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UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA  

BİLGİ NOTU VE UZAKTAN ÇALIŞMAYA İLİŞKİN ÖNERİLER 

 
 

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 10 Mart 2021 tarihli ve 31419 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, İş 

Kanunu’nun 6715 sayılı Kanun ile değişik 14. Maddesini esas alarak; uzaktan çalışmanın 

yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının 

uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemektedir. 

  

İş Kanunu’nun değişik 14. Maddesinin ilgili fıkraları ne diyordu; 

 

“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 

 

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.  

 

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.  

 

Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan 

çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının 

uygulanması ile diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan 

yönetmelikle belirlenir.” 

 

Genel bir değerlendirme ile Yönetmelik’in, İş Kanunu’nun 14. Maddesinin bir tekrarı 

olduğu ve beklenen bazı konularda, uzaktan çalışmalarda mesai uygulamaları, iş sağlığı ve 

güvenliği tedbirleri ile iş araçlarının denetimi gibi, detaylı düzenlemeler içermediği halde, iş 

hukukunun genel ilkeleri ve yerleşik içtihatlar etrafında yorumla tamamlanmaya elverişli bir 

içerikte olduğu söylenebilir. 

 

Yönetmelik kapsamında planlanacak veya yenilenecek uzaktan çalışmalarda dikkate 

alınması gereken usul ve esaslar, beklentiler ve bir kısım önerilerimiz hemen aşağıda yer 

almaktadır:   

  

Sözleşme boyutu: 

 

1- Uzaktan çalışma, çalışan ve işveren arasında akdedilecek yazılı bir sözleşmeyi 

gerektirmektedir. Bu durumda, iş ilişkisi uzaktan çalışma ile başlayacaksa, iş sözleşmesi 

baştan uzaktan çalışmaya uygun bir içerikte hazırlanabilecektir. Devam eden iş ilişkisinin 

uzaktan çalışmaya dönmesi halinde ise; mevcut iş sözleşmesine ek bir sözleşme ile 

uzaktan çalışmanın esasları belirlenebileceği gibi, yeni ve uzaktan çalışma esaslarını 

içeren bir sözleşme de yazılabilir.   
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2- Uzaktan çalışma sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve 

ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve 

bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel 

ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer almalıdır.   
 

Çalışma mekânının düzenlenmesi: 

 

3- Uzaktan çalışmanın yapılacağı yerler, bu yer işçinin evi veya işyeri dışında başka bir 

fiziki mekan da olabilir, uzaktan çalışmaya elverişli olmalı ve gerekmesi halinde çalışma 

başlamadan önce düzenlenmelidir. İşverenlerin, uzaktan çalışma modelinde devam eden 

işçiyi gözetme ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülükleri de göz önünde 

bulundurularak, uzaktan çalışma alanlarını önden düzenlemesi, kontrol ve denetlemesi 

sağlıklı olacaktır. Uzaktan çalışmanın işçinin evinden yapılacağı hallerde, düzenleme ve 

kontrol anlamında alınacak tüm aksiyonlar ise kişinin özel ve aile hayatının gizliliği 

temel haklarına uygun olmalıdır.  

 

Malzeme ve iş araçlarının temini ve kullanımı: 

 

4- Yönetmelik’e göre; uzaktan çalışma yapan işçinin, mal ve hizmet üretimi için gerekli 

malzeme ve iş araçlarının aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, işveren tarafından 

sağlanması esastır.  

 

5- Yine Yönetmelik, iş araçlarının işveren tarafından sağlanması halinde, işçiye teslim 

tarihindeki bedellerini de içeren bir iş araçları listesinin işçiye yazılı olarak teslim 

edilmesini istemekte ve işçi tarafından imzalı bir nüshanın işçiye ait özlük dosyasında 

saklanmasını beklemektedir. İş araçları listesi, iş sözleşmesinin içinde yazılı olabilir, iş 

sözleşmesine ek yapılabilir veya ayrı bir iş araçları listesi olarak düzenlenebilir.   

 

6- İş malzeme ve araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım koşulları açık ve 

anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışma yapacak olan işçiye bildirilmelidir. 
 

 

Çalışma süresi: 

 

7- Yönetmelik, ilgili 9. Maddesinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi 

iş sözleşmesinde belirtilir, şeklinde genel bir düzenleme getirdikten sonra, mevzuatta 

öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla, taraflarca çalışma saatlerinin 

belirlenebileceğine yer vermektedir. Bu doğrultuda, gerek haftalık çalışma süreleri ve 

fazla çalışma sürelerinin, gerekse hafta tatili ve ulusal bayram, genel tatil günlerine dair 

çalışmaların, İş Kanunumuzun ve ikincil mevzuatının emredici hükümlerine göre 

planlaması gerekeceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Uzaktan çalışmada en hassas ve 

pratikte işçi-işveren taraflar arasında en sık ihtilaf konularından biri olabileceğini 

düşündüğümüz bu konu bağlamında işçinin erişilebilir olmama hakkı da gözetilerek, 

sağlıklı ve karşılıklı düzenlemelerin baştan yapılması önemli olacaktır.  

 

İletişim: 

 

8- Yönetmelikte, uzaktan çalışmada taraflar arasındaki iletişimin yöntemi/yöntemleri ve 

zaman aralığı, uzaktan çalışma yapan işçi ile işveren tarafından belirlenir, denilmektedir. 

Bu doğrultuda sözleşmeler veya sözleşme eki işyeri uygulamalarının açık ve net bilgiler 

içermesi önemli olacaktır. 
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Kişisel verilerin korunması: 

 

9- İşverenin, uzaktan çalışmaya bağlı olarak, uzaktan çalışma yapan işçiyi, işyerine ve 

yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili 

mevzuat hakkında bilgilendirme ve bu verilerin korunmasında gerekli tedbirleri alma 

yükümlülüğü vardır. Uzaktan çalışma yapan işçinin de verilerin korunması amacıyla 

işveren tarafından belirlenen işletme kurallarına uyması zorunludur. Bu doğrultuda, 

işyerlerinde uygulamada olan kişisel verilerin korunması ve güvenliğine dair kurallar, 

güvenli iletişim kuralları ve siber güvenlik kuralları, uzaktan çalışmaya başlanmasından 

makul bir süre öncesinde uzaktan çalışma yapacak işçiye bildirilmiş, işçi aydınlatılmış 

olmalıdır. Bu kurallar setinin yazılı halde sözleşmelerin eki olarak verilmesi faydalı, her 

halükarda sözleşmelerin içinde korunması gereken verinin tanım ve 

kapsamını belirlemek gerekli olacaktır.      

 

İş sağlığı ve güvenliği: 

 

10- İşveren, işin niteliği ile bağlı olarak çalışanı, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda 

bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimi sağlamak ve sağladığı ekipmanla 

ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olacaktır. İşverenin, uzaktan 

çalışmanın yürütüldüğü ortamı sürekli olarak gözetleme ve denetleme, ani müdahalede 

bulunma imkanı bulunmadığında, sözleşmeler veya sözleşme eki işyeri uygulamalarının 

baştan açık ve net bilgiler içermesi önemli olacaktır.  

 

Uzaktan çalışma yapılamayacak işler: 

 

11-  Yönetmelik, 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 çalışma yapılmasını 

yasaklamıştır. 

 

Uzaktan çalışmaya geçiş: 

 

12-  Yukarıda da yer verildiği gibi, Yönetmelik, iş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma 

sözleşmesi ile kurulabilir veya mevcut iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması 

halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir, demektedir. 

 

13-  Şayet, talep işçi yandan geliyor ise,  

 

 Talep yazılı olarak yapılmalıdır. 

 Talep, işyerinde belirlenen usul doğrultusunda ve işin ve işçinin niteliği gereği 

uzaktan çalışmaya uygunluğu işverence değerlendirilecektir. 

 Talebe ilişkin değerlendirmenin sonucu, işçiye otuz (30) gün içinde yazılı olarak 

bildirilecektir. 

 

14- İşçiden gelen uzaktan çalışma talebinin, işverence reddi halinde veya hangi hallerde ret 

edilebileceğine dair açık düzenlemeler, Yönetmelik’te yer almamaktadır. Kanaatimizce, 

işyerinde mümkün mertebe objektif koşullar belirlenmeli, bu koşullara uyan talepler 

kabul edilirken eşitlik ilkesi gözetilmeli, koşullar dışında ulaşan taleplerde kararın ret 

yönünde olması halinde gerekçeleri açık bir şekilde işçiye tebliğ edilmelidir. 
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15- Yönetmelik’e göre; uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle, 

işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde, uzaktan çalışmaya 

geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmayacaktır. 

 

  

Malum olduğu üzere, ülkemizde 16 Mart 2020’de ilanından sonra Covid-19 salgını, 

özellikle ofis ortamında çalışanların büyük çoğunluğunun, uzaktan çalışmaya geçmesine neden 

olmuştur. Bununla birlikte, günümüz teknolojik imkanlarının da elverişli olması nedeniyle, 

birçok işveren, salgına bağlı gelişmelerden bağımsız olarak, uzaktan çalışma modelini kalıcı bir 

biçimde işyerlerine / uygun olan pozisyonlara adapte etmek yönünde adımlar atmaktadırlar.  

 

Gerek salgın süresince uygulamada olan gerekse ileriye dönük olarak planlanan uzaktan 

çalışma modellerinin, mutlaka, İş Kanunu madde 14 ve artık Yönetmelik kapsamında 

değerlendirilmesi gerekli olacaktır. Sadece iş sözleşmelerinin değil, işyerlerinde uygulamada 

olan politika ve prosedürlerin ve kişisel verilerin korunması kapsamındaki düzenlemelerin 

gözden geçirilmesi gerekebilecektir.  

 

İLO’nun tavsiyelerinde de yer verildiği üzere, uzaktan çalışmalarda ihtiyaç duyulabilecek 

tüm unsurlar belirlenerek, mümkün mertebe işverence temin edilmeleri faydalı olacaktır. 

Ergonomik ofis sandalyesi, bilgisayar, ekran koruyucu gibi donanım ve malzemelerin 

sağlanması, işverence internet ve elektrik abonmanlıklarının bir kısmının karşılanması gibi.  

 

Uzaktan çalışma modelinin taşıdığı bir kısım riskler ile dikkat edilmesi gereken hususlar 

da düşünüldüğünde, uzaktan çalışma planlanırken veya uzaktan çalışmaya geçildikten sonra, 

özellikle; 

 

 İş Araçlarının Güvenliği ve Siber Güvenlik, 

 Özel Nitelikli Olanlar dahil Kişisel Verilere Erişim ve Verilerin Aktarılması, 

 Siber Zorbalık, başlıkları dikkatlice değerlendirilmeleri ve gereken / en güncel olan 

tedbir ve uygulamalar benimsenmelidir.   

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 
*Bilgi notumuzda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen 

açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu 

tutulamaz. 


