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13:tR:tS 

Dilnyan1n bircok illkesinde cal19ma saatleri ve 

sekli normal silrelerin cok dis1ndad1r. ~zellikle 2.Dilnya 

savas1ndan sonra ortaya c1kan sanayilesme ve kalk1nma 

ile vardiyal1 cal1smaya clan talebin artt1§1 gHzlenmie 

ti r·. 

Vardiyal1 cal1sma, makina ve techizat1n daha 

uzun sure cal19malar1na imkan veren bir sistemdir. Uygu

lamalarda isletmeler, bir gilnU 3'e bHlerek vardiyalar1 

dUzenlerler. 13enelde 3'1U vardiya 5el<li en yayg1n olarak 

bilinenidir. 

13Unilmilzde, vardiyal1 cal1sma seklinden vazge -

cilmesi milmkUn de§ildir. Ulke icindeki baz1 toplumsal so

runlar1n giderilmesinde vardiyal1 cal1sman1n oldukca ya

rarl1 oldu§u tespit edilmistir. 

Vardiyal1 cal1sma dilzenini gerektiren ekonomik 

sosyal, sosyo-politik, teknik ve organizasyonel faktHr -

ler vard1r·. Bu faktHrler Ulkenin, toplumun ve i$letmenin 

gereksinimleri dogrultusunda olup, vardiyal1 cal1smay1 

zorunlu hale getirmistir. 

Gerek isletmeler, gerekse bu cal1smay1 yapan 

isgHrenler silrec icinde vardiyal1 cal1smadan olumlu ve 
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olumsuz y~nlerde etkilenmi$lerdir. 1sletmelerin itibar 

kay1plar1na, pazar paylar1n1n tehlikeye dilsmesine hatta 

tazminat ~deme zorunluluklar1n1n ortaya c1kmas1na neden 

olabilen bu cal1sma seklinin sorunlar1n1 azaltmak ve ka-

y1plar1 minumun dilzeye indirmek icin y~neticilere btiyilk 

gorevler dilemektedir. 

Bi der·ek yayg in 11 k kaz an an var·d i yal 1 cal i sma 

sekli isg~renleri ise sosyal, psikolojik ve fizyolojik 

y~nden olumsuz olarak etkilemistir. Bu konuda Japonya'da 

yap1lan bir arast1rmada vardiya dilzenine tam anlam1 ile 

veya biltilnilyle adaptasyonun imkans1z oldu§u sonucu orta-

Silphesiz vardiyal1 cal1sman1n isg~rene, islet-

meye ve illkeye saglad1§1 yararlar da vard1r. Benelde var-

diyal1 cal1sma dilzeninin gelismekte clan illkelerde istih-

dam yarat1c1 bir arac olarak kullan1ld1§1n1 destekleyen 

gorilsler mevcuttur. Sermayenin Int, eme§in yo§un oldu§u 

illkeler icin bu tilr cal1sma sekli, istihdam yaratma ac1-

s1 ndan ol duke a yarad i ol mustur·. 

Vardiyal1 cal1sma her illkede oldu§u gibi Tilrki-

ye'de de yasalar cercevesinde yap1lmakta ve getirilen s1-

n1rlamalar ile cal1sanlar korunmaktad1r. 

<1> K.Kogi,"Social Aspects of Shift Work in Japan",Inter 
national Labour Review, Vol.104,No.5,Nov.1971,S.427. 
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9UnUmUzde gelismis sanayi toplumlar1nda vardi

yal1 c;:al1smaya olan talep giderek azalmaktad1r. CUnkU, 

c;:al1sanlar1n yasam dilzeyleri yUkseldikc;:e, bu c;:al1sma sek

linin meydana getirdi§i sorunlar· devam ettikc;:e, vardiya-

11 c;:al1sma da cazibesini yitirmekte ve pekc;:ok isgoren ta

raf1ndan arzulanmamaktad1r. 

Ulkemiz ic;:in ise, c;:al1sanlar1n yasam dUzeyi bu 

c;:al1sma seklini reddedecek hale henilz gelmemistir. Hiz

l 1 kal ki nma sorunu ve artan i ssi z l i k kar·1u 111 nda vardi ya

l 1 c;:al1sma dUzeninden bugUn ic;:in kac;:1n1lmas1 mUmkUn de -

§ildir. Ancak, vardiyall c;:alu;man1n meydana getirdi§i so

runlar1n c;:i::izUmUnde hem devlete hem de isverenlere bi.iyUk 

gorevler dUsmektedir. 

Bu maksat la, konunun makro ve mi kro d Uz eyl er· de 

ele al1n1p, arast1r1lmas1 gerekir. Ayr1ca, al1nacak bir

tak1m i::inlemlerle vardiyal1 c;:al115man1n desteklenmesi ve 

tesvik edilmesi, isgorenlerin oldu§u kadar Ulkemizin de 

yarar1na olacakt1r. 

Vardiyal1 Cal1sma DUzeni konulu bu c;:al1smam 6 

bolUmden olusmaktad1r; 

Birinci bolUmde, Vardiyal1 Cal1sma Dilzeni ge

nel ve yasal olarak tan1mlanacak, uygulama alanlar1na 

yer verilecektir. Vine bu bi::ililmde Vardiyal1 Cal1sma DU 



zeninin TUrkiye'de uygulan1$ 9ekli ile geli9mi9 ve geli$

mekte olan Ulkelerdeki uygulan19 $ekiller·i ele al1nacak

t1r. 

!kinci bolUmde, vardiyal1 cal1$may1 zorunlu ha

le getir·en ekonomik, sosyal, sosyo-politik, teknik ve or

ganizasyonel faktorler ayr1 ayr1 ac1klanacakt1r. 

UcUncU bolUmde, vardiyal1 cal1$man1n uygulanma

s1 sonL\CU meydana gel en sorunl ar i $1 et me ve i sgorenl er 

ac1s1ndan ele al1nacakt1r. 

DordUncU bolUmde ise, Vardiyal1 Cal1$ma DUzeni 

ile ilgili sendikalar1n, i9veren kurulu$lar1n1n, ieletme 

yonetic:ilerinin ve i$gorenlerin gorU$leri, tutumlar·1 ve 

istekleri ortaya konulacakt1r. 

Be$inci bolUmde, vardiyal1 cal1$man1n yasal yo

nU !i;; •<anununda, F'ostalar Hal inde Callema TUzU§Unde ve 

di§er kanunlarda incelenecektir. 

Alt1nc1 bolUmde, uluslararas1 haberle$me yapan 

bir i$letmede Vardiyal1 Cal1$ma DUzeni ile ilgili ornek 

clay cal1$mas1 yap1larak, vardiyal1 cal1$man1n olumlu ve 

olumsuz yonleri ele al1nacak, ayr1ca bu bolUmde de§erlen

dirme ve onerilere yer verilec:ektir. 

Sonuc bolUmUnde, yap1lan cal1$ma genel hatla -
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r1yla ele al1nacak, Vardiyal1 Cal1$ma Dilzeni konusunda 

elestiri ve ~nerilerde bulunulacakt1r. 



Birinci Boli.im 

VARDlYALI CALISMA DUZENlNE GENEL BAKI6 

I. VARDlYALI CALISMA DUZENlNlN TANIMI VE SINIRLARI 

A. Genel Olarak 

Vardiyal1 Cal15ma DUzeni "VCD"<*> i5gi.ini.ini.in 

yani 24 saatlik bir zaman diliminin gUndUz, ak$am, gece 

ya da 1., 2., 3., $eklinde boli.inerek cal15ma 5eklinin 

buna gore di.izenlenmesini ifade eder. 

Vardiyalar1n ba5lang1c ve biti9 saatleri uygu-

lamalarda farkl1l1k gosterir. Vardiya sekli i5letmenin 

yap1s1na ve faaliyet alan1na gore de§i9ir. 8enelde,a5a -

91da belirtilen sekilde vardiyalar dUzenlenir. 

GUndUz vardiyas1 <1.vardiya>: 08.00 - 16.00 sa-

atleri aras1ndald 8 saatlik zaman si.iresini kapsar·. 

Ak5am vardiyas1 <2.vardiya> : 16.00 - 00.00 

aras1 diger bir deyi$le gece yar1s1 sona eren vardiyad1~ 

Bunun si.iresi de 8 saattir. 

Gece vardiyas1 (3.vardiya> : Gece yar1s1 ba•-

lay1p 00.(><)- oa.oo saatleri aras1nda yer· alan a saatlik 

<*> VCD; Vardiyal1 Cal1$ma DUzeninin k1salt1lm1$ yaz1l1-
m1d1r. 
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sUreyi icerir. <1> 

VCD'nin en zor· olan $ekli gece var·diyas1d1r. 

Asl1nda, gUnlUk yasant1m1zda insanlar1n isyerlerini ka 

pat1p, dinlenmeye cekildikleri zaman dilimi gece olarak 

kabul edilmektedir. 

Gece kavram1, bilimsel ac1dan ele al1nd1§1nda 

gUne$in batt1§1, insanlar1n karanl1kta kald1§1 zaman o -

larak da tan1mlanmaktad1r. 

VCD'de ise as1l onemli olan husus, iegorenle -

rin bu cal1sma sekline uyum sa§lamalar1d1r. 

Geneld•~ belirtilen bu 3 vardiyan1n cal1sma eekli rotas-

yon <donerek> esas1na gore uyguland1§1 gibi, sabit bir 

sistem icinde ayn1 ki$ilerin ayn1 vardiyalarda cal1emas1 

eeklinde de olabilir. 

Bu konuda yap1lan araet1r·malarda, bir gr·up a -

rast1rmac1 rotasyon sUresini 1 veya 2 hafta gibi uzun a-

ral1klarla uygulanmas1n1 ongorilrken di§er bir grup ise 

k1sa sUreli olmas1n1n cal1sanlar ac1s1ndan daha yararl1 

olaca§1n1 ileri sUrmUstUr. Burada farkl1 gorUslerin or -

taya c1kmas1n1n nedeni, kisinin bioloJik ritmi ile cal1s-

ma temposu<ritmi> aras1ndaki iliskinin kisiden kisiye 

<1> S.L.King-Harry El.Williams, "Shift Work Pay Differen
tials and Practices in Manufacturing", Monthly Labo
ur Review, Dec.1985, S.26. 
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de§i•iklik gostermesidir. 

Baz1 kisiler silrekli olarak ayn1 vardiyada ca-

11smay1 tercih ederken, baz1lar1da uzun aral1klarla var-

diyalar1n de§ismesini istemektedirler. 

Buna kars1l1k ileri sllrillen diljer bir gtirils 

ise, bioloJik ritm ile c;al1sma ritmi aras1nda uyum sa§ -

lamak ic;in gosterilen c;abadan khJinin olumsuz olarak et-

kilenece§i dUsUnUlerek vardiya de§isikli§inin mllmklln ol-

du§unca k1sa aral1klarla yap1lmas1 onerilmektedir. <t> 

tsgorenlerin vardiya saatlerinde de§isiklik ya-

p1lmadan c;al1smaya devam etmesi ancak isgorenin iste§ine 

ba§l1 olarak mllmkiln olabilir. ~zellikle gece vardiyas1n-

da gtirev alma konusunda baz1 k1s1tlamalar getirilmistir. 

tsgtirenlerin sabit vardiya sistemine gore c;al1smalar1 ko-

nusunda sadece ABD'de yo§un bir uygulama gorillmektedir. 

Buna kar·s1l1 k TUrld ye de dahi l pekc;ok Ul kede i •gor·enl e -

rin sllrekli gece vardiyalar1nda c;al1smalar1 yasalar ile 

engellenmi•tir. 

<1> J.Carpentier-P.Cazamian, Night Work, International 
Labour Office, Geneva, 1977, S.60. 

a 



B. Yasal Tan1m ve S1n1rlar1 

Vardiyal1 cal1$man1n en zor $ekli clan gece ca

l1smas1, i• Kanunu ac1s1ndan da ayr1 bir onem ta$1r. 

Hizmet ya da Uretimin devaml1l1k gosterdi§i i$

letmelerde ayn1 i•ciyi 24 saat boyunca cal1$t1rmak mum 

kiln olmad1§1ndan, bu tUr i$letmelerde postalar halinde 

cal1sma mutlak bir zorunluluk olmustur. 

Postalar halinde cal1$mada baz1 i•cilerin gUn

dUz, baz1lar1n1n ise gece cal1smalar1 kac1n1lmaz bir uy

gulamad1r. isin niteli§ine gore postalar halinde cal1$ma 

$ekli de de§ismektedir. 

Gece yap1lan cal1smalar1n, gUndUz cal1$mas1na 

gore daha gUc ko$ullarda yap1ld1§1 ve i$goreni sa§l1k, 

sosyal, psikoloJik ve fizyoloJik yonden etkiledi§i bili

nen bir gercektir. Bu nedenle, gece cal19malar1n1n orta

ya c1kard1§1 sorunlar1 asgari dUzeye indirmek icin hem 

milli mevzuat1m1zda hem de Uluslararas1 Cal1sma ~rgUtil -

nilnCILO> baz1 tavsiye ve kararlar1nda yasal s1n1rlamala

ra gidilmistir. 

Buna gore, is Kanununda gece tan1m1 yap1lm1s 

ve gecenin baslang1c ve bitis saatleri saptanm1~t1r. 

l$ Kanununun 65.maddesinin I.bendinde en gee 20.00'da 



baslayarak, en erken sabah 06.00'a kadar gecen ve en faz-

la 11 saat sUren don em gec:e ol arak tan1 ml anm1 stir·. < 1> 

Bu tan1ma gore, gec:e donemi 11 saatle s1n1rl1 bulunmak 

tad1r. ts Kanununun 65.maddesinin III.bendinde ise gece 

cal1smalar1n1n 7.5 saati gecemeyec:egi belirtilmistir. 

Vardiyal~ iscileri koruyuc:u nitelikte diger ba-

z1 s1n1rlamalar ise 65. maddenin IV.bendinde soyle ifade 

edilmistir." Gec:e ve gUndUz isletilen ve nobetlese isci 

postalar1 kullan1lan islerde, en fazla bir is haftas1 ge-

ce cal1st1r1lan iscilerin, ondan sonra gelen ikinc:i is 

haftas1 gUndUz cal1st1r1lmalar·1 suretiyle postalar· s1ra-

ya konur· " deni 1 mi stir. 

ts Kanununun yukar1da belirtilen hUkUmlerine 

ek ol ar·ak gerek Postal ar Hali nde Call sma Ti.lz i.lgU gerekse 

Fazla Cal1sma TUzU§Uni.ln ortak ifadelerinde, gilnli.lk ca 

l1sma si.lresinin yar1dan cogunun gec:e saatlerine denk 

gelmesi durumunda, cal1s1lan silre gece olarak kabul edil-

mistir. <PHCT.m.6,FCT.m.3/b) 

Anc:ak, Uluslararas1 Cal1sma Urgilti.lniln<ILO> ge-

c:e cal1smas1na iliskin sozlesme ve tavsiye kararlar1na 

bak1ld1§1nda, cesitli isler icin gece donemi s1n1rlama -

lar1 saptanarak, bu donem icerisinde kad1n veya coc:uk 

<1> Celik, Nuri, ts Hukuku Dersleri, tstanbul, 1990, 
S.213. 
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iscilerin k1smen dahi olsa yasakland1§1 g~rillmektedir. 

C. UYGULAMA ALANLARI 

tsletmelerde vardiyalar halinde cal1$ma ce$it

li nedenlerle gerekmektedir. Sa§l1k, ulas1m, haberlesme, 

emniyet gibi hizmet sekttirlerinde s~zkonusu faaliyetle 

rin aral1ks1z olarak devam1, kamu dilzeni icin ve di§er 

baz1 toplumsal nedenlerle zorunludur. Bu gibi hizmetle 

rin birden fazla vardiyalar seklinde sunulmas1 ola§and1~ 

Sanayi sekt~rilnde ise bu tilr uygulamalar1n bas

l 1ca nedeni, pahal1, karmas1k ve yilksek maliyetli olma -

lar1na kars1l1k gelismis makina ve techizat1n kesintisiz 

olarak cal1st1r1lmas1n1n ekonomik y~nden daha uygun gti -

rillmesidir. 

Gilnilmilzde petrol rafinerisi, demir, cam ve kim

ya endilstrisi gibi silrec endilstrisi olarak adland1r1lan 

Uretim alanlar1nda kullan1lan teknolojinin gere~i olarak 

faaliyetlerin kesintisiz olarak devam etmesi gerekmekte

dir. Bu nedenle, s~zkonusu endilstrilerde vardiyalar ha -

linde cal1sma yap1lmas1 kac1n1lmazd1r. 

Bu gibi durumlar1n d1s1nda bazen, fazla mesai 
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yap1larak kar$1lanamayan gecici talep art1slar1 ya da Ja

ponya'da oldugu gibi cal1ema saatlerinin kisalt1lmas1 

do§rultusundaki istekler birden fazla vardiyalar halinde 

cal1e1lmas1na neden olmaktad1r. <1> 

~zellikle demir ve celik islerinde 4 Ekip 3'1U 

vardiya sistemi uygulanmaktad1r. K1saca belirtecek olur

sak, bir endilstri kolunun bilyilklilgil ve teknolojik gelis

me dilzeyi isletmelerde uygulanan vardiya say1s1n1 etki -

lemektedir. 

Talebin fazla oldu§u ve gelismis teknolojinin 

kullan1ld1§1 durumlarda, maliyetler yUksek ise bu durum

da isgtirenlere birden fazla vardiya uygulamak, isletme 

nin k~rl1l191 ac1s1ndan yerinde bir karar olmaktad1r. 

<1> Kogi, a.g.m.,S.415. 
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II. VARDtYALI CALISMA DUZENtNtN UYSULANIS SEKtLLERl 

A. Tllrkiye'de Uygulan1$ Sekli 

TUrkiye'de bu konuda yap1lan arast1rmalar, pos-

talar halinde cal1smaya gecen i$letme say1s1n1n co§un -

lukta oldu§unu gostermistir. <1> 

Ulkemizde vardiyal1 cal1smaya iliskin hilkllmler 

t$ Kanunlar1nda, ilgili baz1 tUzUklerde ve Toplu ls Soz-

Makro ve mikro dllzeydeki ekonomik, sosyal, sos-

yo-politik ve teknik faktorler gere§i yap1lan bu cal1$ma 

$eklinde, ozellikle gece cal1smalar1n1n a§1r ve y1prat1-

c1 olmas1, gece cal1sanlar1n korunmas1n1 amaclayan bir 

tak1m dUzenlemelere gidilmesini zorunlu hale getirmisti~ 

Daha once de belirtildi§i gibi bu dUzenlemeler 

ts Kanununun 65. maddesinde ele al1nm1st1r. Bunun d1s1n-

da, zorunlu sebeplerle yap1lan fazla cal1sma sekli ile 

ilgili hllkllmler ts Kanununun 36.maddesinde bulunmaktad1~ 

Uzetle belirtecek olursak, i$yerinde zorunlu 

bir sebebin ortaya c1kmas1 halinde, gUndUz iscileri gibi 

Cl> M.Odabas1 - H.Eke, Kapasite Kullan1m1 Ac1s1ndan Var
diya Dllzeni, MPM Yay1n No.246, Ankara, 1981, S.81. 
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gece calsmas1 yapan iscilere de 7.5 saatle s1n1rl1 kal -

mak Uzere cal1sma yapt1r1labilir. 

Tilrkiye'de ayr1ca cocuk iscilerin korunmas1 yo

nilnde de bir dilzenlemeye gidilmistir. Tilrk is hayat1n1 

dilzenleyen kanunlarda 12 - 18 yaslar aras1 cocuklar1n ca

l 1sma kosullar1ndan stizedilmektedir. Ancak, Ulkemizde co

cuklar icin bir gece donemi saptanmam1st1r. 

Oysaki, Uluslararas1 Cal1sma Stizlesmesinin 

1919 y1l1nda kabul etti§i gene isc1lerin gece cal1smas1-

na iliskin 6 say1l1 stizlesmesinde, ~aat 22.00'dan basla

y1p 05.00'a kadar ki 11 saatlik silre gece donemi olarak 

benimsenmistir. Bu sozlesme daha sonra 90 say1l1 sozles

me ile de§istirilmistir. Buna gore, gecenin tan1m1 16 ya

s1ndan kilcilk ve bilyilklere gore ayr1 ayr1 yap1lm1st1r. 

16 yas1ndan kilcilkler icin 22.00 - 06.00 aras1, 16 - 18 

yas aras1 cocuklar icin 22.00 - 07.00 aras1ndaki silre ge

ce olarak tan1mlanm1st1r ve en az 7 saat olacak sekilde 

yetkili otoritelerce saptanaca§1 tingtirillmilstilr. 

Burada amac, cocuk isciler icin gece silresine 

bilyilk olcilde s1n1rlama getirmek, gece cal1smas1n1n cocuk 

isciler ilzerinde olumsuz sonuclar meydana getirmesini 

onlemek ve onlara daha fazla dinlenme silresi sa§lamakt1~ 

Ulkemizde, cocuk isciler icin gece donemini be-
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lirleyen bir tUzUk henUz bulunmamakla beraber, 1475 sa -

y1l1 1$ Kanununda cocuklar1n gece cal1$malar1n1 yasakla

layan hUkUmlere yer verilmistir. 

Kad1n i•ciler icinde, 1$ Kanununda baz1 dUzen

lemelere yer verilmistir. Ancak, kad1n isciler icin, ge

ce sUresinin s1n1rlar1 bak1m1ndan cocuk isciler gibi ay

r1 bir dUzenlemeye gidilmemietir. Bu hususta, kad1n is 

ciler icinde gece d~nemini belirleyen bir tUzli§Un c1ka -

r1lmas1 ~ng~rUlmUs ancak b~yle bir tUzUk bugUne kadar 

c1kar1lamam1$tlr. 

VCD'nin uygulan1s sekli her Ulkede oldu§u gi -

bi, bizim Ulkemizde de yasalar cercevesinde olmakta ve 

baz1 s1n1rlamalar ile cal1sanlar korunmaktad1r. 

VCD'nin yasal y~nU ileriki b~lilmlerde ayr1 bir 

basl1k alt1nda daha genis olarak incelenecektir. 

B. Gelismi• ve 8Sli$mekte Olan Ulkelerde VCD'nin 

Uygulan1s Seldi 

Gelismis ve gelismekte olan Ulkelerde vardiya-

11 cal1smaya iliskin ayr1nt1l1 veriler bulmak oldukca 

gUctUr. Bu konuda cal1smalar1n s1n1rl1 olusunun cesitli 
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nedenl er·i vard1 r·. 

ancelikle, konunun ekonomik, sosyal, psikolo-

jik ve yasal yonlerinin varl1§1 bu konularda uzmanlar1n 

isbirligi ve ortak cabalar1n1 gerektirmektedir. Bu tUr 

cal ismalar ise bUyUk capl l baz1 kur·um ve kur·ulu$lar1n 

deste§i ile gerceklesebilir. 

Bunun yan1s1ra, isverenlerde bu konuda yap1la-

cak arast1rmalardan pek fazla hoslanmamaktad1rlar. Selis-

mis sanayi toplumlar1nda artan reel gelirler, kisilerin 

kendilerine en uygun kosul ve sUrelerde cal1smak isteme-

lerine ve bu dogrultuda secim yapmalar1na neden olmakta-

d1r. B~ylece ~zellikle gece vardiyalar1na kars1 Ucretle-

ri daha yUksek olsa da, cal1sanlar aras1nda genel bir 

isteksizlik dogmaktad1r. 

Bu nedenle isverenler, yap1lacak arast1rmala -

r1n sistemin olumsuz yonlerini or·taya c1karacag1ndan Ur-

kerek bu konuda y•p1c1 davranmamaktad1rlar. <1> 

Gelismis toplumlara ait eldeki verilere bak1l-

d1§1nda, genel olarak bu gibi Ulkelerde aktif nUfusun 

315-30'nun vardiyal1 olarak cal1smakta oldu§u ve bu ki 

silerin ortalama yar1s1n1n gece vardiyas1 da dahil olmak 

<1> Uyargil, Cavide, EndUstri tliskileri Ders Notlar1, 
1991. 
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Uzere her Uc vardiyada da gorev ald1klar1 gorlllmektedir. 

Ayr1ca yine bu veriler, 1950 - 1974 y1llar1 a-

ras1nda geli$mi$ sanayi tcplumlar1nda vardiya ile cal1 -

sanlar1n say1s1nda %100 art1$ cldugunu g~stermektedi~C1> 

Fransa ve TUrkiye gibi baz1 Ulkelerde, cal1$an 

lar1n lehine clarak vardiyal1 cal1$ma sistemine yasalar-

la baz1 s1n1rlamalar getirilmi$ ise de, gUnUmUzde hem ge-

li$mi$ hem de geli$mekte clan Ulkelerin scrunu clan i$ -

sizlik clgusu bu s1n1rlamalar1n azalt1lmas1nda etkili cl_ 

mu$tur. Geli$mekte clan Ulkelerde i$sizli§i onlemek ve 

istihdam meydana getirmek amac1yla vardiyal1 cal1$man1n 

desteklendigi gorlllUr. 

Bu arada baz1 Ulkelerde ise, vardiyal1 cal1$ -

man1n crtaya c1kard1§1 sorunlara kar$1, cal1$anlar1n ya-

rar1na olarak yeni dilzenlemelere gidildigi de gorillmek -

tedir. arnegin Hcllanda da, vardiyalar1n sllresi 6 saate 

indirilerek, i$Ciler 3'er gllnlUk rotasycn esas1na gore 

cal1$maya ba$lam1slard1r. <2> 

Baz1 geli$mi$ ve geli$mekte clan Ulkelerde VCD 

konusundaki uygulamalar1n genel hatlar1n1 su sekilde 

<1> F'.J.Slcane,"Economic Aspects of Shift and Night Work 
in Industrialized Market Economies'', Intenational La 
bour Review, Vol.117, No.2, March-April 1978, S.130. 

<2> Uyargil, Cavide, EndUstri !li$kileri Ders Notlar1, 
1991 
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ozetlemek mUmkUndUr. 

1. ABO 

ABD'de vardiyal1 c;:al1$ma oldukc;:a genis olarak 

uygulanmaktad1r. Bunun nedeni ABD'deki iscilerin VCD'ne 

kar$1 daha istekl i davranmalar·1d1r. Bur·ada gonUl l Ul Uk e

sas al1nmakta, vardiya sec;:imi iscinin kendisine b1rak1l

maktad1r. ABD'de ozellikle imalat sekti:irUnde her 4 isci

den biri c;:oklu vardiya sistemine gore c;:al1smaktad1r. 

ABD'de vardiyal1 c;:al1sma sisteminde ozendiri -

c i 1 i k vard 1 r·. tSrnet;j in 1984' de yap i l an arast i r·mal arda var·

d i yal 1 iscilerin 9/10'nun daha fazla i.icret ald1§1 .belir

lenmi stir. < 1> 

Ucret sistemindeki bu farkl1l1k vardiyal1 ca -

l1smay1 cazip hale getirmekte ve cal1sanlar1n tepkileri

ni azaltarak tutumlar1nda da olumlu gelismelere katk1da 

bulunmaktad1r. 

Ancak yine de, ABD'de VCD'ne kars1 olumsuz tu

tum ve tepkiler de mevcuttur. Bununla ilgili olarak, son 

y1llarda c;:esitli dilzenlemelere gidildi§i gori.ilmektedir. 

tSrne§in c;:al1sma haftas1n1n 10'ar saatten 4 isgilnUne in -

<1> S.L.King-Harry B.Williams, a.g.m., S.26. 
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dirilmesi ya da bunun tam tersi bir dil$Unce ile cal1sma 

gilnUnU azaltmadan gUnlUk is saatlerinin k1salt1lmas1 gi

bi denemeler, ABD'de VCD'ne iliskin yeni aray1slardan ba

z1lar1d1r. 

2. Fransa 

Fransa'da da, cal1sma yasam1n1n insanc1llast1-

r1lmas1 ve kalitesi oldukca ilgi ceken bir konudur. Bu 

do§ruituda al1nan tinlemler aras1nda vardiyal1 cal1sman1n 

olumsuz etkilerini C:>nelemek amac1yla, baz1 cal15malar1n 

yap1ld1§1 gl::>rUlmektedir~ 

1<:onunun bu denl i t>nem kazanmas1 ni n bi r nedeni 

de gelisen teknoloJik kosullar sonucu VCO'nin h1zla yay

g1nlasmas1d1r. ~rne§in, Frans1z imalat sanayinde beden -

sel isciler aras1nda vardiyal1 olarak cal1sanlar1n oran1 

1954 y1l1nda %17.8 iken, 1974'de bu oran %31.3'e ulasm1s 

tir. Vine bir Avrupa Ulkesi clan F.Almanya'da ise bu 

oran 1960'da %12 iken, 1976'da %27.1'e yUkselmistir. <1> 

8orUlUyor ki Fransa gibi di§er Avrupa Ulkele 

rinde de vardiyal1 cal1smada sanayie ba§l1 olarak bir 

art1s1n oldu§u gtirUlmektedir. 

<1> P.J.Sloane, a.g.m.,S.129. 
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Bu geli5meler sonucunda. Frans1z HUkUmeti tek -

nolojik zorunluluk olmad1kca VCD'nini gerektiren di§er 

fal<:torleri reddetmi5 ve bu konuda cesitli yasaklamalar 

getirmi5tir·. 

Vine Fransa'da isci sendikalar1 ise VCD'nin et

kilerini ortadan kald1rmak icin bu do§rultuda baz1 istek

lerde bulunmu5lard1r. Bu istekler, cal15ma sUresinin haf

tada 40 saate ve kademeli olarak da 36 ve 33 saate indi

rilmesi, vardiya say1s1n1n 5'e c1kar1lmas1, gece cal15a

rak gecirilen silrenin hesaba kat1l1p emeklilik yas1n1n 

indirilmesi, vardiyada ki i5ci say1s1n1 artt1rarak ca -

l15ma sistemlerine esneklik kazand1r1lmas1, hafta tatil

lerinin uzat1lmas1 gibi konular1 icermektedir·. 

Sendikalar bu isteklerin kabul edilip uygulan

mas1 sonucunda vardiyal1 cal15man1n daha cazip olaca§1 

ve meydana gelen sorunlar1n azalt1laca§1n1 one sUrmekte

d i r· l er • < 1> 

3. Holla.nda. 

Hollanda'da VCD'ne gore cal1sa.n iscilerin ora

n1nda bir art1s gorUlmemi5tir. Soyle ki, 18 yas1n ilzerin-

<1> J.Carpentier - P.Cazamian, a.g.e., S.63-64. 
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de vardiya.11 olarak c;:al1san isc;:ilerin oran1; 

1957'de %17.5 iken, 

196()'da %19.2 

1963'de %17.7 

1966'da %18.3 

1969'da %19.B'e ulasm1st1r. Bu sonuc;:lar vardiyal1 

isc;:ilerin kUc;:Uk bir az1nl1kta oldu§unu g~sterir. <1> 

Hollanda Ekonomik ve Sosyal lsler Bakanl1§1 bu 

oranlar1 kUc;:ilmsemeyeret-~ bir arast1rma baelatm1et1r. 

1.Arast1rma, makro ekonomik ac;:1dan vardiyal1 

c;:al1eman1n meydana getirdi§i do§al etkilerin incelenme 

sidir. Bu araet1rma Rotterdam Universitesi taraf1ndan ya~ 

2.Arast1rmada konu, mikro ekonomik ac;:1dan ele 

al1nm1s ve Barenschot adl1 bir dan1emanl1k bilrosu tara -

f1ndan incelenmistir. 

3. Ara st i r·mada i se, var·d i yal i c;:al i sman 1 n meyda-

na getirdi§i psikolojik etkiler incelenmistir. 

Bu c;:al1smalar sonucunda baz1 yeni uygulamalara 

gidilmistir. 

(1) P.J.D Drenth - G.Hoolwerf - H.Thierry,"Psychological 
Aspects of Shift Work", Personal Goals and Work De -
sign, Cder·. > F'eter Warr·, John Wi 1 ey and Sons, London, 
1976,S.209. 
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arne§in 6 saatlik 4 vardiya sekli 06.00,12.00, 

18.t)O ve 24.00 saatlerinde ba$lamak Uzere uygulan1rken, 

isc;:ilerin vardiyalar1n1 3 gllnde bir de§i•tirmeleri ongo

rlll miltJtllr. 

4. Japonya 

Kogi, Japonya'da ileri teknolojinin kullan1m1 

ve cal1sma sllrelerinin k1salt1lmas1 sonucu, VCD'nin yay

g1nl1k kazand1§1n1 belirtmektedir. 

Benel olarak, Japonya'da bu tllr uygulamalar 1$ 

yerlerinin kendi belirledikleri kurallar, toplu sozlesme 

ve yasalar1n cal1tJma saatlerine iliskin hllkllmleri ile yU

rlltUlmektedir. Bu nedenle de isc;:i liH\§11§1 ve isc;:i gi.iven

li§i ile ilgili cevreler bu konunun ciddi olarak ele a -

11nmas1 gorUsilndedirler. 

Japonya'da geleneksel vardiya sistemlerine bir 

altarnatif olarak son y1llarda 4 ekip, 3 vardiya uygula

mas1 getirilmistir. llk tinceleri k~§it ve kimya sanayin

de uygulanan bu yeni sistem, daha sonra 1970'li y1llarda 

demir-c;:elik sanayinde de benimsenmistir. 4 ekip, 3 var 

ya yonteminde 5'er gUnlUk rotasyona tabi clan her ekip 

en az gece vardiyas1nda cal1smakta ve daha uzun tatil 

yapmaktad1r. 
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Oysa eski sisteme gore, 7 isgUnU cal1san isci 

8.gUn izin yapabilmekteydi. ~zellikle bu yeni uygulama -

n1n yayg1nl1k kazanmas1 ile vardiyal1 cal1san iscilerin 

baz1 sorunlar1na cozUm getirilmesi hedeflenmi9tir. 

Japonya gUnUmUzde bu konuyu t1bbi, sosyal, e

konomik ve psikolojik yonleri ile ele alarak gerekli dU

zenlemeleri ciddi olarak yapan Ulkelerden biridir. 

Ancak, cok say1da yap1lan arast1r·malarda hickimse gece 

vardiyas1n1n en elverisli(optimum> $eklini tan1mlayama 

m19t1r. Bu nedenle Japonya'da gece i•i gittikce artan 

bir bicimde toplu pazarl1k konusu haline gelmi9tir. <1> 

<1> K.Kogi, a.g.m. ,S.425-427. 
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tldnci Bel Um 

VARDtVALI CALISMA DUZEN:t UVGULAMALARINI 6EREKTtREN 

FAl<TtjRLER 

I. EKONOM:tK FAKT~RLER 

Daha oncede bel ir·ti ldi§i gibi VCD'ne sanayi lee

me ile gec:ilmh•tir·. Artan sanayileeme otomasyon ve meka-

t- nizasyon safhalar1n1da beraberinde getir·mi9tir. Uretim 

talebine ba§l1 olarak teknolojide de h1zl1 bir gelieme 

kaydedilmi9tir. Btiylece makina ve tec;:hizata. daha fazla 

yat1r1m yapma ihtiyac1 do§mu1;1tur. Teknolojik geli9meler 

gere§i yap1lan yat1r1mlar, VCD,nin yayg1nla9mas1n1 olum

lu y6nde etkilemistir. 

VCD'ne gec;:is kararlar1nda tinceden birtak1m 

ekonomik ve pratik hesaplar1n yap1lmas1n1 gerektiriyor 

sada yap1 l an arast1r·malar, bu konuda veri l en kar·ar·lar1n 

genelde y6neticilerin ic:gUdUlerine dayand1§1n1 gostermi1;1-

tir. <1> 

VCD'ni gerektiren ekonomik faktorleri 3 basl1k 

alt 1 nda top l amak mUmk Und Ur·. 

(1) J.Carpentier - P.Cazamian, a.g.e.,S.5. 
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A. Talebe Gore Uretimin Artt1r1lmas1 Zorunlulu§u 

:tsletmelerde mal ve hizmet Uretimi piyasa ko 

$Ullar1na gore de§isme ve geli$me gosterir. Piyasadaki 

arz ve talep durumu isletmenin Uretim faaliyetini bUyUk 

olcUde etkiler. Sayet, Uretilen mala kars1 piyasada ge -

ni$ bir talep varsa, bu durumda isletme birtak1m ekono 

mik caba ve faaliyetlerde bulunur. 

Uretimi artt1rmak icin ilk akla gelen yol, 

eme§in nicelik olarak co§alt1lmas1 yani cal1$ma sUrele -

rinin uzat1lmas1d1r. Cl> Kuskusuz bu k1sa sUreli cozUm yo

ludur. Daha uzun sUreli bir cozilm yolu ise gUn boyunca 

Uretimde devaml1l1§1 sa§layacak bir calisma sekli clan 

VCD'nin uygulanmas1d1r. 

Uretimi artt1rmak icin baz1 isletmelerde kapa

si te genisletme yoluna giderler. Ancak, talebin azalmas1 

durumunda, genisletilen bu kapasite birim maliyetleri 

onemli olcUde yUkseltir hatta isletmenin darbo§aza girme

sine neden olur. 

Uretimi artt1rman1n bir baska yoluda teknoloji 

ye yap1lan yat1r1md1r. Ancak bu karar her zaman olumlu 

sonuc vermez. lleri teknolojinin tam kapasite ile cal1s-

<1> Tosun,Kemal, lsletme Vonetimi, tstanbul, 1987,S.16?. 
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t1r1lamamas1 durumunda birim mali~etler yUkselir ve bu 

durum isletme ac1s1ndan ekonomik say1lmaz. 

Vine talebe ba§l1 olarak ilretimin artt1r1lma-

s1 durumunda baz1 isletmeler ise yeni personel a11m1na 

gereksinim duyarlar. Ancak zaman icinde sat1slardaki aza-

l1slar, ilretilen mal ya da hizmete kars1 piyasada tale 

bin dilsmesi durumunda isletme ya stok politikas1 izler 

ya da llretimini k1sar. Uretim k1s1ld1§1nda ise, personal 

say1s1nda azalma yap1lmas1 kac1n1lmaz olur. <1> 

Bu durum ise isletmeye mali yi.ikilmlillilk getirir·. Yani is-

letme isten c1kard1§1 personele tazminat odemek zorunda 

kal1r. 

8orU1Uyor ki, Uretim art1s1n1n VCD 1 ni d1s1nda 

kars1lanmas1 halinde isletme ekonomik olmayan giderlerle 

kars1lasmaktad1r. 

Nitekim, Avrupa Ulkelerinde de VCD'ni ekonomik 

olarak kabul edilmektedir. 1 veya 2 vardiya olarak cal1-

san isletmelerin, Uretilen mala kars1 talebin fazla oldu-

§u durumlarda, 3 vardiya olarak cal1smay1 tercih ettik 

leri gorlllmektedir. Bu sekilde, vardiyal1 cal1sma ile 

llretim art1s1na ba§l1 olarak maliyetlerde dilsmektedi~<2> 

------------<1> Kaynak,Tu§ray, Personel Planlamas1, lstanbul, 1990, 
S.50. 

<2> Kobu,BUlent, Uretim Yonetimi, lstanbul,1987, S.69. 
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Vardiya dUzenine geci$ nedenleri aras1nda in -

giltere'de yap1lan bir ara$t1rmada $U sonuclar elde edil

mi$tir·. Arast1rma kapsam1na giren 15t) sanayi isletmesi -

nin 1/3'Unde vardiyal1 cal1sman1n maliyetlerde, 1/3'Unde 

de sermayede tasarrufu sa§lad1§1 tespit edilmistir. <1> 

Sonuc olarak belirtecek olursak, isletmelerde 

artan talebe kar$1 Uretimi artt1rman1n en ekonomik yolu 

VCD'dir. 

B. isgUcUnden Daha Fazla Yararlanma lhtiyac1 

Bilindi§i ilzere, talep art1slar1na ba§l1 ola 

rak Uretimde de art1s olur. Uretim art1$1 ise personel 

gereksinimini ortaya c1kar1r. Uretim sUreci icinde per 

sonel gereksinmesi yerel, zamansal, niceliksel ve nite 

liksel tizelliklere gtire de§isiklik gtisterir. Bir islet 

menin toplam Uretiminin gerceklesmesi icin tincelikle ge

reksinme duyulacak isgUcU kapasitesinin mevcut olmas1 ge

rekir. <2> 

Mevcut isgUcU kapasitesine kars1l1k Uretim ar

t1s1 istendi§inde isletme ytineticileri Uretimin 24 saat 

<1> M.Odabas1 - H.Eke, a.g.e., S.85 

<2> Kaynak,Tu§ray, a.g.e., S.24-25. 
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devaml1l1§1n1 sa§lamak durumuyla kar$1 kar$1ya kal1r. U

retim sUrecinde, makina ve techizat1 gUn boyu cal1st1r ~ 

mak mUmkUndUr. Ancak i$gor~nleri gUn boyunca cal1st1rmak 

mUmkUn de§ildir. Boyle bir kesintisiz cal1$ma zorunlulu

§unun bulunmas1 durumunda , sozkom.lsu cal isma en sa§l 1 k -

11 olarak VCD ile gerceklestirilebilir. 

CUnkU, vardiyal1 cal1sma bir isgUnUnde belir -

lenmis yasal cal1$ma sUr·eleri icerisinde isgUcU kapasi

tesinden gUn boyunca yararlanabilmeye olanak tan1r. <1> 

VCD ile makina ve techizat1n kullan1m kapasi -

tesi artar. ~zellikle isletmelerin darbo§aza girdikleri 

durumlarda, kapasiteyi artt1r·man1n en ekonomik yolu var

diyal 1 cal1$ma $eklidir. 

C. ts SUrelerinin K1salt1lmas1 Sonucu Vardiyal1 

Cal1sma Zorunlulu§u 

II. DUnya sava$1ndan sonra h1zlanan teknolojik 

geli$melerin ilk y1llar1nda i$gUcUniln cal1$ma ko$ullar1 

oldukca a§1r sartlar icindeydi. Cok uzun is sUreleri<or

talama gUnlUk 15-18 saat>, dU$Uk Ucretler, kad1n ve co -

<1> M.Odaba$1 - H.Eke, a.g.e.,S.80. 
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cuk istismar1, i$ kazalar1 ve hastal1klar bu $artlar1 

olusturmaktayd1. <1> 

Bu a§1r ve kotU cal1sma kosullar1 bir sUre 

sonra ce1ilitli toplumsal sorunlar1n c1kmas1na yol acm1$ 

tir. Nitekim, sUrec icinde Ulkeler cal1sma yasam1n1n in-

sanc:1llast1r1lmas1 ve cal1$anlar1n korunmas1 amac1yla ba-

Zl yasal dUzenlemelere gitmislerdir. Her!;>eyden once dev-

let, c1kard1§1 yasalarla, ls Kanunlar1 ile insanc:a ca 

l1smaya yaras1r asgari sartlar1n1 sa§lamaya yonelik fa 

aliyetlerde bulunmustur. 

Bu faaliyetlerden biri de cal1$ma sUrelerinin 

kisalt1lmas1 olmus ve her iscinin bir gllnde en fazla ca-

11sabilece§i sUre yeniden belirlenmistir. Vine bu gelis-

melere par·alel olarak 24 saat ac1k olmas1 gereken is yer-

lerinde cal1sma !;>ekli yeniden belirlenmis ve isgorenle 

rin silrekli cal1sabilecekleri silrelerde olumlu gelisme 

Boylece, silreklilik arzeden ve yasal veya eke-

nomik nedenler gere§i glln boyu kesintisiz cal1sman1n ya-

p1ld1§1 isyerlerinde eek onemli bir sorun devlet gozeti-

minde cozllme ulasm1st1r. 

<1> Ekin, Nusret, Endilstri lliskileri, lstanbul, 1989, 
S.1L 
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Bu sorunun cozUmUnde VCD hem i•veren hem de 

i$gorenler icin oldukca ragbet gormUs, yasal yonden de 

uygun bir cal1$ma $ekli haline gelmi$tir. 

Bu konuda Federal Almanya'da demir-c;:elik sana

yinde VCD ile ilgili olarak yap1lan bir plan, 1957'den 

beri yUrUrlllkte clan c;:ok uzun sUreli c;:al1sma saatlerinin 

<Haftal1k 53-56 gibi) 1966'da haftada 42 saate, daha son

ra da 40 saate kadar inmesini sa9lam1st1r. <1> 

Boylece, c;:ok uzun sUreli c;:al1$ma saatlerinin 

k1salt1lmas1 sonucu vardiyal1 c;:alismalarda da benzer dll

zenlemelere gidilmistir. Bu durum ise, hem ilretimde de -

vaml1l1§1 saglam1s hem de verimlili§i artt1rm1st1r. 

<1> M.Odabas1 - H.Eke, a.g.e.,S.164. 



I I • SOSYAL FA•<TtsRLER 

Haberlesme, sa.§l1k, gUvenlik gibi hizmetlerin 

kesintisiz kar$1lanmas1 toplumsal bir ihtiyac ve zorun 

luluktur.Bu tUr ihtiyaclar VCD'nin uygulanmas1n1 gerek -

tiren gUc;:lU sosya.1 fa.ktorlerin bas1nda gelmektedir. 

1974 y1l1nda OECD uzmanlar1ndan olusan bir gru

bun yapt1§1 ara.$t1rma sonucla.r1, reka.bet ortam1n1n top -

l uml ar1 gece vardi yas1 n1 kabul etmeye ve desteit.l emeye it -

ti§ini ve bunun gereklilik olarak gorUldU§UnU ortaya koy_ 

muetur. < 1 > 

Vardiyal1 ca.l1$man1n en zor eekli clan gece ca

l1$mala.r1n1 destekleyen grupla.r oldu§u gibi bunun kar$1-

s1nda clan ve gece i$ine kars1 gittikce so§uk tav1r alan 

sendikalar gibi ce$itli gruplar da. vard1r. Bu gruplar1n 

ba$l1ca dUsUnce ve sloganlar1 " sa§l1k sat1l1k de§ildir" 

"aile ve sosyal yasant1 korunma.l1d1r 11 seklindedir. 

Gece cal1smalar1n1 zorunlu hale getiren sos 

yal faktorleri de 2 ba$llk alt1nda toplamak mUmkUndilr. 

<1> J.Carpetier - P.Cazamian, a.g.e.,S.3. 
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A. Toplumsal !htiyaclar1n Kesintisiz Kars1lanmas1 

Toplumdaki sa§l1k, ulas1m, haberlesme, emniyet 

gibi hizmetlerin kesintisiz sunulabilmesi, bu tUr gtirev

lerde yer alan kisilerin vardiyal1 cal1smas1 ile milmkiln 

olabilir. 

Bu tUr hizmetleri yerin~ getiren isletmeler, 

genelde kamu kurulu$lar1d1r. Bunlar1n bas1nda demiryol 

lar1, havayollar1, denizyollar1 gibi ulas1ma ytinelik,PTT 

gibi haberlesme yUkUmlUlU§U bulunan, emniyet teskilat1 

gibi gUvenlik sorumlulu§u tas1yan,. hastaneler gibi sa§

l1k ile ilgili kuruluslar gelmektedir. 

Bu tilr isletmelerin verdikleri hizmetlerde, gti

rev alanlar1na tizgil olarak tizel cal1sma sekilleri mevcut 

olmas1na kar$1l1k, basta vard1yal1 cal1sma olmak ilzere 

baz1 tizellikleri de bulunmaktad1r. 

B. Baz1 Toplumsal thtiyaclar1n Gece Kars1lanmas1 

GUndUz ac1k olmayan gazino, bar ve bir tak1m 

oyun salonlar1 sadece gece dtineminde faaliyet gtisteren 

isyerleri aras1ndad1r. Baz1 isletmelerde ise vardiyal1 
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cal1s1lmad1§1 halde sadece gece sUresince bir k1s1m is -

lerin yUrUtUmU icin az say1da personel istihdam edilebi-

1 ir. arne§in bak1m iscileri, bekciler gibi. 

Baz1lar1nda da a§1rl1k gece cal1smas1 6lmakla 

beraber gUndUz de gece icin haz1rl1k amac1yla cal1sma 

yap1labilir. 

Birtak1m toplumsal ihtiyaclar1n kars1lanmas1 

kamu dilzeni icin gerekti§inden, bu tUr hizmetlerin var 

diyalar halinde sunulmas1 kac1n1lmazd1r. 
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III. SOSYO-POL!T!K FAKTaRLER 

VCD'ni zorunlu hale getiren faktorlerden biri 

de sosyo-politik faktorlerdir. Her Ulkede oldu§u gibi, 

Ulkemizde de makro dUzeyde sorunlar vard1r. Bunlarin ba-

51nda h1zl1 kalk1nma, issizlik, istihdam meydana getirme 

gelmektedir. !ste, VCD sozkonusu sorunlar1 azalt1c1 bir 

calisma sistemidir. 

H1zl1 kalk1nma amac1yla getirilen teknolojik 

yat1r1mlar, baz1 iskollar1nda issizligi meydana getirir

ken, baz1lar1nda da yeni is sahalar1 meydana getirmisti~ 

azellikle Almanya, ileri teknolojinin yol acaca§1 issiz-

1 i§i Hnleyebilmek icin, koruyucu yasalar c1karm1s ve her 

isletmede asgari dllzeyde eleman1n bulundurulmas1n1 zorun

lu k1lm1st1r. Bu yasal zorunluluk, otomatik sistemleri 

gozlemleyen kisilerin bulundurulmas1yla yerine getiril -

mistir. BHylece hem istihdam icin kaynak Uretilmis ol

makta, hem de kontrol islevi sa§lanmaktad1r. 

BUtUn bu gelismeler vardiyal1 cal1sman1n,gelis

mis ve gelismekte olan Ulkelerde h1zl1 kalk1nma, issiz -

ligi onleme gibi sorunlar1na cozllm getirmek icin basvur

duklar1 bir calisma sekli haline gelmesine yol acm1st1r. 

34 



A. Hizl1 Kalk1nma 

Baz1 i$letmelerin, faaliyet alanlar1 vardiyal1 

c;al1$maya uygun de§ildir. Oysa ki, tekstil,demir-c;elik, 

petrol vb. endUstrilerde VCD bir zorunluluktur. 

~zellikle demir-c;elik i$letmelerinde , potala

r1n 24 saat aktif olmas1 gerekir. Aksi halde mamuliln e

riyik haline gelmesi uzun zaman alaca§1 ic;in Uretimden 

istenilen verim al1namaz. Bu nedenle, demir-c;elik i$let

melerinin rantabl c;al1$abilmesi ve rekabet edebilmesi 

icin vardiyalar halinde c;al1s1lmas1 kac;1n1mazd1r. 

Vardiyal1 c;al1$mada verimliligi onemli olc;ilde 

artt1ran etmenler·den biri de kesintisiz c;al1$ma $eklin -

den dolay1 Uretim ic;in t)n haz1rl1§a ihtiyac; bulunmamas1 

ve bu maksatla zaman kayb1 olmamas1d1r. l$letmeye gelen 

i•gorenler ne kadar kisa sUrede aktif hale gec;erse, Ur·e

timde de o oranda art1s sa§lanac•kt1r. 

tste, i$letmelerde mikro dU.zeyde sa§lanan Ure

tim art1$1, Ulke baz1nda makro dUzeyde hizl1 kalk1nmaya 

yol ac;ar. Verimliligi artan i$letmelerin meydana getir -

di§i sanayi kollar1 da, Ulke kalk1nmas1na olumlu katk1da 

bulunur. 

VCD ile sa§lanan Uretim art1$1 i$letmelerin re-
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kabet gUcUnU etkiler ve rekabet gUcU artan isletmeler 

ise ait olduklar1 lllkeleri uluslararas1 ekonomik alanda 

~nemli bir gil~ haline getiriP. 

Bu konuda, makina isletmelerinde yap1lan aras-

tirmalar, vardiya dilzenine ge~ildikten sonra %11-25 ara-

s1nda llretimin artt1§1n1, bir kis1m isletme ise 325-50 

aras1nda Uretimin yUkseldi§ini g~stermistir. <1> 

B. tssizligi ~nleme 

GllnUmilzde issizlik ~nemli bir sorun olarak 

toplumlar1n gilndeminde yer almaktad1r. !ster gelismis, 

ister gelismekte olsun hie bir toplum bu sorunu g~zden 

uzak tutmamakta, konu her zaman gllncelli§ini korumakta 

d1r. 

Bilim ve tei..:nolqjideki h1zl1 gelh>meler her ge-

cen glln yeni is sahalar1 acmakta, bu sahalarda cal1sacak 

isg~renlerin gerekli niteliklere sahip olamamalar1 ise 

issizli§i meydana getirmektedir. <2> 

(1) M.Odabi\Sl - H.Eke, a.g.e. ,S.92. 

<2> Orman,Musti\fa, TeknoloJik Gelismeler Kars1s1ndi\ isgll 
cllnlln E§itim, Uyum ve !stihdam Sorunli\rl Sempozyumu, 
MPM Yay1n No.362, Ankara,1988, S.149. 

36 



Sanayilesmenin baslad1§1 ilk y1llarda issizlik 

sorununa karst vardiyal1 caltsmaya olan talabin att1§1n1 

daha once b•hsetmistik. VCD emek yo§un, sermaye kit clan 

Ulkeler icin oldukca yararl1 bir cal1sma sekli olmustur. 

Bu tUr Ulkeler , vardiy• say1s1n1 fazla tuttuklar1 tak -

tirde hem isletme, hem de Ulke ekonomisi ic;in olumlu sc

nuc;lar elde ederler. Vardiya say1s1 artt1kca istihdam 

edilmesi gereken per·sonel sayunnda da art1e olur ve is

sizlik bUyUk olc;Ude onlenir. 

Ancak, VCD'de c;ok Hnemli bir husus da gece var~ 

diyasina clan talebi art1r1c1 onlemlerin al1nmas1d1r. Bu 

konuda ABD'de gece vardiyalar1na tesvik edici Ucret sis

temi uygulanmaktad1r. 

Burada hem devletin hem de isletmelerin vardi

yal t cal t spmay1 destekl emesi ve tespvi 1-:: etmesi gereki r. 

Bu amacla devlet, VCD ile ilgili c;1kard1§1 kor·uyucu yasa_ 

larla c;al1sma silreleri ve bunlarda uygulanacak s1n1rlama 

lar gibi tesvik edici onlemler alarak issizli§in onelene_ 

bilmesine katk1da bulunur. 
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IV. TEf<N t K FAKTtsRLER 

Vardiyall c;:al11;1may1 zorunlu hale getiren en 

onemli etkenlerden biri teknik faktorlerdir. 

BOnilmilzde petrol raf i neri si, demi r·-cel i k, cam,, 

kimya sektorleri gibi sUrec; endUstrisi olarak adland1r1-

l an ilretim tarz1nda faaliyetler-in kesintisiz olarak de 

vam etmesi Uretim teknoloJisinin gere§i olarak zorunlu 

olup, bu durumda vardiyal1 c;:al1sma yap1lmas1 kac;:1n1lmaz

d1r. 

Ayr1ca ilretimde kullan1lan teknoloJinin dilzeyi 

de bu konuda c;:ok onemli bir husustur·. Uretim arac;: ve ge

rec;:lerinin eskili§i, ne kadar sure ile kullan1labilece§i 

gibi teknik veriler, personel say1s1n1n belirlenmesinde 

onemli rel oynar. tsrne§in, isletmenin kac vardiya cal1 

$abilece§i, kullan1lan teknolojinin dUzeyine ba§1ml1 o 

lacakt1r. <1> 

Belismi$ teknoloJinin di§er onemli bir etkisi 

de, otomatik makina ve tec;:hizat1n gelismesi sonucu, is -

gorenler·in bedeni c;:abadan :ziyade gozlem yapar konuma gel

meleridir. Bu durum, gece c;:al1smas1n1n yayg1nla15mas1nda 

oldukc;:a etkili olmustur. 

<1> Kaynak, Tu§ray, a.g.e.,S.66. 
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GUnUmUzde kullan1lan sistemlerin uzun sUre ar1_ 

za yapmadan teknik olarak kullan1ma elveri$li olmalar1, 

vardiyal1 cal1sman1n uygulan1$1n1 daha kolay hale getir

mistir. 

B~ylece, giderek artan h1zl1 teknoloji kars1 -

s1nda, hem gelismis hem de geli$mekte clan Ulkelerde VCD 

'nin yayg1nl1k kazand1§1 g~rUlmektedir. 
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V. ORt3AN:tZASYONEL FAKTtsRLER 

Organizasyonel faktorler, teknik ve ekonomik 

faktorlere ba§l1d1r. <1> :tsletmeler rekabet ort~m1nda di

namik kalabilmek icin ekonomik caba ve faaliyetlerde bu-

1 unur l ar·. 

Bu cabalar1n bas1nda, birim maliyetleri dUsUr

mek gelir. Bunu sa§l1yabilmek icin bir yandan ileri tek

nolojiyi kullan1rlarken di§er yandan da orgUt yap1s1nda 

birtak1m dUzenlemelere giderler. 

CUnkU, iyi bir orgilt yap1s1, isletmenin etkin

li§ini ve rasyonelli§ini artt1r1r. tszellikle gece vardi

yalar1nda iyi bir orgUt yap1s1 kurulmas1 kac1n1lmazd1r. 

Bilindi§i gibi, gece vardiyalar1nda denetim ve gozetim 

eksikli§i, yonetimi cesitli sorunlar ile kars1 kars1ya 

b1rakmaktad1r. Bu durumda yonetim bir tak1m organizasyo

nel dUzenlemeler yapma ihtiyac1 duyacakt1r. Uygulamaya 

gecilmeden once, iyi bir plan yap1lmas1n1n gerekli oldu

§U unutulmamal1d1r. 

Planlama safhas1nda, once isletmenin bUyilklilgU 

ve kullan1lan teknoloji dUzeyi gozonUne al1nmal1 ve va~ 

diya say1s1 belirlenmelidir. Daha sonra da her vardiyada 

<1> J.Carpentier - P.Cazamian, a.g.e.,S.5. 

40 



bulunmas1 gereken personel say1s1 tespit edilmeli, per

sonal aras1nda iebolUmU ve uyum sa§lanmal1d1r. 

Vardiyalar1n dUzen icinde isleyisini sa§lamak 

amac:1yla ie, yetki ve sorumlululdar a.c1k ve net olarak 

ortaya konmal1, haberleemenin etkinli§i artt1r1lmal1d1r. 

Bu arada, isletmenin hangi birimlerinin vardiyal1 cal1s

mas1 ger·ekti§i gozden uzak tutulmamal 1d1r. 

Vardiyalar·da sa§lanan bu dUzen, isletmenin ve

rimlili§ini etkilemektedir. Verimlilik esas olarak is -

letme ici dilzen ve uyumun bir sonuc:udur. lsletmenin ve 

rimli cal1smas1 ile ekonomik gllcU de artar. (1) 

(1) Tosun,Kemal, a.g.e.,S.32. 
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Uc::UncU Bi::ilUm 

VARDtYALI CALI6MA DUZENtNlN ORTAYA CIKARDIGI 

SORUNLAR 

8UnUmUzde, teknolojik gelismeler neticesinde 

isgi::irenlerin cal1sma kosullar1nda da olumlu gelismeler 

meydana gelmistir. Teknolojinin UrUnU olan gelismis maki-

na ve techizat yogun kas gUcUnU gerektirmediginden, is -

gorenl er· bedensel ol arak da as1 ri derec:ede yorul mamakta-

d1rlar. 

Anc:ak, bu kosullarda da isgorenleri cal1sma ya-

samlar1nda psikolojik ve sosyal yi::inden etkileyen birc::ok 

husus bulunmaktad1r. ~rne~in, gelismis teknolojilerde 

islerin basit, rutin, monoton olmas1 sonuc:u, kisilerde 

is tatmini ~zalmakta ve cevrelerine kars1 yabanc:1lasma 

gi::irUlmektedir. Ayr1c:a , isgi::irenlerin zihinsel ve ruhsal 

yi::indende as1r1 yorgunluk duyduklar1 g~zlenmektedir. <1> 

VCD ise, c::al1sanlar1n mevc:ut clan bu sorunlar·1 

na ilaveten psikoloJik ve fizyoloJik yi::inden farkl1 sorun-

lar1n ortaya c1kmas1na neden bir cal1sma seklidir. 

Di§er yandan bu tUr c::al1sma topluma, isletmeye ve bire 

<1> Uyargil,Cavide, EndUstri lliskileri Ders Notlar1, 
1991 
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ye sa§lad1§1 yararlar nedeniyle cal1$ma hayat1nda gide -

rek yayg1nla$maktad1r. 

VCD'nin olumsuz y~nlerinden sadece i$gtirenler 

de§il, i$letmeler de etldlenmektedir·. VCD'nini l:!:eulamak 

zorunda kalan isletmeler, bu c:al1sman1n yol ac:t1§1 risk

lere de katlanmak zorundad1rlar. Bunlar1n ba$1nda, maki

na ve tec:hizat1n a$1r1 y1pranmas1, denetim ve gtizetim ek

sikli§i sonucu kalitenin dU$mesi ya da i$1etmenin gece 

de c:al1$mas1 nedeniyle 1s1nma, ayd:i.nlatma vb. ekmasrafla

ra girmesi gelmektedir. 

1$te bu b~lUmde, VCD'nin i$g~renler ve isletme 

ac:1s1ndan c:1kard1§1 sorunlar ayr1 ayr:i. ele al1nacakt1r. 
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II. !SG~RENLER ACISINDAN 

A. !$ Kazalar1n1n Artmas1 

Gece cal1smas1n1n, isgorenler Uzerinde meydana 

getirdHJi sorunlar1n ba151nda i15 kazalar1n1n artmas1 gel-

mektedir·. 

Yap1lan arast1rmalar, ak9am saatlerinde cal19-

ma temposu ve tepki gosterme h1z1n1n dllstil§U, hata oran-

lar1n1n artt1§1n1 gostermistir. <1> 

Cllnkll, Vardiyal1 cal1sanlar yemek yeme, uyku, 

e§lenme vb, fizyolojik ve sosyal ihtiyaclar1n1 dllzenli 

olarak kars1layamamakta, bu durum da onlar1n dikkat ve 

reflekslerinin dllsllk, sinirlerinin gergin, vllcutlar1n1n 

da yorgun olmas1na neden olmaktad1r. <2> 

Yorgunlo§un ilk tesirleri dikkat ve kavrama 

g Uc l llk 1 er i yl e ba15l ar·. Bu durum i se i $goren in kaz a yap ma 

olas1l1§1n1 artt1r1r. Verim ve hata konular1nda yap1lan 

labaratuar ara$t1rmalar1, 24 saatlik ritmlere bagl1 ola-

rak geceleri daha yilksek bir kaza oran1 beklemek icin 

yeterli fizyoloJik nedenlerin oldugunu kan1tlam1st1r. 

<1> Uyargil,Cavide,EndUstri lliskileri Ders Notlari,1991 

<2> Erkan,Necmettin, l15letmelerde tnsangllcil Verimlili§i, 
MF'M Yay1n No. 384., Ankara, 1988, S. 31. 
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Gece ca.l15an i5g~renlerde tedirginlik ve korku 

i5kazalar1n1 daha da a.rtt1rmaktad1r. 

Biologlar, Three Mile Island'daki nUkleer enerJi kaza.s1-

na. yol a.can i nsan hat al ar l n 1 n sa.baha kars1 <)4. 00' da. ve 

her hafta vardiya de§istirmekte clan isciler yllzUnden 

meydana gelmesinin bir tesa.dllf olmad1§1n1 sHylemektedir-

l er. <1 > 

Vine bu hususta isgllvenli§ini konu ala.n bir 

arast1r·ma, geceler·i gllndllzden daha. fazla. is kazas1 olma-

d1§1n1 ortaya. koymustur. Ba.ska bir arast1rma. ise gece -

leri sadece ciddi boyutla.rda kaza oran1n1n yllksek oldu§u-

nu kan1tlam1st1r. Bunun nedeni ise, isletmelerde gerek -

ti§inde hasta.neye ulast1racak bir araba.n1n bulunamamas1 

ya da. isletmelerdeki sa.§l1k hizmetlerinin yeterli dllzey-

de olmamas1ndan kaynaklanmaktad1r. 

Di§er ya.ndan, is kazalar1 ile ilgili b~ska 

bir veri de gllndllz ve gece aras1nda is kazas1 say1s1nda 

bllyllk bir farkl1l1k olmad1§1n1 gtistermistir. 

Ancak, VCD'nin is gllvenli§ini tehlikeye dllsllr-

dil§Une dair ka.n1tlar vard1r. Bu hususta, devlet, isveren 

ve e§itim kurumlar1n1n al1nacak Hnlemlerle ilgili cal1s-

malar yapmalar1 yararl1 olacakt1r. 

<1> Finn, Peter, "The Effects Of Shift Work On The Lives 
Employees", Monthly Labour Review, Oct.1981, S.34. 
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B. Sa§l1k Sorunlar1 

Yap1lan ce$itli ara$t1rmalarda, insan vilcudun 

da gilnlilk biolojik bir ritmin bulundu§u anla$1lm1$t1r. 

Silnlilk ritmler, nab1z1,kan bas1nc1n1, kalp ve solunum 

sistemini, hormonel salg1lar1, i$tahs1zl1k ve uykusuzlu

§u kontrol eder. Ritmin bozulmas1 insanda f iziksel ve 

ruhsal bozulduklara yol acar. 

VCD ise bu ritmi tamamen bozmaktad1r. Bir haf

ta gUndilz, onu izleyen hafta gece olmak Uzere de§i!Pen 

vardiyalarla cal1$anlarda meydana gelen uyumsuzluk neti

cesinde ciddi boyutlarda sa§l1k sorunlar1n1n oldu§u gti -

rillmektedir. (1) 

Sece vardiyas1nda cal1$an i$gtirenler, i$tah 

s1zl1k, sindirim bozukluklar1, uykusuzluk vb. sa§l1k so

runlar1n1n artt1§1ndan !Pikayet etmektedirler. Silrekli ge

ce vardiyas1nda cal1$t1klar1 zaman ise ruhsal ytinlerinin 

de bozuldu§u gtirillmektedir. 

Vardiyal1 olarak cal1$an i!Pgtirenlerin dilzensiz 

uyku ve yemek yeme al1$kanl1klar1 vilcudu dayan1ks1z hale 

getirmekte, ba$a§r1s1, ishal, so§uk alg1nl1§1 vb. rahat

s1zl1klara rastlanmaktad1r. 

< 1> Ibid. , S. 32. 
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C. Sosyal Yasam lle llgili Sorunlar 

tsgBrenlerin sosyal yasamlar1da VCD'den olum

suz ytinde etkilenir. Vardiyal1 cal1sanlar1n ailesi,ar -

daslar1 ve sosyal cevresi ile clan iliskilerini dllzenli 

olarak sllrdllrmesi oldukca zordur. 

VCD'nin isgBrenlerin sosyal yasamlar1nda meyda

na getirdi§i olumsuz etkileri su basl1klar alt1nda top -

lamak mllmkllndllr. 

1. lhtiyaclar1n Tam ve Zaman1nda Kars1lanamamas1 

lnsan sosyal bir varl1kt1r ve toplum icinde ki

sinin sosyal bir yasam1 vard1r. Normal cal1sma saatleri

ne gBre cal1san kisi, gllndllz yeme, icme, cal1sma gece 

ise uyuma ve dinlenme faaliyetlerinde bulunur. 

Oysa ki gece iscisinin , bu a11s1lm1s faaliyet

leri yerine getirmesi olanaks1zd1r. Cllnkll, gece cal1san

lar, toplumsal yasam1n gere§i clan faaliyetlerin tersine 

bir yasama bicimini yani gllndllz uyku, gece ise cal1smak 

seklinde sllrdUrllrler. 

Btiylece gece cal1sanlar, bircok temel ihtiyac

lar1n1 tam ve zaman1nda kars1layamazlar. Bu durumdan, ki-
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$inin hem ailesi hem de kendisi etkilenir. CilnkU, gilndilz 

ev han1m1 gilnlllk ev isleri ile mesgul olurken, gece cal1-

$an i5cinin bu durumda gilndllz uyumas1 ve dinlenmesi daha 

da zorlaemaktad1r. Bunun yan1 s1ra, soka§1n gilrilltilsil, 

telefon veya zil sesi, glln 1$1§1 gibi faktorler i5cinin 

uyku ve dinlenme ih,iyac1n1n kare1lanmas1n1 gllclestirir. 

Bu hususta yap1lan arast1rmalar, ornek olarak 

a11nan gece iscilerinin %43'niln uyku azl1§1ndan sikayet 

etti§i, bunlar1n %37'sinin 6 saatten az, %75'nin ise 8 

saatten az uyudu§unu gostermistir. <1> 

Bu maksatla, vardiyal1 cal15an isgorenlerin 

her tilrlll ihtiyaclar1n1 temin etmek icin bir tak1m onlem-

lerin a11nmas1 gerekir. ~rne§in, iegorenlerin yemek ih 

tiyac1n1 kar51l~yabilmek icin ieletme icinde veya yak1 -

n1nda yemekhane, lokal veya kafeterya ac1labilir. Vine , 

hasta veya kazaya u§rama durumlar1nda isyer·lerinde revir 

ya da nobetci sa§l1k memuru bulundurularak sa§l1k onlem-

leri artt1r1labilir. Genelde, tllm organizasyonlar gilndllz 

cal15anlar icin dilzenlendi§inden , gece cal1$anlar icin 

ayr1 bir dllzenlemeye gidilmemi$tir. 

(1) Saracel, Nilket, Gece Cal1smas1 ve Tllrk %$ Hukukunda 
Gece Cal1$mas1n1n Dilzenlenme Esaslar1,Eski$ehir,1987 
S.39. 
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2. Aile tli$kilerinin Bozulmas1 

VCD bireylerin aile ili$kilerini de ~nemli til

cUde etkilemektedir. Gece cal1$anlar, gUndUz saatlerini 

uyku uyuyarak ya da dinlener·ek gecirmek zorunda oldukla

r1ndan e$ ve cocuklar1 ile gere§ince ilgilenememektedir-

ler. E$lerden birinin vardiyal1 cal1$mas1 nedeniyle aile 

ici sorumluluklar1n1 tam olarak yerine getirememesi, di

§er e$in baz1 ek gtirev ve sorumluluklar almas1na yol ac

maktad1r. 

azellikle erke§in gece cal1$mas1 durumunda, 

evin koruyuculugunu kad1n1n yapmas1 e5lerin korku icinde 

oldu§unu gtistermi$tir. Ancak bu sorunun rotasyon esas1na 

gtire yap1lacak cal1$malar ile azalt1labilece§i dUsUnill

mektedir. <1> 

Di§er yandan, gece cal15malar1 cocuksuz aile -

lerde de sorun olmaktad1r. Evde kalan e$lerden biri icin 

zaman1n ge<;mesi zor·la$maktad1r. $ayet kad1n vardiyal1 ca

l1$1yorsa, aile dilzeni yine bundan olumsuz ytinde etkile

nir. C5rne§in, gece cal15an kad1n, gUndilz ev i$ler·i ile 

u§ra$acag1ndan dinlenmeye zaman ay1ramaz. Bu durum ise 

kad1n1n daha cok y1pranmas1na neden olur. 

<1> Finn, Peter, a.g.m., S.33. 
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E$lerden ikisi de vardiyal1 cal1$1yorlarsa ve 

a.yr1 vardiyalarda bulunuyorlarsa bunun faydal1 ya.n1 ol -

du§u gibi pekcok sak1ncal1 tara.f1 vard1r. E$lerin ayr1 

vardiya.la.rda bulunma.lar1n1n fa.yda.s1 cocukla.r1n1n ba.k1m 

lar1nda g~rillmektedir. Cilnkil, gilnilmilzde ca.l1$an ciftle 

rin ka.rs1last1klar1 sorunla.rdan biri de cocuklar1n1n ba

k1m1d1r. Bu sorun co§u kez bir a.ile bilyU§U yard1m1yla ve

ya. kre$, bak1mevi vb. kurulu$lar ta.raf 1nda.n c~zillmeye ca

l 1$1 lmaktad1r. Vardiyal1 ca.l1$an citflerin ayr1 vardiya

larda bulunma.s1 dur·umunda cocuklara anne ya da baban1n 

bakmas1 milmkiln olabilmektedir. Tabi bu arada e$1erin bir

birlerini 24 sa.atten fazla gtirememeleri ise a.yr1 bir so

run te$kil etmektedir. 

E$lerin a.yn1 va.rdiyalarda olmalar1 durumunda, 

tizellikle gece vardiyas1na geldiklerinde cocuklar1na ba

na bakacak a.c1k bir kre$ ya da bak1mevi bulamad1klar1n -

dan cok ciddi problemelerle kar$1la$1rla.r. Bunun olumlu 

yan1 ise, e$lerin yemek yeme, uyku, i$e geli$-gidi$ saat

lerinin a.yn1 olmas1 ve bunun meydana getirece§i gUc ve 

moral dayan1$mas1d1r. 

3. Cevresi tle Olan lliskiler 

Gece cal1$anlar1n, arkada.$la.r1 ve ya.kin cevre-
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si ile clan iliskilerini silrdilrmesi cldukca zcrdur. 

CUnkU, gece cal1smas1 bireyi toplumsal ac1dan yaln1z b1-

rak1r, cevresi ile clan iliskilerini ve sosyal etkinlik

lerini azalt1r. 

Yap1lan arast1rmalar, gece vardiyas1nda cal1 -

$anlar1n, sosyal bir kurumun Uyesi olma ve arkadaslar1n1 

ziyaret etme olanaklar1n1n s1n1rl1 oldu§unu, arkadas ve 

akraba ziyaretlerine seyrek gidebildi§ini gtistermistir. 

Vine bu konuda yap1lan bir baska arast1rma ise 

VCD'de rotasyon esas1na gtire cal1sanlar1n %64'nlln k1s1t

l1 bir sosyal yasama sahip olduklar1 ve bunlar1n %60'n1n 

sosyal yasamlar1nda s1k1nt1 cektiklerini ortaya koymus -

t~. 

Bunun d1s1nda, Vardiyal1 cal1sanlar1n grup fa

aliyetleri ve killtUrel etkinlikleri bu cal1sma seklinden 

zarar gtirmektedir. Uzellikle, gruplar1n biraraya gelmesi 

s1klast1kca vardiyal1 cal1sman1n sorunlar1 daha da bllyll

mektedir. 

ABD'de yap1lan bir arast1rma, belirli organi 

zasyonlara gtinilllil kat1l1m1n gilndilz cal1sanlar aras1ndan 

oldu§unu, vardiyal1 cal1sanlar1n daha az oranda faaliyet

lere kat1ld1klar1 gtizlenmistir. Ancak Fransa'da yap1lan 

bir arast1rma ise, gilndilz ve gece aras1nda derneklere 
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Uyelik konusunda bir fark olmad1§1n1 ortaya koymu9tur. 

Bu farkl1l1§1n nedeni , ABD ile Fransa aras1ndaki sosyal 

ve kUltilrel de§i•ikliklerden kaynaklanabilece§i en kuv -

vetli ihtimaldir. (1) 

D. Ulasim Sorunlar1 

Nas1l ki, biltlln organizasyonlar gUndUz cal19 -

ma 9ekline gore dllzenlenmisse, vardiyal1 cal1sanlara go

re dllzenlenmi• ulas1m araclar1n1n olmamas1 da bu konuda 

kars1la91lan basl1ca sorunlardan biridir. 

Toplu ulas1m araclar1n1n gece vardiyas1na rast

layan saatlerde yetersiz olmas1 nedeniyle, i9gorenlerin 

gidi• gelisleri ya isletme taraf1ndan sa§lanan araclar

la temin edilir ya da i9letme d191 ula91m olanaklar1ndan 

yar·ar· l an1l1 r. 

Uygulamalarda, genelde i$letme taraf1ndan ki

ralanan otobUsler taraf1ndan i•cilerin topluca gotUrtilUp 

getirildi§ine rastlanmaktad1r. Bu bir noktada ula91m so

rununu halletmektedir. Ancak bu konuda da baz1 sorunlar 

vard1r. Bunlar1n ba91nda, geceleri otobllslerin iyi 1s1 -

(1) J.Carpentier - P.Cazamian, a.g.e.,S.49. 
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namamas1, hava ko5ullar1, gilvenlik sorunlar1 gibi husus

lar gelmektedir. 

Fakat, tizellikle bilyilk kentlerde i5cilerin ya-

5ama yerlerinin da§1n1k olmas1, i5 ile evi aras1nda tllm 

i5cileri memnun edecek bir gilzergah1n bulunamay151 co§u 

kez bu tllr ihtiyaclar1n i5letme taraf1ndan sa§lanamay1-

51na yol acmaktad1r. <1> 

VCD,de tizellikle kad1n i5gtirenlerin ula51m 

sorunu oldukca tinemlidir. Cllnkil, kad1n i5gtirenin gecenin 

gee saatlerinde evine dtinmesi sorundur. Tekstil isletme

lerinde kad1n i5cilerin say1s1 cok oldu§undan, stizkonusu 

isletmenin ytineticileri bu konuda oldukca dertlidir. Yti

neticiler buna ctizllm olarak kad1n i5ci say1s1n1 azaltmak

tan baska care bulamad1klar1n1 stiylemektedirler. 

Ula51m sorununa ait ctizilmler ise isletme icin 

oldukca pahal1 olmaktad1r. Cilnkil, gece vardiyalar1 icin 

kiralanan tizel araclar1n maliyetleri , gilndilze gtire daha 

fazla olmaktad1r. 

Cl) M.Odaba51 - H.Eke, a.g.e.,Tablo.23,S.157. 
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III. lSLETME ACISINDAN 

A. Denetim ve Teknik Bak1m Zorlu§u 

Sece var-diyalar1nda denetim gUc;:li.i§U ieletmeler· 

ac;:unndan bir sorun teskil ederken, bu konu i1;1gorenler 

icin ise gece cal1smas1n1 cazip kilan bir faktor olmak -

tad1r. Sece vardiyas1ndaki denetim eksikli§i, isci Uze

rindeki bask1n1n azalmas1na neden olmakta ve iscinin dav

ran1slar1na ozgUrlUk tan1maktad1r. 

Denetim eksikli§i, hem genel yi:inetim sorunla -

r1yla hem de teknik sorunlarla ilgilidir. Yonetici ve 

teknik personelin genelde gUndUz vardiyalar1nda cal1sma

s1 bu gUc;:lUtUn kaynag1n1 meydana getirmektedir. Burada 

as1l i:inemli olan yoneticilik niteli§ini tas1yan isgilcU -

nun yetersiz olusudur. Ancak, bu yetersizli§i her zaman 

ve her durumda say1 sal bi r· yetersi z l i k ol arak gormek do§ -

ru de§ildir. Baz1 durumlarda isletmelerden is isteyen 

mUhendis ve teknisyenlerin bulunmas1na kars1n, bunlar1n 

deneyimsiz ve yetismemis olmalar1 nedeniyle bu tilr gor-ev_ 

lerde cal1st1r1lmad1klar1 da s1kca rastlanan olaylard1r. 

lsletmeler, gece vardiyalar1ndaki denetime 

gUndUze gtke daha fazla onem ver·di§inden, denetim eksik-

1 i§ine c;:t;zUm getirici baz1 yol lara ba$ vururlar. tSr·ne§in 
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i$1etme d1$1ndan v9ya isletme ic;:inden denetim ve gozetim 

gorevini milhendis veya teknisyen dUzeyindeki ki$ilere ve 

r-t:tre•i: veya bu amac;: 1 a ac;: 1 l acak kadrol ara isl et me i c: i nden 

atamalar yapmak veya eldeki gilndilz c;:al 1san yoneticilere 

ek gorevler yuldemek gibi onlemler· al1n1r. :tkinci dur·um 

sa§land1§1nda, ilgili yonetici telefonla c;:a§r1l1r ya da 

yon et i c i 1 er aras1 nda gece nilbet i uygul amas1 yap 1l1 r·. 

Gece vardiyas1nda kars1las1lan di§er bir sorun 

da, teknik bak1m-onar1m birimlerinin hizmetinden gecele

ri yararlanman1n gUc;: olmas1d1r. Buna c;:ozilm olarak, bu 

hizmeti veren birimlere fazla mesai yapt1rmak veya bu a

c;:1§1 kapatmak ic;:in isletmeler, ek istihdam sa§lamak yolu

na gitmistir·. 

Tekstil isletmelerinde ise gece vardiyas1 amir_ 

lerine ustabas1, formen gibi adlar verilmekte ve baz1 a

r1zalara mUdahale etme imkan1 tan1nmaktad1r. Fakat genel 

de, gece vardiyas1ndaki ar1zalar gilndilze birak1lmakta ve 

onar1m i$levi gUndUz yap1lmaktad1r. <1> Bu durum ise, ba 

zen hizmetin aksamas1na yol ac;:ma~1:tad1r. 

Asl1nda isletmelerin, her vardiya icin bir ba

k1m ve onar1m ekibini olusturmas1 en sa§l1kl1 yoldur. Bu 

sekilde hem hizmet ve Uretim aksamamakta, hem de istih -

(1) M.Odabas1-H.Eke, Ibid. S.144-145. 
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dam sa§lanm1$ olmaktad1r. 

Ayn1 sekilde, her vardiyan1n bir denetim ami -

rinin de belirlenmesi gerekir. Vardiya amir·i, isletme 

ac;:1s1ndan verimi sa§lad1§1 gibi, kalitenin dUsmemesine 

ve sorunlar1n daha aza indirilmesine yard1mc1 olur. 

Uygulamalarda birc;:ok i$letmelerin bu tUr c:ozUm

lere bas vurduklar1 gorUlmektedir. ~rne§in haberlesme 

hizmetlerinde oldu§u gibi. 

B. Kalifiye Personal Teminindeki Zorluklar 

Sece vardiyas1nda kars1las1lan gUc;:lUklerden bi

ri de, bu vardiya seklinde c;:al1sacak personelin teminin

de c:1kmaktad1r. Bunun basl1ca nedeni, gece c;:al1smas1n1n 

daha c;:ok gUndUz ie bulamayan ve niteliksiz clan isc;:iler 

taraf1ndan talep edilmesidir. Nitelikli isgUcUnUn say1 -

sa.1 yetersizli§i, piyasada.ld paza.rl1k gUcUnU art1rmakta

d1r. Dolay1s1yla, bu tUr kisiler ic;:in gece vardiyas1nda 

c;:al1smak cazip olmakta ve gorev ald1klar1nda ise ek ta -

lepler ileri sUrmektedirler. <1> 

Genelde ieletmeler bu sorunu, egitim faaliyet-

<1> M.Odabae1-H.Eke, Ibid, S.98-99 
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lerinde bulunarak cozmeye cal1smaktad1r. CUnkU verilecek 

e§itim ile i9gUcU kaynaklar1n1, ekonominin ve teknoloji-

nin gereksinmelerine gore kullanmak daha kolay gercekle-

9ebilecektir. (1) 

E§itimin, insangUcU verimlili§ini art1ran sa 

dece teknik de§il, sosyal ve psikoloJik boyutlar1 clan 

bir arac oldu§u gerce§i hicbir· zaman gozar·d1 edilmemeli-

dir. 

Vap1lan ara9t1rmalara gore, bUnyesinde e§itim 

birimi kurarak, bu birimi uzman kisilere teslim eden is-

letme yoneticilerinin oran1 sadece %5'dir. Bu e§itim fa-

aliyetlerini, i9letme d191ndaki profesyonel e§itim kurum-

lar1yla yapan isletmelerin oran1 ise ancak %33'dUr. <2> 

Burada, cal1ema hayat1 sUrecinde, bireyde cok 

yonlU geli9me sa§lanabilmesi ve e§itimin etkinli§inin 

art1r1labilmesi icin bu tUr faaliyetlerin isletme dUze 

yinde yap1lmas1n1n yarar1 vard1r. Bu nedenle, isgilcil ni-

teli§inin art1r1lmas1, maliyetleri dU9ilrece§i, pazarlar1 

genisletece§i ve yasam standartlar·1n1 yilkseltece§i icin 

< 1> Al kan, Cevat, Tilr·ki ye' de Mesl eki Tekni k E§i ti m Si stemi 
nin, sanayiin isgUcU ihtiyac1n1n Kars1lanmas1ndaki 
Veterlili§i, MPM Yay1n No.362, Ankara,1988,S.194. 

(2) Erbesler,Ayfer, 1984 V1l1nda TUrk !malat Sanayiinde 
Teknolojik durum, e§itim ve istihdam politikalar1, 
MPM Vay1n No.362, Ankara,1988, S.60. 
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c:ok tinemlidir. Cilnkil yilksek vas1fl1 i9gilcil, talebin yilk

selmesine istihdam1n uzun ve istikrarl1 olmas1na yol au;:

maktad1r. tsgilcilniln nitelikli olmas1 Uretim miktar ve 

kalitesini olumlu ytinde etkiler. Bu nedenle, verilecek 

e§itim ile birc:ok sorunun c:tizillebilece§ini tilm ytinetim 

kademelerinin bilmesi gerekir. 

C. tsletmeye Yilklenen Masraflar 

~zellikle gece vardiyas1n1n, i9letmeye yilkle 

di§i masra.fla.r1n bas1nda. a.yd1nlatma giderleri gelir. 

CilnkU gece gUn is1§1 olmad1§1ndam c:al1sma yerlerinin ay

d1nla.t1lmas1 zorunludur. Bu dur·um ise, do§al olarak ie -

letmeye ek masraflar yUklemektedir. Vine gec:e c:al1$anla

r1n k1s mevsiminde is1nma. ihtiyac:1n1n da kars1lanmas1 ge

rekir. Is1nma ve ayd1nlatma ihtiyac:lar1n1n temini ise 

yak1t ve elektrik tilketimini artt1r1r. 

tsletmeye yilklenen di§er bir masraf da daha tin

ce belirtildi§i gibi ulas1m giderleridir. 0ece vardiyas1 

ic:in kir·alanan arac:lar1n maliyeti gilndilze gtire daha faz-

1 ad1 r·. 

Bunlar1n yan1 s1ra isletmeler, VCD'ni cazip ha

le getirmek ic:in, c:al1sanlara gece tazminat1 gibi ek tide_ 
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melerde bulunurlar. Ayr1ca baz1 isletmeler gece c;:al1san

lar1n yemek, gilvenlik, 1s1nma vb. ihtiyac;:lar1n1 kars1la

yabilmek ic;:in bu hizmetleri yilrilten destek personelini 

de gece vardiyalar1nda bulundururlar. <~rne§in bekc;:i,oda

c1,kaloriferci vb.) 

Boylece isletmenin gece vardiyas1nda gorevli 

olan tilm personele yapaca§1 gece zamm1 gibi ek odemeler, 

personel giderlerinde art1sa neden olur. Bu nedenle 

gece c;:al1san isgorenler isletmeye daha pahal1ya mal al 

maktad1r·. 

D. tsgilcil Devr·inin Artmas1 

l$gorenler, VCD'ni.n meydana getirdi§i olumsuz 

etkiler nedeniyle bu c;:al1sma seklini pek arzulamamakta -

d1rlar. Vap1lan arast1rmalarda, vardiyal1 c;:al1smalardan 

hosnut clan isc;:ilerin oran1n1n c;:ok dilsilk oldu§u ortaya 

c;:1 km1 st1 r. < 1> 

Vardiyal1 c;:al1san isgorenlerin isletme ic;:inde 

gilndUz c;:al1san departmanlar1 talep ettikleri ya da giln 

dilzcil personal ol arak c;:al 1 smak ilzere baska isl etmel er·e 

Ci> M.Odabas1 - H.Eke, a.g.e. ,Tablo.22, S.154. 
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gectikleri uygulamalarda s1k s1k gorUlmektedir. Bu durum 

ise isletmede isgilcU devrinin ar·tmas1na neden olur. 

!sgilcU devri sonucunda, yeni personelin islet

meye al1nmas1 ve ise olan uyumunun sa§lanmas1na kadar ge

cen zaman icinde isletme etkin bir hizmet ya da Uretim 

veremez hale gelir. 

Fransa'da yap1lan bir arast1rmada sabah vardi

yas1n1n %52, aksam vardiyas1n1n %33, gece vardiyas1n1n 

ise %5 oran1nda tercih edildi§i ortaya c1km1st1r. <1> 

Bu veriler gosteriyor ki, gece vardiyas1 arzu

lanmamakta bu nedenlede isgUcU devri artmaktad1r. 

E. Uretimde Kalite ve Miktar DilsilklU§il 

Uretimi artt1rmak icin baz1 isletmelerin VCD' 

ni di§er altarnatiflere gore daha ekonomik bulduklar1n1 

bahsetmistik. Ancak sa§lanan Uretim art1s1n1n verimlilik 

dUzeyinide artt1rd1§1 pek soylenemez. ~zellikle gece var

diyalar1nda hissedilebilir olcilde verimlili§in dilstU§U 

gozlenmistir. Bunun sonucu olarak da gece vardiyas1nda 

yap1lan Uretimin miktar ve kalitesinin daha dUsilk cl 

< 1 > I bi d • , S. 148. 
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du§u tespit edilmi$tir. 

Yap1lan ara5t1rmalara gHre, i$~ilerin haftada 

bir posta de§i$tirdi§i Uc fabrikada ortalama saatlik Ure

tim gUndUz postas1nda 100.41 iken,gece postas1nda 99.54' 

e dU$mektedir. <1> 

Vardiyalar1n ilginc bir bicimde kullan1ld1§1 

bir deney Sovyetler Birli§inde yap1lm1$ olup, bu deney -

l erde, Uc vardi yadan sadece i Id vardi yan1 n eld pmanl ar1 

tam kulland1§1, UcUncU vardiyan1n tamir ve bak1m husus -

lar1nda teknik elemandan yoksun oldu§u, yine bu vardiya

da isgUcUnUn niteli§inin dU$Uk olmas1 sonucu ilretimin ka

litesininde dil$til§U ortaya c1km1$t1r. <2> 

Bu konuda yap1lan bir ba$ka ar·a$t1rma ise, en 

yUksek verimlili§e ~§leden sonra, en dU$Uk verimlili§e 

ise gece vardiyas1nda ulas1ld1§1d1r. 

Sece vardiyalar1nda denetim ve g~zetimin eksik

li§ide Uretimin miktar ve kalitesini dUsUrmektedir. Ka -

1 i tesi dUtJem mal in yeni den ~uxrol t.l i se i •1 etmeye dol ayl 1 

olaral<: ek masraflar yUldemektedir·. 

<1> Saracel,NUket, a.g.e., S.54. 

<2> M.Odabas1 - H.Eke, a.g.e., S.148. 
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DordUncU BolUm 

VARDtYALI CALISMA DUZEN:t :tLE :tLS!L! SURUSLER 

I • SEND :t •<ALAR IN SURUSLER t 

Baz1 sendi kal ar· var·di yal i c;al 1 smaya bas tan kar

s1 c;1kar·ken, baz1lar1da ekonomik geli$melerin bir unsu -

ru olarak kabul etmektedirler. <1> 

TUrkiye'de ilk defa bu konuda sendikalar1n go

rUsleri 1947'de i5c;i sendikalar1 kongresinde " VCD'nin 

ulusal bir yarar oldu§u " seklinde ifade edilmistir. 

Asl i nda bi r"c;ok sendi ka, i $yeri ni n fa.al i yet al anl ar1 na go

re VCD ile ilgili sorunlar1 ele alm1st1r. Ancak, sendika

lar1n bu husustaki tutumlar1 ise farkl1l1k arzetmi$tir. 

Bat1da ki sendikalar, genelde vardiyal1 c;al1s

man1n olumsuz yonlerini ileri sUrerek ozellikle kad1nla

r1n, c;:ocuklar1n ve genc;:lerin korunmas1na ili9kin hususla

ra oncelik vermektedirler. 

Bir TUC <Britany.a :tsc;i Sendikalar1 Kongresi) 

belgesinde, vardiyal1 c;al1sman1n isverenler ac;:1s1ndan ya

rar·lar1 ac;1klanmakta ve bu c;al15may1 yapan isc;ilerin de 

primler, haftal1k c;al1sma saatlerinin azalt1lmas1 ya da 

(1) P.J.Sloane, a.g.m., S.137. 
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ek tatil gUnlerinin korunmas1 gibi yollarla daha bUyUk 

yararlar· saglanmas1 gere§i vurgulanmaktad1r. 

Sendikalar genelde vardiyal1 cal1smaya kars1 

olmamakla beraber ekonomi ic:in do§acak kazanc:lardan is 

ver·enler·le ber·aber isgorenler·inde pay almas1n1 istemekte

dirler. 

ABD' de gonUl l Ul Uk esas1 var·dir· ve vardi ya sec:i

minde hizmet sUresi baz al1nm1st1r. Ayr1ca vardiya konu

sundaki de§isikliklerin ise sendika temsilcilerine ile -

tilmesi zorunludur. Almanya ve Fransa'da bulunan sendika

lar ise emeklilik yas1n1n indirilmesi ve haftal1k cal1s

ma saatlerinin kisalt1lmas1 konular1n1 ele alm1slard1r. 

Almanya'da ilk defa 1966 y1l1nda haftal1k cal1sma sUre -

sinin 40 saate kadar indirilmesi sa§lanm1st1r. 

TUrkiye'de Ti.irk-ts'in genel tutumunda, kalk1n

ma ac1s1ndan VCD'nin gerekli oldu§u, Ulkemiz ekonomisin

de de ozellikle i.iretim art1s1, istihdam gibi sorunlar1n 

c:ozUmUnUn c:ok vardiyal1 cal19ma di.izenine gec;:mekle mUmki.in 

olabilece§i vurgulanm1st1r. <1> Burada vardiyal1 cal1sma

n1n kesin ve gerekli oldu§u, Ulkemizin kalk1nmas1 ac:1s1n

dan vardiyal1 c:al1sman1n yayg1nlast1r1lmas1 gorUsU hakim

dir. TUrk-ts ayr1ca cok vardiyal1 c:al1smaya gec;:ilmesini 

<1> M.Odabas1 - H.Eke, a.g.e.,S.164. 
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gUc;le•tiren engellerin < kalifiye i•ci yetersizli§i, 

hamma.dde yetersizli§i ve teknolojik yetersizlik vb.> ol

du§unu belirtmekte, bu sorunlar1n c;~zUme kavusturulmas1 

gere§ine de§inmektedir. 

VCD konusunda Ulkemizdeki sendikala.r1n orta.k 

tutumla.r1 va.rdiya uygulamalar1nda. orta.ya c;1kan sorunla 

rin azalt1lma.s1 ve bu c;a.l1sma seklinin Ulke dUzeyinde 

c;ok yarar·l 1 uygula.ma. a.lan1 sa.§la.yaca.§1 sekl indedir. 

Anca.k, VCD ile ilgili sendika.la.r1n ya.klas1mla.

r1 ve sorunlar1n c;ozilmU konular1 bugUne kadar ulusa.l dO.

zeyde ve toplumsal boyutlar1 ile ele al1nmam1st1r. Bu ne

denle Ulkemizde eksikli§i her gec;en gUn biraz daha hisse

di len bu konunun c;ok yonlU olarak ara.st1r1lmas1 ve de§er

lendirilmesi gerekmektedir. 
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l l • l $VEREN •1~URULU$LAR IN IN 13tSRU$LER :t 

tSzellikle Tllrkiye'de isveren kuruluslar1n1n or

tak tutumlar1, kalk1nma ac;:1s1ndan vardiyal1 c;:al1sman1n 

gerekli oldu§udur. Bunun basl1ca nedenleri ise yap1lm1s 

yat1r1mlardan daha c;:ok yararlan1lmas1, issizli§in azal -

tilmas1, talebin kars1lanmas1 ve maliyetlerin dUsilrUlme

sidir·. Buna l-::ars1l1k pazar yetersizli§i, -finansman gUc;: -

lilkler·i ve nitelikli isgUcUnUn istihdam zorlu§u da vardi

ya'ya gec;:isi engellemektedir. Vardiya say1s1n1n artt1r1l

mas1yla sa§lanan istihdam art1s1 k1dem tazminat1 yUktlnU 

artt1racak, bu durum ise isverenleri mali ac;:1dan zorla -

yacakt1r. <1> 

Vardiya say1s1n1n artt1r1lmas1 konusunda orta

ya c;1kan gorilslerden biri de, bu tllr uygulama ile mevcut 

yat1r1mlar1n azami olc;:Ude de§erlendirilece§i, ic;: ve dis 

sat1s ic;:in yeterli mamuliln llretilece§i vb. yar·arh sonuc;: 

lar1n sa§lanaca§1d1r. 

Bir baska isveren kurulusu ise teknolojik zo 

runluluk olmad1kc;:a, iki vardiya seklindeki c;al1sman1n 

TUrkiye ekonomisi ic;:in en yararl1 yol olaca§1n1 belirt 

mistir. Tekstil kolundaki isveren kurulusu da talep dil

zeyine ba§l1 olarak vardiya say1s1n1n de§ismesinin onem~ 

Ci) Ibid., S.166-167. 
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ni ortaya koymu$tur. 

Vardiyal1 cal1$man1n her gecen gUn artaca§1 ka

c1n1lmazd1ra Bu konuda i$Veren kur·ulu$lar1n1n , i$gl:iren

lerin vardiyal1 cal1$madan en az nas1l etkilenece§i konu

sunda arast1rma yapmalar1 ve gerekli onlemleri almalar1 

oldukca yararl1 olacakt1r. 
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III. lSLETME Y~NETICILERlNIN G~RUSLERI 

teletme yoneticilerinin bUyUk co§unlu§u, kapa

site kullan1m1n1n artt1r1lmas1nda, cok vardiyal1 cal1s -

man1n etkili ve uygulanabilir bir cozUm yolu oldu§unu sa~ 

vunmaktad1 r·l ar. 

Bir k1s1m yoneticiler ise, vardiyal1 cal1sma -

n1n ortaya c1kard1§1 sorunlar1n, kisa donemde cozUlmesi

nin oldukca gUc oldu§unu, ayr1ca vardiyal1 cal1smalar1n 

kontrolunun tam yap1lamad1§1n1, hammadde , malzeme vb. 

darbo§azlar1n verimi dU$UrdU§UnU vurgulamaktad1rlar. <1> 

Yoneticilik niteli§i tas1yan i$gUcUnUn yeter 

sizli§i gece vardiyas1nda yard1mc1 destek birimlerinin 

temin edilemeyisi yoneticilerin kars1last1klar1 sbrunla

r1n ba$1nda gelmektedir. Ayr1ca, iscilerin gece vardiya

s1ndaki olumsuz tutumlar1 , bireysel tepkileri de yone -

ticilerin kars1last1klar1 bir baska sorundur. -

Yoneticiler genelde, isgorenlerin gUndUz var -

diyas1na gecme isteklerinden ve s1k s1k raper almalar1n

dan $ikayet etmektedirler. ~zellikle vardiyal1 cal1san 

kad1n iscilerin devams1zl1k oran1n1n daha yUksek oldu§u 

tesbit edilmistir. CUnkU kad1n iscinin do§um yapmas1 ve 

(1) Ibid.,S.171. 
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ard1ndan 6 ay silre ile ilcretsiz izine ayr1lmas1, en az 8 

ay kad1n iscinin hizmetinden yararlan1lamamas1na neden 

olur. Kad1n iscinin do§um sonucu devams1zl1§1 tamamen 

bitmemekte,do§umdan sonra da cocu§un bak1m1 ve ce$itli 

ihtiyaclar1n1n kars1lanmas1 kad1n iscinin vardiyal1 ca 

11smas1 durumunda sorun olmaktad1r. CilnkU VCD'ne gtire 

hizmet veren kres ya da bak1mevi vb. kur·uluslar·1n olmama-

s1 kad1n i9cinin raper alarak devams1zl1§1n1 daha da art-

Baz1 toplumlarda, kad1n iscilerin gece cal1s -

malar1 hususunda birtak1m dUzenlemelere gittikleri ve 

vardiyal1 cal1smay1 yasal olarak engelledikleri gtirUlmek-

tedir. Ytineticiler, bu tUr sorunlara kars1 kad1n isci 

say1s1n1 alabildi§ince azaltma yoluna gitmektedirler. 

Bir kis1m ytineticiler ise, kendilerinin de ge-

ce vardiyasinda cal1$malar1n1 gerektiren durumlarda bos 

zamanlar1ndan fedak&rl1k etmemek icin vardiyal1 cal1sma-

y1 istememektedirler. <1> 

Ytineticilerin yukarida belirtilen sorunlar1n 

ctizlllememesi halinde VCD'den kac1nmak istemeleri do§al 

bir gelismedir. 

<1> R.Betancourt - C.Clague," Multiple Shifts and the 
Employment problem in Developing Countries", Inter
national Labour Review, Vol.114, No.2,Sept-Oct.,1976 
s. 189. 
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IV. l$G~RENLER%N G~RU$LERt 

tsg~renler genelde, VCD'den kac1nmaktad1rlar. 

~zellikle gece vardiyas1n1n uygulanmas1 halinde bunun Uc

retinin zahmete de§er olmas1n1 ve tesvik edici bir dilzey

de bulunmas1n1 talep etmektedirler. lsgorenlerin bUyllk 

bir bolllmilnde, varolan sorunlar1n cozilmil halinde vardi -

yal1 cal1smay1 destekledikleri gorillmektedir. 

Ancak, isgorenler yap1lan ek odemeleri yeter -

siz bulmakta ve VCD'ne gecisin ozendirici olmas1n1 iste

mektedirler. Bu arada, vardiya secimlerinin isgorenlerin 

istekleri dogrultususnda yap1lmamas1 da ayr1 bir elesti

ri konusu olmaktad1r. 

Gece ~ardiyas1n1n tercih edilmesinde, gilndilz 

ikinci is yapma olas1l1g1n1n bulunmas1 ve gece cal1smala

r1n1n gUndilz cal1smalar1na oranla daha ag1r olmas1 as1l 

etkendir. Ayr1ca gece cal1smalar1na uygulanan prim sis -

temleri ve gozetimci personelin azl1g1 da bu vardiyaya 

clan talebi artt1rmaktad1r. 

tsgorenler vardiya uygulamalar1n1n rotasyon 

usulune gore yap1lmas1n1 istemekte, gece cal1smas1n1n sU_ 

rekli olmas1 halinde dayan1lmas1 gUc bir fiziksel ve ruh

sal y1pranmayla kars1las1labilecegini dUsllnmektedirler. 
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lsgorenlerin bir k1sm1, rotasyon esas1na gore 

yap1lan VCD'nin 1;e1;1itli uyumsuzluklara neden oldu§unu uy

ku,dinlenme, yemek vb. al1skanl1klar1n s1k s1k de§ismesi 

nedeniyle uyum sa§laman1n kolay olmad1§1n1 soylemektedir_ 

l er. < 1> 

Ancak yap1lan ara1;1t1rmalar rotasyon esas1na go

re dilzenlenen vardiya sisteminin 1;al15anlar a1;1s1ndan da

ha yararl1 oldu§unu ve vardiya de§isikli§inin milmkUn ol

du§unca kisa aral1klarla yap1lmas1 gerekti§ini gostermis

tir. <2> 

!sgorenlerin VCD'ne iliskin hosnutsuzluk neden

lerini su sekilde s1ralamak mllmkilndilr. 

- Uyku gUi;:lll§U ve yetersizligi 

- Gece zamm1n1n yetersizli§i 

Gece cal1smalar1nda kars1la51lan ulas1m gilclllk-

leri 
- Gece 1;al15malar1n1n a§1r ve y1prat1c1 olmas1 

- Aile ya5am1ndaki gllclilkler 

Gece sa§l1k ve gilvenlik onlemlerinin yetersiz 

olusu 
- Sa§l1kla ilgili sorunlar 

- •t.:ad1n i$gorenlerin sor·unlar1 

<1> M.Odaba$1 - H.Eke, a.g.e.,S.153. 

<2> J.Carpentier - P.Cazamian, a.g.e.,S.60. 
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tsgorenlerin cozilm onerilerinde ise, yeterli 

gece zamm1n1n al1nmas1 basta gelmektedir. Bunun yaninda, 

isgorenlerin gilndilz uyuma ve dinlenme gilclil§il ile ulas1m 

zorlu§u cekmemesi icin isletmeye yakin konutlarin yap1l

mas1 cok onemli bir husustur. Vine VCD konusunda, isgo -

renlerin cozilm onerileri arasinda haftal1k calisma silre

sinin indirilmesi ve daha cok dinlenme silresinin veril -

mesi gelmektedir. 

Yap1lan gozlemlerde, son zamanlarda ozellikle 

TUrkiye'de vardiyal1 cal1sanlar1 rahats1z eden konular -

dan biri de, gilndllz normal calisma saatlerine gore cal1-

sanlara, Resmi ve Dini bayram gllnlerinde bazen 7-10 gibi 

uzunca bir tatil olana§1n1n verilmesidir. Boyle gilnlerde 

de calismak zorunda bulunan vardiyal1 isgorenler, bu du

ruma tepki gostermekte ve daha yilksek Ucret talep etmek

tedirler. 
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Besinci Bi::SlUm 

TUR••:tYE'DE VARDtYALI CALISMA DUZENtNtN YASAL YtsNU 

VE DUZENLENME ESASLARI 

I. tS KANUNUNA 8~RE DUZENLENME ESASLARI 

A. Senel Olarak 

Ulkemizde VCD ile ilgili hususlar ts Kanunu, 

ilgili baz1 tUzUkler ve Toplu ts Si::Szle$melerinde ele 

al1nm1st1r. Daha i::Snceki bi::SlUmlerde de belirtildi§i gibi, 

ts Kanununda 11 :tsin Dilzenlenmesi 11 bolumilnde " Gece su

rest" basl1§1 alt1nda konu belirlenmis ve ayr1ca posta -

lar halinde ~al1san iscileri ilgilendirecek tUzilklerle 

de eal1sanlar1 korumak amac1yla, uygulamalara baz1 s1n1r

lamalar getirilmistir. 

:1:$ Kanununun 65.maddesi"ts hayat1nda oece, en 

gee 20,00'da baslayarak en erken 06.00'a kadar ge~en ve 

her halde 11 saat sUren gUn di::Snemi" olarak tan1mlanm1s -

tir.<m.65/I) Ancak ayn1 maddenin devam1nda gece olarak 

kabul edilen bu gUn di::ineminin baz1 i$lerin niteli§i ve 

geregine veya yurdun baz1 bolgelerinin iklim ve adetle 

rine gi::Sre geriye al1nabilece§i, yine yaz ve kis saatle -

rinin ayarlanmas1 yahut isciler i~in erkek, kad1n ve co-
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cuk durumu dikkate al1narak gece doneminin ba$lama ve bi

tis zamanlar1n1n tespiti ic;:in tUzulder haz1rlanabi lece§i 

t:ingor ill mil$, ancak hen ilz boyl e bit" t uz ilk c:: 1 kar· 1 l mam1st1 r·. 

is Kanununun 65.maddesinin III. bendinde gece 

c;:al1smalar1n1n baz1 istisnalar dis1nda 7.5 saati gec;:eme

yece§i belirtilmi$tir. Bu istisnalar basl1ca sunlard1r. 

B. tstisnalar 

1. Zorunlu Sebeplerle Fazla Cal1smada 

Zorunlu sebeplerle fazla c;:al1sma durumlar1 ts 

.. ~anununun 36. maddesinde bel i r·l enmi$tir·. Buna gore, ge -

rek bir ar1za s1ras1nda, gerek bir ar1zan1n mumkun gorul

mesi halinde yahut makinalar veya alet ve edavat ic;:in he

men yap1lmas1 gerekli acele islerde, yahut zorlay1c1 se

beplerin ortaya c::1kmas1 durumunda zorunlu olarak fazla 

c;:al1smaya gidilebilecektir. (1) 

Nitekim zorunlu sebeplerle fazla c;:al1smada i•

c;:iler o c::al1smaya neden clan zorunlu sebep giderilinceye 

kadar c;:al1st1r1labilecektir. Ancak bu silrenin uzun oldu-

<1> Celik,Nuri, a.g.e., S.218. 
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§u durumlarda, isc:inin bir gilnde en fazla kac saat c:al1s

t1r1labilece§i hususunda , ts Kanununda ac:1k bir hilkilm 

bulunmamaktad1r. Boyle bir durumda isciler c:al1st1r1l1r

ken de dinlenme silrelerinin hesaba kat1lmas1 gerekecek -

tir. 

2. Ola§anUstU Hallerde Fazla Cal1sma 

tscilerin gece c:al1smalar1nda, 7.5 saatlik s1-

n1r1n as1labilece§i di§er bir durum da, ola§anUstU hal -

lerin ortaya c:1kt1§1 donemler·dir. <PHCT.m.6> 

ts Kanununun 37. maddesine gore, seferberlik 

s1ras1nda memleket savunmas1n1n ihtiyac:lar1n1 sa§layan 

isl er de ve l ilz um gor ill mesi hal i nde, Bak an 1 ar t<urul Lt Ka

rar 1 yl a yap1lan fazla c:al1sma, olatanUstU hallerde yap1-

lan fazla c:al1sma olarak kabul edilmistir. 

Bu maddeye gDre, Bakanlar Kurulu fazla c:al1s 

maya lUzum gordil§ilnde, isc:ilerin niteliklerine ve ihti 

yac1n siddetine gore gUnlUk is silresini isc:inin cal1sma 

kabiliyetine gDre dilzenleyebilir. Ayr1ca fazla c:al1sma 

sUresi isin cinsine ve ihtiyac1n siddetine gore belirle

necektir. (1) 

<1> Saracel,Nilket, a.g.e.,S.69. 
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3. Haz1rlama, Tamamlama ve Temizleme !slerinde 

Haz1rlama, Tamamlama ve Temizleme i1;1leri, bir· 

is yerinde as1l isin dUzenle yUrUtUlmesi icin cal1sma sa-

atlerinden once veya sonra yap1lan islerdir. 

ts gUvenli§i ve isci sa§l1§1 bak1m1ndan is ye-

rinin temiz tutulmas1 gerekli oldu§undan, bu tilr islerin 

yap1lmaun mesai saatlerinin d1$1nda tutulmustur. Ancak 

bu islerin hukuki bak1mdan haz1rlama, tamamlama ve temiz-

leme isleri olara~( say1labilmesi icin, gec;:ici veya istis-

nai bir nitelik gostermeyip hep ayn1 saatte sUrilp gitme-

si zorunlulu§unun bulunmas1 gerekir. <1> 

Haz1rlama, tamamlama ve temizleme isleri sade-

ce bu maksatla ise al1nan i1;1cilere yapt1r1labildi§i gibi 

is yerinde cal1san iscilere as1l islerine ek bir is ola-

rak da yapt1r1labilir. As1l isi bu tUr isleri yapmak o -

lan isciler, cal1sma sllreleri itibar1yla !s Kanununa ba§-

11d1rlar. Ancak, is yerlerinde cal1san iscilere ek ola 

rak bu is yapt1r1ld1§1nda, bunlar hakk1nda HTT!T<*> tll 

zU§U uygulan1r. 

Ancak sozkonusu tilzUk, iscilerin bu tUr isler-

<1> Celik,Nuri, a.g.e. ,S.224. 

<*> HTTtT, Haz1rlama, Tamamlama ve Temizleme !sleri TU -
zll§il 
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de en cok iki saat cal1st1r1labileceklerini ongormilstilr. 

Vine bu isi yapan isciler, as1l i$in bitmesinden sonra 

teknik bir sak1nca yoksa yar1m saat dinlenebilir. <HTTtT. 

m. 7. > 

Bu $eki l de soz kont.lSl.l $artl ar1 n mevcut ol mas1 

halinde gece 7.5 saat cal1$an bir is~ide bu gorevinden 

once veya sonra iki saati a$mayacak 9ekilde haz1rlama, 

tamamlama ve temizleme islerinde cal1st1r1labilecekler 

dir. 

4. Bakanl ar· •<ur·ul u Karar·1 yl a tjzel Duruml arda 

Gece cal1$maya ili$kin 7.5 saatlik s1n1r1n di-

§er bir istisnas1 da, Bakanlar Kurulunun 79 say1l1 Kanun 

gere§ince cal1sma silrelerini artt1rmas1 halinde sozkonu-

su olmaktad1r. <PHCT.m.6> 

3008 say1l1 Kanunun 35.maddesine gore haftal1k 

cal1$ma si.iresi 48 saat olarak tespit edilmi$ ve iscinin 

Cumartesi gUnU cal1s1p cal19mamas1na gore gi.inlUk cal1$ma 

silresinin bulunaca§l ongorillmilsti.ir. (1) 

Vine sozkonusu kanunda, genel, zorunlu ve ola§anilsti.i se-

beplerin varl1§1 halinde bu is silresinin artt1r1labile -

<1> Bu silre 1475 say1l1 kanunla 45 saate indirilmistir. 
<R.a. T.307,1983,No.18120) 
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ce§i belirtilmistir. Fakat bir tak1m sartlara ba§l1 clan 

bu fazla c:al1•malar, i• hayat1n1n baz1 kesimlerinde ih -

tiyaca c:evap vermedi§inden i$ver·enlerin milrac:at1 ilzerine 

Bakanlar Kurulu Milli Korunma l<anununun 19. maddesinin 

verdi§i yetkiye dayanarak baz1 i• yerleri ve i• kollar1n 

da gece ve gilndilz c:al1smalar1nda uygulanmak ilzere 3 sa -

ate kadar fazla cal1sma yapt1r1lmas1na karar vermi•tir. 

t9te bu nedenle, bir i5ci 7.5 saatlik bir ge 

c:e cal i9mas1 yapm1• olsa dahi, e§er Bakanlar· Kurulunun 

Milli Korunma Kanunu ve 79 say1l1 kanuna dayanarak, o i•

cinin c:al1st1§1 is yeri veya is kolunu kapsayac:ak •ekil

de fazla c:al15ma yapma karar1 var·sa i5c;i, i1;iin mahiyeti 

ve i hyi yac:1 n derecesi ne gore 3 saate kadar· fa:z la cal i $ -

t1r1labilecektir. <1> 

C. Postalar Halinde Vap1lan Cal15malar !le tlgili 

Esaslar 

1. t•ci Pesta Say1lar1n1n Dilzenlenmesi 

PHCT, Pasta say1s1n1n dilzenlenmesi ac:1s1ndan, 

<1> Saracel,Nilket, a.g.e.,S.74. 
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is yerlerini postalar halinde cal1smaya iten sebepleri 

ikiye ay1rm1st1r. 

~unlardan ilki, isin niteli§inin gece ve gUn -

dilz devaml1 cal1smay1 gerektirmesi halidir ki, bu duruma 

ornek olarak yilksek f1r1nla cal1san isletmeleri, cam ve 

seramik imal eden isyerleri verilebilir. Bu tilr h;yerle

rinde isin niteli§inden kaynaklanan nedenlerden dolay1 

yap1lan postalar halindeki cal1smalarda, 24 saatlik bir 

silre icinde en az Uc isci postas1 cal1st1r1lacak sekil -

de posta say1s1n1n saptanmas1 ongorillmilstilr.<PHCT.m.4/a) 

PHCT'ne gore, isyerlerinin postalar halinde ca. 

11smas1na neden clan ikinci sebep, isin niteli§i bu tilr 

cal1smay1 gerektirmedi§i halde, isveren taraf1ndan bu 

tilr bir uygulamaya karar ver·ilmesi halidir. 

TilzUk, bu durumda da 24 saatlik silre icinde 

cal1st1r1lacak posta say1s1n1n, her bir postan1n cal1s 

ma silresi 1475 say1l1 is Kanununun m.65/III. bendinde 

ongorillen gilnlilk is silr·esini asamayacak sekilde dilzenlen_ 

mesi gerekti§ini hilkme ba§lam1st1r. <PHCT.m.4/b) 

Boyle bir durumda da biltiln postalar1n cal1sma 

silrelerinin ayn1 olmas1 gerekmez. Gece postas1 icin ka -

bul edilen silre daha kisa olabilir. Postalar1n, ard arda 

konmas1 durumunda sonra gelen postan1n do§rudan do§ruya 
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onceld postay1 i z l emesi de $a,..t de§i l di r. Cal 1 s1 l an 

yerin havaland~r1lmas1, makinalar1n bekletilmesi ve ba 

k1m1 vb. nedenlerle sonraki pasta ba$lamadan bir ara ve

r· i 1 eb i l i r • 

PHCT'nUn 2.maddesine gore, isverenler veya is

veren vekilleri, postalar halinde ~al1st1rd1klar1 isci -

lerin ise giris ve c1k1s saatlerini dUzenleyerek, is ye

rinde iscilerin kolayca gorUp okuyabilecekleri levhalar

da ilan etme~t.le yUkUmlUdi.lr·ler. 

2. Ucretten tndirim Yap1lamayac~§1 

PHCT'ni.ln 5. maddesine gore, " ikili veya daha 

fazla posta usulUnUn uygulanmas1 veya isci postalar1 ca

l1st1r1larak yUrUtillen bir i$te, posta say1s1n1n artt1 -

r1lmas1 sonucunda, cal1sma sUrelerinde bir azalma meyda

na gelmesi halinde, iscilerin Ucretlerinde her ne eekil

de olursa olsun indirme yap1lamaz." hUkmU bulunmaktad1r. 

3. tsci Postalar1n1n De~isme SUreleri 

PHCT'niln 7.maddesine gore, isci postalar1 ca -

11st1r1larak yUrUtillen islerde postalar, en fazla bir is 

haftas1 gece cal1st1r1lan iscilerin ondan sonra gelen 
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ikinci is haftas1 gUndUz cal1$t1r1lacaklar1 eeklinde dU

zenlenmistir. 

Ancak, Cal1sma Bakanl1§1, isin niteli§ini, is

ci sa(fjl 191 ve is gUvenl i§ini gozonUnde bulundur·arak gece 

ve gUndUz postalar1nda 15'er· gOnlUk donUsUme de izin ve

r·ebi 1 ir·. 

Ayr1ca PHCT, posta degisiminde dinlenmelerini 

sa§lamak amac:1 yla isgorenlerin silreld i olarak en az 8 sa

at dinlendirilmeden di§er bir postada cal1st1r1lamayacak 

lar1n1 ongormilstUr.<PHCT.m.8> 

Birde iscinin cal1st1§1 postan1n de§istirilme

si sozkonusu olabilir. PHCT, zorunluluk olmad1kc;:a isc;:i -

nin c;:al1st191 postan1n de§istirilemeyece§ini ongormUstU~ 

<PHCT.m.11> Ancak, is yerinin ve isin gerekleri ya da is

c;:inin sahs1na ba§l1 sebepler, isc;:inin cal1st191 postan1n 

degi$tirilmesini zorunlu kilar· ise posta degill,;tirilebi

lir. 

Boyle bir durumda dahi postas1 de§istirilec:ek 

isc;:i silrekli olarak en az 8 saat dinlendirilmeden di§er 

bir posta da cal1st1r1lamayacakt1r. 

Ayr1c:a, postalar halinde yilrUtillen islerde, is

c;:ilere haftan1n bir gUnUnde 24 saatten az olmamak Uzere 
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ncbetlesme yolu ile hafta tatili uygulan1r. (m.10) 

4. Birlikte Cal1sam Esler·in 13ec:e Postalar·1n1n 

DUzenlenmesi 

Esl eri n her i ki si ni nde postal ar· hal i nde c;al is-

t1§1 durumlarda erkek ve kad1n isc;inin c;al1saca§1 pos 

tan1n tayininde ozel bir tak1m dUzenlemelere gidilmesi 

nin gerekti§i bir gerc;ektir. ts Kanununda bu husus, iki 

de§isik durum itibar1yla dilzenlenmistir. 

Birinci durum, hem kad1n hem erke§in isin pos-

talar halinde yilrUtUldU§U ayn1 veya farkl1 bir is yerin-

de c;al1smalar1 durumudur ki, boyle bir durumda kad1n is-

c;inin gec:e c;al1smas1, koc:as1n1n gece postas1na rastlama-

yacak sekilde bir dUzenlemeye gidilmesini isterse bu is-

tek kars1lanacakt1r. 

tkinc:i durum ise eslerin ayn1 is yerinde c;al1s-

makla beraber ayn1 gece postas1nda bulunmak istemeleri 

dir. KSl3PT'de <*>, isc;ilerin bu isteklerini isverence 

olanaldar· oran1nda kars1 lanmas1n1 ongormils bulunmakta 

d1r. <m. 7) 

<*> KSGPT, •<ad1n isc;ilerin sanayie ait i15lerdeki gec:e 
postalar1nda c;al1st1r1lma kosullar1 hakk1nda tUzilk, 
22.08.1973 tarih ve 14663 nolu R.G. 
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D. Kadi n :t1;u;i l eri n 8ec:e Cali smas1 n1 n DUzenl enmesi 

1. 13enel 01 ara.k 

Kad1n iscilerin gec:e cal1st1r1lmas1 konusunda 

gerek Uluslararas1 Cal1sma Teskila.t1n1n Sozlesme ve Tav

siye Kararlar1nda, gerekse TUrk ts Hukuku mevzuat1nda 

bir tak1m hUkUmler mevc:uttur. Bunlardan bir kism1 gec:e 

cal1st1r1lma yasa§1na iliskindir. 

Ka.din iscilerin sanayie a.it islerde gece pos -

tas1nda cal1st1r1lma kosullar1 hakk1ndaki tUzUkde, isin 

ozelli§i ic:ab1 kad1n isci cal1st1r1lmas1 gereken sanayie 

ait islerde, 19 yas1n1 doldurmus kad1n iscilerin gece 

postalar1nda cal1st1r1lmalar1na belirli kosullar icinde 

izin verilebilmektedir. <KSl3PT.m.1> 

Ayr1ca ayn1 tUzUkte, isverenlerin gece posta 

lar1nda cal1sacak kad1n iscileri, sa§layac:aklar1 uygun 

araclarla. sehrin belirli merkezinden isyerine gotilrUp ge

tirmekle yilkUmlUdUr. <KSl3PT.m.4> 

2. S1n1rlar1 

a. Sanayiden Say1lan tslerde 
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Kad1nlar1n gec:e cal1st1r1lmalar1nda sak1nc:a 

gor·illen i$ler·in bas1nda sanayie dahil i$ler gelir. ls 

Kanununun 69. maddesi sanayie ait i$lerde her yastaki ka

d1nlar1n gec:e cal1st1r1lmalar1n1 esas itibar1yla yasak -

layan hilkmil icerir. 

Buna gore, soz konust.1 madde, kad1 nl ar1 n gec:e ca -

11st1r1lmalar1n1 yasaklam1s olmakla beraber iein ozelli

§i icab1, kad1n i1Pci cal1st1r1lmas1 gereken i9lerde, 18 

ya1un1 doldurmus kad1n i1Pcilerin gec:e postalarinda cal1e

t1r1lmalar1na, Cal1ema ve Sosyal Yard1m Bakanl1§1 ile Sa_ 

nayi ve Tic:aret Bakanl1§1n1n milstereken haz1rlayac:aklar1 

bir tilzilkte gosterilec:ek sartlar cercevesinde izin veri

lec:e§ini belirtmektedir. (1) 

KSGPT'nin ikinc:i maddesinde, 18 yas1n1 doldur

mu9 kad1n isciler bec:eriklilik, cabukluk ve dikkat iste

yen, silrekli clan, fazla enerji ve kuvvet harc:amas1n1 ge

rektir·meyen ielere ait gec:e postalar1nda cal1st1r1labi -

lec:ekleri belirtilmistir. 

Bu madde de iki kosul vard1r. Birinc:i kosul, 

iecinin yas1 ac1s1ndan getirilmis, ikinc:i kosul ise isin 

niteli§i yonilnden olup, kad1n 18 yas1n1 doldursa dahi sa

nayie ait ielerde gec:e cal1$t1r1lamayac:a§1 hilkmil vard1r. 

(1) Sarac:el,Nilket, a.g.e. ,S.93. 
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b. A§1r ve Tehlikeli !slerde 

ts Kanununun 78. maddesinde kad1nlarla, 16 ya

s1n1 doldurmus, fakat 18 yas1n1 bitirmemis cocuklar1n 

hangi islerde cal1st1r1labilecekleri AT:tT<*>'de gosteril

mi$tir. 

Kad1nlar1n a§1r ve tehlikeli islerden hangile

rinde gece postalarinda cal1st1r1lamayacaklar1 konusun

da ise KSBPT'nin 2.maddesine bir ac1kl1k getirilmistir. 

Buna gore, ATJ:T'ne ekli cetveldeki 95, 96 ve 103 s1ra nu

marasinda kay1tl1 islerde kad1nlar1n gece postalar1nda 

cal15t1r1lmalar1 yasaklanm1st1r. (1) 

c. Anal1k Halinde 

•<ad1n ieciler·in anal1k ha.line ili!?kin olarak 

belirli silrede gece cal1!;>t1r1lmalar1 da bir koruyucu ted

bir olarak yasakt1r. Nitekim sozkonusu durum, KSBPT'nin 

6.maddesinde " emzikli kad1n do§um tarihinden itibaren 

6 ay silre ile gece postalar1nda cal1!;>t1r1lamayacaklar1 

hilkme ba§lanm1st1r. Boyle bir hUkmiln konulmas1n1n nede 

ninde, kad1n iscinin 6 ay silre ile geceleri cocu§unun 

<*>AT!T, A§1r ve Tehlikeli :tsler Tilzil§il,09.04.1973,14502 

C1 > R.13. T. 22. t)8. 1973 ,No. 14633 
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yan1nda kalmas1n1 bak1ml1 ve sa§l1kl1 bir neslin yeti$ -

tirilmesini saglamak oldu§u dU$UnUlebilir. 

d. Fazla Cal1emada 

Kad1n iscilerin isin niteli§inden olmamakla be

raber, gece postalar1nda cal1$t1r1lamayaca§1 di§er bir 

durumda, KSGPT'nin 3.maddesinde dUzenlenmistir. S~z ko 

nusu hUkme g~re, kad1n iscilerin her ne sekilde olursa 

olsun, gece sUresinde fazla saatlerde cal1st1r1lmalar1 

yasakt1r. Ayn1 yasak l$ Kanununun 65/III bendinde genel 

olarak belirtilmi$tir. 

E. Cocuk l$Cilerin Gece Cal1smas1n1n DUzenlenmesi 

1. Genel Olarak 

TUrk !$ Kanununda cocu§un tan1m1ndan eek, co -

cuk iecilere iliekin hUkUmler yer alm1$t1r. Gercekten, 

Tilrk-!$ hayat1n1 dilzenleyen cesitli kanunlarda 12, 13, 

14, 15, 16 ve 18 ya$taki cocuklar1n cal1sma kosullar1n 

dan s~zedilmektedir. Ancak cocuk iscilerin en asa§1 kac 

yae1nda olmalar1 gerekti§i konusunda i$ hukukunda birlik 

sa§lanamam1st1r. 
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te Kanununun 67. maddesi, 15 yas1ndan kUcUk 

cocuklar1n cal1smas1n1 yasaklam1s, ancak cocuklar1n sa9-

l1k ve geli$melerine, okul veya mesleki e§itim ve mesle

ge yoneltme programlar1na devamlar1na yahut o§renimden 

faydalanma kabiliyetlerine zarar vermeyecek nitelikteki 

hafif i$lerde 13 yas1n1 doldurmus cocuklar1n cal1st1r1l

malar1na da olanak tan1nm1st1r. 

Cocuk i$Ci say1lma ac1s1ndan list yas olarak da 

18 yas1n esas al1nd1§1 soylenebilir. Uluslararas1 Cal1s

ma Teskilat1n1n cesitli zamanlarda kabul etmi$ oldu§u 

sozlesme ve tavsiye kararlar1nda, cocuk isciler icin ge

ce doneminin oldukca genis tutuldu§u ve bu iscilerin ge

rek sanayide gerekse sanayi d1$1nda gece doneminde cal1$

t1r1lmalar1n1n bllyllk olcUde s1n1rland1r1ld1§1 gorlllllr. 

ts hayat1m1zda cocuk isciler icin gece done -

mini belirleyen bir hllkllmde Umumi Hifz1 S1hha Kanununun 

174.maddesinde yer almaktad1r. Bu hUkUmde, 12 ile 16 yas 

aras1nda bulunan cocuklar1n saat 20.00'dan sonra gece ca

l1st1r1lmalar1 yasaklanmaktad1r. 

2. Gece Cal1smas1na tliskin S1n1rlar 

Cocuklar1n gece donemi cal1smalar1n1n sak1nca

l1 yan1 olmas1na ra§men, cocuklar1n Uzerinde fazla alum-
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suz etki ya.p1lma.ya.ca.k islerde gece ca.l1st1r1lmala.r1na 

izin verilebilir. 

Bun a gl::k·e :I: e, l<a.nununun 69. maddesi nde sana.yi e 

ait islerde, 18 yas1n1 doldurmam1e, erkek cocuklar1n gece 

ca.l1st1r1lmalar1 ya.sakt1r. Milli Korunma. Kanunu ise bu 

hllkme bir istisna getirerek 12 yas1ndan yukar1 k1z ve e~ 

kek cocukla.r1n sana.yi islerinde ca.l1sma.lar1 hakk1nda 

3008 say1l1 ka.nunla getirilen yasaklay1c1 hllkUmlerin, hil

kilmetce gorillecek lilzum ilzerine uygulanmayabilece§ini on

gormiliptilr. Bakanla.r l<:urulunun 7.5.1960 gun ve 4/12856 sa_ 

y1l1 karar1 ile sanayi ie,lerinde gece cal1st1r1lmalar1 

yasakla.na.n cocuklar1n mensuca.t sana.yinde gece cal1e,t1r1-

labilecekleri kabul edilmistir. <1> 

F. Toplu :l:e, Sozle$melerinde Vardiyal1 Cal1$ma DUzeni

ne :l:liskin Hususla.r 

Gilnllmilzde, gece cal1smalar1 gittikce art.an bir 

bicimde toplu pazarl1k konusu ha.line gelmistir. Baz1 is 

kolla.r1nda., ozellikle tiretimin kesintisiz olarak yap1l -

d1§1 endllstrilerde, halen yUrUrlilkte bulunan VCD ile il

gili Toplu :ts Sozlesmelerinde yer alan hususlar1 k1saca 

<1> Saracel,NUket, a.g.e.,S.87. 
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soyle ozetleyebiliriz. 

1. Vardiyal1 Cal1$ma Sllreleri 

Bu konuda Toplu l$ Sozle$melerinde ve ls Ka -

nununda yer· al an haftada 45 saatl i k cal isma sUresi temel 

a11nmaktad1r. Ayr1ca vardiyal1 i$Cilerden yemek saatinde 

isinin ya da bulundu§u pozisyonun bas1ndan ayr1lamayan 

i$Cilere cal1$t1klar1 bu sllre icin fazla mesai hllkllmle 

rinin uygulanaca.91 belirtilmektedir. Baz1 toplu is soz 

lesmelerinde ise daha da ayr1nt1ya inen maddelere rast -

lanmaktad1r. 

~rne§in, 3 vardiyal1 cal1san iscilerin iki var. 

diyas1 aras1ndald sllrenin 16 saatten az olamayaca91, var. 

diyas1n1 tamamlad1§1 halde isi devralacak isci gelmedi§i 

taktirde iscinin i$ini tatil edemeyece§i, ancak ilave ca-

l1st1§1 sllre icin kendisine Ucretinin %100 zaml1 odenece-

§i gibi toplu is sozlesmelerine konu clan hususlar bu -

lunmaktad1r. (1) 

2. Gece Vardiyas1 Tazminat1 

Toplu is sozlesmelerinin gece cal1sma zamm1 

<1> Uyargil,Cavide, Endllstri lliskileri Ders Notlar1, 
1991 
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basl1§1nda ele al1nan bu maddede, genel olarak gece 

vardiyas1n1n baslang1c; ve biti$ saatleri belirtilmekte 

di r· • ( 22. (H) - 06. 00 , 23. 00 07.00 veya 24.00 08. O(>vb. > 

Buna ek olarak bu vardiyada c;al1$an i$c;ilere her saat 

icin t:idenecek olan tazminat1n ya TL. olarak ya da normal 

saat Ucretinin bir yllzdesi al1narak t:idenece§i karara ba§-

1 anm1 l;)tl r·. 

Ulkemizde toplu i$ st:izle$melerinde VCD konusu 

yasan1n belirtti§i hususlar1n otesinde,pek fazla ayr1nt1 

ic;ermemektedir. Bu nedenle de bu hilkllmlerin c;al1$anlar1n 

ihtiyac; ve sorunlar1na yeterli cevap verdi§ini st:iylemek 

zor·dur. 

Daha t:inceki bt:ililmlerde de belirtildi§i gibi, 

vardiyal1 i9gt:irenlerin bu konudaki gt:irU9leri aras1nda, 

gece zamm1n1n yeterli ve te9vik edici dilzeyde olmas1 ba5-

ta gelmektedir. 
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II. VARDtYALI CALI$MA DUZENININ DtSER KANUNLARA G~RE 

DUZENLENME ESASLARI 

A. Deniz - ts Kanununda 

- Cal1sma Saatleri 

854 say111 Deniz - t $ l<anununun ( 1) 26. mad de-

sine gtire, genel olarak i$ sllresi haftada 40 saattir. I$ 

sUresi gemi adam1n1n i$ba$1nda cal1$t1§1 veya vardiya 

tuttu§u sllredir. I$veren veya vekili, gemi adam1n1n var-

diyalar1n1, yemek ve dinlenme zamanlar1n1 bir cizelge 

ile herkesin gtirebilec:e§i bir yere asmak zorundad1r. 

- Fazla Cal1$ma Uc:reti 

Bu kanuna gore tesbit edilmi5 bulunan cal1$ma 

sUrelerinin a51lmas1 suretiyle yap1lan hizmetlerde, ya -

pi l ac:ak f az la cal i $mc:m in her saat i ne odenec:ek ilc:ret, nor" 

mal cal1$ma Uc:retinin saat bas1na dilsen miktar1 %25 ora-

n1nda artt1r1lmak suretiyle bulunac:ak miktardan az ola -

maz <m.23> hUkmilnU icermektedir. 

Cl> 854 Say1l1 Deniz - l$ Kanunu, R.B T.29.4.1967, 
Sayi-12586, t.5, Cilt.6. 
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B. Basin - !s l<anLlnLlnda 

- Cal1sma Saatleri 

6523 say1l1 kanLlnLln Ek-1 maddesine, 212 say1l1 

kan~nla yap1lan de§isiklikle gazetici tan1m1na giren kim-

selerden, milessese, matbaa, idarehane ve bilro gibi yer 

lerdeki hizmetlere gtire sllrekli cal1sanlara, gllndllz ve 

gece devresindeki normal 8 saaatlik cal1sma silresinin 

d1s1nda, en cok 3 saate kadar fazla cal1sma yapt1r1labi-

lir hllkmil bLllLlnmaktad1r. 

BLl tllr hizmetler icin, yar1m saatten az clan 

fazla cal1sma yar1m saat, fazlas1 ise bir saat say1lmak-

tad1r. 

Fazla Cal1sma Ucreti 

Herbir fazla cal1sma Ucreti, normal cal1sma 

saat Ucretinin %50 fazlas1d1r. Yap1lan fazla cal1sma, 

gece 24.00'den sonraya tesadilf etmisse, ilcret iki misli 

fazlas1yla tidenir. (1) 

<1> Celik, NLlri, !s HukLlku Derslsri, !stanbLll, 1990, 
S.224. 
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Alt1nc1 BtHilm 

ULUSLARARASI HABERLESME VAPAN BtR tSLETMEDE 

VARDtVALI CALISMA DOZEN! 

GtRtS 

DEN-HAB A.S <*>, ilUcemizde deniz haberlesme 

hi z met i veren bi r· kurul ustur. Yap 1 l an haber l esme ul usl ar:.. 

aras1 nitelikte olup Telgraf, Telefon ve Teleks dahil c;e-

$itli bandlar-1 icermektedir. 

Kuru.1 u5un al m1 • ol du§u ld usl arar-c1s1 yilkilml ill ui.: 

nedeniyle, haberlef;tme hizmeti kesintisiz ola.rak 24 saa.t 

esas1na gore yap1lmaktad1r. l$letmede haberle$me hizme -

tini yapan oparatorlerin d1$1nda, haberle•me sistemleri-

nin ve digef' tec;hizat1n bak1m ve onar·1m1ndan sorumlu tek-

nik personal bulunmaktad1r. 

Ayr·1ca isgorenlerin gUvenlik, yemek, itnnma ve 

ula!Ptm ihtiyac;lar1n1n ~car$1lanabilmesi ma~u1ad1yla bu 

hizmetlef'i veren belo:c;i, odac1, kaloriferci ve •i:Hof' Un 

vanl1 pef'soneli de vard1r. 

Yukar1da belirtilen personelin tUmil vardiyal1 

<*> Bu of'nek olay c;al1$mam1zda, incelenen i15letme ic;in 
hayali bir isim olan DEN-HAB A.$ ad1 kullan1lm1f;tt1r. 
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c;al1smakta olup, 3 ekip ic:inde da§1t1lm1slard1r. 

Vardiyal1 olarak c:al19an personelin di$1nda 

yap1lan haberlesmeye iliskin fatur·alar1n tanzim edildi§i 

personal tahakkuk ve ~zlilk haklar1n1n takip edildi§i bll

ro servisi bulunmaktadir. Bu serviste c:al1san personelin 

tllmil gilndilzcil ol arak nor·mal mesai saatler·i i c:i nde c;al 1 s

maktad1 r. 
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I. DEN-HAB A.S'DE UYSULANAN VARDlYALI CALISMA SE•(Ll 

l$letmede c;:al 1 •anl ar1 n c;:ok bilyilk btH ilmU (%90' 

dan fazlas1> vardiyal1 c;:al1smakta olup, sadece bUro hiz

metinde c;:al1san personel normal mesai saatleri ic;:inde 

hizmet vermektedir. 

Yap1lan haberlesmenin kesintisiz 24 saat devam 

etmesi nedeniyle, Dini ve Resmi tatil gUnleride c;:aluima 

yap11 maktad1 r. 

VCD'de 3 ekip, 2 vardiya sekli bulunmaktad1r. 

Vardiyalardaki c;al1sma saatleri 09.00 - 18.00 ile 18.00-

09.00 aras1d1r. Vardiya de§i•imi rotasyon usulilne gore 

yap1lmaktad1r. Yani bir giln gilndilz gelerek 09.00 - 18.00 

saatleri aras1nda gorev yapan bir· ekip, ertesi gUn aksam 

18. oo - 09. Oc) saatleri aras1nda gelerek c;:al 1sma yapmak -

tad1r. Bu dur1..tm bir· gilndUz, bir gece seklinde donerek de

vam etmektedir. 

Hizmetin ver·ildi§i yerin i;tehir mer·kezi duunda. 

olmas1 nedeniyle vardiyaya gelis ve gidit?ler isletmenin 

servi s arac;:l ar1 yl a sa§l anmaktadir·. 

Vardiyal1 olarak yap1lan bu cal1$ma seklinde 

ekipte gorevli personal ortalama her ay 64-80 saat ara

s1nda fazla c;:al1sma yapmaktad1r. 
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II. DEN-HAB A.$'DE UYGULANAN VARDlYALI CALI6MANIN 

lSG~RENLER UZERlNDEKl ETKlLERl 

A. Olumsuz Etkileri 

1. Ulae1m Sorunu 

lsletmenin sehir mer~ezi d1s1nda kabul edile -

bilen bir mevldde olmas1 ula151m sor·ununu ortaya c:;:1karm1• 

tir. ~zellikle c:;:al19ma seklinin vardiyal1 olmas1 bu soru. 

nun daha da bUyilmesine neden olmu15tur. 

Verilen hizmetin oldukc:;:a yo§un olmas1, vardiya 

ya gelen personelin zinde bir sekilde c:;:al1sma ortam1na 

getirilmesini zorunlu kilm1st1r. Cilnkil yorgun bir sekil

de gorev yerine gelen i9gor·enin, kendisini bekleyen yo 

§un bir c:;:al1sma ortam1nda verimli olamayaca§1 ac:;:1kt1r. 

Bunun yan1nda yorgun bir sekilde vardiyas1ndan 

c1kan isgHrenin, ikametglh1na en yak1n bir yere kadar· 

ulastir·1lmasn da personel ic:;:in oldukca Hnemli bir sosyal 

olanakt1r. Bu nedenle, isletme ytlnetimi, personelin var·

diyalar1na gelis ve gidislerini sa§lamak amac1yla,ikamet~ 

glh adreslerine en uygun olacak sekilde servis araclar1 

tahsis etmistir. 
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2. Sa§l1k Sorunu 

DEN-HAB A.$'de yap1lan gozlemler sonucunda, 

vardiyal1 olarak cal1san isgorenlerin fizyolojik ve psi

kolojik yonden sa§l1k sorunlar1n1n oldu§u tespit edil -

mietir. Cal1sanlar gece vardiyas1na gectiklerinde uyku 

suzluk ve yemek yeme sorunlar1n1n oldu§unu belirtmekte -

dirler. ~zellikle gece cal1smalar1 ve yap1lan fazla ca-

11smalar personelin ruhsal durumlar1n1, sindirim sistem

lerini olumsuz yonde etkilemektedir. 

Ancak, isletmede uygulanan vardiya de§isikli -

§inin kisa aral1klarla yap1lmas1 cal1sanlar1n sorunlar1-

n1 daha aza indirmietir. 

3. Sosyal ll1skiler 

Vardiyal1 cal1sman1n olumsuz yonlerindan biri 

de, isgorenlerin dinlenme sUreleri ve zaman1n1n, gUndUz 

cal1san isgoranlerin dinlenme zamanlar1 ile denk galma 

mesidir. GUndilzcU olarak gorev yapan personal Rasmi ve 

Dini tatil gUnleri ila gacelari dinlenirken, vardiyal1 

olarak gorav yapan personal bu zamanlarda ya cal1emakta 

ya da vardiyas1ndan c1k1p avinde istirahat ediyor olmak

tad1rlar. Bu nedenle de, vardiyal1 cal1sanlar normal me

sai saatlari icinde cal1san personelin kat1ld1klar1 sos-
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yal faaliyetlere co§unlukla istirak edememektedirler. 

Aile ve arkadas gruplar1 ile yap1lan ziyaretlere, toplan. 

tilara ve gezilere kat1lma olanaklar1n1 genelde bulama -

maktad1rlar. 

Bu cal1sma sekli devam etti§i silrece, arkadas 

grubundan uzaklasma giderek artmakta ve cal1sanlar1n sos

yal cevrelerinde daralmaya yol acmaktad1r. Bu daralma, 

vardiyal1 cal1sanlar1n sosyal aktivitelerini sadece var

diya arkadaslar1 ile yapmas1na neden olmaktad1r. 

Vap1lan gozlemde, vardiyal1 cal115anlar, sosyal 

iliskilerinin giderek bozuldu§unu eski arkadaslar1 ile 

co§u kez gorQsemediklerini belirterek, vardiyal1 cal1s

man1n en bUyUk zorluklar1ndan birinin bu konu oldu§u fik

rinde birlesmislerdir. 

4. Aile lliskileri 

13Un1Uk yasant1n1n genelde normal mesai saatle

rine gore dllzenlenmii;t olmas1 vardiya esas1na gore cal1 -

san isgorenlerin sadece sosyal iliskilerini bozmakla kal

mamakta, bunun yan1nda kendi ailesi icinde de cesitli 

problemlerin c1kmas1na neden olmaktad1r. ~zellikle gece 

vardiyas1nda ailedeki di§er bireylerin evde yaln1z kal -

malar1, basta esler olmak Uzere tllm aile bireylerini te-
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dirgin etmektedir. Bu durumda, evinde e9ini ve cocukla 

r1n1 merak eden isgcrenlerin verimlerinin dUsmesi ise 

kac1n1lmazd1r. 

Kad1n1n vardiyal1 cal1smas1 halinde ise sorun

lar farkl1 boyutlarda ortaya c1kmaktad1r. OEN-HAB A.$'de 

ozellikle kad1n isgcrenler vardiyal1 cal1smadan olumsuz 

yonde etkilenmektedirler. Vap1lan gozlemlerde, vardiyal1 

olarak cal1san kad1n isgorenlerin zaman icinde ya isten 

ayr1ld1klar1 ya da gUndUzcU olarak cal1sabilecekleri bc

lUmleri talep ettikleri isletme yoneticileri taraf1ndan 

belirtilmistir. Bu durum, personel ile ilgili verilerde 

kad1n isgorenlerdeki isgUcU devrinin yUksekli§inden ko

layca anlas1lmaktad1r. 

Sozkonusu isletmede vardiyal1 cal1san kad1n is

gcrenlerin ayn1 vardiyalarda esleri ile birlikte c~J1s

t1klar1 gozlenmistir. Ancak, ayn1 vardiyalarda calisan 

eslerin cocuklar1n1n bak1m1 gece ve tatil gUnlerinde so

run teskil etmektedir. CUnkU gece ve tatil gilnleri icin 

ac1k bir kres ya da bak1mevinin olmamas1 bu sorunu olus

turmaktad1r. Vine bu sorunda kad~n isgorenlerin isten 

ayr1lmas1 ya da gUndUz cal1sabilecek bolUmlere gecmesiy-

1 e coz ilml enmektedi r. DEN-HAB A. S' de var di yal i cal i san i.::a

d1 n isgorenin degum yapmas1 sonucunda da en az 8 ay sure 

ile devams1zl1§1n1n oldugu anlas1lm1st1r. 
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B. Olumlu Etkileri 

1. Ek ts Yapma Olana91 

Var·di yal 1 c;:al u>man1 n i sgorenl er·e sa§l ad191 en 

bilyilk avantalardan biri ek is yapabi lme olanag1d1r·. 

~zellikle maddi yonden zor durumda bulunan is

gorenler, vardiya c;:1l<islar·1nda ve dinlenme saatlerinde 

baska iste c;:al1sarak ek gelir sa§lamaktad1rlar. OEN-HAB 

A.$'de c;:al1san isgorenlerin c;:o§unlukla ek is yapt1klar1, 

bu islerin daha c;:ok bireysel nitelikte oldu§u anlas1lm1s

t1r. Bunlar·dan bir· k1sm1n1n evlerine dokuma tezgahlar1 

kurarak orme isi yapt1klar1, bir k2sm1n1nda pazarlamac1-

l1k isiyle u§rast1klar1 belirtilmistir. 

Ancak, bu yo§un is temposunun ilerleyen y1lla~ 

da isgorenleri daha c;:ok y1pratac:a§1 da kac;:1n1lmaz bir 

ger·c;:ekti r. 

2. Serbest Cal1sma Ortam1n1n Bulunmas1 

~zellikle tatil gilnleri ve gece vardiyalar1nda 

gozetimci personel say1s1n1n azalmas1, fazla disiplini 

sevmeyen isgorenler ic;:in c:azip bir c;:al1sma ortam1 meyda

na getirmektedir. 
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S~zkonusu isletmelerdeki isgtirenlerin bir k1s

m1, vardiyal1 cal1sman1n zor ytinlerinin bulundu§unu, ~ -

zellikle gece vardiyalar1nda daha serbest hareket edebil

diklerini ve oldukca samimi bir ortam bulduklar1n1 ifa

de etmislerdir. 

azellikle k1yafet konusu, oturus $ekilleri ve 

birbirleri ile clan gtirU$melerde belirli kal1plar1n d1 -

s1na c1kabildikleri, bunun kendileri ac1s1ndan tercih e

dilen bir ortam oldu§u ifade edilmistir. 

3. Vardiyal1 Cal1sman1n lsgtirene Sa§lad1§1 YUksek 

Llcret 

Vaec:li yal i cal i sanl ar1 n taban Ucreti, normal ca -

11sma seklindeki Ucretten daha yUksek olmaktad1r. Bunun 

yan1nda yine bu cal1sma seklinin ~zelli§inden dolay1 faz

la cal1sman1n kac1n1lmaz olmas1 ve bunun sa§layaca§1 ek 

gelirde vardiyal1 cal1smay1 cazip hale getiren di§er bir 

etkendir. 

DEN-HAB A.$'de verilen hizmetin 24 saat esas1-

na dayanmas1 nedeniyle, vardiyal1 cal1sanlar1n taban Uc

retlerinde sa§lanan olumlu farkl1l1k ve fazla cal1s1lan 

sUreler icin uygulanan mesai Ucreti, stizkonusu isgtiren 

lerden tinemli bir grubun kendi istekleri ile vardiyal1 
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c:al l $may1 terci h etmel eri nde 6neml i bir· -f aktl::lr olmt.uJtur. 

l$gl::lrenlerin bircok konudaki tercihlerinde eke. 

nomik sartlar· cm planda gelmektedir. DEN-HAB A.$'de var

diyal1 cal1$anlar1n halen bu cal1$ma $ekline devam etme

lerinde, kendilerine sa@lanan ekonomik avantaJlar1n bil -

yilk pay1 vard1r. 

Ayr1ca Ulkemizde ise, genelde ~al1$anlar1n ya

sam dilzeyleri henilz VCD'ni reddedecek hale gelmemistir. 
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DE~ERLENDlRME VE ~NERlLER 

Den - Hab A.$.'de hizmetin 24 saat kesintisiz 

devam etmesi nedeni yl e vardi yal 1 c;al 1 t;>ma zorunl 1..tl u'4: ar -

zetmektedir. 

VCD'ninden hem i$gorenler, hemde isletmeler 

olumlu veya olumsuz yonde etkilenmektedirler. ~rne§in, 

vardiyal1 c;al1smadan dolay1 isgorenler daha yllksek ilcret 

elde ederken, isletmelerin personal giderlerinde de ar -

ti sl ar meydana gekmi lit i r·. 

Vine i$gorenelerin olumsuz olarak etkilendik 

leri konulardan biri de vardiyalar aras1ndaki dinlenme 

silrelerinin az olmas1 ve bu nedenle daha c;ok y1pranmala

r·1d1r. 

Vardiyal1 c;al1sman1n yol ac;t1§1 olumsuz etki -

leri asgari dllzeye indirmek ic;in makro ve mikro dllzeyler

de onlemlerin al1nmas1 gereklidir. 

Makro dllzeyde al1nacak onlemler, lllke dllzeyin

de'4: i karar l ar· 1 i c;er·ece§ i nden uz un doneml id i r. Ancak is -

letme yonetimi k1sa donemde al1nacak baz1 onlemlerle bu 

sorunlar1 daha aza indirebilir. 

Bu onlemlerin bas1nda, vardiyal1 cal1san isgo

renlerin istekleri goz onllne al1narak c;al1sma ortam1n1n 
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iyilestirilmesi sa§lanabilir. 

DEN-HAB A.$'DE vardiyal1 cal15an isgtirenlerin 

ayl1k fazla cal15ma sUrelerinin 64-90 saat aras1nda ol 

du§u gtizlenmistir. Vardiyalar aras1ndaki dinlenme sQre 

si ise yeterli gtirUlmemektedir. tsg6renlere daha yeterli 

dinlenme sQresinin verilebilmesi icin vardiyal1 cal15an 

ekip say1s1n1n artt1r1lmas1nda ya~ar vard1r. Orne§in, 

mevcut olan 3 ekip say1s1n1n 4'e c1kar1lmas1 en uygun 

ctizllm yoludur. Bu sekilde, vardiyalar aras1ndaki dinlen

me sUrelerinin daha fazla olmas1 sa§lan1r. 

tsgtirenler, bu uygulama ile vardiyal1 cal1sma

n1n olumsuzluklar1ndan daha az etkilenir. Ailesi ve sos

yal cevre•i ile olan iliskilerine daha cok zaman ay1r1r 

ve sa§l1k sorunlar1da zaman icinde oldukca azal1r. 

Ekip say1s1n1n 4'e c1kar1lmas1 ve ekiplerin ro

tasyon usulilne gtire vardiyalar1na gelmesi sonucunda, is

gtirenler daha az fazla cal15ma yapacak ve bundan dolay1 

da fazla cal1sma Ucretleri azalacakt1r. Ancak, vardiyal1 

cal1sanlar1n taban ilcretlerinde yap1lacak bir dUzenleme 

ile bu cal15ma sekli cazip hale getirilebilir. 

Bu durumda, isletme ac1s1ndan en bUyilk sorun, 

ekip say1s1n1n 4'e c1kar1lmas1yla daha fazla isg~rene ih

tiyac duyulmas1d1r.Oysa,isletmeye yeni al1nacak isgtiren-
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lerin personel giderlerinin bir k1sm1n1n mevcut ieg~ren

lerden tasarruf edilecek fazla mesailerle kare1lanabile

ce§i de g~zden uzak tutulmamal1d1r. 

Ekip say1s1n1n artt1r1lmas1 ieletmenin k~rl1 -

11§1 ac1s1ndan yerinde bir uygulamad1r. Bu uygulama ile, 

vardiyal1 cal15an ieg~renlerin kars1last1klar1 bircok 

soruna c~zilm getirilirken, illke ekonomisi ac1s1ndan da 

issizlik probleminin ~nlenmesine olumlu katk1da bulunu 

labilir. 
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SON UC 

8iderek gelisen sanayilesme sonucu VCD'nin uy

gulama alanlar1 ve sekilleri hem gelismis hem de cal1sma 

dUzeni icinde yayg1nl1k kazanm1st1r. 

8ilnilmilzde hizmet alanlar1n1n gelismesi, ihti 

yaclar1n artmas1, rekabet kosullar1n1n a§1rlasmas1 vb. 

nedenler baz1 isletmelerin faaliyetlerini normal cal1sma 

silrelerinin d1s1nda da devam ettirmesini gerektirmekte -

dir. Bu gibi zorunlu dur·umlar kars1s1nda hsletmeler var

diyal 1 cal1sma seklini secmislerdir. 

Vardiyal1 cal1sma seklinde, bu cal1smay1 ya 

pan isgorenlerin uyumu cok onemli bir husustur.Vap1lan 

arast1rmalar, rotasyon esas1na gore yap1lan vardiya.11 

cal1smalarda, vardiya de§isikli§inin k1sa aral1klarla 

yap1 lmas1 sonucunda isgorenler·in bundan daha az etki len

di§ini gostermistir. 

Vardiyal1 cal1sman1n en zor sekli gece cal1sma

s1d1r. Bu nedenle hem milli mevzuat1m1zda hem de uluslar

aras1 Cal1sma Teskilat1n1n baz1 sozlesme ve tavsiye ka -

rarlar1nda bircok yasal s1n1rlamalar getirilmistir. Buna 

gore, ts Kanununda gece doneminin baslang1c ve bitis sa

atleri belirlenmistir. Ancak, burada gece donemi genel 
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olarak tarif edilmi$, kad1n ve eocuk iseiler iein gece 

doneminin belirlenmesine iliskin bir tilzilk bugilne kadar 

c1kar1lamam1$t1r. 

VCD'ni i$letmelerde ce5itli nedenlerle uygulan

maktad1r. Sagl1k, ula$1m, gilvenlik vb. hizmetlerin toplu

ma sunulmas1 ancak vardiyal1 eal1sma sekliyle milmkUndilr. 

Sanayi sektorilnde de gelismis makina ve teehizat1n kesin

tisiz eal1st1r1lmas1n1n daha ekonomik olmas1 vardiyal1 

eal1smay1 zorunlu hale getirmistir. 

VCD'nin gelismis ve gelismekte clan Ulkeler 

ile Tilrkiye ae1s1ndan uygulama esaslar1na bak1ld191nda, 

her5eyden once bu eal1sma seklinin yasalarla yilriltUldilgil 

ve isgorenlerin korunmas1na cal1s1ld1g1 tespit edilmis -

tir. ~rnegin, ABD'de VCD gonUllillilk esas1na dayand1r1l

m1s ve ozendiricilik esas tutulmustur.Yine bu illkede ca-

11 !;>ma silr·el er·i ni n azal ti l mas1 konusunda baz 1 yeni aray1 s-

1 ar bulunmaktad1r. 

Fransa'da teknolojik zorunluluk olmad1kea, VCD 

ni gerektiren diger faktorler devlet taraf1ndan reddedil

mistir. Japonya'da ise, VCD gittikee artan bicimde top

lu pazarl1k konusu haline gelmis ve vardiya say1s1n1n 

artt1r1lmas1yla eal1sanlara daha eok dinlenme sllresinin 

tan1nmas1 seklinde bir egilim son y1llarda giderek yogun

lasmaktad1r. 
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VCD'ni zorunlu hale getiren ekonomik, sosyal, 

sosyo-politik, teknik ve organizasyonel faktorlerin ya -

n1nda, bu cal1$ma seklinin topluma, bireye ve i$letmeye 

sa§lad1§1 yararlar nedeni ile cal1sma hayat1nda giderek 

yayg1nl1k kazand1§1n1 gormekteyiz. 

Ancak bu cal1$ma $eklinden hem isletme hem de 

i$gorenler olumlu ve olumsuz yonde etkilenmislerdir. 

Konuya isgorenler ac1s1ndan bak1ld1§1nda, ozellikle gece 

vardiyas1nda is kazalar1n1n artt1§1n1 ve is gllvenli§i on

lemlerinin yetersiz kald1§1n1 gormekteyiz. tsletmelerde 

gece vardiyas1nda sa§l1k hizmetlerinin bulunmay1s1 da, 

i$ kazalar1n1n ciddi boyutlara gelmesine neden olmakta 

d1r. Ayr1ca i$gorenlerin, VCD'den psikolojik ve fizyolo

Jik yonden etkilendikleri, sosyal ve aile iliskilerinde 

sorunlar1n oldu§u tesbit edilmistir. 

tsletmelerde ise, gece vardiyalar1nda denetim 

eksikli§i sonucu Uretilen mal1n miktar ve kalitesinde 

dllsme gozlenmektedir. Ayr1ca gece cal1smalar1 i$letmeye 

is1nma, ayd1nlatma vb, ek masraflar yilklemektedir. Kali

fiye personel teminindeki zorluklar ve gece cal1san per

sonele uygulanan yllksek llcret politikas1 da isletmeyi 

olumsuz yonde etkileyen di§er hususlard1r. 

VCD ile ilgili sendikalar1n tutumlar1da fark -
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11l1k arzetmektedir. Ulkemizdeki sendikalar1n ortak tu 

tumu, vardiya cal1smalar1nda ortaya c1kan sorunlar1n a 

zalt1lmas1 ve bu cal1sma seklinin Ulke dUzeyinde cok ya

rarl1 bir uygulama alan1 sa§layaca§1 g~rllsUdUr. Ancak, 

VCD'de ortaya c1kan sorunlar1n c~zumu, bugUne kadar ulu

sal dllzeyde ve toplumsal boyutlar1 ile ele al1nmam1st1r. 

lsveren kuruluslar1 da VCD'nin uygulanmas1n1n 

zor oldu§unu , ancak Ulke ekonomisi ve isletmeler ac1s1n

dan yararl1 oldu§u gtirilsUnde birlesmislerdir. 

Vtineticiler ise, VCD'ne pek olumlu bakmamakta

d1rlar. Cal1sma alan1, sistemin yap1s1 ve hizmetin ge 

reklili§i olmad1§1 sllrece y~neticiler VCD'den kac1nmak 

tad1rlar. 

lsg~renler ac1s1ndan da, konu daha bUyUk tinem 

arzetmektedir. ~zellikle vardiyalar aras1ndaki dinlenme 

sllrelerinin yetersiz oldu§u, isg~renlerin fazla cal1sma 

yapmak zorunda kald1klar1, buna kars1l1k Ucretin cazip 

ve ~zendirici dUzeyde bulunmad1§1 kosullarda VCD'nin o 

lumsuzluklar1 daha da artmaktad1r. Bu arada yap1lan gece 

cal1smalar1n1n y1prat1c1 ve yorucu olmas1 isgtirenlerin 

ruhsal durumlar1n1 da olumsuz ytinde etkilemektedir. 

lste, VCD'nin gerekli ve uygulanmas1n1n kac1 

nilmaz oldu§u durumlarda, bu cal1sma sisteminin ortaya 
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c1kard1§1 scrunlar1 asgari dilzeye indirmek icin, tincelik

le ekip say1s1n1n artt1r1lmas1 ve ilcretin tizendirici bir 

seviyede bulundurulmas1 gereklidir. 

Ekip say1s1n1n artt1r1lmas1yla, i$g~renlerin 

fazla cal1$ma yapmalar1 bilyilk tilcilde Hnlenebilir. ~rnek 

clay cal1smas1n1n de§erlendirme ve tineriler btililmilnde de 

ele al1nd1§1 ilzere, 2 vardiya seklinde, 3 ekibin cal1s 

tir1lmas1yla daha ~nee ayl1k crtalama 64-80 saat aras1 

fazla cal1smas1 clan isgtirenin, ekip say1s1n1n 4'e c1ka

r1lmas1yla ayl1k fazla cal1sma silresi 5 kat daha azala -

cakt1r. 
Bu sekilde, isg~renlerin dinlenme silreleri ar~ 

tacak ve scsyal yasam ile aile iliskilerinde olumlu ge -

lismeler sa§lanabilecektir. Ayr1ca fazla cal1sman1n yol 

act1§1 ycrgunluk, sinir, dikkatsizlik vb. clumsuzluklar 

bilyilk ~lcilde Hnlenebilecektir. 

Bunun yan1nda, vardiyal1 cal1sman1n taban Uc 

retinin cazip hale getirilmesi ise bircok isgtirenin ken

di istekleri ile bu cal1sma seklini talep etmelerine 

ycl acacakt1r. ~zellikle Tilrkiye gibi gelismekte olan ill

kelerde ekonomik fakt~r, is seklinin ve tilrilniln secilme

sinde ~nemli bir etken oldu§undan, VCD'de kendili§inden 

cazip hale gelecektir. 

Ancak yine de, VCD'nin meydana getirdi§i sorun-

111 



lar1n sadece vardiyalardaki ekip say1s1n1n artt1r1lmas1 

ve Ucret dUzeyinin yUkseltilmesi ile cozUmlenebilece§ini 

dUsUnmek yanl1s olacakt1r. Her nekadar bu iki olumlu ge

lisme VCD'ni ca.zip hale getir·irse de, bu cal1sma sekli -

nin tum sorunlar1n1 cozmek icin yeterli olamayacakt1r. 

CUnkU VCD'ni spesifik bir cal1sma sistemi olup 

cal1sma hayat1n1n tum dUzenlemelerini icermemektedir. Da

ha ac1k bir ifadeyle, toplumun cal1san kesiminin sadece 

bir bolUmUnU kapsamas1 ve isgorenlerin bUyUk k1sm1n1 il

gilendirmemesi nedeniyle, VCD ile ilgili bircok sorun bu

gUn hala cozUmlenememis durumdad1r. 

VCD ile ilgili sorunlar Ulkeden Ulkeye de§is 

mekte ve farkl1l1k arzetmektedir. ~rne§in Ulkemizde ts 

Kanunu ile ilgili baz1 tUzUkler ve Toplu ts Sozlesmele 

rinde VCD'ni konusu ele al1nm1st1r. Ancak bu cal1sma s1-

ras1nda yap1lan incelemede bu konunun sozkonusu kanun , 

tUzUk ve sozlesmelerde yeterince de§erlendirilmedi§i ve 

ayr1nt1lara girilmedi§i tespit edilmistir. 

Bu nedenle, VCD ile ilgili hUkUmlerin cal1sanlar1n ihti

yaclar1na ve sorunlar1n cozUmUne yeterli olcUde cevap ve

remedi§ini dUsUnmek ha.tali olmayacakt1r. 

Halbuki VCD'ne sadece ekonomik,sosyal, teknik 

gereksinimlerin bir sonucu olarak bakmak yerine, Ulke 
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ekonomisi ac1s1ndan da istihdam arac1 olarak de§erlendi~ 

mek cok yerinde bir karar olacakt1r. CUnkU, ister geli$

mis, isterse gelismekte olan Ulkelerde toplumlar1n kar 

s1last1klar1 en Hnemli sorunlardan biri i$sizliktir. 

Bir Ulkede issizlik asgari dllzeye indirilse bile, k1sa 

veya uzun dtinemde meydana gelebilecek i$sizlik tehlike 

sine kar$1 daima haz1rl1kl1 olmaya cal1$1lmal1d1r. 

!$sizli§in bircok toplumsal sorundan daha teh

likeli olarak de§erlendirilmesi nedeniyle, vardiyal1 ca

l1$man1n tllm Ulkeler icin cok uygun bir istihdam arac1 

olarak gtirUlmesi kan1mca cok yararl1 olacakt1r. 

Bu nedenle, konunun Devlet, !$Veren ve !$gtiren 

Ucgeni icinde cok ytinlU olarak ele al1narak bu cal1$ma 

$eklinin daha cazip hale getirilmesi ve cal1$anlar1 olum

suz ytinde etkileyen hususlar1n ortadan kald1r1lmas1 ge -

rekmektedir. Bu maksatlada yap1lacak cal1$malarda kamu

oyunun ilgisinin cekilmesi ve deste§inin al1nmas1nda bU

yUk yarar vard1r. Bu konuda Devlete, l$veren ve !$Ci Ku

ruluslar1na geni$ gtirev ve sorumluluk dU$mektedir. 
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