
ESNEK ~ ~ R E T ~ M  VE ESNEK GALISMA(*) 

IV. ISVERENLER VE ISCILER 
AGISINDAN ESNEK GALISMANIN 
DEGERLENDIRILMESI 

igverenler aqlslndan esnek qallgma 
birqok yararlar saglayabiliP3: 

- Sermayenin daha etkin kullan~m~ : Callg- 
ma saatlerinin yayg~nlagt~r~lmas~yla ser- 
mayenin daha etkin kullanrm~ saglanabilir; 
pahall sermaye mallarl, ekipmanlar~ iqin 
amortisman suresi k~salabilir. igyerindeki 
ekipmanlar daha uzun bir iggununde farkl~ 
igqiler taraflndan kullanrlrrsa, daha buyuk igy- 
erine gerek kalmaz; igletmenin ana maliyeti 
azallr ve rekabet gucu artar. 

- Esnek Oretim yapmak: Talepdeki geqici, 
mevsimlik ya da bir gunluk sure iqerisinde 

orgutlenme isteginin azalmas~dlr. Bu neden- 
le qal~gma surelerinde belirli bir seqme hak- 
lar~ olsa da ucret ve sosyal haklar gibi temel 
konularda igveren karg~s~nda toplu pazarl~k 
guqleri olmamaktadlr. 

-MO$teri memnuniyetini art~rmak : 
0rnegin dukkanlar, bankalar ya da diger 
hizmet veren igyerleri aq~k bulunduklar~ saat- 
leri art~rarak mugterilerine daha iyi hizmet 
verebilir. 

- Verimliligi art~rmak : igqilerin qok yonlu 
becerilerini geligtirerek ya da ig doyumunu 
yukselterek verimlilik artlrllabilir. Ayr~ca 
esneklikte kigiler qal~gma zamanrnl seqme 
hakklna sahip olduklar~ iqin, qal~gma sureleri 
daha verimli geqmektedir. 

ortaya q~kan degigikliklere uyum saglanarak Bunlarln yanlsrra igverenler esnek qallg- 
daha esnek uretim satjlanabilir. ma nedeniyle b a z ~  olumsuzluklarla da 

- Gekirdek i$@ sorunlar~ndan kurtulmak : 
Cekirdek igqiler yerine mumkun oldugunca 
k~smi qal~gan igqi tercih edilerek, qekirdek 
igqi istihdam etmenin sorunlarlndan kaq~n~la- 
bilir. igqiler qal~gma surelerini kendileri 
belirleyecekleri iqin geq kalma, erken q~kma, 
devams~zlrk, fazla qal~gma ucreti ya da gece 
zamml gibi sorunlar olmayacaktlr. Esnek 
qal~gma ile qallgma kogullarlnln insanc~l- 
lagtlrlld~g~, qekici hale getirildigi ve bu neden- 
le iggucu devrinin de aza ld~g~ ileri surulmek- 
tedir. Esnek qal~gmanln igverenler aq~slndan 
en buyuk yararl ise; esnek qal~ganlar arasln- 
da dayanrgma duygusunun, dolay~s~yla 

karg~lagabili-rler. igverenler yonetilmesi ve 
planlanmasl zor olabilen yeni esnek qal~gma 
biqimleriyle ugragmak zorunda kalabilirler. 
Esnek qalrgma modelleri daha fazla kadro 
gerektirebileceginden, igverenlerin sagl~k 
yard~mlar~, kantin, ulagrm yardrmr gibi ucret 
dl91 harcamalar~ art~rmalarl gerekebilir. 

igqiler ve sendikalar esnek qal~gma sis- 
temlerine genelde kugkuyla bakmaktadlrlar. 
Esnek qallgmanrn igqiler aqrsrndan hem 
yararlar~, hem de saklncalarl soz 
konusuduP4. igqiler aq~slndan esnek qal~g- 
manln yararlar~ goyle s~ralanabilir : 

(1 Dergimizin Kas~m 1999 - Subat 2000 say~sinda yaylmlanan yazlnln devam~d~r. 

53  World Labour Report, 1992, s. 75; Yavuz, s. 26-30. 
5' World Labour Report, 1992, s. 76; Yavuz, s. 21-26. 



- Daha ksa @lgm saatleri : Daha klsa 
gallgma haftasl igin pazarlrk etme flrsatl, 
gene1 olarak iggilerin esnek gallgrna sistemi- 
ni kabul etmelerinin temel nedenidir. iggiler 
daha klsa sure qallgt~klarl igin, gallgmalarl da 
daha verimli olabilir. Aynl gekilde iggilerin 
kendilerine aylracak zamanlarl artrnakta, ige 
gidip gelirken zaman kaybl azalmakta, trafik 
sorunu k~smen de olsa yaganrnamaktadlr. 
iggilerin geg kalma ya da devarnslzlrk sorunu 
olmamaktadlr. 

- Daha p k  ig doyumu : Bazl esnek galls- 
ma bigimleri iglerin yeniden duzenlenrnesini 
ve sorumlulugun iggilere aktarllmaslnl gerek- 
tirebilir. Bu durumda iggiler daha gok baglrn- 
srzllk ve igi kontrol etrne olanagl elde ede- 
bilirler. 

- Daha uygun p l l q m  modellen : Aile 
sorumlulugunu ustlenrnig olanlar, yaglllar, 
ozurluler, ogrenciler gibi belirli kategorideki 
iggiler klsrni gallgrnayl daha gok isteyebilirler. 
Callgma suresini igginin kendisinin duzen- 
lemesi, iggiye ozel yagamlnl da dileditji gibi 
duzenleme olanagl vermektedir. 

Esnek galrgrnanln iggiler aglslndan sakln- 
calarlnl da goyle s~ralayabiliriz : 

- Aile yagemlnda gerginlik : iggiler, egleri 
ya da qocuklarlndan farkll bog zaman ya da 
gallgma saatleriyle kargllagabilirler. 
Aileleriyle birlikte gegirecek zamanlarl azala- 
bilir ve yemek, ev igleri, gocuk bak~ml gibi 
igleri duzensiz gal~grna saatlerine gore 
ayarlamak zorunda kalabilirler. Bu durum 
ozellikle ailede birden fazla kigi farkll 
vardiyalarda gallglyorsa daha da gugluk 
yaratabilir. 

- Sosyal ya$amda gerginlik : Esnek sure- 
lerde gallganlar iqin diger insanlarla iligkileri- 
ni duzenlemek gok karmaglklaglr. Bu neden- 
le genellikle bog zamanlarlnl yalnlz gegirmek 
zorunda kalrrlar. Posta gallgrnasl yapanlar, 
ozellikle klrsal kesimde yagayanlar, kamu 
ulaglrnlndan yararlanmakta guglukle 
kargllagabilirler. 

- Sendikal dayan~qmanln azalmasl : 
Esnek galrgmanln iggiler aglsrndan en onem- 
li olumsuz sonucu, sendikal dayan~grnayl 
azaltmasldlr. Esnek gallgan iggiler istihdarn 
iligkisini toplu ig sozlegmesi yerine, bireysel 
hizmet akdi ile kurmayl tercih etmektedirler. 
Bu nedenle, sendikalarln gug kaybetmesinin 
en onemli nedenlerinden birisi de esnek 
gallgma sistemlerinin yayglnlagmasldlr. 

- Fazla Mesailerin Azalrnasl : Fazla gal 19- 
ma yapllan igyerlerinde fazla gal~gma ucreti 
iggiler igin onemli bir gelir olugturmaktadlr. 
Esnek gallgrna bigirnlerinde ise fazla rnesai 
en aza indirilrnekte, hatta kaldlrllrnaktadlr. 
lgveren agls~ndan olurnlu olan bu unsur iggi- 
ler agrslndan gelir kaybl anlarnlna gelrnekte- 
dir. 

- Klsa SIlreli Ocretli lzinlerin Kallanas~ : 
Esnek gallgrnada gallgrna sureleri klsaldltjl 
igin, iggilerin tam gun gallgmada gallgrna 
suresi igerisinde kullandlklarl krsa sureli 
ucretli rnazeret izinleri ya gok azalmakta ya 
da tarnamen ortadan kalkmaktadlrlar. Cunku 
iggiler ozel iglerini gallgma saatleri dlglnda 
yaprnakta ve gallgma saatlerini buna gore 
duzenlernektedirler. 

- Sosyal GWnlik Haklarlndan Yoksun 
Kalma : Esnek gallgrna bigimlerinin iggiler 
aglslndan en onernli saklncalarlndan birisi 
sosyal guvenlik sistemlerinden ve yardlrn- 
larlndan yeterince ya da hig yararlanama- 
masldlr. Bunun ternel nedeni esnek gallgma 
bigimlerinin baa ulkelerde yasal guvenceye 
kavugturulmam~g olmasl, bazl ulkelerde ise 
klsrni bir guvence saglanmlg olmasldlr. 
0rnegin; Ingiltere, Fransa, Alrnanya gibi bazl 
ulkelerde klsrni galrganlar tam gun gallganlar 
gibi aynl yasal haklara sahip olrnaslna 
kargln, uygulamada sosyal guvenlik haklarln- 
dan yararlanamarnaktadlrlar. /ngilterelde 
klsrni gal~ganlarln yaklaglk yuzde 30'u, 
Almanya'da yuzde 11 'i sigorta kapsaml 
drglndad~r. 
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- Qdlgma Zaman~nr Bellrlernede GOqlOk : 
Esnek qal~gmada igqilerin her ne kadar qallg- 
ma zamanlnl duzenlemekte belirli bir 
serbestlikleri varsa da, nihai agama da belir- 
leyici olan igletmenin qal~gma program~dlr ve 
igqiler buna uymak zorundadlr. Tersine, iglet- 
menin bir qal~gma programlnln olmamasln~n 
igqilerin kendilerini boglukta hissetmelerine 
neden oldu&~ da ileri surulmektedir. 

V. ESNEK GALI$MANIN ISTIHDAM 

Esnek uretim sistemine bag11 olarak 
esnekligin qegitli duzeylerde yayglnlagmas~y- 
la birlikte istihdam piyasas~ parqalanm~g, 
Fordist uretim sistemindeki tam gun 
(klasik/kadrolu) istihdam yerine uqlu bir yap1 
ortaya q~kmlgtrf~: qekirdek iggucu, qevre 
(periferik) iggucu, d ~ g  iggucu. 

Cekirdek iggucu buyuk firmalarda 
qal~gan, esnek uretim teknolojisinin gerekk 
tirdigi bilgi ve beceriye sahip, igi genigletilen 
ve zenginlegtirilen, goreceli ig guvencesi 
bulunan nitelikli igqilerdir; iglevsel esneklik 
saglarlar. Bunlar firmalarln en onemli ve en 
temel faaliyetlerini yuruturler; genellikle erkek 
igqilerdir ve krdemlidirler; igten q~kar~lmalar~ 
halinde yerlerine hemen igqi bulunmas~ 
guqtur. Teknolojinin geligmesine kogut olarak 
giderek azalan elit (seqkin/imtiyazl~/emek 
aristokrarisisi) bir kesimi olugtururlar. 

Cevre iggucu iki tabakadan olugur. 
Birincisi sijrekli igqi kadrosuyla buro 
iglerinde, tesislerin bekqilik, bak~m ve benzeri 
iglerinde istihdam edilir. Meslek nitelikleri 
onemli degildir, her zaman yenilenebilir, bun- 
larln yerine her zaman kolayca d~garrdan igqi 
bulunabilir. K~smi ya da geqici olarak, genel- 
likle konjonktur gerektirdiginde istihdam 
edilen qevre iggucunun ikinci tabakas~ 

buradan dogar. Bu igqilerin saylsrnl isteyerek 
azaltan ya da artlran firma, fiili qal~gan 
iggucunu piyasadaki dalgalanmalara gore en 
uygun gekilde ayarlayarak say~sal esneklik 
saglar. lgsizler ordusunun bulunmas~ say~sal 
esneklik iqin uygun bir ortam yaratlr. Cevre 
iggucu genellikle kadln igqilerden olugur ve 
k~demsizdirler. Teknolojik geligmeye kogut 
olarak igsizlerle birlikte sayllar~ giderek art- 
maktadir. 

D I ~  iggucunu olugturanlara igqi demek 
pek mumkun degildir. Bunlar diger firmalar- 
dan 0dijnq allnan ya da ozel istihdam buro- 
lar~ kanal~yla ige allnanlardan, kendi adlna 
qal~ganlardan ve tageron igqilerinden olugur. 
Cal~gma surelerini ve yapacaklar~ igleri ana 
firma saptar. Bunlar muhasebeci, bilgisa- 
yarcr, danrgman gibi ya qok uzman igqilerdir 
ya da qok slradan iglerde qallgrrlar; bu 
nedenle igqilik ozelikleri qok farkl~l~k gostere- 
bilir. D I ~  iggucunu olugturanlar, firmalar 
taraflndan saylsal esnekligi saglayan ikinci 
grup olarak degerlendirilirler; fakat b a z ~  
durumlarda kendi igverenleri bunlar~ qekirdek 
iggucu olarak degerlendirebilir. Bu nedenle, 
bu grupdakilerin krdemleri diger iki gruba 
gore qok farklr olabilir. Piyasadaki dalgalan- 
malardan oncelikle bu grupta qal~ganlar et- 
kilenir. Bir bagka deyigle, uretimin daralmas~ 
halinde iglerine once son verilecekler bu 
grupdakilerdir. 

0 te  yandan, tageron firmalarrn da kendi 
iqlerinde qekirdek iggucii ve iligkide bulundu- 
gu kuquk uretim birimlerinde qevre iggucu 
bulunabilir. Tageron firmalarrn bu tur ikili bir 
istihdama sahip olmasinln onemi, yeni bir 
hiyerargi olugturmaslnda yatmaktadlr. Bu 
hiyerargi iqinde igqilerin yeri, becerilerinin 
duzeyi ve geqerliliginin yanlslra, ortaya koya- 
bilecekleri ig ve mesleklerince belirlenecektir. 
Buna bag11 olarak, belirli ig sln~flamalar~, 
belirli igler iqin belirli ucret sistematigi anlam- 
s~zlagmakta, igqiler ortaya koyduklarl beceri- 
lerine, yaratlc~l~klarlna ve ige karg~ sorumlu- 

" John Atkinson, 1987, "Flexibility or Fragmentation ? The United Kingdom Labour Market in the Eighties", Labour 
and Society, Vol. 12, No. 1, January, s. 93-94 ; Andre Gorz, 1995, lktisadi Aklln Elegtirisi, Cev. l g ~ k  Ergijden, Ayrlntl 
Yaylnlar, Istanbul, s. 88-89. 
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luklarlna gore ucretlendirilmektedirler. Bu 
durumdan en fazla zarar gorecek olanlar, 
becerisiz ve yarl becerili igqilerdir. Cunku bu 
iggucu olugumu iqinde, hem ana firmalarda- 
ki, hem tageron firmalardaki qekirdek igqilere 
gore qevre igqileri konumundadlrlar. Diger 
yandan, qekirdek grubun becerili igqileri de 
yogun bir kontrol altlnda kallr, pazarllk guq- 
leri yuksek degildir ve bir anlamda becerisiz- 
legrne sureci yagarlar. Farkl~ ucretlendirme 
de igqilerin toplu pazarllk guqlerini zaylflatan, 
giderek yok eden bir iglerlik ustlenif6. 

1990'11 ylllar boyunca iggucunun bu uq 
kategori araslnda agag~daki oranlarda 
dagllacag~ tahmin edilmektedir5': % 25 
qekirdek iggucii, % 25 qevre iggucunde 
surekli qal~ganlar, % 50 qevre iggucuniin ikin- 
ci tabakaslnl ve dlg iggucunu olugturan geqi- 
ci, dijzensiz, niteliksiz iglerde qallganlar. 

Emek piyasaslnln bu gekilde bolunmesi, 
qallganlar~n kendi iqinde nitelik, beceri, 
meslek, ucret, yag, cinsiyet vb. baklmlardan 
farklllagmasl, hatta kendi iqlerinde kutuplag- 
malarrn artmas~ demektir. Boylece igqilerin 
kendi iqindeki ekonomik, siyasal, toplumsal 
ve ideolojik bolunmeleri derinlegmekte, 
emegin turdegligi ve butunlugu zay~flarnak- 
tadrr. Ernek piyasaslsln~n bolunmesini 
saglayan en onemli olgu, igqilerin kendi 
iqinde yeni bir qekirdek iggucunun ortaya q~k-  
masrd~r. 

Bu yeni tip igqi, teknolojik degigimlerin 
sonucu olan bir zorunluluga denk dugrnekte 
ve sendikal orgutlenmeye, toplumsal 
dayanlgmaya uzak kalrnaktadlr. igverenler 
aqlslndan onemli olan sadece, vazgeqe- 
meyecegi bir igqi seqkinini igletmeye bagla- 
mak ve onunla bijtunlegtirmek degildir; bu 
seqkin igqiye farkl~ bir toplumsal kimlik ve 
sayglnl~k vererek, onu koken olarak bag11 
oldugu kesirnden ve kendi orgutlerinden 
koparmak da onemlidir. Dolaylsryla, seqkin 

5e  Levin Ozgen, 1994, "Ta~eron (Jretirni ve Ta~eron Ili$kileriV, 
GOR, S. 89. 

* Bu konuda bkz. "Dunyada Calqrna Hayat~nda Yaaanan GI 
S. 6-1 3. 

igqi kendi bag~ms~z  sendikalar~na, kendi 
sosyal guvenlik sistemlerine sahip olmaya 
tegvik edilir. Aynr zamanda, ait oldugu kesim- 
den tecrit edilerek ve imtiyazlarl uzerinde 
~srarla durularak pazarllk ve hak talep etme 
kapasitesi de SI nlrlanacaktrr. Seqkin igqi 
tabakaslna dahil edilecekler qok saylda aday 
araslndan seqilir; ig ve gelir guvenliginden, 
herkesin arzuladrgl bir qal~grnadan ve terfi 
olanaklarlndan yararlanlrlar. Bunlar ozellikle 
statulerini; mesleki aqldan en yetenekli, 
ekonomik aq~dan en verimli, bireysel aq~dan 
en qal~gkan olmalarlna borqludurlar. Esnek 
uretim sureci iqinde qevre ve dlg iggucu nite- 
liksizlegir ve giderek igsizler ordusuna 
katlllrken, seqkin igqilerin olugturdugu bu 
qekirdek iggucu gerek nitelik duzeyinde, 
gerek qal~gma ve yagam standard1 aq~srndan 
belli bir iyilegme saglar. Ayrlca qevre ve d ~ g  
iggucu de farkl~ esnek qallgma biqimleriyle 
kendi iqlerinde bolunurler. Emek piyasaslnln 
kendi iqinde genq, kad~n, emekli, yagll ve 
goqmen igqi gibi farkll bir yaplya sahip olmasl 
da bu bolunmeyi pekigtirir. 

Vl. BAZl ~LKELERDE ESNEK GALISMA 
D~ZENLEMELERI* 

Farkll istihdam sozlegmelerinin uygulan- 
mas1 Avrupa'da 1970'lerden sonra emek 
piyasas~ndaki en onemli geligmelerden birisi 
olmugtur ve bu geligme emek piyasasln~n 
esneklegtirilmesinde oncu rol oynamlgtlr. 
1970'lere kadar Avrupa ulkelerinde istihdam, 
tam sure qal~grna biqimindeydi; daha sonra 
esnek qal~gma biqimleri yayglnlagt~ ve qevre 
iggucu artmaya bag lad^. Bireysel igten q~kar- 
malar konusunda mevcut yasal duzenlerne- 
ler esnetildi, hukumetler esnek qallgrna 
biqimlerini ozendirdi. Agaglda qegitli ulkel- 
erde esnek qalrgma konusunda yap~lan son 

Birikim, Say1 : 62. Haziran, s. 36-37. 

eliameler, lzlenen Politikalar", laveren Dergisi, Ocak 1997, 
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duzenlemelerle ilgili klsa aqlklamalarda bulu- Bewka'da 1 Agustos 1996 tarihinde bir 
naca41z. qerqeve yasa kabul edildi. Buna gore; ucret - 

ltalya'da 24 Eylul 1996 tarihinde 
hukumet, igqi ve igveren kesimleri araslnda 
istihdamln geligtirilmesi ve igsizlikle 
mucadele edilmesi amaclyla "Gallgma 
Anlagmasl" imzalandl. Buna gore; zorunlu 
egitim yay 14'den 16'ya yukseltilecek, qlrak- 
Ilk egitim sistemi geligtirilecek ve turn sektor- 
lerde 16-24 yag grubunu kapsayacak, qlrak- 
Ilk egitimi toplu ig sozlegmeleriyle duzen- 
lenecektir. Yasal qallgma suresi haftallk 48 
saatten 40 saate dugurulecek, klsmi qallgllan 
iglerin artlrllmasr, fazla qallgrnanln ise azaltll- 
mas1 tegvik edilecektir. 1997 ylllnda turn sek- 
torlerde, siirekli hizmet akdiyle yeni igqi istih- 
dam edilmesi halinde igverenler bir yll 
sureyle sosyal gijvenlik katkllarlnln tamamln- 

politikas~, hizmet akitlerinin yeniden duzen- 
lenmesi, istihdamln geligtirilmesi, rekabet 
gucunun korunmaslnl ongoren ucret slnlrla- 
malarl aqlslndan ulke duzeyinde genel kural- 
tar getirilmigtir. Bu kurallar ne bireysel 
sozlegmelerle, ne de toplu ig sozlegmeleriyle 
agllamayacaktlr. Yasa gerektiginde qallgma 
suresinin ve klsmi qallgmanln yeniden 
duzenlenmesi, iggucu piyasaslnda esnek- 
ligin artlrllmasl amaclyla hukumete yetki ver- 
mektedir. istihdamln tegviki amaclyla tam 
zamanll ve klsmi zamanll erken emeklilik, 
qallgma suresinin yllllk bazda duzenlenmesi, 
klsmi qallgma, geqici qallgma ve qallgma 
suresinin azaltllmasr konularlnda igletmelere 
yetki verilmigtir. 

dan baglglk tutulacaklard~r. Geqici ya da Finlandiya'da qallgma surelerine iligkin 
geqici olma~an igten ~lkarmalarda admen yasa 23 Kaslm 1996 tarihinde onaylandl. 
tazminatlar yeniden gozden geqirilecektir. ige Yeni yasa sosyal taraflara gerek sektijrel, 
yerlegtirme hizmetlerinde kamu tekeli gerekse igyeri ve igletme duzeyinde daha 
kald~r~lacakt~r. fazla esneklik saglamaktadlr. Buna kargll~k, 

Arjantin'de iggucu piyasasl esneklegtiri- 
lerek yuzde 17.1 oranlndaki igsizligi azalt- 
mak amaclyla qallgma mevzuatlnda radikal 
degigiklikler iqeren bir plan hazlrllgrna 
baglan~lmlgtlr. 

Buna gore; kldem tazminatl kaldlrllacak, 
bunun yerine bir qegit sigorta olugturulacak- 
tlr. Toplu ig sozlegmeleri sektorel duzeyden 
igyeri duzeyine kaydlrllacaktlr. ~cret ler  temel 
ucret ve girketin performanslna dayall ek 
odeme olmak uzere iki bolum halinde deger- 
lendirilecektir. iglerin yogun oldugu donemde 
8 saatlik gunluk qallgma suresi 12 saate 
qlkarllabilecek, fazla qallgllan sure iqin ucret 

fazla qallgma uYghamalarlnl agamall olarak 
azaltmaktadlr. Yasa ust duzey memurlarl 
"baglmslz uzrnanlar" olarak degerlendirmek- 
te ve bunlarln dlglndaki tum kamu ve ozel 
sektor qallganlarlnl kapsamaktadlr. Haftallk 
qallgma suresi 40 saat, gunluk qallgma sure- 
si ise 8 saat olarak kabul edilmigtir. Fazla 
qallgma surelerine iligkin yll l~k tavan 250 
saattir; ancak igyerindeki toplu ig 
sozlegmeleriyle 80 saat daha arttlrllabilmek- 
tedir. Bununla birlikte, toplu ig sozlegmeleri 
ya da bireysel sozlegmelere, hafta sonu tatili 
ya da ylllrk ucretli izinlerle fazla qallgmalarln 
telafi edilebilecegine ~ligkin hukumler konula- 
bilecektir. 

odenmeyecek, zaman olarak telafi edilecek- 
tir. igverenler tatil surelerinin belirlenmesinde GClney Kore'de 10 Arallk 1996 tarihinde 

hukumet taraflndan parlamentoya sunulan, daha ozgur olacaktlr. Altl ayda bir kez yarlm 
maag tutarlnda odenen ikramiyelerin odeme "sabaha kargl hukumet darbesiyle" kabul 

edilen, haftalarca genel grevlere neden olan zamanl, y11 iqine yayllabilecektir. ~cretlerden 
yapllan ve iggucu maliyetinin yuzde 411ine ve 1 Mart 1997 tarihinde yururluge girecek 

ulagan kesintiler azaltllacaktlr. olan Reform Yasaslna gore; igverenler greve 
giden igqilerin yerine bagka igqi qallgtlrabile- . -  - . 

cektir. -~konomik,  tekiolojik, yaplsal vb. 



nedenlerle fazla iggucu igten q~karrlabilecek- 
tir; boylece "ornur boyu istihdam guvencesi" 
son bulmaktadlr. igletrneler, esnek qalrgrna 
saatleri uygularnas~ konusunda daha serbest 
hale gelecek, haftallk 48 saatlik qallgrna 
suresini diledikleri gibi duzenleyebilecek- 
lerdir. Klsmi qal~gan igqiler, qal~gt~klar~ sureyle 
orant111 olarak tam gun qal~gan igqilerle egit 
qal~grna kogullarlna ve guvenceye sahip ola- 
caktlr. C;alrgrna yagl 13'den 15'e yukseltile- 
cektir. 

Almanya'da hukurnet, igqi ve igveren 
sendikalar~ 24 Ocak 1996 gunu "istihdarnr ve 
Ulusal Sanayii Koruma Anlagrnasr" irnzal- 
adrlar. igsizligi azaltrnay~ ve istihdarn~ arttrr- 
may1 hedefleyen anlagrnaya gore; ucretler 
uzerindeki kesintiler 2000 yrllna kadar yuzde 
40'1n altrna dugurulecek, erneklilik yagr 
kaderneli olarak yukseltilecek, daha esnek 
qallgrna sureleri uygulanacak, klsrni sureli 
igler geligtirilecek, toplu ig sozlegrneleri 
ulusal ve igkolu duzeyinden igyeri duzeyine 
qekilecektir. Ulusal duzeydeki toplu ig 
sozlegrneleriyle asgari ucret, ucret zarn- 
rnlnrn ust slnlrl ve esnek qallgrna sureleri 
saptanacak, diger konular igyeri 
sozlegrnelerine blrakllacaktlr. 

Vll. ~ R K  IS HUKUKU VE ESNEKLIK 

Turk Ig Hukuku'nda gerek bireysel, 
gerekse kollektif ig iligkileri genig olqude 
yasalarla duzenlenrnigtir. Burada arnaq; 
igqiyi, dogasr geregi guqlu olan igveren 
kargrslnda korurnakt~r. Yasal duzenlerne- 
lerde yer alan bazr hukurnler hem igqi, hem 
de igveren aq~slndan "rnutlak ernredici" nite- 
likte olup kesinlikle degigtirilernez, uyulrnak 
zorundadlr. Bu tur duzenlernelerin arnacl 
sosyal bar191 korurnaktlr. Baz~ hukumler ise 
"nispi emredici" nitelikte olup ternelde igqiyi 
korurnak amac~yla konulrnugtur ve sadece 
igqi yararlna degigtirilebilir. Bu bolurnde 

gerek bireysel ig hukuku, gerekse kdektif is 
hukukundaki duzenlemeler sadece uygula- 
rnada en s ~ k  karg~lagrlan esnek qallgma tur- 
leri aqlsrndan degerlendirilecektir. 

1. Galrgma SQrelerinde Esneldik 

ig Yasasrnln 61 .rnaddesi geregince haf- 
tal~k qalrgrna suresi en qok 45 saattir ve bu 
sure curnartesi gunleri qallgllrp qallgrlrna- 
mas1 ya da curnartesi gunleri qalrgllan 
saatler dikkate allnarak haftanln diger gun- 
lerine egit olarak bolunerek uygulanacakt~r. 
Bu duzenlernede taraflara sadece curnartesi 
gunleri qallgrl~p qallgllrnarna ya da curnartesi 
gunleri normal iggununden daha az sureli 
qallgrna ve diger gunluk qalrgrna surelerini de 
buna gore duzenlerne esnekligi tanrnrnlgtlr. 
Buna gore igqinin gunluk qal~grna suresi 7.5 
saat ile 9 saat arasrnda degigebilrnektedir. 
Bu duzenlerne mutlak emredici olup ornegin, 
haftal~k qallgrna suresi 45 saatten daha az 
bir sure olsa bile 4 iggununde tarnamlana- 
rnayacaktlr. Bunun tek istinas~ ise ig 
Yasaslnrn 72.rnaddesi uyarrnca yururluge 
konulan Haftal~k ig Gunlerine Bolunerneyen 
C;al~grna Sureleri Tuzugu'dur. Tuzugun 
3.rnaddesine gore igverene bir aylrk bir den- 
geleme suresi Iqallgrna donerni tan~nrnrgtlr. 
Bu sure iqerisinde haftalrk qal~grna suresi 45 
saatten az ya da fazla olabilir, ancak bir ig 
haftaslna dugen ortalama qallgrna suresi 45 
saati geqernez (4. Md.). Gunluk qal~grna 
suresi ise 7.5 saat ile 12 saat araslnda 
degigebilecek, aglr vaslta ehliyeti ile tag~t kul- 
lananlarln gunluk qal~grnas~ 9 saati geqe- 
rneyecektir (5.Md.). Tuzuge gore; igqiler, 24 
saatlik sure iqinde aralrksrz en az 8 saat din- 
lendirilmeden qal~gt~r~larnaz (7.Md.). 

ig Yasaslnrn 35.maddesine gore; "gunluk" 
qalrgrna suresini agan qal~grnalar fazla qal~g- 
rnadlr. Ancak Yargrtay baz~  kararlarlnda, 
igqinin gunluk qalrgrna suresini agan qalrg- 



rnaslnl fazla qal~qrna olarak kabul etrnernek- 
te, haftal~k qal~qrna suresinin aqllrnasl 
halinde fazla qallqrnadan soz edilebilecegi 
sonucuna varrnaktadlP8. Yarg~tay iqyerinde 
bekqi olarak qal~qan bir iqqinin, haftal~k qallq- 
ma suresinin uq iq gunune bolunerek haftada 
uq gun ust uste ve 7.5 saatin uzerinde qal~q~p 
iki gun dinlenrnesini ya da bir gun qallqlp bir 
gun dinlenrnesini ve bu qekilde gunluk qallq- 
rnanln qok uzun surelere kadar uzatllabile- 
cegini kabul etrniqtir. Kararda, "...iqin ozelligi 
itibariyle art~k gunluk 7.5 saati aqan qal~qrna 
degil, haftal~k 45 saati aqan qal~qrna fazla 
rnesai olarak degerlendirilrnelidir" sonucuna 
var~ l rn~q t~ f~ .  Yarg~tay bu kararlar~nda, haftal~k 
qallqrna suresinin 5 ya da 6 gun iqinde 
tarnarnlanabilrnesi anlarnlnda bir esneklik 
yaratrn~q olrnaktadlr. Buna gore iqqi baz~ gun- 
ler normal iq suresinden daha az, baz~ gun- 
ler ise daha qok qallqabilecek, ancak haftal~k 
qallqrna suresini 5 ya da 6 iqgunu iqinde 
tarnarnlayacaktlr. Boylece Yarg~tay bir haf- 
tal~k bir dengelerne suresi yaratrn~q olrnak- 
tadlr. iq Yasaslnln 6l.rnaddesi haftal~k qal~q- 
ma suresinin iqgunlerine eqit olarak bolun- 
rnesini ongorrnektedir. Yine Yasanln 35.rnad- 
desi gunluk Gal~qrna suresini aqan Gal~q- 
rnalarl fazla qallqrna olarak kabul etrniqtir. Bu 
iki aq~k, ernredici duzenlerne karq~slnda 
Yargltay'ln anllan kararlarlna katllrnak 
olanaks~zdlr. 

Haftalrk qal~qrna suresinin iq gunlerine 
"eqit olqude" bolunerek uygulanrnas~ zorun- 
lulugu "eskirniq bir kuralln gunurnuze yan- 
slyan bir kallntls~ olarak" degerlendirilrnekte 
ve " Cal~qrna suresi, gunluk azami bir slnlr 
konulrnak suretiyle iq gunlerinde eqit olqude 
olrnakslzln da uygulanabilrnelidir; yeter ki 
iqyeri gerekleri ve iqqinin kiqisel ihtiyaqlarl 
boyle bir duzenlerneyi gerekli k ~ l s ~ n "  
denilrnektedip. 

Callqrna surelerinin iq Yasaslndaki gibi 
sadece curnartesi gunu qal~gll~p qal~q~lrna- 
rnaslna gore esnetilrnesinin, bunun dlqlnda 
bir esneklige yer verilrnernesinin gunurnuz 
koqullar~nda, ozellikle bazl sektorlerde pek 
uygun olrnad~g~ ileri surulebilir. Ancak bu 
konuda getirilecek bir esneklik, iqqinin 
istisrnar~, ornegin fazla qal~qrna hakklnln 
ortadan kald~rllrnas~ boyutlar~na varrna- 
rnal~dlr. [Jcretlerin duquk oldugu bir ortarnda 
fazla qal~qrna yaprnak iqqiler iqin adeta ek bir 
kazanqtlr. Bu nedenle haftal~k qal~qrna suresi 
esas allnarak ve gunluk qal~grna suresine de 
bir slnlr konularak esneklik getirilrnesi yararl~ 
olabilir. Buna gore; haftanln 5 iqgunu 
qallqllan iqyerlerinde gunluk qal~qrna en fazla 
10 saat, haftanln 6 iqgunu qal~q~lan iqyer- 
lerinde en fazla 8.5 saat olabilir; ancak haf- 
tal~k qal~qrna suresi 45 saati geqrnernelidir. 
Boyle bir duzenlernede qallqrna saatleri gun- 
luk en fazla bir saat uzat~labilecek, bunu 
aqarsa fazla qal~qrna ucreti odenecektir. 
Gunluk qal~qrna suresi sadece iqyeri gerek- 
lerine gore uzat~lrnarnal~, iqqi de belirtilen 
slnlrlar iqinde diledigi zarnanda daha az ya 
da daha uzun sure qal~qabilrnelidir. Bu tur bir 
esneklik uygularnada taraflarln anlaqrnas~yla 
zaten ger~ekleqtirilrnektedir. Bu uygularnan~n 
yasal kurallara baglanrnas~, ileride 
duqunulebilecek baqka esneklik uygula- 
rnalar~ iqin yasal bir zernin oluqturacaktrr. 

iq Yasaslnln 64.rnaddesine gore, qal~qrna 
suresinin ortalarna bir zarnanlnda o yerin 
adet ve iqin geregine gore ayarlanrnak 
suretiyle iqqilere; a) 4 saat ya da daha k~sa  
sureli iqlerde 15 dakika, b) 4 saatten fazla ve 
7.5 saatten k~sa sureli iqlerde (7.5 saat dahil) 
yarlrn saat, c) 7.5 saatten fazla sureli iqlerde 
bir saat ara dinlenrnesi verilir. Bu dinlenrne 
sureleri en az olup, aral~ks~z verilir. Ara din- 
lenrnesi iqyerinin aynl klsrn~nda qal~qan 
butun iqqilere onceden belirtilen aynl saatte 

" Yarg. 9. HD. E. 14117, K. 12267, T. 27.11.1980, Mustafa Cenberci, I$ Kanunu $erhi, 5.  bas^, Ankara, 1984, s. 575; 
YHGK, E. 187, K. 797, T. 9.12.1981, Cenberci, s. 572; Yarg. 9. HD. E. 98412019, K. 98412532, T. 9.3.1984, Tekstil 
Igveren, Haziran 1984, s. 19. 

5B Yarg. 9. HD. E. 8919833, K. 901899, T. 1.2.1990, Tekstil lgveren, Temmuz 1990, s. 19. 
Ekonomi. s. 26. 



~ i j ~ i s  MAY IS 2000 

uygulanacaktir. igin geregine gore nobetlege 
dinlenme yaprlmasr toplu ig sozlegmesi ya da 
hizmet akitleriyle saglanabilir. Ara dinlen- 
mesinin aral~ksrz kullan~lmasr esas olmakla 
birlikte, igin niteligi ya da geleneklere gore 
toplu ig sozlegmesi ya da hizmet akitleriyle 
aralr olarak da kullan~labilir. Bu duzenleme 
kargrs~nda bazi igyerlerinde gunde birden 
qok ara dinlenmesi verilmesinin; ornegin, 
qalrgma saatlerinin 07.00-1 0.00, 11.00- 
12.00, 13.00-14.00, 16.00-20.00 geklinde 
duzenlenmesinin yasaya aykrrr oldugu 
kanisrnday~z. Boyle bir duzenlemede her ne 
kadar igqinin gunluk fiili qalrgmasr 9 saati 
geqmiyor ise de (haftada 5 iggunu qalrg~lan 
igyerlerinde), igqinin igyerine baglr kaldrgr 
sure 13 saate yayrlmaktadir. Bu tur bir qalig- 
ma her ne kadar igin niteliginden kay- 
naklaniyor ise de, birden qok ara dinlenmesi 
verilerek igqinin fiili qaligmasrnr qok agan bir 
sure igyerine bag11 kalmasr yasal aq~dan 
ongoriilemez. 

Ara dinlenmesiyle ilgili yasal duzenle- 
menin taraflara yeteri kadar esneklik 
sag la dig^, bu konuda herhangi bir degigiklige 
gerek olmadrgr kanisindayrz. 

Gebe ve Emzikli Kadinlarrn qaligtrr~lma 
Sartlarryla Emzirme Odalarr ve Gocuk Bakrm 
Yurtlartna Dair Tuzuk'un 6.maddesi; emzikli 
kadrnlarrn igyerinde bulunan emzirme odas~ 
ya da kregdeki bir yagrndan kuquk qocuk- 
lar~ni emzirmeleri iqin ara dinlenmesinden 
once ve sonra, uygun saatlerde iki kez 45 
dakikalrk emzirme izni verilecegini 
ongormektedir. Bu duzenleme igyerinde 
emzirme odasr ya da kreg oldugu 
varsayimrnr esas almrgt~r. Ancak igyerinde 
emzirme odasr ya da kreg bulunmadigt 
zaman da bu iznin ayni gekilde verileceginin 
ongorulmug olmasr, anlamsrz bir duzen- 
lemedir. Kadrn igqinin evinde ya da bir bagka 
kregde bulunan qocugunu 45 dakika 
iqerisinde emzirerek yeniden ige donmesi 
dugunulemez. Bu nedenle, igyerinde kreg ya 

da emzirme odasr yoksa soz konusu iznin 
nasrl kullanrlacagr tamamen kadrn igqiye 
brrak~lmalidir. qunku qocugunu en iyi gekilde 
nasrl besleyebilecegini ancak kadrn igqi 
bilebilir. 

ig Yasasinda yer almamakla birlikte krsmi 
qallgmanin doktrinde, yargr kararlarinda ve 
uygulamada benimsendigi, giderek toplu ig 
sozlegmeleriyle bu konuda duzenlemeler 
getirildigi bir gerqektir. Doktrinde k~smi qalrg- 
manln, "igyerinde tam gun qaligan igqilerin 
normal qaltgma surelerinden onemli olqude 
daha krsa sure ile qaligrlmasr" olarak tanim- 
iandrgi soylenebilir. Krsmi qalrgma; haftanrn 
tum iggunlerinde normal qalrgma 
surelerinden daha az qalrgma, haftan~n belir- 
li gunlerinde normal qalrgma suresinden 
daha az qalrgma, haftanrn belirli gunlerinde 
tam qalrgma olmak uzere uq ayri gekilde 
uygulanabilir. K~smi qalrgan igqi toplu ig 
sozlegmesi ya da hizmet akdiyle aksi karar- 
lagtlrrlmamig ise bir bagka igyerinde de 
qalrgabilir. 

Asgari Ocret : Asgari ucret, "normal bir 
qalrgma gunu kargil~gr olarak odenen" (Yon. 
1 .Md) ucret olduguna gore, krsmi qalrgan 
igqiye gunluk asgari iicretten daha dugiik 
ucret odenebilecektir. Nitekim Yargrtay da 
qegitli kararlarrnda gijnluk asgari ucretin 7.5 
saatlik qalrgma kargrlrgr oldugu iqin, k~smi 
qalrgmalarda gunluk asgari ucretin baz alrna- 
mayacagr sonucuna varmrgtrr". Ancak krsmi 
qaliganlara odenen saat ucreti, asgari ucretin 
bir saatlik tutarrndan az olamaz (Yon. 4.Md.). 
SSK aqrsrndan ise tamamen farklr bir durum 
soz konusudur. SSK'ya gore hesaplanan 
gunluk kazanqlarrn alt srnrrl genellikle asgari 
ucretin altrnda kaldrgrndan, gunluk 
kazanqlarrn alt srnrrl asgari ucret olmaktadrr. 
Sigortalrnrn kazancr alt srnrrrn altinda ise, bu 

6 '  Yarg. 9. HD. E.199417505, K. 199417380, T. 16.5.1994, l~veren D., Kas~m 1994; Yarg. 9. HD. E. 199619759, K. 
1996115333, T. 3.7.1996, laveren Dergisi, Ocak 1997. 



kazanq ile alt slnlr aras~ndaki farka ait sigor- 
ta primlerinin tumunu igveren odemek zorun- 
dad~r (506178-111. f~kra). Bu durumda klsmi 
qal~ganlar gunluk olarak asgari ucretten 
duguk ucret alsalar bile, SSK primleri gunluk 
asgari ucret uzerinden odenecektir. Ancak 
Yargrtay, gunde bir ya da birkaq saat 
qallgt~r~lan sigortal~larln prime esas ucret- 
lerinin 506178.maddesinde belirtilen alt 
slnrrln butunu uzerinden belirlenemeyecegi- 

dan yararlan~l~yor ise, k~smi qal~gmada da 
aynl yaklag~m~n benimsenmesi uygun ola- 
cakt~r. Bu nedenle, Centel'in de belirtigi gibi, 
"klsmi sureli iglerde qal~ganlarrn hafta tatiline 
hak kazanmalar~ bakrm~ndan, bunlarrn 
sozlegmeyle belirlenmig surede qa l~gm~g 
bulunmalar~ esas a l~nmal~d~r  ve her igveren 
bak~m~ndan hafta tatili ucreti de, hafta iqinde 
hak kazanrlm~g ucret miktarln~n altlya bolun- 
mesi suretiyle belirlenmelidir"". 

ni karara baglamrgt~r. Bu kararlarda" Sosyal 
0 te  yandan, Anayasa'da "ucretli hafta ... Sigortalar Yasaslnln 78.maddesindeki alt 

tatili., haklarl ve Sartlarl kanunla duzenlenir,, 
slnlrln (o tarihdeki asgari ucretin) olagan 7.5 denilmektedir Buns ucretli hafts tatili 
saatlik ig suresi iqin belirlendigi, k~smi  qal~g- anayasal bir hakt~r ve yasal duzenlemeyle bu 
ma durumunda ise, sigortalllarln prime esas hakkln nasll kullanllacagl belirlenebilir; 
kazanc~n~n bir saate dugen miktar~nln ancak hakkln ozune dokunulamaz, yani 
78.madde~e gore slnlrln (O ta- ortadan kaldlrllamaz, Bu nedenle de klsmi 
rihdeki asgari ucretin) 7.5'da birinden az ola- qallganlarln hatfa tatili hakklndan yararlan- 
mayacag~ da ayrlca belirtilmigtir. mas1 gerekir. 

Klsmi qalrgan igqinin ucret eklerinden Yargltay'ln eski bir iqtihad~ Birlegtirme 
orant111 olarak yararlanmas~ gerektigi ogre- Kurulu kararlnda da 56yle denilmektedir : "... 
tide benimsenen bir gorugtuP3. qal~gtlg~ gunlerin k a r g ~ l ~ g ~  olan kazanclnln 

~~f~~ ~ ~ t i l i  : Hafts tatili, mhaftanln tatilden ancak o gunlere ait olan masraflar~n~ 

onceki 6 iggiinunde kanunun gunluk ig sure- karg~layacak derecede az olmasl itibariyle, 

sine uygun olarak elan igqllereu ve- tatil gununu yokluk iqinde geqirmeye mecbur 

,.ilecektir (1475141 , ~ d . ) .  B,, nedenle, normal kalan ve bu itibarla tatil gununde bir ig bulup 

iggununden daha klsa sureli ya da qallgma yolunu arayan igqinin hafta tatilini iq 

haftada birkaq gun Gallaan igqinin hana tati- rahatl~gl ile geqirerek herkes gibi dinlenmesi- 

line hak kazanamayacagl ileri surulebilir. ni saglamak uzere ig gunlerindeki kazanc~n~n 

Ancak, boyle bir yargl klsmi qallganlarln tatil gunleri iqin de igqiye odenmesi" gerek- 

hafta tatilinden hiq yararlanamamas~ sonu- lidir". 

cunu doguracakt~r. K~smi qal~gmada yasanrn Genel Tatil : ig Yasas~nda ulusal bayram 
ongordugu gunluk qallgma suresi taraflarca ve genel tatil gunleri aFlslndan bir ayrlm ya- 
klsaltllmlg Olmaktadlr. ig sozlegmesi ya pllmadlglndan (1475/42.Md.), klsmi qallgan 
da hizmet akdiyle haftal~k qal~gma suresi igqilerin de tam gun qallganlar gibi bu haklar- 
k~sal t~ldlg~ zaman nasll ki hafta tatili hakk~n- dan yararlanacagl kabul edilmektedir. 

62 Bu konudaki Yarg~tay kararlar~ i~ in  bkz. : Yarg. 10.HD. 8.7.1976, E. 154, K. 5434 (Mahmut Cuhruk, H. Servet 
Colakoglu, A. Avni Bukey, Sosyal Sigortalar Kanunu, Serh, l~tihat,1977, sh : 692-693); Yarg. 10.HD. 4.12.1980, 
634917105: Yarg. 10. HD. 15.12.1978, E. 9781K. 142 (Memduh Yelek~i, Notlu-lzah11-l~tihat11 (506-5434-1479) Say111 
Sosyal Sigortalar Kanunu (Serhi) ve Tuzuk-Ybnetmelikler, Gaye Matbaactl~k Sanayi ve Ticaret A.S., 2.  bask^, 
Ankara, 1988, sh : 722). 

6 V e n t e l ,  s. 64; Eyrenci, s. 49. 
Centel, s. 64; Eyrenci de haftan~n butun ig gunlerinde yarlm gun ~ a l ~ ~ a n  ig~inin hafta tatiline hak kazanacag~, buna 
kargll~k haftan~n baz~ gunlerinde tam gun ~ a l ~ g a n  ig~ in in  hafta tatiline hak kazanamayacagt gorugundedir. s. 46; 
Kutal da hafta tatilinden onceki 6 iggunu aynl ya da degigik igyerlerinde duzenli ~al~g~lrnas~ kogulunu aramaktadlr. 
Prof. Metin Kutal, 1991, "Klsrni Sureli Cal~gman~n Hukuki Esaslar~ ve Sorunlar~", Hukuki Esaslar~ ve Sosyo 
Ekonomik Yonleriyle Klsrni Cal~gma, Bagbakanl~k Aile Aragtlrrna Kurumu, s. 73-74. 

6 s  YIBK.. E. 415, K. 5, T. 27.5.1958, Eyrenci, s. 46. 
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Fazla (kl~gma : Klsmi qalrgan igqinin 
sozlegmede belirtilen saatleri agan $all$- 
maslnin, fazla qallgma sayllip sayllmayacaCJi 
tartlgrna konusudur. Yarg~tay gunluk yasal 
qal~gma suresini agmadlkqa, sozlegrnede 
belirtilen sureleri agan qalrgmalarr fazla ~alrg- 
ma olarak kabul etrnekte; ancak ucretin 
zamll degil, normal saat ucreti olarak oden- 
mesi gerektigiS6, sozlegrneyle bunun tersinin 
kararlagt~rrlabilecegi g~r i igundedir~~. Buna 
gore; haftanln birkaq gunu igyerinde tam gun 
qallgan bir igqinin, gunluk normal qalrgma 
suresini agan qal~grnasl fazla qalrgmadlr ve 
ucretinin zarnl~ olarak odenmesi gerekir. 
Buna kargrn; normal ig suresi 7.5 saat olan 
bir igyerinde sozlegrneye gore gunde 4 saat 
qal~gan igqi, 4 saat yerine ornegin 5 saat 
qaligtlgl zarnan aradaki bir saatlik surenin 
ucretini normal saat ucreti olarak alacak, 
zamlr ucret odenmeyecektir; ancak 
sozlegrneyle bu bir saatlik surenin ucretinin 
zarnl~ olarak odenmesi kararlagt~r~labilir. 

Kanlm~zca fazla qalrgma konusunda da 
hafta tatili bolurnunde belirttigirniz yaklag~m 
benirnsenrneli, gunluk qal~grna suresi 
sozlegmede belirtilen sure olarak kabul 
edilrneli ve bunu agan qallgrnalar (normal 
gunluk qal~gma suresini aglp agrnadlglna 
bakrlrnaks~zin) fazla qaligrna olarak deger- 
lendirilrnelidir. Haftanln birkaq gunu qal~gan 
igqi, sozlegmeye gore $alrgmamasi gereken 
bir gun qallgtrr~llrsa, bu qal lgrnasl da fazla 
qal~gma olarak kabul edilmelidir. ogretide 
sozlegrnede belirtilen sureyi agan krsmi 
qallgrnalarln BK. 329.rnaddesine gore "fazla 
saatlerle qallgrna" olarak, gunlijk ~alrgrna 
suresini agan kisrni qal~grnalar~n ise ig 
Yasasina gore fazla qallgrna olarak deger- 
lendirilrnesi savunulrnaktad~P. BK'ya gore 
fazladan yapllan qal~grnalar iqin zarnl~ ucret 
istenebilecek, ancak bu oran ig Yasaslndaki 

yuzde 50'den duguk olabilecektir. 

Yllllk kin : ig Yasaslnln 49.rnaddesine 
gore ; "igyerine girdigi gunden baglayarak ... 
en az bir yrl qallgmlg olanlar" yll l~k ucretli 
izine hak kazanlr. Bu duzenlemede igqinin 
tam gun qalrgmasi zorunlulu~u soz konusu 
degildir. Bu nedenle k~srni qaliganlar~n da 
yasada belirtilen yrllrk ucretli izin haklarrn- 
dan, izin suresinde herhangi bir indirim yapll- 
rnaks~zln aynen yararlanrnasl gerekir"! K~smi 
qallgrna haftanln birkaq gunu yapll~yorsa, izin 
suresinin hesablnda igqinin qallgrnadig~ gun- 
lerin de dikkate alrnmas~ gerektigi savunul- 
rnaktadlr7'. Soz konusu gunler izine hak 
kazanrnak iqin gerekli bir y l l l~k  surenin 
hesabinda qal~g~lmig gibi saylld~glndan, izin 
suresinin hesab~ nda da aynr gekilde izinden 
sayrlmasl dogaldrr. Ancak igqinin klsrni 
qallgtlgi gun saylslnln qok az oldugu durum- 
larda y~llrk ucretli izine hak kazanip kazan- 
rnad~g~ tart~grna konusudur. Nitekirn Yargitay, 
ayda bir kez rasat alan igqinin ucretli yllllk 
izine hak kazanarnayacaglnr belirtmigtir7'. 

Klsrni qal~gan igqinin yllllk izin ucreti ise, 
izin suresinde qalrgrnakla yukumlu olup da 
izinli bulunrnasi nedeniyle qallgarnayacagr 
gunlerin ucreti kadar olacaktlr. 

lhbar ve K~dem Tazminat~ : Haftanln her 
gunu ya da belirli gunlerinde normal qal~grna 
surelerinden daha az qalrgan klsrni qaligan 
igqilerin ihbar ve k~dern sureleri hesap- 
lanrrken, yrll~k izin suresinde oldugu gibi, 
sadece fiilen qalrgtrklarr surelere gore deijil, 
ige bagladlklar~ gunden fesih anlna kadar 
geqecek surenin dikkate allnrnasl gereke- 
cektir. Haftanln belirli gunlerinde qal~ganlar 
iqin fesih ihbar sureleri de ayni gekilde, salt 
iggordijkleri gunler yerine, ~allgmadlklarr 
ipgunleri de dikkate alrnarak hesaplan- 
mal~dlr. Yeni ig arama izninde ise, klsmi 

Yarg. 9. HD. E. 58, K. 1044, T. 7.2.1984, l~veren Dergisi, Haziran 1984, s. 16-17. 
'' Yarg. 9. HD. E. 6993, K. 8227, T. 10.6.1981. 
'Vente l ,  s. 68; Eyrenci, s. 51-56; Kutal, s. 69. 

Centel, s. 66-67; Eyrenci, s. 58-61; Tuncay, s. 69; Kutal, s. 75. 
" Centel, a.g.y. 
" Yarg. 9. HD., E. 7517229, K. 75129109, T 5.5.1975, IHU, IS K. rn. 33, No 2. 



gal~gmanln bi~imine gore bir indirim yapll- 
mas1 uygun olacakt~r'~. 

K~smi gal~ganlarln k~dem suresi de, 
aynl ihbar suresinde oldugu gibi, hizmet 
akdinin baglamas1 ve sona ermesi araslnda 
gegen zaman olarak hesaplanmalr, sadece 
fiili gallgllan gunler dikkate al~nmamalrdrr~~. 
Yargltay'ln bu konudaki kararlarr geligkilidir. 
Yargrtay bir kararlnda gu gorugu savunmug- 
tur : "..igyerindeki fiili gallgma(nln) haftada iki 
tam gun veya haftada dort yarlm gun olmak 
uzere surduruldugu anlag~lmaktad~r. 
Davacrnrn galrgmad~g~ haftanrn artan gun- 
lerinin galrgrlm~g gibi say~lmas~ mumkun 
degildir. Bu durumda davac~nrn ig aktinin 
fesih tarihine kadar gegen sure iginde fiilen 
gallgtlg~ gunler toplanarak "haftada iki gun 
itibariyle" bu gunler toplamr 365'e bolunerek 
seneye gevrilmek suretiyle krdem tazminatl- 
na esas olacak hizmet suresinin tesbiti 
gerekir.."74. Yarg~tay daha sonraki bir karar~n- 
da ise tersi gorugu savunmugtur : ".. Taraflar 
arasrndaki sozlegmeye gore, davacl 
cumartesi ve pazar gunleri dlglnda haftan~n 
5 gununde 3 saat gal~gm~g ve buna gore ken- 
disine ucret kararlagt~rllm~gtlr. Davacl karar- 
lagtlrllan ucrete gore ve haftanln 5 gununde 
surekli olarak k~smi gal~gma yapmlg oldugu- 
na gore, k~dem tazminat~ hesablnda ige girig 
ve grklg tarihleri arasrndaki surenin 
tamam~nln nazara a l~nmas~ gerekir. Bu 
husus gozonunde tutulmakslzrn, gunluk 
gal~gma saatleri toplam~na gore, surenin 
hesaplanmasl ve bunun sonucu olarak, 
hizmet suresinin bir y111 doldurmad~glndan 
bahisle krdem tazminatr isteginin reddi dogru 
de~jildir.."'~. Ancak Yarg~tay daha sonra tekrar 
onceki gorugune donmug ve ozetle gu kararr 
vermigtir : "Haftan~n 5 iggunu, gunde 2 saat 
gal~gan iggiye odenecek k~dem tazminatrnln 

iki yonteme gore hesaplanmas~ mumkundur 
: 1) Callgllan tum sure yrl, ay ve gun olarak 
belirlenip, k~smi sure karyl lg~ ucret dikkate 
al~nmak suretiyle k~dem tazminatlnln hesa- 
planmasr. Basit ve dogru olan yontem budur. 
2) ig gunlerindeki k~smi gal~gma sureleri 
toplanmak suretiyle gallgllan surelerin tespit 
edilmesi ve hafta ve diger tatil gunleri de 
eklenerek k~dem belirlenip gundelik 7.5 saat- 
lik ucret goz onunde tutularak k~dem tazmi- 
natlnrn hesaplanmas~"'~. Yarg~tay bu kararln- 
da, ortuk de olsa, k~smi gal~gan igginin hafta 
ve genel tatil ucretine tam olarak hak 
kazanacagrn~ belirtmig olmaktad~r. 

Birden gok igverene bag11 olarak krsmi 
gal~gma yaprld~gr zaman k~dem tazminatrnln 
nas~l  hesaplanacagr konusunda da 
Yargrtay'ln gorugu geligkilidir. Yarg~tay aynl 
holdinge baglr alt~ girketin muhasebe iglerini 
gunluk normal galrgma saatleri iginde 
yuruten bir muhasebe mudurune ait krdem 
tazminatlnrn, her bir ortakl~ga dugen ig sure- 
sine gore ve alt~ ortaklrktan al~nan ucretlerin 
toplamr ile tavan slnrr gozonunde bulunduru- 
larak hesaplanmas~n~ kabul etmigtir". 
Kararda tum girketler tek igveren olarak 
degerlendirilmigtir. Oysa gerek sure, gerekse 
tavan agrsrndan her igverenin ayrr ayrr deger- 
lendirilmesi gerekirdi. Nitekim Yarg~tay daha 
sonra verdigi bir kararda, "ayn~ sure iginde 
degigik igyerlerinde krsmi gal~gmrg olmanrn" 
k~dem tazminatrna hak kazanma yonunden 
etki yapmayacagln~ benimsemigtirm. 

Krdem ve ihbar tazminatrna esas gunluk 
ucret, hafta tatili ucretinde oldutju gibi, k~smi 
gal~gan igginin bir hafta igerisinde ald~gr 
ucretin altrya bolunmesiyle bu lunmal~d~r~~.  
K~dem tazminatlna esas sureklilik gosteren 
sosyal yardrmlarrn bir gunlugu de as11 ucrete 
eklenmelidir. 

Centel, s. 69; Eyrenci, s. 55; Kutal, s. 76. 
Centel, s. 69; Eyrenci, s. 66; Kutal, s. 77. 
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Kollektii 19 Hukuku Aqlslndan K ~ s m i  
$ahganlar : Klsmi qallgan igqi de hizrnet 
akdiyle qallgmaktadlr ve Sendikalar 
Yasas~ndaki hukumlere uygun olarak sendi- 
ka uyesi olabilir. Kural olarak k~smi qallgan 
igqi birden fazla ve farkll igkollarlndaki igyer- 
lerinde qal~gabilir; bu takdirde igqi farkll igkol- 
larlndaki sendikalara aynl anda uye olabilir. 
Cunku Anayasa'nln 51 .maddesi her ne kadar 
"igqiler ve igverenler aynl zarnanda birden 
fazla sendikaya uye olamazlar" hukmunu 
getirmig ise de, 2821 say111 Sendikalar 
Yasaslnda 25.5.1988 tarih ve 3449 say111 
Yasa ile yap~lan degigiklikle bu yasagln 
sadece aynl igkolundaki sendikalar iqin 
geqerli oldugu ongoru1mugtur. Ayn~ gekilde, 
klsmi qal~gan igqi gerekli kogullara sahip 
oldugu takdirde sendika temsilcisi ve yoneti- 
cisi de olabilir. Klsmi qal~gan igqi aynl igko- 
lunda birden qok igyerinde qallglyor ise, aynl 
igkolundaki sendikalardan sadece birisine 
uye olabilecektir; aynl igkolunda birden qok 
sendikaya uye olursa sonraki uyelikleri 
geqersiz sayllacaktlrs0. 

2822 say111 Toplu ig Sozlegmesi Grev ve 
Lokavt Yasas~nln 9. maddesinde, toplu ig 
sozlegmesinden taraf sendika uyelerinin ve 
dayan~gma aidat~ odeyenlerin yararlanacagl 
ongorulrnugtur. Bu hukme gore krsmi qal~gan 
igqiler de kural olarak taraf sendikaya uye 
olarak ya da dayan~gma aidat~ odeyerek 
toplu ig sozlegmesinin turn hukumlerinden 
tam olarak yararlanabilirler. Bununla birlikte, 
klsmi qal~ganlarln bazl sosyal yard~mlardan 
qallgma suresine, dolaylslyla ucretlerine 
orantill olarak yararlanabileceklerine iligkin 
toplu ig sozlegmesine hukum konulabilir. 
Toplu ig sozlegmesinde hukurn yoksa, 
sozlegme hukumlerinin niteligine bakmak 
gerekir. Bu durumda, igqinin yapt101 igle ilgili 
olarak ongorulen ayni ya da nakdi odemeler- 

den klsmi qal~gma oraninda yararlanrnasl 
esast~r. ~ r n e g i n ,  toplu ig sozlegmesinde 
yllda dort ikramiye ongorulmug ise, klsmi 
qallganlar qalrgma suresiyle orant111 olarak bu 
haktan yararlanabilirler. Aynl gekilde yaka- 
cak yardlml, erzak yardlrn~, izin ve bayram 
odenekleri gibi yardlmlardan da qal~gma 
suresiyle orantill olarak yararlanabilirler. 
Bunun dlglnda, qal~gma suresi ile ilgili 
olrnayan qocuk, evlenme, dogum, olum 
yardlm~ gibi konularda bir ayrlm yap~lma- 
ma l~d~r~ ' .  

0te yandan, toplu ig sozlegmesiyle k~srni 
qallgllacak iglere ve bu iglerde klsmi qallga- 
cak igqi sayrslna slnlr getirilebilecegi, ancak 
k~smi qallgmanln tamamen yasaklanarnaya- 
cagl ileri surulmektediP2. Kanlmlzca taraflar 
toplu sozlegme ozerkligi geregi bu tur kural 
koyabilirler. 

Yargltay, toplu ig sozlegmesiyle kapsam 
dl91 blrakllan igqilerin sendikaya uye olsalar 
bile sozlegrne hukumlerinden yararlanama- 
yacaklarlna karar verrnigtiP3. Kanlrnlzca hem 
klsmi qallganlarln, hem de tam gun qallgan- 
lar~n toplu ig sozlegmesi kapsam~ dlglnda 
b~rakl lmas~, anayasadan kaynaklanan 
sendikalagrna ve toplu ig sozlegmesi hak- 
larlnln engellenrnesi sonucunu dogurdugun- 
dan toplu ig sozlegmelerine bu tur hukurnler 
konularnamalrd~r. 

2821 ve 2822 say111 yasalarda tersine bir 
hukum olmad~g~ iqin, klsrni qal~gan igqilerin 
de yetki tespiti, grev oylamasl, grev uygula- 
rnasl, sendika ternsilcisinin atanmasl gibi 
konularda tam gun qallgan igqiler gibi deger- 
lendirllmeleri gerekir. Grev oylamasr gunu 
igyerinde qal~grnayan k~smi qallgan igqi igye- 
rine gelerek grev oylamas~na katllabiliP4. 

- - 

Kutal, s. 79-80; Eyrenci, s. 70-71; Centel, s. 71-72. 
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3. d d ~ n ~  I$ Iligkisi : ijlkemizde odijnq ig 
iligkisi, igyerlerine ipgucu saglanmasl 
konusunda ozel olarak faaliyet gosterilmesi 
biqiminde degil, belirli gereksinimler 
nedeniyle igverenlerin baz~  igqilerini geqici 
surelerle bagka igverenlerin emrine ver- 
meleri geklinde olmaktadlr. 

0dunq ig iligkisinin hukuksal dayanagl 
Borqlar Yasaslna gore "alacagln 
temlikildevri" ile aqlklanabilir ve ancak igqinin 
onayl ile mumkundur (162ll.f.). Buna gore; 
"kanun veya akit ile igin mahiyeti icabl olarak 
menedilrnig olmadlkqa borqlunun rlzaslnr 
aramakslzln alacakll, alacaglnr uquncu bir 
gahsa temlik edebilir." Alacagln temliki yaz~lt 
olmalldlr ve gene1 kural~n aksine, ig gorme 
alacag~nln temlikinin geqici sure iqin yaplla- 
bilecegi kabul edilmelidir". Bu durumda as11 
igveren ile igqi araslndaki ig sozlegrnesi var- 
l lg ln~ surdurmektedir; igqinin ucreti kural 
olarak asll igveren taraflndan odenecektir; 
as11 igveren ile yararlanan araslnda tersinin 
kararlagt~nlmas~ da olanaklldlr. igqi as11 ig- 
yerinde toplu ig sozle$mesi varsa aynen 
yararlanmaya devam edecektir; buna karg~n 
igqiye odunq qallgtrgl igyerindeki toplu ig 
sozlegrnesinin igqi-igveren iligkilerine iligkin 
borq dogurucu hukumleri uygulanacaktlP6. 

0dunq ig iligkisinde igqiyi devralan ile igqi 
araslnda bir ig sozlegmesi olugmarnas~na 
kargln, igin gordiirulebilmesi iqin 
devralanlyararlanan yonetirn hakklna sahip 
olur ve buna kargll~k igqiyi gozetme borcunu 
ustlenir. 

Vlll. ESNEK GALISMA GbdlM MO 
YA DA NASlL B ~ R  ~ 6 d l M  

II. Dunya Savaglndan sonra sanayilegrnig 
ulkelerde qallgan kesimler, igverenler ve 
devlet araslnda var~lan bir uzlagmaya bag11 
olarak "refah devletilsosyal devlet" kavram~ 

ortaya q ~ k t ~ .  Bir bagka deyigle, sosyal devlet, 
bir siyasal olugumun kurumsal yaplsrnl 
simgeleyen bir kavram olarak alg~landr. 
Sosyal devletin ozunde, kamu kuruluglarl 
aracllrglyla devletin toplumda uretilen ma1 ve 
hizmetlerin bolugumune mudahale etmesi 
anlay191 yer almaktadlr. Devletin temel iglevi, 
rnal ve hizmetlerin adil, egitlikqi bir biqimde 
paylag~lmasln~ saglamakt~r. Liberal yak- 
laglmln "b~rak~n~z  yaps~nlar, b ~ r a k ~ n ~ z  geqsin- 
ler" felsefesinin tersine, sosyal devletin temel 
ozelligi sosyo-ekonomik yagama emekten ve 
dar gelirlilerden yana rnudahale etmektir. Bu 
anlamda sosyal devlet, qal~gan kesimlerin 
siyasi orgutlerinin liberal dogmalara 
bagkaldlr~gr biqiminde de tanlmlanabilmekte- 
dir. 

1970'lerden itibaren dunya ekonomik sis- 
temi yeni bir kriz donemine girdi. Krize 
qozum aray~glar~ qerqevesinde sermaye, 
teknolojinin sag lad~g~ olanaklarla glo- 
ballegme/kuresellegme olanaklarln~ artlrarak 
bir yandan uretimi emegin ucuz oldugu bol- 
gelere kaydlrd~; ote yandan da uretimden 
qekilerek mali piyasalara yoneldi. Emek ise 
ulusal s~nlrlar iqinde hapsedildi. 
Kuresellegme ile "dunya pazar~", "tek pazar" 
ya da "diinya koyu" yarat~lacag~ savland~; 
ancak tum bu nitelemeler sadece sermaye 
iqin geqerlidir. Dunya mali sistemini idare 
edenler, teknik olanaklarla butun bilgileri 
saniyede 300 bin km. hlzla nakledebiliyorlar 
ve ulkelerin siyasi iktidarlar~n~ diledikleri gibi 
etkileyebiliyorlar. Bu dev kuruluglar ellerinde- 
ki her turlu medya olanaklarlyla da 
kamuoyunu diledikleri gibi yonlendirebiliyor- 
lar. "Yeni Dunya Duzeni" (ultra liberal) olarak 
da adlandlr~lan bu yeni sistemde krize qozum 
olarak onerilen yeni liberal ekonomik poli- 
tikalar~n ternel ozellikleri goyle aq~klanabilir : 

- Devlet ekonomik ve sosyal iglevlerinden 
arrndlrrlarak kuqultulmelidir. Daha aq~k bir 
deyigle, sosyal devletin temel gorevi olan 
ekonomi k yagaml duzenleme, egitim, sagllk, 

'5 Engin, s. 342-343. 
'6 Engin, s. 342-343. 



sosyal guvenlik, ig, konut, ulagrrn, qevre ve 
benzeri hizrnet ve yukurnlulukler ozellegti- 
rilrneli, ozel sektore yeni ig alanlarr aqrl- 
rnal~drr. Sosyal devlet tarihe karlgrnal~drr. 
Egitlikqi egilirnler ve sosyal devlet insanlarrn 
ozgurluklerini ve ekonornik rekabeti, zengin- 
ligin dayand~gr bu iki kaynagr yok etrnektedir. 

- Serrnayenin krize kargr kendini koruya- 
bilrnesi iqin engel olarak gorulen yururlukteki 
turn yasal duzenlemeler kaldrrrlrnalrd~r 
(deregulasyon/kuralsrzlagt~rrna). Karnu adrna 
yasal kurallar koyulrnas~ serbest piyasanln 
iglernesini engellernektedir. 

- C;alrgrna yagarnr esneklegtirilrneli, ig 
rnevzuatrndaki koruyucu hukurnler giderek 
kaldlrrlrnalr (kurals~zlagtrrrna), buna karg~ 
q~ktrklarr iqin sendikalar zay~flatrlrnal~drr. 

Bu ekonorni politikalarrnln ernege yonelik 
yonunu Dunya Bankasr 1996 Dunya 
Kalkrnrna Raporu ad11 qalrgrnasrnrn on 
taslagrnda daha aqrk ve net olarak ortaya 
koyrnaktadrr : "Ernek piyasasr uzerinde 
sosyal planlarnalar yaprlrnarnalrdrr. iggucu 
piyasas~nr, qalrgan kesirnlerin yagarnrnr 
duzeltecek bir araq olarak gorrnernek 
gerekir. Kuresellegme herkesin lehinedir, 
kuresellegme ruzgarlna kargr direnilrnerne- 
lidir. Ekonorninin orgutlu kesirnlerinde emek 
iqin koruma rnekanizrnalarr prernaturdur; 
yani erkendir ve uygun degildir, aksi takdirde 
kayrtd~grna kayma olur. Sendikalar ucret ve 
istihdarn pazarlrg~ ile ekonorninin iqinde bir 
rol oynarnaya bagladrklarr zarnan, ernek 
piyasasrna tekelci saprnalar getirirler. Igsizlik- 
lik sigortasr ve krdem tazrninatr gibi duzen- 
lemeler kaynak tahsisini bozar." 

Ancak 198011erden beri uygulanan bu 
politikalar var olan sorunlara hiq de qozurn 
getirmedi; aksine hem ulkelerin kendi iqinde 
hem de kuresellegtigi ileri surulen dunya 
dijzeyinde zengin-fakir (Kuzey-Guney) 
qeligkisi ve buna bag11 olarak toplurnsal qat~g- 
rnalar, gerginlikler, uqururnlar artt~. Toplurnlar 
aglrr olqude kutuplagtr. lnsana hiqbir deger 

verrneyen totaliter devlet yerine "globaliter 
devlet" kavrarnr kullanrlrnaya baglanrldr. 
Siyasi iktidarlar ozellegtirrne yoluyla yatrrrrn, 
istihdarn, sagl~k, egitirn, kultur ve qevre gibi 
qok onernli alanlarda karar verrne yetkisini 
karnu kesirninden a l~p  ozel sektore devretti- 
ler; bu nedenle gunurnuzde, dunyanrn en 
buyijk iki yuz ekonornisinin yarlsrndan fazlasr 
artrk birer ulke degil, birer girkettir. igsizlik 
artarken ernek piyasasr da qekirdek ve qevre 
olrnak uzere iki ana gruba ayrrldr, arna kendi 
iqinde qok daha parqaland~, sendikalar guq 
kaybetti. Bu sorunlar kargrsrnda 1996'da 
yaprlan ICFTU (Uluslararasr Hur igqi 
Sendikalarr Konfederasyonu) 16. Dunya 
Kongresi ozel bir gundernle toplandl : "21. 
Yiizyrlrn en buyuk tehdidi : Kuresel Pazar". 

Mart 1995'de BM'in ilk kez duzenledigi 
Kopenhag Dunya Sosyal ~alkrnrna 
Zirvesi'nde; butun dunyaya hakirn olrnaya 
qalrgan kuresel pazarrn, bugunku igleyigiyle 
sosyal yonden kabul edilernez, siyasi yonden 
tehlikeli ve ekonornik yonden verirnsiz oldugu 
benirnsendi. Zirvede serbest piyasaya para- 
lel olarak "sosyal piyasaUnrn da geligtirilrnesi 
ve uygulanrnasr benirnsendi. Oysa serbest 
piyasa, sosyal piyasadan sorurnlu olan 
devlete kargrdrr ve devletin "sosyal" 
niteliginin kaldrr~lrnasrnr isternektedir. 

BM Genel Sekreteri Butros Gali, HABITAT 
baglarnrnda 1996 yrlrnda Ankara'da yaptrgr 
bir konugrnada rnali sermaye ile uretim ve 
ticaretin dunya olqeginde butunsellegrnesi 
anlarnlna gelen kuresellegrnenin toplurnlar 
ve devletler uzerindeki etkisini goyle aqrkll- 
yordu : "Kuresellegrnenin baskrlar~; devlet- 
lerin ve toplurnlarrn parqalanrnasrna; gid- 
detin, insan qeligkilerinin artrnaslna; toplurn- 
larda butun gruplarrn ve kuresellegen ekono- 
mide butun devletlerin drglanrnas~na yo1 
aqtr." 

C;al~grna yagarnrnrn esneklegtirilrnesi ve 
esnek qalrgrna bu politikalardan ve bugune 
kadar yarattrgr sonuqlardan ayrl dugiinule- 
rnez. Can Tuncay'ln da belirttigi gibi, "ig 



Hukukunda esneklik, dunya ekonornisinde 
son zarnanlarda yaganan neo liberalizrn 
aklrn~nln ig Hukukundaki uzant~s~d~r"~ ' .  
Esnek qallgrna ozetle ; 

- igverenlerin diledikleri zarnan igqiyi ige 
alrna ve igten q~karrnas~, 

- lgqiyi diledigi igte, diledigi zarnan ve iste- 
digi kadar qallgtlrrnasl, 

- igqiye diledigi ucreti odeyebilrnesi, 

dernektir. 

Esnek qal~grnay~ savunanlar~n ternel iki 
dayanag~ vardlr : 1) igqiye diledigi zarnan 
qal~grna serbestisi saglarnas~, 2) istihdarn 
yaratrnasl. 

Esnek gal~grna turlerinden sadece klsrni 
qal~grna ve esnek zarnanl~ qal~grna, her ne 
kadar ilk bak~gta igqiye qallgrna zarnanlnl 
diledigi gibi duzenleyebilrne olanag~ sagl~yor 
gozukse de boyle bir yargl yanlltlcrd~r. Gunku 
esnek qallgrnada oncelikli arnaq, igqinin 
qallgrna suresinin igyerininluretirnin gerekle- 
rine gore duzenlenebilrnesidir. Daha aqlk bir 
deyigle; igyerinin qallgrnas~ igqiye gore degil, 
igqinin qal~grnas~ igyerine gore duzenlenir. Bu 
nedenle esnek qallgrnanln igqilere qal~grna 
zarnanlnl ve ozel yagarnlnl diledigi gibi 
duzenlerne olanagr saglad~g~ saw, gerqek 
dl91 olrnasa bile, abartll~dlr. 

Esnek qallgrnan~n istihdarn yaratt~gl 
gorugu de gerqek degildir. Avrupa ulkelerinde 
1980'lerden bu yana esnek qallgrna biqirnleri 
yayglnlaglrken, igsiz saylsl artrnaktadlr. Bu 
da gosterrnektedir ki; tam gun qal~gan i$qi- 
lerin yerine esnek qalrgan igqiler tercih 
edilrnekte, sonugta tam gun qal~grnak isteyen 
igsiz saylsi artarken esnek qal~gan igqi saylsl 
artrnaktadlr. Bir bagka deyigle, esnek qallg- 
ma, tam gun qal~gan igqilerin kazanllrnlg hak- 
larlndan kurtulrnanln, dolaylslyla ekonornik 
krizin yukunu igqilere ylkrnanln bir yoludur. 

Esnek qal~grna iqin ornek gosterilen ABD'de 
ise dururn gok daha vahirndir. "19 ureten 
rnakine" olarak adlandrrllan bu ulkede yeni 
iglerin buyuk qogunlugu guvencesiz ve nite- 
liksizdir. Son onbeg ylldan bu yana geqici ig 
burolarlnda qallganlarln saylsl yaklag~k beg 
kat artrnlgtlr. 1 973 yrllndan bu yana ucretler 
yaklag~k yuzde 13 dugtugu iqin igqiler daha 
uzun surelerde qallgrnak zorunda kalmak- 
tad~r. Arnerikan igqi Federasyonu (AFL-CIO) 
yoneticilerinden James Sweeny'in gu qarplcl 
sozleri, konunun ternel gerqeginin kavran- 
rnaslna ~ g ~ k  tutrnaktadrr : "Arnerikal~lar son 
yrllarda katlr gibi qallgtllar, buna karglllk 
kopek rnuarnelesi gord~ le r "~~ .  

0 halde son ylllarda ekonornik ve sosyal 
sorunlara qozurn bulrnada bir fetigizrn haline 
getirilen esneklik ne anlarna gelrnektedir ? 
Esneklik soylerninin ardlndaki gizli anlarnl 
ABD Gallgrna Bakan~ Robert Reich'in gu 
sozlerinde bulrnak rnurnkundur : " iggucu 
piyasasln~n esneklegtirilrnesi denilen ve 
sadece ucretlerin dugurulrnesi, igqi q~kar- 
rnanln kolaylagt~r~lrnas~ konusunda igveren- 
lere ozgurluk tanlyan bu kavrarn, hangi 
ulkenin hayat standart~n~n yukselrnesine 
katk~ saglarn~gt~r ... Birisi esnek iggucunden 
bahsederken arka cebirnden cuzdanlrn~ qek- 
tigini hissediy~rurn"~~. 

Bununla birlikte, turn dunyada farkl~ 
duzeylerde de olsa ekonornik ve sosyal 
anlarnda bir kriz yagand~g~ ve krizin giderek 
yogunlagtlg~ bir gerqek. Yapllrnas~ qereken; 
kuresel rekabet anlaylglndan uzaklagrnak, 
kar ve ucret paylaglrnlnda adaleti saglarnak, 
gelir dagllrrnlndaki egitsizligi giderrnek, krizin 
yukunijn ernek-serrnaye, Kuzey-Guney 
araslnda hakkaniyetli bir gekilde paylagll- 
rnaslnl saglarnaktlr. Serbest piyasan~n bu 
hakkaniyetli dengeyi saglayarnad~gln~ ozel- 
likle 1996'nln ikinci yar~s~ndan sonra 
yaganan olaylar yeterince kan~tlarn~gt~r. 
Guney Kore'de haftalardlr devarn eden genel 
grevlerin nedeni, igten q~karrnalar~n kolay- 

" Tuncay, s. 57. 
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lagtlrllrnasr ve qallgrna yagarnlnln daha da 
esneklegtirilmesidir. Bu anlarnda BM'in 
"ulusal dernokrasi" yerine "kuresel 
dernokrasi" onerileri dikkatle izlenmelidir. 
BM'nin onerdiiji gibi, yll l~k bazda olugturula- 
cak bir sivil toplurn forurnu olugturulmas~, 
uluslararasl . kuruluglara sivil toplurn ve 
se~ilmislerin katllrnaslnrn artlrllmasl kuresel 
dernokrasinin iglevsel araglarr olabilir. 

Esneklik adrna gallgrna yagarnlnda ortaya 
grkan sorunlarln gozurnunu bireysel hizrnet 
akitlerine blrakrnak, 16.yuzy1lrn "vahgi kapi- 
talizrn" donernine yeniden donrnek dernektir. 
Aynr gekilde bu sorunlarrn qozurnu salt 
sosyal taraflara da blrakllarnaz; gunku, 
sosyal taraflardan birisi olan iggi sendikalar~, 
igveren/serrnaye kargls~nda yine bu sisternin 
yaratt~g~ esnek ~al lgma yonternleri nedeniyle 
zayrflamlg, toplu pazarllk gucunu yitirrnigtir. 
Daha aglk bir deyigle, taraflar aras~ndaki gug 
dengesi bozulmugtur. Bu nedenle devlet, 

sosyal dengelerin saglanrnasl ve korunrnasr 
igin serbest piyasaya hakern olarak rnuda- 
hale etrnelidir; kuresel boyutta ise sosyal 
dengelerin olugturulabilrnesi igin uluslararas~ 
rnekanizrnalar devreye sokulrnal~drr. Nitekirn 
AB ulkelerinde sendikalar, rnerkezi uye ulke- 
lerden birisinde bulunan herhangi bir girkette 
yapllan toplu ig sozlegrnesinin, ~irketin bir 
bagka uye ulkede bulunan igyerinde de 
uygulanmasrnl savunrnakta, giderek dunya 
duzeyinde gegerli toplu ig sozlegrnelerinin 
bagltlanrnaslnl gundeme getirrnektedirler. 
Boylece uretimin/igyerlerinin emegin ucuz 
oldugu bolgelere kaqrnas~nl onlemek iste- 
rnektedirler. ILO Anayasaslnda yer alan gu 
temel ilke hiq bir zarnan gozardl edilrnerne- 
lidir : "Dunyanln herhangi bir yerindeki fakir- 
lik, dunyanln her taraflndaki refaha tehdit 
olugturur, sosyal diyalog ve huzuru bozar." 


