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 COVID-19 KAPSAMINDA UZAKTAN ÇALIŞMA ÜZERİNE İNCELEME 

 

Koronavirüs (COVID-19) pandemisiyle beraber iş hayatı ve çalışma koşullarında da birçok 

değişiklik geldi. Hatta birçok istisna olan çalışma şekilleri pandemiyle beraber yaygınlaştı ve 

yaygın bir çalışma biçimi haline gelmeye başladı. Uzaktan çalışma ya da evde çalışma 

diyebileceğimiz çalışma biçimi pandemi döneminde oldukça yaygınlaştı. Özellikle beyaz 

yakalıların çalıştığı iş kollarında uzaktan çalışmanın daha da yaygınlaştığını gördük. Bu yazımızda 

hem çalışanlar hem de işverenlerin uzaktan çalışmayla ilgili kılavuz niteliğinde sayılabilecek 

mevzuata dayanan incelemelerimizi paylaştık. 

 

Uzaktan Çalışma 4587 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi başlığı altında tanımlanmıştır. 2016 

yılında 14. Maddeye getirilen ek fıkrayla uzaktan çalışma aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

 

(Ek fıkra: 6/5/2016-6715/2 md.) Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş 

organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri 

dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir. 

 

Uzaktan çalışmanın tanımını yapan yukarıdaki İş Kanunu madde 14/4, uzaktan çalışmanın 

unsurlarını da göstermektedir. Bu unsurlar organizasyon unsuru, teknoloji unsuru ve mesafe 

unsurudur. Yani uzaktan çalışma şartları gereği, iş görme edimi iş organizasyonu kapsamında 

işveren tarafından düzenlenmeli, teknolojik araçlar yoluyla yerine getirilmeli ve işyeri dışında 

yerine getirilmelidir. 

 

Uzaktan çalışmada en önemli dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de hem işverenin hem de 

işçinin uzaktan çalışma da mutabık kalmasıdır. İşverenin yapmış olduğu ve işçi tarafından kabul 

edilmeyen uzaktan çalışma işçiyi bağlamayacaktır. İşçinin kendisine yazılı bir şekilde iletilen 

uzaktan anlaşmayı 6 (altı) iş günü içinde yazılı olarak kabul etmelidir. Unutulmamalıdır ki, işveren 

çalışma şeklinde değişikliği geçerli bir nedene bağlamalıdır. Geçerli bir nedene bağlanmadan 

işçiye teklif edilen çalışma değişikliğinin işçi tarafından reddi işverenin iş sözleşmesini feshi için 

geçerli bir neden teşkil etmez. Ancak işveren çalışma şeklindeki değişikliği geçerli bir nedene 

dayandırır ve işçi çalışma değişikliğini redederse, işveren iş sözleşmesini feshedebilir. Nitekim 

salgın gibi bir sebep çalışmanın şeklinin değiştirilmesinde geçerli bir neden olarak sayılacaktır. 

 

Uzaktan Çalışmanın İşverence Kabul Edilmemesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği 

 

İşveren uzaktan çalışmaya ilişkin düzenlemeler yaparken objektif kriterler koymakla yükümlüdür. 

İşverenin iş organizasyonu içerisinde uzaktan çalışmaya ilişkin objektif kriterler benimsememesi 

eşit muamele ilkesine aykırılığa neden olabilir. Örneğin bir işçinin uzaktan çalışma şartlarını 

sağlamasına rağmen işverene yapacağı uzaktan çalışma talebinin işverence reddedilmesi 

durumunda eşit davranma ilkesine aykırılıktan ötürü işçinin İş Kanunu Madde 5 gereğince 

tazminat talep etmesi mümkün olabilecektir. Hatta salgın hastalık sebebiyle, işçinin sağlığının 

işyerine gelerek tehlikeye düşeceği durumlarda işverenin işçinin verdiği uzaktan çalışma teklifini 

kabul etmemesi işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüğünün ihlaline yol 

açabilecektir. Nitekim İş Kanunu 14/6 da aşağıdaki gibi belirtmiştir. 
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(Ek fıkra: 6/5/2016-6715/2 md.) Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş 

sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. İşveren, uzaktan 

çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği 

önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak 

ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. 

 

Salgın döneminde işverenin salgın hastalıktan korunmak için işçiye önlemler alması hususunda 

bilgi vermek, işçinin hasta olması halinde işverene kolayca ulaşabilmesini sağlamak da işverenin 

iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlüğü kapsamına girmektedir. 

 

Uzaktan Çalışma Sözleşmesi 

 

İş Kanunu’nun 14/5 uzaktan çalışma sözleşmesinin nasıl yapılacağını belirtmektedir: 

 

(Ek fıkra: 6/5/2016-6715/2 md.) Dördüncü fıkraya göre yapılacak iş sözleşmesinde; işin tanımı, 

yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından 

sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim 

kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır. 

 

Her ne kadar 14/5 uzaktan çalışmanın yazılı şekilde yapılacağı yazılsa da bu yazılılık geçerlilik 

şartı değildir. Ancak işveren ile işçi arasında yazılı olarak uzaktan çalışmanın düzenlenmesi ispat 

hukuku açısından kolaylaştırıcı olacaktır. 

 

Uzaktan Çalışmada Yol Ücreti ve Diğer Ücretler 

 

İşçi sırf uzaktan çalışmayı kabul ettiği için, işçinin sosyal haklarında ve ücretinde değişiklik 

yapılamaz. Yol ücreti de geniş anlamda ücret kavramının içine girdiği kabul edildiğinden, 

işverence uzaktan çalışma da yol ücreti de işçiye ödenmeye devam edilecektir. Yol ücreti 

haricinde, uzaktan çalışan işçiye işyerinde çalışırken almış olduğu ikramiye, giyim ücreti, yemek 

ücreti, prim gibi ödemeler uzaktan çalışma da işveren tarafından ödenmeye devam edilir. 

 

Uzaktan Çalışmada Fazla Çalışmanın Hesaplanması 

 

Uzaktan çalışmada işçi işverenin gözetimi altında çalışmamaktadır. Bu nedenle işçi fazla 

çalışmasını ispat etmekte zorluk çekebilir. İspatı kolaylaştırmak için çalışma süreleri yazılı olarak 

belirlenmeli ve takip programları gibi teknolojik imkanlarla çalışılan saatin raporlanmasında fayda 

vardır. Sonuç olarak uzaktan çalışmada fazla mesainin ispatında daha net kanıtlara dayanılması 

gerekir. 

 

İşverenin Malzeme Temin Etme Yükümlülüğü 

 

İşverenin Türk Borçlar Kanunu’nun 413. Maddesine dayanan malzeme temin etme yükümlülüğü 

uzaktan çalışma koşullarında da sürer. Hatta uzaktan çalışmada işverenin malzeme temin etme 
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 yükümlülüğün kapsamı değişebilir veya genişleyebilir. Uzaktan çalışmada işverenin işçiye 

uzaktan çalışmayı sağlayacak bilgisayar, yazıcı ve hatta internet bağlantısı gibi araç gereçleri 

vermesi söz konusu olabilir. Özellikle iş sırlarının, verilerin korunması için yazılımların uzaktan 

çalışma da temin edilmesi zorunlu hale gelmektedir. Uzaktan çalışan işçinin TBK 396/4 gereğince 

yükümlü olduğu verileri koruma yükümlülüğü işyeri dışında çalışırken de devam edecektir. 

 

Sonuç olarak pandemi şartlarında işverenlerin işçileri için çalışma şartlarını değiştirmesi olağan 

bir çözüm yöntemi olarak karşıya çıkacaktır. Unutulmamalıdır ki feshin son çare olması ilkesi 

işverenlerce benimsenmeli ve işveren öncelikli işçiyi başka içte çalıştırma veya çalışma biçimini 

uzaktan çalışma olarak değiştirme ihtimallerini göz önünde bulundurmalıdır. Yukarıdaki 

incelemeler haricinde ayrıca Covid-19’un değiştirdiği işyeri ve çalışma koşullarında işverenler ve 

işçiler için Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yayımladığı “Covid-19 Ortamında Uzaktan Çalışma 

Kılavuzu” nun da incelenmesi de tavsiye edilmektedir. Söz konusu kılavuz ayrıca geleceğe dair 

de bir perspektif çizmekte ve önümüzdeki oldukça belirsiz dönemde, işçi, işveren ve hükümetlerin, 

yeni davranışların ve yeni normların gerekeceği yeni bir yaşam biçimine adapte olmak zorunda 

kalacağı belirtilmektedir.1 

 

 

 

 

Av. Nazlı Özkul 

 

 
1 Uluslararası Çalışma Örgütü, “Covid-19 Ortamında Uzaktan Çalışma Kılavuzu” 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-

ankara/documents/publication/wcms_759299.pdf 
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