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işletmelerde Uygulanan

Alternatif Çalışma Saatleri Programlan
. Minö ÖZEVREN (*)

Bütün teknolojilerin temelinde ihtiyaçların karşı·lanması için btr
yol bulma ve bu sayede insanın gücünü arttırmak ve yorucu işleri hafifletmek arzusu vardır. Teknolojideki bu gelişmeler ülkelerin ekonomilerini de etkilemektedfr. Ekonomideki bu değişmelere paralel olarak emeğin iç yapısı da farklılaşmaktadır.
.gücünün çoğunluğunu uzmanlar ve hizmet sektörü oluş
turmaktadır. Bu işler diğerlerine nazaran daha az bağımlı işler olduğu
için alternatif çalışma saati uygulamalarına daha uygundurlar. Hizmet sektöründeki bu nısbi büyüme kadınların işgücüne daha çok katılması ve çalışma saatlerinin uzun dönemde azalması ile de desteklenmektedir. Çünkü uzmanlaşma işleri, bedeni işlerden fikri işlere
doğru yöneltmektedir.
Şimdi iş

Teknolojinin ülke ekonomisinde meydana getirdiği bu değişik
likler işletmen·in ·idari bölümünü de yakından etkilemektedir. Bu etkilerden biri de ofislerin bilgisayar gibi gelişmiş malzeme ile donatıl
masıdır. _ Bu durum birçok sorun ve çözümü de birlikte getirecektir.
Bu sorunlardan biri çalışma saati programlarının yeniden düzenlenmesidir.
Alternatif çalışma saatleri programları bu gelişmelerin çağdaş
yönetim anlayışına etkisiyle doğmuş bir programdır. Bugün ge1işmiş ·
ülkelerde geleneksel çalışma saatleri programlarına karşılık alternatif çalı'şma saatleri programları uygulanmaktadır.
Literatürde üç alternatif çalışma saatleri programlarından bahsedilmektedir. Bunlar, esnek çalışma saatleri programları, sıkıştırılmış
çalışma saatleri programları ve kısmi çalışma saatleri programlarıdır.

*) 'Dol<tor - İşletme Bölümü .
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A.

Esnek-Calrşma

Çağdaş

yönetim

Sa·a tleri

anlayışının

ortaya

çıkardığı

bir

çalışma

saati

programıdır. Calışanlara hayatlarını çalış
ma süresi dışında gönülle-

rince kullanabilme ve işine kendisini tüm zevk
li uğraşlardan ve sorumluluktan ayıran bir olay gözüyle bakmama
olanaklarını sağlayan
bir çalışma programıdır. Düzenli veya tam gün
çalışma saati ni ortadan kaldırarak, işgörene iş hayatıyla iş tjışı
yaşamını daha dengeli
bir şekilci~ düzenleme olanağını verir.
a)

Başlıca

Kullanma Yerleri ve Nedenleri

Esnek-çalışma . saatl erinin gelişimine
bakarak, bağıntılı ve grup
çalışması yapmayan kişi ve kişiler için. ideal oldu
ğunu söyleyebiliriz.
Özellikle bir işletmede yöneticilerin, büro perso
nelinin ve araştırma
ve geliştirme bölümlerinde çalışanların ıbu çalış
ma saati program~a
rını uygulamalarının çok başarılı
ve verimli olabileceklerini söyleyebiliriz. İşletme büyüklüğü ile de esnek çalış
ma saatleri uygulaması
arasında bir ilişki vardır. Esnek çalış
ma saatl eri cok kişinin çalıştığı
büyük işletmelerde daha paşanlı bir şekilde uygul
anır.

Genel olarak esnek çalışma saatlerinin yüzyü
ze ve geniş bir ileveya koordinasyon isteyen işlerde kullanımın
ın daha zor olacağı düşünülmektedir. Özellikle vardiya
usulü çalışılan qreti m birimlerinde ve mon taj hattında uygulanmasının zor
olduğu söylenirse de
uygulamada böyle olmadığı görülmüştü 'r.
tişim

b) Türleri ve

Uygulaması

Esnek çalışma saatlerinin türlerini ve uygulaması
nı anlat mada n
evvel, bu programı daha iyi anlayabilmek için
onun temel işlemlerini
belirlemekte yara r vardır. Bunlar (1) :
·
- çekir dek zaman
· - ·işgünü uzunluğu
- esnek zaman bandı
- öğle yemeği arası
- yerleşmiş dönemler (Settlement Period)
- borçl anma
1) RONEN Simcha, Flexible Worki ng Hours
,
1981, s. 39-47.
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ıMc.

Graw Hill ine., New York.

Çekirdek zaman : Bütün işçilerin işde bulunmaları gereken zaman dilimidir. Bunun esas amacı kişilerarası iletişimi ve bilgi alışve
rişini sağlamaktır. Keza dağıtım ve ,.tüketici hizmetleri ve holkla iliş
kiler için en az ayrılan saattir.
Devamlı bir çekirdek zaman yerine ikiye veya üçe bölünmüş çekirdek zaman kullanılabilinir. Bazen de çok .fazla esneklik sağlana
bilir. örneğin, işgören çekirdek saatte de gelm~z fakat aynı gün
içinde bunu telafi edebilir. Buna «çekirdek zaman sapması» adı verilir.

İşgünü uznluğu : İşletmenin öçık olduğu saatler demektir. İşgünü
uzunluğu

en az 8 saat, en çok 24 saat olur. Bunun uzunlµğu sistemin
esnekliği açısından çok önemlidir.
Esnek zaman bandı : İşgünü uzunluğu içerisinde çalışanların
kendi programlarına ve firmanın belirlediği işde bulunulması gereken zamana göre çalışanın işde bulunması gereken bir zaman dilimidir. İşgörenin işe gelmesi ile başlar, öğle yemeğini de içine alarak
işgörenin işden ayrıldığı saatte sona erer. En · yaygın olanı gül') Ü üçe
bölen esnek zaman bandıdır.

7.00

9.:00

. 12. 00 14. 00

16.0'o 18.00

Esnek Çekirdek Esnek Çekirdek Eşnek
Zaman Zamaµ· · Zaman Zaman

Zaman

-İşgünü Uzunluğu
Şekil

12 -

Hergün 11 ,s aat

acık

kalacak bir firma için

düzenlenmiş

bir

işgünü uzunluğu·

Öğle yemegı arası : Karışık düzenlenen yemek satleri; Farklı
işgören gruplarının

yemek saatleri ka'rışık düzenlenebilir. Böylece kafeteryadaki izdiham önlenmis olur.
·'

Yarı

esnek yemek saatleri; Yemek arası için · işi bırakma saati
işletme tarafından düzenienir. Şahit bir yemek zamanı ve en az yemek arası saati vardır. En az yemek arası süresi işletme tarafından
belirlenir ve · bu zaman zarfında işgôrenin çalışmasına müsaad.e edil.;.
mez. Yarı esnek yemek arası da kafeteryadaki izdihamı önlemek için
düzenlenir.
•
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Esnek yemek saatle ri; İşletme gün ortasında iki
çekird ek saat
arasında esnek bir zaman belirle r. Yeme
k arası en az yarım saat ve
en çok 2 saat olur. Bu uygul ama kişiye alışveriş,
evinde yemek yeme
veya daha fazla çalışıp işinden erken çıkma
veya geç gelme gibi
olana klar sağlar.
Yerleşmiş dönem : İşletmenin borçl anma ve
alaca klanm aya müsaade ettiği zaman süresidir. Esnek-çalışma saatle
ri ,sistemi altında
gerçe k çalışma saatle ri sözleşme ile belirlenmiş
saatle rin aynı olmayabilir. Sözleşmeyle belirlenen saatle rin üzerinde
meydana gelebilen
bu saat diliml rine «yerle~miş döı;ıem» denir. Kanu
na göre sözleşmeye
ve organ izasy onel sınırlara bağlı · olan bu dönem
değişebilir. Yerleşmiş dönem in bir hafta olduğu döne
mlerd e sözleşmedeki kayıt
lara bakılır. örneğin hafta da 40 veya 45 saat
çalışılacak gibi.
Yerleşmiş döne m muhasebe döne minde n farklıd
ır. Örneğin calı
~anlar ödeme çekle rini 2 hafta da bir alırlarken
yerleşik dönem 1 ha'f-

ta olabil ir. Faka t netice olara k 2 hafta da bir 2 dönem
birbir ine eşittir.
Temel olara k bir kişi diğer bir gün borcu nu ödem
ek üzere yerleşmiş dönem içeris inde çekird ek zama
n veya esnek zama n içerisinde işi bırakabilir. Sadece istenen hafta sonun
da sözleşmedeki saatler kada r çalışmış olmasıdır.
Borçl anma : Esnek-çalışma . saatle ri sistem i · bir
kimseye saatlerden .alacak ve borçlarını bir yerleşrııiş dönem
den diğer bir yerleş
miş dönem e taşıma imkônı verir. Eğer
bir yerleşmiş dönem bir hafta
ise ve sözleşme ile belirle nen saat de 40 saat
ise işgören bir hafta
35 saat çalışmışsa ertes i hafta 45 saat çalışarak
bunu öder.
Sistemin temel işlemleri belirle ndikte n sonra çalışa
nlara ve sendikay a uygul ama 'hakkında bilgi verilir . Genelde
insan lar anlamadık
ları birşeye karşı diren e göste rirler.
Yapılacak değişikliklerden biri de
eğitim faaliy etleri dir. Özell ikle alt kademe yönet
icileri nin sistem ictn
eğitilmeleri gerek ir. Çünk ü çalışanların
kendi kendile.rini kontr ol ettkleri bu sistem de alt kademe yönet icileri esas işlevl
erinden biri olan
kontr ol görev inin ellerin den alındığı ve otorit elerin
in zayıfladığı inancındadırlar. Bu tür sorunların çözüm
ü bilgile ndiril erek halled ilebili r.
Esnek-çalışma saatle ri ile çalışan nezar
etçile rin de belirsizliği yen. mek, kısa süreli plônl ar yapm ak, kontr ol mekan
izmasını değiştirmek.
daha demo kratik bir lider olmak, açık ve etkin
iletişim kurm ak gibi
yeni hüner leri öğrenmesi gerekir. Alt kademe Y.ö
netici lerinin yanı sıra
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orta kademe yöneticilerinin de görüşleri alınmalı, bu çalışma programı hakkında aydınlatılmalı ve varsa sorunları çözümlenmelidir.
Esnek çalışma saatlerini haHalık, aylık ve yıllık esnek çalışma
saatleri olarak zaman dilimlerine göre ayırab,iliriz. Bunlar da esneklik durumlarına göre kendi içlerinde çeşitli şekillerde düzenlenebilirler.
aa) Esnek-Çalışma Günü Düzenlemeleri : Sistemin esneklik seviyesini belirlemek için tayin edici faktörler yönetim, işgörenlerin ihtiyaçları, kanun ve sözleşme sınırlarıdır. Çekirdek zamanın sayısı ve
genişliği çalışma gününün genişliği bu sınırlar içerisinde uygulanır.
i) Basamaklı Sabit Çalışma Programı : Bu programda başlama
ve bitiş saatleri, kullanılan kartları delmek için, asansör, kafeterya
ve otoparktaki kuyrukları önlemek için, işletme tarafından departmanlar için farklı başlama ve bitiş saatleri olarak düzenlenirler. Bu
programda işgörenlerin başlangıç ve bitiş saatlerini seçme fırsat
ları yoktur. Programların farklılıkları 5-15 ve 30 dakika aralıklı olabilir.
Büyük işletmelerde yemek tatili de basamaklı düzenlenebilir. BÜ
durumda yemek ara~arı sabit, başlama saatleri değişkendir.
Yaz Mevsiminde Basamaklı Saat Uygulaması : Bu .yaz mevsiminde günlerin uzunluğu dolayısıyla daha erken işe gelme ve daha
erken işi terketmeyi kapsar.
ii) Değişken-Çalışma Programları : Bunları «esnek-tur» ve «kayan gün» olarak ·iki grupta inceleyebiliriz.
Esnek-tur modelinde çalışanların belirli sınırlar içerisinde başla
ma ve bitiş saatlerini belirlemelerine izin verilir. Bu kararlar kişisel
veya grup olarak verilir. İşgörenler bu saatleri belirledikten sonra ilk
belirleme dönemi için bu program sabit olur. Bu belirleme dönemi
genellikle muhasebe dönemidir (2).
Kayan-gün modeli
içerisinde işe geliş ve

çalıŞanlara işletmeAin belirlediği
gidiş

esnek band
saatlerini kendilerinin belirlemesine izin

2) ABD personel yönetimi ofisi bu program tipine «taun> terimini kullanmıştır.
_«Esnek-tur, «secilmiş-tur» terimleri ·gibi.
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verir, faka t hergün 8 saat çalışmak şarttı
r. Çeşitli alt düze nlem eleri
vardır. Örneğin yemek_ arası sabi t veya
değişken olab ilir (3).
bb) Esnek-Çalışma Haftası Düze nlem eleri
: Bu düzenlemeler aynı günl ük düzenlemeler gibi yapılır . .Borç
lanılacak günl er işletmeler
tarafından belir lenir .
Çekirdek zamanda izin veren bir işletme
çekir dek günl er düzenleyerek gelin ecek günl ere kara r verir. Çeki
rdek günl er genellikle salı,
çarşamba ve perşembe günl eridi
r. Çeki rdek zamanda gelmemeyi önleyecek diğer bir yol gelinmeyen ·çeki rdek
. zaman sayısını sınırla-.
maktır. Örneğin bir işletmede günde
2 çekir dek zaman ve hafta da
10 çekir dek zaman varsa ve bir işgören 2/10
gelm eyeb ilir deniyorsa_,
bu bir bütün gün veya 2 yarım gün gelin
meyebileceğini göst erir.
Çok esnek bir sistem işgörenlerin hafta
sonu tatill erini hafta
ortası almalorına izn verir . Baze
n işgörenler cum artes i ve pazartesiye bitişik bir gün izin alır ve hafta sonu
tatili ni 3 güne çıkartabilir.
'

.

cc) Esnek-çalışrl)a Ayı Düzenlemeleri :
Bazı işletmelerde muhasebe dönemi ile yerleşmiş dönem aynı
zamanda meydana gelir.
Bu gene llikle 1 aydır. Bu . şartlar altında baze
n alacaklı ve borç lu saatler in bu hafta dan gelecek hafta ya taşı
nmasına izin veril ir . . Anca k
bunun belirli koşulları vardır. Bun lar:
~

işin aksamaması.

izinli · günl erin nezaretçi
borç /alac ak dengesinin

tarafından onaylanması,

aşılmaması

(4 )

dır.

dd) Esnek-Calışma Yılı Düzenl_emeleri :
Esnek-çalışma saat lerinden sonra esnek çalışma yılı da Alma nya'd
a uygulanmaya başladı.
Bu sistemde işgörenlerin sözleşmeleri yıllık
çalışma saat leri. üzerinden y'apılmal<tadır ve çalışanlar çalışma
saat lerin i seçmede aşağı
yukarı serb est bırakılmaktadırlar.
3) Bu ·konud a New York' ta «Mutu al Life
lnsura nce Gompany» de yapılmış bir
Lygulama vardır. 1BU' uygul amad a işgöre
nlerin işe farklı saatle rde gelme lerine
izin
verild i. Fakat borçla nmay a izin verilm edi.
6 ay sonrn ki bulgu lar şöyleydi: V~rim
lilik hergün o/q 8.1'1ik "bir artış; gec kalma
, ulaşım zorluğunda azalma ve moral de
artış. Ayrıca nezar etçile r de progr
amda n memn undur ve uygulamayı iste-d
iklerini .
belirtt iler. Cynth ia FIEL:DS, Varia ble Work
HoLtrs, The Experience, Personnel Journ
al,
53, Eylül 1974, s. 675-678.
.
4) HiMMETOGLU, Bülend, Esnek Çalış
ma Saatl eri, (tebliğ), 19-82, s. 12.
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birçok işlevleri hep yıllık düzenlenmektedir.
de işletme
örneğin satış tahmin leri ve bütçe gibi. Çalışma saatler i
nin dolaysız işlevlerinden biri olduğuna göre, çalışma saatler inin de
yıllık ol.arak düzenlenmesi normal dir.
işletmenin dolaysız

işletmenin işyükü mevsimden mevsime ve günden güne farklılık

göstermektedir. Bu bakımdan da esnek çalışma saatler jnin yıllık dü·
1
zenlenmesi gereklid ir.
önce işletmede tam gÜn veya kı$ml ·gün çalışma saatler! belirlenir. örneğin, tam gün çalışma ayda 173 saat, kısmi çalışma saati
ise 60 saat ile .160 saat arası ve alac_aklı borç dengesi ise 50 saattir
denebilir. Bu şema açıkça ortay konduk tan sonra bilgisay arla her5
·
kesin çalışma saati hesapla nabilir ( ).
Genelde çalışanların işlerin az olduğu dönemde borçlanıp yoğun
rın . çalışma
olduğu döneml erde alacaklandırılırlar. Bu tıpkı bankala
larına benzer. Bazen borçlu, bazen alacaklı olunur.
bir uygulama şekli de senenin 3 ay veya 6
di~er günleri izin almaktı~.

Değisik

çalışıp

En önemli avantajı talepte ki dalgala nmalar a göre
lerinin ayarlan abilmes idir.

ayı

tam gün
1

çalışmg

saat-

c) İşletmeler Üzerindeki Etkileri
Esnek çalışma setlerin in hem işletrıeler ve hem de işgörenler
şekilde sıralaya~
açısından birçok olumlu etkileri vardır. Bunları şu
biliriz:
- İşe alma ve personel devir oranında azalma : Bu program la
hem işletmenin pazarı genişlemekte, hem· de çalışanların . çalışacağı
ağı işletmeyi
işletmeyi seçme şansı artmaktadır. Bir kimsen in çolışac
seçme şansı olması demek, o işletmeden kolaylıkla ayrılmayacağı demektir. Böylece personel devir oranı düşecek, verimlil ik artacaktır.
-

İşe geç gelme ve devamsızlıkların azalması : Birçok neden-

ayda ortalama
5) Almanya 'da bir perakend e satış mağazasında, bir tezgô'htar
olması dolayısıyla ve
y.oğun
işlerin
ayında
ocak
ve
istediğini
çalışmak
110 saat
ını, şubatta kayak
çocuğunun okul saatlerin i göz önün·e alarak 150 saat çalışacağ
ise tam-gün camartta
ve
ını
çalışacağ
saat
70
yapmaya gideceğini, bu yüzden
Now lt's FlexiHours,
Flexible
After
'BUCK
CLUTTER
David
ir.
bildirmişt
ı
lışacağın
31-32-36.
s.
3,
No:
years, lnternati onal ~anagement, Ma;t 1982, V. 37,
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lerle çalışanlar işe geç gel irle
r veya hiç gel me yeb ilirl er. Sab
it çalış
ma saa tler i ile çalışanlar bu
tak dird e faz la çalışma yaptır
mak ve işe
1,5 katı ücr et öde me k zorund
a kalır.lor. Esnek-çalışma saa
tler i ile fazla ödeme yapılmaz, çalışa
nlar alacaklandırılır
veya borçlandırılırlar (6 ).
Eğitim : Esnek-çalışma
saa ti programlarıyla eğitim
fırsatları
da arttırılmaktadır. Çalışanla
r . çalışma saa tler ini
aya rlay ara k bazı
kurs ve pro gra mla ra devam
edebilirler.
Ayrıca esnek-çalışma
saa tler i uygulandığı zaman
iş gru bun dak i
plônlamanın artışından dol
ayı · çalışanlar kendi işleri
ve
diğ ·er işler
hakkında dah a faz la bilg
iye sah ip olu rlar . Esnekliği art
tır
abi
lmek için
işgörenler yat ay vey a
düşey diğer çalışanla
rın da işini yapmayı
üslenirler. Böylece hem hün er
ve kab iliye tler ini geliştirirler
ve hem de
sıkıcı bir hal e gelen işlri
dah a da aza ltab ilirl er (7).
- Çalışma gün ünü n uzunlu
ğu, ser ma ye kaynağını
n etk in kul la
nımını arttırır. Fab rika
ve araçların daha faz la kul
lanılmasıyla mali·
yet ler düşer ve ver iml ilik arta
r.

- Veriml'ilik artışı : Esnekçalışma saa tler inin
uygulanması ile
personel yön etim i işlevlerinde
n mo ral, işe d~vamsızl
ık,
personel devir oranı, işe adam alma, iş
tatm ini ve faz la çalışma saa
tler inin azalması üze rind eki olu mlu
etk iler i yer iml ilik artışının tem
el
ned
enleri olmaktadır.
- İş kazakırında azalma :
İhtiyaç duy ula n zamandan
daha fazla çalışılmad°ığından ve çalışm
a hayatı üze rind eki bazı bask
ıları aza lttığından dolayı iş kaz
alarında bir aza lma · gör
üle bili r. Bu durum hem
ham madde, ma kin e ve person
el ile ilgil i ma sra flar da ve hem
de aci l
servisin sosyal ma liye tler i ile
has tan e masraflarını azaltır.
Öze
llikl e
sabahları olan iş kazala
rında bir azalma gör üle
bili r (8 ).
Esnek-çalışma saa tler
inin olumsuz yanları arasında
da şunlar sı
rala nab ilir:
6) Car rol J. SWART, A Flex
ible App roac h to Wor klng
Hours, AMACOM. New
Vork. 1978, s. 212.
7) Bu duru m iş zenginleştir
meye benzer. ·Anc ak
bura da amaç, arkadaşı gelmediği ve/v eya yapılmas
ı gerektiği zaman bir
çalışanın arkadaşının
işini de yap abile cek duru mda olmasıdır.
8) Lules, R. AR:BOSE. Putt
ing 9· ta 5 up on the Shelf,
lnte rnat iona l Man age ment, V. 36, No: 10, Ekim 1981
, s. 16-20ı.
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1

- Esnek-çalışma satleri maliyetler de bir artışa neden olur. Su
maliyetler i ikiye ayırabiliriz. Birincisi Hk yatırım sermayesidir. Bir organizasyon esnek-çalışma saatleri uygulama ya başlayacağı" zaman
bir idare grubu kurar. Bu kişilerin maaşları, seyahat masrafları, sekreter masrafları, kullandıkları araçların ve kırtasiyenin masraflarıdır.
İkincisi ise, uzun dönemli genel masraflar daki artıştır. Esnek caıı,ma
saatleri uygulamasıyla işletmelerde yüzde 25 ilô yüzde 50 arasında
değişen genel masraf artışları görülmüştür. Çünkü işletme sabit çcilışma saatine nazaran hergün daha uzun süre acık kalmaktadır.
- Çalışanların daha az bir zaman ·işyerinde bulunma mecburiyeti iç ve dış haberleşmeyi bozabilir : Eğer işletmede zaten haberleşme ve koordinas yon sorunu varsa esnek çalışma saatl~ri uygulaması bu sorunu arttırabilir. Bu konuda bir yazar Avrupa ve ABD'deki
tecrübele re dayanara k 3. soruna dikkati çekmiştir. Bunlar, program9
lama, nezaret ve iletişimdir ( ).
- Esnek-çalışma saatlerini n istismar edilmesi : . Esnek-çalışma
saatleri karşılıklı güven ve sorumlulu k temeline dayandırılmıştır. Bazı
işletmelerde çalışanların hile ile sistemi bozdukları, ancak bu kişi
lerin oyununun bütün · gruba zarar vermesi dolayısıyla arkadaşları tarafından şikôyet edildikler i görülmüştür .,
..:._ Bazı personelin esnek saatlerde hazır bulunma zorluğu :
İşletmenin bakımı ve korunması ile ilgili personeller,· santral memursaları, resepsiyo nistler, ·kafeterya işleten kişiler gibi kişilerin esnek
sınırlı
atlerde işyerinde bulunmaları zordur. Bu kişiler için ya daha
esnek saatler veya farklı ücret uygulama'l.arı tavsiye edilir.
B.

Sıkıştırılmış-Cahşma

Saatleri

Programları

Sıkıştırılmış-calış.ma saatleri haftalık standart ca~şma saatlerini
koruyarak çalışılan gün sayısını azaltma yöntemiyl e düzenlenen bir
çalışma programıdır. Buna «Sikıştırılmış-calışma ·haftası» adı da verilir.

a)

Başlı.ca Kullanım

Yerleri ve Nedenleri

Sıkıştırılmış-çalışma saatleri 500 kişiden daha az kişi çalıştıran
küçük işletmelerle, sendikalaşmamış işletmelerde önceleri denenmiş9) Janice Neipert HEDGES, Flexible Schedules: Problems a·nd lssues, Monthly
Labor Review, S. 100, Şubat 1977, s. 62-65.
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tir. 1970'1erden son ra büy ük
kullanıldığı görülmüşt
ür (10 ).

firmaların

küç ük dep artm anl aqn da da

Sıkıştırılmış-çalışma

saa tler i eskiden insanların
günboyu çalış
ilham alınarak düzenlenmiştir:
Anc ak artık işler bas it ve
...kol ay değildir. Daha karmaş
ık ve daha çok zihinse
l ,gü ç ~arcan~a
sını ger ekt irir. Bu pro
gra m fiziksel veya zihinsel ola
rak yor ucu işler
de kullanılamaz.
masından

Sıkıştırılmış-çalışma saa
tler i öze llikl e perakende t'ica
ret ve hizme t sek törü nde rahatlıkla kull
anılabilen bir programdır.
İma
lôt sektörü nde me vsim lik işlerde yoğ
un bir şekilde kullanılabil
ir. -

b) Tür leri. ve

Uygula!11ası

Sıkıştırılmış-çalışma
saa tler inin çeşitli
Haftalık çalışma sat leri
3, 3,5 ve

düzenlemeleri yapılabilir.
4 gün lük çalışma programları
şek
linde düzenlenebilir. Bu pro
gra mla r kısa bir süre için vey
a
me
vsim
lik. yapılır. En az 12, en çok
55 haftalık uygulamaları da
görülmüştür.
En çok gör üle n 3 pro gra m türü
vardır. Bun lar (11 ) :
- Ha ftad a 4 gün ve günde
1O saa t çalışma
- Haf tad a 4,5 gün ve günde
9 saa t çalışma
- Haf tad a 3 gün ve günde
12 saa t çalışmadır
Bunların . dışında başka
şakiler
Haftanın

de uyg ula nab il'ir :

7 günü ve 24 saa t

çalışılan firm ala rda gün
de 12 saa tlik var diy ala r şeklinde çalışm
a yapılabilir. Bun lar has
tah
ane
ler ve bil9is yar işlemleri gibi işlere · uyg
ulanır. Devamlı çalışıla
n işletmelerde
10 sat lik var diy ala r uygun değ
Üdir. Böyle yer lerd e 12 sa·
a t 2 var di. ya veya 8 saa t 3 var diy a
yapılabilir.

Bazı devamlı çalışması
.

'

.

gereken . işletmeler ·günde 12
saa tlik 4

10} Sıkıştırılmış çalışma saa
ti uyg ulay an işletmelerin bazı
ları :
1 - Chr ysle r Cor pora tion
(gün sayısını azıtmak iste dile
r) ·
2 - Met ropo litan Life lnsu
ranc e (hqf tada 3 gün, gün de
12,5 saat). 1974
3 - Sam son ite Cor pora tion
, 1970-1971 (haf tada 4 ·gürıl
ük bir prog ram }
4 - Torb es mag azin es
GLICKMAN, Albe rt S., BRO
WN Jen ia .H., Cha ngin g Sch
edu les of Wor k, The
W.E. Upjo hn lnst itute for Emp
loym ent Research, Kala maz
oo
1974.
·
11} WEINSTEl.N , Har riet Bold
berg , A Com pari son of Thre
e Alternaıtive Wor k
Sch edu les : Flex lble Wor k Hou
rs, Com pac t Wor k Wee k and
Stop pere d Wor k Hours,
The Wha rton Sch ool Univ ersi
ty of Pemysylvansa, Phil ade
lphi a, 1975, s. ,13.
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vardiya çalıştırırlar. İşçiler 3 veya 4 günlük çalışmadan ve gece veya
gündüz vardiyasından birin~ tercih ederler. Her 24 haftada bir dönü12
şüm yapılır ( ).
Sıkıştırılmış-çalışma saatlerini tamgün çalışma tipi istihdam olarak düşünebilriz. Fakat bu .haftada S günden daha az bir çalışmadır.
Bu programda haftalık çalışma saati değişmez ve personelin kendi
çalışma saatlerini düzenlemesine izin verilmez.
1

saatleri uygulaması ile iŞletmenin bütün iş
geçirm~k gerekir. En başta gözden geçirigözden
yeniden
levlerini
lecek konu üst yönetimin bu çalışma saatinin uygulamasına ihtiyaç
duymasıdır. Bundan sonra kanunun, tüzük ve yönetmelik lerin müsait
olup olmadığına b~kılır. Bunda önemli olan günlük 7,5 saatin üze13
rindeki çalışmaların fazla çalışma sayılıp sayılmayacağıdır ( ). Daha sonra hizmet sözleşmeleri ve sendika ile görüşmeler yeniden gözden geçirilir. Haftalık çalışma süresi ve ödeme süreleri ve miktarı
aynı kalmak . koşuluyla haftada kaç gün çalışılacağına karar verilir.
Karar verme sürecinde gözönünde bulundurulacak diğer bir konu
da nezaretçilerin durumud_ur. Genel olarak nezaretçi bir işletmede
kontrol alanı içindeki işçilerden 10-15 dakika daha evvel gelir. İşin
plônlamasını yapar ve yine 10-15 dakika daha geç çıkar. Bu.şartlar
altında nezaretçinin çalışması daha uzun süreyi işgal edecektir ve
nezaretçilerinin de sıkıştırılmış-çalışma saatleri ile calışmosı gerekmektedir.
Sıkıştınlmış-çalışma

C. İşletmeler Üzerindeki Etkileri
Sıkıştırılmış-çalışma

saatleri

uygulaması

işletmelerde başarıyla kullanılmıştır.

leri

şunla~dır

(14 )

Bu

az olmakla birlikte bazı
saatinin olumlu yön-

çalışma

:

Eli Ully Gompal')y, günde 12 saat çalışan 4 vardiya çalıştırdı. Bu
devamlı çalışması gereken ıbir fabrika idi. işciler 3 veya 4 gunlük calışmadan ve
gece veya gündüz vardiyasından birini tercih ettiler. Her 24 haftada bir dönüşüm
sayapıldı. Güney Carolina'da Dupont ·işletmesi sabah ve a·kşam 6 şeklinde 12
atliık vardiyalar 'k ullamyordu.
James A. SREAUGH, The Twelve Men Wörkday : Differing Employee Reactions,
Personnel Psychology, 1983, s. 2, 36·, 279.
13) Türk iş mevzuatında haftalık çalışma ·saati esas alınmıştır. Haftada 5' gün
.
çalışan işletmeler günde 9 saat çalışmaktadırlar.
14) Robert D. BRINTON, Effeçtiveness of -the Twelve Hour Shift, Personn.e l
Journall, May 1983, s. 39·3-39'8. BREAUGH JAMES A., s. 277.
12)

AıBıO'de
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-- İşletmeye geliş günlerini azalttığı için
çalışanın yolda gecen
ve işe gelm ekle günü bölmediği için çalış
anın boş zamanını

zamanını
arttırır.

- İşgören daha az gün işe geleceği için,
işe gelip gitm e maliyetini azaltır. Ayrıca trafik sıkışıklığına
da kısmen katkıda bulunur.
- İşe başlama ve bitirm ede temi zlik veya
hazı,rlıkla ilgili maliyetleri azaltır. Daha etkin bakım programlar
ı yapılabilir.
-

İşgörenlerin işe gelmemeleri halin de ücre
tinin büyük bir kıs

mı kesileceği

için, işgörenlerin şahsi randevuları için aldık
ları
azalır. Devamsızlığın azalması
verim lilik ve işin kalite

izinle r
sinde bir artış

meydana getir ir.
-

Ekipman

kullanımını artırır.

- , Daha fazla ürün taleb inin sebep olduğu
fazla çalısmayı azal'
ve prog raml ama problemlerini kolaylaştırır.
Vardiya sayısı azaldığından dolayı kişi başına verim
lilik artar . ·
.:::.... İşgören gönü llü çalıştığı için mora li yüks
ektir. İşini daha cok
sever ve ondan daha çok tatm in duyar.
tır ·

Olumsuz yönle rini de

şu şekilde sıralayabHiriz

(15 )

:

- Çalışanın yorgunluğunu arttırır : Yorg
unlu k artışı hata ve
zaların çoğalmasına ve işin kalite
sinin azalmasına neden olur.

kaAncak burada bir konuya dikka ti çekm ek gere
k. Bir yazara göre 3 tip
iş vardır. Bunl ar ağır kas yorgunlu
ğu gere ktire n işler, bilgi ve hüne
r
isteyen işler ve ritmi k hare ketle rle yapıl
an işlerdir. Sıkıştırılmış çalışma saat leri birin ci grup ta kull
anılamayacağı gibi ikinc i grup ta
da
sınırlı olara k kullanılır. Genelde
sıkıştırılmış-çalışma saat leri ritmi
k
hare ketle rle yapılan işlerde kullanılmaktadı
r. Ritm ik hare ketle r monoto nluk getir mek tedir . Uzun süre yapıl
masının monotonluğu arttıüale S. BEACH, Perso·nnel : The Mana geme
nt of People At Work, 38 Maem illan
Publi·shi,ng Co. ine., New York, 1975, s.
773.
·
David Mv. MACLAN, The Four Day Work
Week, Preag er Publisher. New York,
• 1977, 6. 83.
15) ROETLISBERGE:R F.J., DIGKSON Willia
m J., Mana geme nt and the Work er,
15. B. Harw ard Unive rsity ıpress, Bosto n,
1.970, s. 40-92.
HENEMAN Her.bert, SCHWAB Donald
P., FOSSOM Jo·hn A., DYER Lee O.,
· Person·n el/Hu man Reso urce Mana geme
nt, Revis ed Edition, Riehard O. Trvin
ine.
lllinoi s, 19-83, s. 595-.
1
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racağına inanıyorsak da aynı yazara göre monotonluk kişinin
dılışındc:in,

yora-

tutumundan ve cevre faktörlerinden kaynaklanan bir olay-

dır. Gerçekten de bazı kişiler aynı işi yapmaktan zevk alırlar. Değişik
işlerd~n

çekinirler.

- Çalışan anneler, bekôrlar ve
istemezler.

yaşlılar

bu programla

çalışmayı

- İkinci bir . işde çalışma imkônı yaratır. Onun için de personel
daha çok yorulur. Ancak bu program bazı eğitim faaliyetleri ile birlikte yürütülebilir. .
- Eğer bir vardiya kullanılıyorsa ekipman veya imkôn
çoklu vardiya sistemine göre daha düşüktür.

kullanımı

- Eğer kanun ve yönetmelikler veya sendika ile yapılan sözleş
meler müsait değilse o zaman fazla çalışma ödemesi yapmak gerekir. Bu da maliyeti arttırır.
Maliyeti arttıran diğer bir uygulama da haftada _
36 saat çalıştı
40 saatlik veya 45. soatlik ödeme yapmaktır. Çünkü ülkemizde ve
diğer ülkelerde işçinin geliri kanunlarla korunmuştur.
rıp

Bordro işlemlerinde iki bilgisayar programı gerektirir. Bu da
hem personel bölümünün ve hem de muhasebe bölümünün işlerini
arttırır. Ayrıca bu bölümlerin yeni uygulamalar hakkında bilgi sahibi
olmaları da gerekir. Bu da belki ek bir eğitim ihtiyacı duyurur.
-

-

İşe geç kalmalar artar.

C.

Kısmi-Callşma

Saa,t leri Programlan

İşyerinin ve işgücünün · değişen i'htiyaclarını karşılamayı hedef
alan ve endüstrileşmiş ülkelerde uygulaması çok görülen alternatif
çalışma saatleri programlarından biridir. Başlangıçta bu uygulama
daha çok kamu kesiminde görülmüştür. Bu kesimde sözleşmeli personel olarak doktorlar, avukatlar. ve küçük yerleşim alanlarında teknik personel kısmi-çalışma ile isti:hdam edilmiştir. Fakat kısmi-çalış
ma çeşitli ülkelerde kamu kesimine yasaklanmıştır. Örneğin, kısmi-ça
lışmanın en yaygın olduğu Batı Almanya'da devlet memurlarına kıs- .
mi-çalışma tümüyle yasaklanmıştır. Ekonomik ve sosyo-politik , nedenlerle ~omu kesiminde uygulamasına başlanan bu program daha
sonra işçi sağlığı, verimlilik ve işçinin eğitimi üzerindeki olumlu etkileri görülerek özel sektörde geniş çapta kullanılmaya başlanmıştır.
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a) Başhca Kullanım Yerleri ve Nedenle
ri
Kısmi-çalışma ekonominin geri
leme gösterdiği dönemlerde _artar.
Bu dönemde tam-·gün çalıŞma programı
yla ·iş aray anla r bu koşullara
uygun iş bulamayınca kısmi-çalışm
aya razı olurlar. Ayrıca işve
ren
lerin de personelini işden çıkarma yeri
ne belli bir süre daha az çalıştırmayı terc ih ettik leri 1 görü
lmüştür. Ekonomi canlanın
ca kısmi-ça
lışma statüsünden tam-gün çalışmay
a geçilebilir. Bundan dolayı ekonomi gerilemeye başladığı zaman işsiz
lik artm ada n önce kısmi-ça

lışma artm aya başlar. Bu dön
emde devlette kısmi--çalışma programı
ile çalışmayı destekler. Çünkü bu işle
tmeler için az ücre t ödeme
ve
mal iyet düşürme demektir. Aynı zam
and
a devlet de işsizlik sigortası
16
ödemez ( ).

,

Devlet politikasının kısmi-çalışmayı
desteklemesinin bir nedeni
de gençlere eğıitim imkônı tanıması
ve böylece gelişen teknolojinin
ve ekonominin ihtiyacı olan eğitilmiş
işgücünün artmasına, toplumu
n
refahının ve hay at standard
ının yükselmesine yard
ımcı olmaktır.

Kısmi-çalışma özellikle Batı Almanya
ve İngiltere'de İkinci Dünya Savaşından sonra işgücü açığ

ını karş1layacak bir arac olar
ak düve kullanılmıştır (17 ). Yeterli kalifiye
eleman bulunmayan
durumlarda bir elemandan ik·i veya da.h
a çok işte yararlanılmaya çalışılmıştır. Oysa Türk iye'd e
işgücü arzında daima bir fazla
lık olduğu
için Türkiye.'de kısmi-çalışma, işgücü
fazlasını önleyecek bir arac olara·k düşünülmektedir. Bu şimdilik sosy
al sorunlara çözüm arama de- .
. neyimidir. Türkiye'deki · işsizlik soru
nuna köklü bir çözüm geti rip ge-:
tiremeyeceği bilinmemekle birli
kte kısa dönemde işsizlik sorununu
hafifleteceğ:i umulur. Anc ak
özellikle komu kesiminde bu deneyin
başarılı olacağ 1 ı şüphelidir. Çün
kü kısmi-çalışmanın en önemli unsuru
gönüllü olar ak yapılmasıdır. Oysa tam
-gün çalışan komu görevlilerinin kısmi-çalışma statüsüne geçmel
erini beklemek yanlış olur. Ancak yeni alınan personelin kısmi-ça
lışma programı ile işe alın
ması ·
mümkündür.
·

şünülmüş

Kısmi-çalışma programlarının
gelişiminin_ en önemli ned~nler
in
işgücü yapısının değişimidir.
Şimdikt nüfuş artışının yanı

den biri de

16) Robe rt W. BEDNıARZIK·. Sıhort
Work Weeks During Econ omic Down
turns,
. Mont hly Fobo r Review, Haziran, 1983,
s. 3-9.
17) Manf red RıEHBINDER, Mün ir
EKONOMİ, Türk-İsviçre Hukukund
aı Belir li
Süre li Hizm et Akitl erini n Huku ki Sorun
ları, İstanbul Tekn ik Üniversitesi
Matba
ası,
1979, s. 66.
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sıra daha çok kadın ve çocuk işgücü çal1şma hayatına katılmak istemektedir. Özellikle geçici kısmi-çalışma programı ile çalışmak is-

teyenlerin çoğu kadınlar, çocuklar, emekliler ve özürlü işgücüdür. ·
diyebiliriz ki kıs
mi-calışma programları hizmet üreten işletmelerde mal üreten işlet
melerden daha . çok kullanılır. Bunlar toptancı, perakendeci, ticaret
işletmeleri, otel, lokanta ve eğlence yeri işletmeleri , banka ve sigorta
18
şirketleri gibi işletmelerdir { ).
Yukarıda yaptığımız açıklamaların ışığı altında

özetle, organizasyonlan devamlı
ristikleri üç noktada toplayabiliriz :

kısmi-çalışmaya

iten karakte-

- Maldan ziyade hizmet üretme
- Talebin dönemsel dalgalanmaları
- . Çalışma satlerinde bir artma olması
Kısmi-çalışma statüsü daha çok şu mesleklerde rahatlıkla uygulanabilir : Bunlar sekreter, dosya memuru, · ofis işlerinde çalışanlar,
santral memuru, tercüman, matbaa elemanları, yiyecek servisinde
çalışanlar, kapıcı, labrantir:ı. bilgisayar programcısı ve kütüphane memurluğu gib me·sleklerdir.

yönetim ve gözetim işlerinde devamlılığın önemli
bilgi ve yetenek isteyen işlerde, fabrika ve üretim
maden sektöründe küllanıla~az {19 ).

Kısmi-çalışma
olduğu işlerde,

·

işlerinde v~

b) Türleri ve

Uygulaması

Kısmi-çalışma · saatleri programlarını genel olarak ikiye ayıra

biliriz. Bunlar

devamlı kısmi.,çalışma programları

(

programlarıdır.

kısmi-çalışma

ve geç·ici

kısmi-ça

Genel olarak bahsettiğimiz devamlı kısmi
veya geçici statüde olsun birçok
saatleri çeşitleri vardır. En çok kullanılanları ·şunlardır:

lışma programlarıdır
çalışma

20

).

Devamlı

aa) Kısryıi gün, kısmi hafta veya kısmi ay : Haftada 5 gün veya
daha fazla çalışıldığı halde bir günde tam günden daha az çal .ışılan
18) William v. DEUTERMA:N Jr. Scot Campbell 'B'ROWN1, Woluntary Part-Time
Workers: A · Growing Part of the La bor Force, Monthly Labor Review, June, 1978,

s. 8.
19) Barney OLMSTED, Changing Times : The Use of Reduced Work Time
Options . in the United States, lnterhational Labor, Review, Voli. 122, No. 4, 1983,
s. 476-491.
20) OLMSTED, a.g.k., s. 479·-49·1.
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kısmi-çalışma programına kısm
i gün denir. Kısmi ay veya
kısmi haftada ise haftanın beli rli gün leri
tam gün çalışılır ve beli rli gün
leri

çalışılmaz. Ayrıca ayın birk
aç haftası çalışılıp birk aç haftası
çalışıl
mayan pro gra mla r da olab ilir.
Örneğin, Ana dolu 'ya giden satı
ş personeli ayın birk aç ~aftası çalışır.

bb) Mini var diya (21 ) : Tam gün
çalışılan iki vard iya aras
ı veya
iki vardiyadan son ra bakım ve
tam ir amacıyla veva fazla çalı
şmayı
önlemek amacıyla düzenlenen
kısa vardiyadır. Genelde
üç· ve dör t
saa tlik bir zaman süresini kapsar.
En çok görülen kısml-calışma türüdür. Min i vard iyal ar öze llikl e
İngiltere'de ikili vardiya sist
emi ile
birli kte kullanılmaktadır.
Min i var diya lar -yine özellikle
fazla çalışma ger ekti ren işlerde
fazla _çalışma y_erine uygulanır.
Yorgunluk, bezginlik ve bunların
neden olduğu iş kazalarının önlenme
si ve mamulün ve işin kali tesi nin
düzelmesi için ·iyi bir araçtır. Ayrı
ca yorg un işçiyi asıl ücre
tinin 1,5 .
veya 2 katı bir ücr etle calıştirmakt
ansa nor mal ücre tle bir baş
ka eleman çalıştırmak mal iyet acısında
n da bir ava nta j sağl
ar.

cc) İş paylaşımı : Bir işin bir vey
a daha çok kişi tarafından bölüşülerek yapılmasına iş
paylaşımı denir. Bir işin
bir veya daha çok
kişi tarafından yapılmış olması
işletmeler için önemli değildir.
Önemli
olan işletmenin ihtiyacını karşılam
asıdır. İşçiler tarafından yapı
lan
birç ok düzenlemeler vardır. Anc
ak bu düzenlemelerde nezaretçi
onayını~ alınması bir önkoşu
l olmaktadır. Diğer koşu
llar da şunlardır :
- Her iki paydaş tek başına birb
irini n işini yap abil ece k dur umda olmalıdır.
- Sendika tem silc isin in desteği
sağlanmalıdır.
- Müracaatçılar kendi paydaşla
rını ken dile ri bulmalıdırlar.
İşletme ortakları bulmayı gar anti
edemez.
---- En önemli kqşul ise adayları
n bu tür çalışma tarzı i9in
iste kli
olmalarıdır.

iş paylaşımının işletmeye birç
ok yararları vardır:

En önemlisi yönetim aynı iş yap
aca k bir kişi yerine iki kişiyi elinin altında bulu ndu rma ktan mem
nun olacaktır. İşletme için bir
işi
iki veya daha çok kişinin yapmas
ı öne mli değildir.
21) William B. WHERTHE'R Jr.,
Mini Shif ts : An Alte rnat ive to
Overtime, Personn·el Jour nal, March, 1976,
s. 130-132.
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tkincisi ise, iş paylaşımı ile çalışanlar sa·hip oldukları hünerlerini.
daha çok gösterebilirler ve ı<endine güvenin artmasına neden olur.
zaten bu tür çalışma kalifiye elemanlar arasında daha yaygındır.
Geçici

kısmi-çalışma programları

özellikle ABD'de çok

kullanı-

__..

ıan bir çalışma şeklidir. Bunlardan biri. emekli olacak .k·işiler için dü- .
zenlenen bir programdır. Özellikle banka ve sigorta şirketleri «emek-

lilere hizmet programı» adı altında bir program düzenlemektedirler (22 ). Bu programa- göre işletmeler üst kademe elemanl~rına değil,
alt kademe elemanlarına bu imkônı sağlamaktadırlar. ·
elemanları işletmenin ihtiyacı olduğu

zaman tekaüt
haftanın birkaç günü geçici olarak tekrar işe çağ
rılırlar . Çalışanlarda bölümlerini güvendikleri ve yetiştirdikleri . kişi
lere bırakmak istemektedirler. Ayrıca emekliliği getirdiği Olumsuz
duygulardan kurtulmakta ve kendilerine ek bir gelir sağlamaktadır
lar. ABD'de uygulanan. bu program şu etmenlerden oluşmaktadır (23 ).

Alt kademe
olduktan sonra,

- Emeklilik hizm.et programına katılanlar yılda ençok 780 saat
ve haftada bir veya iki gün çalışabilirler. Bu programda iş garantisi
yoktur. Adaya ihtiyaç olduğu zaman çağrıda bulunulur.
- Adayın sağlık durumunun yeterli
ren malulen emekli olmuşsa bu hizmet
mez .

gerekir. Eğer işgö
programından istifade edeolması

.._... Ücret saate göre ödenir.
5 - Tatil ödemeleri yoktur. Cünkü tatil hakkı yoktur. İşletme
nin üyesi sayılmamaktadır.
Ayrıca buna benzer bir hizmette geçici iş bulma kurumları vermektedir. Bu kurumlar küçük birimler halinde işletmelere acil durumlarda kısa süreli eleman temin etmektedirler. 19Z1 yılından 1981
yılına kadar bu tür müesseseler % 20 artmıştır.

,

Bu çalışmanın yararı sadece boş yerlere adam bulmak değil,
maliyetlerini düşürme, işgörenlere de iş bulma fırsatı

işletmelere

22) ~quitable si•g orta şirketinin düzenlediği «Equitable Retiree Service Program»
ve Şikago'daki Continental lllinois ıBank'ın düzenlediği «hazır işgücü programları»
buna örnektir. Agnes BOGART, Part-Time Employment Makes A Valua'ble Resource,
Personnel Administrator, June, 1983, s. 35-39.
23) Glady Fazio GARLITZ, Temporary Workers A Chan.ging lndustry, Personnel
Administrator:, March, 19'83, s. 47-48.
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vermektedir. Devamlı işe geçmek isteyen
kişiler gçici kısmi-çalış
mayı atlam a taşı olara k da kulla
nabilirlr.
Bir işletmede kısmi-çalışma saati programlar
ının uygulamasın
da, önce bu tip çalışma programının uygu
lanıp uygulanmçıyacağına
kara r vermek gerekir. Bunun için şu soru
lara cevap vermek gere~
kir. Kısmi-çalışma sati programına niçin
ihtiya ç duyulmuştur? Han- .
gi işler kısmi-çalışma statüsüne alınmalıdı
r? Hangi işlere hangi kıs
_mi-çalışma programı uygulanmalıd
ır? Bu soru lara cevap verd ikten
sonra programın plônlamasına geçilebile
cektir. Önce kanuni, ekonomik ve geleneksel olarak kısmi çalışman
ın sınırları çizilir. Türk iye'de kanuni olara k kısmi-çalışma programı
nın sınırları belirlenmemiştir. Batı ülkel erind e ise kısmi
-çalışma saat lerin in üst sınırı belir
lenmiştir. Örneğin ABD'de otuzbeş saat
in altında ve İngiltere'de otuz
saatin altındaki çalışmalar kısmi-çalışma
statüsüne alınmıştır. Ayrı-:.
ca İn_giltere'de kısmi-çalışmanın alt sınırı
da .belirlenmiştir. Haftada
en az 18 saat ve en çok 30 saat çalışmak
koşulu getirilmiştir. Kısmi
çalışma saatlertnde genel olara
k alt sınır belirlenmemiştir. Anca k
İngiltere'nin böyle bir alt sınır koyması
. bu tür çalışanların tam-gün
çalışanlar gibi aynı haklardan yararlanab
ileceği~i sağlamak içindir.
Bu durumda 10 saat çalışan bir k1 işi ekon
omik yönden kısmi-çalış
ma - programında sayılsa bile, kanuni yönd
en sayılmamakta ve yararlanabileceği ek yardımları · alamamak
tadır.

Kısmi-çalışmanın sınırlarını belirledikten
s:anra bu program · içerisine hangi işleri koyabileceğimizi belirleme
k gerekir. Genel olara k
birbirleri ile daha az ilişkili işler kısmi çalı
şma programına uygundur. Bu aşamada iş analizleri ve iş tÖnımları
gere klidir. .Bu analizler
sonucunda hangi işlerin hangi tür - kısmi
çalışma programlarına uygulanacağını belir leme k kolaylaşır
.
Daha sonra bu iş için gerekli persone~in
nite·likleri tayin edili r
ve işletme içinde bu niteliklere uygun kişil
er olup olmadığı araştı
rılır varsa işletmede haber pano
suna kısmi-çalışma statüsündeki iş
lerin listesi ve şartları asılır. Bu. prog rama
uygun çalışanların olup
olmadığı tesb it edilir. F.akat bu
geçiş gönüllü olmalıdır. Kural olara
k
hiç kimse kısmi-çalışma yapmaya zorlanam
az.
Kısmi-çalışma programları ücre
tler, terfiler, emeklilik gibi personel yönetimi işlevlerini biraz karmaşıklaştırı
rlar. Bu bakımdan bu
programların belirlenmesi yönetime
ek işyükü getirmektedir. Ancak
·işletmeler bu tür çalışmaları bir. kere
yaparlar. ·Daha sonra birka ç
senede bir çalışmalar gözden geçi rilip eksik
yönleri tamamlanır.
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c) İşletmeler Üze~indeki Etkileri
·gibi işletmenin bazı fonkolumlu veya olumsuz olaetkiler
Bu
vardır.
etkisi
üzerinde
siyonları
Potansiyel işgücün
etkisi.
bilir. örneğin, işe alma işlevi üzerindeki
deki demografik, kültürel ve ekonomik değişiklikler işgücünü daha
karmaşık bir hale getirmektedir. Bu değişen yapı işten beklenen
beklentileri de değiştirmiştir. Dolayısıyla ihtiyaçların karşılanması
amacıyla düzenlenen işe alma programları da değişmiştir. Örneğin,
iş paylaşımı ile işe alınacak kişilerin tek tek performansına bakıl
maz. Grubun işi yapacağı düşünü-lür. İşi nasıl yaptıkları onların iliş
kisine bağlıdır. Bunun gibi. kısmi-çalışmanın diğer bir etkis'i iş tanımlarının önemini arttırmasıdır. Bu etkileri olum-ıu ve olumsuz ola.
şekilde ayırabiliriz.
rak su
,
,
Kısmi-çalışmanın diğer iş programları

.

24
İşletmeler Üzerindeki Olumlu Etkileri ( ).

- Kısmi-çalışma ile devamsızlık azalır. Çünkü bazı işletmeler
de tam gün çalışan personelin devamsız olduğu günler için' ücreti
kesilmez. Kısmi-çalışma saati ile çalışan işçiler çalıştıkları saatle ilgili ücret aldıkları için ücretleri kesilir, bu yüzden devamsızlık _ yap·
mamaya çalışırlar.
- Talebin az veya çok olduğu dönemlerde talebin karşılanma
için en uygun bir araçtır.
- Kısmi-çalışmanın, iş paylaşım türü dışında ücret oranı tam-gün çalışanlar kadar değildir; daha düşüktür. Bu durum özellikle
fazla çalışma ödeme.leri ile karşılaştırılınca maliyet açısından önemi ortaya çıkar. Ayrıca yan ödemeler ve eğitim maliyeti yoktur veya
çok düşüktür. Çünkü işveren bu statüdeki çalışanlara masraf yapmak istemez.
~ Çalışanın performansi yüksektir adam/saate göre verimlilik artar. İsraf ·ve artık azalır. Çünkü kısml-cafışma sati ile çalışan- ·
lor daha az yorulurlar ve iş hızı yüksektir. -

sı

-

Küçük

işletmeler

için daha kaliteli

işçi

bulma

imkônı vardır.

25
İşletmeler Üzerindeki Olumsuz Etkileri ( ).

24) - WHERT'ER William B. Jr. Mini Shifts: An Alternative To Overtime, Personnel Joumal, Mart, 1976, s. 18.
25) Leonie V. STILL, Part-Time Versus FuU-Time Sales People: lndividtıal
Atributes Organizational Commitment and Work Attitudes, Journal of. Retalllng,
V. 59, No. 2, Eylül 1983, s. 55--74.
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Güdül emek zordu·r. sadece para için çalışırlar. Teklif
lere ve
fazla önem vermezler, işlerini yapıp giderler.

müşterilere

- Kısmi çalışanların nezar etçiler le ilişki·leri azdır.
Halbuki daha düşük işlerde çaliştıkları için nezar et daha çok
olmalıdır. Çalı
şan sayısı artttğı için nezar etçiler in kontro
l alanı genişler. O zaman
ya nezar etçi sayısını arttırmak ya da kısmi-çalışma saatiy
le çalışan
ları arka arkay a vardiy a şeklinde çalışt
ırmak gerek ir. O zaman nezaretç inin kontro l edeceği işçi sayısı aynı olur. ·
- Yüksek ücretl i işler kqrmaşık ve sorumluluğu yükse
k işlerdir.
Nezaret, koord inasyo n ve iletişim maliye tleri yükse ktir.
Bu tür işler
kolaylıkla kısmi-çalışmaya döndü rülem ez.
Çalışma saatle ri artma dan emek hacm ini arttıran kısmi-çalışma programları
yönet imin iş
levlerini de arttıracağı için tercih edilmez. Çünkü her
bir işçi için
aynı muamele yapılacaktır.
·
-- Ayrıca her işe uygulanamaz. Örneğin kısmi-çalışm
a i!e çalı
bir nezaretçi, tam gün - çalışma ile çalışan bir işçiye nezar
et edemez.
şan

- Sendi kalar kısmi-çalışmaya karşıdırlar. Çünkü onları
organize etmek tam-g ün çalışanlardan da·ha zordur. Ayrıca
kısmi-çalış
ma ·ile çalışan personel, terfi, daha fazla ücret, çalışm
a saatle rinin
azalabilmesi gibi hakla ra sahip çıkamaz, alınmasını
gecikt irir.

-
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