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Sanayi devrimi sonrasinda olusan tuketim maddelerinin buyuk miktarlardaki uretim 

ihtiyacinin karsilanma istegi, uretim tesislerinde vardiyali calisma zorunlulugunu da 

beraberinde getirdi. Sanayiciler surekli olarak daha hizli ve verimli uretim yollarini ararlarken 

2nci, 3ncu vardiya sistemlerini gelistirdiler. 

Gunumuz kosullarinda ise calisma hayatini duzenleyen kanunlarla sadece calisma 

saatlerini degil, iscilerin sosyal haklarinin yanisira fazla mesai alabilme kosullarinda da bir 

cok kisitlamalar uretim tesislerinde uretim kapasitesini ve hizini kisitlayan etkenler olmaya 

basladi. 

Soyleki;  

Isletmelerde makine yatirimi durdugunda, tikandiginda ya da yer acisindan yeni 

makinalara yer bulma zorlasmaya basladiginda firmalar ayni makine parkindan istifade 

ederek 2nci ve/veya 3ncu vardiya ile calisma kosullarina yonelirler. 

Mevcut Is yasasina gore isletmeler bir isciden haftada 45 saat sure alabilmekte, 

ihtiyac duyuldugunda da fazla mesai alirken yilda  270 saati asamamaktalar. Cogu isletmede 

kanundaki kisitlamalara ragmen bu sureleri asmak zorunda kalinmaktadir. Gunluk normal 

calisma surelerinde bitiremedikleri islerini aksam ya da hafta sonu mesaileri satin alarak 

yetistirmeye calismakta, ancak maliyetleri artmaktadir. 

Yeni bir tezgah yatirimi yapmadan iki ya da 3 ekip kurarak 2’li ve/veya 3 lu vardiya 

sistemlerine gidildiginde 6 sar gun calisilmakta, 1 gun ise calisanlara dinlenme gunu olarak 

birakilmaktadir. 

Bir cok batili ulkede haftalik calisma saatleri 40 hatta 35 saatlere dusurulmektedir, 

Ancak bu sistem calisana daha az is verirken daha fazla dinlendirmekte, isverene maliyet ve 

uretim gucu kayiplarina sebep olmaktadir. 

Simdi size alisilagelmis 2-3 vardiyali calisma sisteminden tamamen farkli bir calisma 

sistemine ait bilgi vermek, Tezgah yatirimi yapmadan mevcut tezgahlarla uretim kapasitesinin 

maximum seviyede kullanilmasina yani 7/24 esasina gore calisabilmeye firsat verecek bir 

sistemi sizlerle paylasmak istiyorum 
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Yillar once IZMIR deki calismalarimiz sirasinda okudugumuz bir makaleden 

esinlenerek 11 saatlik mesai kavramini ogrendik, 5-6 ay icimizde tartistiktan sonra ofis 

calisanlari disinda uygulamaya gecirdik. Sistemin oz noktalari ise; 

Calisanlar gunde 11 saat calisirlarken 4 gun calisip 4 gun dinlenmektedirler. Yani bu 

sistemin haftasi 8 gunmus gibi dusunulmelidir.  

8 gunluk haftada 44 saat calisma suresi verilen calisanlarin dinlenme icin 4 gunleri 

olup bu 4 gun icerisinde bedensel dinlenmelerine, aileleri ile daha fazla ilgilenmelerine, resmi 

dairelerde ve Bankalardaki islemlerine yeterince zamanlari olmakta ve is gunlerinde izin 

talepleri minimum seviyeye inmektedir.  

Sistem kurulacak ekip sayisina bagli olarak isletmelere 7 gun 12 saat veya 7 gun 24 

saat calisabilme imkani yaratmaktadir,  

Is saati acisindan mukayese edildiginde 7, 5 saatlik gunluk calisma ile tek vardiyada 

haftada 45 saat, 2 vardiyada 90 saat 3 vardiya da 135 saat iscilik aliabilmekte iken 7 gun 12 

saat lik calisma ile haftada 77 saat, 7 gun 24 saat calisma ile 154 saat iscilik satin 

alinabilmektedir. 

Bu sistemin avantajlarindan birisi de ulasim masraflarini nerede ise %50 assagiya 

cekebilmesidir. 

Kapasite arttirmak adina mevcut makine parki ile en fazla uretim zamani elde 

edebilmek, fazla mesai kullanimini yok denilecek seviyeye indirmek icin en iyi alternatif 

olurken calisanlarin sisteme adaptasyonu ve kabulu icin olasi fazlamesai kayiplarini tolere 

edecek bir ucret iyilestirme calisanlar acisindan da cazip bulunmasi icin gerekli olabilir,  

7 gun 12 saatlik uygulama taslak vardiya programi assagidaki tabloda gorunebilir. 

 

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

B A A A A B B B B A A A A B B B B 

 

A 1nci ekip,  B ise ikinci ekibi temsil etmektedir. Isletme icerisinde bu sisteme 

gecebilmek icin tum ekibin yedeklenmesini beklemeye de gerek olmayip ekibi hazir edilen is 

birimleri peyderpey uygulamaya gecirilebilir.  

7 gun 24 saatlik uygulama icin 4 ekip kurulmasi gerektiginden bahsetmistim, tabloda 

ekip ve degisim taslak programini gorebilirsiniz; 
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GENEL MUKAYESE 
 

KONU Tek vardiya (mevcut 
duzen) 

7.5 saatlik vardiya 11 saatlik Calisma 

Haftalik Calisma 

saatleri genel 

45 saat 90 saat/135 saat  77 Saat / 154 saat 

Haftalik Calisma 

saatleri kisi basi 

45 saat 45 saat 39,375 saat 

Fazla mesai ihtiyaci Siparise yetisebilme 

icin max 90 gun/270 

saat 

Cok zorunlu hallerde 

Pazar mesaisi alinabilir 

Haftada 7 gun calisildiginda 

fazla mesaiye ihtiyac kalmaz 

Ulasim Sabah gidis, aksam 

donus, ihtiyac 

oldugunda fazla mesai 

icin kalanlarin transferi 

Sabah, ogleden sonra ve 

gece vardiyalari icin 3 

kez transfer ihtiyaci 

12 ya da 24 saat calismaya 

bagli olarak bir ya da iki kez 

transfer ihtiyaci 

Yemek Tek ogun yemek, 

Vardiyaya kalislarda 

ilave yemek ihtiyaci 

Vardiya basina en az bir 

ogun yemek 

Gunduz gelenler icin icin 2 

ogun (ogle-aksam), gece 

gelenler icin 2 kez aksam-

sabah kahvaltisi/Corba 

menusu) 

Paydoslar 1 kez yemek paydosu 1 kez yemek paydosu 2 kez yemek ve dinlenme 

paydosu 

Personel ve 

Mavi/Beyaz yaka 

orani 

Tezgah kapasitesine 

gore kisitli sayida 

uretim personeli, 

Mavi/Beyaz yaka orani 

yuksek 

Bulunabilen ve 

yetistirilebilen oranda 

mevcut tezgah 

kapasitesinin 2 ya da 3 

katina kadar eleman 

Bulunabilen ve 

yetistirilebilen oranda mevcut 

tezgah kapasitesinin 2 ya da 4 

katina kadar eleman, 

Mavi/Beyaz yaka orani dusuk 

Egitim faaliyetleri 

icin zaman bulabilme 

Mesai icerisinde yapma 

zorunlu 

Mesai icerisinde yapma 

zorunlu 

Haftada alinan 5,625 saatlik 

eksik mesaiye karsilik 

dinlenme gunlerinde 

yapilabilir, 

Iyilestirme 

faaliyetlerine zaman 

bulabilme 

Mesai icerisinde yapma 

zorunlu 

Mesai icerisinde yapma 

zorunlu 

Haftada alinan 5,625 saatlik 

eksik mesaiye karsilik dinlenme 

gunlerinde  yapilabilir,  

 

Tekrar hatırlatmak gerekir ise; 

Bu sistem zaman satin aldigimiz, uretim atelyelerinde uygulanabilecek bir modeldir,  

Ofis calisanlarina uygulanmasi ozellikle muhasebe, personel, satinalma, pazarlama 

gibi departmanlari icin su an icin imkansizdir.  

Uygulanabilecek birimlerde yetkin vardiya amirleri ile sistem kolaylikla isletilebilir.  

Biz 10-12 yil oncesinde bu sistemi Izmir’li bir KOBI’ de uyguladik, TKY ve 

egitimleri ile surekli iyilestirme faaliyetlerine olumlu etkiler veren sonuc aldik. 

Saygilarimla… 

 

 



318 

 

I. Konya Kent Sempozyumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


