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Özet:

1. Sanayi Nizamnamesinin 106. maddesi uyarýnca iþveren, iþ
sözleþmesinde veya kollektif düzenlemelerde bu konuda bir hüküm bulunmu-
yorsa çalýþma süresinin konumunu hakkaniyete uygun olarak esaslý bir
biçimde belirleyebilir. Ýþveren, iþ görme ediminin zamanýný belirlerken yalnýz
kendi menfaatlerini deðil iþçinin bu konudaki haklý menfaatlerini de göz önünde
bulundurmalýdýr ki, hakkaniyet sýnýrlarý içinde kalmýþ olsun. Eðer iþçilerden biri
tarafýndan talep edilen çalýþma süresinin daðýlýmý, iþletme gerekleri ile diðer bir
iþçinin haklý menfaatlerine aykýrýlýk oluþturmuyorsa, iþveren, iþçinin korunmaya
deðer ailevi menfaatlerine de saygý göstermek zorundadýr.

2. Çalýþma süresinin daðýlýmý, iþverenin iþçiler arasýnda yapacaðý bir
kiþisel seçim kararýný gerekli kýlýyorsa, iþletme gereklerine dayalý fesih kap-
samýnda geçerli olacak sosyal seçim ilkesine iliþkin esaslar burada uygulama
alaný bulmaz.

Olay:

1 Temyiz davasýnda taraflar arasýndaki uyuþmazlýk, gece nöbetinin
daðýtýlmasý konusundadýr.

2 Davalý farklý bakým müesseseleri iþletmektedir. Davacý 1987 yýlýndan

HUKUK BÖLÜMÜ

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilimdalý



108

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Mayýs / Aðustos 2007Cilt: 20 Sayý: 6 , Cilt: 21 Sayý: 1

bu yana davalýnýn yanýnda çalýþmaktadýr. Davacý 15 Ocak 1990'dan 31 Ocak
1997'ye kadar servis müdürlüðü yapmýþtýr. 1997 Þubatýnda ilk çocuðunun
doðumundan sonra davacý kendi isteði ile gece nöbet hizmetine münhasýr
olarak yaþlýlarýn bakýmý iþinde haftalýk 35 saat ile çalýþtýrýlmýþtýr. Davacý bu
hizmeti CD servisindeki 39 no'lu evde yedi günlük bir çalýþma düzeni içinde
gerçekleþtirmiþtir. Davacý birbirini takip eden yedi gece çalýþmasýnýn ardýndan
gelen yedi geceyi de serbest zaman olarak kullanmaktadýr. Davacýnýn ayný
þekilde bakým hizmetleri alanýnda çalýþan kocasý ise günün gündüz döneminde
çalýþmakta ve geceleri iþvereniyle dönüþümlü olarak yedi günlük bir çalýþma
düzeni içinde çaðrýya hazýr olma çalýþmasý gerçekleþtirmektedir.

3 3 Þubat 1997 tarihli yazýlý sözleþmede, davacýnýn gece nöbetinde
çalýþtýrýlmasý ve çalýþma sürelerinin ne þekilde daðýtýlacaðý kararlaþtýrýlmýþ
deðildir. Sözleþmenin 7. maddesine göre özel düzenlemeler yapýlmamýþtýr

4 Davacý, ikinci çocuðunun doðumunun öncesinde ve sonrasýnda yer
alan ve 10 Ekim 1998 tarihinde baþlayan çalýþtýrma yasaðýndan sonra 18
Kasým 2001 tarihine kadar yeniden yetiþtirme izni kullanmýþtýr. Bu sýrada
finansmaný saðlayan kurumun yeni bakým düzenlemelerinden dolayý 39 no'lu
evdeki yaþlýlarýn bakýmýna iliþkin gece iþçisi istihdamý beþten dörde indirilmiþtir.
Yetiþtirme izninin bitiminden sonra davacý yine gece vardiyasýna verilmiþtir.
Davacý bu iþi, "D" biriminde iki günlük bir çalýþma düzeni içinde gerçekleþtire-
cektir. Bu birim, ruhsal rahatsýzlýðý olan ve somatik bakým ihtiyacý içinde bulu-
nan kiþilere bakým hizmeti sunmakta ve 1 Mayýs 1999'dan bu yana 7, 37 ve 39
numaralý evlerden oluþmaktadýr. 37 ve 39 no'lu evlerde yedi günlük çalýþma
düzeni içinde bakým hizmeti yürüten altý  personelden hiçbirisi iki günlük bir
çalýþma düzeni ile gece vardiyasý yapýlan 7 no'lu eve geçmek istemedik-
lerinden ve yetiþtirme izninin bitiminden sonra 7 no'lu evde ayda 70 saatlik
serbest zamana sahip olacaðýndan davacý bu iþe gönderilmiþtir. Kalan çalýþma
süresinde davacý yarý yarýya 37 ve 39 no'lu evlerde yine iki günlük bir çalýþma
düzeni içerisinde gece hizmetinde çalýþacaktýr. 7 no'lu evdeki iki günlük çalýþ-
ma düzeni, ardýþýk yer deðiþtirme ve gece çalýþmasýnýn devamýnýn maksimum
4 vardiyaya indirilmesini destekleyen Ýþçinin Korunmasý Dairesinin tavsiyesine
de uygundur.

5 Davacý, davalýnýn kendisini yetiþtirme izninin öncesinde olduðu gibi
gece hizmetinde yedi günlük bir çalýþma düzeni içinde çalýþtýrmasý gerektiðini
iddia etmektedir. Davacýya göre çalýþma süresinin bu þekilde daðýtýlmasýný
davalý ile birlikte kararlaþtýrmýþlar, behemehal davacýnýn iþ görme borcu yedi
günlük bir çalýþma düzenine göre somutlaþtýrýlmýþtýr. Davacý ayrýca, yetiþtirme
izninin baþlangýcýnýn öncesinde olduðu þekilde çalýþtýrýlmasý gerektiðini, gece
çalýþmasýnýn iki günlük bir çalýþma düzenine göre organize edilmesinin geçerli
olmadýðýný, bu tip bir düzenlemenin hakkaniyet sýnýrlarýný aþtýðýný dile getirmektedir.
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6 Davacý temyiz ile 

7 davalýnýn kendisini söz konusu yedi günlük çalýþma düzeni içerisinde
çalýþtýrmakla yükümlü olduðunun tespitini talep etmektedir. 

8 Davalý, davanýn reddini talep etmektedir.

9 Ýþ Mahkemesi davayý reddetmiþtir. Eyalet Ýþ Mahkemesi iþçinin dava
konusu tespit talebini kabul etmiþ ancak iþçinin geri kalan hususlardaki istinaf
talebini reddetmiþtir.  Eyalet Ýþ Mahkemesinin temyizi mümkün görmesi üze-
rine davalý, kararýn ilk derece mahkemesinin görüþü doðrultusunda onan-
masýný talep etmiþtir. Davacý temyiz talebinin reddini istemektedir.

Karar Gerekçesi:

10 Davalýnýn temyiz talebi yerindedir. Eyalet Ýþ Mahkemesi haksýz
olarak davacýnýn tespit talebini yerinde bulmuþtur. Davalýnýn, davacýyý gece
hizmetlerinde yedi günlük bir çalýþma düzeni içerisinde çalýþtýrma yükümlülüðü
yoktur.

11 I. Temyiz konusundaki kanaatin aksine iþçinin Ýþ Mahkemesi kararý-
na karþý istinaf yoluna baþvurusu, usulüne uygun gerekçelerin eksikliði
nedeniyle reddedilmemeliydi. Ýstinaf gerekçesi  kanunun gereklerine uygundur.

12 1. Ýþ Mahkemeleri Kanununun 64. maddesi 6. fýkrasý 1. cümlesine ve
bununla karþýlaþtýrmalý olarak Medeni Usul Kanununun 520. maddesi 3. fýkrasý
2. bendine göre, istinaf gerekçesi durumun þartlarýnýn izahýný içermelidir ki,
bundan, itirazda bulunulan karar bakýmýndan, bir hak ihlalinin varlýðý ve ihlalin
aðýrlýðý anlaþýlmaktadýr. Ýstinaf yoluna baþvuran ayrýntýlý olarak, hangi gerekçe-
lerle itiraz edilen davadaki takdiri haksýz bulduðunu açýklamak zorundadýr.

13 2. Ýstinaf gerekçeleri yeterlidir. Davacýya göre, mahkemenin, ken-
disinin yedi günlük bir çalýþma düzeni içerisinde yerine getirdiði gece hizmetini
sözlü bir anlaþmaya dayanarak ifa ettiðine dair yorumu hatalýdýr. Davacýnýn, Ýþ
Mahkemesinin haksýz olarak davalý ile gece iþinde yaþlýlara bakým iþi ile görevli
olanlar arasýnda yapýlmýþ özel anlaþmalarýn bulunduðunu varsaymasýna ve
davalýnýn davacýnýn yerini evli ve çocuklu olmayan iþçilerle doldurarak
hakkaniyet kurallarýný aþtýðý hususunu görmezden geldiðine iliþkin itirazlarý, Ýþ
Mahkemesi kararý ile kafi derecede bir ihtilafý oluþturmaktadýr.

14 II. Eyalet Ýþ Mahkemesi haklý olarak, davacýnýn yedi günlük bir çalýþ-
ma düzeni içerisinde çalýþmasýna iliþkin talebinin taraflar arasýndaki söz
konusu anlaþmadan kaynaklanmadýðýný kabul etmiþtir. 3 Þubat 1997 tarihli
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yazýlý hizmet sözleþmesinde çalýþma sürelerinin daðýlýmý düzenlenmiþ deðildir.
Sözleþmenin 7. maddesi uyarýnca, herhangi bir özel düzenleme de yapýlmýþ
deðildir. Sözleþmesinin 8. maddesi 2. cümlesinde düzenlenen þekil þartý
karþýsýnda sözlü bir kararlaþtýrmanýn geçerli olup olmadýðýna karar verilmesine
gerek yoktur. Davacý böyle sözlü bir anlaþmanýn varlýðýný tutarlý bir þekilde
açýklayabilmiþ de deðildir. Ýddiasýnýn aksine 1 Þubat 1997'den 9 Ekim 1998'e
kadar yedi günlük bir düzenle gece hizmetinde çalýþmasý bu þekilde bir
daðýlýmýn sözleþmedeki bir düzenlemeye dayandýðý varsayýmýn kabulünü
gerektirmez.  

15 III. 1 Þubat1997'den 9 Ekim 1998'e kadarki yedi günlük düzene da-
yalý çalýþma nedeniyle çalýþma süresinin daðýtýlmasýna iliþkin bir somutlaþtýrma
da yapýlmamýþtýr. Yaklaþýk 20 aylýk çalýþma, bunun için gerekli olan süreyi
gerçekleþtirmiþ deðildir. Ayrýca davacýnýn gelecekte de yedi günlük çalýþma
düzeni içerisinde çalýþtýrýlmasý gereðine iliþkin özel þartlar da düzenlenmiþ
deðildir. 

16 IV. Davacý, yetiþtirme izni öncesinde olduðu þekliyle çalýþtýrýlmasýný
talep edemez. Davalýnýn, gece hizmetinin iki günlük çalýþma düzeni içerisinde
gerçekleþtirilmesine iliþkin talimatý geçerlidir. Bu durum iþverenin yönetim yet-
kisi kapsamýndadýr.

17 1. Sanayi Nizamnamesi 106. maddesi 1. cümlesi gereði iþveren,
eðer iþ sözleþmesiyle, iþyeri sözleþmesi hükümleriyle, yürürlükteki bir toplu iþ
sözleþmesi ile veya yasal hükümlerle düzenlenmemiþse, iþ görme ediminin
içeriðini, yerini ve zamanýný hakkaniyete uygun olarak belirleyebilir. Ancak bu
hüküm 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüðe girmiþtir. Federal Ýþ Mahkemesi karar-
larýnda da zaten, her iþ sözleþmesinin belirleyici bir özelliði olarak yönetim
yetkisinin iþverene, iþ sözleþmesinde genel çerçevesi belirlenen  iþ görme edi-
minin zamanýný, biçimini ve yerini ayrýntýlý olarak belirleme imkaný tanýdýðý ve
bu hakkýn Medeni Kanunun 315 maddesi 3. fýkrasý anlamýnda hakkaniyete
uygun olarak kullanýlabileceði kabul edilmiþti. 

18 2. Davalýnýn gece hizmetinin iki günlük bir çalýþma düzeni içinde ifa
edilmesine iliþkin talimatý, Medeni Kanunun 315. maddesi 3. fýkrasýndaki
hakkaniyet sýnýrlarý içerisindedir.

19 a) Ýfanýn belirlenmesinin hakkaniyete uygun olmasý, olayýn önemli
koþullarýnýn tartýlmasý ve taraflarýn karþýlýklý menfaatlerinin uygun biçimde göz
önünde bulundurulmasý halinde söz konusudur. Olayýn þartlarýnýn tartýlarak
deðerlendirilmesi yapýlýrken, taraflarýn yönetim yetkisinin kullanýldýðý andaki
menfaatlerinin esas alýnmasý gereklidir. Böyle bir tedbirin hakkaniyete uygun
olup olmadýðý, temyiz merciinin sýnýrsýz kontrolüne tabidir.
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20 b) Gündüz ve gece hizmetlerinin yerine getirildiði bir kurumda
yaþlýlarýn bakýmýyla görevli davacýnýn menfaati, haftalýk 35 saatlik çalýþma
süresinin daðýtýlmasýnýn, iþçinin hem mesleki hem ailevi görevlerini yerine
getirebilmesini mümkün kýlmasýdýr. Bu nedenle iþçinin menfaati, küçük yaþtaki
her iki çocuðunun bakým ve gözetimini eþiyle birlikte dönüþümlü olarak gerçek-
leþtirmesine izin veren bir çalýþma süresidir. Kendisi gibi bakým hizmetleri
alanýnda çalýþan eþi gündüz hizmetinde çalýþtýðý için, özellikle gece hizmetinde
çalýþtýrýlmasýna iliþkin menfaati korunmaya deðerdir. Davalý, davacýnýn bu men-
faatini yeterli derecede göz önünde bulundurmuþtur. Zira davacýnýn çalýþma
süresini özellikle gece hizmetinde çalýþacak þekilde belirlemiþtir.

21 c) Ýki günlük bir çalýþma düzeni þeklinde belirlendiði sürece davalýnýn
çalýþma sürelerinin daðýtýmýnýn hakkaniyet ölçütünü aþtýðýndan bahsedilemez.
Çalýþma süresinin bu þekilde daðýtýmýyla davalý Ýþçi Koruma Dairesinin bir
tavsiyesini yerine getirmektedir. Nitekim iki günlük çalýþma düzeni, eþinin
geceleri çaðrýya hazýr olma hizmetine ayrýldýðý günlerde, davacýnýn gece
hizmetinde çalýþtýrýlmasýný da dýþlamamaktadýr. Mamafih davacý ilk defa 20
Þubat 2003 tarihindeki Eyalet Ýþ Mahkemesinde yapýlan sözlü duruþmada
kocasý tarafýndan geceleri gerçekleþtirilmesi gereken çaðrýya hazýr olma çalýþ-
malarý ile kendisi tarafýndan gerçekleþtirilecek gece çalýþmalarýnýn koordinas-
yonunun zorlaþtýðýný hatta imkansýz olduðunu iddia etmiþtir. Eyalet iþ
mahkemesinin davacý eþinin ifadesinden tespit ettiði kadarýyla davacýnýn
kocasý, yedi günlük bir çalýþma düzeni içerisinde iþvereniyle dönüþümlü olarak
çaðrýya hazýr olma çalýþmasý gerçekleþtirmekte ve iþvereni, kocanýn bu iþinde
bir deðiþikliðe gitme niyetinde deðildir. Bununla birlikte Mahkeme yerinde olma-
yarak taraflarýn menfaatlerini son sözlü duruþma anýný esas alarak deðer-
lendirme konusu yapmýþtýr. Davalýnýn yönetim yetkisini kullanmasý ve bunun bir
sonucu olarak Kasým 2001'de davacýnýn yetiþtirme izninden dönmesinden
sonra çalýþma süresinin yeniden daðýtýmý sýrasýnda, davacýnýn kocasýnýn ye-
rine getirmekle yükümlü olduðu çaðrýya hazýr olma çalýþmasýndan haberi ve
bilgisi bulunmamaktaydý. Dolayýsýyla davalýnýn bu durumu göz önünde bulun-
durmasý mümkün deðildi.  Davacý iþverene yönelttiði 4 Ekim 2001 tarihli
yazýsýnda, üç evden oluþan D birimindeki dönüþümlü ek vardiyalar içeren
faaliyetin çocuklarý nedeniyle kendisinden beklenemeyeceðine sadece genel
olarak dayanmýþtýr.

22 d) Bunun yanýnda eðer davacýnýn eþinin iþ sözleþmesinden doðan
özel çalýþma biçimi davalý tarafýndan Kasým 2001 tarihinde bilinmiþ olsaydý da
davalýnýn çalýþma sürelerini daðýtýmý hakkaniyete uygun olurdu.

23 aa) Buna mukabil öncelikli olarak önemli olan, davacýnýn yetiþtirme
izninin bitiminden sonra finansman saðlayan kurumlarýn direktifleri doðrul-
tusunda 39 numaralý evdeki yedi günlük çalýþma düzenine dayanan gece iþinin
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kaldýrýlmasý ve iki günlük bir çalýþma düzenine göre gece vardiyalarýnýn gerçek-
leþtirildiði 7 numaralý evde ise bir kiþilik personel ihtiyacý bulunmasýdýr. Bu boþ
kadronun, kapsamlý organizasyon deðiþiklikleri yapýlmaksýzýn ve diðer bakým
personelinin çalýþma sürelerinin olduðu gibi korunarak doldurulmasý, iþverenin
haklý menfaatlerindendir. Ayrýca, 37 veya 39 no'lu evlerde yedi günlük bir çalýþ-
ma düzeni içinde çalýþan diðer bakým personelinden birisi davacý ile iþyerini
deðiþmek ve iki günlük çalýþma düzeninin yürütüldüðü 7 no'lu evde çalýþmayý
kabul etseydi, davalýnýn, çalýþma süresinin yeniden belirlenmesi sýrasýnda bu
teklifi de göz önünde bulundurmasý gerekirdi. Ancak bakým personelinden hiç
birisi bu tip deðiþime yanaþmamýþtýr.

24 bb) Yönetim yetkisinin kullanýlmasýnda iþçinin korunmaya deðer
menfaatlerinin göz  önünde bulundurulmasý, menfaatleri daha az korunmaya
deðer iþçilerin iradelerinin aksine, iþverenin personeli arasýnda bir seçim yap-
masýný da gerektirebilir. Bu nedenle, çalýþma süresinin daðýtýlmasýnda, ilgilinin
rýzasý olmaksýzýn iþveren tarafýndan organize edilen bir iþyeri deðiþikliði söz
konusu olabilir. Ancak bu tip bir durumda personel seçimine iliþkin kararda,
iþletme gereklerine dayalý fesih kapsamýnda uygulanan sosyal seçim ilkeleri
geçerli deðildir. Bu nedenle Eyalet Ýþ Mahkemesi yerinde olmayarak, iþverenin
yönetim yetkisini kullanýrken Feshe Karþý Koruma Yasasýnýn 2. maddesine
göre yapýlan deðiþiklik feshinde olduðu gibi, ayný yasanýn 1. maddesi 2.
fýkrasýnýn uygulanmasý anlamýnda karþýlaþtýrýlabilir. Ýþçiler arasýnda bir sosyal
seçim yapmak zorunda olduðunu kabul etmiþtir. Ýþverenin yönetim yetkisine
dayanarak kullandýðý ifanýn belirlenmesi hakkýnýn hakkaniyet kurallarýna uygun
olup olmadýðýnýn deðerlendirilmesinde sadece iþverenin deðil ayný zamanda
iþçinin menfaatlerinin de dikkate alýnmýþ olmasý önem arz eder. Hakkaniyet
ölçütünün aþýlmýþ olup olmadýðýnýn tespitinde farklý iþçilerin menfaatlerinin den-
gelenmiþ olmasý önemli deðildir. Yönetim yetkisinin kullanýlmasý, iþletme gerek-
lerine dayalý fesih veya deðiþiklik feshinde olduðu gibi iþ iliþkisinin mevcudiyeti-
ni veya içeriðini etkilemez. Bu durumda eðer iþverenin talimatýndan etkilenen
iþçinin haklý menfaatleri, bu talimattan etkilenmeyen iþçiye nazaran daha fazla
korunmaya layýk deðilse, kendi kabul edilebilir menfaatleri doðrultusunda
hareket eden iþverenin yönetim yetkisinin kullanýlmasýnda hakkaniyet kurallarý-
na uygun davrandýðý kabul edilir. Ýþletme barýþýna gelebilecek bir zarardan
kaçýnma hali de buna dahildir.

25 cc) Dolayýsýyla Eyalet Ýþ mahkemesinin kabulünün aksine davalý,
davacýnýn yedi günlük bir çalýþma düzeni içerisinde gece hizmeti görebilmesini
mümkün kýlmak amacýyla, 1947 doðumlu olan ve Mayýs 1972'den bu yana
yanýnda çalýþan bir kadýn bakým personelini, iradesine muhalif bir þekilde "D
Bakým Birimindeki" gece iþine tahsis etmek zorunda deðildir. Davalý,
hakkaniyet sýnýrlarýný aþmaksýzýn, ilgili personelin seçimi ile ilgili kararda söz
konusu bakým personelinin davacýnýn aksine sadece 20 aydan bu yana deðil,
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aksine Aðustos 1988 tarihinden bu güne kadar yaklaþýk 13 yýldan fazla bir
süredir gece hizmetinde yedi günlük bir çalýþma düzenine göre çalýþmakta
olduðunu göz önünde bulundurmasý gereklidir. Eðer davalý seçim kararýnda,
diðer kadýn iþçinin yedi günlük bir çalýþma düzeni içerisinde çalýþmaya iliþkin
uzun yýllara dayanan alýþkanlýðýný ve buna baðlý yaþam planýný göz önünde
bulundurmuþsa, davacýnýn 20 aydan bu yana çalýþtýðý þekilde iþ görme borcu-
nun yedi günlük bir çalýþma düzenine göre somutlaþtýrýlmasý mümkün olsa ve
davalýnýn menfaatine olmayan muhtemel bir uyuþmazlýk oluþsa dahi, buna iti-
raz edilemez. 


