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GE CE Ç AL I

Çeşitli

nı

Ş

B ö 1 ü m

M A S I N A G E N E L B A K I,

eko~omik

ve sosyal ihtiyaçlar, gece

her zaman vazgeçilmez bir uygulama olarak ortaya
Ancak gece

tır.
~cu,

çok

sıkıcı

ve

nirken;
ları

ve

çıkarmış

döneminden daha yoçalışmas~ndan

bakımdan

yaş

ç~lışması

gece

daha

çalişma

yapılan işin

ko-

nite-

milli mevzuat içinde özel hükümlerle düzenle-

milletlerarası

meydana

gündüz

Bu

hemen her ülkede cinsiyet,

liği bakımından

(1)

yıpratıcı olması;

korunmasını gerektirmiştire

şulları

gündüz

yapılan çalışmanın

~

alanda da ortak sosyal politika norm-

getirilmiştir

(1).

Milletlerarası Çalışma Teşkilatının
89,90,93 ve 109 sayılı Sözleşmeleri

4,6,20,33,41,60,76,79
ile 13,14,70,80,153
sayılı tavsiye kararları. Bkz.: International Labour
Conventions and Recommendations-1919-1981 1 International
Labour Organisation, Geneva, 1982, s.701-707, 744-746,
752-753; Tankut CENTEL, ·Çocuklar ile Gençl,erin İş Gü;veP;liği, İst. Üni. Yay. No.3041, Hukuk Fak. No.667, İstanbul
1982, s.ll2-ll6.
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§.~. ÇALIŞn1A HAYATINDA GECE DÖNEMİ KAVRAMI VE SINI~ARI

I- Genel Olarak
Günlük
anlamıyla,

yaşamımızın

olan

Ancak hemen
bir

takım

kısmıdır

bu genel

sosyal ve astronomik ölçülere

lacakaranlık,

süre veya

dayalı

zaman kesim-

(3).

N~tekim

a-

dinlenme ve gerçekçi (gökbilimsel) ölçülere gö-

Bunlardan
batımı sonrası,

bunlar

arasındadır.

alacakaranlık

yani

ölçüsünde, tan öncesi ve gün

alacakaranlık çöktüğünde

(4). Burada gece deyimi, günlük

mız şekliyle

tanım dışında,

nitelendi~il~bilmektedir

yapılan tanımlar

yılır

gece genel

(2).

belirtel~_kit

leri .de gece olarak
re

oluşturan

güneşin batmasıyla doğması arasındaki

karanlık

günün

bir bölümünü

ele

alınmaktadır.

gece

olmuş

sa-

yaşa~ımızda kullandığı

Dinle~e

ölçüsüne göre, insan-

ların işyerlerini kapatıp, dinlenıneye ç~ki~dikleri

zaman dili-

mi gece olarak kabul edilmektedir. Gerçekçi (gökbilimsel) ölçü ise,
manı

güneşin battığı insanların karanlıkta kaldıkları

gece olarak

sokak

al~r.

lambalarıyla

Bu

sırada

insanlar kendi

çevreyi sun'i olarak

za-

olanakları

aydınlatsalar

ve

dahi

(2) Mehmet DOGANt ;B:üYük Türkç,e Sözlük, Birlik Yay., Ankara,
s•338; Orhan HANÇERLİOGLU; T,icaret Sözlüğü, İstanbul,
s.l49; Meydan Laro-qss,e, c.v, s.so.
(3) Bkz.: Sami SELÇUK, "Suç Hukukunda Gece", YASA HUK. DER.,
c.vr, s.l (O?ak 1983), s.37 vd.
(4) Ancak, bu ölçüde sun'i aydınlatmalarla karanlığı gidererek
çevreyi gündüz kadar aydınlatma olanacının bulunduğu ileri
sürülmekte ve böylece doğal aydınlık dışındat güneşin bat-
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gece

kavramı

dışına çıkılamaz.

Çeşitli

hukuk

ülkelerde

dallarında

olduğu

da sözkonusu ölçülerin

sür~siı].in saptandığı görü~ür.

gerçekçi (gökbilimsel) ölçü
doğuşu arasındaki

gibi, ülkemizdeki bir

Nitekim

başlar

doğrultusunda,

güneşin batışı

zaman dilimi gece olarak kabul
ve

güneş

doğmasından

Hukukumuzda

tir.

Çalışmamızda

"gece"

ayrı

kavramı

bir

bir saat evvele kadar
kavramını

seyen_ diğer bir kanun da Tebligat Kanunudur (9).
çalışması İş

ile

edilmiştir(6).

güneş batışından

devam eder (8). Ceza Kanunundaki gibi, gece
gece

"gece"

İcra İfla.s Kanrmunda(5'.~,

Ceza Kanununa (7) göre "gece" vakti ise,
saat sonra

kullanılarak

kısım

benim-

Diğer

yandan

ve önemli bir yere sahip-

ise bu yönüyle inceleme ko-

nusudur.

zaman sun'i yollarla oluşturulan aydınlık·da gündüz
olarak kabul edilmektedir •. Bkz.: SELÇUK, s. 38.

tığı

(5)

RG. T. 19.6.1932, No. 2128.

(6)

Alman, İsviçre ve İtalyan Ceza
(gökbilimsel) ölçüye göre gece
SELÇUK, s.38-39e

(7)

RG. T. 13.3.1926, No. 320.

(8)

Belçika Ceza Kanununda güneşin bat ış ın bir saat sonrası
ile doğuşundan bir saat öncesi arasındaki zaman dilimi
gece olarak kabul edilirken, Peru Ceza Kanunımda da yine
yakın bir düzenleme ile güneşin doğuşun~an önce ve batı
şından sonraki süreler yarımşar saat olarak öngörülmü~tür.
Fazla bilgi için bkz.: SELÇUK, s.39.

(9)

RG. T. 15.2.1959, No. 10139; Gerek Tebligat Kanununun 33•
maddesinde, gerekse Tebligat Nizamnamesinin 52. maddesinde, güneşin batmasından bir saat sonrası ile güneş doğma
sından bir saat öneeye kadar devam eden süre gece olarak
tanımlanmıştır.

Kanunlarında da gerçekçi
tanımı yapılmıştır. Bkz.:
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l.,I:-

İş Hukukunda.

Gece
Zira ileride

kavramı İş

değinilecek

politik sebepler
faa~iyet

li

bazı işyerlerinin

suretiyle

bulunmasını sağla~ak

J?Ostalar halinde
Bu

uygul~adır

gece

çalışması

taşır.

bir önem

dıŞınd~

gece de

Aynı işçileri

sürek-

yirmidört saat faaliyette

Dlmadığından,

bu tür

işyerlerinde

mutlak bi:J? zorunluluk olarak ortaya

postalar halinde

bazıl~rının

(10) (11).

gündüz

kılmıştır.

işyerinin

mümkün

çalışmak

şekilde

çilerin gündüz,

açısından ayrı

bir çok ekonomik, sosyal ve sosyo

göstermesini zorunlu

çalıştırmak

<;ıkar.

HtUaiku

ça~ışılan yerl~rde bazı iş

ise gece

Diğer

çalışması kaçınılmaz

bir_ifade ile, bu

postalar halinde

çalışmanın

bir

işyerlerinde

sözkonusu

olmasına

(10) Max s.woRTMAN, George c. WİTTERİED, Labor Relations and
pp,llective Bargainine; /Text and Cases, 1969, s.l85.
(ll) Bu uygulama bir

işçinin

sürekli gündüz veya sürekli gece
çalışması şeklinde olabileceği gibi, döna~ümlü olarak belirli bir süre gündüz, belirli bir süre gece çalışması
şeklinde de olabilir. W.A. G. BRADDİCK, S!\i,ft ~Yorking,A
Survey Of The Literature, 1966, s.l5: John N.GENTRY,
"Shift Work and The Shorter Yforkweeky HOURS OF WORK, 1979,
s.ll9; Ülkemizde bunlardan dönüşümlü posta sistemi geçerli olup, postaların dönüşüm süresi İş Kanunuınuzda azami
bir hafta olarak saptanmış,-ancak bu sürenin Çalışma Bakanlığının izniyle 15 güne çıkarılabileceti de öngörülmüştür. (İş K. m. 65/IV, PHÇT., RG.T.-1.-4.1973, No.l4497,
m.?). Bir haftadan daha az bir süre içindeki posta deği
şikliğine ise uygulamada hemen hemen hiç rastlanmamaktadır• 1.'lünir EKONOTIIİ, İş, Hukuku- Ferdi· İş Hpl{uku, İst. Tek.
üni. Küt. No.ll67. İstanbul, 1980, s. 267.
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bağlıdır

(12). Ancak

işin niteliği bakımından

bir

kısım işyer

leri ise sadece gece döneminde faaliyetini sürdürmek zorundadır_(l3). İster

ce

çalış~anın

dığı

ve

postalar halinde, isterse

gündüz

çalışan_kişiyi bazı

raktığı

bir gerçektir.

bu

sorunları

ne

anlaşılacağını İş

İş

de el·e

çalışmaya

İşte,

s~rekli yapılsın

göre daha güç

koşullarda yapıl

önemli_sorunlarla
gece

ge-

karşı ka~şıya bı

çal:şmasının

ortaya

çıkardığı

asgari düzeye indirmek için önce gece süresinden
Hukuku. -Çerçevesinde belirlemek gerel::ir(l4).

Hukukunda gece,

alınarak,

gecenin

diğer

hukuk

başlangıç

ve

dallarından farklı şekil
bitiş

saatleri

saptm;ımış

ve bu saatler arasında kaıan gün dönemine gece denilmiştir. ör1919

neğin,

yılında milletlerarası Çalışma Teşkilatının

etmiş olduğu Kadınların
leşmeye

sayan

Gece

Çalışmalarına İlişkin

göre, saat 22.00 ile sabah 05.00

sayılı

söz-

süreyi kap-

en az ll saatlik bir zawan kesimi gece olarak

aralıksız

tanımlanmıştır

arasındaki

4

kabul

(15).

(12) Bu durumun bazı istisnaları olabilir. Bir işletmede-posta
lar halinde çalı~ılmadığı, sadece gündüz döneminde çalı
şıldığı halde gece süresinde de bazı işlerin-yürütümü için
az-sayıda işçi istihdam edilebilir• Bakım işçileri, kontrol
işçileri, bekçiler gibi. GENTRY, s.271.
(13)

Gün~üz açık
salonları

ri
(14)

olmayan gazino, bar, pavyon ve bir takım oyun
sadece gece döneminde faaliyet gösteren işyerle

arasındadır.

İhsan EIDCUL; Ö.ZillLtü ALTAN, Nüvit GEREK, popyal Politika
Dersleri, C.II, Eskişehir, 1984, s.51. .

(15) International,,s.701, Ayrıca bu konuda bkz.: ERKUL/ALTAN/
GEREK, s.52; Fransa ve Japonya'da gece süresi olarak sözkonusu sözleşmedeki zaman kesimi alınmış, EKONOMİ 8.263,
dn. 701; Kazatuka KOGİ, "Social Aspects Of ,Shift Work in
Japan", INTERNATIONAL LABOUR REVİEW, C.CIV, s.(November
1971), s.420 ve 427, Almanyada ise, saat 20.00 ile 06.00
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İş

Türk
Kanununda

Hukukunda gece dönemi ilk kez 3008

belirl~nmiştir

sayıl+ İş

(16). Bu Kanunun 43. maddesi I. ben-

dine göre, en geç_saat 20.00'de

başlayarak,

en erken sabah

06.00•ya kadar geçen ve en fazla ll saat süren gün dönemine
denilmiştir.

gece

başlangıç

(18), fakat

ve

bitiş

başlangıcının

06.00'dan erken

saat 20.00'den geç,

ve

işler

nin

için erkek,

başlama

gereğine, bazı

kadın

başlangıcının

ve çocuk

zamanlarının

lanabileceği öngörülmüştür (İş

Böylece,

İş

Kanununda

bazı

bölgelerin iklim ve adetgeriye

kış saatl~rinin a~arlanması

ve bitme

ise

gece olarak belirlenecek dönem, en faz-

lerine göre gece döneminin
bunun gibi yaz ve

bitişinin

öngörülmektedir. Yine bu maddeden

sınırlı bulunmaJ{tadır. Ayrıca İş

işlerin niteliğine

(m.65).

zamanlarının değ~ştirilebileceği

olamayacağı

anlaşıldığı kadarıyla,

la ll saatle

Kanununda (17) da gece döne-

geç" ve "en erken" ifadeleriyle gece dö-

tanımlamadaki_"en

neminin

sayılı İş

İş Kan~undaki tanım benimsenmiştir

mi konusunda ilk
Bu

1475

işçiler

alınabileceği

yahut

çeşitli

yönünden gece dönemi-

tespiti için tüzükler

hazır

K. m. 65/II).

Kanunundal::i düzenlenme çekliyle bir zaman

kesimini belirleyen sözkonusu süre "gece dönemi"; bu dönem i-

arası

gece dönemi olarak kabul edilmiştir. EKONOl\:Tİ, s.263
dn. 701; 4 sayılı sözleşmede değişiklik yapan 41 sayılı
sözleşmede de gece aynen bu sözleşmede belirlenen şekilde
tanımlanmıştır. International ••• , s.704.

(16) RG. T. 15.6.1936 No. 3330.
(17) RG. T. 1.9.1971. No. 13943.
(18)

EKONOMİ, s.263; ö.
de Kadın İşçilerin

Esk.İkt.
s.l47.

Zühtü ALTAN, f{adın İşçiler -y,e .Türk;iye
14 75 sayılı İş f<:anunu ile ·K,orup.ması,
Tic. İlim. Ak. Yay. No.224/147, Eskiş'ehir, 19to
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çinde

~izmet ilişkisine

"gece

çalışması"

nemi

dışında

konu olan

süresi (19) ise

olarak kabul edilmektedir.

gün_dö-

Anılan

çalış

kalan süreye gi)ndüz, bu sürede yürütülen

maya da gündüz

çalışması denileceği_açıktır

postalar halinde yürütülen
mının

çalışma

ve hatta

yarısının

işlerde çalışma

gece dönemine

(20).

Ayrıca,

süresinin bir

rastlaması

kıs

sözkonusu

olabilir ki, böyle bir durumda da gerek PHÇT, gerekse FÇT.!
ortak ifadelerle günlük kanuni

çalışma

ğu

gece

işi

gece dönemine rastlayan

işi

süresinin

yarıdan

olarak kabul

ço-

etmiş

lerdir (PHÇT m. 6; FÇT m. 3/t:>). Bununla beraber l\Tilletlerarası
Çalışma Teşkilatının

siye

gece

çalış~asına ilişkin sözleşme

kararlarına bakıldığında,

_sı~ırlarının

çeşitli işlerde
.

saptanarak, bu_dönem içerisinde

işçilerin kısmen

dahi olsa

ve tav-

gece dönemi
-

kadın

veya çocuk

çalıştırılmalarının yasaklandığı

görülür.

(19)

çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği
süre dışında, 1475 sayılı İş K.nun 62. maddesindeki
süreleri de kapsar. Bu süre İş K.nun 61. maddesinde
belirtilen azami haddin üstünde saptanamaz, fakat iş
çilerin yararına olarruc, hizmet akitlerine yahut ~op
lu iş sözleşmelerine bu konuda hüküm koymak suretiyle
daha-aşağıya indirilebilir. Örneğin, haftalık 45 saatlik çalışma süresi yerine 42 saat veya 35 saatlik çalışma süresi kabul edilebilir. EKONOMİ, s.251; Nuri
ÇELİK, .İ~ Hukuku Dersleri, İst. İkt. Tic• İlim. Ak.
Nihat Sayar Yayın ve Yardım Vakfı Yayını, No.348-581,
B.5, Vize, 1980, s.201.

(20) İhsan EIDCUL, Türk İş Hwcuku Dersler~, 1175 sayılı~
Kanunu ve pygÜlaması, Esk. Ikt. Tic. !lım. Xk. Yay.
İstanbul, 1974, s.282; EKONüriiİ, s.263; ALTAN, s.l47;
İhsan ERKUL, Uygulamalı Sosyal Politika, Dersleri,, Türk
İş HukWcu, 1475 ~ayılı İş Kanunu ve yYgqlamas~, Eskişehir
1985, So284e
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s.

ÇALIŞII'IASI}~I GEREKTİREN

2. GECE

SEBEPLER

I- Genel Olarale
Gece

çalışması

esas

Bu sebepleri

reği yapılır.

itib~riyle

şu

bir

takım

sebepler ge-

üç grupda toplamak mümkündür:

Ekonomik sebeyler, sosyal sebepler, sosyo politik sebepler.
İşte

kısımda

bu

sözkonusu sebepleri

kısaca

incelemeye

çalı

şacağız.

I,I- Ekonomik ,Sebe;pl,er
A. Üretimin pazar

ihtiyaçlarına

göre

arttırılması

zorunluluğu
Herhangi bir mala
talebin yeterli

olduğu

işletmenin işleri

timi

artırmak

~erin

fazla

ilişkin pazarın

yeterince

durumlarda (21), bu

iyi gidiyorsa,

işletm~nin

çalışma yapmalarıdır. Kuşkusuz

arttığı

dönemlerde böyle

ve

üreten bir

ilgilileri ü:e-

isterler. Bunun en kolay çözüm yolu ise

çözüm yoludur. özellikle imal edilen mala
ci olarak

malı

geniş

bu

kısa

karşı

sınırlı b~r

işçi

süreli

?ir

talebin geçiüretimi

artır

ma yoluna gidilebilir. Daha uzun süreli bir çözüm yolu ise gece

postasını

yolla

ya da üç posta ile

imalatı

bir kaç

çalışmayı

katına çıkarabilme

benimsemektir. Bu
olanağı bulunmaktadır.

(21) Mesut ODABAŞI, Haluk EKE, ~apasi~e Kullanımı Açıs~d~

yardiya ·Düzeni- Sorunlar- u;yguJ_amalar-:, öneriler, M.P.M.
Yay. No. 246, Ankara, 1981 s.8ı.

Zira posta eklemeleriyle
postalarda
tirnde

artışa

rikanın

yol

ma yoluna gidilirse,
mak
·şu

-

dezavantajları

kımdan,

bir

samına

giren

eğilimlere

bir

bunu

-

150

avantaj--

bu alterna(22). Bu ba-

için üretim

artırılmak

?ir yolu

sistemine geçmektir. Gerçekten bu
-

temel nedenlerinden

Örneğin,

bu konuda

sonucuna g?re (23),

işletmenin

üçte bire

dayanarak daha ziyade talepteki

mak için postalar halinde

(22)

artır

yüksek olu-

gerçekleşt~rebilmenin

çalışmaya geçişin

araştırma

yaklaşık

takım

masrafların

karşılamak

birisi olarak ileri sürülmektedir.
yapılan

bir

üretimi

karşımıza çıkmaktadır

talebi

çalışma

yol, postalar halinde
re'de

şekilde

çalışacak işgüc~ün eğitimi

s~ede

da postalar halinde

gereken

-

olarak

işletmede

isteniyorsa, uzun

Bu

Fakat ileride üretim ha·cmini daralt-

gerektiğinde katlanılma:sı

tifin

toplam üre-

geliştirerek

büyüklü&~n sağladığı

ve yeni makinalarda

kalma-

Üçüncü bir alternatif ise, fab-

genişletmektir.

yararlanılabilir.

iardan

-

açmaktadır.

sadece yeni

artışı,

miktarıyla sınırlı

düzeyini

kullanım

-

kapasitesini

üretim

üretim

gerçekleştirilen

ilk postadaki

yıp,

sağlanan

İngilte

araştır~
ya.:i{ın Jnsmı

kapgeçici

artışları karşıla-.

çalıştıklarını belirtmişlerdir

(24).

İlhan CEMALCILAR, Doean BAYAR, İ.Cem AŞKUN, Şan ÖZ-AliP,
İşletmec~lik Bilgisi, Esk.İkt.Tic•İlim.Ak.Yay. No.206;
Eskişehir, 1979, s.189; GENTRY, s.271; ODABAŞI/EKE, s.92e

(23) M.KABAJ, ~'Shift Work and ;Ergploş:ment ;E;x:;pansion: Towards
an Qptimum Pattern", INTERNATIONAL LABOUR REVIEVV, C.XCVIII,
S (September, 1968), s.251.
(24) KABAJ, so251, dn.1.
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İngiltere

Nitekim,

Avrupa Ülkelerinde postalar halinde
taşımaktadır

mada (26),

çalıçma

anılan ~ebeple

İşletmelerin

büyük bir

lebin

bulunması

başvururlar

göstermektedir (27).

gece

postasını

postalarını

gerekli bu-

da sürdürmeyi

sadece üretimlerine

fevl~alade

ta-

çalış~ya

sadece ürettikleri mallara talebin fazla

sıı::ı.ırlı

kalmak üzere üç posta olarak

çalış

görülür (29).
B. Üretim

artışı

Postalar halinde
sının

geçen

(28). Bu bakımdan normalde bir veya iki posta ça-

zamanlarla

tıkları

kısmi

-

çalışmaya

durumunda fazladan postalar halinde

lışan işletmelerin,
olduğu

kadar gece

postaları

arzu ederlerse de, bir

kısmı

araştır-

bir

-

postalar halinde

işletme sayısının çoğunlukta olduğunu

ekonomik bir önem

yapılan

(25). Bu konuda Türkiye'de

larak, gündüz

oldu~~ Batı

gibi fazla tüketimin sözkonusu

ile birim maliyetin

çalışmanın dolayısıyla

düşürülm8s:i.

gece

temel sebeplerinden birisinin mevcut talebi

amacıyla

üretimin

artırılması

olduğunu

daha önce

çalışma

karşılamak

belirtmiştik.

(25) KABAJ, s.249e
(26) Araştırma MPM.nce makina ve tekstil sanayiindeki 50 büyük
işletme üzerir4de yapılan ve 1975-1979 yılları arasını kapsayan bir araştırmadır. Bu 50 büyük işletmenin belirlenmesinde ISO.nca düzenli olarak yürütülen-100 büyük firma (son
bir kaç yılda 300) araştırmasının sonuçları esas olarak alınmıştır. ODABAŞI/EKE, s.81.
(27)

ODABAŞI/EKE, ş.81.

(28) GENTRY, s.27le
(29) WORTMAN /

WİTTERİED,

s.l85.
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Postalar halinde
yanı

ise, üretimi

liyeti

çalışmanın işletme açısından diğer
artırmak

azaltmasıdır.

suretiyle birim

çekici

başına düşen_ma

özellikle toplam maliyetler (30) için-

de sabit maliy~tler (31) ağırlıklı kalem durumunda ise, postalar halinde çalışma bu maliyetleri azaltmakta önemli rol
Yalnız,

oynar (32).
rim

başına

burada sözü

sabit maliyetler, bi-

sabit maliyetlerdir. Gerçekten sözkonusu

türü genel olarak gözönüne
lıp

edi~en

çoğalması

ile

alınırsa,

üretim

bunların toplamında

bir

rııaliyet

miktarının ~za

değişme

olmaz. An-

cak_mesele birim maliyet

bakımından

tıkça

sabit maliyetlerde bir azalma olur(33).

birim

başına düşen

incelenirse, üretim art-

(30) Toplam maliyet giderleri karakterleri (üretim miktarlindaki artıştan etkilenip etkilenmemeleri) açısından sabit
(fiks, değişmez) ve değişken olarak sınıflandırılabilir.·
öztin AKGÜÇ, Finansal Yönetim, İst.üni•Yay. No.2554, İşl.
Fak.Yay. No.90, Muh. Ens.Yay. No.31, B.2, İstanbul, 1979,
s.l05; Suat KESKİNOGLU, Endüstride HesaE İşleri Bilgisine
~iriş, İstanbul, 1968, s.213; Yine üretimle olan ilişki
si açısından toplam maliyetleri sabit, değiçken ve yarı
değişken maliyetler olarak ayırmak da mümkündür. Semih
BÜKER, Finansal Yönetim, Ankara, 1938, se33; Idehmet OLUÇ,
İ§letme Organi~asyo~u ve 1önetimi, c. I, B.3, s.68.
(31) üretim miktarının azalıp çoğalması ile d8ğişmeyen maliyetlere sabit maliyetler denir. Amortisman giderleri, kiralar
faiz giderleri, siGorta primleri, yöneticilerin ve hizmetlilerin aylıkları başlıca sabit maliyetlerdir. MCGÜÇ, s.
105; OL~Ç, s.69; BÜKER, se33o
(32) KABAJ, s.249•
(33) OLUÇ, s. 69; Bülent KOBU; üretim·Yönetimi,·İst•Üni•Yay.
Ho.2298, İşl•Fak.Yay. No.67, İşl. r::t. Ens.Yay. No.33,
B.3, İstanbul, 1981, s.424.
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Bununla beraber, postalar halinde

sabit maliyetler

çalışmanın

olarak amortisman maliyetlerinde bir azalma meydana
kolayca

söyl~nemez.

hiç durmadan

bir ekiple ça-

durumuna göre iki veya üç defa daha çok

yıpranabilmek

kullanı~an

bir

çalıgan b~r

maki~a,

işletmede
lışma

Çünki iki veya üç posta ile

getirdiği

tedir (34).
İşletmelerin

talar halinde
miz iki

çalışmaya

ar~ştırma

tı~a sonuçlarına

de

çalışmanın asıl

yanında

birim maliyetlerini ünçürmek

amacıyla

göre 150

İngiltere'de yapılan araş

üçte biri postalar halin-

işletmenin

sebebinin di(;er bir

maliyet bedellerinde tasarruf

takım

ekonomik sebepler

sağlamak olduğunu

(35). Türkiye' de yapılan araştırmaya göre
işletmenin sadece % 4 •ü bu sebeple postalar halinde
geçtiklerini söylemişlerdir (36).

_mişlerdir

c.

J?azı

ettiği

gittiklerini, daha önce sözünü

da göstermektedir.

üretim

araçlarının

pos-

teknik

belirt-

~se;.

50

çalışmaya

bakımdan

kesintisiz

çalışma zorunluluğu

Bazı işletmeler

midört saatinde

teknik sebepler

çalışmak zorundadırlar

dolayısıyla

günün yir-

(37)• Çünki bu

işlet

melerde ara verilmeden sürekli olarak devam etmesi gereken bir

(34) KESKİNOGLU, s.l69.
(35) KABAJ, s. 249.
(36) ODABAŞI/EKE, s. 81, TABLO: ll
(37) GENTRY, s.271.
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vardır.

üretim süreci

üretim sürecine ara verilmesi ancak

tüm üretim bölümünde genel

brucıma

bu durum_içletmede önemli maliyet
dır

gitme gibi sebeplerle olup,
artışlarına

kızdırma

(38). özellikle üretimin belirli bir

ledir

örneğin,

(39~.

kimya,

Yine yüksek

k~ğıt,

cam endüstrilerinde durum böy-

.

-

fırınlarla çalışan

demir çelik endüst-

risiyle, çimento endüstrisinde de süreklilik
·bir üretim süreci

vardır

(40).

İşte

işletmele:J?i

bırakmaktadır

(41). Gerçekten daha önce

yapıl~ araştırmaya

_letmelerin üçte biri
gerekli

kullanılan

(38)

devamlı

oldu~~dan_dolayı

lirtı.:ıi:ılerdir

postalar halinde
göre;

özelliği taşıyan

bu kesintisiz üretim süre-

ci, sözkonusu
re'de

derecesini

endüstrilerde bu türlü kesintisiz üretim sözko-

gerektirdiği

nusudur.

neden olmakta-

çalışmak

zorunda

bahsettiğimiz İngilte

a:ı:aştırma kapsamına gire~ iş

süreçten ya da_üretimleri için

postalar halinde

(42). Bu konuda Türkiye'de

teknolojinin zorunlu

kıldığı

çalıştıklarını

be-

yapı~an araştırmada·;

gerekçesiyle postalar

m.

Ta":ler MÜFTÜOGLU, t~.üetme Ekenprnisi · Açı,sıpdan Sanp.y?~!?~.etmelerinde Üretim Kapasi tes i, Ank. Üni.t3 j:y .Bil.Fak:.
Yay. No.422, Ankara,_l978, s.94, dn. 66.

(39) MÜFTÜOGLU, s. 94, dn. 66; Kamuran PEKİNER, İşlet,me,le,r?-.e ·
Prodüktivite Denetimi, İst. Üni.Yay. No.l609, Işl. Fak.
No. 7, Istanbul, 1971, s.64; David 1VfARGOLİCK, "The Lop..el;y:
)Vorl,d, Of Bi~ht, \~orkl' FORTUNE, c. CII, s. 15 (December),
1980, 8.114.
(40) NÜFTÜOGLU, s.lll; Şadan RUTITA; !Gece Çalışr~ıal,arının.mah:iye,ti
ve Düzenlenmesi~' ÇALIŞiırA DER., s. 13, 1946, s.45; Ilhami
KARAYALÇIN,·üretim Yönetimi ve Teknikleri, İst.üni;; İşl. ·
Fak.İşl.İkt.Ens.Yay. No.23, c. III, İstanbul, 1974, s.238~
(41) RUT,TA, s. ·45; KESKİNOGLU, s.l36; Heinz Allens PACI-I, Flexible
Hours, s.47; Kenan TUNÇOMAG, İş Huk;ul~-Gep.e;ı·Ka;v:r-amlar-Hiz
met Sözleşmeşi, c. I, B.2, İstanbul, 1981, s.287.
(42) I{ABAJ, Se251•
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halinde

çalışıldığını

belirten

işletme oranı

ise

%8

dir (43).

D. Mevcut kapasiteden daha fazla yararlanabilme
düşüncesi

Bir

işletmenin malıarına

varsa üretimini
İşte

arttırmak isteyeceğini

artışını sağlayabilmek

bu üretim

kurulu kapasi tesini
ya da

kullanılmayan

kündUr. Böyle
lebi
ları

ayla~-:

karşılamak

kapasiteyi

pazarda yeteri kadar talep

zorlayaGaktır.

daha önce
için

kapasiteye sahip

için üretimlerini

zorlamaları

postalar halinde

öncelikle

işletmede

olması

işletmelerin

aylak

halinde mümpazardaki ta-

artırma~ düşüncesiyle

(aylak kapasiteyi
çalışmaya

işletme

Bu da ancak

kapasi tenin ( 44) mevcut

belirtmiştik.

çalıştırıcıaları)

iten bir sebep olaral;:

mevcut
da on-

karşımıza

çıkmaktadır.

(43)
(44)

ODABAŞI

/ EKE, s.81, TABLO: ll.

İşletmenin

belirli bir mal veya hizmeti ortaya çıkarabilme
veya üretebilme imk~nlarının belirli bir-ölçü ile ifadesine işletme kapasitesi denir. Kapasite ölçüsü olarak çoğun
lukla üretim birimi gözönüne alınır. Yine lcapasiteyi tam.
bir çalışma derecesi ile çalışan bir işletmenin belli bir
süre içindeki üretim gücü olarak tanımlamakta mümkündür.
Bu tiretim gücünü oluı;?turan unsurlar da işletmenin üretim
faktörleridir (emek, sermaye, teçhizat gibi). Bu üretim
faktörlerinin kapasitelerinden tam olarak yararlanılmama
sı halinde, o faktörlerde aylak kapasite meydana gelmektedir. İşletme kapasitesi de bu faktörThere ait kapasitelerin
toplamından oluştueuna göre, faktörlerde meydana gelen bu
aylak kapasiteler, bütün i;:;ıletmenin kapasitesinin aylak olmasına neden olıraktadır. Özellikle· az gelişmiş ülkelerde
mevcut makina ve teçhizattan etkin bir biçimde yararlanamamak önemli bir sorundur. örneğin, Pa:istan ve Kore'de endüstriyel kapital stokunun (makina ve teçhizat gibi) zamanın %85'inin üzerinde boş durduğu görülmüştür. Bu konuda
bkz.: OLUÇ, s.l06; OLUÇ, s.l07'den Suat KESKİNOGLU, Endüst-
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İşte

çok

çalışma

postalar halinde
süresinin

çalışma, i~gününü

sınırları

belirlenen en

ötesinde sürdürebilmek sure-

tiyle kurulu kapasiteden gün boyunca yararlanabilmeye olanak
vermektedir ( 45). Zira tek bir p os tat özellikle maldna ve teçhizata büyük miktarda para

bağlamış

reti.L1 faktörünün

büyük bir

zamanının

olan

işletmelerde,

kısmını boş bırakmakta

(46), sözkonusu faktörün kapasitesinden tam olarak
lrunamaktad~r.

na veya

Bu hususu

kı~aca açıklayacak

teçhizatın yıllık çalışma

rille isimlendirilmektedir.

örneğin

de 8 saat, bir haftada 5 gün, ve 1
makinanın kullanım oranı

bu ü-

saatleri

yararlanı

olursak: Bir makikullanım oranı

ola-

tek posta olarak ve bir günyılda

50 hafta

çalışan

bir

2.000'dir (50 hafta X_5 gili1 X 8 saat),

iki posta çalıştığında bu oran 4.000, 3 posta çalıştığı~da~
6.000 olur (47). Görüldüğü gibi posta sayısını birden üçe çıİşletme ~conomisi Bilgisi, İstanbul, 1957, s.l42-143;
'CEI~IAİlÔİİJAfi/f3AYAR71şKUN/OZ-ALP, So89; rr'IÜFTÜOGLU, s.7-12,
27; PEKİlffiR, s.61; Ghazi M. FAROOQ, Gordon C.WİNSTON,
.".Shift Worki;ng, E!rrploytment and .~co;nomic Deve~.opment:
study of Ipdustrial Workei."S in Pakist~, ECONOl\ÜC

A

DEVELOPmENT CULTURAL CHANGE, C. XXVI S. (January, 1978),
s.227'den WİNSTON, '~apital Utiliza;tion in Economic Development"; Young Chin KİM and Jene K. KWON, ,"A Study ,on
,the Level, Trend, and Struc,ture of Capital. ptiJ-i,zation
in Manufactur,ing in, Korea, 1962, 1970", Northern Illinois
University, DeKalb, 1971.
(45)

ODABAŞI

/EKE, s.80

(46) YJillAJ, s.267.
(47) Robin MA"RRİS, The Economiçs of Capit.a.ı. ptilisatio?;z A
!\_eport on Multiple;-. Shift yvork, 1964, s.J.
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karmak suretiyle makina ve.
artırmak

teçhizatın kullanım oranını

3 kat

mümkün

olmaktadır.

Bazen de üretim faktörlerinin et-

kin bir biçimde

çalışmaması

sonucu üretim

kısmında

aktaramamakta,

diğe~

tam kapasitede

çalışmaları

masında

halinde kendisine
(48·)~

Yani

mesi kapasite

kadar

postayı

iş

aşamalarının

aktarılan işlerin

darboğaz

üretim

aşaması

ol-

kullanılmamasınaneden

özellikle darboöaz durumunda olan üretiE

üçüncü

bir

bir yandan

aşarnalarına gerektiği

kapasitesinin tam olarak

maktadır._İşte

aşaması

yandan da daha önceki üretim

üstesinden gelememektedir
işletmeniL

Bu üretim

darboğaz oluşmaktadır.

kendisinden sonra gelen üretim

aşamalarından

devreye sokarak

kullanımını artırmanın

aşa

darboğazın genişletil

en ekonomik

yollarından

biridir (49).
Bu konuda gerek
lan
ve

araştırmalarda,
darboğazları

kurulu kapasiteden
almaktadır.

altında toplanmayıp,

dalı~

la yararlanmak mümh'iin

çalışmayı

Araştırmalarda

bunlar tek

makinaların)

uzun süre

linde

çalışmaya

kısmı

ise,

çalışmamızda

kısmı işletme

ikisi tek sebep

sebepler

( 48) rt!ÜFTÜOGLU, s • 87 ~
(49) 1\'IÜFTÜOGLU, s.95•

cevap veren

kapitalinin (özellikle

kullanımını sağlamak

gittiklerini, buna

diğer

~

sürülmüştür.

alı~ıştır. İngiltere'deki araştırmada

üçte birlik

gerektiren

suretiyle kurulu kapasiteden daha faz-

olduğundan,

işletmelerin

yapı

fazla ;'{ararlanma

sebepler olarak ileri

ayrı

darboğazı ~idermek

olarak ele

gerekse Türkiye'de

giderme, postalar halinde

sebepler içinde yer
Fakat

İngiltere'de,

için

karşın diğer

yanında darboğazları

ı:ostalar

üçte

ha-

birl~k

gidermek için
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bu yola

başvurduklarını belirtmişlerdir

araştırma sonu~unda

ço~

pasiteyi daha
tan

ise, 50

çalışmaya

E.

İş

suatini

yükseltebilme~

görülmüştür

gittikleri

sürelerinin

5f. lO'unun kurulu ka-

% 8•inin ise

kullanabilmek,

tezg~arın çalışma

halinde

işletmenin

(50). Türkiye' deki
da~boğaz

yara-

için postalar

(51).

kısaltılması

sonucu gece

çalışma

zorunluluğu

El
üretimin

sanatıarına dayalı

olmuş·cur

doğurduğu

çalışma

(53).

sürelerinin ölçüsüz bir
bulduğu

ilk

ölüm

biç~mde uzatılınası

yıllarında çalışın~

görülür (54). Bu anormal

s:ireleri nesiller üzerinde büyük tahribat
işçilerin

bazı

bir gerçeJdir (52). Bu sorunlardan

Sanayileşmenin

rinin 15-18 saati
likle

dayalı

olarak nitelendirilen sanayi devriminin

alması

önemli sorunlar
birisi de

üretimin yerini makinaya

oranlarında

önemli

yapmış

sürele-

çalışma

(55), özel-

artışlar olmuştur

(56).

(50) KABAJ, s.251.
(51)

ODABAŞI/EKE,

s.81, TABLO:ll.

(52) Bu sorunlar konusunda bkz.: Ercan GÜVEN, So~al P~litika
-Ders Notları,(teksir), 1976, s.6-8; Cahit TALAS, ,s,osyal
?olitika~ Birinci Kitap, Sosyal Politikay.a Giriş ve Tar~~
~el Gel~şim, B.3, ~ara, 1967, s.l4-22.
(53) GÜVEN, s.7; TALAS,

s~l6;

Effi{UL/ALTAN/GERID{, se95•

(54) GÜVEN, s.7; TALAS, s.l7-18;-Gerhard KESSLER (Çev.Orhan
TillfA), İçtimai Siyaset, Gençlik Ki-~abevi Neşriyat, İçtimai
Eserler Serisi No.2, İstanbul, 1945, s.33.
(55) GÜVEN, se53; TALAS, s.l8.
(56) TALAS, s.l8.
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Bu

sadece

çalışma koşulu

da

sından

işçiler

verimliliğin azalması

doğurmuş tur

önemli s orunlar
sürelerinin ne

işveren

iş

beşeri

sürelerinin

tiyle

ne de

ıarına ilişkindir

deyaruna gücü ile

kanuı~i çalışma

işyerlerini

halinde

ortaya

çalışma.

sınırlama işyerle

olı:ıayıp,

işçilerin şahıs

herbirini gün-

çalıştırmak

çalışmak

çalışma

suretiyle

çıkmıştır

mümkündür (61).

suretiyle olabilir. Gü-

sistemi

~in işverenler açısı~dan yaratacağı

ol~rak

bu

(59).

üzerinde_çalıştırmamak

-

düzen-

(58). Böylece her

bru~ımdan işçilerden

Bu da ancak postalar halinde

çözüm

çalışma

sınıı"l:. şekilde

ilişkin

gerekirse yirmidö::'t saat

nümüzde postalar halinde

uzun

da gözönünde bulundurmak sure-

işlere yönelmiş

süresinin

gibi

bozvımas~

zaınanla

umulmuştur

sürelerine

(60). Bu

işverenler açı

işçi yararına olduğu anlaşılmış

koşullarını

çalışma

rine veya yürütülen

.

ve kalitenin

çalışma_sürelerini sınırıandırmıştır

Ancak

lük

değil 9

( 57 ~ • Fakat

lenmesinde çok yönlü faydalar
devlet_kendi sosyal

için

kısa çalışma

dezavantajları

süreleri-

gideren bir

(62). Federal Almanya'da postalar

sistemi sayesinde demir çelik sanayiinde 1957'

den beri yürürlükte olan 53-56 saatlik
da 42, daha sonra da 40 saate

çalışma h~ftası,

indirilmiştir

(57) ERKUL/ALTAN/GEREK, s.95: KESSLER,

1966•

(63)•

s.51~

(58) GÜVEN, s. 53; Bu faydalar konusunda bkz.: TALAS, s.19;
KESSLEli, . s.43.
(59) GÜVEN, s.55.
(60)

İş

(61)

EKONOMİ,

Süreleri

Tüzüğü,

RG. T. 12.3.1973, No.l4474.

s.252 ve 262o

( 62) Enver ÖZKALP, "Gee e .vardiyası v,e Çalı:] anlar Ü~erinde Ola~
Sosyo-Psik,olojik, Etkileri" ı ESK. ANA. ÜNİ. İKT. Ve İD.BİL•
FAK.DER., c. :I, 0. 2(Haziran, 1984), s.222.
( 63)' ODABAŞI/EKE, s, 164' len I.Jarch JlılAURİCE, Shift Vvorkt Second
Impression, Geneva, 1976, s.83-87.
. .. '
~
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A. Bir

toplumsal

kısım

ihtiyaçların

kesintisiz

sağlanma zorunlulu6~

Toplumsal ihtiyaçlardan
şılanması

sunan

gerekticinden, bu

işletmelerde

olarak ortaya
kam~

hizmeti

ihtiyaçları

postalar halinde

çıkar

giderici hizmetleri

çalı0ma

niteliği

(65)

taşımalarının yanısıra,

milli savunma,

değildir.

itfaiye ve devlet eliyle yürütülen toplu
sunulması

B. Bir

kısım

süresinde
Toplumsal
karşılanabilir.

toplumsal

İşt~

diğer

ihtiyaçların

bir

sağlık,

taçımacılık

gereken kaillu hizmetleri

PTT

hizmetle-

arasındadır(66).

sadece gece

karşılanabilmesi

ihtiyaçların

melerle, buralarda

bir zorunluluk

(64). Sözkonusu hizmetlerin bir bölümü

bölümü bu ni teliğe sahip
ri kesintisiz

bir gün kar-

baz~larının bütfu~

bu

bir

tü~lü_mal

kısmı

ancak gece süresinde

ve hizmetleri üroten

işlet

çalı~an işçiler işin niteliği gereği

faaliyet gösterirler. Günlük gazete

çıkaran

matbaa (67),

gece
yazlık

(64) GENTRY, s.271.
(65) Kamu hizmati bir kamu kurumunun ya kendisi tarafından veya yakın gözetimi aJ..tında özel girişim eliyle kamuya sağ
lanan hizmettire Bir hizmetin kamuya Y.önelik olması kamu
hizmeti sayılması için yeterli değildir. Diğer bir takım
özellikler yanında bu hizmetin ya bir ka...m kurumunun kendisi veya yakın gözetimi altında özel girişim eliyle sağ
lanıyor olması da gereklidir• şeref GÖZÜBÜYID{, Kamu Yönetimi Hukuku, Anl\:ara, 1976, s. 125-127.
(66) Taksi ile taşımacılık ise gece süresinde de karşılanması
gereken bir hizmet olmasına rağmen kamu hizmeti olarak kabul edilmemektedir. GÖZÜBÜYÜK, s.l26o
(67) RUMA, s.45.
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sinema, guzino, tiyatro, diskotek, bar, genelev,ve
oyun

faaliyetlerini

salonları

dvrum~dadırlar.

dürmek
matris,

sanatçı,

garso~,

ler de gece süresinde

fVGece

Bu

de
. kün

oluşturur.

edebileceğimiz

özellikle

işsizliğin yaygın ol(l.uğu

olmaktadır

(68). Nitekim

retiyle bu sorun büyük

le

tırım

yapma

ya iki posta

olanağı

başladıkle.rı

oldukça

önlemek önem-

gerekse hükümetle-

olur (70). Fakat özellikolduğu

ülkelerde yeni ya-

sınırlı olduı~dan,

çalışan işletmelerde

çalış

oranda yok

Eğer işsiz~ik büyQ~

:cı t

su-

Ş~phe

(69).

çözüm postalar halinde

giriı:,dmcilerin,

sermay en~n ise

müm-

çalıçmanın çoğaltılması

yatırımlar yapmaları doğru

emeğin yoğun,

ilk

çoğu ~çin işsizliği

t~k

için-

istihdamı artırmak

~aneyi~eşmeye

değildir.

edilmek isteniyorsa, gerek
rin cesur

kalkınma çabası

ö~çüde gi~erilebilmiştir

azaltmak için

mayı yaygınlaştırmru{

istihdamı

ülkelerde postalar halin-

vermek suretiyle

sosyalist ülkelerin

işsizliği

barmen vb. gibi kimse-

gerektiren sebeplerden birisini de

li bir sorunken, postalar halinde
siz

konso-

çalı~ımak zorundadırlar.

çalışınasını

çalışmaya ağırlık

yıllarda

çalışan

Sosyo politik Sebepler

düçüncesi

de bulunan

buralarda

teşrifatçı,

sosyo pclitik sebep olc.rak kabul
artırma

veya tamamen gece sür-

kısmen

bakımd~

birtakım

posta

te~

sayısını

posta ve-

üç veya daha

(68) ODABAŞI/EKE,_s.l64.
(69) KABAJ, s.245.
(70) John HUGIIE0, ,"Shift vr,o,rk and the Shorter :·.~orking Vve,e}!:..;

Two Ways To :Make Jobs", PERSONEL r.JANAGEI':TENT,
(Tilay, l97'7 )"," ;·.19.
'

c.

IX, S.
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fazlaya

çıkarmanın,

açısında;.ı

daha

hem

işletmeler

hem de ülke ekonomisi

yararlı olacağı d'U.şünülebilir.

Böylece

iş

letmeler kurulu kapasiteden gün boyunca yararlanarak, maliyet giderlerini
larken,

düşürmek

gibi bir

işsizliğin azalması ~olunda ol~u

lanabilecektir. Ancak, gece
masını

taJl;:ım avantaj~ar sağlar

çalışması

sonuçlar da

için ek ödeme

sağ

yapıl

öngörenyasal düzenlemelere gidilmesi halinde (71),

bu durum gece

çalışmasının·ma~iyetini artıracağındar_,

let::ne sahiplerinin sözkonusu

çalışmaya

iş

olan taleplerini a-

(71) Eu ek ödeme; genellikle normal ücrete gece postasında
çalışılan her saat için belirli bir miktar ek ödeme yapılması veya g'i.ndli.z postası ücretinin belirli bir ora.;.
nı dahilinde fazla ücret ödenmesi şeklinde olmaktadır.
o. HOLLENBERG, "Workweeks,,, OV:e.rtime and Shi,ft Pay in
17 Labor rrıarket,s.t_l957-58, MANAGEI.ffiNT LABOR REVIEW,
c. XXCI, s. (December, 1953), s.lJ78-1380; A STP~SSER,
•rrovi3ions For Late Shifts ,in Manufacj;uri;ng J:ndu.strie,s.",
HANAGEiv1ENT LABOR REVIEil, c. XXCVIII, S. (1\Ta;r, 1965),s.
512-516; GENTRY, s. 271-273; Diğer bir ödeme-ise gece
süresinde daha az çalışıldığı halde tam bir çalışma gününün ücretinin verilmesi şeklinde-yapılmaktadır. Örneğin, geceleyin yapılan 7,5 saaia..ik çalışma için 8 ·saatlik
ödeme yapılması giJi. STRASSER, s.512; GENTRY, s. 271;
Charles 1\T. O' CONNOR, ",Late, Shift ;Ei!Imloy-ment" , · MONTLY
LABOR REVIEW, c. XCIII, s. (November, 1970), s.J7;
WORTr..T.A.N/ıVİTTERİED, s.l86; Herbert R. NORTHRUP, "Shift
Problems and Practices", CONFERENCE BOARD REPORTB;
NewYork, s.4, TABLO: 2; Bu konuda ayrıca bkz•; R.SERGEAN,
D. HO'NELL, P.J.TAYLOR, S.J. POCOCK, ",Co!lll?.eAs~tion for
,Incon;v,enien.c,e: An Analysis o.f Shift Payment.s i~ Collective
Aru=;rc,ements in, th,e u.K." STUDİES OF SHİFT 'NORl{, s.440;
Ülkemizde ise iş K.nun 65. maddesinin ikinci bendinde
"• •• bazı gece çalışma:-'.arına herhangi bir oranda fazla
ücret ödenmesi usulünü koy:r::1ak ••• " üzere tüzük çık~ra".:;i
leceğinden söz edilmekle beraber, henüz bu konuda bir
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zaltabilir (72). Böyle, gece

için daha fazla ödeme

sistemi getirilen ülkelerde postalar halinde

yı:.:.pılması

maya

ağırlık verı::ıek

gece

çalışmasını teşvik

gerekir.

çalışması

Örneğin,

kullE,.narak

suretiyle

işsizlik azaltılmak

edici bir

takım

çalış

isteniyorsa,

tedbirlerin

alınması

hükümetler bankalar üzerindeki etkilerini
az faizle çok kredi

işletmelere

olanacı sağlayabi

lirler (73)•
· ~. 3•. GECE ÇALIŞ!/U\.SIEIN ORTAYA ÇIKARDI'JI SORLJNLAR
I- Genel Olarak
Bir

takım

ge:e~~ yapılan

güç

ekonomik,
sosyal ve sosyo
politik sebepler
.
.

gece

çalışması,

çalışma ko~ullarında

gündüz dönemindeki gün
latma

alırken,

mevcut olan
lışması

yerek, bir

tüzük

göre daha

yürütülür. Gerçekten, bir taraftan

aydınlığının

yerini, gece sun'i

Bu

işçiy~,

koşullardaJ::i çalısımanın,

hem de onu

aydın

yaşamda

ve hareketlilik_de yerini adeta

canlılık

yapan

ç~lı~masına

taraftan gündüzleri toplumsal

diğer

sessizliğe bırak~r.

gündüz

der~

bir

hem gece ça-

çalıştıran işletmeyi

etkile-

takım kaçınılmaz sorlınlarla karşı karşıya bırakaca-

işverenlerin gece işinde çalışan
ödenmesi hususunda -kanuni bir yükümlülüğü yoktur. Ancak genellikle-toplu iş sözleşmesi akdedilirken gece işinde çalışan işçilere zamlı ücret ödeneceğine.dair hükümler konulmaktadır. EKONOMİ, "İşin ••• ", s.61-62.
çıkar1lmadığından,

işçilere

zamlı ~cret

(721 P.J. SLOANE, ",E,co;noın,ic Aspects Of Shift and Night Work, ip.
lndustrialised Market Economies", INTERNATİONAL LABOUR REVI'Eiv, c. CXVII,
(r,'Iarcli, fg78), Sel34•
(73) R.BERANCOURT, c. CLAUGUE. :~nultiple Shifts and The, Ernployment Problems ,in De;v,eloping Co;untries.", INTERNATİONAL LABoUR REVIIDV, c. CXIV, s. (September, 1976), s.l95•

's.
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ğı

da bir gerçektir. Ancak bu sorunlar,

türüne, yani

süre~li

posta sisteminde

eece

Şüphesiz

göre

çalıç~ası

etkiler. Sözkonusu

işçiyi

postasında

(sabit) gece

çalı?maya

çalıQılan postanın

dönüşümlü

veya

farklılıklar_taşıyabilir.

bu

öncel~kle

çalışmayı

yapan

bir taraftan

çalışma işçinin

iş

kazasına uğrama olasılığını artırırken,

diGer taraftan gün

boyunca temel biyolojik

idare eden ritmik

forutsiyonlarını

düzenini bozarak, vucudunu
miyle

alışık olmadığı

karşı karş:ı.ya bırakır

yolojik bir
varlık
ması,

olarak

varlık

olarak da

onu toplumsal

değil,

gündüz

olarak

sağlanamaz.

da

atar.

dışına

işçilerine sağlanan

çalıştıran işletmeler

gibi bir
kım

artırma

takım

düşmesi,

biçi-

sadece fiz-

toplumsı::-1

gece

bakımdan,

çalış

kalmayıp

~rıca işletme

~ok hi~met

bir

tara-

gece tam

işçisi açısından bazı

işçil~r

etkilenmez.

çalışma

Onları

sayesinde üre-

ve kapasitelerinden daha fazla yararlanma

yararlar

derecede

diğer

taraftan bir ta-

kalırlar.

Makina ve teçhi-

sağlarlarken,

çalışıp yıpranması,

üretimin kalitesinin

gündüz dönemindeki yönetim ve denetimi aynen sürdü-

rememe bu riskler
İşte
kımından

insanı

zamanda

bir taraftan bu

risklere de katlanmak zorunda

zatın aşırı

pek

Bu durum da gece

sorunlar yar~tır.
Gece çalışmasından sadece
timlerini

işleyiş

fizyolojik yönden etkilemekle

yaşamın

fından

aynı

gerekir. Bu

düşünmek

işçiyi yalnız

(74 ). Ancak,

bir

bu

arasındadır.

kısımda,

ortaya

gece

çıkardıeı

çalışmasının işçi

sorunlar ele

(74) P. FİNN,.'~ffects Of Shift
MANAGErllENT LABOUR REVIEW,

·\~:ork

c.

ve

işletme

ba-

alınacaktır.

On The Lives Of Egmloyees"·
CIV, S. (October, 198l),s.32e
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A. r.1esleki ve fizyolojik nitelikteki risklere
ilişkin

a.
Gece
yarattığı

rak

İş kazalarındaki

çalışmasının

bu

sorunlardan ilki,.

iş J:azası"na

Gece

sorunlar

işçileri

(75)

bir

fazlalık

nisbi

çalışmayı

~'rn.esleki

yapan ir;çi

nL;elikte bir risk

u{traına ~üasılııS-ını artırma~ıdır

tarafta~

güç

jik ve toplumsal
ların

ihtiyaçlarını

dikkat ve reflekslerinin

ola-

(76).

koşullar altında çalışırlarken

taraftan da yeme,_içme, uyuma ve

diğer

bakımından

da

eıS-lenme

gibi fizyolo-

kargılayamamakta,

düşük,

bu da on-

sinirlerinin gergin ve

(75) İş kazası mesleki bir risktir. Zira bu kaza genel anlamdaki kazadan belirli bir ayrıcalık taşır. İş kazası iş~
verenin otoritesi-altında sayılan bir zaman kesimi içinde iş veya işin gereği meydana gelen ve fiz;yolojik bir
arıza ile sonuçlanan bir kaza olduğundan, işgücünü doğ
rudan doeruya tehdit etmekte ve bir yerde sosyal sigortalarla,ve öncelikle korunması gereken-meslek riskleri
arasında yer almaktadır. Bu konuda bkz.: Ercan GÜVEN,
~.osyal Sigortalar-Genel gyc:u.J.aına İlJ::e;t e;ı:-,i, ve Sigorta Kol~' Eskiçehir, 1976, s.ll4; Ercan GÜVEN, jpı Ka,zası Yön~de~ Sosyal Politika porunları, Ankara, 1970, se3'den
Adil IZVEREN, ,So,syfi,l Poli ~ika ve Sosyal Sigortalar, Ankara
1968, s.202.
(76)

Yapılan araştırmaların

büyük bir kısmında gece döneminde
iş kazalarının arttığı sonucuna varılmışsa da, gece ve
gltndüz döneminde kaza oranı bakımından önemli bir farklılık olmadığı, hatta geceleyin kaza oranının daha az
olduğunu gösteren araştırmalar da-mevcuttur. FİNN, s.34;
ODABAŞI/N{E s.152.

-

'
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vücutlarının

ve

gunluğun

olmasına

da yorgun

olmaktadır

neden

(77). Yor-

insan vücudundaki ilk tesirleri dik-

uykusl!-zluğun

kat ve kavrama güçlülderiyle ba:Jlar. Yorgun insan dilrJ<:atini
uzun süre bir yerde toplayamaz.
ma gücü
lık,

zayıflar.

görmemek

durumda olan
gibi

bu

c;ibi

işi

oluruna

bunlar onun

Büt~n

(78).

Eğer

olasılık

iççi

daha da

tibak etmi?, onun
postaya geçmesi

yavaş

içi dügtinme ve anlahalsizlik,

sağlık sortmları

kendisini

bırakıp,

i-fade eden sesler

makinanın bozulduğunu

yamaz.
rır

Daha sonra yavag

v~ işitmernek
işçi

Yapacağı

dermansız

baçlar. Böyle
işe veremediği

çıkardı~'.;ını

da du-

iş kazasına uğrama olasılıeını artı-

dönüşümlü

fazlalaşır.

koşullarına

ger~kir ~i,

çalışıyor

posta sistemiyle
Çfull<:i

işçi

bu

tam bir postaya in-

alı~tırmışken,

kendini

ise

dı..ı..rumda işçinin

diğer

bir

;)reni postaya u-

yum sağlaması oldill<:ça cüçtür (79).

Gece
li

işçisinin yalnız,

hissettiği

dünyası,

onun eUndüz

ku ve tedj_:!·::;inlik de gece

önceki zaman

(77)

faktörler

araJ.ı,~ında

işçisine

çal~şmasına

korkut içinde ve tedirgin
lığını artıran

sessiz ve kendini

işçisinin

arasındadır.

az güven-

göre daha fazla

neden olur.
iç

dalıa

kazasına

İşte

bu kor-

u[,rrama

Genellikle gün

olası

ağarmadan

korku.. büyük oldu[;-undan, kaza;>ra

uğrama

İlhami AYTAHÇ, ".Y.ardiya Çalışmaları", TÜPJCl:YE İKTİSAT GAZETESİ, 21.11.1974, s. 7; Yine bu konu..da bkz.: Leman BİL

GİN,
kışA

G,!"!ce Vardiyasında _QalJ.çanların ,SorU;nlarına, Genel Ba(Yül~sek Lisans Tezi), Eskişehir, 1984, s.8.

(78) RU1iiA, s.44; .Ayrıca
sunda b~z.: GÜVEN,

iş kazalarında

,İ.§

yorgunlu[;un rolü konnKazas2:.• ••• ~, s .11-12·.

(79) Bahri TOPÇU, ~.eker Sanayiinde İşçi Sal;lı(;ı v.e. İ§ •. Güvenliği Sorunları, Aru<:ara, 1984, s.l84.
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fazladır

tehlikesi de
ların

sesi ve

ettiğinden,

sizlik

iş itilen

çalıı;an

makina-

bir çol( gU.rül tu. birbirinin sesini yok

sesler önemsenmezken, gece dönemindeki ses-

çıkan

ortamında

(80). Nitekim, gündliz

duyulan sesler i:.?çinin

çalıçma

.

nunu gidererek (81), ont:n tedirgin bir biçimde

-konsantrasyoçalışmasına

ne-

den olur.
Gece

rinden ?irisi de yetersiz
ışık altında

ma arzusunu

kırar,

b.
Gece
jik

çalışması

olursa, bu onun hem

ça~ış

uğrama olasılığını artırır.

insan vlicudununglin bo;;runca temel biyolo-

önemli

sağlık sorunları yaratır.

akciğer

ve di2;er iç

gündüz

gece

çalışması

işçi

Bu ritmik dU."

organların çalışma

dlı1lenmesine

Herhangi bir sebeple bu durum

c.

MOTT, ~'.Must. Ni_g_h~.
VİSORY MANAGEl'ıffiNT,
XIII,

(80) Steward

daha

eritme ve yutma fonksiyanlarına ilişkin olup (83),

insan vlicudunun
lanmıştır.

~sasen,

idare eden ritmik düzenini bozarak,

tansiyon,

sı, slı1dirim,

çalıştırılacak

hem de kazaya

fonksiyonlarını

nabız,

(82).

İşçi sağlığının bozulması

bakımından bazı

zen;

ıŞıklandırmadır

ve dikkatini toplayamayan gece iççisi, qir_de

dalgın çalışan

yetersiz

sebeple-

postalarındaki kazaların sık kart]ılas~ılan

c.

göre ayar-

değiştirilecek

olursa,

Shifts, Be A Heada~~", SUPER(November, 1968), s.23.

s.

(81) Bernard SCHİNDLER, "J<:~eping Night .Qverhe~d ,J~ovvn", · ADMİNİSTBA
TİVE Iv'IANAGEmENT, c. XX, S. ( !Jecember, 1963), s • 32o
<82 ) rıTOTT, s.23; Yetersiz ışıklandırmanın kazaya neden olduğu
konusunda bkz.: Can?:n Yın:-TuT~N, "Jıııg;un Çalı:;;;ma Koş:ullar:t" ,
ÇALIŞmA VE SOSYAL GUVENLDC BULTETU, s. 16-17-18, Ankara,
1985, s.22.
(83) FİNN, s.32.
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çeşitli

Sürekli gece
rine getirmesli1i
ması h~linde

bu

çalırşan

ri timlerini

( 84).

iççinin

çalışmak,

al:ı...;ıılmış işleyiş

alt üst ederek, vücudunun

mekanizmasını

larda

çıJrar

bozukluklar ortaya

~çleştirirse

güçl~~

bir

de,

fonksiyonlarını

ye-

postaların dönüşümlü

ol-

daha da artar. Çünki

işçi,

değiştirip,

dönüşümlü

posta-

her hafta (veya 15 günde bir) vücut
sağlamak

yeniden uyum

gibi bir so-

runla karışı karşıyadır (85)". ·Gerçekten de bu konuda yapılan
araştırma dönüşümlü

bir çok

-

Pierrarch, dönen postada

ğin

nın,

sabit postadakinin 8

oranı

İskandinav

araştırma,

yarısının

(84)

olduğunu

sapt~ıştır

çalışmanın

kanıtlar

göre ülserden

buna daha önce

ülser

oranı

(86). Yine

işçi arasında yaptığı

ülsere sebep

bir sonuç

şikayet

yakalarunıç

Örne-

bulurl::en, Whi twell

Merkezinde 8000

onu aktif hale getirdicini
nin

çalıçan işçilerde

katı

postalar halinde

araştırmaya

sabit posta-

-

4, Evenson ise 2 kat olarak

Evenson'un 3

konusu

işçilerinin,

yakalandı8;ını göstermiş tir.

dakinden daha fazla iUs ere

-bu

posta

olduğu

vermiçti~.

eden posta
olduklarını,

örneğin,

ve

Söz

işçileri

ancak

mide daha çok gündüz fazla miktarda mide suyu
Bunun nedeni yenilen yemekıerin kolayca sindirilmesidir. Eğer insan bu mide s~runun fazla çıktığı sürece yemek yemez aç kalırsa, mide rahntsızlık .arı meydana gelir. _AJ'nı şey geGe yemek yeme neticesinde de meydana gelir. İşte, gece çalışanlar gü.ndüz'uyuduklarından, genellikle gece yemek yiyebilmekte, bu durumda onların sağ
lığını bozmaktadır. Gece çalışanlarda mide ve ba[;ırsak:
hastalıklarına sık rastlanmasının sebebi budur. Tl-u-han
AKBULUT, ''Yapıle.n Araçtırmalara Göre Gece Çalı,;ı~nlar Erken İht~a,rl;ı.yorlar", TERCÜTIIAN GAZETESİ, 12 • 9.1983.
çıkarır.

1

(85)

L~,

(86)

r!IANN, s

s.123.
.ll7;

BRliDDİCK,

s .8.
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halinde

~ostala~

çalıçmanın

yeniden

başıattığını

ortaya

halinde

çalışan işçilerin

larının

da önemli

linde
ğı

koynn..:ıştur.

ülsere

yakalanmaları

yakındığını saptamıştır

(89). Bu
nun

gece

%30'unun

postasına

çalışmaya

rini ortaya
ler,

bozukluğu

gelen

görülen

dönüşüm

şikayetlerdendir

Batıda yapılan araştırma

işçilerin

sandviçten

koymuştur

gece

bu tür şika

da özellikle

başka

% 70'inin
bir

şey

(91).

Batıdakine

ağır işte

şeyler

benzer bu tür.

işçileri arasında

da

ça-

yemediklerini, an-

gelirken, az miktarda hafif bir

ülkem~zdeki

aldı

temelinde ise, düzensiz yemek ve uyku-

öne sürülmektedir (90).

lışmasına karşılık

cak

(87). Ka-

(88)

çalışan işçilerde sık

şikayetlerin

yattığı

lar,

ve sindirim

iş

de özellikle postalar ha-

şikayetler

postalar halinde çalışan iŞçilerin
İştahsızlık

posta

görülmektedir. Evensan örnek olarak

işçilerde sık

lü postalarda

açısından yaş

sık yakalandığı~saptamıştır

ve kolit üzerine

yetlerden

Yine Evensan postalar

olduğunu, yaşları 40'ın altındaki

çilerinin ülsere daha
bızlık

ülseri çiddetlendirdicini veya

yaygın

yedikleşikayet

bir biçimde

görülmektedir (92).

(87)

BRADDİCK, s.8-9; ÖZKALP, s.226'dan.E. This EVENSON, "Shiftwork and Health, INDUSTRIAL :MEDİCİNE AND SURGARY, c. XXVII
S7 10, 1958, s.493-497.

(88)

BRADDİCK,

s.8.

(89)

BRADDİCK,

s.8;

(90)

l'ı'IANN,

s. 116.

(91) ÖZKALP, s.225.
(92) ÖZKALP, s.225.

FİNN,

33·
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Gece

işçisinin

düzensiz hale gelen uyku ve yeme aüzerine en önemli etkenlerinden

lışkanlıklarının sağlığı

biri de, vücudunun

hastalıklara karşı

mesidir. Bu nedenle gece
ağrısı,

sıtma

B.

ve

çalıçanlarda sol~ alg~nlığı,

ka..11sızlığa sık rastlannıaktadır

Alışılmış

toplum

yarattığı

sorunlar

İhtiyaçların

a.

biçimleri üzerine

çalışma,

yaşamı alı~ılmış bazı

kurulmuştur.

lıtsal

olan "aktivitenin gündüz
ritminin bir

şeklindeki

yaşamın

mak, herkesin
yacını

artıp

tam ve

Gece

en hareketli

olduğu

dinlendiği, eğlendiği

azalması"

bir

(94)
işçinin

olanaksızdır.

Çünki o,

gündüz saatlerinde uyu-

saatlerde de

işçisi

çalışmak

zo-

bir çok temel ihti-

zamarnında karşılayamaz.

ihti~-anır.

gündüz

gelen, hatta ka-

çalışan

çalışan işçinin gideremediği

nemlisi uyku
karşılaşır.

gece

hemen hemen

Durum böyle olunca gece

Gece
yacını

yeme, içme,

e:fuıdüz

doğuştan

gereğidir.

alışılmış yaşama uyrn.q.sı

rundadır.

Birey

davra-

gece ise uyuma ve dinlenme faaliyetlerinde bulunma-

Bu özellik insan vücudunun

toplumsal

(93)•

zamanında karşılanamaması

tam ve

lıdır.

bu

baş

yaşamının dışında kalmanın

Bireyin toplum içindeki
nış

hale gel-

dayanıksız

karşılamak

Çünki gece
zortında

çalıştığı

kalan

Bu engellerden en önemlisi

dur. Çünki gündüz bir taraftan

ihtiyaçlardan en öiçin

işçi pazı
şüphesiz

işçinin eşi

ev

~rku

ihti-

engellerle
evdeki durum-

işlerini

yapar-

(93) RÜ1\1A, s.44; BRADDİCK, s.9.
(94)

BİLGİN,

s.l7'de:h J. CARPENTIER, P. ~CAZAIVIIAN, V,ight W,o,rk,
Lausanne: Presses Centrales, 1978, s.24.
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ken,

diğer

mqyı

oldukça

cadde

taraftan da

mahalle içlerindeki

hane gibi gürültülü
ve

Bunlara bir de telefon zili,

güçleştirmektedir.

trafiği,

caklığı

oyun oynamakta, bu da uyu-

çocukları

güne~

işyerlerinden çıkan

eklenince

ışığı

hale gelmektedir (95). Bu konuda
yapılan

bir

%75'inin

giderebilmek
işçisinin

ihtiyacı

ihtiyacını

da yeme

gidermeye

ken veya gece

iş

olanaksız

tarafından

ve Marriot
gece

alınan

ise 8 saatten az

amacıyla

olmaktadır.

mekte;

işçinin

tedir.

Örneğin,

istenen

işçilerinin

uyuduğu görülmüş

büyük bir

uylru

da % 37 '

kısmının

uyku ih-

tabıeti aldıkları

da

çalıştığı

için ancak ya

rahatsızlıkları

yemek yeme

16.00'da yerken,

Gerçekten

gündüz uyku

akşam işe

ile mide

gider-

za~

posta

değiştirdikçe

değiştirdiğinden

güçleş

değişmek

akşam yemeğini öğleden

hafta posta

çeşit

rahatsızlıklarına

postalarda ise .durum daha

bir hafta

diğer

işçi,

yemek yemekte bu durum da onda

Dönüşümlü

işçi

şekilde karşılayamadığı diğer

ihtiyacıdır.

arasında

li sindirim sistemi
neden

havru1ın sı

görülen bir durumdur (97)•

Gece
bir

~\ya tt

işçilerinin

tür (96). Nitekim gece
sıklıkla

sesler,

azlığından Şfkayet ettiği, bunların

sinin 6 saatten,
tiyaçlarını

atölyesi, marangoz-

işçinin ~yuması

örnek olarak

araştırmada

% 43'ünün uyku

bıçkı

sonra

ancak gece

23e30'da yiyebilmektedir (98).
(95) FİNN 1 s.33; ODABAŞI/EKE, s.l59; BRADDİCK, s.7.
(96) BRADDİCK, s.6.
(97) R. LEONARD, "r{ight-and Shift-?ı'ork" , NİGHT AND SHİFT Vı'ORK
BİOLOGİCAL AND SOCİAL ASPECTS, Vo. XXX:, s.325.
(98)

Fİ1~T,

s.33•
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Uyku ve Jreme gibi zorunlu
ce

gidermekten de yoksun kalmakta-

işçisi eğlence ihtiyacını

dır.

i~çisinin

Çünki sosyal hizmet veren kurumlar gece

gözönüne

alınmaksızın

ge-

ihtiyaçlarının yanısıra

durumu

düzenlenmektedir. Bir kulübe üye olmak,

sinema ve tiyatroya gitmek veya televizyon seyretmek onlar
için oldukça güçtür (99). özellikle, genç
sosyal 'faaliyet ve

bu gibi

eğlencelere katılamama durumlarından

derece etkilenmektedirler.-z-ira,
nellikle bu tip yerlerin

açık

onların çalışma

saatlere

olduğu

bir kaç günü

televizyon seyretme

dıçında

b. Aile düzeninin
Gelişmiş

süreleri ge-

rastlamaktadır

veya az

olanağı

geliçmiş

tüm toplumlar, en küçük top-

lumda neslin sürdürülmesi olan aile ise
lenen bireylerden

oluşan

maktır.

Yine

yakınlık

eş

ve

çeşitli

sağlamak,

ne ise daha ziyade ev

işleri

durumdadır.

gelişmeye başlayıp,

Toplumlar

arttıkça, kadın

da

ve

işleri

ve

runda

kalır.

İşte "bıJ. şekilde,

arasındadır.

çocukların bakımı

s.ll.

(lOO)ÖZKALP, s.228.

te-

An-

etitim düzeyleri

girdiei için, koca

konusunda

yardımcı

karısı

olmak zo-

bir ailede düzeni koruyup, sür-

dürebilmek tüm aile bireylerinin üzerlerine

BRADDİCK,

babanın

çoccldarın bakımını üstlenmiş

çalışma hayatına

na ev

(99)

görevleri üst-

ilgilenmek, onla-

görevleri

babanın

top-

aile bireylerini koru.-

çocclcların sorunlarıyla

göstermek de

işlevi

bir bütündür. Bir ailede

mel görevi ailenin geçiraini

yoktur.

bozulması

lumsal küme olan ailelerden meydana gelir. Temel

ra

son

Örneğin, Türkiye'de çalı~an bir gece işçi-sinin hafta-

(100).
nın

i:ıçiler

düşen

görevleri
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iyi bir biçimde yerine getirebilmesine
ailede erkek veya

kadın

olurlarsa bu görevler

bağlıdır.

veyahut her ikisi de gece

gereği

Qysa bir
çalı~acak

gibi yerine getirilemedi&inden,

aile düzeni bozulur.
Gece

aile

çalışmasının

ya~amı

den birinin veya her ikisinin gece
postalarda
olup

çalışmaları,

olmaması

ve

eşler

veyahut

farklı

çalışması

eşlerin yaş

bunların

üzerine etkisi,
durumları,

öcrenci olup

çocw{larının

olmamasına

göre fark-

lılık taşır.

Gece

çalışmasının

etkilerden birisi,

ailede

kocanın

yarattığı

en önemli olumsuz

geleneksel görevi olan evin koru-

yucusu olma görevini engellemesidir (101). Gerçekten de

yapı

lan

gece-

araştırmalar,

leri

gece
evde

kocalarının

larını göstermiştir

olmamasından dolayı

korku içinde olduk-

(102). Ancak bu sorunun

sistemi ile bir ölçüde
Gece

çalı0anlardan çoğunun karısının,

posta

giderilebileceği düşünülmektedir

çalışanların karşılaştıkları

eş lerine eyı:ı:abileceği

dönüşümlü

sürenin

diğer

(103)•

bir sorun da

sınırlı olmasıdır

(104). Bu du-

rumdan özellikle genç çiftler etkilenmektedirler. Çünki gece
postası

rı

çiftleri birbirinden

yalnız bıralonaktadıı·

gereken saatlerde

(101)

BRADDİCK,

(102)

FİNN,

(103)

BRADDİCK,

(104) G•

ayırmakta onları

birlikte olmala-

(105). Böyle bir du-

s.l2: ÖZKALP, s.229.

Se33•
s.12.

TAVERNİER,

",T:vi1J..ght :tvorld of the pight Shift" ,
c. XXXIII, s. (November, 1978),

INTERNATİONAL ~~AGE~mNT,

s.18.
(105) ÖZKALP, s.230.
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rumda ise gece

çalıçıanın eşi

"Jra

olmakta veya uyku ve yemek saatlerini
ayarlamaktadır

az zaman

eşinin

çalışan

(106). Yine gece

ayırabilmekte,

az

kocasıyla

kiçi

görüşmeye razı

durumuna ;;öre
çocuklarına

dersleri, istek ve

onların

da

eğitimle

riyle yeteri kadar ilgilenemektedir (107).
Gece
diğer

iççinin ailesi üzerinde

çalışmasının

işçinin

bir sorun,

ları altında çalışıp,

bir taraftan ev

yorgun bir çekilde eve gelmesi ve uyuçıkmaktadır.

i~lerini

da oyun oynamak arzusunda olan
mekte, bu da ailede
le

kadının

gece

sürtüşmeye

çalıçtığı

yapan

oldut:'llllu görerek, ev

i~çinin
diğer

kadın

bu is-

taraftan

istekleriyle

açmaktadır

yol

geliş

(108). Özellikçalıştıktan

aile fertlerinin yataktan

işleriyle uğraşmak

zorunda kal-

olanağı bulamamaktadır(l09).

postalarda

fazlalaşmaktadır

lar daha da

eşinin,

çocukların

makta, böylece uyumak ve dinlenmek
Eğer eşler farklı

Zira

durumlarda, bütün cece

sonra sabahleyin evine dönen
:ka.lkmış

ağır çalışma koşul

gece dönemindeki

mak istemesi üzerine ortaya
teği,

yarattığı

çalışıyorlar

(110). Çünki,

ise, sorun-

eşierden

biri gece

(106) FİNN, s.33•
(107)

BİLGİN,

Se24e

(108) BRADDİCK, s.?.
Sıtkı GÖKALP, "Kadın İşçilere Tanınan Ha,klar", ÇALIŞMA
VEKALETİ DERGİSİ,
I,
2, Ankara, 1954, s.35•

(109) Ali

c.

eşierin farklı postaları çalıc;malarının zararları

(110) Gerçi

yanında faydaları

risi

s.

da

vardır.

Zira gecel.;;yin es:,lerden bi-

çocukların başında kalıp,

tadır.

Ayrıca

onları yalnız bırakmamak

ailede ailede okula giden çocllicların bulunması halinde gece çalışan eş gündüz evde olduğundan okula
hazırlamakta, yine okul dönüşü onları karşılayarak sorun-
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çalışırken,

karısı

saatlerinde ise,

veya

kocası uyu.ınakta,

eşi çalışmru{tadır.

seyrek olarak görebilmekte, bu da
kopukluğunu

ve hatta dahada öte

(lll). Yine

eşlerin farklı

düzen

sağlamaya

ve

onun uyudueu gündüz

Böylece

eşler

eşler arasındaki iletişim

sadakatsj;zliği artırmaktadır

postalarda

çalışması

sorunları ortaklaşa

çözmeye

yarak, aile içi gerginliklerin yüksek düzeye
olmaktadır

(

ll~). Eşlerin

·halinde ise, gündüz ev

var ise onlarla ilgilenen kimse
ortaya

çıkmaktadır

ve

eğer

olmaması

ailede bir
fırsat

tanıma

ulaşmasına

her ikisinin de gece

işleriyle

birbirini

neden

çalışmaları

ailedeküçük çocuk
gibi

bazı

sorUnlar

(113).

ilgilenmektedir. Kadın gece postasında çalışı
yor ise, alışveriş, temizlik, çamaşır, yemek pi§irme
i;Şlerini gündüz işçisinden daha kolay yapabilmektedir.
Kadının gündüz, erkeğin ise gece postasında çalıştığı
durumlarda, eğer erkek ev işlerinde eşine yardımcı olursa sorunlar büyilk ölçüd2 azalmaktadır. BRADDİCK, s.
10.; Nitekim, Kadın İşçilerin Sanayi o Ait İşlerde Gece
larıyla

Postalarında Çalıştırılına Koşulları Hakkında Tüzüğün

7• maddesi de bu hususta tercihi

kadın

iG,çiye

bırakmış

tır. (R~. Te 22.8.1973, No.14633• ) .

(lll)

TMRGOLİCK,

s.l08.

(112) MANN, s.l20.
(113)

Eşlerin

ikisinin de gece çalışmasının dezavantajları
yanında, bazi avantajları da vardır. Örneğin, böyle
bir durumda eşlerin yemek ve uyku saat'leri aynı olmakta ve eğer D{isi de aynı işyerinde veya birbirine yakın işyerlerinde çalışıyorlar ise, işyerine beraber gidip gelme olanağına sahip olmaktadırlar.
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Diğer

çalı~ması,

yandan, gece

bu

çalıgmayı

veya erke&in aile içindeki rolünü tam olarale
lediğinden,

işçinin

kadın

engel-

yapmasını

kendisini mutsuz ve suçlu hissetmesine,

saygısını

yitirmesine sebep

olacağı

psikolojik

bunalıma sokaca[;ı

dahi ileri sürü-

kendisine olan
kımdan işçiyi

yapan

ve bu ba-

lebilmektedir (114).
c. Sosyal çevre
Bireyler
üyesi olurlar.

yagamları

bir gönüllü

boyunca

Örneğin, çağdaş

bir yandan bir ailenin,
derneğin,

diğer

bir

kopukluk

ilişkilerinde

çe~itli

toplumsal kümelerin

bir sanayi toplumunda bireyler
yandan bir

arkada·şlık küınesinin,

işyeri çalı~ma

kümesinin, biT siya-

sal partinin üyesi olabilirler (115). Bireyler üyesi bulundukları

her bir toplumsal küme içinde belli bir yere sahiplerdir

ki, bu yere de mevki denir.
arkadaşlı!c

de

işçi

Örneğin

toplumsal kümesinde

gibi (116).

çeşitli

ailede baba, anne, çocuk;

arkadaş;

dernekte üye;

toplumsal kilinelerde

ler.i bulunan bireylerin, bu mevkilerinin
leri yerine getirmeleri
de toplumsal kümedeki
ltınurlar. Arkadaşlık

lebilmesi için

c;ers~:ir.

diğer

bir

mevki-

takım

rol-

Bu rolleri yerine getirirken.

bireylerle çegitli
ziyaret edilmesi,

gereklidir. Yine, bir,dernek tzyesinin bu
kısmına katılması

değişik

ilisıkilerde

bu-

toplumsal kümesindeki yerin muhafaza edi-

arkadaşların

mesi için ilgili

gereği

işyerin

onların aranması

niteliğini sü~dürebil

bulunduğu derneğin toplantılarının

belirli bir

zorunluuur.

{114) TOPÇU, s.l85; Ayrıca bkz.: BİLGİN, s.26.
(115) özer OZAr~AYA, ~oplumbifjme Giri~, Ank. Üni.Siy.Bil.Fak.
Yay. No.403. B.2, .Ankara, 1977, s.87 •
(116) OZAJITU\YA, s.91.
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druıa

çilerinden
miştir
lı

işçi~erinin aynı işyerinde

(120). Yine gece

postalarda

kileri de

D~e oldu&~nu

seyrek olarak derneklere

çalışan işçiler

şirket

ve

fakat fark-

yöneticileri ile

sınırlı olmaktadır. Yapılan araştırmalar,

tün bir üyesi olarak görülmediklerini (121), hatta
veya ikinci

sınıf

gece

işçileri tarafından

lerinin hem yönetim, hem de gündüz

işçi

örgü-

personel olarak nitelendirildiklerini göster-

. riyle ve yöneticilerle

görüşme

ve

işçile-

tanışma olanaGının sınırlı

neden olarak gösterilebilir.

c.

İşletmelerde

tam olarak

Özellikle çok
büyük bir

bir kısım hizmetlerin gece süresinde

sağlanamamasından doğan

a. Yemek ve

sayıda i~çi

için

ta olma veya kazaya
açmak veya nöbetçi

işletmelerin

ihtiyaçlarını karşılayan

işçilerin

işyerlerinin

mekhane, lokal veya kafeterya

sorunlar

aksaması

iStihdam eden

türlü

vardır. Örneğin,

rını karşılayabilmek

alınabilir.

hizmetlerinin

sağlık

kısmında işçilerin

hizmet birimleri

leri

iliş

fazlalık

mektedir (122). Bu duruma da·, gece iççilerinin gündüz
olması

göster-

yemek ihtiyaçla-

içine veya

açılabilir.

Yine

yakınına ~~

işçilerin

uğrama ihtimaline.karçı işyerlerinde
sağlık

memuru bulundurmak gibi

sağlık

hasrevir
önlem-

Fakat bu hizmet birimleri daha ziyade gündüz

dönemi gözönünde bulundurularak organize ec1ilmektedir. Gece döneminde ise bu birimler ya hiç

çalışmamakta

veya yetersiz ça-

(120) FİNN, s.l34; MANN, s.120.
(121) Thomas ZİMl\iERER, ·~~~lho A:r,e Our Nie;htpeopl,e.. İn Busipess?",
HUJVIAN RESOURCE MANAGET.flENT, Q• XV, s. (\7inter, 1976), s.20.
(122) FİNN, 8.33; Zİ!I'Il\ffiRER, s.20.

lışmaktadır. Q'rsa gündüz bu hizmetler işletmece karşılanmasa
bile işçinin bu ihtiyaçlarını giderebileceği işletme dışı birimler vardır. İşçi öğle yemaGini bir lokantada yiyebilir,

herha:.ı0i bir hastalığa y,akalandığında veya kazaya uğradığın
da hastane veya sağlıl;: ocağına gidebilir. Halbuki aynı hizmetler işletme tarafından gece döneminde karşılanmayacak olursa işçinin bu ihtiyaçlarını giderebile·ceği işletme dışı
olanaklar oldukça sınırlıdır.· Geceleyin genellikle yiyecek
bulmak oldukça güç olmaktadır. Yine sağlık açısınd3l". düşü
nülecek olursa gece, gür. . düz dönemindeki gibi hastane ve di-

ğer sağlık birimleri tam teşekküllü bir biçimde çalışmamakta,
sadece acil servislerden yararlanmak milillidin olmaktadır. Yapı
lan araştırmalar da gece döneminde yemek ve sağlık hizmetlerinin bir hayli aksadığını göstermektedir (123). Bu hususa

bazı işyerierindeki gece işçileri için, özel yemek yapılma
sından kaçınılarak, onlara da öğleyin çıkan ağır yemekten verilmesi uygulamasını örnek olarak gösterebiliriz (124). Yine
gece iş kazalarının artma olasılığına karşı, işyerlerinde gerektiğinde hastaneye ulaştıracak bir arabanın dahi bulundu-

rulmaması ise gece sağlık hizmetlerinin yeterli derecede su...
nı.;ılmamasına ilişkin bir örnektir (125).

b.

Ulaşım güçli~lcri

Gece çalışan igçinin karşı karşıya kalClıcı diğer bir
sorun da igyerine gelip gitmede karşılaştığı ğüçlüktür. Toplu
(123) ODA!lAŞI/EKE, s.137, TABLO: 18, s.l55, TABLO: 23.
(124) BİLGİN, s.20.
(125) BİLGİN, s.43.
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yetersiz

ulaşım araçlarının

gidiş gelişi

iki çekilde mümkün

çilerin toplu olara}::
işletme

taçınması

gece saatlerinde

satın almru~

işletmelerce

suretiyle

ğine rastlanmaktadır

işçilerin

: Ya igletme,

olacaktır

sorunu tam olarak

defada

işçiler

ko§ulları

topluca götürülüp getirildi-

halledilmiş

inmek istediklerinden, anc2J;: hu:aun

cek bir güzergah

iş

ile ev

Zira bu

ısınmadığından

taşıttan

evlerine

ve hayakın

sa[;la:namadığında:n şikayet

etmektedirler (127). Fakat son belirtilen
işçilerin yaşama

içç:;_ıerin

olrnarnaktaclır.

ve güvenlik gerekçesiyle

dolayısıyla,

Uygu-

özel otobüsler.kiralamak veya

geceleri otobüslerin iyi

büyük kentlerde,

iş

için araç temin edecek veya

(126). Ancak bu durumda dahi

ulaşım

ması

işçinin

dışı ular;ıım olanaklarından yararlanılacaktır.

lamada genellikle

va

olduğu

şikayet,

yerlerinin çok

arasında

tüm

bulunamamasından dolayı

işçileri
çoğu

özellikle

dağınık

ol-

memnun ede-

kez giderileme-

mektedir (128).
İşletme Bakıır.ından

J..II-

A. 1\Takina ve teçhizat üzerindeki tahribat
Bir
tasını

işletmede

giliLdüz

postasına

da devreye sokmak suretiyle

tırılabilececini

daha önce

ilave olarak gece pos-

işletmenin üret~ninin

belirtmiştL~.

ar-

Bu durum makina ve

teçhizattan gün boyunca yararlanabilmeye de ·olanak veriyordu.
Fakat

makinaların

(126)
(127)

ODABAŞI/EKE,
ODABAŞI/EKE,

s.l57•
s.l57•

(128}

ODABAŞI/EKE,

s .139.

iki veya üç Ü]Çi

postası

kullanmak suretiy-
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çalıştırılması

le yirmidört saat si..i.rekli olarak
sorı:ın

hal bir

karçılaşılır. Şöyleld,

ile

işçi postası

daha fazla

lundurulması

durumunda,

çalışmasın:ı.

biçimde

temizleı~esi

nellikle

olanaksızdır.

ya

makinaların

Bu

şekilde

bir

-yerimli ve

faaliyette buişgö:rebilir b~r

~uı1tazarnan

ned~nle

gözden geçi-

çoklu posta sistemini uygula-

ve normal dayanma süresinden önce
postasına

sistemine ancak teknik sebepler
gereken

bulunması

iki vz:,ya

ve teçhizat süratle harap olur,

lir (129). Bu nedenle gece
liyette

işletmenin

ve tamir edilmesi çok zordur, hatta ge-

i~letmelerde mru~ina

uğrar

devamlı

sürdürebilmesi için

rilmesi,
yan

ile

h<:..linde der-

arıza

,:;e-

l::ullanılamazhale

veya birden fazla posta

dolayısıyla devamlı

işletmelerde

olarak faa-

yer verilmesi önerilmek-

tedir (130).
diişül{lüğü

B. üretimde miktar ve kalite
İşverenler,

gün

boynıca

gece

postasına

da yer vererek

i~;ıetmelerini

faaliyette bulundurmak suretiyle üretimlerini

mak isterler. Fakat her zaman için gece

postasında sağla:.ıan

tim, hem miktar hem de kalite olarak ilk iki postadakine
mayabilir. Bu konuc1e.

artır-.

yapılan araştırmalar

da gece

üre-

eşit

ol-

postasında. ve-

rimlilik (131) ve };:alitenin dieer postalara nazaran az veya çok
düştülünü

ortaya

koymaktadır. örneğin İngiliz

Endüstrisinde

(129) KESSLER, s.205-206.
(130) KESSLER, s.206.
. . .
üretimin-fiziki miktarı
(131) Verımlılık, ure
.. t.ım ıçın
. . yapı 1 an h areaDa 1 arın :.ızı
·-· ·1ı:ı· mı'ktarları olarak göstcrilmekte veya üretim faaliyetinden
alına:nh( out put)
bu faaliyete konulanın (:!.nput) fiziki miktarlarınlll-birbirine oranı çeklinde ifade edilmek-
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s.

~·zy-att

cunda

ve R. Marriot

güı1düz postasındaki

po'stasındakinden

maya göre,

raştırmanın yapılması

na

üretim

99.54'e

gece

işçilerin

daha iyi

gece

üç fab-

100.41 iaynı

(132). Yine

gece ve gündüz

sonu-

Araştır

değir~tirdiği

düşmektedir

esnasında

postasından

üre·i:;imin

ğindüz postasında

ilişkin tutumları sorul"düğunda,

postasında

araştırma

anlaçılmıştır.

haftada bir posta

saat:Jiı.ik

postasında

ken, gece

ortalama saatlik

daha yül<:sek oldu[:'U.

işçilerin

rikada ortalama

yürütülen

tarafından

a-

çalışmaları-

% 68•i gündüz

çalıştıklarını

ileri

sürmüşlerdir.

Bu tutumun, gece

lışkanlıkları

üzerine olan düzen bozucu etkisi ile bundan da-

ha da önemlisi gündüz

çalıçmasının

çalışmasır.ı.a

olan tercihin kuvvetli olma-

sından kaynaklandığı sanılmaktadır

(133). Bu konuda Polonya'

da 9 fabrikada yürütülen incelerr.enin
deki

araştırmada

ma sonucunda 9
liği

çıktığı,

gece

ni sözkonusu

sonra, en

sonuçlar:ı.

da

İngiltere'

elde edilen sonuçlara benzemektedir.

fabrikanın

99.75 iken,

yeme ve uyku a-

öğleden

postasında
araştırmaya

sabah
sonra

postalarının

postasında

ise 99.69'a
ise, gece

ortalama verimli-

verimliliGin 100.44'e

indiği saptanmıç-tır.

göre en yüksek

düşük verimliliğe

Araştır

verimliliğe

Ya-

öcleden

postasında ula~:ılmak-

tedir. Ancak pratikte işe daha çok yarayacak sonuçlar
elde etmek için verimlilik daha ziyade bir ada:n saat
veya makina saatte ne miktar mal ve-;la· hizmet elde ediı
diğine bakarak ölçülmektedir. OLUÇ, s.Sl-82.
(132) KABAJ, s.253, TABLO: IV.
(133) KABAJ,

s.252~
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tadır.

Ancak bu

bulunmuştur

farklılık

postasında

kıyasla

düç;ü.k

işgücü verimliliğinin

olduırunu

düz

olmadığını,

postasındakinden

taya

koymuştur
Diğer

de

verimlilik

postasındaki çıktının

sadece·

incele-

farkının

sabah ve e;ü.n-

% 4, 5 - % 6 daha az

olduğ~.-ınu

or-

(136).

ülkelerde

yapılan araştırmalar yanında

yapılan ara:_;;tırm2larda

düştüğü.

postasına

başlarında yapılan bazı

postalarındaki

gee e

eündüz

göstermiç tir (135). Ancak bu ülkede

yıllık pl~nın

meler, gece ve gi.tndüz
fazla

yapılan araçtırmalar

(134). Bu konuda Rusya'da

da gece

birinci bec;

önemsenneye deltmeyecek derecede

sonucu ortaya

da gece

çılanıştır

postasında

ül:;:cmiz-

verimlili[;in

(137). Fakat bu sonuca

işçi

ler ile yöneticilerin bu konudaki görür,üerine dayanaral;: varıldığı

görülmektedir (138). Örneğin Eskişehir'de 2 fabrika-

(134) KABAJ, s.253 ve s.254, TABLO:

v.

(135) ODABAŞI/illCE, s.93'den Yalçın KÜÇID{, Endüstrileşme Sürecinin Temel Sor~~' İstanbul, 1975, s.122-123.
(136) Y..ABAJ, s.252 dn. 1'den "The Seven-hour.,raY. ,i,n, Sovi,et,
Russia" INTERNATİONAL LABOUR RZVİEW, C.XXII, S. 3 (SepiEmber, 1930), s. 349 ve P.M. DUB!'illR, I eL• KREMLEV: 24
(l!asl V Sutki (Moskov, 1931), s. 52-72.
(137) ODABAŞI/EKE, s.l37, TABLO: 18 ve s.l39; I1İL1İN, se37•
(138) Zira po st alar arasındaki verimlilik farklarıyTh.a ilgili-olarak işletmelerde sayısal değerlendirme yapmaya elverecek güvenilir kayıtlar bulunmamaktadır. Herşeyden ön.!.
ce işletmeler toplam üretimlerinin ne kadarının hangi
postada gerçekleştiği konusunda kesin bilei verememektedir. Ayrıca bazı işletmelerie tttün çeryidinin çok fazla olması ve bun~arın hem niteliklerinin hem de ifade
edildikleri birimlerin farklı olması yüzünden, işletme
nin verimliliğinin saptanması oldw{ça güçleşmektedir.
Bkz.: ODABAÇI/EKE, s.94•
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da yürütülen bir araştırmada araştırma kapsamına giren iş
çilerin

%82'si

gündüz postasını daha verimli bulduklarını,

buna da gündüz bedenen ve zirnLen daha dinç olmalarının neden olduğunu belirtmişlerdir (139)'. Aynı araştırmaya göre
yöneticiler ise gece ve gündüz

postalarında

verimlilik yö-

nünden fazla farklılık olmadığını, gece postasında az miktardaki verimlilik düşüşünün ise işçilerin gtmdüz yeterince

uyumamaları

ile yönetici kadronun gece

mam~larından kaynaklandığını

c.

iş başında

bulun-

ileri sürmü..şler~ir (140).

Gece süresinde yönetim ve teknik denetim
güçlüğü

Gece

postasının işletmeler açısından yarattığı

lardan birisi de gece süresinde

işyerini

denetleme

sorun-

güçlüğü

dür (1417. Bu güçlük hem genel yönetime, hem de teknik konulardaki denetime ilişkin olmaktadır. Sorunun kaynağını denetimle görevli kişilerin genellikle tek postada çalışıyor ol-

(139) BİLGİN, Se37e
(140)

Bİ~GİN,

Se37e

(141) ODABA~I/EKE, s.l38-139; Gece postasında denetim güçlüğü
işletmeler açısından sorun teşkil edeFken, işçiler açı
sından ise gece çalışmasını cazip kılan bir faktör olmaktadır. r.10TT, s. 24. Çünki gece postasında denetim
eksikliği işçi üzerindeki baskının az olmasına neden
olma..l;;:ta ve ona geniş bir özgürlük vermektedir. ZİMMERER,
s.19.
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ması

oluşturuyor

gibi görünüyorsa da

neden yöneticilik

asıl

Ancak bu yetersiz-

niteliği taşıyan işgücünün yetersizliğidir.

lik sadece
ki bazen
men,

sayısal

iş

bir yetersizlik olarak görülmemelidir. Çün-

isteyen mühendis ve teknisyenler

işletmeler onları

revlere

bulunmasına rağ

tecrUbesiz gördükleri için bu tür gö-

alınmaktadırlar.

Zira okulunu yeni

nik eleman sözü eelilen denetim

bitirmi:;ı

sorununa

güçlüğü

bir tek-

çü.ziiın

olarak

görUlmemektedir.
Gece

postasında

taşıdığından

(142),

denetim gündüze göre daha fazla önem

işl;::-~meler

mak için çc;itli yollara

gece süresinde denetimi

başvurııaktadırlar.

sağla

İşletme dışından

veya içinden cl_Emetim görevini yUrütece:c uühendis ve telenisyen
.istihdam edilmesi 'veya gündüz görev yapan denetçilere gece ek
görev verilmesi bu yollara örnek olarak gösterilebilir (143)•
D. Gece süresinde
temininde
Gece
postalarda

çalışacak

karşılaşılan

postasında karç;ılaşılan
çalışacak

nitelikli

nitelikli

işgücü

güçlükler

güçlüklerden birisi de bu

işgücünün

temin edilmesinde or-

(142) Fledelfiya'da yağ imal eden bir şirkette yapılan deneyde
bunu doğrulamıştır. Şirket,ePce postasında hiç denetçi
görevlendirilmeyince dururnun ne olacağını gözlernek istemiş, denemenin ilk gecesi olanları ko11;trol için bir görevli gönderilmiştir. Görevli, işçilerin üretimi-durdurarak, k~ğıt oynamakta olduklarını görünce oldlli:ça şaşırmıştır. SCHİNDLER,.s.30•
.
(143) ODABAŞI/EKE, s.l45•
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taya

çıkmaktadır.

sına

göre

Gerçekten, gece

çalışma koşullarının

çekiciliğini azalttığından,

.

.

mal

çalışma

saatlerinde

postasının

daha

gece

gündüz posta-

ağır olması

çalışmayı

bu

genellikle- nor-

bulamayan

çalıçma olanağı

postanın

i:;;ıçiler

talep etmekteC:irler (144). Bunlar Jreteneklerinin u,y gunsuzluğu

veya ni telilcsiz

lışma olanağı

gücünün hem
. cünün yüksek

rı

yüzünden gündüz süresinde ça-

bulamayan kigilerdir (145)• Oysa nitelikli

sayısal olarak-yetersizliği,
olması,

lacak bu türlü
Bu sorunu

oL111aları

işletmelerde

işçilerin

işletmeler

teminini

gec:e

maları

(144)

m~~ün

ger.:.ellikle hizmet içi

olsa bile, zamanla

- (146).

e~i tim çalışma~a

i~letmede

işçilerin

böyle bir çatecrübe kazan-

kendiliğinden

gideril-

olaqilmektedir (147).

Bazı işçiler

ise, gündüz postasında çalışma olanağı bulkendi istekleriyle gece çalıc>maktadır
lar. Bu tür kişilere, gündüz bir öğretim kurumuna devam
edip gece çalışanları, eşleriyle aynı çalışma diliminde
olabilmek için gece çalışanları ve gece süresindeki denetim azlığı nedeniyle çalıçan kişiye geni~; bir özgürlük tanıdıL;ı gerekçesiyle gece çalıçanları örnek olarak
verebiliriz. Zİr.rrrıiERER, s.l9.

malarına rağmen,

(145) ZİMT;IERER, s .18.

(146)

gü-

postasında çalıştı:rı

-

yoluyla beceri eksikliklerinin

mesi de

pazarlık

güçleştirn1ektedir

yoluyla çözümlemektedirler. Ancak

lışma yapılmamış

hem de

i~

ODABAŞI/EKE,

s.98-99.

(147) ODABAŞI/ffiCE, s.l39•
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çalısımasının işletmeye yilidediği

E. Gece

ek

maliye-liler
a.

çalışmasın:.n

Gece

koşullarda yapıldığını

en önemlilerinden

ğının

yeterli

çalı§masına

0-i..ndüz

bir~~i

belirtmiştik.

olması, b~u~a karşın

Bu

çalıçınası

gündüz

likle

kış

mevsiminde gece süresince hava

kıyasla

oldukça

İşte

rekse

ısıtma

ışı

çalışma

Gece,

bir faktör de özelsıcaklığının

gündü-

bu şekilde, gece süresinin s-erek aydınlatma, geyönünden gündüz .;döneminden daha

yakınlaştırmak

kalmaktadırlar.
artması

için gün

düşmesidir.

sı karşısında işletmeler_gece

gündüze

farklılık

gece süresinde sun'i yollar-

farklı kılan diğer

gündüzden

farklı

göre daha

işyerini aydınlatma gereğinin duyulmasıdır.

koşullarını

ze

ısıtma masraflarındaki artış

daha önce

ların

la

ve

Aydınlatma

sirresindeki

için ek

bazı

harcamalar olarak

ilişJ::in

olma-

çalı5ma koşullarını

harcamalar yapmak zorunda

Gece süresinde elektrik ve

sonucu, bunlara

elverişsiz

yakıt

masraflardaki

tüketiminin

artış,

bu ek

karşımıza çıkmaktadır.

b. Gece

zammı

nedeniyle

ic;ıgücü

maliyetlerindeki

artış

Gece çalıçmasının bir takım olumsuz koşullar altında
yürütüldüğünü

daha önce

lışma

arzusunda olan

rinin

azalmasına

iş

kişilerin

neden

arayan nitelikli

Bu olumsuz

belirtmiştik~

gece

çalıgınasına

olacaktır. İşte

.

işgücü açısından

koşullar,

ça-

olan taleple-

bir - taraftan özellikle
.
gece çalışmasını çekici
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kılmak,

yaşamına
kıda

taraftan ise gece döneminin mahrurniyet dolu

diğer

(148)

katıanan ~şçiye

çalışanlara

bulunmak için geae

uygulamada

ücretine ek olarak gece

ücretinin belirli bir

mesi veyahut fiilen
?deme

postasında çalıçılan
yapılması

oranı

çalıçılan

çalışan işçilere

. len toplu

zamlı

ğine ilişkin

saatlerden daha fazla saat için
Ülkemizde de gece

işinde

işverenlerin

olmamakla beraber, genellikle akdedi-

sözleşmelerinde

lri:1."Ümler

veya gündüz pos-

ücre·t ödenmesi konusunda

zorunlulub~
iş

her sa-

dahilinde fazla ücret öden-

yapı~ması şeklinde olmaktadır.

kanuni bir

yapıldığına

gibi bu ödeme ya gündüz

belirtildiği

at için belirli bir miktar ödeme
tası

ek ödemeler

kat-

sık rastlaınnaktadır.

Daha önce de
postası

açıdan

hiç olmazsa maddi

gece

işine

ise, gece

çalışan işgücünün

gündüz

işletmeye

daha

olmasına

mal

tir.

(148) ODABAŞI/EKE, s.l84.
(149) Bu konuda bkz.: s.21f dn.71.

ücret ödenece-

(149). Bu tür

konulmaktadır

pahalıya

zamlı

zamların

çalışan işgü.cüne

neden

olduğu

oranl~

bir gerçek-

İkinci
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1

•
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§.•1 .... G,E,P,E CALIŞiiTASIHilT ~ÜZEJITıE,NJ·~J;E ŞEKLİ,

I- Genel Olarak
takım

· Bir

ekonomik ve sosyal sebepler

zorunlvıu[.u bvıunan

letme
nın

gece

balamından bazı

önemli sorunlar

çalışmasından ayrı

gündüz

gerek ir;;çi gerekse
yaratması,

iş

çalırs:m.a

bu

bir biçimde düzenlenmesi

-

gereği

çıkarmıştır.

ni ortaya

G.ece
ve bunlara
şahıslar

çalışmasının,

gere,ği yap:.:ı.ına

çalışmasının korunması anacı~"l<', aJ.ına..11.

ilişkin h1.:ıkul\:i

düzenleme

ve postalar halindeki

ş el:il

ve

önlemleri

şart lL.:: ını

çalışmalar bakımından

zaman,

incelemek

gerekir.
,II~

Zaman

A.
Gece

Baleımından

Çalışma

süresinin

çalışması

sınırları

düzenlenirlcen, öncelikle günün hru1.gi dö-
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nemine gece denilmesi gerekti[ti önemlidir.
ce, gerek

milletlerarası

İş haY-atında

Ge-

gerekse milli mevzuat içinde ele

alınrJıştır. Örneğin, Milletlerarası Çalışma Teşkilatının
sayılı sözleşmesinde,

saat 22.00 ile, sabah 05.00

ki süre;'ti içine alacak biçimde

aralıksız

6

sayılı sözleşmesinde

alınmakla

aralıksız

ru1 az ll saati

şeklinde tanımlanmıştır (2).Bazı

gece süresi, sözkonusu
beraber,

ise gece süresi,

Teşkila

ise gece süresi, saat 22.00'den

saat 05.00'e kadar devam eden ve
kapsayan süre

arasında

en az ll saatlik

bir dönem gece süresi olarak kabul edilmi[]tir (1).
tın

4

sözleşmelerde

belirlenen

de dahil

Dıkemizin

ülkelerde
şekilde

olduğu bazı

ele

ülkelerde

sözleşmelerdekinden farklı şekilrie tanım

lanmıştır.

İş

Kanununun 65. maddesinin

geç saat 20.00'de

başlayıp,

r.

bendine göre gece, en

en erken sabah saat O?.OO'ya ka-

dar geçen ve en fazla ll saat süren gün dönemidir. Gece dönemini

dü~eılleyen

ğundan işçi
devamında

bu hü.lct5.m, kamu düzenine

aleyhine

kısaltılamaz

gereğine

bulundu-

aynı

maddenin

(3). Ancak

gece olarak kabul edilen bu

lerin nitelici ve

ilişkin

~

veya yurdun

döneminin

bazı

lim ve adetlerine göre geriye

alınabileceği,

saatlerinin

çeşitli işler

ayarlanması

yahut

bazı iş

bölgelerinin ikyine yaz ve
için erkek,

kış

kadın

(1) International •••• , s.70l.
(2) CENTEL, s.ll2; Gece süresini belirleyen başka sözleşmeler
ile tavsiye kararları bulunmakla beraber, bunlara kadın ve
çocwcların gece çalışmasına iliçkin düzen:emeler konusunda değinilecektir.
(3) Yarg. 9. HD. 4.5.1972, E. 16319, K. 15673•(rrı. Çenberci,
İş Kanunu Şerhi, B.4, Ankara 1978, s.l344o )
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işçiler

ve çocuk

manlarının

;\:önünden eec e döneminin

tespiti için

aşağıda

belirtmeye

ve bi tme za-

tüzü~ler hazırlanabileceği

le beraber, böyle bir tüzük henüz
Gece sitresi

başlama

~ınırları

öngörülmek-

çıkarılmamıgtır.

içinde

yapılan

çalışaca(!;ımız bazı

çalışması"

"gece

istisnalar

dışında

gün-

lük normal çalışma süresi olan 7,5 saati aşamaz (İş ı~. m. 65/
III; PEtÇT. m. 6). Şu kadar ki, gündüz içi sayılan çalışmalara
ek olarak

yapılan

fazla

çalıs-.maların ~~ece

dönemine

sarkınasın

da herhangi bir yasal engel sözkonusu deGildir (FÇT. m. 3/b)

(4) •.
Postalar halinde yürütülen
bir bölümü &ece,

diğer

işlerde

çalışın~

bölümü de gimdüz süresi içinde kalabi1-

mekte ve hatta bu sürenin

yarısı

gece,

;ı,rarısı

mine isabet edebilmektedir. Bu konuda gerek
ortru{ ifadelerle,

süresinin

çalışma

süresinin

da gündüz döne-

~HÇT,

yarıdan çoğu

gerekse FÇT.
gece dönemi-

ne rastlayan işi gece işi olarak tanımlamı:;:tır (PHÇT. m. 6/II;
FÇT. m.

3/b) (5).

(4) Ya::·g. 9. HD. 26.1.1967, E. 12705, K. 539 (Mustafa ÇENBERCİ, ,İ;? Kanunu §erh,;i,, s•l282.)
·
(5) Yarg. 9. HD. 21.12.1972, E. 19713, K. 32313. (Çenberci,
İş Kanunu Şerhi•.z s.1344); Mustafa ÇEN.BERCİ, ,İ,Ş Kanun!!,
§.e,rhi-- İş Kan'Llrtffiun Temel İlkeleri - Maddelerin Sistema;tik Aç.,ıklamıası 1 Anku.ra., 1972, s.722, dn. 7'den SELÇUKİ,
±,1mi ve Karar )çtihatlarla Yeni İş Kanunu ve İlgili rrıev
zuat, 1967, s.491; Bu konuda ayrıca bkz.: Yarg. 9· HD.i:T."l976, E. 1976/4586, K.1976/7003 (Mustafa YETKİN, ,İQ,tj.
!J.!3-tlı-Aç,ıklama1;t, ,İq Kanunu ve İlgi1,i Kanunlar-Tüz~1er-Yö
netme1ikler, Istanbul, 1979, s.121)f r.Tü.nir EKONOWIT, ~'.I:.ıiA
Düzenlenmesi Açısından Yargıtay'ın 1~76 yılı Kar~rl~r;ı.~ın
Değerlendirilmesi" (~elb1iğ), YARGITAY' IN 1976 YILI İŞ HUKUKuNA İLİ:'~KİN KARARLAlUNIN DEGERLENDİRİLNESİ SEL~İHERİ,
İstanbul;l978. S<!-'1-62.
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İstisnaları

B.

a. Zorunlu sebeplerle fazla
Her ne kadar
işyerinde

da,

Kanunu ilke olarak

7.5 saatten fazla

postalarında
mışsa

İş

çalış~~da

çalıştırılrna.larını

çalışmayı

fazla

işçilerin

düzenlenmiştir.

arıza sırasında,

sınır a.şı

m.6)~

Zorunlu sebeple fazla
desinde

yasa.kla-

e;erektiren zorunlu se-

beplerin meydana gelmesi halinde bu 7.5 saatlik
labilecektir (PHÇT.

çalıçma,

İ::ı Kanu.nımun

gerekli acele

çılana.sında

e;erek bir
işlerde,

arızanın

yahut

mümli::ü.n görülmesi halin-

zorlayıcı

••• " zorunlu sebeplerle fazla

lecektir. r.Tadde içerisinde

vardır

ki,

linemez.

İşte

ne de

gerçekleşmeyeceği

sebepler

önceden bi-

bakımdan

da önce-

iradeleri-

e:erçekleşmesi ve~ra cerçekleş

mesinin beklendilf;i.durumla.rda. zorunlu sebeplerle fazla
ma

yapılabilir

lir (7).

isteklerine
Ayrıca İş

( 6) ERKUL,
(7)

tYF}c

Zortınlu

çalış

(6). Bu türlU zorunlu. sebeplarden birinin mey-

dana gelmesi halinde,
kısmına

ta-

geçilmc-

bazı

olanağı bulunmadığı ~ibi tarafların

olmayan sebeplerin

baclı

Oysa

böyle önceden bilinemeyen, bu

den önlenmesi

ayrıcalık

çalışma ıwgulama.ya

dayanmaktadır.

bunların gerçekleşip

gidilebi-

çalı~?maya

örneklerine yer verilen zo-

bazı

Zira eenel sebeplerle fazla

den önce bilinen sebeplere

yapılma

sebeplerin ortaya

runlu sebepler, genel sebeplerden belirli bir
şır.

36. mad-

Sözkonusu maddeye göre "gerek bir

de, yahut makineler veya alet ve edavat için hemen
sı

gece

işy-erindeki işçile:in tc.::.ıa.mı

bakılmaksızın

fazla

çalıçma yaptırılabi

Kanunu zorun_lu sebeple

İQ• ••• ,

veya bir

yapılacak

olan faz-

s. 292.

sebeplerle fazla

çalıçınaya gidildi~ind.e işveren,
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la

çalışmaya

masını

sınır

sağlayacak

lışmaya
iş

bir

devam

dereceyi

konulmaması,

bir hUJ\:mün de kötü yolda
için,

işçilerden bazıları

Bu kimselere, mevcut
sını sağlanıncaya

arıza

çıl:an

fazla

arızayı

kadar fazla

bulunup giderilince

bunların

Diğer

çalışmada işçil~r

s'Li.rede giderilebilecek zorunlu
leceği

konusunda

vermeden

devamlı

o

bir ifade ile zoçalışmaya

zorlayıcı

İşte,

sebebin giderilböyle uzun bir

sebepler~n meyd~na geldiği

İsı Kam.uıunda açık

surette

neden o-

çalıştırılabilecekler

bir günde en fazla kaç saat

Fakat, böyle bir durumda dahi

Ancak

işyerinde çalışmalarına

mesi oldukça uzun bir s"Li.reyi alabilir.
işçinin

gidermek.

arızasını

çalı:;ırıc: yaptır:!.la?ilir.

dir. Fakat bazen de, meydana gelen

bir

işyerinin normal.çalışma

lan zorunlu sebep giderilineeye kadar

rumlarda,

Şöyleki;

tabi tutula?ilirler.

ç~:.lıgmaya

devam etmeleri sözkonusu olamaz (8).
runlu sebeplerle fazla

giderilebileceği

gerekir.

eleh:trik

bulup,

sınır

yerindedir. Ancak böyle

şüphesiz

kvl~anılmaması

ani olarak ortaya

" bu türlü ça-

yolunda kesin bir

uzatılabileceği

dv:.ey::ı.,

çal~ş

normal

Bu gibi durumlarda

öngörmüştür.

zorunlu sebebin ne kadar sv.red.e

nin bilinememosinden
i~yeriftd~

aşma:mak kaydıyle •••

edilebileceğini

süresinin ne kadar

işyerinin

getirerek "•••

bir

işçinin

du-

çalıştırılabi

h~J-;:i..i.m bulunmamaktadır.

hiç dinlenmesine olanak

çalıı~tırılabileceğinin düşünülmemesi

ve 24 saatlik bir süre içinde en az 8 saatlik bir dinlenme hak-

ışın niteliğini

ve başladıcı gün ve saati için bitiminden
başlayarak 48 saat içinde ilgili Bölge Çalıçma r.Tüdürlüğü
ne bildirmek zortındadır (İ. K. m. 36).

(8)

ERKUL, Türkroİ~ •• ... , s.292; ERKUL, LJ:Y:·':?\üamal:tlitika •• , s.294·

Sosy.::ı.l

Po-
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kının

bulundu[6-unun kabul edilmesi gerekir (9)
Özetle belirtmek gerekirse;

bebin ortaya
le

sınırlı

çıki?ası

eece

yapan

işçiler çalıştırılırken

ye

ihtiyaçlarının bulunduğı.mun

ma sürelerinin
b.

saptanması

Olağanüstü

İşçilerin
rın aşılabileceği

taya

yaçlarını

de

g~i.nde

eilJi, 7. 5 saat-

de, zorunlu sebep gi-

Ancak, böyle bir durum-

belirli bir

hesaba

katılarak,

s:,-ı""e

kanlar Kurulu

çalış

gerekecektir.
hallerde fazla

çalışmada

çalışmalarına ilişkin

dizter bir durum da
fazla

çalışma

aşmamak şartıyle

temin eden

'iinlenme-

günlük

7.5 saatlik

olağanüstü

i~yerlerinde

kararıyla yapılan

sını

hallerin or-.

durumudur (PHÇT. m. 6).

KanmLunun 37. maddesine göre, seferberlik

(lO) ve bu süreyi

(9)

gece

çıkmasında yapılan

İş

işçiler

çalıştırılabilirler.

da

zorunlu l;Jir se-

işçileri

halinde, gU.ndüz

çalışması

derilinceye kadar

işyerinde

memleket

sırasında

sav-tınmasının

ihti-

lüzum görülmesi halinde Ba-

fazla

çalır;ma

olabranüstü hal-

PHÇT.ni.uı

8. madG.esindeki posta değişiminde,--i;;ıçilerin sürekli olarak en az 8 saat dinlendirilmeden çalış~ır~cffida
rı hli.kmünden hareketle böyle bir kabule Gidilebilir. EI\:0NOMİ, s. 280; TUNÇOrıfAG, s.279.

(lO )Seferberlik, memleketin bütün askeri ı::,iicUnün barış durumundan sava!'} durmruna geçirilmesi için yapılan faaliyetlerin
tümünü ifade eder. Bu kısmi veya genel olabilir. TUNÇOMAG
s. 280• den Türk HvJroJc Lügatı, Ankara, 1944; İş Kan-ünunun
olağanüstü hallerde fazla çalışma başlıeını taşıyan 37.
nıac1desi içerisinde memleket savunmasının ihtiyaçlarını
sağlayan işyerlerinden sözedildiGinden, burada yırrt ernniyetine·ilişkin olaeanüstü haller sözkonusu edilmekte demektir. Yurt emniyetine ilişkin olağanüstü haller ise;
i. Savaş hali, ii. Kısmi veya umumi seferberlik hali ,
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çalışna

lerde fazla
yapılacak

nırı

fazla

ye göre Bakanlar
işlerin

işçinin

günlük süresinin belirli bir

fazla

çalışmaya

~ıtiyacın şiddetine

lüzum

sınırını

fazla

kabiliyetine

"işin

cinsine" ve

detinen göre belirlenecek (13), örne[tin,
l.erde iççinin yorgunlUb'U ve
kısa tutulması

şiddeti

çıknrabili::'•

belirlemektedir. Bu konuda

sfu"'esi

sağlığı

ağır

da,

gerekecektir. Ancak

tıpkı

(12)

süresi"Şu

hal-

çalışma
sa.x.lık
u

sü-

ku- .

alınacaktır.

"ihtiyacın şid

ve tehlikeli

iş

d 'çünt.ilerek bu si.;.renin daişin

ne olursa olsun olacanüstü hallerde

çalışmada

iş

g?re günlük

faktörlerden biri olarak dikkate

çalışma

sı

gördücilııde

en çok ç ;·.. :'.ışma kabiliyeti günlük fazla

ralları başlıca

ha

(ll). Bu hallerde

madde de belirtilmi§tir. Bu nBdde-

en_çok_çcılışma

resinin azami
Ayrıca

aynı

Kuruıu

cin0ine ve

ni, i?çinin

de

çalışr::ıanın

da yine

olaca~ı

öngörüımüçtirr

olarak

cinsi ve

ihtiyacın

yapılacak

zorunlu sebeplerle fazla

fazla

çalışmada olduğu

cibi 24 saatlik bir dönem içerisinde en az.8 saatlik bir din-

ııı.

Sıkıyönetim

kapsar. EffiCUL,

hali, iv. Seferberlik hazırlıklarını
, s.295, dn. 488.

gye:,u;ta:oal;ı. ••••

(ll)

Bu hü.kümden anlaşıldığı kadarıyla, seferberlik sırasın
da- da olsa, eğer bir i;,?yeri memleket savunmasının ihtiyaçlarını sa[;layan nitelikte (silah fabrikası, mermi
fabrikası gibi) değil ise, bu gibi işyerlerinde sözkonusu maddeye göre faz::..a çalışma yaptırılması münıhiln oJa.:.:.
mayacak demektir. ERKUL, ;ı'ür(>: İ§ ••• , s • 293; ERKUL, !!l,gs1amalı ••• , s.285, dn.488.

(12)

Olat;anüstü hal sebebiyle yapılacak fazla çalıçmalarda
Bölge Çalışma r.:!üdürlüt,ilııden daha önceden izin- almaya ve
bu konuda bilgi vermeye gerek olmadıcı gibi, çalıştırı
lacak işçilerin ol1~larının alınmasınada·gerek yoktur.
EKONOTÜ, s.281; ERXUL, .tj;irk İş ••• , s.293•

(13) EK01'WT1Tİ, s.281.
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bır:;ı.kılması

lenme süresi

Hazırlama,

c.
Gece

yerinde olur

postalarında

tamamlama ve temizleme

7.5 saatlik

rın diğer

bir

işlerinde

sözkonusudur (PHÇT.-m.6).

istisnası

da

asıl işin

hazırlama,

düzenle

t&mamlama ve temizleme

yapılması

işleri,

zor1.ınlu.

temizlemek ve
hazırlıklar,

çalı>;ıır _bir

biçimde

işyerin

biçimde sürüp

aynı

(HTTİT.

bulum:n iqlerdir"
.

bir

için, belirli günlük

veya istisnai bir ni teliJ;: göstermeyip hep
gitmesi

işlerinde

çalışmaya iliı:;ıkin sını

tamamlama·ve temizleme

''Hazırlama,

de yürüti.Uen

(14).

m. 1). Makineleri

bulımdurmak

için

yapıl~1

üretim için gerekli hammeddelerin ikmali ve taı

ınamlanarak
mından

lik

mn.kine

önemi

işleri

bagında hazır bulundur1.üması,

dolayısıyla

bu

işlere

Hazırlama,

içyerinde yürütülmesi

sa[:lık bakıeeı·eken

temiz-

örnek olarak gösterilebilir (15).

tamamlama ve temizleme

leri ;:rap:mak üzere iç e

alınan işçilere

işyerinde çalıçıan işçilere asıl

işleri

sadece bu

iş

yap tırılabildiği gibi,

i:şlerine

ek bir iç olarak da

yaı:ıtJ.rıl~bilir (HTTİT. m. 1). Asıl işi bu işleri yc.y.'mak olan
işçiler çalıçma

süreleri itibariyle

nu hükümlerine tabidirler. Ancak
sıl

işlerine

kında HTTİT

leme

ek olarak bu
hükümleri

işlerinin asıl

işler

diğer i~çiler gib~ İş

işyerinde

de

çalıgan işçilere

yaptırıldığında

uygulanır. Hazırlama,

yaptırılması

,(14) EKOlTOlı:İ, s.28lt TUNÇOMAG, s.281.
(15) ERKUL, ,Türk, İ~.. , s • 295.

a-

bunlar hak-

tamamlama ve temiz-

içe ek olarak ve normal günlük

resinden önce V8ya sonra

Kanu-

için TLi.zükte

çalışma

sü-

~;u ~]artlar
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ar::::.nmaktadır

(16): 1- Bunlar hep aynı biçimde sürüp c;itmesi

zorunlu bulunan iryler
":Julunrnalı

zorunluluk

oL"'nalıdır.

Ayrıca

ve gi,i_venlik yönimden

sti.reyi de

ma sürelerine ek olarak,

işçilerin

hazırlama,

işçiler asıl işin

işçilerin

yarım

trunamlama ve temizleme

(HTTİT.

Yukarıda eğer şartlar

ve

temizleme

larak &Linlillc

işlerinin,

çalışma

bu-

Yine bu

sakınca

yapacak olan
yoksa, en
tamamlama

asıl işlerine

sözkonusu
bir

·işçi

de, bu

ek

o-

yaptırılabi

şartların

dan önce veya sonra iki saati a:gmayacak çekilde

mevcut olçalışmasın

hazırlama,

ta-

işlerinde çalıştırılabilecektir.

d. Bakanlar Kurulu

kararıyla

özel durumlarda

7.5 saatlik sınırın diğer bir
da Bakanlar Kurulu'nillL 79 sayılı Kanun (17) gereğin-

Gece
istisnası

Tüzüğe

işlere başlaı~ıadan

hazırlruna,

işçilerin

çalışan

ça-

çalış

günlilk

sürelerinden önce veya sonra

halinde gece 7.5 saat

mamlama ve temizleme

işlerde

bu

m.?).

var ise

leceğinden bahseuilmişti. İşte
ması

saJ;:ıncalı

işlerini

bitmesinden sonra ve bu

saat dinlenebilir

sı

bu türlü iglerde en çok i-

önce, isterlerse ve bu konuda telcnik bir
çok

yürüti..i.mü

sınırlandırarak,

çalıştırılabileceklerirti öngörmüştür.

ki saat
göre,

T~zük,

sözkonusa

lıştırılabilecekleri

asıl işin

veya bu i::;lerin

rasınC:.a ;yapılmaoı sağlık

lunmalıdır.

2- Bu hususta teknik bir

çalışmaya ilişkin

(16) EKONOmİ, s. 282-283.
(17) RG. T. 16.9.1960, No. 10605; Kanu...'1.un tam

adı,; milli KorunSuçlarının Affına, ril:illi Korunma Te::;ıkilı;t Sermaye,. Fon
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler IhdasJ.na D:ı.ır

ma

Kanun'dur.
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ce,

çalışma

artırması

sürelerini

sözkonusudırr

halinde

(PHÇT

m.6).
15.6.1936'da

yürürlüğe

nu 35. maddesiyle genel
olar~

tespit

etmiş

lıp çalıgılmamasına

de bu iç süresinin

(18) ve buradan da Cumartesi c;ünü

çalışı

bazı

bru~ımdan iş

çalışma

eöre iççinin günlük

süresinin bu-

Yine sözkonusu Kanun bu :::;enel prensip
varlığı

ve olacanüstü sebeplcrin

artırılabileceğini belirtmiştir.

takım şartlara bağlı

olan bu ffazla

çalışmalar,

üzerine Bakanlar

19. maddesinin
kollarında

verdiği

Her ne kadar 79

kaldırılmışsa

de ile ( 6.
yanarak

Iıiadde)

almış

işverenlerin

bazı işyerleri

çalıgmalarında ~zygulanmak

çalışma yaptırılmasına

sayılı

Fakat bir

!dilli Korunma Kanrmunun (19)

yetkiye dayanarak,

gece ve gQl'ldüz

saate kadar fazla
lükten

Kuruıu,

halin-

iş hayatının

kesimlerinde ihtiyaca cevap vermedicinden,

müracatı

Kanu-

48 saat

zortınlu

c;enel,

süresini

İş

eski

haftalık

lunacağını öngörmüştür.
dışında

sayılı

giren 3008

karar

ve

iş

üzere 3

vermiştir

(20).

Kanun ile r.Tilli Korunma Kanrmu yürür-

da, yeni

Bakanlar

çıkarılan

Kurultınun

clcl.uğu kararLı.rın

Kanuna konulan bir mad-

Milli Korunma Kanununa da-

halen yürürlükte

oldul,ıu

ve hat-

(18) Bu süre, 1475 sayılı Kanunda deZ;işiklik yapan 2869 sayılı
Kanun (RG. T. 30.7.1983, No.l8120) ile Lı5 saate indirilmiştir.

(19) RG. T. 26 Kanunusani 1940, No. 4417 (3.t. Düstur, c.21,
s.274).
( 20)

İhsan

SAYIL, "İş Si..ireleri
Durumu", İ}VER.EH, c. vrf,

İ}_ e İlgili Kararların Hulnıki
5 (şu'6at,1969),"s.13.

s.

ta gerel;:irse Kurulun

aynı

bulunduğu öngörülmüştür

saatlik bir G'ece

biçimde kararlar almak yetkisi

(21).

İşte

çalıs?ması yapmış

Kurulu Milli Korun.m.a Kanunu ve 79
işçinin çalıştıt:;ı i~:y eri

fazla

çalıçma

yapma

veya

olsa dahi,
sayılı

iş kolunu

kararı almış

eğer

7.5

Bakanlar

Kanuna dayanarak o

kapsayacak

ise iççi

ş

ekilde

mahiyeti ve

işin

derecesine göre üç saate kadar fazla

ihtiyacın

işçi

bu nedenle bir

çalıştırıla

bilecektire
e. Fikir ve sanat
5953
· 212

sayıJiıı

Türkiye' de
nundaki

kanunla.

aynı

rak
mına

devamında

i~7lerinde

tanımlanmıştır.

maddeye 212

dışında

sayılı

ücret

Hakkında

ve mevkutelerle haber ve
işlerinde çalı:;ıan

kalan kimselere

ise, bu Kanun

Bu Kanuna 6253

ve

kapsamına gi~en

sayılı

fotoğ

İş

uygulanır.

karşılığı çalır;anlar

Kanunla

Kanun'un (22)

maddesine c;öre, Sözkonusu Kanun

fikir ve sanat

tanımı

maddenin

saııat

değişik ı.

yayımlanan ga~ete

işçi

Çalışanlarla Çalıştıran

t'!Ünasebetlerin Tanzimi

ajanslarında

raf

ve

sayılı Basın Mesleğinde

Arasındaki

lar

işlerinde

KanuYine

fikir

da gazeteci olaı.

Kanunla eklenen

yapılan değişiklikle

gazeteci

Uını

ciren kimselerden müessese, matbaa, idarehane ve büro gi-

bi yerlerde hizmetlerinin mahiyeti itibariyle müstemiren (sürekli,

aralıksız) çalışanlar

gündüz ve c;ece
çalışma

yapma

için normal

ayırımı yapılmaksızın

olanağı

iş

süxeleri

dışında

en çok. 3 saat fazla

bıılur.rnaktadır

( 23) •

P.ö~rlece

,

(21) SAYIL, s.l3,14.
(22) RG.T. 20.6.1952, No. 8140 (3.t. Düstur,
(23)

Ayrıca

c.

33, s.l5ll )

Ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta tatilinde çalışılması da bu Kanuna göre fazla saatlerde çalışma sayılmaktadır (Ek Madde 1).
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5953

sayılı

rinQ.e

gece

kapsam:ı.na

kanun

çalışması

çalışma

işle

ve sanat

yapanlar, günlille iç; si.ireleri

günde üç saate kadar, fazla

J..I.I-

fikiı-

giren

dı~_;;ında

yapabileceklerdir.

Ş al~ lar Bakımından

A. Çocuk

işçilerin

çalıçraasının

gece

düzenlenmesi

a. Genel olarak
Çocuk iççilerin gece
kısaca

çocuk

sından çocuJı;:

veya

çalıştırma yasağı
rilmiş

işçi

genel hükümlerinden (24) yararlanma

yetişkin

kabuı

olmak bir önem

sadece çocuk (ve

oldu{S-undan, hangi

olarak

düzenine geçmeelen önce,

üzerinde durmak cerekir. Herne ka-

işçi kavramı

işgüvenliğinin

dar

çalıçma

kadın)

yaşlar arasındaki

edilece(;inin

taşımasa

işçiler

açı

da, gece
için geti-

iı:;;çilerin

çocuk

açıklığa kavusıturulınası

önem

taşır.

Türk İç HuJm.ı..'"Ullda çocuQın tanımından çok, çocuk iççilere

ilişkin

tını

ki

hi.J.l;:ümler yer

düzenleyen çe;itli

almıçtır

kanımlarda

12, 13, 15, 16 ve 18

çocukların çalışma ko~;ullarından

hayatında

ç.ocuk iççilerin en

iş

(25) •. Gerçekten, Türk

a;:Jacı

haya-

yaşta

sözedilmektedir • .Ancak

kaç

yaşında olmaları

iş

gerek-

ti;1i konusunda İş Hukukunda bir birlik saClanmıç de[;ildir. nitekim, İş Kanunun1..ı.n 67. maddesi 15 yaşından açaı'.?;ı çocuJ{ların çalıştırılmasını yasaklamış,

ancak

çocukların saclık

ve

gelişme-

(24) Bu genel hi..Ucümlere örnek olaralc, i:;e alınrna, çalıçıma koşulları, içgüvenli[~i ve iç; çi sai';lı[;ı ile sosyal gUvenlikle ilgili hillrUmler gösterile bilinir. TUNÇOIDJ\.G, İ§. ;H.~~·.,
s.308•c1en TlmÇOTiiAG, Qo.c;uk. ve .G.9J\9, İ,>ıçil,eri J.1Gi.l.~.J1d.~r.en. Hülcümler, Yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitüsü Konferaı1Bları,3/4.
(25) CENTEL, s.34~
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lerine,

okuı

veya mesleki e ği tim ve meole:S:e ;{ön el tr:"e program-

ıarına devamıarına

yahut öcrenimden

faydalarıraa

kabiliyetleri-

ne zarar vermeyecak nitelikteki hafif ir,üerde 13
durmuş

çocukların

çalı~·:;ırılmalarına

Uaı..uni Hıfzıssıbha Kanu.ı1.unun
yaşından a~ağı

istliıdamı

işlerinde

arnele ve

ç~

memnudur ••• " hükmi.iyle sanayiele ve made::.1.

çalır:?ma yaşının

iç: lcr:i.r.de en az

tanımı:]tır.

fabrika ve imalathane gibi

her türlü sanat müesseseleriyle maden
rak olarak

dol-

1 73• maddesinde ise "•.. on iki

çocukların

bütün

da olanak

yaşı.ıu.

maddenin ifadesinden herne

12 oldueu belirtilmigtir. Bu

~adar

sanayi ve maden içleri

dışın

da ka,lan bütü.n i.Jlerde 12 yışından kU.çüklerin çalıştırılabile
cef;i
. mak

anıaşılsa

dahi, hlilcrnün 12

amacıyla getir~_lrııiş

yaş tan

lctiçülcleri

oldu~'U

ya;~ın

rü~ıt

sonra gece

işçi sayılma açısından

alındı{;ı

bulunduğu dü~ünvıebilir

(27).

çalı:~masına

olarak bu
yaş

koru-

taşıdığı

üst

yaş

söylenebilir. :runda da, Türk
kabul

çocuk i:;çilerin

çocu1cları

mutlak nit elik

yaşı

Hukuk sisteminin

ll/I) etkisi

esas

kiJ.çtuc

,-;özönünde bulundurularak, bu

çalış tıraa yasal;ının

kabul edilmelidir (26). Çocuk
olaral;: da 18

yaşından

etrı:er:inin

sınırlarını kısaca

(mK. m.

belirledikten

iliçkin hukuki düzenlemede, günü.n han-

gi döneminin çocuk

i::;ıçiler

rı

I\Tilletlerarası Çalışma Teşkilatının çeşit

bir önem

taşır.

li zamanlarda kabul

etmiş

için gece

sayılacacı

olduğu sözleşme

konusu da ay-

ve tavsiye kararla-

(26) CENTEL, s.l37; ÇENBERCİ, s.726·; Sosyal dü~üncelerle bağdaş
masa dahi 12 yaşından küçill{lerin özellikle tarım s ektöründe çalıştırıldıklarına rastlanılmaktadır. EPJCUL, .~;rk• •İ§·.,

s.301, dn.491.
(27) CENTEL, s.33•
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rına bakıldığında
geniş

dukça
sanayi
de

(28) çocuk igçiler için gece döneminin ol-

tutuldu[-;u ve bu

dışında

gece döneminde

sınırlandırıldığı

manın

( 28)

çocuk

işçiler

görülür.

l

gerek sanayL1e gerekse

çalı:;tırılmalarının
Bımda

b15.yü.k ölçü-

da gece dönemindeki

üzerinde olumsuz sonuçlar

çalış

yaratmasını

en-

Milletlererası çalışma· T·eçldla·cının 1919 yılında kabul
etmiş oldu~~ Sanayide ça1ıçtırılan Genç İşçilerin Gece
_Çalışmasına ili~kin

'!\

işçilerin

6 sayılı sözle~;mede saat 22.00'den
saat 05.00'e kadar devam e~en ve aralıksız en az ll saati kapsayan süre gece dönemi olarak benimserı.rnir]tir.
CENTEL, s.ll2; Bu sözleçme daha sonra 90 sayılı sözleşme ile değiçtirilerek, gece dönemi 16 yaşından küçük ve
büyii.k olmaya göre de[;işiklik belirlenmiştir. Bıma göre;
16 yaşından küçillcler için saat 22.00 ile saat 06.00 arasındaki süreyi kapsayan aralıksız en az 12 saatlik zaman
kesimi gece dönemi olarak kabul edilirken, 16 ile 18 yaş
arasındaki çocuk i[)Çiler için bu sürenin, r.;aat 22.00 ile
saat 07.00 arasını kapsayacak ve aralıksız en az 7 saat
olacak ş el;:ilde ~~etkili otoritece saptanacağı öngörülmüş
tür. International •• , s.752-753; CENTEL, s.ll2f Sanayide
gece dönemini belirleyen 6 ve 90 sayılı sözleşmeler dışın
da Milletlerarası çalışma Teşki2.ı:..tının 1921 tarihli ve
14 sayılı tav-si;)re kararı tarım iglerine ilişkinüir. Fakat
bu karar tarımda gece döı:ı.cminden ne anlaşılması gerektiği
ni açıkca belirtmiş değildir. Karar, üye devletlere 14 yaşından kU.çük çocuklar için aralıksız 10, 14-18 yaş arasın
dakiler için ise aralıksız 9 satten az olmamale koşuluyla
onların tabii ihtiyaçlarına uygun dinlenme süresi sağlan
ması gibi tedbirlerin alınmasını öngörmektedir. Internatı
~ ••• , s.744; CENTEL, s.ll2; Deniz işlerinde gece dönemiıli belirleyen 76 sayılı sözleşme ise aralıksız en az 9
saatten oluşacak bir zaman aralığını r:;ece dönemi olarak kabul etmiş, ancak belirtilen dönemin ba;ılangıç ve bitiŞinin
uıusal mevzuat vey,a toplu içsözleşmesi yoluyla saptanacağını öngörmüştür. Daha sonra kabul edilen 93, 109 v-e 153
sayılı sözleı}melerde de 76 sayılı sözle::;ımedeki gece dönemi tanımı aynen ~enimsenmiştir. CENTEL, s.ll2-113; Sanayi,
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{.S8l:::..cmek ( 29) ve onlara dal1a fazla süre dinlenme

olanağı sağ

edinilmiştir.

lamak amaç

Ülkemizde İş Huli:ul:unda bir tek gece dönemi kavramına
yer

verilmiş,

dönemi

çocuklar için yetigkinlerden

saptanılm&mıştır.

ayrı

olarak gece

Daha öncede belirtildici gibi gece

döneminden ne anla;;ılması gerektiği İç Kanunı..mun 65. maddesinin I. bendinde
göre,

açıklanmış bulunmaktadır.

gece,

iş hayatında

erı

Sözleonusu hükme

geç saat 20.00'de

başlayarak,

en

erken sabah saat 06.00'ya kadar geçen ve en fazla ll saat süren· gün dönemidir.

Aynı

için

hakkında

döneminin
zilli

i::;çiler

çoc1-ık

başlama

gece deyimint.en

işler

anlaçılacaJ.;:

gün

ve bitme saatlerinin belirtilmesi için tü-

çıkarılabileceği

zük henüz

maddeni:.1 II. bendinde çe çi tli

öngörJlmüş

çıkarılmadıtından

olmakla beraber, böyle bir tü-

çocwc

işçilerde

de gece dönemi

·carır:ı

ve deniz işleri dışında kalan i::,;lerC.e çocwc işçiler
için gece dönemini belirleyen 33 sayılı sözleşme, saat
20.00 ile saat 08.00 arasındaki zaman aralıcını kapsayan
ve aralıksız en az 12 saatten oluşan süreyi, 3ece dönemi
olarak kabul etmiştir. Bu sözleşmeyi değiştiren 60 sayı
lı sözle0me ise gece dönemini 14 yaşından küçük ve büyilli
olmaya göre değişik ş ekilee belirlemiş, 14 yaçnndan küçü.kler için 33 sayılı sözleşmedeki gece tanımı aynen benimsenirken, 14 yaşından bUyüklerde bu dönemin baolangıç ve
bitişinin uıusal mevzuat tarafındaı1 belirlenecek en az
12 saatlilı;: süre olarak kabulü öngörülmüşti..i.r. CENTEL, s.
113; Bu sözleşmede değişiklik yapan 79.sayılı sözleşme de,
14 yaşından küçülc ve çalıştırılabilecek olan çocuJdar için csece c.lönel;,ini saat 20.00 ile saat 08.00 arasındaki
zamanı kapsayan aralıksız en az 14 saatlik süre olarak
saptamıştır. Sözleşmeye göre, okula devaınıarı gerekmeyen,
14 ya.? ile 18 yaş ar~:.sındaki çocuJdar için gece dönemi
ise, saat 22.00 ile saat 06.00 arasını l;:apsayan aralıksız
en az 12 saatlik süre olmaktadır, Inter:ı.ıati<?}~· •• , s. 745746; CENTEL, s.ll3.
(29) ÇocuJ;:

ir~çiler

fizyolojik ve psikolojik

açıdan

yetir]kin

iş-

-6365. maddede belirtilenden

farklı değildir~

~ocuJ;: isıçiler

gece döneninin ye-ti:]kinler için .belirlenen :-;ekilcle
lar

açısından

bir

takım se.kıncalar

kcnusu hli};ii.m, gece döneminin
bitişi
neğin

yaratabilir.

·ba;üangıcı

ise sabah saat 06.00'-dan ·

Şöyle

ki, sözaşmayar:ak

saat 20.00 'yi

erken ol:rna~racak biçimde (ör-

tanırıakla

beraber, bu esaslar gözöniinde bulund;.::rularak

belirlenecek gece döneminin-en fazla ll saat

olabileceğini

görmektedir. Oysa daha önce de belirtti[;imiz gibi çocuk
lerin dru1a fazla
belirleıı.en

çaJ.:ı.şt:t.rmamak
kilatının

çocuk

on-

olması,

saat 19.00'dan 1 sabah saat 06.oo•ya kadar) deciştirmeye

ola..11.ak

rak

için

dinleıımelerini sağlamak,
geniş

zaman kesirnini

onları

sınırlandırılmıç,

için gece dönemi

bu dönemde

lıTilletJffi:'arası ·çaıışrra Teş

çeçitli zamanlarda kabul etmiç oldu[:-u

i~çiler

işçi

onlar için gece ola-

tutmak ve

suret:iyle olabilir. Ni tek im

ön-

sözleşmelerde

fakat bu

Sll1ır

lar gözönünde bulUJ1duru_larak saptanacak sürenin belirli bir saatten az

olamayacağı

ön::;örülmüştür.

çin gece dönemi yetiç;kinlerden
gece olarak saptanacak

zo.r:ıan

da

işçilerde

engellenmi::;ıtir.

için gece dönemini belirleyen

ile on

sonra c;ece

altı yaş

c~.ptanılmadı,~ı

i-

gibi

arasında

çalıçıtırılmalarını

gece döneminin daha ge-

İş hayatınazda

diğer

ha Kam.mtmun 174. maddesinde yer
yaş

olc.:."ak

i;ıçiler

kesiminin en fB,zla ll saat olabi-

lececi önGörüldü[,ünden, çocuJc
niş tutulması

ayrı

Ülkemizde çocuk

çocuk

bir hiUdJ.rn de Umumi

almaktadır.

bulunan

i::;ıçiler
Hıfzısıh

Bu hü.kU.m, on iki

çocu.lclt:.Tın

saat yirmiden

yasaklayan bir hUkümdür. Maddenin

çilerden bazı farklılıklar eösterL'ler. :su konuda bkz.: Nihat ÖNER, ".Q.ocuk. ye, Genç, İ;.:çileri:~ İş _Qüvenliti, s,o;nmıarı",
s. 5-6; özellikle gece döneminde çalı::;ıma, çocu.l:c işçilerde
yetişkinlerden daha fazla olumsuz sonuçlar yaratmaktadır.
Çünki, bunların uykuya olan ihtiyaçları yetişkinlere göre
daha fazladır. Nitekim, çocukların fizyolojik büyümeleri
bu:n.ların gece döneminde dinlendirilerel;: tekrar güç kaza.ıımalarına bağlıdır. CENTEL, s.l65'den FROSSJVIAN/ COPPE, s.28.
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ifadesinden gece ô.öneminin
esas

olarak belirlenmesinin

şılmaktadır
süreceği

olarak saat 20.00'nin

bu saatten sonraki bir ;:;ac-.tin gece döneminin

alındı[;ı,

başlan:;ıcı

dar

ba::;ılaneıcı

anla-

olanaklı bulurımadı[;ı

(30). Fakat sözkonusu hüküm, gece döneminin ne kaveya hangi saatte bitece{;i konusunda bir

açıklık

taşı:mnmaktadır.

b. Gece

çalı':,;masıl?-8:

iliçkin

sıı1ırlar

ÇocuJc igçilor genel olarak gece

çalışmasından yetişkin

lere göre daha fazla etkilenirlerse de, bu
çilerin tü111Unde
Gerçekten, 12
gece

aynı

yaçında

çalışmasınclan

ke olarak

sakıncalar yarattığı

bir çocukla 17-18

etldlenmeleri

çoc1.ıJcların

dahi, belirli bir

derecede

aynı

cece döneminde

yaşın

çalıqmanın çocı~ iş

üzerindeki

yaglarında

söylenemez.
bir

çocuğun

deJildir. Bu nedenle il-

çalı;,;maları
çocukların

sakJJ1.calı

olsa

onlar üzerinde

fazla olınnsuz etki yaratmayacak bazı i~lerde gece çclı:Jtırılma
larJ.na izin verilebilir. Nitekim Mille·!ilerarası çalıçma Teşki
latının bazı

sözle:_;r:e ve ta vs iye

karar~_arı

( 31) ile Tiirk

İş

Hu-

(30) CENTEL, s.l68.
(31)

I.:illetlerarası çalışma Teşkilatının

kabul etmiş olduğu 6
Sözleçme ile bunda değişiklik yapan 90 sayılı Sözleşmelerde 18 yaşın al tındaki kişilerin özel veya l::amuya
ait herhangi bir sanayi teşebbüsünde ,o;ece çalı;)tıTılamaya
cakları öngörülmüştür. Interrı.atıonal ••• ,s. 74-1 ve s.753;
CEHTEL, s.ll4; Ancak, yine aynı sözleçmelerde bu duruma
bazı istisnalar da getiriilimiştir. Nitekim 6 sayılı Sözlegrnede, devamlılık gösteren işler ile içyerinde ':;ir arıza
nın meydana gelmesi du:...~ur;ıuncla veya kamu yararının gerekli kıldığı hallerde 16-18 yaş arasıncıa olanların gece çalıştırılabilccekleri belirtilmiştir. CENTEL, s.ll4; 90
sayılı Sözleşmeele de bu istisnala:ra ek olarak mesleki esayılı

/'y;c;.;

verildi:~ı:i

kukunda bu türlü dü:;c::üemclere yer
İş Hukul~l!luzda çocukların

e;örülmektedir.

gece çalıs;tırılmalarını ya-

saklayan hükü..mler 14 75 sc;,yılı İş Kanunu ile Umumi Hıfzısıhha
Kanununda yer almaktadır. Bı.mlardan İş Kam.ınundalü hi.l.küm, Kanill1un 69. maddesinde "sanayie ait
mış

le

erkek çocuklarla •••• gece
yasaktır •••

işlerde

18

ya:;ını

doldurma-

çalıçtırılmaları

esas itibariy-

edilmiştir

(33). Sözkonu-

" (32) çeklinde ifade

ğitim

veya çırakiliık ö{l,Teniminin gereldi kıldığı hallerde,
ilgili i::_;çi veya i::;ıveren teşekküllerinin görüşlerini aldıktan sonra, 16-18 yaş arasındaki i::;ıçilerin de c;ece çalıştırılabilmeleri öngörülmüştür. Internatıonal ••• , s.
753; cm~TEL, s.ll5: Deniz işlerinde çocwrların gece çalış
tırılmasınci ili:]l:in esasları düzenleyen 76 sayılı Sözleş
me ile bunda değişiklik yapan 93 ve 109 sayılı Sözleşme
ler ve 153 sayılı Tavs~ye Kararı çocuk iççilerin gece döneminde çalıçtırılmalarını yasaklamaktadır. CENTEL, s.ll6;
Sanayi, deniz ve tarım işleri dıgında kalan i~lerde çocukların gece çalıştırılına ko:_;;ullarını düzenleyen 33, Go ve
79 sayılı sözleşmeler ise, bu işlerde ku~al olarak çocwrların 0ece çalı~~tırılmalarını yasaklamı::,üardır. CENTEL,
s. 116; Ancak aynı sözleşmelerde bu yasa{1a :;azı istisnalar da getirilmiştir. Örne,;in, 79 sayılı Sözleçme, kamu
yararının gerekli l::ıldığı hallerde 1 16 yaşını doldurnruş
işçileri gece çalıçtırma yasasını:ı. ertelenebilece{j;ini, yine ulusal mevzuat içinde yapılacak dU.zenlemelerle kamuya
açık hizmetlerde 18 yaşın altındald i~çilerin eece çalış
tırılabilmeleri konusunda yetki verilebileceğini ö::ıgörmüş
ti5~. Intenı.atıonal •••• , s. 746.
(32) Sözkonusu maddeyle yasaklanan husus, çqtlı~}mak de[;il, çalıştırılmak :>lduğundan, cezai müeyyidelerin u.ygLüanmasın
da bu hususun ,:;özden uzak tufuJınama:a c;erekir. EHKUL, ~
İ§•••t s.283, dn. 455; LEKUL, ~uamalı ••• , s.285, dn.464.
(33) İş Kanununda ilke olarak 18 yaşını doldurmamıç çocuklar:.n
sanayide gece çalıçtırılmasının yasak olduğu belirtilmekle birlikte, doktrinde ayrık h:i.r husus olarak, zorlay:ı..cı
sebepleriı-ı ortaya çıkr.ıası halinr.e İç Kanı..munvn 69. maddesine aykırı düşse dahi, işyerinde çalı;;:an 18 yaçını dol-
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su hükrne cöre, 18

ye:;.~ ın dan Jd.tçi).k

işlerde

g2.lıs;tırılamayacaklardır.

( 34) gece

veya erkek

olr.ıası,

yani

cinsi~reti

yasal;:la;yan diL;er h"LU;:U.m Umuni
ICanmımı

çoc1..:ı.kların

ki

tır.

gece

Eıfzısıbha

kız

Bu ç ocuQ.m

açısın-

çalıfJtırılmalarını

Kanum.mda

l 74. maddesine c;öre, l? ile 16

~rer

almakta

~ra;) arasında-

çaıı,]tırılmaları

saat yirmiden sonra gece

yasa1::-

Göri.ildü[;ü r~ibi, İş Kanunu ile Umwni Hıfzıssılüıa Kr:\::11J.nunda-·

ki hükli.mler
lcUJ~-~

sayılan

yasaktan yararlanma

Çocukların

dan önemli de[;ildir (35).

olup, bu

olanlr.:.r so..nayiden

a;ynı iç~riGe

·öncelikle gece

lılık

tas; ımaktadır.

sahip det':tildir (36).

çalıçtırma yasa[;ııa:;.ı

Çüııki,

İş

i::;çilerin

yalnız

o

Hıfzısıhha

zorlayıcı

iki hü-

açısından

Kanununda yasaGJ.n sanayi

için cetirildici belirtilirken, Umumi

durmauış

konl.<.81...>.

Sö~l;::onı.).SU

fark-

işleri

KanD.nu böyle

sebep olu:;turan olay-

la sınırlı kalması ko;,ıuJ.uyla işyerinde çalı:]tn·ılabilecek
leri kabDı edilmekt.edir. Bkz.: EPılCUL, J]Yr:ular:ıalı ••• , s. 285
ve s.307, fu:1. 514.
işlerin sanayiden sa;ırılacağı 1475 sayılı İş KanD.nunun
6. maddesli1in I. bendinde belirtilmigtir. Fakat sanayie dahil içlerin rı1addede belirtilenle sınırlı olmaclı:;ı, bu maddede belirtilmeyen bir i~} in de Çalıçma Bakanlı[;ının ı...ıy ı::,un
görmesiyle sm1ayie dahil bir i~ kabul edilebilece~i yine
aynı maddenin III. bendinde önzörülmli.gti.i.r.

(34) Hangi

(35) zaten 18

yaçını doldurmamı~ kız çocı::tkları

hem çoculc, hem de
için, her iki i:)çi grubuna ait özel hükümlc-::·:ı_cn ye.rarlanırlar. natta evlenme herne kadar kigiyi
re şit kılarsa da (rıJC. m. 3), evli olsalar dahi ıs yaşından
küçük: kadınların çocuk işçilere ilicıkin· koruyucu mevzuat. tan da yararlanmaları gerekir. EPJ~UL, ,T;ürk İş ••• ,s. 305, ·
d.n. 500; EillCUL, pıgulamalı •••• , s. 307, dn. 512; ALTAN, s.
136.
kadın sayıldıldarı

(36) CENTEL, s.l67.
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bir
dit;i

açıklık taşımamaktadır.

yasağın kapsamına

c;iren

Diğer

taraftan iki Kanunun getir-

ki~ilerd.:ı farh::lıclır

(37). Nite-

kim, İş Kanununda:·:i hükümden 18 yaşını doldurmar:ı.ış çocuklar
yararlanırken,

daki

,.Jmv.mi

Hıfzısıhha

Kanunu 12 ile 16 yaç,

çocukları kapsarıana almaktadır.

zısıhha

Kanunrlndaki hilldlmler birlikte

İş

Kanunu ile

arasın

TJlnuı:ni Hıf

düştlııüldüğünde,

işin

sanayiden sayılıp sayılmadığına bakılmal:sızın 16 · ya;;;:ından küçillclerin eece
nayiden
gece

çalıs.tırılmaları olanaklı değilken,

sayılan

içüerde 16 ile 18 yaç

çalıştırılmalarının yasaklandığı

sadece sa-

arasındaki çocukların

görülür.

Herne kadar İş Kanuı1u sanayi e ait iç; lerde 18 yaşını doldurmamış çocuJcların

gece

çalıştırılmalarını ;yasaklamışsa

da

(İıJ

K. m. 69), Milli Koruruna Kanunu "'.Ju hLUane bir istisna getirerek,

12

yaşından yı.,ı.karı kız

lışmaları hakkında

ve erkek

sanayi

işlerinde

ça-

3008 sayılı ranunla getirilen yasaldayıcı

hükümlerin Hükümetçe t;örülecek
ğini önc;örmüştür.

çocukların

lüzı..:un

üzerine uygulanmayabilece-

Bakanlar Kurulunun bu

hi.ün~:ıe

dayanan, 7.5.1960

gün ve 4/12856 sa.yılı Kararı ile c::;ece döneminde saı-ı.ayi i~lerin-

de gece

çalış tırılmc,ları yasaklaı;an çocvJdarın

inde gece

çalıştırılabilecekleri kab~u edilmi~tir

:Milli Korunma Kanunu 79
mışsa

(37)

mensucat sanayi._ ,

da, 79

sayılı

Ayrıca

sayılı

(38). Gerçi

Kanun ile yürürlü.kten

kaldırıl

Kanunun 6. maddesine konulan bir hillcümle

sözkonusu hükümler yasağın ~.ıygv.lanaca;':f;ı zaman açı
da farklılık -ta::şımaktadır. İs; Kanunu bu konuda 65.
maddede belirtilen eece dönerıini esas alır~l:en, Umı..:uni Hıf
zısıhha Kanunu gece döneminin barylangıcı olarak saat 20.00 '
yi esas almakta, ancak bitiş zamanı konusunda bir açıklık
taşımamaktadır. Bkz.: s.64.; CENTEL, s.l68-169.
sından

(38) SAYIL, s.l).
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milli

Korvnına Kanuı1U111-m

19. maddesine istinaden daha önce

nan kararlaruan, bu Kanunun
ların ~ygularunasına
nı

üoldurmuç olan

tırılınaları

yayımı

tarihinde yürürli.ikte olan-

oluı1acağı

devan

çocuJdarın

alı

öngörüldü~ünden,

16

mensucat sanayiinde gece

yaşı

çalış

mümkün olabilmektedir.
B.

Kadın

ir}çilerin

,~ece

çalı§masının

düzenlenmesi

a. Genel olarak
1982 tarihli Anayasanın 50. mad~esi kimsenin yasıına,
çalı~~tırılamayacaBıııı

cinsiyetine ve gU.cüne tzy:rnayan i:;lerde

öngördükten sonra, küçüJder ile bedeni ve ruhi yetersizli(Si.
yanında k2.dınların

olanlar
olarak

çalışma şartları bakımından

da

li:orunı:aları gereldiğini

hi5.kme

bağlamı~tır.

lıç;ma hayatımızda kadınle.rın sorui:ıları

farklı

de[;ildir (39).

lulukları

öz~l

Gerçekten,ça-

bütij.nü ile erkeklerden

A;yrıca, kadının

aile içi görev ve sorumda gözönü."lde tutulurca; kadınl8.rın, tüm işçiler için

öngörülen genel htiliümler
korunmaları

.::;ere&i orta;yra

Çalışma Teşkilatının

d~~ında,
çıkar.

özel bir

takım

Eu konuda cerek

sözle;;,;me ve tavsiye

hillcümlerle de
ITille-clerarası

lmrarlarında,

gerekse

Türk İş mevzuatında bir takım hU.1-d.lınler mevcuttur (40). Bunlardan
bir

kısmı

da

kadın i:;ç:L:Le~'~-12

gece

çalı~ıtırılma yasacına ilişl~in-

dir(41).
(39) Kenan TUTl'ÇGrüAG, ";İS: Kan~u. v,e Buna, .D.?-'~ran.ıl,arak, .92-}:..a.r:ı,lpıı,ş
,Tüz;u;ıcl,erin ]{adın İ,rıç,ileri :i;_lgile~d.ire,n H~ikUınler~", BATIDER,
c. V, s. 4, s.773•
(40) Bu konuda bkz.: ALTAIT, s. 133-174•
(41)

Kadın iççilere ilis;kin özel hükümlere örnek olarak, gece çalır;tırılma yasağı dı ışında, kac:tın işçilerin yer ve su al tın

ve tehli1:eli i:;ılerde ·gece ça ....
lı:; tırılına yasatını gösterebiliriz. Bkz.: AIBAN, s.l44-154;
TillTÇOLIAG, "~İ}:?, Fanu;n.ll;•. •," s • 772.
da

çalı::;tırılma yasat~ını ağır
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Kadın işçilerin

dU.zenlemede
lacağı

güni.hı

konusu

çalıqtırılmasına ilişkin

hukuki

hangi döneminin bu iqçiler için gece

ayrı

bir önem

Çalıçma Terykilatının

tavsiye

gece

kararlarında

taşır.

çe') i tli zaman

r.;illetlerarası

Nitekim,

bu konuda kabul etmio

sayı

olduğu sözleşme

kesiın~_eri

ve

gece dönemi ola-

rak tan11nlarunıştır (42). Buna karşın Türk İş Hukukunda, kadın
işçilerde

cuk

gece süresinin

işçilere

göre

farklı

sınırları bakımından yetişkin

bir

'c.lüzenleı::eye gidilmemiştir.

ve çoHerne

kadar Kanunun 65.-maddesinin II. bendinde çe;;itli içler için
kadın

iççiler

hakkında

zırlanabilccc[:i

gece dönemini belirleyen bir

Tüzüğü:ı

la-

öngöri.Hmüç ise de, böyle bir Tüzük bugüne kadar

çıkarılmamıçtır.

(42) HÇT. nın 1919 tarihinde kabul etmir; olducu 4 sa;'{ılı sözleşme, saat 22.00 ile 05.00 arasındaki zaman aralıt;ını
kapsayan aralıksız en az ll saatlik bir süreyi gece olaral:: nitelendirnıektedir. Internatıonal ••• s.701; Bu sözleşnede deti':;.dklik yapan 41 sayılı sözler;mede de
gece
dönemi aynen benimserunokle beraber, :Jüzleşmeye konulan
yeni bir hül::ümle belirli bir sanayi ve'.Tr.t. sahada çslıgan
üıçileri etkileyen özel ko;;1.ı..lların mevcut olması halinde, yetkili otoritenin işçi ve i!]veren ·ce:;;ekkUlleri;yrle
görüçtiJJcten oonra, bu sanayi ve-:Ia oahada çalıçan kadın
lara mahsus olacak ;;ekilde saat 22.00 ile saat 05.00 yerine saat 23.00 ile saat 06.00 arasının 1C(ece olarak kabul edilebilececi hülane baelanmıştır. Inter:ıatıonal ••• ,
s.704-705; Bu sözle~r:ıe daha sonra 1948 yılında kabul edilen 89 sayılı sözleçme ile deZ!,i:}tirilmiş ve gece saat
22.00 ile saat 07.00 arasına rastlayan ve aralıksız en az
7 saat olarak yetkili otorite tarafından saptanan bir zaman aralı(-ını kapsayacaJı:: :;:ıel:~i_lde, en az aralıksız ll saatlik bir si.tre olarak belirlenmiçtir. A;yrıca sözleşmede
farklı sa·,myi kolları ve farklı sahalar için değü;ik sürelerin yetkili c~r::':':i.tece gece olarak belirlene1:ıileceği,
fakat saat 23.00'den sonraki bir saatin başlangıç olarak
alınahilr.:esi için ilgili i~~çi ve iı:;;veren ter;:;ekküllerinin
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b. Gece

çalışmasına ilişkin sınırlar

aa. İşin nitelii};ine baDlı ::;ece çalıc;tırma yasacı

i. Sanayiden

sayılan

iglerde

aaa- Kural

Kadınların

gece çalı_.•:;ıtırılmalarıncla sa3:ınca eöriUen iş

lerin bagında sanayie dahil i:;ler gelir. Bu nedenle c;erek r.TilletJıerarası Çalıf?ma Tes;kilatının sözlegme ve tavsiye kararla-

rında (43), gerekse İş r,revzuatımızda ~:o.::lınların sanayiete gece
çalıştırılmalarını

yasaklayan hukuki

d"L~zenleınelere

rastlamak

mümkUndür.
Ülkemizde, 1982 Anayasasının 50. maddesinden dayanağını
alan İ:} ICanı..munun 69. maddesi s anayie ait i] lerde her yaşta::::i
kadınların

{Sece çalıçtırılma1arını esas itibariyle yasaklayan

bir hlU:mü içermektedir. Hangi iglerin sanayie ait if] ler sayıl
dığı, İş Kam.munun 6. maddesinin

r.

bendinde belirtilmiş olup,

bu maddede yazılı icıler dışınc1a kalan bir işin de bu Ka~rmun

görüslerinin alınması öngörülmüştür. Internatıonal ••• ,
s.?o6. mcT. nın Tarımda Kadınların Gece Çalışmalarına İ
lişkin 1) sayılı Tavsiye Kararında ise, gece dönemi tanımlanmamakla beraber, üye devletlere, tarımda gece çalı
şan kadınlar için aralıksız 9 saatten az olama;yacak ve onların tabii ihtiyaçlarına uye;un olacak ·çeldlde bir dinlenme süresi veı"ilne::..i gibi tedbirlerin alınması ön;-örülmüş
tür. Internatıonal ••• , s.703.
(43) Nitekim, her biri sırasıyla bir öncekinde del';iç;iklik yapmakta olan 4, 41 ve 89 sa:yılı sözleşr:1clorin üç-Linde de ortak bir ifadeyle, yaş ayırımı olmaksızın, kadınların öizel
veya kamuya ait herhangi bir sanayi teşebbüsünde gece ça-

-71-

uygulanması balı:ır.:ından

sını

sana;<ri

ic~lerinclen sayılıp

sayılmama

belirtmeye Çalıgma P.akanlı~j;ı yetkil::_ l:ılımnıçtır. İş

Kanununm1 69. maddesi sadece ilke olarak sanayie ait
kadınların

nayiden
ması,

gece

çalıçtırılmalarını yasakladığından

sayılmayan

diğer

bir

işte kadın işçilerin

bir ifade ile serbest

,:;ece

işlerde

(44) sa-

çalıştırıl

bırLlalmış olmaktadır

( 45).

bbb- İstisnası
İş Kanun'Lınun 69. maddesi sanayi e ait i';; lerde her yaş

taki

kadınların

raber,
işlerde

gece

çalıştırılmasını yasaklamıg

işin özelliği icabı kadın işçi çalıçtırılmo.sı

18

yaşını

dolelurmug

çalıştırılmalarına Çalışma

lıkları

olmakla be-

kadın işçilerin

ve

ile Sanayi ve Ticaret

layacakları

Sa{tlık

lıştırılamayacakları

ve Sosyal

Bakanlı[i;ının

bir tüzükte gösterilecek

gece

gereken

postalarında

Yardım Balı;:an

müçtereken

hazır

şartlar çerçevesiı1de

i-

öngörülınüçtür.

Bkz.: In·':.;ernational •• ,
s.702-705 ve 707; Teşkilata üye olan devletlerden bir çoğu tarafından bu sözleşmelerden hiç de[Çilse birinin uygulanması kararlaştırılmı;_;;tır. TT.JNÇOlrfAG, ".İ.ş K,a;:~Y~· •• ,"
s. 777.

(44) İş Kanununda ilke olarak kadın iççilerin sanayide gece
çalıştırılmasının Jrasak oldu(;ıu belirtilmelde beraber, doktrin ayrıl\: bir husus olarrur, zorlayıcı.sebeplerin ortaya
çıkması halinde, İş Kanununun. 69. maddesine aykırı düşse
c.alıi, iş~rerinde çalışan her yaştaki kadın ioçiler:.n yalnız
o zorlayıcı sebep olugturan olayla sınırlı kalması koşu
luyla işyerinde çalıştırılabileceklerini kabul etı-rıoktedir.
Bkz.: ERKUL, ,UYlı;ulamal,ı ••• , s. 285 ve s. 307, dn. 514.
( 4 5 ) ALTAN, s • 14 9 ; ÇELİK, s • 214 ; ERKUL, .UY gul2mal:1;_. • • , s • 284 •
dn. 463.
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zin verileceeini de belirtmektedir ( 46).

L~addede

sözü edilen

hususlar, Kadı::.ı İşçilerin Sanayi e Ait İ:ilerde Gece Postaların
da

Çalıştırılma Koşulları Hak};:ında

konusu TüzüGün 2.

madde:::ıine

göre 18

gösterilmişJ~ir.

Tüzükte
yaŞın:;_

dolelurmug

Söz-

kadın iş

çiler beceriklilik, çabukluk ve dikkat isteyen, sürekli olan,
fazla enerji ;re kuvvet

harcanmasını

gerektirmeyen i!]lerde gece

postalarında çalıçıtırJ.labilecekler'.~j_r.

i~şlerde kadı:ı işçilerin

belirli

postalarında

ko:~:ullara baCi;lartııştır.

çısından

ce

gece

getirilniç. olup,

çalıç:tırılr.ııası

Bu Tüzük, sanayie ait

Birinci

kadın

çal ıç tırılr::alarını

koşul,

iççinin

yaşı

a-

iççinin sanayie ait i0lerde ge-

için öncelikle 18

yaşını doldurmuş

olması

ge-

rekir. İkinci koşul ise için niteliği yönlinden olup, bir kadı
nın

18

yaşını doldurmuş

lı::;ıtırılamayacağına,

olsa dahi sanayie ait her içte gece ça-

ancak becerilclilik, çabukluk ve dikkat is-

teyen, sürekli olan,- fazla ·:enerji ve kdvvet

(46)

harcanmasını

gerek-

r.Iilletlerarası Çalışma Te,]kilatının kabul etmiş olduğu 4,
41 ve 89 sa;{ılı sözleç.:melerde de, ilkP. olarak kadınların
sanayide gece çalıı:;tırılmaları yasalclanmakla beraber, bu
d"lı..rwna bazı istisnalar da cetirilmiçtir. Ni tel:im, 4 3ayılı
sözle:Jme, sadece aile üyelerinirı. C:·"·~.J-~.:-~::.::ıldıcı te::;ebbüsler ile çalı:;maya önceden bilineme;)ren ve tekrarlanan bir
nitelik ta~ı:nayan bir sebepten dolayı ara verildifzinde, biL
arızanın giderilmesi için veya hammadde ve-:ıra mateY"Jalin
hızla çürii.mey e başladı(c;.ı d tırnınlarda doğacak zararı önlemek
için gece çalıgmasına gidildiği hallerde, k2.dınların da gece çalıştırılabilmelerine olanak tannLmıştır. Internatıonuı
••., s.702; 41 sayılı sözle::?mede de önceki sözleçmeele belirtilen istisnalar aynen sayılmış ve b'ı.mlara bir e:: yapılarak
yönetim sorumlulu{iu olan kadınlara da cece çalıçtırma yasağının uygulanmayacağı öngörülmüştür. Internatıonal ••• , s.
705; 89 sayılı s özleçmede ise 41 sayılı sözleçmedeki is -~is
nalara ek olarak, hü$ümete kamu yararının gerekli kıldığı
hallerde, ilgili igçi ve içveren teşekkiillerinin görüşleri-
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tirmeyen

işlerde

gece

çalıştırılnbilcceğine

işlere

dede sözü edilen

ili;;;kindir. r;IaJ-

örnek olaral·;:, telefon santrallerinde

laboratuvarlarda ve hastane cibi yerlerde göriilen teknik

iş

ler vc!rilebilir ( ·~-7).
Sanayie ait
rılabilmesi

bazı işlerde kadın

i::;:çilerin gece

çalıştı

için bunların 18 yagını doldurmuş olmalarının ge-

rektiğini belirtmiştik.

.

Bu durumun bir

istisnası vardır.

Şöy-:-

leki, TC. nin ilk İçı :canunu olan 3008 sa7ılı İş Ka~1lli1.Ul1.1)11 50.
maddeci, sanayie ait i§lerde

kadınların

Anca};: daha sonra l!lilli Konmma Kanlmum.m 19.

nı yasaklamıştı.

maddesiyle getirilen bir hüJ<:i..imle,
karı kız çoc-ı)Jcların

sayılı

ki 3008

kadıniarın

sınırlayıcı

çe görülecek lüzum ve zorunluluk üzerine
rarı

ve 12 yaç:tndan yu-

işlerinde çalı:]tırılmaları hakkında

sanayi

Kanu.ndaki mevcut

öngörülcü{,~den

çalı::;ıtırılmalar+

gece

hiJJrün1lerin Hükümet-

uygularınıayabileceği

Bakanlar Kurulu 7.5.1960 gün 4/12856 sayılı Ka-

ile mensucat sanayine ait i;ılerde 16 ile 18 yaş arasında

l;:i

l:::ız işçilerle,

de

çalıştırılabilecekleri

18

yaşını doldurmuş kadınların

Tililli Korunma Kantmu 79
ise de, 79

~Jayılı

hükmünü getirmigtir. Her ne kadar

sayılı ı:anun

tarihinde yürürlükte

ni

aldıktan

te~eyebilme

ile yürU.rlükten

kalkmış

Kanunun 6. maddesinde, Ihlli Korunma Ka.t"J.ununun

19. maddesine istinaden evvelce
yayımı

gece dönemin-

sonra

alınan

kararlardan, bu Kanunun

olanların u,y gulanmasına

kadınların

gece

olanağı tanırunı~tır.

devam oluna-

çalı::;;tırılma yasağını

erve

Yine sözle0me, sağlık
yardım hizmetlerinde elle yapılan islerde çalışmayan kadın
ların gece çalıştırılabilmeleri:.1i de mümkün kılmı:;ıtır. Internatıonal •• , s.707.
( 4 7) TUNÇ OT<TAG, "İş K::ı-~1un~ .... , " s. 777 •
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mensucat sanayiinde 16 yas: ını doldur-

cağını öngördüt;:.;JJ:ld~ıı,

muş kadınlar

gece

çalıgtırılabileceklerdir

A~ır

iiİşin
sakınca

likeli

eörülen

işlerden diğer

kadınların

çalı:_;masında

,:;ec e

bir grubu da

bazı ağır

ve teh-

irşlerdir.

İş Kanunm1.1.m
ların at,ır

dınlarla

78. maddesinde 16

işlerin aeır

10

hangi

yaşını

yagını doldurmanıış çocuk-

çalışamayaca[:ı

ve tehlikeli içlerde

sonra, hangi
ların

işlerde

ve tehlikeli

ni teli[;i i tibariyle

(43).

ve tehlikeli iolerden

doldurmuç, fakat 18

çe:~;it ağır

öngörüldükten

ve tehlikeli

yaşını

işlerde

cayılacağ~,_ka

bitirmcmi::; çocuk-

çalıştırılabilecek

leri AL;ır ve Tehlikeli İşler Tüzüğündeki (49) cetvelde gösterilmigtir,. Ancak

atır

nırlandırmanın,

kantın

sahip olan içlerinde bu
kararında

hükme

amac.ına

koyucunun

zük'te belirt ilmernelde beraber

bir

işleri

ve tehlikeli

attır

Tüzük'te
uygun

belirtilerıle sı

düşmeyeceği;

ve tehlikeli

Tü-

i~ niteliğine

işlerden sayılması gerektiği Yargıtay'ın

batlanmıçtır

(50).

ATİT.

ne ekli cetveldeki

işlerden kadınların çalıçtırılabilecekleri işler 15arşısına Cıs:)

harfi, 16

yaşını doldu~muş,

lıştırılabilecekleri i::;ıler
belirtilmiştir.
okıtiları

Ayrıca

veya ilgili

18
ise

yaşını bitirmemiş çocwcların
karşısına

ça-

(Ç) harfi konularak

T'J.zükte ihtisas ve meslek

Bakanlıklarca yeterliği

ö~renimi

veren

kabul edilen kurs-

(48) SA~IL, s.l3-15.
(49) RG. T. 9.4.1973, No. 14502.
(50) Yarg. 9. HD.·24.4.1967 T., 1708 E., 3542 K
758-759, dn.48).

(ÇENBENCİ,

s.
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bitirip, o işi meslek edinmiş olan k2.dınlar ile 16 yaşı

nı dolduı~muş
rasına

l:i;:,ülerin cetvelin 35 inci sıranndan 62 inci sı

kadar 'belirtilen (62 dahil)

isılerde çalıştırılabilecek

leri de öngörülmüştür (ATİT. ın. 2).
Kad.:ı.nların ağır

ve tehlikeli

postalarında ç<:üıçtırılama~racakları

i~lenden

hangilerinde gece

konusuna ise, KSGPT. 'nün

2. maddesiyle bir açıklık getirilmiş ve kadınların ATİT.'ne ekli cetveldeki 11, 95, 96 ve-103

postalarında çalı::;tırılmaları yasaklam-ı~ı:}tır. Kadııüa

de gece
rın

s:ı.::ra nm:ıarasında kayıtlı işler

gece postalarında scüıçtırılamayacal::ları bu ağır ve tehli-

keli

işleri

-

şöyle sınıflandırabiliriz:

Kadınların

eti-ndüz

postalarında

postaları.nda çalıgtırılamayacakları ağır

ve

dolayısıyla

ve tehlikeli

da gece
işler:

Bunlar ATİT. •ne ekli cetvelde yer almakla beraber kar~;ısında (K)
harfi bultuu::c.:ı.,yan işlerdir. Örneğin, 19 sıra numaralı~ demiri ı
sıtıp döğerek

imali

eşya

çekillendirme veya presleme suretiyle çeryi tli

işleri.

- Kadınların gUndüz postalarında çalır~tırılabilecekleri,
ancak gece postala.rında çcı..lıştırılamayacakları ağır ve tehlikeli
işler: KGGPT. 'nün 2. maddesinde belirtilen işler, l:i bu i;ıler
ATİT. 'ne ekli cetveldeki 11, 95, 96 ve 103 sıra numaralı ic;ıler

olarak belirtilmiş tir. Bu ir;üeri sıra numaraları i tibariyle şöy
le

sıralayabiliriz:

ll

sıra numaralı iş

Toprağın pi~irilmesi

suretiyle

imal olunan kiremit,

tuğla,

tuğlası,

zeri
lerio

ateş

boru, pota, l:'Li.nk ve ben-

inşaat

ve mimari malzeme iç-
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95

sıra numaralı

İnsan

ış

ve eşya taçımaya özgü

taşıt araçlarında
kaptanlık,

ra

96

sıra nınnaralı iş

şöforlük

yard.ımcılık

ve bunla-

işleri

ta~ıt araçlarında

Her türlü

makinistlik,
cilik,

pilotluk

arabacılık,

makascılık

fren-

ve bunlara

yardımcılık işleri

103

sıra ::..cumaralı iş

Kadınların

gece

ler belirtilirken 103

Çöpçülük

postalarında çalıgtırılamayacakları iş

sıra numaralı

gruba

sokulmasına

harfi

bulunmadığından, l;:aclınların

dahi

çöpçiHi..ilc

eerek yoktu. Zira bu

çalış tırılıınlarına

işin karşısında

ir;ıte

bu

işlerinin

gündüz

de bu
(K)

postalarında

izin verilmernek'ce dir. Bu nedenle gece

postalarında çalısıtırılmaları

bb.

i~leri.

hiç mümkün

İşin niteliğine bağlı

değildir.

bulunmayan gece

çalıştırma yasağı

i-

Analık

Genel olarak tüm
ruyucu hükünüer

dışında,

halinde

kadın işçilerin yararlanabileceği
kadınları analık

hül::ünüerle de korumak gerekir. Gerçekten,
yatına

girmesi ile toplumda gelecek

tiştirmek

görevi üzerinden

çalışnın. hayatına katılarak

yanında analık

rur.

halinde özel

kalkmış değildir.

ailesine

bazı

kadJ.nın çalıc;ma

kuşakları

koha-

yaratmak ve yeHatta,

kadının

ekonor:ıik katkıda bulunması

ve çocuk yetigtirmek onun temel görevini

oluştu-
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Kadının 11nalık
olayına

doi;'Ulll
lık

halini sadece gebe

lcadar geçen dönemle

sonrası

do[,vJ'lla

sınırlanchr:rnal<::

ba[;lantılı

bir

do \'UI!l

kalmasından

olmzy.ıp,

yeterli

tal;::ım olayların

da ana-

hali içerisinde dü:yU.nülmesi c;erekir. Özellikle çalıçma

hayatı içer~sinde

olan

b~r lmdıı:ıın

sakıncalı

ne kadar ,jU.ç ve do[;acak ç ?cvJc iç in ne };:adar
çocul::

doğduktan

sonra da çocu;S1.ll1.

çalışması

gebe halele il::en

emzirilnıcsi

ve

h:oJ::ımı

is e,
da o

kadar güç ve lrulfetlidir (51). Bu bakımdan, }:adın ic;çilerin
analık

haline ili;>l-:in olarak, belirli ·aürede gece

maları

da bir korcyucu tedbir olarak

yasal:tır.

konusu <J:urum, KSGPT. 'nün 6. maddesinde "em7Jikli
altı

ler doC"vJTI tarihinden i tibaren

rında çalıı:;;tırılamazlar" şeklinde

denin

devamında

ise, emzikli

dın

nı

ve böylece

bakımlı

ve

sa[;lıklı.

.Aynı

mad-

bu süre içinde-

isabet ettirileceni ön-

konul~asının

iççinin 6 a;l süre iJ.e geceleri

kaclın işçi-

ifade eclilmiçtir •

kadın işçilerin

görülmügtU.r. Böyle bir hi..Ucmün

Nitekim, söz-

ay si.5.re ile eec e p ostala-

çalışmalarının cjiı1.düz postalarına

ki

çalıçtırıl

nedeninin de, ka-

çocu[Sı..ın1.m yanında kalması

bir

kus;atın yetişmesini sağ

lamak olducu clüçüntilebilinir (52)o

ii- Fazla

çalıçnada

Kadın iççilerin için niteliğinden do[;mamakla beraber,

gece postalarında çalı:;tırılamayacağı d:J-?:;er. bir durum da,
KSGPT. 'nli.n 3. madcle~:i.nde düzenlenmiçtir. Sözkonusu hillerne göre,
"kadın i:_;ıçilerin her ne çekilde olursa olsun, gece süresinde

fazla saatlerde çalıçtırılmaları yasal::tır" • .Aynı yasak, İş KanunLU1."LUl 65. maddesinin III. bendinde c-enel olarak yani erkek

(51) ALTAN, so 153'den SAYL1EN, s.Jl8-319.
(52) ALTAH, s .165•
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iççileri de içine alacak çekilde ifade edilmigtir (53).
c. Gece

çalıŞtırılan kadın

igçilere iliçkin

içverenin yüli:U.mlülü[;ü
aa. İzin

Kadın

iryçilerin

incelerken, 18
çabukll:ılı:

;ya;,;ını

çalı::;;maoına

gece

kadın i;şçilerin

dolc10_r.mu:;

beceriklilik,

ve dikka-c isteyen, sürekli olan ve fazla. enerji har-

canmasını

gere::.:tirmeJen

labilecol:lerini

i::;ılerde

bolirtnıi;ıtik.

cetveldelı::i

11, 95, 96 ve 103

karşısında

K harfi bulunan

liyor:Jı.ardı.

c;ece

Yine

postalarında çalıştırı

kadın

iç~lerde

Çalı~mıa

Bölc;e

eden igverenin

gun olup

Bölge

Çalı:;:ma

dı~'ında l:a~an

ve

-

-

kadın

iççileri

:razılı

çalıştır-

olarak iç;yerinin

LJ:üclUrlü[,iine bildirmek zorUnda-

KSGPT. 'de öngörülen

olmadı[;ını araştırıp,
baçvu~ma

durumları

bu

ko::nıllara

uy-

koçuılara u;)r gun

o-

tarihinden itibaren_l5 eLin içinde

gerekli izJ.?-i verir (KSGPT. m.9).
talarında

'ne ek

UüclU.rlü(ü bir incelome yapar.alt, müracaat

işyerlerinin

lan içyerlori için

ATİT.

::-ıostalarında çalışabi-

c;ece

Ancak belirtilen içlerde

bağlı buluıı.du[,u

i::;çilcr,

sıra numaralı

mak isteyen i;-;;:veren-_Fr, bu isteklerini

dırlar.

d·Uzenleı:ıeyi

_ili:;;l:in

Aıı.cak l:adın i::;ıçilerin

çalıştırılınaları hakkında verilmi~

gece pos-

bulunan bu izin,

sözkonusu Tüzi.:i.kte belirtilen ko:;mllardan herhanesi birinin ortadan

kaU:ması

halinde geri

alınır

(KDGPT. m•. 10).

bb. İşçi kimliklerinin belcelenmesi

Kadınların

gece

postalarında

çalı,~;tırıln:.asınc1a

( 5 3) TUNÇ m:AG, ",İ;i, fc;sı.nmı.u ..... ", s. 779 •

bir sa-
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lanca bulunmayan isüerde
bunun içinde Bölge
diğer

lerin

rın

igçi

isteyen ve

izin alan

i::;ve:e:ıı

-

çalış tırdıkları kadın ic~ çile-

cüzdanıarının onaylı

bunları

ve

çalı~)tırmak

Çalıçma J.ıiüdü::lü,;pindcn

bir yUJdimlülü@i de

rin nüfus kimlilc
bulv.ıı..durmak

kadın

örneklerini igyerinde

denetlemeye· yç:·tldli maJ<::am ve memurla-

her isteyi::,~incle göstermek (KSGPT. m. S) tir. Böyle bir hü-

kLi.m de içyerinde 18 yaçından küçük kadın iççilerin gece saatçalır,ıtırılıp çalı::J tırılmadı[;ını

lerinde
amacıyla

konulmuçtur.
cc.

Kadın i:~

SaC,-lık

başlamaların~Lan

raporu

alınınarn

ç il eri gee e :p ostalarıncla

Çalışma I~1U.cli.5.ı~lü])3. nclen

bunların bulunmadığı

Sosyal Sigortalar Kurumu,

yerlcrC'.e

Saclık Ocakları,

doktorlarına yaptırılmalıdır • .A;)rrıca

işçinin işe baçlamasından

yıp,

olrı:.a~ı?];ını

bir e:1:3"el olt\"P

her

altı

ayda bir

önce bir kez

tekrarla:rı. ması

içe

zorı.:ınd<:tdır

amacı l;:adın işçinin

(55). Bu muayene i·::;yeri doktoru, i;;. çi

ri doktoru,

iç in Bölge

işçileri

önce doktor muayenesinelen geçi:mek

masında sılıhi bakı.E1dan

d4'e

çalış t ırnı~Jc

izin alan içverenler, ?u

lar (KSGPT. m.5). Bu muayenenin
maktır

kontrol edebilmek (54)

gece

ortaya

sa[;lı:I;ı

sırasıyla

çalış
çıkar

dispanseen

yakın

Ut5Jciimet veya Belebu muayenenin

~rapılması

kadın

yeterli olma-

gerekir (l':::SGPT. m. 5).

(54) Hetin KUTAL, Sosyal EukuJ;: ve. ,Ta.tbika:t; Ka~ın ,İr.?g.ilerin
Gece Calı~maları Haldandaki Tüz"lik ' İKTİSAT ve MALIYE,
C.XVI, S.4 (Temmuz 1969), s.l64.
(55) KUTAL, s.l64.
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dd. İşyerine topluca götürülüj_'J getiriine

kadın i;:çile~:--:i.n

KSGPT.,

saatlerj_ı1de

eec e

geliQ gidigJ.eri husu.sm1da da içverenlere
getirmektedir. mr;er,
veya posta

deci:Jir.ı

işyeri

saatierinete

me zorluC::·u mevcut ise,
ğı kadın

u.ygı.ın

iççileri

ş

i~;veren

yill.d.i.mlülülder

sınırları

alışılmı;;

dı;:;anda

ise

araçlarla gidip gel-

postalarında çalıçtıraca

gece

ehrin belirli merkezlEr L1den

iş;}rerine

araçlarla

belediye

"bazı

iç;yerlerine

götürüp getirmel:

kaldıracağı.

zor"Lmd.adır

(KSGPT.

n:. 4) • Bura r:12. iç in nit eli[;i ile il ı:; ili b ir t2. ;:ıma sözkonusu
olmadı(;ınd.an

(56), bu nedenle
çalıçma

geçen zaman1ar

c.

işverence

sl.i.resind.en

çırakların

gece

sa{:;lanan araçlarC:a

sayılmaz

çalı::;;r:.ıasınııı

(57).

düzenlenmesi

müessesesi son olarak

Çalıçma ha;y-atımızda çıraklık

3308 ~cyılı ÇI11EK (58) ile düzenlenmiş ve sözl:onusu ka..11ı..ında
" •••

ı;ı:."aklık

sözler:;;mesi

esaslarına

göre bir meslelc

da mesleGin gc·rektird.i{;i bilgi, beceri ve iç
nı

i;::-. içeri:Jinde

tanımlanmıçtır.

sı

geliştiren kişi •••
Kanuı:ı...m.

" (m. 3/c)

10. m.ad.deGine c;üre de

alanın-

a~ı;;kanlıl;:ları

çırak

olarak

çıra[ın taşıma

gereken ni tclik ve L:oç:ullar; 13 yaşını doldı·Tmu.], 18 ya-

(56) İşin niteliği ile ileili götürüp getirme sözl;:onusu olabilmesi için, iç;iı1. c1emiryolları ve sair yolların yapımı
onarımı gibi sabit olmayan bir· içyerinde e;örülmcsi gerekir. m:mror,:İ' İs Hukı..ü;:u, •••. , .s'!'· 259.

( 57)

EKOTTOI'.iİ, İş, Hul~~ılrn,: ••• , s.. 268 •

(58) RG. T. 19.6.1986, No.l9139. Bu Kanun çıkarılmadan önce çı
raklar hakkında 2089 sayılı ÇKUK hLili:~'n.leri uygulanmaktaydı.
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:;ıından

lık

gün

durLunu görlececi
öıTenci'

bir

larından

mesleğin ::;erektirdiği icıleri

yapmaya uyICanıın,

sözkonusu

çıra

olarak ni telemiş ve her tUrlü Ö1j'rencilik . hak":"'

yararlana bilmesine de olanak

Çıraklık kav:anıına kısaca

gece

sağ

ve en az ilkokul mezunu; bünyesi ve

ola~al::: belirtilmiştir • .Ayrıca

gun kimse
ğı

almamıç

çalıştırılıp,

tanımıştır

değindikten

çalıf]tırılamayacakları

(Çl'!EK.

bunların

sonra,

konusuna

rrı.ll).

bakıldığın

da, ÇT/iEK.'ntuı l2.maddesinde çıraklara pratik eğiti,rri (59) yap~-ı
rıl3.:rken,
yasasını

sı

1475 sa;{ılı İş Ka..vıvııuıı.un sanayide gece çalıştırma
konu alan 69. madde hükmüni.in [;özönCinde bulundurulma-

öngörülmü;;t'li.r. Bu hükCi.mden

na kadar bir

çırak,

·lamayacaktır.

den

18

da hala
rı

sanayiden

sayılan

i:}lerdl;:

düçfuı.ülerek,

Fakat

çırakların
sayılmayan

bileceklerdir. Bv.ntm da
nun 11. madde hi.ncmü.yle
olan bir kiç,i

halde

sözleşmesi

yaşı

çalıştırı-

devam e-

hi.ikürnlcri uy,sulanmaz" de:::.iliyorsa da, bunların

olaca~tır.

dan, sanayiden

bir i;;te gece

18

ÇMEK. nun 13. maddesinde, "1475 sa-

çırak sayıldıkları

yerinde

sayılan

yaşını doldurduğu

çıraklar hakkında.ise,

yılı İş Kanıınu

anlar;ıldıt;ı kadarıyla,

ö[;-rendiği

görü~dü~ii

çıraC;ı

çalıştırılr:ıamala

gibi, sadece sanayiden

çal~ştır::.lmaları yasaklandığın

gece

bir

gece

işte

çıraklar

gece

çalıçtırıla

bir öerenci olarak gören çr.TEK.

çeliçtiği

bir gerçektir. Çünki ÖGTenci

bilgileri pekigtirmek için evinde tek-

(59) ÇUEIC. nun 12. maddesine göre çıraklar meslecin özellicine
göre haftada 8 saatten az olmamak üzere lC saate kadar
genel ve mesleki eğitim görürler. Pratik eğitim igyerlerinde veya çıraklık eğitim merkezleriı:ı.de, teorik eğitim
ise eC;itim kL1rumlarında veya Baka:nJııkça uygun görij. len eğitime elverişli içyerlerindeki ei~itim ti.nitelerinde yapı
lır.
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rarlamak zorundadır (60). Ayrıca İş Kanununun 69. madde hül;:kadınl&rın

mü, her yagtald

çalıç;tırılmalarını

sanayide zecc

yasaklayıp,

sadece KSGPT.'de özellikleri belirtilen bir

sım

kadınle.rın

i:;lerde

ğinden,

ması mi.5Ji!ci.iı1.

kadınL'Yl yaşı

PEÇT, posta

çıraklık eği

ne olursa olsm1 ccce

çalıçtırıl-

Bunlardmı

Çal?-,r:;malar,

sayılarının saptam:1e:ı.sı

çalı::;maya

iten sebepleri ikiye

fırınla çalı;;an

içletmeleri, cam ve

yerlorini verebiliriz. PHÇT., böyle

ayırmı:ıtır

çal2şmalarda

-

tanacağını öneörmüştUr

PHÇT. ne eöre,

<.:~rnek

seraı:1il;:

i.~dn

olarak yill\:-

imal eden

iş

ni teliC;inden do{;-an

24 saatlik bir süxe içinde en

postası çalıçtırılacak ~şekilde

posta

sayısının

sap-

(PI-IÇT. m. 4/a).
işyerlerinin

na neden olan ikinci sebep,
gerektirmE::ı.:.ekle

işyerleri-

ill::i, :.'.~;in nitelil:;inin c;ece ve gündüz devamlı

gerektirmesi halidir ki, bu durmna

postalar
halinde
.

f~!c,ımına.ml;

sa;yısının saptanması açısından,

ni postalar halinde

az üç iççi

bir içte

Postala~.JI§.-lindc Yapılan

A. Posta

çalışmayı

dızşında

izin verdi-

olamaxacaktır.

IV-

sek

çalıçtırılrrE.larına

Tüzill{:de belirtilenler

timi gören bir

(61).

gece

kı

postalar halinde

işin niteliği

"Jeraber, i;; veren

böyle bir

tarafından

9alı9ması
çalışmayı

'bu tür bir

"(;Qt gu-

lamaya karar verilmesi halic1.ir. Tüzük bu durumda da, 24 saatlik s ~ir c içinde

çalıştırılacak

posta

sayısır:ın,

( 60) Ilietin ~GTTil "[ı, S os;ıa.~ Hukuk ve U;ygulams:,s,ı, t
r~IALİYE, C!.XXIV, S.7, s.294.
( 61) EICOTTOLIİ, s. 26 5•

her bir p os-

İKTİSAT ve
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tanın çalışma süresi 1475 sayılı İş Kanununun 61 ve İST. nün

3. maddesinde belirtilen günlill;:
şekilde

çalıçma

.:_;erektiğini

düzenlenmesi

hük· . e

siJ.relerini a:Jmayacalc

ba[;lm:uştır

(PHÇT. m.

4/b). Böyle bir durumda da bütün postaların çalışma süreleriaynı olması

nin

gündüz
a:ı.~d

postalarına

göre daha

arda gelecek ç1ekilde

tanın

C.ir.

do~~uya

do[;Tudan
Çalısıılan

si ve-:la

postası

gerekmez. Gece

;yerin

kısa

için }:abul edilen süre

olabilir.

Ayrıca postaların

sıraya konUlmasında,

önceki

sonra gelen pos-

postayı i~lemesi

havalandırılması,

şart değil

de

makinaların

bekletilme-

gibi nedenlerle sonraki posta ba;!lar:1adan bir

bal::ımı

ara verilebilir (62).
Bir de_ sağlık

çalışılması

veya dah.a az
lışılması

kuralları bakımından

durum~ında

ki, böyle bir

gereken

posta

d~u~1.~mda

işler_de

sayısı,

her bir

ma süresi SiffiT ( 63) 'de belirtilen günlille
aşmayacak şekilde

B.

7. 5

s~ t

postalar halinde ça-

sayısının saptarunası

da posta

ancc~k

zün_de

konusu

vardır

postanın çalış

çalıçma

sürelerini

düzenlenecektir (PHÇT. m.4/c).

Postal<n"ın

baglama ve bi tme saatlerinin

ilanı

ve bildirilmesi
PHÇT.'nü.n 2. maddesine göre, içverenler veya
killeri postalar halinde
ve

çıkış

çalıçtırdıklc:rı

i:şveren

i:]çilerin ige

ve-

giriş

saatlerini, ara dinlenmelerini (64).ve hafta tatille-

(62) EKO:tTOI.Iİ, s.265'den BOBROWSKİ- GAUL, s.185.
(63) RG. T. 27.7.1984, No. 18471.

g.

postalar halinde işçi çalıçtırılarak
yitı:ii.tülen i;~·lercle iç.çilere, 1475 sayılı İş Kanunumu-ı 64.
maddesindeki esaslar uyarınca ara dinlerınıesi verilece(f;ini,

(64) PHÇT.'nün

ı~addesi
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rini (65) düzenleyerek,

işyerinde

igçilerin }:olayca c;örUp

okuyarilee ekleri levhalarda ilan etmekle yi)J.;:i.imlüdürler. Bu
ki;dlerin diJ'er bir
postanın

Bölge

i::;; e

~;rWrüınlülü[S"ii.

basılarna

Çalıçma

ve bit ir::;ıe saatlerinin

ile her bir

yazılı

olaral;:

lli1dii.rlüC,'Üne bildirilmesine iliçl:indir.

postaların i~e

Eğer
deği

baçlruna ve bitirme saatlerinC8 sonradru1

şiklik yapılması

istenirse, Bölge

alınr~ıası gerek:,ıektedir. Anc:2:k

riyle

sayısı

de, posta

d.e[;i~]iklik yapılmış

Çalı~ma

LT.ti.dürlü(';L'i.nden izin

bu }::onuda toplu iç sözle:;me:ı.e-

ise izin alma

zorımlulu[,l.ı

yoktur

(PHÇT. m.J).

c.

Gece -.;-e gLLndüz

postalarının

deği~:tirilmesi

::;orunlı:.luGu

İç

göre, igçi

Kanununun 65. maddesi ile PHÇT.'nün 2. maddesine
postaları

talar, en fazla bir

çalıçtırılarak

i;ı haftası

sonra ::-elen
ikinci i::;:.: .;
a

haftası

kilde düzenlenir. Ancak
işçi mıclığı

ve gündüz

yUrüti.Uen

işlerfl.8,

çalıçt=:-rılan ~-:JÇilerin

r::ündüz

.........

posondan

çalı;c:tırıla~akları
->

Çalı:ıma Bal';:anlı{;ı,

cıe,,

i'] in ni teli,~ini,

ve iç; gLi.venlit;ini gözönünde bulw.'1durarak gece

post::'.larında

onbe:;er günlük dönügüme de izin vere-

eğer i::; in niteliği bir işyerinin aynı bölümündeki bütfu1
iççilere aynı saatte ara dinlenmesi verilmesine olanak
bırakınıyar ise,- bu dinlenmenin ü_;;çilere gruplar halinde,
arka arkaya ve çalı:,;ma sUresinin ortalarından başlayarak
verileceğini öngörmektedir.

(65)Postalar halinde i;:;ıçi çalıştırılarak yürütülen ic;lerde iş
çilere haftanın bir gününde 24 sac.tten az olmamak üzere
nöbetleçme ;ytoluyla hafta tatili verilmesi zorunludur (PHÇT.
m. lO).
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bilir. AslınC.c:., İş Kanuı11J. ile PHÇT. 'nde tiece ve gU.ncJ.üz postalarının de~i~dm

bul edildicine cöre,
süre içinde de

deci:,>ikliğin

yapılliması

rastlanılmo.rınktc~clır

olarak ka-

bir haftadan daha az 1Jir

mii.mk11.vıc115.r.
.
Fakat bir haftadan daha
de[;i~~~ikli[;ine ı_;ı.y gu.lamada

az bir süre içinde posta

din.lerı..r:1elerini

iş haftası

süresi en fazla bir

( 66).

Ayrıca

değii}imiııde

PHÇT., posta

sağlamak amacıyla,

hemen hiç

igçilerin sürekl:. olarak

en az 8 saat dinlendirilmeden. diğer bir postada çalıçtırıla
tnayacaklarını öncörmü:;;ı tii.r

Postalar halinde
postalarının

(PHÇT. m. 8).

çalı::,~ılan işyerlerinde

c1e[Sir]tirilmesi

tığı postanın de[;i~;tirilmesi

PHÇT.,

öngörmüştür

duruı:ıu

-

Gfuıdüz

bir de bir iççinin

-

çalış-

sözkonusu olB.bilir. Fakat

dc_;;içtirilmesini

{;iştirilcbilecekti:"'

tirilecel;: i:]çi
bir postada

(PHÇT. m. ll). Ancak iç:yerinin ve

i::~çinin şahsına bağlı

gerekleri veyahut

ço.lıştıcı postanın

ğer

.

-

zorunlı.JluJ{ bulunr:ıadıkça işçinin çalı~;tığı postanın de[tiş

tirilemeyece[1'ini
işin

;yanında,

cece ve

( 67). Böyle bir

si~rekli

olaral: en az

zorı..ınlu kılar

durumcıa

dahi

ise posta depostası de[tiş

8 saat dinlendirilmeden di-

çalıştırılar:ıayacal[tır

D. Birlikte

sebepler iççinin

(PHÇT. m.8).

çalıçan ec:ılerin

gece

postalarının

düzenlerınıesi

Kadın~arın çalıgma hayatına

den her ikisinin de
bir

artış olmuştı).r.

lar halinde

çalıştıcı

( 67) EKOTWTH, s. 267 •

sayılarında

eşler

oldu.l.cça önemli

Özellikle eçlerden her ikisi}1in de posta-

çalıştığı

(66) EKONOIÜ, s.267.

aile

girmesi ile birlikte

durumlarda, evin ve ç oc1:ıkların

yalnız
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bırakılması

eşlerin

tehlikesi veya

eşlerin farklı

veyahut ta

aynı

birlikte olma istekleri
çalı:~mak

postalarda

istemele-

rine neden olmal::tadır (68). İşte bu şekilde es;lerin her üdsinin de postalar halinde

çalıştız;ı

dın işçinin çalıŞacağı postanın

zelllernelere gidilmesinin

talar halinde

g9rektiği

lışmalar~ duı~uınudur

kadın

veya

hem erkei;·in i:::;in pos-

farklı

gece

bir

işy~rinde

l:aclın işçi

İkinci

la beraber,

aynı

gece

postasında çalışmak

şılanmasını öngörmi.iş bulunmakt2.dır

GEC,E,

çakençe-

karşılana

bir duru.ın ise, eçıle:::-in aynı if:}yerinde çalışmak-.
istemeleridir. KSGPT. ·

de iççilerin bu isteklerinin de i'}verence olana1;:

§. 2.

eğer

postasına rastlama~;:-acak

1\:ilde bir düzenlemeye gidilmesini isterse, bu istek
caktır.

dü-

bir gerçel:tir.

ki, böyle bir durumda

çalıı~ması koca::nnın

di gece

takım

iki deği;' ik d1-ı.rum i tibariyle

Birinci durum, hem

yürütüldüğü aynı

erkek ve ka-

tayininele özel bir

İş Hul::ulm.inuzda bu husus,
düzenlenmiştir.

durtınılc:ırda,

ÇAL,IŞJ.:A 9A,RT,Lfıp.IHA

oranında

kar-

(KSGPT. m. 7).

UYULT,IAHASHTIN SOHUCLARI

I- Genel OlaraJ;:
Gece

çalıçma lı:oçullarının korvnması:ı.a

ili:;ldn kamu dü-

.21eni hükümleri huJwki oldu{:-u ::adar, cezai r.1üeyyide altına da
alın:rnıçtır.

hizr..ıet

(68)

Nitekim; sözk:onusu hüJ;:ümlere

u.;yu~madan yapılan

bir

akrlinin, kısmen veya tamamen batıl sayılması!ıın (69)

Eşlerin aynı

ve

veya

farklı

sakıncaları konusınıda

(69) .Akdin

batıl sayılması

sinde

düzenlenmiştir.

postalarda çalıc:malarının yarar
bkz.: so33~34•

kunusu Borçlar Kanununun 20. maddeBu konuda geniç bilgi için bkz.: Safa
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yanısıra;

böyle bir akde taraf olan i:;veren için ayrıca, ça-

lı:gtırı:ıa yasacı bakınından cezai müeyyide de öncörülmU.:)tür.

Gece çalışmasına iliçıkin hüJ~ünller de di[::er hul~uki dü-:zenlemeler

c ibi

bu.yurı.:cl: ( ::orlayıcı) ni teliiZe sahiptir (70).

O nedenle bu konudaki düzenlemeye uyulmadan hizmet akdi yapı

lırsa, bu aki t yasaya aykırılık ta~] ı dığından bat ıl sayılır (71).
Batıl bir hizmet akdi de, hizmetin if'a edilmiş olup olmamasına

göre farklı s onuçlar doJ:-urur (72).
Bat ıl hizmet akdinin ifa eclilmom:Lş olması halinde: Gece
çalışmasına ilişkin hukuJd cı..ı:_zenlemelerc 1.ı,yulmaksızın b:!.r hiz-

met akdi yapılmış, fakat henüz ifa edilmemiş y2ni işçi içverenin emrinde çalışmaya başlamamış ise, gideril:mcsi olanaksız bir
s onuç yoldur. Böyle bir dı)..rmnda hizmet akdi bat ıl sayılacak ve
baştaıı itibaren hü1cLlınsüz l;:ahı.ü 8dileceli.:tir. Ancal;::, hizmet ak-

elindeki hükümlerden tamamı dets·il .de, bir kım:n yasaya aykırılık teşl:il ediyorsa, bu durı.Eıda sadece yasaya a;;rkırı olan hü-

REİSOGLU, Borclar Hukuku,

C.I, B.4, Ankara, 1981, s.78-80.

(70) Ferit H.Saymen, _!ürk İş Hulw.ku, İstanbul 1954, s. 33.
(71) CilliTEL, s.l98•den BREr--11\TBERGER/BAUERNFEİND, 95, GROSS, s.78.
HUECK/NİGPPb"'RDE'Y', s.l42, KI'WPP, s.680, D. LINGEI'ffiERG, Die
privatrechtliche Bedeutung des neuen Jucendarbeitsschutzgesetzes, Bonn, 1965, s.83. NIKISCH, s.lGS-190.
(72) TtmçmiAG, İ::ı EvkuJı::u •• , s.157.
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kümlerin
yasaya

batıl sayılması

~kırı

olan

hükü.ı'Tiler olmaksızın varlı[;ını

batıl sayılmasıyla

recek ve o hüJ:ümlerin
iş sözleşmesi,

gerel::ecektir. Böylece, hizmet akdi
devam etti-

bo~;üuk,

docan

toplu

gelenekıere

bu yoksa, e;enel hükümler veya

gö-

re dolduru.lacaktır (73). Örnet;in, bir kadın işçi hizmet akdi
çalışması y<:,p::<.cağını

ile sanayide gece

taahhüd etmiç, fakat

henüz. bu taahhüdiJnü yerine getirmer.1içse, sadece bu aki tt eki
çalıştırma

gece

tar.1a.rnı

. din

koçulu

lıDlciJJTISüz

çalıqrnası

gece

sayılacaktır.

Aıı.cak

eğer

ak-

i5.zerine kurulmuçsa, o zaman bütün

sözleç:;meyi ba:;:-~an iti'Jc.ren hüJdlınsüz saymak rzerekeceldir (74).
Batıl

Gece

çalışmasına

ili;;kin

kil eden bir akit

da da hizmet akdi
arasında
lişki

hulnıJ::i

yapılnuş

işçi i~ıverenin

yapan

edilmiş

bir hizmet akdinin ifa

düzenlemelere

ve yerine

emrinde

ili;ıkisi

yani akdi

baç:lanu::;;sa, bu durum-

beraber,

meydana

işçi

gelmiştir.

ile i:-;:vcren
F<.,kat bu i-

geçersiz hizmet akdine dayanarak de(;il de,

yerine

katılı:ıasıyla

sıyla çalı:;an

halinde:

aykırılık teş

getirilmiçı,

çalışmaya

batıl sayılmakla

bir hizmet

olması

dc[Smuç;tur. Ve bu hizr.1et

işçinin iş

iliçıl;:isi

kigi, taraflardan birisi butla.Yl sebebini ileri

süri.LYlceye kadar

işçi sayılarak,

her türlü

işçilik

haklar=!;-ndan

istifade edecektir. Yani böyle bir hizmet ili::;;kisiyle
le

işveren ar:ı.sında

çi

yaptı[;ı iş

ması

halinde

dolayı

geçerli bir hizmet akdi

için ücret
zararın

(73) TUNÇOLTAG

•

İş

isteyebileceği

yapılmış

işçi

i-

gibi,

eibi, bir kazaya

iş

uğra

tazminini de talep cdeb.ilecektir (75).

HvJcuku •••• , s.l58; CEI~TEL, s.l98 •

(74) TillTÇOI.!AG, İş HulruJ~u •••• , s. 779-780.
(75) Nitekim Yargı tay da bir İçtihadı Birle::;;tirme lcararında
bıl hususu. hükme ba[;lamıştır. YİBK. 18.6.1958-20/9-RG.
30.9.1958, No.l0020 (TUNÇOitAG, İ§. HukuJF:J.•. •, s.l59),
(CJl~TEL, s.l99, ıih'le7).
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batıl

Hizmet akti

hale geldikten sonra, aktin

lasmının mı

yoksa bir

sayılacağının

hükümsüz

deyse, hvlnlki düzenlemeye

aykırılık

tamamının mı,

belirlenmesin-

te::;l:il eden

lnı.susı.ı.:n.

ak-

te konvıuş biçimine bakılacaktır. Örneğin, kadınların sanaçalı;ıtırılma yasağını

yie ait içilerde gece
nun 69. maddesine
düşünelim.

E~LÇer

koı1l.'ımuşsa,

I:ü.msüz

bir hizmet akdinin ifa

bu hizmet akdine eec e
:ş·art

akdin sadece bu·

sayı~nası

çinin eec e

aykırı

do{;,rru

içeren

çalıçma

İş

Kanunu-

edildiğini

bir

şart.

olarak

yönünden ve gelecek için hü-

olacaktır.

kadın iş

Ancak akit sadece

üzerine kurulmus; ve bu aki t ifa edilmirJ-

çalı;;; ması

se, akdi sadece gele c ek için hijJciJ.msüz saymak ve o zamana kavarmış

dar geçerli bir aki t

dot,--urdut,-ı..:ırı.u

.;ibi hUJ:e;:m

kabul et-

mek gerekecektir (76).
ITiznet akdinin
pan

işçinin

çe:jitli

batıl

hale gelmesi

hakları

doğar.

Bu

karrJısında

akdi ya-

haleları şöyle

sıralaya

biliriz (77) :
İfayı isteme hald-a
İşi

yapmadan kaçınma hakkı

Haklı

nedenle feoih

- Tazminat isteme
Ilmuardan

ifayı

nin yerine getirBediGi

halekı

hakkı

isteme

haJ.:kı,

igçi

kanı.mi h~U:i5.mleri

tarafından

iryvere-

yerine getirmesini

sağlamak amacıyla eda davası açmak sıu'etiyle. elde edilir. İşi

yapmadan
karşı,

l:açınma hakkı

işçi:,.ün işi

(76) TUHÇOTı:AG,

ise, yasal hü_kiJ.mlere

yapma

borcmıu

"tç .J$:C:ı:t~ •• ,"

(77) CENT EL, s. 200-20 2.

lıymayan işverene

yerine r;etirmel:ten

s • 780.

kaçınnıa-
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sına ilişkinelir. İşi yapma borcu ancak v,y gtm çalı;~nna ortamının saZi;la:rı..r.1as ı

halinele yerine c;etirilelJilec eğinden,

isıve

rence böyle bir

çalı:p:ıa ortamının sağlm11:ıadığı durmı1larda,

işçi

yerine getirmekten

bir

borcı..mu

bu

duru.ıı.ıda

işverenin

da, bunu

haklı

kaçınabilecektir.

Böyle

sebep olarak e;östermek suretiyle

hizmet akdini feshetmesi sözkonusu edilemeyecek-

tir.
Emredici lüi.kümlere 'Uymayan iç verene
diğer

bir

haldcı

da

hs.klı

kanı ı,

işçinin

nedenlerle h:j_zmet akdini fesih hak-

kıdır ki, bu durum İş Kanunumuzun

16.

mo.ddesi içerisinde

düzenlenmi]tir.
de~

Bir
sonucvnC..a.,
yarak

gece

çalışmasına

işçilerin

yaralanmaları,

ig

kazası

il içkin htiJci5.mlere
veya mesld:

ha.stalaıımEüarı

u;yulmaması

hastalığına uğra

ve hatta

yaçan1larını

tirmeleri sözkonusu olabilir. Böyle bir durumda da
na veya meslek

hastalı(tına

kınlarının işverenden

.III-

u['çrayan igçiler ile

tazminat isteme

iş }:azası

bunların

ya-.

hakları bu.lurunaktadır •

C,ez::ıi r~~ü.ey7ideler

A. Zaman
Gece

bal:ımın:.'can

çalı:;;rıasını:;.

iliçkin

lan hwcuki düzenleme içerisinde
bazı

yi-

olı:ırak

zaman

işçilerin

baı::ınından yapı

gece

çalışmalarının

istisnalar hariç (78), 7. 5 saati az;: amay-acağını

belirtmiş

tik. İşte bu 7.5 saatlik azami çalışma süresine ilişkin J:_ıüh.'Ü
me uyulmamasına iligkin cezai müeyyide, İş Kanı..munun 100. maddesinde

düzenlenmiştir.

(78) Bkz.: s. 50....59o

Sözkonusu ıaaddr;:_re göre, İş Kammunun
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65. maddesine
fazla

ayları

ç2lıs:ıtıran

beşbin lirad,':.~-ı,

olara..'k:

geceleri 7. 5 saatten

i~çileri
iı~;veren

i::;;veren veya

ikiyüzyirmibe;_;ıbin

vekili

hakkıneta kırk

liraya kadar

a[;ır

para ce-

zas ı önc;örLi.lmüry tür.
Şahıslar bakımından

B.

a. Çocul>;:
Çocul{ları

gece

işçilerde

çalıştırma yasat;ına aykırılığın

müey-

yidesi, Unnuni Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesi ile İş Kanununun 100. maddesinde

~{er almaktadır.

Umumi

Hıfzısıhha

Kanu-

nunun 282. maddesi, 16 yaşından küçii.k i~?Çileri aynı Kanm~"Lm
174. maddesine

aykırı

lıştıranların,

2 aya kadar hafif hapis ve üçbin liradan on-

beşb::..n

olarak

akşam

liraya kadar hafif para

saat 20.?0'den sonra ça-

cezasıyla cezalandırılmasını

öngörmektedir. İş Kam.mu.11.un 100. maddesi ise, 69. mado.enin
fıl;:rasında yazılı yasaıSa

birinci

şını dolclurmamış
işveren

çoculdarJ_ gece

veya i:]veren vekilleri

ilciyüzyirmibeşbin
ğını

l:iraya kadar

(sanayie ait iglerde 18 yaçalırytırma yasa[;ı)

uymayan

hakkında kırkbeşbin

liradan

ağır

para

cezası

hükw.ol"Lmaca ...

belirtmektedir.
Görüldücs'ii gibi, Urrrumi

si ile

İş Kantu-ıunun

Hıfzısıhha Kanunum.ın

100. maddesinde

göstermektedir. Fakat

ge~ek

ması nedeniyle~:

işçileri

s; ocuk

yazılı

282. madde-

cezalar

değigiklik

özel ve gerelcse .sonraki hüküm olsanayie ait iç lerde gece döne-

minde çalı;:tıra:11 işveren veya içnl-eren vekili haklanda, İş Kanunu.ı."lun

100. maddesinin

uygularunasının

kabul edilmesi gerek-

mektedir (83)
(83) TUNCOLiAG, ,İ§, Hulcul·;:u •••• , s.312; CENTEL, s.205.
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b.

:Kadın işçilerde

Kadın iz;~çilerin gece çalı::;tırıl:ma yasa[;ı:-1a uyulmaması

cezc::.i müe;yyide altına da alınr:ugtır.
Nitekim, İş Xanuı::.v_,_:ı.v..i1 100. maddesinde, yine bu

Kanu-

nun 69. maddesinde yazılı yasağa u;ı,rmayan ve bu maddede anı
lan TU.zi..Uc (KSGPT) hüktJJnlerine aykırı olara1~ kadın iç çilerin
sanqr:.~~e ~~e yine ATİT.'deki ek cetvelin ll,

95, 96 ve 103.

(84) sıra mmıaralarında belirtilen ağıı.. ve tehlikP.li isılerde
veya emzil::li kadın ic;çilerin 6 ay si.i.re ile gece postalarında
çalı;; tırılınası halinde; işveren ve;sra içıveren vekili için kırk

beşbin liradan ikiyüzyirm.ibeşbin liraya kadar a??;ır para cezası

öngörülmüştür.

Diter ;yanc~aıı, İş KanunuıTLU1 104. maddesi ise, 81 maddeye dayanılan~k çıkJ.rı:'..Q~1 Ti',.zi)J{'te ~GEÇT)

(85) gösterilen gec8

çalıştırılına koşullarına (kadın i:}çileri analık halinde do.S-um

öncesi ve sonrası 6'şar hafta olmak üzere top2.am 12 haf-lialık
sii.re :.çinde hem gLi.ndüz

hem de cece postalarında

çalıştırma

yasağı) uymayan ir:;ıveren veya ü;ıverej: vekili hakkında da aynı
müeyyide

önc;örülmüştür.

c.

Çırc.•,klarda

Daha önce de ';)elirtildi[ti eibi, Çl'IEK •.nun 12. maddesi
çırakların gece çalıgtırılamayacaklarını öngörmekteydi.

Bu

(84) KSGPT. 'de belirtilen ve ATİT. 'nün 1G3 sıra nu.ı'Tiarasında
kayıtlı çöpçülük iç:lerinde kadın iççilerin es .:ıs en gündüz
dahi çal ıç tır ılınalarına olc:mak verilmorüry iken, see e p ostalarınc1.a çalı;]tırılmalarL::.ın yasaldanması gereksiz olarak gösterile'::ı:·_lir. Bkz.: s. 76.•
(85) RG. T. 11.8.1973, No. 14622.
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hiUcme

aykırılık

halinde cezai müeyyidenin ne oldu[,"U ÇLfEK.'
düzenlemniştir.

nun 41. maddesinde

Sözkoı1usu

hi3Jcme göre,

12. maddede belirtilen yi..iJdi.mliHü:,1i yerine getirmeyenıere ön·celikle ihtar cezası verilecek, el;ter ihtarın tebliğ~_nden itibaren 10 gün içinde yine yülc·:tı:uüli.:ik yerine getirilmemiş
ise asc;ari ücretin bir aylık tutarının üçte ikisi kadar para

cezası

verilecektir. Fiilin

lcatı:na ÇJı..lmrJJa.cak,

geçici men
ce

cezası

tekrarı

halinde bu ceza iki

fiilin sürmesi halinde ise meslekten

verilecektir. Ceza mahallin mülki mnirin-

u.;ygulanacaktır.

Verilen para

cezasına karşı cezanın

teb-

li,Zi tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili Sull1 Ceza
IıTalıkemesinde

itiraz edilebilecek, e[;er itiraz edilmez ise

ceza kesinle:;ecektir.

c.

İşin (postalar halinde) düzenlenmesi
bakımından

İş Kam.m1.mun 72. L.addesinin (b) beneline
çıkarılan PHÇT.
ilişkin

'nde, postalar halinC:.e

yapılacak çalıçmalara

usül .ve lm.ra.2.lar yer almakteydJ.o

belirtilen hillüi.mlere

uyulma:-Jası

dayanarak

İşte

bu Tüzü.k' te

halinde ne c:;ibi cezai müeyyi-:-

de ı_ıygulanacacı, İş Kanununun 100. maddesinele düzenlenmi;ycir.
Bı..ı. ıradeleye

cöre, PHÇT. 'delci hill:ümlere

veren veya

işveren

ve;cilleri

yüzyirmibe;:bin lira;ya kadar

ay1-;:ırı lı..areket

hakkında k:ı.rl-;:qeşbin

a,~:ır

para

eden

iş

liradan iki.-

C8zası hi...iJanoluı1acaktır.

Özellikle sanayileg!n~~re c..1ayalı bir takım ekonomik,
sosyal ve sosyo politik sebepler, gl..ind.üz dönemi dıs:ında gece çalıçmasını cla eerekli kılmaktadır. Gece çalı~na:ca si..irekli gece döner,1inde çalı:;:mak ~;eklinde yapılahilece[;i gibi, belirli bir si.l..re @.ndüz, belirli bir sfu"'e gece çalı]mal:: ':!eklinde de yapılabilir. Hangi şekilele ol"LU"'sa olsun, gece çalırynası
nın ;;rü..rU.t-~:ldü::1i..i. ko:}u.lların

yıpratıcı olmo.sı
çalı:Jnıanın

günd15.ze göre daha

a{I:ır,

yorucu ve

-ve i::,;çiyi toplumsal yagamın dı:}ına atması bu

Q.i.ndüz çalıçmasından ayrı olarak d"L~zenle:rm1esi zo-

runluluğunu or~aya çıkarmaktadır.

BÜ balar.ıdan gece çalışması

hemen her ülkede milli mevzuat içerisinde düzenlenj_rken, bu
konuda milletlerar:.:.sı alanda da ort<::.k sosyal politika normla-

Gece

çalı::;;nasını

konu alan bu

çalı::7.mamızın

sonucunda

elde etti&imiz bulguları s; u ana noktalarda topla;ırabiliriz:
i- Öncelikle Türk İş HuJ:uJmnda, gee c clöneı:ıinin belirlenmesinde

uluslararası

sos;'{al politika

düzenlemeler

bulunıtıal:tadır.

Teşkilatının

gece

rarlarında,

Nitcl:im,

normlB:rına

için

ayrı ayrı saptc::mılnası

r;rup

işçi

:;_çin de bir tek

kadın

ve

yoluna sidilr::.iç:,

ı::;ece

farklı

IJilletlerarası Çalışma

çalıçmasına ilişkin sözlesıme

gece döneninin öncelilr...le

göre

dönemi eoas

ve tavsiye kaçocuJı;:

igçiler

ayrıca

her bir

alınm_ayaral:::,

çe-
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şi tli i::;ü:::olları

(Sanayi,

tarım

gibi) i tibar~-ıe

cle,;i:_~ik

gece

tanımları yapıL-r:nçıtır.

Hatta çocuJ;: iççiler c1e tek grup olarak

ı
e ı e a ı ırınayıp' d ecış:ı.JC

yaş

0

0

V

grubu için

farklı

;:SI'UP ı cı.rına

"1"
ı
uO
V~'Ylere~c,

sınırlaması ye.pılmıçtır.

c;ece

ı~

ller

"L.,

ya::Jın altındcı.ki çocı..ılclar

ce

döneııünin

şekilde

G'eniç; bir

ile

bazı

l::::tdınlar

yaş

i01cr-

için ge-

onların

belirle:runes:L ve

ner.ıde çalı::; tırılmal<:.:--ının ~.:-asaJ;:lanması,

0

Böyle bir dü-

zenlemeye gidilmesinin nedc,.ü de, özellik arzeden
de belirli bir

,oır

bu dö-

böylece hem fizyolojik,

hem de ruhsal yönden yııjrarunalarının önlenraesidir. Türk İş Hukul~mdaki

dece

çalıçr:1asına

c;cce

sa~1a;-ride

çalı}an

ilişkin düzenle:'ıeye bal;::ıldı[tında

çocu}::: ve

kadın

sa-

is;çiler için cece dönemi-

nin saptanclıi~;ı görülür. Çocu.k iryçilcr için İş Kanunundaki gece
sınırlaması
bv_ltınmakla

20.00

dışında,

Ur.cnmıi Hıfzısıhha

Kanununda da bir hiJJctim

beraber, bu hi.ü:üm de eecenin

alın:mıç,

ba·;lanc;ıcı

fakat bu dönenin ne kadar sürececi ve kaçta bi-

tece[;ine ili<]kin bir

açıklll~ cetirilmemirıtir.

hüJcü.i7lÜ11. ha.."1gi içleri

ka:;sadı[~ı

İş Kanununun

çeŞitli

65. maddesinde

gece döneminden

baglama ve oi trJe

::.ıaatlerinin

öngöri.Umü::;;s~

Yine sözkonusu

konusunda da bir

işçiler hakkında

sı

olarak saat

açıklık

:.;roktur.

içler için çocuJc ve kadın

anlaşılabilecek

cU.n

belirtilmesi için tüzük

döneminin
çıkarıl:r.a

çıl::arılmamış

de, bu güne lradar böyle bir tüzül::

tır.

ii- Tliı"k İş HukuJcunda c;ece çalı::::masır.a ili,:~kin düzenlemede dikkate

(l"eğer

diğer

bir husus ise, yine gece döneminin be-

lirlenmesiyle ilc;ilidir. Gerçekten,
kilatının sözleç:rıe

bitiş

zamanla:cı

ileriye

ve tavsiye

verilerek,

alınabilmesine

Milletleraro.sı

kararlarında

ba;~;langıcının

olanal:

gecenin

ba::;langıç

bitişinin

geriye,

tanınmıştır.

Çalışma Teş

Ayrıca

ve

ise

c;ece sü.resi-

nin belirli bir saat·~en az olamayacağı da ön.~örLi.lmü~tür. Örne-
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ğin,

I';Iilletlerarası çalı':fma Teşkilatının

sayılı sözle~me

6

sine göre eece dönemi en az ll saat olacak ç;ekilde 13, 14
saat olarak "belirlenebilecektir. Oysa, Türk İş Htıl!:ul\:u gece
dönemini

baçılangıcı

saat 20.00'yi

aşma~racaJ::,

bitişi

ise

saat 06.00' dan erken olmayacak biçimde c1e(_;i:]tirmeye olanale
tanımış

sınırlan

olsa dahi, bu dönemi en çok ll saat olarak

dırmıştır.

Böylece' İş Hu.lcuJ:cwnuza göre eec e dönemini ll saat-

ten fazla belirlemek nrU.rnl:i.lıi olmar:1aktB.:lır. Gece dönenini genişletme

olanağının bulın11Tlası

gibi ü;üerde

işler

taşır.

çocul:: ve

çalı:::;an

Çünki, sözkonusu

özellikle

işçilerin

a[;ır

ve tehlikeli

kadın işçiler

bu türlü

için önem

i~lerde

cece ça-

lıçtırılmaları sal;:ıncalıdır.

Onların

rulı.sal açıdan yıpranmalarını

önlemek ve gece dönemi:.1de olduJc-

ça uzun bir süre dinlenmelerini
ce dönemini
saklaı:ıak

geniş

hem fizyolojik,

sağlamak,

tutmak ve bu sürede

her:ı

de

bu kiçiler için ge-

çalıştırılmalarını

ya-

suretiyle c;erçelde'] tirilebilir.

iii- Türk İç IIulmlnmda ı:;ece çalıç:n2sır:.a ilişkin düzenleı:ıe

konuslU1db.. üzerinde

durulması

ç:.lıçmasının tsnımına ilişkindir.

İş Kanın1unun

gibi, gerek
ha

Kanıınunm1

gereken bir konu da, gece
Daha öncede

belirtildiği

6-9. maddesi, gerekse Umwni

174. maddesi çoculc ve

tırılrLalarını yas.:.'klamaktadır.

kadın

Hıfzısıh

iççilerin gece

Yan::_ bu maddelerden

çalış

anlaşıl

dı~ı kadarıyla, kadın ve çocuJ:: işçilerin İş Kaııunu ile u::ıumi

Hıfzısıhha

Kanı:nunda e;ece olarak belirtilmi saatle:"' içeri-

sinde çalıçtırılmalaı·ı :·?.;...aktır. Bu süre İş Kanununa .:;öre en
geç saat 20.00'de

başlayıp,

en erken saat 06.00'da biten en

fazla ll s aa tl ik bir süre ik on, Umumi
re saat 20.00• den

som~oJ-:i

Hıfzısıh11.:--. Kanmı.ıma

süredir. Oysa FÇT. 'nUn 3· maddesi

p-Ö.::ı
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ile PHÇT._nli.n 6. maddesinde [;ece çalıryması ayrıca tan:ımlan~~:~ al;:, yarısı:1d2.:,ı ço{1u gece döneminde ;geçen çalı;; ma gece

çalıç;mo.sı olarak kabul edilmiştir. Böylece kadın veya çocv.k

igçilerin çalıgma si. iresinin ;yarısından azı gece dönemine
rastlarsa, bunların çalı~nası, cUndüz çalışması sayılacaGın- .
dan, gece döı:c;~1::". ne rastlayaıı :::aatlerde de çalıçtırılabilecek
lerdir. Bw1Unla beraber T.'IÇT. 'nın gece çalı·)masına ili::;;kin sözleşme ve tavsiye kar2.rla.rında gece çalı~~masına ili::;;kin bir

1:av-ram c;etirilmemiş, çeşitli işlerde çalıqa...rı.. kadın ve çocuJ.c
i:}çiler için gece dönemleri belirlenerel::, bu iççilerin sözkonusu dönemlerde tanamen çalı:}tırılmaları yasaldanEı.ı::-;tır.
Diğer bir ifade ile bir işte kadın i::;;çilerin gece çalıştırıl
maları yasaklanmı0 ise, bu içte kadınl::I::..~ ccce olarak belirle-

nen zanan kesimi içerisinde kısmen dahi olsa çalı~:rtırılamaya
caklardır.

iv- İş Huku.kUı'l1uzda gece ç.:ılışmasına iliş:::in hukvJd düzenleme konusvı1da kar:;?ımıza çıkan diZt8r bir sorun da, ÇJ/I.EK
t:;ere[:ince, çırakların sana~rie dahil yerlerde c;ece çalıştırıl
malarının yasaklanmasına kar:::ın sanayi d.ıc-: ında gece çalı~;tı
rılmalarının serbest bırakılması:ı.a ilişkindir. Bu hiJ.kni5.n çı
rağı bir ö[,Tenci olarak gören ÇI:TEK. 'nun ll. madde hi.ü:ınü~}Tle

çelişti,~i bir ,:;cı'çclctir. Bu sorun özellikle 507 sayılı

ssx. 'na

tabi olan ve i.5. ç veya daha az i:] çi çalıştıran yerlerde eğitim
;yapan çıraklar için ayrı bir önem ta;.:;ımaktadır. ÇU.nld s<:m:konusu içyerleri İç Kanunmıa tabi olmadı[;ından, buralarda çırak
ların

7, 5 saatten fazla çalı~;;tırJ. lıp, çalı:;tırılmadıt7ı::ıı dahi

kontrol ctrJek

mli..:.-.J~·u..ı1 olamayacaktır.
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Çalışmaru.n bütU.ni.i ve ;sr1..ıJ;:arıdak:i eleştirileri de göz-

önünde tutarak bazı öneriler getirrnek de nı-U.m.ld.i.ndür:
i- Önce İş Nevzuatımızda c;ece döneı:li l.Tilletlerarası
Çalı§ma Te~.;kilatının düzenlemelerine benzer b:;_:;inde çocuk

ve kaclın işçiler için çe.]itli i~?kolları itibari;rle ayrı ayrı ve c.çık bir biçinde ::ıaptanmalıdır. Bu da İş Kanlmtmvn 65.

maddesinde öngörülen tüzü[::ün çıkarılması srıretiyle gerçeklec;tirilebilecektir.
ii- Yine İş I-IukuJaunuzda gece dönemi en fazla ll saat
de[;il, T:Tilletle:rarc::.sı Çalıqma Te~:kila tın ın sözle :~ce ve tavsiye kararlarına paralel biçimde e::1 az ll saat oları:;.k öngörülmelichr.
iii- Kadın ve çocvl-;: iç;çilerin gece çalıştırılmalarına

ilişkin ;;rasaklamalarda eece çalıgması olarak PHÇT ve FÇT. deki tanım yerine mçT. nın sözleçme ve tavsiye kararlar:.:ndaki
gibi bu işçilerin ,zece olarak belirlenen döneı:1 içeı~isinde ça-

lıç;tırılı:ıaları taı:1amen yasaklanmalı, böylece kadın ve çocuk

işçilerin sırf c;ece çalıçnası tanımına 1:_;irmiyor d~ye çalı]ma
süresinin yarısına yal:ınını cece sii.resinde geçirmeleri önlenmelidir.
iv- QIIEK çırağı bir öGJ:'enci olaral-:: cörclüGrfu1.den sözkonusu Kanvnda tıpkı sanayide oldut,·u gibi sanayi dı::;ıında da çı
rakların gece çalı:;tırılmaları yasaklmı.rrıalıclır. Çün.1d ö2;ren-

ci olan bir ki:)i evde ö&-ı. . endil;i bilgileri pelci:]tirmek için
tekrarlamak zorundadır
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