
Kriz Sırasında Çalışma Saatlerinin ve Fazla Mesailerin Ayarlanması  

Coronavirus salgını, malzeme üretimi ve tedarikinde büyük aksamalara neden oldu. 

Çok düzensiz ve öngörülemeyen tüketim eğilimleri gibi şeylere yanıt olarak talep 

dalgalandıkça, tedarik zinciri boyunca üretim noktasına kadar dalgalanan bir vuruş 

etkisi vardır.Siparişler ikiye katlanır;  teslim süreleri azalır ve kaçınılmaz olarak, sisteme 

bir bütün olarak basınç uygulanır ve bu basınç arttıkça, bazı durumlarda bu 

değişiklikleri karşılamak için tavizler verilmesi gerekir. 

Sıradan çalışma saatleri genellikle en erken kayıplardan biridir ve kuruluşun 

yönetilemez hale gelmeden önce bu konuyla başa çıkabildiğinden emin olması 

önemlidir . Çok sıklıkla  aşırı talep karşısında ilk tercih edilecek çözüm varolan kaynağı 

kendi sınırlarına kadar çalıştırmaktır. Kısa vadede biraz rahatlama sağlasa da , 

genellikle bu zorluk ele alınırken gözönünde bulundurulması gereken uzun vadeli 

etkileri de vardır  

Çoğu şeyde olduğu gibi önlemek düzeltmekten daha iyidir  ve çalışma saatlerini 

yönetmeye yardımcı olmak ve fazla mesaiyle ilgili zorlukları engellemek için dikkate 

alınacak bazı kilit noktalar aşağıdaki gibidir: 

Fazla mesainin gönüllü olması gerektiğini unutmayın; aşırı ve düzensiz değil (başka bir 

deyişle, normalden ziyade istisnai) Personelinizle yaptığınız sözleşmelerde hüküm ve 

koşulları, fazla mesainin özellikle belirtildiğinden ve zaman zaman gerekli 

olabileceğinin açıkça yazıldığından emin olmak için kontrol edin. Eğer normalde 

fazla mesai yapmıyorsanız o zaman personelinize sözleşmelerindeki bu maddeyi 

hatırlatmalısınız. Eğer fazla mesai konusu sözleşmelerinde  özellikle belirtilmemişse o 

zaman personelinizle görüşüp şu anda fazla mesai yapmanın gerekliliğini açıklamanız 

gerekir  

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) haftalık fazla mesaiyi 12 saat ile sınırlar  (bu bazı 

ülkelerde farklı olabilir ama kural olarak sıradan çalışma saatleri + fazla mesai saatleri 

toplamda 60 saati aşmamalıdır) Bu senaryoda 60 saat bile yeterli olmayabilir, bu 

yüzden bu durumu yönetebilmek için yapabileceğiniz ve yapmanız gereken birkaç 

ek  şey : 

a. Öncelikle 60 saati aşmaya yasal olarak izin verildiğinden emin olun. Bazı 

ülkelerde bunu yapabilmek için özel bir izne başvurmanız gerekebilir- 

başvurunuzu yaptığınızdan emin olun 



b. Çalışanlarınızın anlaşmaya vardığından emin olmak için kontrol edin - 

çoğu zaman bu toplu pazarlık mekanizmaları veya seçilmiş işçi 

temsilcileri aracılığıyla yapılır. 

c. Fazla mesai dahil, vardiya boyunca yeterli (ve uygun) dinlenme süresi 

planladığınızdan emin olun. Rehber olarak, personelin dinlenmeden üst 

üste 5 saatten fazla çalışmadığından emin olun. Eğer fazla mesai 

yapılmasının gerekeceğini biliyorsanız ek molalar planlamanız gerekir. 

2. Hem ekipman hem de personel açısından İlk Yardım kapsamını artırmak 

gerekir mi değerlendirin.  Yorgunluk nedeniye yaralanmalar yaşanabilir ve 

personel uzun saatler çalıştıkça yaralanma riski artacaktır.  

3. Personele işyerinde Sağlık; Güvenlik ve Refahın önemini hatırlatın. Bu sürekli ve 

tutarlı olmalıdır. Görsel bildirimlerin ve tabelaların varlığını artırabilir. İşletme 

içinde ek gözler kulaklar oluşturmak için ‘İSG Şampiyonları ‘ oluşturun , özellikle 

İSG konularını hatırlatmak veya belirlenmiş hedeflere karşın geçmiş 

performanslarını/güncel performansları ile ilgili geri bildirim vermek  amacıyla 

her vardiya başında hatbaşı toplantıları düzenleyin. 

4. Personelinizin genel sağlığı ve refahı için çalışma ortamının  etkisinin de kritik 

olduğunu hatırlayın. Işıklandırma, sıcaklık gürültü seviyesi ve hava kalitesi gibi 

şeylerin hepsi rol oynar ve mevcut risk yönetimi stratejiniz “normal” 

zamanlarda yeterli olsa bile sosyal mesafe ve fazla mesai gibi şeylerin 

uyguladığı ek baskı, risk yönetimi stratejinizin parametrelerini değiştirebilir ve bu 

nedenle yeniden ayarlanması gerekir 

 

Etik Ticaret Girişimi üretici firmaların çalışma saatlerini ve fazla mesaiyi anlaması 

ve yönetmesi için çok kullanışlı bir kılavuz hazırladı. Bu kılavuza aşağıda 

bulunan linkten ulaşabilirsiniz: 

https://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/eti_working_hours_guidance.pdf 

https://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/eti_working_hours_guidance.pdf

