463. 
48 Bilgi iein Bkz. AUVERGNON, GIL y GIL, s. 205. 
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Turkiye'de de iggucu piyasaslnda 
esneklik ve kuralsrzlagt~rma isteklerinin 
a r t t ~ g ~  bir donemden geqilmektedir. Bu 
donemde ozellikle qalrgma yagarnrna 
iligkin duzenlemeler yaprlrrken AB. 
normlar~nln goz onunde tutulrnas~ 
gerekmektedir. 

Bu anlamda, I$ Suresine i l i ~k in  
931104 say111 Yonergenin dayanag~ ig 
s a g l ~ g ~  ve guvenligi olmakla birlikte, 
uygulamaya konulmasrnrn esasen 
istihdarn alan~nda degigirnle kendini 
gosterecegi belirtilrnelidir. Ger~ekten, 
Yonerge bir butun halinde 
incelendiginde geleneksel ig suresi 
alan~nda sosyal kamu duzeni anlayrg~ 
yerine kurals~zlagt~rrnan~n konulmaslnln 
amaqland~g~ anlag~lmaktad~r. 

Ulkemizde g suresi yeniden 
duzenlenecek olursa, bu konuda sosyal 
diyalog yoluyla gerqeklegecek bir 

uzlagrna saglanrnal~d~r. Bu sayede, 
ulkemizde de zamanlarrn uyumu ilkesi 
uyarrnca bireysel, ailevi ve toplumsal 
yagamln butunlugu korunabilir. 
Ulkemizde bu yaplsal uyurnun 
korunabilrnesi iqin ig sijresinin yasayla 
duzenlenmesi yararl~ olacaktlr. 

Son olarak, igletmelerin esneklik 
gereksinmesi ile qal~ganlarrn korunmasr 
araslndaki duyarlr dengenin saglanrnasl 
ve surdurulebilmesi iqin ig suresinin 
bireysellegtirilmesinin gelir dag~ l~ rn l  
uzerindeki etkileri de hesaba kat~lmal~dlr. 
Cunku, ig suresi esnekligi dogal olarak 
ucret esnekligini de beraberinde 
getirebilir. Bu da igletme iqin iggucu 
rnaliyetlerinden tasarruf olanag~ 
tan~rken, qal~ganlarln gelirlerini ve sosyal 
sigorta primlerini azalttrgr (hatta kirni 
zaman ortadan kaldrrdrgr) gibi, vergi 
gelirini de dupurecektir. 


