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FEDERAL ALMANYA'DA ESNEK GALISMA 
SURELER~N~N YASAL CERCEVES~ VE 

Arg. Gor. Alpay HEK~MLER 

l.iJ. lktisat Fakiiltesi 

Esneklik, 20 yy. sonunda yaklndan izleme gereksinimini ortaya 
kuresellegme ile birlikte uzerinde en koymaktad~r. Bu makalenin amacl da bu 
fazla tartlgmalarln yurutuldugu bir baglamda esnek istihdamln son derece 
kavram haline gelirken, 21 .yy.'da da bu bagar~ ile uygulandlgl bir ulke olan 
tartlgmalarln kesilmedigi, tam tersine Federal Almanya'daki mevzuatl 
tum giddeti ile surdugunu gormekteyiz. ayrlntllara girmeden, ana hatlarl ile 
0zellikle ulkemizde esnek qal~gma incelemek ve bu konuda literature 
surelerinin degerlendirildigi qok say~da 'Rlman Modeli" geqmig olan yonetime 
to plant^, seminer duzenlendigi gibi, qok kat~l~rn sitemi qerqevesinde yine 
sayrda yazlda yaylnlanmlgt~r. detaylara dalmadan Cal~gma 

Kursellegmenin bir sonucu olarak Konseylerinin bu alanda hangi haklara 

slnlrlar~n ortadan kalkmasl, uluslararas~ sahip oldugunu ortaya koymaktlr. 

rekabet yarlglnln daha etkin hale 
gelmesi, iggucu piyasasrnln yerliden 
yapllanrnas~ gibi geligmeler, ozellikle 
igletmelerin ayakta kalabilmeleri iqin 
qal~gma surelerinin esneklegtirilmesi 
ihtiyac~ daha fazla telaffuz edilmeye 
baglanm~gt~r. Bunun ile birlikte esnek 
istihdam modellerin, globallegen 
dunyanln en buyuk problemi haline 
gelen igsizlik ile mucadele konusunda 
da etkin bir araq olarak ortaya 
q~kmaktadlr. 

iqinde bulundugumuz bu donugen 
yap1 ile birlikte Avrupa Birligine 
yak~nlagma sureci bize diger ulkelerdeki 
mevzuatr ve uygulamalarl daha 

I. Esnek Cal~gma Surelerinin Yasal 
Cerqevesi 

Federal Almanya'da qal~gma 
surelerine iligin qerqeveyi esas itibariyle 
Cal~gma Sureleri Yasasl qizmektedir. Bu 
yasanln yan~nda, Klsmi Sijreli Callgma 
ve Belirli Sureli Hizmet Sozlegmesi 
Yasasl, Satlg Yerlerini Callgtlrma Sureleri 
Yasasl esnek qal~gma uzerinde etkili olan 
hukumleri dogrudan iqerirken, Genqleri 
Koruma Yasasl, Anallgl Koruma Yasasl, 
Aglr ~zur lu le r  ile ilgili hukumlerin 
duzenlendigi SGB IX, lg Guvenligi 
Yasas~, igqinin Feshe Kargl Korunmasl 
Yasasl da, bu alanda dikkate allnmas~ 
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gereken duzenlemeler ihtiva etmektedir. 
Ancak ifade edildigi gibi yasa 
hukijmlerinin ayrlnt~ll bir 
degerlendirilmesi yapllmadan genel bir 
degerlendirmenin yap~lmasl ile 
yetinilecektir. 

1. Callsrna Siireleri Yasasl 

6 Haziran 1994 yllrnda kabul edilen 
Callgma Sureleri Yasasrl yururluge 
girdigi tarihte, 1938 tarihi Callgma 
Sureleri Nizamnamesini ortadan 
kaldlrdigl gibi, qallgma surelerine iligkin 
931104 say111 Direktif de2 ulusal hukuka 
donugturmugtur. 8 bolumden ve toplam 
26 maddeden olugan yasa iggorenlerin 
gunliik qallgma sureleri iqin bir ust slnlr, 
asgari ara dinlenme ve qalrgma sonunda 
asgari dinlenme suresini tayin 
etmektedir. Boylelikle bu yasanln 
qallganlarl korumaya yonelik bir 
fonksiyona sahip oldugunu soylemek 
mumkundur, ancak bu iglevin yanlnda 
yasa, esnek qallgma surelerinin 
uygulanabilmesi iqin genel bir 
qerqevede qizmektedir. 

Callgma suresi kavram~, igin 
baglamas1 ve bitigi araslnda geqen ve 
ara dinlenmelerin dahil olmadlgl sure 
olarak yasanln 2.maddesinin 
1 .flkraslnda tanlmlanlrken, maddenin 
devamlnda iggorenlerin birden fazla 
iggorene bag11 olarak qallgmalar~ 

durumunda bu surelerin toplamln~n 
dikkate allnrnas~ gerektigi belirtilmigtir. 

Yasanln 3.maddesinde gunluk 
qallgma suresi esasen 8 saat olarak 
belirlenmig olmak ile birlikte, yasa 
koyucu igverenlerin de ihtiyaqlarlnl 
gozeterek, qallgma suresini 10 saat'e 
kadar qlkarma imkanl tanrmlgtlr, ancak 
bu alanda bir klsltlama da bulunarak 8 
saatin uzerinde gerqeklegtirilen 
qallgmalarln altl ayllk bir donem 
iqersinde denklegtirilmesi gerektigi de 
ifade edilmigtirs. 

Gece qallgmasl ile ilgili hukumlere 
bakt~g~m~z zaman ise, gunluk qal~gma 
suresinin, gunduz qallganlar ile aynl 
oldugu ve qallgma sijresinin yine 10 
saate kadar qallgmaslnln mumkun 
oldugu, fakat boyle bir durumda 
denklegtirme suresinin 1 veya 4 hafta 
iqersinde gerqeklegtirilmesi gerektigi 
ilgili 6.maddede hukme baglanmlgtlr. 
Pazar ve tatil gunlerinde qallgllmasl esas 
itibariyle yasaklanmlg olmak ile birlikte, 
gerek toplumun ihtiyaqlarlnl karg~lamak 
gerekse igletmelerden kaynaklanan 
nedenlere de yanlt verebilmek amaciyla 
istisnalar da qetirilmistir. - 

igverenler aqlslndan oldugu kadar 
iggorenler iqin de onem taglyan bir 
uygulama olan fazla qallgma ile ilgili 
olarak yasada herhangi bir hukme yer 
verilmemesi sebebiyle, taraflar bu 

Arbeitszeitgesetz (ArbZG) vom 6. Juni 1994 (BGBI. I S. 1170) Zuletzt gePndert durch Gesetz vom 21. Dezernber 
2000 (BGBI. 1 S.1983) 

Richtlinie 931104lEG des Rates vom 23.11.1993 ijber bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung, AB1.1993, Nr. L 
307, S.18 

Alpay Hekimler, .,Federal Alrnanya ve Cal~gma Sijreleri Yasas~", Igveren, Subat 2003, s. 
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konudaki duzenlemeleri toplu 
sozlegmeler yolu ile getirmektedirler. 
Yay~nlan yeni tarihli bir aragtlrmaya4 gore 
Federal Almanya'da 2001 ylllnda toplam 
1,6 milyar saat ucretli fazla qallgmanln 
gerqeklegtirildigi dikkate al~nd~grnda, 
fazla qallgma uygulamas~n~n ne denli 
onemli bir esnekli aracl oldugu daha 
kolay anlagllmaktad~r. 

Yasa koyucu qal~ganlar~ korumaya 
iligkin hukumlere ozel bir onem vermek 
ile birlikte igverenlerin de ihtiyaqlar~nl da 
gozetmigtir. Bundan dolayi her ig 
kolunun farkl~ ozellikler t a g ~ d ~ g ~  ve farkl~ 
bir tak~m gereksinimlere sahip oldugu 
bilincinden yola qrkarak taraflara belirli 
durumlarda genel hukumlerin d~grna 
q~kma olanag~, yasanln 7.maddesi ile 
tanlnmlgtlr. 

Boylelikle taraflar bir toplu sozlegme 
ile veya bir toplu sozlegmeye 
dayanrlarak kabul edilen bir igyeri 
sozlegmesi ile ornegin, gunluk qalrgma 
suresini 10 saatin uzerine denklegtirme 
yapllmadan q~karmalar~ mumkun oldugu 
gibi, farkl~ bir denklegtirme suresi tayin 
edebilirler veya y~lda toplam 60 gunu 
geqmemek kogullu ile gunluk qalrgma 
suresini bir denklegtirme yapmadan 10 
saate kadar q~kartabilirler. Bu hukum 
ozellikle farklr esnek istihdam modellerin 
uygulamaya a l~nmas~ imkan~n~ 
tanrmaktadrr. Bunlar arasrnda Federal 

Almanya'da en onemli modeller 
aras~nda kabul edilen Gal~gma Sureleri 
Hesab1n15, Koridor sitemini, 
Volkswagen'de bagar~ ile uygulanan 
sistemi6 ve daha bir~ogunu saymak 
mumkundur. 

Bir igyerinin toplu sozlegmenin 
kapsam alan~ d~g~nda kalmas~ halinde 
ise, igyeri sozlegmesi ile genel 
hukumlerin d~grna q ~ k ~ l m a s ~  
mumkunudur. Cal~gma Konseyinin 
faaliyet gostermedigi dolay~s~yla bir 
igyeri sozlegmesinin bag~tlanma 
olanag~n~n da bulunmad~g~ durumlarda 
ise igveren dogrudan iggoren ile bir yaz~ll 
anlagma yapabilir7. 

Ancak taraflara tan~nan esneklik 
sadece qal~gma suresini degigtirilmesi ile 
s ~ n ~ r l ~  degildir, bunun otesinde ara 
dinlenme sureleri, gunluk qal~gma 
suresinin uzerinden geqen asgari 
dinleme sureleri konusunda da 
duzenlemeler getirebilirler, fakat burada 
dikkat edilmesi gereken ilke getirilen 
yeni duzenleme ile qalrganln sag l~g~n~n 
tehlikeye at~lmamas~ gerektigi 
hususudur. 

2. K~srni Siireli Cal~gma ve Belirli 
Siireli Hizmet Sozlegmesi Yasasi 

21 Aralrk 2000 tarihinde kabul edilen 
ve 1.1.2001 tarihinde yururluge giren 

Frank Bauer, Hermann GroB, Arbeits- und Betriebszeiten 2001, Berichte des IS0 67, Koln, 2002, s.106 

Bu model i ~ i n  bkz, Alpay Hekimler, Esnek Istihdam'da Yeni Bir Model: "Calqma Siireleri Hesabr", Nusret Ekine 
Armagan, TUHIS, Ankara 2000, ss.767-780 ve FES, Moderne Zeiten: Arbeitszeitflexibilitat durch Arbeitszeitkonten, 
Bonn, 2001 

bkz, Peter Harz, Jeder Arbeitsplatz hat ein Gesicht, Campus Verlag , Frankfurt, 1994 ve aynl yazar, Das atmende 
Unternehmen, Campus Verlag, Frankfurt, 1996 

Thomas Dietrich, Peter Hanau, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, Verlag Beck, 2.Auflage, MOnchen, 2001, s. 
472 
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Klsmi Sureli Call$ma ve Belirli Sureli 
Hizmet Sozle$mesi Yasasr8 ile aynl 
zamanda 15 Arallk 1997 tarihli, 97/81 
say111 Konsey Direktifig ve 28 Haziran 
1999 tarihli, 1999170 say111 Direktiflo de 
ongorulen hukumler ulusal hukuka 
donu$turulmek suretiyle Avrupa 
Hukukundan kaynaklanan 
yukumliilukler yerine getirildigi gibi, en 
onemli esnek istihdam modellerinden 
biri olan klsml sureli istihdam ile ilgili 
qerqevede qizilmi$tirll. 

Yasa ile amaqlanan, klsml sureli 
istihdam~ te$vik etmek, belirli sureli 
hizmet sozle$mesi iqin gerekli olan 
$artIan belirlemek ve de bu istihdam 
9ekline yonelik ayr~rnclllgl onlemek 
olarak tanlmlanml$t~r. Anllan bu yasa 
esas itibariyle klsmi sureli ve belirli sureli 
hizmet sozle$melerine yonelik olmak ile 
birlikte, krsml sureli istihdamln turleri 
olarak da kabul edebilecegimiz qagrt 
uzerine qall$ma ve i$ payla$lml ile ilgili 
hukumler de iqermektedir. 

Hangi qalr$manln klsrrll sureli olarak 
kabul edilebilecegi 2.maddede hukme 
baglanm~$t~r. Buna gore haftal~k qal19ma 
sijresi kar$~la$t~r~labilecek nitelikte 
normal qall$ma suresinden daha az olan 
qall$ma olarak tan~mlanm~$t~r. Haftallk 

qal13ma suresinin belirlenmedigi 
durumlarda, ki bu uygulamada oldukqa 
ender olarak rastlanmaktadlr, yllllk 
qal19ma suresinin ortalamaslnln normal 
olarak nitelendirilen qall$ma suresinin 
altlnda olmasl halinde soz konusu 
olmaktadlr. "Kar$lla$t~r~labilir nitelikte bir 
i$" kavram~ ise, aynl i$ veya benzer bir 
i$in yerine getirilmesi anlamlnda 
kullanllan bir terimdir. Eger i5yerinde bu 
nitelikte bir tam gun istihdam soz 
konusl~ degil ise, bu durumda 
uygulanan toplu sozle$mesi 
hukumlerinde belirlenen qall$ma 
surelerine, toplu sozle$menin 
bulunmadlgl hallerde ise faaliyet 
gosterilen sektordeki veriler baz olarak 
al~nacagl ifade edilmi9tir. 

Yasa koyucu aqrk bir 9eklide klsml 
sureli istihdamln sadece belirli bir 
i$goren grubuna yonelik olarak tey ik  
edilmesi ile slnlrll olmad~glnl, aynl 
zamanda yonetici konumdaki 
i9gorenlere de klsml sureli olarak 
istihdam edilmeleri konusunda 
olanaklar~n hazlr edilmesi gerektigine 
dair yer vermi$tit-12. Boylelikle iperen 
istihdam ettigi tum i$ gruplarrna yonelik 
olarak klsml sureli istihdam ile ilgili 
talepleri dikkate almak zorundadlr. 

Gesetz uber Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsvertrage (Teilzeit- und Befristigungsgesetz - TzBfG) vom 
21.Dezember 2000 (BGBI. I S. 1966) 

Richtlinie 97181lEG des Rates vom 15.12.1997 zu der UNICE-, CEEP- und EGB Rahmenvereinbarung ijber 
Teilzeitarbeit (AB.1.1998, Nr. L 14, S.9) 

lo Richtlinie 1999170lEG des Rates vom 28.6.1999 zu der EGB-UNICE-CEEP- Rahmenvereinbarung uber befristete 
Arbeitsvertrage (ABI. 1999, Nr.L 175, S.43) 

l1 Direktifler ile ilgili ayrlntll~ bilgi i ~ i n  6zellikle bkz, Dieter Krimphove, Europlisches Arbeitsrecht, Z.Auflage, Verlag 
Beck, Munchen, 2001, s.282 vd, ve Maximilian Fuchs, Europaisches Arbeitsrecht, Springer Verlag, Wien, 2001, 
s.113 vd. 

bkz, Gesetz uber Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsvertrage, Art. 6 
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Igverenin, igyerinde aqlk olan igleri ettigi klsaltma ve daglllml ile bildirilmesi 
igyeri bunyesinde ilan etmesi gerekir. Igveren, eger igyerinden 
durumunda veya ilan etme zorunlulugun kaynaklanan bir engelin bulunmadlgl 
bulundugu durumlardala, aqlk olan igin durclmlarda bu talebi kabul etmek 
aynl zamanda uygun olmasl zorundadlr. 
durumunda, bu igin klsml sureli olarak 
yerine getirilebilecegini de ilan etmesi 
gerektigine yonelik bir hijkme yer 
verilmigtir (7.maddenin 1 .flkras1).14 
Bunun ile birlikte igveren, qallgma 
suresinin uzunlugu ve daglllml 
konusunda bir degigiklige gitme 
arzusunda olan qallganlna igyeri veya 
igletme bunyesinde uygun bir i2in olup 
olmadlgr konusunda bilgilendirme 
zorunlulugu bulunmaktadlr. Boylelikle 
istihdam halindeki iggorenlere, diger 
kigilere oranla belirli bir onculuk 
tanlnmasl saglanmlgtlr. 

Klsmi sureli istihdam halindeki 
kigilerin qallgma surelerine 
esneklegtirilmesi yonunde imkan tan~yan 
bir duzenleme 8.maddede karglmlza 
qlkmaktadlr. Yasanln en uzun ve ayrlntlll 
olarak duzerllenen bu maddesinin 
1 .flkraslnda, iggorenin qallgma iligkisinin 
altl aydan uzun surmug olmasl 
durumunda i$gorene, igverenden 
bagltlanan qallgma suresinden daha 
k~sa olarak qallgma talebinde bulunma 
hakklnl tanlmaktadrr. Ancak bu yonde bir 
talebin igverene ijq ay onceden, arzu 

iggorenden gelen talebin yerine 
getirilmesi halinde, ozellikle igyerinin 
organizasyon yaplst, ig sureci veya 
guvenligi onemli derecede tehlikeye 
girmesi yada ek maliyetlerin ortaya 
qlkmaslna neden oluyor ise igyerinden 
kaynaklanan engellerden soz etmek 
mumkun hale gelmektedir. Bunun ile 
birlikte taraflar taleplerin hangi 
durumlarda ret edilebilecegi bir toplu 
sozlegme ile belirleyebilmeleri 
mumkundurls. 

cal~gma surelerin k~sal t~ lmas~ 
konusunda gelen talep konusundaki 
karar igveren taraflndan yazlll olarak 
uygulamaya geqilmeden 1 ay once 
iggorene bildirilmesi gerekir. Taraflar yeni 
qallgma suresi konusunda anlagamazlar 
veya igveren ifade edilen sure zarflnda 
bir yanlt vermez ise, iggorenden gelen 
talebin uygulamaya allnmasr gerektigi 
yasa metninde ifade edilmigtir. Taraflar 
qallgma suresinin daglllml konusunda 
herhangi bir anlagmaya varamazlar veya 
igveren yerilen 1 aylrk sure kapsam~nda 
talebi ret etmemig ise, qallgma suresinin 
yeniden daglllml iggorenden gelen talep 

l3 lgyeri Tegkilat Yasas~nin 93.maddesine gore Cal~vma Konseyi, i~verenden i~yerinde aq~k olan i~ ler in  i~ye r i  
bunyesinde ilan edilmesini talep edebilir. Bu maddeden uygulamada genellikle yararlanrlmaktad~r. Taraflar daha 
onceden aralarinda bir igyeri sozle$mesi bag~tlamak suretiyle ilk etapta iq kaynaklardan personel tedarikine 
yonelmektedirler. Boylelikle igletme bunyesinde istihdam edilen kigilere terfi ve transfer olanaklar~ sagland~g~ gibi 
aynl zamanda personel tedariki kapsam~nda ortaya q~kan maliyetlerde asgari seviyeye inmektedir. 

l4 Wofgang Hromadka, Arbeitsrecht Handbuch fir Fuhrungskriifle -Nachtrag, Verlag Recht und Wirtschaft, Heidelberg, 
2001. s.5 

l5 Federal Almanya'da ki toplu sozlegme dijzeni iqin bkz, Alpay Hekimler, ,,Federal Almanya'da Toplu Sbzle$me 
Duzeyleri ve Degigim", MERCEK, Temmuz 2000, s.52-60 
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dogrultusunda yeniden ayarlanmaktadlr. 
Bu baglamda dikkate edilmesi gereken 
en bnemli noktalardan birisi, qal~ganlar~n 
bu haktan yararlanabilmeleri iqin 
igverenin 15 kigiden fazla personeli 
istihdam etmesi gerektigi hususudur. 

lgverenlere bu baglamda qal~gma 
surelerin d a g ~ l ~ m ~  konusunda bir 
degigiklige gitme hakk~ tan~nmlgt~r. 
Cal~gma surelerinin yeniden daglllm~ 
durumunda igyerinin q~karlar~nln, 
iggorenin q~karlar~ndan bask~n olmas~ 
halinde, 1 ay onceden bilgi vermek 
kogulu ile bunu yeniden dijzenleyebilir 
(8.maddenin 5.flkraslnln1 son cumlesi) . 

Cal~gma surelerinin 
esneklegtirilmesi, sadece qal~gma 
surelerinin k~saltllmas~ anlam~nda 
kullanllmamakta, bunun otesinde aynl 
zamanda gerekli hallerde surenin 
uzatllmas~ anlam1 da yuklenmektedir. 
Yasa koyucu bu gorugten yola q~km~g 
olmalt ki, k ~ s m ~  sureli olarak istihdam 
edilen iggorenler kendileri iqin 
belirlenmig olan sureden daha fazla 
qal~gma arzusunda olmalar~ durumunda, 
igyerlerinde bu talepleri kargllayabilecek 
bir uygun bir igin olmas~ durumunda 
igveren bu qal~ganlar~na onculu k 
tan~mas~ gerektigi 9.maddede ifade 
edilmigtir. 

K~smi sureli qal~gmanln turevi olarak 
kabul edebilecegimiz ig paylag~m~ 
konusunda ise yasa koyucu, igveren ile 
iggorenlerin kendi aralarlnda anlagarak 
bir igi iggorenler aras~nda 

paylagabilmeleri konusunda imkan 
tan~maktad~r. Taraflar~n vard~klarr 
anlagmada, iggornelerden birinin 
gelememesi durumunda diger 
iggorenlerin igi yerine getirmek zorunda 
olduklar~ yonunde bir hukme yer 
vermeleri halinde, digerleri igin 
gerekliliklerini yerine getirmek 
zorundadlrlar. 

Yine en yaygln esnek istihdam 
modeli olan k~smi sureli qal~gmanln bir 
turevi olarak kabul edebilecegimiz cjagr~ 
uzerine qal~gma uygulamas~ ile ilgili 
olarak yasanrn 12.maddesinde taraflar~n 
haftal~k ve gurlluk qal~gma suresini 
belirlemeleri gerektigi, belirlememeleri 
halinde ise haftal~k qal~gma suresinin 10 
saat ve gunluk qal~gma suresinin birbirini 
izleyen 3 saat olacag~ ifade edilmigtir. 
Yasa koycu bu alanda sadece bir 
sln~rlama getirmek ile yetinmemig bunun 
otesinde qagn uzerine qal~gma modeli 
kapsamlnda is'tihdam ettigi personeline 
dort gun onceden haber verme 
yukljmlulugij getirmigtirls. Belirli sureli 
hizmet akdi ile ilgili tan~mlamaya ise 
3.maddede yer verilmigtir. Bir igyerinde 
bir kiginin qallgma suresi onceden belirli 
bir takvim ile srn~rland~rll~r ise veya igin 
niteliginden dolay1 belirli bir sure iqin 
yerine getirilmesi sebebiyle 
s~nlrlandlr~ld~g~ durumunda belirli sureli 
hizmet akdinden soz edilmektedir. 

Klsm~ sureli veya belirli sureli olarak 
istihdam edilen personele yonelik 
ayr~mcll~k yaprlmas~ yasaklanmlgt~r, diger 

l6 Cagr, ijzerine Gall~ma modelli ile ilgili uygulamalar i ~ i n  bkz, Alpay Hekimler, Alman Gel i~me SektGrlerinde Esnek 
C a l ~ ~ r n a ,  yaylnlanmaml~ p l ~ ~ r n a ,  s. 82 



TiJHiS KASIM - 2002 / $LIBAT - 2003 

bir ifade ile bu kigilere tam gun one qlkmaktadlr ki, diger bir ifade ile 
qallganlara oranla farkll davranllamaz. buyuk igletmeler, ozellikle de qokuluslu 
Bu genel hukijm ile birlikte klsml sijreli girketler iqin yasa hijkumlerinin etkisi 
olarak istihdam edilen kiginin istihdam qok slnlrlr kalmaktadlr. 
edildigi sureye bag11 olarak ucretin daha Callgma sureleri uzerinde birinci 
az olacagl guphesizdir, ancak ucretin derecede etkili elan hukum yasanln 
belirlenmesindeki kriterlerde farkll bir 3.maddesinde karglmlza qlkmaktadlr. 
u ~ g u l a m a ~ a  gidilmesi de mumkun Anllan maddenin 1 .flkraslna gore sat15 
degildir. Aynl durum belirli sureli hizmet agagldaki hallerde 
sozlegmesi ile istihdam edilen gruplar yonelik satlgta 
iqinde geqerlidir. bulunamayacaklarr belirtilmigtir. Bunlar; 

3. Sat19 Yerlerini Calqt~rrna 
Siireleri Yasas~ 

Esnek qalrgma sureleri ile ilgili olarak 
belirli bir qerqeve qizen ikinci bir yasa 
olarak 28 Kaslm 1956 tarihinde kabul 
edilen ve en son 21 Arallk 2000 tarihinde 
degigiklige ugrayan 31 .maddelik Satlg 
Yerlerini Calrgtlrma Sureleri Yasas117 
olugturmaktadrr. 

ilk baglarda bu yasa ve onculeri 
iggorer~leri korumaya yonelik bir amaq 
iqin getirilirken, gunumuzde artlk bu 
iglevini yukarlda aqlklanmaya qallglldlgl 
uzere Callgma Sureleri Yasasl ile azami 
ve asgari sureleri belirlemesi sebebiyle 
bu fonksiyonunu yitirmig, onemi 
iggorenleri korumadan, igletmeler 
araslnda egit rekabet kogullarrnrn 
saglanmasl yonune kaymlgtrrl8. 
Uygulamada bu yasanrn onemi daha 
qok kuquk ve orta boylu igletmeler iqin 

- Pazar ve Resmi tatil Giinlerinde 

- Cumartesi gunleri saat 06.00 ile 
16.00 drgrnda 

- 24 Arallk tarihindenlg once 
birbirini takip eden dort cumartesi gunu 
saat 06.00 ile 18.00 dlgrnda 

- 24 Arallk gunu bir ig gunune 
denk gelmesi halinde saat 06.00 ile 
14.00 dlglnda 

Bu maddenin 2.flkraslnda ig 
gunlerinde Frrrncllar iqin bir istisna 
getirilerek satlg yerlerinin yarlm saat 
daha once aqrlabilecegi ifade edilmigtir. 
Ancak getirilen istisnalar sadece bunun 
ile slnrrl~ tutulmamrgtrr. Bunlar araslnda 
Eczaneler, Gazete Bayileri, Havaalanl, 
Liman, Tren Garlarlndaki Satlg Yerleri, 
Kur ve Tatil Yerlerindeki Birimleri saymak 
mumkun oldugu gibi, Pazar gunleri 
hangi urunlere yonelik satrg 
faaliyetinde bulunabilecegi gibi 
hukumlere de yer verilmigtir. 

Gesetz uber den LadenschluR (LadSchlG) vom 28. November 1956 (BGBI. I S. 875) Zuletzt geandert durch 21. 
Dezember 2000 (BGBI. I S. 1983) 

Thomas Dietrich, Peter Hanau, age, s.2221. 

24 Aral~k Noel GOnudur. 
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Yukar~da aq~kqa ifade edilen sureler 
zarf~nda sat13 yerlerinin kapall tutulmasr 
gerekmektedir. Ancak bunun drynda 
qal15ma saatleri olarak 
tanimlayabilecegimiz sure kapsam~nda 
faaliyet gosterme zorunlulugu 
bulunmamaktadlr. Bundan dolay1 i3yeri 
sahibi kendi arzusu dogrultusunda 
i3yerini daha geq saatte aqabilir, istegine 
gore oglen tatilini belirleyebilir veya hiq 
aqmayabilir. 

Goruldugu uzere bu yasanln 
hukumleri esas itibariyle sat15 
birimlerinin aq1l13 kapan~g saatlerini 
belirlemekte olup, i5gorenelerin qal15ma 
sureleri uzerinde dogrudan bir 
duzenleme getirmemektedir. Ancak 
bunun ile birlikte, sendika ve i5veren 
veya iyerenin uyesi oldugu i5veren 
orgutu qal15ma surelerine ili5kin bir toplu 
sozle3me imzalamalar~ halinde veya bir 
i5yeri sozle5mesi yada hizmet akdi 
bag~tlan~rken mutlak olarak yasada ifade 
edilen hukumlerin dikkate a l~nmas~ 
gerekir. Boylelikle dogrudan olmasa da 
bu yasa, en azrndan belirli i5yerleri iqin 
esnek istihdam surelerinin qerqevesi 
tayin edilirken etkili olmaktadlr. 

4. Diger llgili Yasalar 

aq~klanmaya qal~.ylan uq yasanln d151nda 
ozellikle belirli istihdam gruplarlna 
yonelik olmak uzere konu baglam~nda 
hukumler iqeren yasalar Alman 
mevzuat~nda kar51mlza qrkmaktad~r. 
Ancak daha onceden de belirtildigi 
uzere bu qal13manln amacl genel bir 
perspektif qizmek oldugundan dolay1 bu 
hukumlere girilmeyecek sadece genel 
bir fikir vermesi aqrslndan uq ornek 
vermek ile yetinilecektir. 

Henuz 18 yaynl tamamlamam13 
olan ki5ileri korumaya yonelik olan 
Genqleri Koruma Yasasln1n20 
8.maddesinde qal15ma sureleri ile ilgili 
bir hukme yer verilmi5tir. Bu maddeye 
gore gunluk qalr3ma suresi 8 saati, 
haftalrk qal15ma suresi 40 saati 
geqemeyecegi gibi haftada 5 gunden 
fazla bir qal~gman~n da 
yap~lamayacag~na yer verilmi5tir. Baz~ 
gur~lerde qal15ma suresinin 8 saatin 
alt~nda olmas~ durumunda ise haftar~~n 
diger gunlerinde qal15ma suresinin 8,5 
saat olarak tayin edilmesinin mumkun 
olduguna da yer verilmi3tir. Toplu 
sozle5meler yolu ile yine bu slnlrln 
dlglnda qlk~lmasl mumkun olmak ile 
birlikte, slrllr ancak bu ya5 grubunun 
ustundeki qal13anlara oranla daha dar 
tutulmu$tur21. 

Esas itibariyle qal15ma surelerinin Cal15ma surelerinin tayin 
belirlenmesinde Ve bu surelerin edilmesinde dikkat edilmesi gereken 
esnekle5tirilmesinde ~ u k a r d a  diger bir yukumluluk Analrg~n Korunmasr 

20 Gesetz zurn Schutze der arbeitenden Jugend (Jugenarbeitsschutzgesetz - JarbSchG) vorn 12. April 1976 (BGBI. I 
S.965) Zuletzt geandert durch Gesetz vorn 21. Dezernber 2000 (BGBI I S. 1983) 

21 bkz, Peter Meisel, Arbeitsrecht fijr die Betriebliche Praxis, Deutscher lnstituts Verlag, 9.Auflage. Kdln, 2001, s. 183 
vd 
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Yasaslnda22 ortaya qlkmaktadlr. Bu 
yasada hamile olan ve dogumdan 
sonraki surede pembe yakalr 
iggorenlerin hangi kogullarda ve ne 
gekilde istihdam edilebilecegi ile ilgili 
ayr~ntlll hukumlere yer vermigtir. Bu 
hukumler aras~nda ornegin Fazla 
(;allgma, Gece ve Pazar qallgmasl 
bagllglnt taglyan 8. madde ile hamile ve 
emzikli kad~nlar fazla qallgma 
yapt~rllarnayacagl hukmune yer 
verilmigtir. 

lgverenin dikkate almasl gerektigi 
diger yasal bir duzenleme aglr ozurlu 
kigilerin rehabilitasyonu ve qallqrna 
hayatrna intibak! ile ilgili hususlarln 
duzenlendigi IX. Sosyal Guvenlik 
Kitablnda (SGB IX)23 karglmlza 
qlkmaktadrr. Bu yasanln ilgili 
maddelerine gore, ag~ r  ozurlu bir 
iggoren igverenden ozurlu olmasl 
sebebiyle qallgma suresini k~saltllrnas~nr 
talep edebilir. Bunun ile birlikte bu 
kigilere klsml sureli istihdam konusunda 
baz~ ayr~cal~kll durumlar da tan1nrn1gtlP4. 

geqece k bir oluru Uzlagt~rma 
Kurulundan almak zorundadlr. Bundan 
dolayl igveren, bir tedbiri, Callgma 
Konseyinin katlllm haklar~nl dikkate 
almadan veya onaylnr almadan 
uygulamaya koyar veya Uzlagt~rma 
Kuruluna bag vurup buradan kararln 
aleyhine qlkmaslna ragmen uygulamdya 
allr ise, yasalarl ihlal etmig oldugundan 
getirdigi degigiklikler hukumsuzdur. 
Callganlar aq~slndan baklldlg~nda ise 
Calrgma Konseyinin onay vermedigi 
veya yerine geqecek bir karar~n 
bulunmadlgl durumlarda, igverenden 
gelen talepleri yerine getirmek zorunda 
olmadlklar~ gorulmektedir. Boylelikle 
Callgma Konseyinin onay vermesinin, 
yeni bir tedbirin uygulamaya 
allnmaslnrn on kogullu oldugunu da 
soylemek mumkundur. 

Yukarda aq~klanmaya qallg~ld~gl 
uzere, Federal Almanya'da qallgma 
sureleri, ilgili yasa ve toplu sozlegmeler 
yoluyla duzenlenmektedir. Katlllm 
yasalar~ Callgma Konseyine bu surenin 
belirlenmesinde herhangi bir hak 
tanlmamaktadlr. Ancak toplu 

11, Gallsma Konseyinin Katlllm ~0zlegI'YIeye Cja~lgma suresinin konsey 

Hakk~ taraflndan belirlenebilecegine dair bir 
hukum konmug ise bu durumda gerekli 

igveren, yasanln Callama KOnse~ine duzenlemeler Callama Konseyi 
yonetime kat~llm hakklnl tanldlgl bir konu taraflndan yapllmaktadlr. Uygulamada 
ka~samlnda bir tedbiri u ~ g u l a m a ~ a  is, b, duruma oldukqa ender olarak 
almak istegi zaman, Cal~gma Konseyinin rastlanmaktadlr. 
onaylnl almak veya onun yerine 

22 Gesetz zurn Schutze der erwerbstatigen Mutter (Mutterschutzgesetz - MuSchG) In der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Januar 1997 (BGBI. I S. 22, ber. 5.293) Geandert durch Gesetz vom 23. Oktober 2001 
(BGBI. I S. 2702 

23 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - vorn 19 Januar 
2001 (BGBI. I S.1046) Geandert durch Art.66 des Gesetzes vom 19. Januar 2001 (BGBI I S. 1046) 

24 bkz. Christian Rolfs, ,,Die Pflichten des Arbeitgebers und die Rechte schwerbehinderterArbeitnehrner nach § 81 SGB 
IX" Betriebs-Berater (BB), Hefl24, Juni 2002, s.1260 vd. 
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Yasa veya toplu sozlegme ile 
herhangi bir duzenlemenin getirilmedigi 
durumlarda Callgma Konseyinin 
bulundugu igyerlerinde, qallgma sureleri 
kapsamlnda katlllm haklarl tanlnmlgtlr. 
Ancak tanrnan hak qallgma suresinin 
uzunlugu ile ilgili olmaylp, qallgma 
suresinin gekillendirilmesi ile ilgili olarak 
ortaya qrkmaktadrr. 

Yasa koyucunun bu alanda da 
Calrgma Konseylerine katlllm hakkl 
tanlmasindaki amaq, iggorenlerin 
saglrgrnl korumak ve qallgma suresinin 
adil olarak qallganlar araslnda daglllmlnl 
saglamaktlr. Bundan dolayl uygulamaya 
allnacak, uygulamadan kaldlrrlacak 
veya degi3iklige gidilecek esnek 
istihdam modelleri konusunda da 
Callgma Konseylerin kat~llm hakkr 
bulundugu gibi bu hak, hizmet ve 
vardiya planlarrnrn olu~turulmasr 
kapsamlnda da yayrlmaMadlr25. 

Bu konudaki yasal dayanak 
noktaslnl igyeri Tegkilat Yasaslnln26 87. 
maddesi olugturmaktadlr. Callgma 
Konseyine bu madde gunluk qalrgma 
suresinin baglama ve bit& saati ile ara 
dinlenme surelerin ne zaman 
uygulanacagr konusunda katrlrm hakkr 
tanrdlgr gibi, haftallk qallgma surelerinin 
gunluk qalrgma surelerine dagrlrmr 
konusunda katrlrm hakkl vermektedir. Bu 
maddenin uygulanabilmesi iqin bazr 
katlllm haklarlnda soz konusu oldugu 
gibi, igyerinde surekli olarak belirli bir 

iggoren istihdam edilmesi gartl 
aranmamaktadlr. Diger bir ifade ile 
Callgma Konseyinin kurulup faaliyet 
gosterdigi her igyerinde b u  katrllm 
haklarl bulunmaktadlr. Kuquk 
igyerlerinde gorulmemek ile birlikte, orta 
ve ozellikle bijyuk igyerlerinde Calrgma 
Konseylerine iglerlik kazandlrmak 
amacryla yasa koyucu, qe3itli gorevlerini 
devir edebilecekleri komitelerin 
kurulmasr olanagrnr tanrmrg ve bazr 
durl~mlarda kurl~lma zorunlulugunu da 
getirmigtir. Bundan dolayr Calrgma 
Konseyleri ozellikle buyuk olqekli 
igletmelerde qalrgma sureleri 
kapsamlndaki yetkilerini igletme 
komitelerine devir etmektedirler. 

Gurlluk qallgma surelerinin dagrllml 
kadar ara dinlenme surelerinin de tum 
qallganlar iqin aynl gekilde duzenlenmesi 
gibi bir uygulama zorunlulugu 
bulunmamaktadlr. Uygulamada daha 
qok igletmelerde belirli iggoren 
gruplarrna veya meslek gruplarlna 
yonelik farklr duzenlemeler getirildigi 
gibi, igyerinin farklr birimlerinde de 
degigik uygulamalar soz konusu 
olmaktadlr. Durum bu 3ekilde 
olmasaydl, diger bir ifade ile bir 
igyerinde qallgma surelerin daglllmr tum 
iggijrenlere aynl gekilde uygulama 
zorunlulugu bulunsaydl, herhalde her ne 
kadar Callgma Konseylerine katrlrm 
hakkl tanrnmrg olsa da, qalrgma 
surelerinin esneklegtirilmesinden 
bahsetmek de mumkun olmazdl. 

25 Kuttner Wolfdieter, Personalbuch 2002, Verlag Beck, Munchen, 2002, 5 402 Rn.43 

26 Betreibsverfassungsgesetz, In der Fassung der Bekanntmachung vom 25.September 2001 (BGBI. I S. 2518) 

118 
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Tayin edilmig olan haftal~k qallgma 
suresinin ig gunlerine dagll~ml 
konusunda Cal~gma Konseylerinin 
kat~l~m hakk~ bulunmas~ sebebiyle, bu 
surelerin yeniden dag~l~mr konusunda 
da bir kat~ l~m hakk~ ortaya q~kmaktad~r. 
Bundan dolay1 belirlenen qal~gma suresi 
kapsam~nda haftada 6 gun qallgmadan 5 
gun qal~gmaya geqig veya 5 gunden 4 

gune geqig konusunda bir yeniden 
yaprlanmaya gidilmesi halinde 
konseylerin haklar~n goz ardl 
edilmemesi gerekir. Bu duzenlemenin 
aynl zamanda igyerinde qalr.grna 
bar~g~n~n saglanmas~ konusunda buyuk 
bir etkiye sahip oldugunun belirtilmesi 
gerekir. Otomotiv sektorunde bir dunya 
devi olan Alman kokenli Volkswagen 
girketinde, 1992-93 ylllarl aras~nda 
faaliyet gosterdigi sektorde yaganan kriz 
doneminde igletmenin ayakta 
kalabilmesi amac~yla igqi qlkarllmasl 
kaq~n~lmaz hale gelmigtir. Ancak taraflar 
igqi qlkarmak yerine orta bir qozum yolu 
bularak haftal~k qal~gma suresinin 28,8 
saate dugurulmesi ve 4 iggunune 
daglt~lmasl konusllnda anlagm1glardrr27. 

Konu baglaminda ifade edilmesi 
gereken diger onemli bir husus ise, 
qallgma surelerinin belirlenmesi 
konusunda tanrnan haklar~n esas 

itibariyle ig mucadelesi araqlar~na bag 
vuruldugu, yani grev ve lokavta gidildigi 
durumlarda ortadan kalkmad1g1d1P8. 

Atipik ile tam gun istihdam edilen 
iggorenler aras~nda bir fark 
gozetilmediginden dolayr, Cal~gma 
Konseyi bu iggoren gruplarrn~n qal~gma 
gekillerin belirlenmesinde ve ilgili 
duzenlemelerin getirilmesinde yetkili 
olmaktad~r. 

Federal ig Mahkemesinin vermig bir 
karara29 gore, k~smi  siireli olarak 
istihdam edilen iggorenlerin de gunluk 
qal~gma suresi ve de haftanln kaq 
gununde qal~gma yap~lacag~, 
hangilerinde qal~grlmayacag~ konusunda 
da Cal~gma Konseylerinin kat~lrm haklar~ 
bulunmaktad1r30. Bu alanda tart~gmal~ 
bir konu igverenin aq~k olan bir igi bir 
anlagman~n bulur~mas~na ragmen k~sml 
sureli olarak ilan etmemesi sebebiyle 
onay vermesinin ret edip edemeyecegi 
olugturmaktad~rsl . 

Igveren, kayan ig sureleri veya 
qal~gma sureleri hesab~ modellini 
uyulmaya koymak istemesi halinde de, 
Cal~gma Konseyinin onaylnr almak 
zorundad~r. Taraflar~n bu model 
kapsamlnda bag~tlayacaklar~ igyeri 
sozlegmelerinde ozellikle gunluk 
qalrgma suresindeki ust slnlrl, iggorenin 

27 bu konudaki ayr~nt~lar i ~ i n  ozellikle bkz, Jijrgen Petrers (Hrsg), Modellwechsel Die IG Metal und die Viertagewoche 
bei VW, Steidel, Gottingen, 1994 

28 bkz, Wolfgang Daubler, Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung Kommentar fur die Praxis, B.Auflage, Bund 
Verlag, Frankfurt am Main, 2002, s.1289 vd. 

29 bkz, BAG BeschluR vom 13.10.1987 

30 Ca l l~ rna  Konseylerin klsmi sureli istihdam kapsamlndaki katlllm haklar~ i ~ i n  bkz, Manfred LBwisch, 
Betriebsverfassungsgesetz, S.Auflage, Verlag Recht und Wirtschaft, Heidelberg, 2002, s.483 vd. 

31 Kuttner, age, 5 402 Rn.43 
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igyerinde bulunmas~n~n zorunlu olugu 
sureler ve de bu qekirdek surenin 
d~g~nda iggorenin kendi arzusuna gore 
~al~gabilecegi GerGeve suresinin 
belirlenmesi gerekir. Burada onemli olan 
husus iggorenin ~ek i rdek surenin 
dlsrnda kalan sure zarftnda h i~b i r  engel 
ile karylagmadan ~al~gabileceginin 
garanti edilmesidir. 

igveren taraf~ndan uygulamaya al~nmasr 
dugunulen tedbirin ancak konsey 
karar~n yerini alacak Uzla~tlrma Kurulu 
ilam~n bulunmas~ durumunda mijmkun 
olmaktad~r. Bu nedenle igverenler 
personel planlar~nl ve buna bag11 olarak 
~ a l ~ g m a  sijrelerini tayin ederken Cal~gma 
Konseyleri ile bagta bu konuda 
anlagmaya varmalarr ve bir igyeri 

Igyeri Tegkilat Yasas~n~n sozlegmesi imzalamalarr yararlarrna 

87.maddesinin 1 .f~kras~nrn 3.bendi aqk olacakt~r. 

bir gekilde yasalarda veya toplu 
sozle$melerde farkl~ bir duzenlenmeye 
gidilmerni? ise Calrgma Konseyine, 
g e ~ i c i  olarak ~ a l ~ g m a  suresinin 
uzat~lrnas~ veya k~saltrlmas~ konusunda 
bir katlllm hakk~ tan~maktad~r. 

Bu rnadde f~kraslndan dolay1 
~al~ganlar~ temsil eden bu organa fazla 
~ a l ~ g m a  uygulamasr konusunda bir 
k a t ~ l ~ m  hakk~ saglamaktadlr. Fazla 
~ a l ~ g m a  ile ilgili olarak tanlnan hak 
sadece i2yerinde istihdam edilen tum 
~al~ganlara yonelik olmadrg~, diger bir 
ifade ile bu tedbirin igyerinde ki belirli 
say~da i5goreni kapsamasl halinde de 
geqerli olmaktad~r. Buradaki tek kogul, 
fazla qal~gman~n i5yeri nedenlerinden 
kaynaklan~yor olrnas~ gerektigidiP-32. 

igveren igyerinde istihdarn ettigi tum 
iggorenlere yonelik fazla ~ a l ~ g m a  veya ek 
vardiya uygulamas~na ge~ecek  ise, 
Cal~gma Konseyinin bu yondeki bir 
tedbiri onaylamas~ gerektigi, aksi halde 

Federal Almanya'da ozellikle 
konjukturel dalgalanmalar~n- yagandrg~ 

donemlerde s ~ k ~ a  bagvurulan bir 
esneklik aracl olan k ~ s a  ~ a l ~ g r n a  
uygularnaslnda da Cal~gma Konseyine 
kat~l~m hakkr tan~maktad~r. K~sa sureli 
~ a l ~ g m a  gereksinimi ifade edildigi uzere 
piyasalarda yaganan dalgalanmalara 
bag11 olarak ortaya qkabilecegi gibi, 
dogrudan igyerinden kaynaklanan 

nedenler sonucunda da veya personel 

planlamalarrnda yapllan hatalarrn bir 
yanslmasl olarak ortaya qkabilir. 
Cal~gma Konseylerine ~ a l ~ g m a  surelerin 

uzat~lmas~ veya klsaltllmas~ alan~nda tam 
bir katrl~rn hakkr tan~nd~glndan oturu, 

Gal~gma Konseyine sadece bu istihdarn 
geklinin igveren taraf~ndan uygulanmak 

ister~mesi halinde ortaya qkmamakta, 
bunun otesinde gerekli gordugu 
durumlarda iyerene bu modelin 
uygulamaya a l~nmas~ konusunda 
oneride bulunma h a k k ~ n ~  da 

32 RKW, Handbuch Personal-Planung, 3.Auflage, Luchterhand, Berlin, 1996, s. 648 
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kapsamaktadlr. Calrganlar~n q~karlarlnl 
gozeten bu organlar iqin bu durum, 
ozellikle igyerlerinde personel fazlaslnrn 
bulundugu donemlerde, igten qrkarma 
yerine bu yonde bir alternatifi sunabilme 
imkanlarln sahip olmalar~ aqrslndan 
onem tag~maktadlr. 

Ill. Genel Degerlendirme 

Klsacasl Federal Almanya'da faaliyet 
gosteren igletmeler qal~gma surelerini 
belirlerken ve de esnek istihdam 
modellerini olugturup bunlarr hayata 
geqirirken esas itibariyle uq noktayr 
dikkate almak zorundadlrlar. Bunlardan 
birincisi yasalar ve toplu sozlegmeler ile 
belirlenen surenin agllmamasr, ikincisi 
Callgma Konseyinin bulundugu 
igyerlerinde iggorenlerin qlkarlarlnr 
koruyan bu orgutlerin katrlrm haklarrn 
goz onunde bulundurulmasr ve son 
olarak da uygulamaya alrnacak model 
kapsamrnda istihdam edilecek 
iggorenler ile imzalanan hizmet 
sozlegmelerinin qatlgmamas~drr. 

2002 yrllr itibariyle Federal 
Almanya'da istihdam halindeki 
iggorenlerin yarslndan fazlasr esnek 
qalrgma sureleri kapsamrnda qalrgrrken, 
her on kigiden biri igveren ile bireysel 
duzeyde qalrgma surelerini 
belirlemektedir. Calrgma surelerinin yrllrk 
olarak belirlendigi ve igletmelerde ortaya 
qrkan ihtiyaqlar kapsam~nda yerine 

getirildigi uygulamalar ise yuzde uq ile 
slnlrll kalmaktadlr. igletme buyuklugu 
aqlslndan durum degerlendirildiginde. 
orta ve ozellikle buyuk ijlqekli 
igletmelerin qalrgma surelerinin 
esneklegtirilmesi qok yaygrn bir 
uygulama olurken, on veya daha az 
kiginin istihdam edildigi igyerlerinde 
qallgma surelerinin esneklegtirilmesi 
sadece yuz kigiden yedisinde 
gorulmektedirss. igletmeler aqlslndan 
qalrgma surelerinin esneklegtirilmesi, 
kapasitelerini daha iyi kullanmalar~n~, 
fazla qallgma uygulamalarlnln yeniden 
duzenlenmesi ile ozellikle maliyetlerin 
dugurulmesi, piyasa kogullarrna gore 
gerekli olan tedbirleri kolayca 
alabilmeleri ve iggorenleri igten qrkarma 
yerine farkll alternatifler sunmasl gibi qok 
qegitli yararlar saglamaktadrr. iggorenler 
ac~slndan bak~ldrglnda ise, ozellikle 
qal~gma surelerinin kendi ozel hayatlar~ 
ile koordine edebilecek gekilde 
duzenleme imkanln~ tanlmasl sebebiyle, 
aile, ozel hayat ve qal~gma sureleri bir 
9apkanrn altrna srgdrrrlabilmektedir. 

Kuresellegmenin bir sonucu olarak 
giderek etkisini artlran uluslararasl 
rekabet yarlglnda bir taraftan 
igletmelerin ihtiyaqlar~ goz onunde 
bulundurularak, diger taraftan da 
qalrganlarr koruma ilkesinden taviz 
vermeden qallgma surelerinin 
esneklegtirilmesi konusunda Federal 
Almanya'da gerekli olan yasal qerqeve 
qizilmig ve bagan ile uygulanmaktadrr. 

- 
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Esnek istihdam modellerinin rekabet 
yar~ynda ne denli onemli oldugu 
bilincinden yola q~kan yasa koyucu bu 
konuda gerekli enstrumanlara taraflara 
haz~r etmistir. Gunumuzde Federal 
Almanya'da faaliyet gosteren ister 
kuquk, isterse ulke ekonomilerine 
etkileyebilecek nitelikte devletlerden 
buyuk kuresel sirketler olsun, qal~sma 
surelerini esneklestirebildiklerinden 
dolayi rekabet edebilmektedirler. Bunun 

ile birlikte i5letmelerde tek bir esnek 
istihdam modelin uygulanmad~g~, 
model iqinde modellerin gelistirildigi ve 
boylelikle adeta her kurulu-yn kendi 
gereksinimi dogrultusunda, istihdam 
ettigi qal~sanlar~n q~karlarln~ da 
gozeterek, taklit edilmesi oldukqa guq 
bir yap1 olu~turduQunu, bir anlamda da 
qal~sma surelerinin adeta 
bireysellestigini gormekteyiz. 
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