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UZAKTAN ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ  

  

Salgın süresince çalışma koşullarına ilişkin en çok gündeme gelen hususlardan biri olan 

uzaktan çalışma süreçlerine ilişkin düzenlemeleri içeren Uzaktan ÇalıĢma Yönetmeliği,  10 

Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile uzaktan 

çalıĢmanın yapılamayacağı iĢler, verilerin korunması ve paylaĢılmasına iliĢkin iĢletme 

kurallarının uygulanması ve uzaktan çalıĢmanın usul ve esasları belirlenmiĢtir.  

Buna göre; 

Uzaktan çalıĢma; iĢçinin, iĢveren tarafından oluĢturulan iĢ organizasyonu kapsamında iĢ 

görme edimini teknolojik iletiĢim araçları ile evinde ya da iĢyeri dıĢında yerine getirmesi 

esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iĢ iliĢkisidir. Dolayısıyla bu çalışma yönteminde 

işin görüleceği yer çalışanın evi olabileceği gibi başka bir mekân da olabilmektedir. Ancak 

yapılan iş, işveren tarafından yürütülen iş organizasyonu kapsamında ifa edileceği için hizmet 

akdi ilişkisi kesintiye uğramayacaktır. İş Kanununda işyeri; “işyerine bağlı yerler, eklentiler 

ve araçlardan oluşur”, denilmektedir. Artık işçinin işini uzaktan ifa ettiği bu yerler de işyeri 

tanımı kapsamında kabul edilmelidir. Uzaktan çalışan ise, iş görme ediminin tamamını veya 

bir kısmını uzaktan çalışarak yerine getiren işçiyi ifade eder. Bu tür bir ilişki haftalık tüm 

çalışma süresini kapsayabileceği gibi, kısmi iş ilişki kurulmasının önünde bir engel 

bulunmamaktadır. 

Yönetmelikte öne çıkan önemli düzenlemeler ise şöyle özetlenebilir: 

 Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır ve sözleşmede, işin 

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

işveren tarafından sağlanan iş araçları, donanım ve bunların korunmasına ilişkin 

yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurmasıyla ilgili genel ve özel çalışma 

şartlarına ilişkin hükümler yer alır. Dolayısıyla esasları yazılı bir sözleşme ile ortaya 

konulup taraflarca imzalanmadan uzaktan yapılan çalışmalar mevzuata göre uzaktan 

çalışma kabul edilmeyecektir. 

 

 Uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler, iş yapılmaya başlamadan 

önce tamamlanır. Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü, 

uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenmelidir. 
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 Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının -iş 

sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa- işveren tarafından sağlanması esastır. Bu 

malzeme ve iş araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım koşulları açık ve 

anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışana bildirilir. İş araçlarının işveren tarafından 

sağlanması halinde, bunların işçiye teslim edildiği tarihteki bedellerini belirten iş 

araçları listesi, işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edilir. İşçiye teslim edilen 

belgenin işçi tarafından imzalı bir nüshası ise işveren tarafından işçi özlük dosyasında 

saklanır. 

 

 İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili 

zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar iş 

sözleşmesinde belirtilir. 

 

 Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi, iş sözleşmesinde belirtilir. 

Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma 

saatlerinde değişiklik yapılabilir. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin 

kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. 

 

 Uzaktan çalışmada iletişimin yöntemi ve zaman aralığı uzaktan çalışan ile işveren 

tarafından belirlenir. 

 

 İşveren; uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve 

paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir ve bu 

verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alır. İşveren, korunması gereken 

verinin tanım ve kapsamını sözleşmede belirler. Verilerin korunması amacıyla işveren 

tarafından belirlenen işletme kurallarına uzaktan çalışanın uyması zorunludur. 

 

 İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği 

önlemleri hususunda; çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık 

gözetimini sağlamakla ve sağladığı donanımla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini 

almakla yükümlüdür. 

 

 Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi 

veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski 

bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalıĢma yapılamaz. 

 

 İş İlişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilir. Hâlihazırda işyerinde 

çalışan işçinin iş sözleşmesi, uzaktan çalışmaya geçmek amacı ile uzaktan çalışma 

sözleşmesine dönüştürülebilir. Bu durum, mevcut çalışanlar için sözleşmede esaslı 
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değişiklik anlamına gelir ve işçi tarafından 6 iĢ günü içerisinde kabul ederse 

geçerlidir. 

 

 Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında 

veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için iĢçinin 

talebi veya onayı aranmaz. 

 

 İşçinin uzaktan çalışma talebi yazılı olarak yapılır. İşçinin uzaktan çalışmaya geçiş 

yapma talebinin değerlendirilmesi sonucu, otuz gün içerisinde, işçiye talebin yapıldığı 

usulle bildirilir. Talebin kabul edilmesi halinde 5’inci maddede belirtilen hususlara 

uygun şekilde sözleşme yapılır. Uzaktan çalışmaya geçen işçi, tekrar işyerinde çalışma 

talebinde bulunabilir. İşveren, söz konusu talebi öncelikli olarak değerlendirir. 

 

Sonuç olarak; özellikle Covid-19 döneminde mevcut iş sözleşmelerinde bir yenileme, ek 

protokol yapılmadan sürdürülen evden çalışma uygulamalarının yeni yönetmelik hükümleri 

dikkate alınarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler 

dikkate alındığında personel ile işveren arasında imzalanacak iş sözleşmesi ve uzaktan 

çalışma sözleşme içeriklerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu anlamda uzaktan 

çalışma sözleşmelerinin her iki tarafın da hak ve menfaatini koruyacak şekilde, objektif iyi 

niyet kuralları çerçevesinde ve hakkaniyetli olarak kurulması önem taşımaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bülten içeriği genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıĢtır. Detaylı bilgi ya da spesifik 

sorun veya sorularınız için hukukçunuza danıĢınız.  

 


