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ÖNSÖZ
Değerli Meslek Mensubumuz,
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınının
istihdam üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde
oluşan yükün sosyal devlet ilkesi gereğince paylaşılması ve giderilmesi,
normalleşme sürecinde hareketlenecek ekonomik aktivitenin istihdamla
desteklenmesi, istihdamda devamlılığın sağlanabilmesi amacıyla destek
tedbirleri düzenlenmektedir. Bu tedbirlerden biri de çoğu şirketlerde uygulanan
uzaktan çalışma yöntemidir.
Uzaktan çalışma yönetmeliği 4857 sayılı kanunun 14. Maddesinde de
yer alan; uzaktan çalışma yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle
ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine
getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi
süreli bir iş sözleşmesidir.
İş ve Sosyal Güvenlik Komitesi olarak yaşadığımız COVİD-19 salgını
nedeniyle istihdamın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik
uzaktan çalışmanda yönetmelik, usul, esas, personelin denetlenmesi ve
kullanabileceğimiz teknolojik araçları yazarak meslek mensubu arkadaşlarımıza
yol haritası sunmaya çalıştık.
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Meslek mensuplarımıza ve iş hayatımıza katkı sağlayacak bu özverili
çalışmada, İş ve Sosyal Güvenlik Komitesi’nden sorumlu İSMMMO Başkan
Yardımcısı Ali Haydar Tunç’a, Oda Danışmanı Dr. Gülsüm Öksüzömer
Yılmaz’a, komitemizin başkan ve üyelerine teşekkürlerimi sunarım.

								
Saygılarımla,
							Yücel AKDEMİR
								Başkan
İş ve Sosyal Güvenlik Komitesi
Başkan 		
Nilgün YAZICI
Başkan Yrd.		
Seda ZENGİN
Başkan Yrd.		
Turan BALCI
Sekreter		
Sibel YENER
Üye			Zeynep ACAR
Üye 			
Erdal ÖZGÜR
Üye			Emel SARI
Üye			
Fadime AKGÜN
Üye			
Sevgi OYMAK KOCAOĞULLARI
Üye			Ufuk DÜZAĞAÇ
Üye			Özlem TEZUYSAL
Üye			Serap GEZİCİ
Üye			Uğur YILMAZ
Üye			Ebru ÖZTÜRK
Üye			
Erkan KILIÇ

4

U Z A K T A N

Ç A L I Ş M A

USUL VE YÖNTEMLERİ
İÇİNDEKİLER
1-Uzaktan Çalışmada Çalışan Haklarının İş Hukuku Yönünden
İncelenmesi
1.1-Uzaktan Çalışmada İşyeri Kavramı
1.2-Uzaktan Çalışma Sisteminin Benimsenmesi Halinde İşverenin
Yükümlülükleri
1.3- İşçinin Uzaktan Çalışma Esnasında İş Kazası Geçirmesi
Halinde Nelere Dikkat Etmek Gerekmektedir?
1.4- Telafi Çalışması Nedir? COVID-19 Sebebiyle Telafi Çalışması
Mümkün Müdür? Telafi Çalışmasında Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar Nelerdir?
1.5-Koronavirüsün yayılmaması amacıyla yayınlanan genelge
sebebiyle işverenlerin işyerlerini geçici süreyle kapatması halinde
çalışanlara maaş ve diğer yan hakları ödeme yükümlülükleri
1.6-Koronavirüs’ün yayılmaması amacıyla yayınlanan genelge
sebebiyle işverenlerin işyerlerini geçici süreyle kapatması halinde
işverenin iş sözleşmesini feshetme hakkı var mıdır?
1.7.Belirli Süreli İş Akitleri Açısından Durumun Değerlendirilmesi
1.8.Belirsiz Süreli İş Akitleri Açısından Durumun
Değerlendirilmesi
1.9-Koronavirüs’ün yayılmaması amacıyla yayınlanan genelge
sebebiyle işverenlerin işyerlerini geçici süreyle kapatması halinde
çalışanın iş sözleşmesini feshetme hakkı var mıdır?
1.10.İşçi salgın hastalık nedeniyle işe gelmemezlik yapabilir mi?
Bu durumda işveren iş sözleşmesini feshedebilir mi?
1.11-İşveren, çalışanı tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarabilir mi?
İşverenin diğer seçenekleri nedir?

5

7
7
7
8

9

11

12
13
13

14
15
16

U Z A K T A N

Ç A L I Ş M A

USUL VE YÖNTEMLERİ
2.Uzaktan Çalışma Yönetmeliği
3.Uzaktan Çalışma Sözleşmesi
4.Uzaktan Çalışmanın Yönteminde Yeni Çalışanın Oryantasyonu
5-Uzaktan Çalışmada Ücretin Hesaplanması
5.1. Uzaktan Çalışmada Yemek Ücreti
5.2. Uzaktan Çalışmada Yol Yardımı
5.3. Uzaktan Çalışmada Mesai Saatleri ve Fazla Çalışma
6. Uzaktan Çalışmada Çalışanın Denetlenmesi
7-Uzaktan Çalışmada Çalışan ve
İşverenlerin Kullanacağı
Teknolojik Araçlar
7.1.Team Viewer
7.2.Google Drive
7.3. Evernote
7.4.Trello
7.5. Amozon S3
7.6.Microsoft Teams
7.7. BİP

6

18
18
23
24
25
26
27
27
30
30
33
33
36
37
39
40

U Z A K T A N

Ç A L I Ş M A

USUL VE YÖNTEMLERİ
1.-UZAKTAN ÇALIŞMADA ÇALIŞANLARIN İŞ HUKUKU
YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Genel Olarak
Halk arasından home ofis ya da evden çalışma denilen çalışma modeli,
esasında sıkça uygulanan bir çalışma modelidir. Klasik işyeri tanımından ayrı
olarak çalışanın çalıştığı yeri serbest olarak belirlediği bir çalışma sistemidir.
Özellikle teknolojinin gelişmesiyle hem bilişim sektöründe hem de satış
sektöründe sıkça kullanılan uzaktan çalışma uygulaması, teknolojik gelişmelere
kendisini adapte edebilmiş birçok işyeri tarafından da tercih edilmektedir.
1.1-Uzaktan Çalışmada İşyeri Kavramı
Uzaktan çalışma, 2016 yılında İş Kanunumuzun 14. maddesine eklenen,
ek fıkralarla düzenlenmiştir. Kanun’un “Çağrı Üzerine Çalışma ve Uzaktan
Çalışma” başlıklı 14/4.maddesi;
“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.” hükmünü amir olup ilgili düzenlemeye göre çalışan, uzakta çalışma
kapsamında iş görme edimini evinde veya teknolojik iletişim araçlarıyla işyeri
dışında başka bir yerde ifa etmesine olanak sağlamaktadır.
1.2- Uzaktan Çalışmada İşverenin Yükümlülükleri
Uzaktan çalışma sistemine geçiş yapılabilmesi için tarafların, uzaktan
çalışma sisteminin tüm ayrıntılarına yer verildiği bir protokolü imza altına
almalıdır, aksi halde bu durum çalışma koşullarında esaslı değişiklik teşkil
edecektir. İşverenin tek taraflı olarak işyerinde uzaktan çalışma sistemini
benimsemesi halinde, kural olarak işçi söz konusu değişikliği altı gün içerisinde
kabul etmediğini belirtirse bu değişiklik işçiyi bağlamayacak, herhangi bir
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itirazda bulunmaz ise uzaktan çalışma ilişkisi kurulmuş olacaktır.
COVID-19 salgını sebebiyle, işverenin uzaktan çalışma sistemine dair
belirlediği koşullara dair çalışanlardan yazılı onay alınmasının mümkün
olmaması halinde, işveren tarafından çalışanların e-posta adreslerine çalışma
şartlarının gönderilmesi ile de bildirim şartı sağlanabilecektir.
Uzaktan çalışma sebebiyle, ortaya çıkan gider ve masraflar ile bu
anlamda işçiye teknolojik ve iş ile ilgili diğer araç ve gereçlerin sağlanması
aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından karşılanacaktır. Uzaktan
çalışma nedeniyle işçilerin ücretlerinde herhangi bir kesinti veya indirim
yapılmayacaktır.
1.3- İşçinin Uzaktan Çalışma Esnasında İş Kazası Geçirmesi Halinde
Dikkat Edilecek Hususlar
İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş görme edimini ifa edecek çalışanın
yaptığı işin niteliğini de dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
hususunda çalışanı bilgilendirmek, bu konuda gerekli eğitimi vermek, çalışanın
sağlık gözetimini sağlamak ve çalışana uzaktan çalışabilmesi adına sağladığı
ekipman ile ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
Çalışanların evde bir kazaya uğramaları halinde bu kazanın iş kazası olarak
değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusu tartışmalıdır. Evde meydana
gelebilecek her kaza iş kazası sayılmamakla birlikte yapılan iş nedeniyle ve
yapılan işin ifası sırasında çalışanın bir kazaya uğraması halinde bu kaza
evde de olsa iş kazası kabul edilir. Yapılan işin ifası sırasında ve yapılan iş
ile ilgili uzaktan çalışma halinde bir kaza meydana gelmesi ve işverenin,
iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda çalışanları bilgilendirmek gibi
yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde işveren bu kazadan sorumlu olacaktır.
Örneğin, işverenin bilgisayarda iş gören bir çalışana ergonomi hakkında
güvenlik önlemlerini anlatmaması nedeniyle çalışanın sakatlık geçirmesi
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halinde işveren sorumlu tutulabilecektir.
1.4- Telafi Çalışması Nedir?
COVID-19 Sebebiyle Telafi Çalışması Mümkün Müdür?
Telafi Çalışmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
Telafi çalışması, Kanun’da sayılı nedenlere bağlı olarak işçilerin normal
çalışma sürelerinin altında veya hiç çalışmaması halinde, kaybedilen çalışma
sürelerinin ileri bir tarihte işçinin normal çalışma sürelerinin üstünde çalışması
suretiyle ve fazla çalışma ücreti ödenmeksizin telafi edilmesidir.
Kanun’un “Telafi Çalışması” başlıklı 64. maddesi; ‘’Zorunlu nedenlerle
işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil
edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli
ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile
kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler
için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle
çalışma sayılmaz.
Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç
saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.’’ Hükmünü
amirdir.
Kanun’un 64. maddesine göre, telafi çalışma üç durumda yapılabilir;
a) Zorunlu nedenlerle işin durması,
b) Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi
veya benzeri nedenlerle işyerinde çalışma sürelerinin önemli ölçüde altından
çalışılması veya tamamen tatil edilmesi,
c) İşçinin talebiyle kendisine izin verilmesi.
COVID-19 nedeniyle işyerinde üretimin durması veya önemli ölçüde azalması,
telafi çalışması bakımından geçerli bir neden olarak kabul edilecektir. Salgın
tehlikesi süresince çalışanlarına ücretli izin kullandıran veya çalışanların çalışma
süresini önemli ölçüde azaltan işverenler, tehlikenin ortadan kalkmasını takiben
işyerinde telafi çalışması yapabilir. Buna karşılık işveren tarafından, çalışanlarına
ücretsiz izin kullandıran veya kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan
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dönemlere ilişkin telafi çalışması yaptırılamaz.
Telafi çalışmasının uygulanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir;
• Telafi çalışması tarafların anlaşmasına veya işçinin onayına bağlı
değildir. Telafi çalışma bakımından karar verme ve uygulama yetkisi
işverene aittir.
• İşverenin, telafi çalışmasının hangi nedenle yapılacağını açık bir şekilde
belirtmesi ve hangi tarihte çalışmaya başlanacağını işçiye bildirmesi
gerekmektedir.
• Telafi çalışma süresi kural olarak iki aydır. Ancak Cumhurbaşkanı’nın
18.03.2020 tarihli ulusa sesleniş konuşmasında, COVID-19 sebebiyle
yapılacak telafi çalışmalarının iki aydan dört aya çıkarılacağı
belirtilmiştir.
• İşyerinde telafi çalışması yapılabilmesi için işçilerin az çalışması veya
hiç çalışmaması nedeniyle işveren tarafından işçilerin ücretinde kesinti
yapılmamış, telafi edilecek döneme ilişkin işçilerin yasal haklarının tam
olarak ödenmiş olması gerekmektedir.Telafi çalışması sebebiyle günlük
çalışma süresinin üzerinde çalışan işçiler, bu çalışmaları sebebiyle fazla
mesai ücreti talep edemezler. Telafi çalışması fazla çalışma veya fazla
sürelerle çalışma sayılmaz. Tatil edilen veya az çalışılan döneme ait
ücretlerin işçilere tam ödenmiş olması sebebiyle, telafi çalışması için
ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.
• Telafi çalışması günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak
koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Örneğin; haftanın 5 günü
günde 9 saat çalışılan bir işyerinde günde en fazla 2 saat telafi çalışması
yapılabilecektir.
• İşveren, işçiye tatil günlerinde telafi çalışması yaptıramaz. Örneğin;
hafta tatili Cumartesi günü olan işyerinde Cumartesi günü telafi
çalışması yapılması mümkün değildir.
• İşçinin talebi ile kendisine Kanun’da veya iş sözleşmesinde öngörülen
yasal izinler dışında izin verilmesi halinde, işçiye çalışmadığı süreler
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•

için telafi çalışması yaptırılması mümkündür. Örneğin; kendisini
COVID-19 sebebiyle izolasyona almak isteyen ve bu amaçla kendisine
yıllık ücretli izin dışında izin verilen işçiye, işveren işçinin çalışmadığı
sürelerin telafisi için telafi çalışması yaptırabilecektir.
İşveren, 4857 sayılı Kanun’da düzenlenen telafi çalışması kurallarına
aykırı davranması halinde her bir işçi için idari para cezası yaptırımı
ile karşı karşıya kalma ihtimali mevcuttur.

1.5-Koronavirüs de yayınlanan genelge sebebiyle işverenlerin işyerlerini
geçici süreyle kapatması halinde çalışanlara maaş ve diğer yan hakları
ödeme yükümlülükleri
Koronavirüsün yayılmaması amacıyla yayınlanan genelge sebebiyle
işverenlerin işyerlerini geçici süreyle kapatması hallerinde “zorlayıcı neden”
ortaya çıkmaktadır.
İş hukukunu ve bu bağlamda işvereni ve işçiyi bağlayan “zorlayıcı neden”
tanımı “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’te
bulunmaktadır. Bu yönetmelik uyarınca zorlayıcı neden:
“Zorlayıcı neden: işverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan,
önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân
bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen
veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan
dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık,
seferberlik gibi durumları ifade etmektedir (m. 3/1h).”şeklinde tanımlanmıştır.
İş hukukunda zorlayıcı neden ortaya çıktığında İş Kanunu madde
40 uyarınca işverenin bir haftaya kadar yarım ücret ödeme yükümlüğü
bulunmaktadır. Bir haftalık sürenin sonunda, İş Kanununun 24. maddesinin
III. Bendinde iş akdinin askıya alınması zorlayıcı nedenlerin varlığına
bağlanmıştır. Bu hükme göre işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre
ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde
işverenin ifayı kabul imkânsızlığı ve iş akdinin askıya alınması söz konusu
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olur. İş akdinin askıya alınması için her şeyden önce işçinin iş görme edimini
ifa imkânsızlığının ortaya çıkmış bulunması gerekir. Bunun yanı sıra ifanın
beklenilmez olması veya manevi ifa imkânsızlığının ortaya çıkması gerekir.
Askıya almak için gerekli olan son durum ise işverenin ifayı kabulünün
imkansızlığıdır. Tabii ki söz konusu ifa imkansızlığı geçici süreli olmalı ve ifa
edilememe durumunun kusursuz olması gerekir. Karantina durumu kusursuz
bir haldir. İşçinin kendisinden kaynaklanmaz.
İş akdi kural olarak tarafların karşılıklı rızasıyla askıya alınabilir. Askı süresi,
ücretsiz bir izin dönemidir. Dolayısıyla karantina yahut sokağa çıkma yasağı
sebebiyle iş yerlerinde iş sözleşmesinin ifasının imkansız hale gelmesi durumunda
işveren işçiyle anlaşarak ücretsiz olarak işçinin sözleşmesini askıya alabilir.
1.6-Koronavirüs zamanında işverenlerin işyerlerini geçici süreyle
kapatması halinde işverenin iş sözleşmesini feshetme hakkı var mıdır?
İşyerinin geçici süreyle kapatılması işverene haklı nedenle fesih hakkı
vermemektedir. İş Kanununda “zorlayıcı neden” işverenin haklı nedenle
derhal fesih hakkının düzenlendiği m. 25/III hükmünde yer almaktadır. İş
Kanunu madde 25/III: “Zorlayıcı sebepler: İşçiyi iş yerinde bir haftadan fazla
süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.” Şeklinde
düzenlenmektedir.
İş yerinin kapatılması zorlayıcı neden değildir. Zorlayıcı nedenin işyerinde değil,
işçinin çevresinde meydana gelmekte ve bunun sonucunda işçi kusuru olmaksızın
geçici ifa imkansızlığı nedeniyle iş görme borcunu yerine getirememekte ve iş akdi
askıya alınmaktadır. Buna göre iş yeri faaliyetlerinin devam etmesi halinde, işçinin
iş yerine zorlayıcı sebeplerden (ör: salgın hastalık sebebiyle karantinaya alınması
ötürü bir haftadan fazla süre ile gelememesi durumunda işveren, İş Kanunu
uyarınca çalışanın sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.
İşçinin iş sözleşmesinin zorlayıcı nedenlerle İş Kanunu madde 25/III
gereği feshi halinde, işverenin bildirim şartına uyma ya da ihbar tazminatı
yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ancak kıdem tazminatının ödenmesi
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gerekir.
1.7.Belirli Süreli İş Akitleri Açısından Durumun Değerlendirilmesi
Belirli süreli iş akitlerinde “ifa süresi” belirli ve sınırlı bir süredir. Bu
sözleşmelerde iş görme edimi ifa süresi için borçlanılmıştır ve ancak sınırlı
olan bu süre içinde yerine getirilmesi mümkündür. Belirli süreli iş akitlerinde
edim alacaklısının edim sonucuna menfaati belirlenen sürenin tümünde
edimin ifa edilmesiyle gerçekleşebilir. Başka bir söyleyişle, edim sonucunun
ifa süresi içinde süreli olarak gerçekleştirilmesi gereklidir. Belirli süreli iş
akitlerinde iş görme ediminin kusursuz geçici imkânsızlık nedeniyle bir süre
ifa edilmemesi halinde, bu döneme ilişkin edimin ifasının sonraya ertelenmesi,
telafisi olanağı yoktur. Bu sözleşmelerde geçen zamanın artık geri getirilmesi
mümkün değildir. Belirli sürenin bitiminden sonra işçinin çalışmaya devam
etmesi ifa edilmeyen edimin telafisi değil, yeni ve öncekinden farklı bir iş
akdinin kurulması anlamına gelir.
O halde, belirli süreli iş akdinde iş görme borcunun kusursuz olarak bir
süre yerine getirilememesi, bu edimin sonradan ifa edilerek telafi edilmesine
olanak tanımadığından temerrüt sonucunu doğurmaz. Çünkü temerrüt, ifası
mümkün olan muaccel bir borcun borçlu tarafından gereken zamanda yerine
getirilememesidir. Bu durumda işçi kusurlu bulunmadığından BK 96 (TBK
m.112) imkânsızlık devamlı olmadığından BK 117 (TBK m.136) uygulanmaz.
İşçi bu süre için iş görme borcundan kurtulur, karşı edimi talep hakkını
da yitirir. İşveren de ifayı talep edemez. Bunun anlamı kusursuz geçici ifa
imkânsızlığı süresince iş akdinin askıya alınmasıdır. İş akdinin belirli süresi
içinde geçici kusursuz imkânsızlık ortadan kalkınca kalan kısım için borcun
yerine getirilmesi gerekir.
1.8.Belirsiz Süreli İş Akitleri Açısından Durumun Değerlendirilmesi
Belirli süreli iş akitlerinde vardığımız sonuca belirsiz süreli iş akitleri
açısından ulaşmak mümkün değildir. Çünkü bu tür sözleşmelerde alacaklının
menfaatinin gerçekleşmesi kesin olarak saptanan, belirli ve zaman içinde

13

U Z A K T A N

Ç A L I Ş M A

USUL VE YÖNTEMLERİ
sınırlı bir ifa süresine bağlanmamıştır. İşverenin arzusu uzayıp giden zaman
içinde işçinin iş görme ediminden sürekli olarak yararlanmak, işçi ise çalışması
karşılığında ücret almaktadır.
Bu nedenle, işçi tarafından iş görme ediminin kusursuz ve geçici
olarak ifa edilmemesinin kural olarak sonradan telafisi mümkündür. Bu
itibarla belirsiz süreli iş akitlerinde işçinin iş görme edimini kusursuz olarak
bir süre yerine getirememesi temerrüt sonucunu yaratır.
İşverenin, işçinin iş görme edimini iadesi olanaksızdır. İşçi ise o güne kadar
elde ettiği tüm ücretleri geri vermek zorunda kalacaktır. Öte yandan, işçi ile
işveren arasında doğmuş olan kişisel ilişkilerin, özellikle gözetme ve sadakat
borçlarının geri verilmesi mümkün değildir.
Öğretide, ifa edilmiş edimlerin geri verilmesinin olanaksızlığı yanında,
adalet duygusu, tarafların menfaatinin korunması ve uygulama kolaylığı gibi
nedenlerle sürekli borç ilişkilerinde, bu arada iş akdinde dönmenin yerini
ileriye dönük hüküm ve sonuçlar yaratan haklı nedenle feshin alması gerektiği
isabetli olarak savunulmaktadır.
1.9-Koronavirüs de yayınlanan genelge sebebiyle işverenlerin işyerlerini
geçici süreyle kapatması halinde çalışanın iş sözleşmesini feshetme hakkı
var mıdır?
İş Kanunu madde 24 III. Bendine göre “Zorlayıcı sebepler: İşçinin çalıştığı
işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı
sebepler ortaya çıkarsa.” İşçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir.
Çalışanın, çalıştığı iş yerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını
gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa çalışan, iş sözleşmesini haklı
nedenle feshedebilir. Zorlayıcı neden bu durumda işçinin çevresinde değil
işyerinde ortaya çıkmakta, işyerine ilişkin bulunmakta ve bu neden işyerinde
çalışmayı bir haftadan fazla süreyle olanaksız hale getirmektedir. İşveren
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zorlayıcı nedenle işçinin iş görme edimini yerine getirmesini kusuru olmaksızın
geçici kabul imkansızlığına düşmekte ve iş akdi askıya alınmaktadır. İşyerinde
zorlayıcı nedenle işin bir haftadan fazla sürmesi halinde bir hafta dolduktan
sonra işçi haklı nedenle fesih hakkını elde eder. Yukarıda da belirtildiği üzere
İş Kanunu madde 40 gereği beklenmesi gereken bu bir haftalık sürede işveren
işçiye her gün için yarım ücret ödemek zorundadır. İşçinin haklı nedenle iş
sözleşmesini feshetmesi halinde, kıdem tazminatına hak kazanacak olup ihbar
tazminatına hak kazanamayacaktır.
1.10.İşçi salgın hastalık nedeniyle işe gelmemezlik yapabilir mi? Bu
durumda işveren iş sözleşmesini feshedebilir mi?
4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin
(g) alt bendinde, “işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe
dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir
tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi”
halinde, işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu kurala bağlanmıştır.
İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin, izin süresince
işyerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz
edilemez. Ancak yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı
kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden ayrılması söz konusu olamaz.
İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine gelmemesi, işverence izinli
sayılmadığı sürece devamsızlık halini oluşturur.
İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermez.
Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde, işverenin derhal ve haklı
nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır.
İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya
hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller, işe devamsızlığı
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haklı kılan nedenlerdir.
Her ne kadar haklı sebepler tek tek açıklanmamış olsa da, salgın hastalık
sebebiyle kendisi veya yakını hastalık kapmadığı takdirde gelmemezlik
yapılması durumunda işverenin haklı sebeple feshi söz konusu olabilecektir.
1.11-İşveren, çalışanı tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarabilir mi?
İşverenin diğer seçenekleri nedir?
İşverenin işçiyi tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarması İş Kanunu m.22
gereği çalışma koşullarında esaslı değişiklik teşkil edeceğinden durumun
yazılı olarak işçiye bildirilmesi ve işçinin yazılı izninin alınması gerekir.
Ücretsiz izinlerin çalışanlar tarafından kabul edilmesi halinde ücretsiz izin
yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.
Yazılı şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde
yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. Ancak belirtmek
gerekir ki çalışanın rızası olmaksızın ücretsiz izne çıkarılması Yargıtay
içtihatlarınca da iş sözleşmesinin eylemli feshi olarak kabul edilmektedir.
Bu nedenle çalışanın onayının olmaması halinde ücretsiz izin yerine, ücretli
izin, evden çalışma veya kısa çalışma ödeneğine başvurulması düşünülmelidir.
Ücretli izin bakımından; Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin “İzin İsteği ve
Verilmesi” başlıklı 8. maddesi uyarınca yıllık iznin yıl içerisinde ne zaman
kullanılabileceği işveren tarafından belirlenmekte olup işverenin bu hakkını iyi
niyet kuralları çerçevesinde kullanması gerekmektedir. Bu durumda işverenin
koronavirüsün etkileri nedeniyle çalışanlarına yıllık izni mevcut olanlara bu
hakkını kullandırması hukuka uygundur. Bu doğrultuda kullandırılan yıllık
ücretli izinlerin yıllık izinlerden mahsup edilmesi uygun olur.
Uzaktan/evden çalışma; koronavirüs nedeniyle, işverenin çalışanı koruma
yükümlülüğü bakımından da değerlendirildiğinde çalışma koşulları elverdiği
takdirde ve ücretlerinin ödenmesi kaydıyla çalışanların evden çalıştırılması
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hukuka uygundur.
Uzaktan çalışma İş Kanunu’nun “Çağrı Üzerine Çalışma ve Uzaktan
Çalışma” başlıklı 14. maddesinde düzenlenmektedir. “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 çalışılmaya
geçilmesi halinde işyerinde çalışanlara yazılı bildirim yapılması/ilan edilmesi
ve çalışanlardan yazılı muvafakatname alınması gerekmektedir.
Sonuç
Uzaktan çalışma her ne kadar 06.05.2016 tarihli 6715 sayılı kanun ile 4857
sayılı İş Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonucu düzenlenmiş ise de özellikle
Covid-19 salgını sonrası daha çok uygulama alanı bulmuştur. Salgın ile
mücadele kapsamında işverenle özellikle işin niteliği gereği uzaktan çalışma
yapabilecek personellerini evlerinden çalışmaya teşvik etmiştir. İş Kanunu
14. Maddede her ne kadar uzaktan çalışma ile ilgili yönetmelik düzenleneceği
belirtilmişse de henüz bu yönde bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenlerle
karşılıklı yapılacak uzaktan çalışma iş sözleşmeleri ya da sonradan uzaktan
çalışmaya geçilecek iş yerlerinde yapılan ek protokoller ile çalışma şartları
belirleneceğinden yapılacak sözleşmelerin ya da ek protokoller/yazılı rıza
metinlerinin önemi ortaya çıkacaktır. İş yeri yönetmeliği olan iş yerlerinde
uzaktan çalışmaya ait yükümlülüklerin yer alması önemlidir.
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2-UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ:
Uzaktan çalışma yönetmeliği 4857 sayılı kanunun 14. Maddesinde
belirtilmiştir.
Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç
duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş
ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. Hafta, ay
veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar
belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır.
Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın
ücrete hak kazanır. İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep
hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı
zamandan en az dört gün önce yapmak zorundadır. Süreye uygun çağrı üzerine
işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede günlük çalışma
süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst
üste çalıştırmak zorundadır.
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.
Kaynak:4857 sayılı iş kanunu 14.madde
3-UZAKTAN ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ:
Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında,
tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla “UZAKTAN
ÇALIŞMA İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve
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“işçi” olarak anılacaktır.
1. TARAFLAR
İŞVERENİN
Adı soyadı (Unvanı)

:

Adresi

:

İŞÇİNİN

•

•

•

Adı soyadı

:

T.C. Kimlik No

:

Baba Adı

:

Doğum yeri ve yılı

:

İkamet adresi

:

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, sözleşmede işin tanımı, şekli, süresi ve yeri,
ücret ve ücretin ödenmesi, temin edilecek malzemeler, ekipman gibi
unsurların düzenlendiği iş ilişkisidir.
İşverenin tek taraflı iradesi ile uzaktan çalışma uygulamasına
geçiş İşKmd. 22 anlamında çalışma koşullarında esaslı değişiklik teşkil
eder. İşçinin bu değişikliği kabul etmemesi halinde işverenin, geçerli
bir nedene dayandığını yazılı olarak açıklayarak belirli şartlarla fesih
hakkı vardır.
İşçinin iş sözleşmesinde, işverenin işçinin çalışma yerini
değiştirebileceğine ilişkin hüküm varsa salgın hastalık halinde işveren iş
sözleşmesindeki bu maddeye dayanarak uzaktan çalışma uygulamasına
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•

•

•

•

•

•

geçebilir.
Uzaktan çalışmada fazla çalışmanın ispatı daha net ispat vasıtaları
gerektirebilmektedir. Bu göz önünde bulundurularak taraflarca çalışma
süreleri yazılı olarak belirlenebilir, sürelerin teknolojik imkanlarla takibi,
çalışma sürelerinin gönüllü raporlanması gibi yollara başvurulabilir.
İşveren eşit davranma ilkesi uyarınca, işyeri uygulamasına uygun
bir şekilde yemek ücretini ve özellikle işçinin zaman zaman işyerine
gelmesi zorunluysa yol ücretini karşılamalıdır. Geçici olarak uzaktan
çalışmanın uygulandığı hallerde işverenin işçiye normal şartlarda
ödediği yol ve yemek ücretini ödememesi ise çalışma şartlarında esaslı
değişiklik (İşK. md. 22) teşkil etmektedir.
İşveren yönetim hakkı kapsamında işçilerin çalışıp çalışmadığını, işçiye
bu denetimin şekli hakkında bilgi vererek amaçla bağlantılı, sınırlı ve
ölçülü bir şekilde denetleyebilir.
Salgın hastalık gibi zorunlu olarak uzaktan çalışma uygulamasına geçilen
hallerde işverenden, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini
uygulanabilir olduğu ölçüde yerine getirmesi beklenir.
Uzaktan çalışmada işçinin işverenin otoritesi altında çalıştığı da
dikkate alınarak uzaktan çalışma sırasında görülen iş dolayısıyla,
taraflarca yazılı olarak belirlenmiş saatler içinde, taraflarca yazılı olarak
belirlenmiş olan uzaktan çalışmanın yürütüleceği yerde ve uzaktan
çalışmanın yürütüldüğü yerde geçirdiği kazalar iş kazası olarak
nitelendirilebilir.
Zorunlu olmamakla birlikle kural, uzaktan çalışma sırasında
malzemelerin işveren tarafından temin edilmesi veya işçi tarafından
temin edilen malzemelere karşılık ödeme yapılmasıdır.
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. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ: İşverenin………………..sınırları içindeki değişik
işyerlerinde, işveren, velinin işçinin göstereceği yerler.
. YAPILACAK İŞ: __________________________________
.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : Bu iş sözleşmesi, …/…/……tarihinde başlamış
olup, Uzaktan çalışma sözleşmesidir.
. İŞE BAŞLAMA TARİHİ: …./…../……..

ÜCRET :

İşçinin uzaktan çalışma ( saatlık,günlükaylık ) NET/BRÜT ücreti
…………….TL dir. İşçinin ücreti kural olarak imza karşılığında
kendisine ödenir. Ancak işçinin yazılı talebi ile belirlediği ve bu
talebin altında tatbiki imzası bulunan mutemedine de yine imzası
karşılığında ödenebilir.

ÜCRET
ÖDEME
ZAMANI:

İşçi ücreti ayda bir ödenir. Mücbir bir neden olmadıkça, her ayın
ücreti, ödeme gününde itibaren en geç 20 gün içinde ödenir.
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ÖZEL
ŞARTLAR

:a) İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği
olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen
nakdi ayni ödemeler, işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde
olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.
b) İşçi, uzaktan çalışma esnasında , çalışma mevzuatı ve işveren
tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş
sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış
ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi
düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.
c) İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve
genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder.
d) İşçi, işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul
eder.
e) İşçi iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte
çalışmamayı taahhüt eder.
f) İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene
zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.
g) İşçi, işveren tarafından verilen makine, alet ve teçhizatı usulüne
uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle
uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı
kullanmamayı taahhüt eder.
h) İşçi, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç
ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı
taahhhüt eder.
i) İşçi, İş Kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin
iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.
j) İşçi, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her
türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya
kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt
eder.
k) İşveren, işçinin ücretini ve bu sözleşme ile İş Kanunundan doğan
diğer haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
l) Sözleşmenin işveren tarafından feshinde; fesih bildiriminde sebep
gösterildiği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı hususunda ortaya
çıkacak uyuşmazlıklar, bir ay içinde Özel Hakem’e götürülür.
m) Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer
ilgili mevzuat uygulanır.
n) Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, işyerinin
bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

22

U Z A K T A N

Ç A L I Ş M A

USUL VE YÖNTEMLERİ
14. İki sayfadan oluşan iş bu Uzaktan çalışma iş sözleşmesi, …../…./………..
tarihinden taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmakla,
işveren işçiyi iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı
olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
İŞVEREN VEYA VEKİLİ

İŞÇİ
Adı Soyadı:

(Kaşe-İmza)

İmzası:

4-UZAKTAN ÇALIŞMADA YENİ ÇALIŞANIN ORYANTASYONU
Uzaktan çalışma ülkemizde her sektörde tercih edilen bir çalışma biçimi
değildir ancak Covid -19 salgını ile birlikte çoğu sektör zorunlu olarak bu
yönteme geçiş yapmıştır. Hazırlıksız bir şekilde çalışma biçiminin değiştirilmesi,
hem çalışanlar hem de işverenler açısından bu duruma uyum sağlamasında
güçlük yaratmıştır. Uzaktan çalışma özellikle bilgisayar gibi teknolojik araçların
kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Bunun yanında alışılmışın dışında yeni
çalışma yöntemleri (zoom, mail, facetime vb.) hayatımıza girmiştir. Her çalışan
için bu araçların temininin sağlanması karşılaşılan zorluklardan biridir. Aynı
zamanda teknolojiyi aktif olarak kullanmayan çalışma grupları için dijital
platformları öğrenmek ve kullanmak zaman almıştır.
Oryantasyon, çalışanların yeni işyerlerine ve işlerine alıştırılması için
uygulanmaktadır. Yeni bir çalışanın uzaktan çalışma sisteminde şirkete ve işe
oryantasyonunun sağlanması daha fazla önem kazanmıştır. Temel olarak çalışma
prensiplerini veçalışma programını aktarmak, iş takibini sağlamak oryantasyon
sürecinin parçasıdır. Uzaktan çalışmada bu hedefler için, yeni çalışanlara görevlerine
başlamadan önce günlük ve haftalık programlar hazırlanmaktadır. Bunun amacı
yeni çalışanların kendisinden beklenilenleri açık bir şekilde anlamalarıdır. İş takibi
için dijital ortamda online toplantılar yapmak, aktif olarak mail yoluyla iletişim
sağlamak ve telefon görüşmeleri yaygınlaşmıştır.

23

U Z A K T A N

Ç A L I Ş M A

USUL VE YÖNTEMLERİ
Uzaktan çalışmaya ayak uydurmak hem çalışan hem işveren için zorlu
bir süreç haline gelmiştir. Fiziki olarak çalışan iş yerinde bulunduğunda ekip
arkadaşlarından ve yöneticisinden interaktif bilgi alışverişi sağlayabilirken,
uzaktan çalışma sisteminde bu akış zayıflamaktadır. Bunun temel sebebi, ortak
bir mekanda olmayan çalışanların etkileşiminin azalmasıdır. Ek olarak, uzaktan
çalışmada yeni çalışanın oryantasyonu için deneyimli ekip arkadaşlarından
birinin görevlendirilmesi gerekir. Bu durum deneyimli çalışanın vaktinin
büyük bir kısmını yeni çalışana ayırmak zorunda kalmasına ve kendi çalışma
etkinliğinin azalmasına yol açar. Yeni çalışan açısından bakıldığında ise;
çalışma potansiyelini göstermek, işveren ve iş arkadaşlarıyla etkin bir bağ
kurmak, iş disiplinine uyum sağlamak uzaktan çalışmanın dezavantajlarından
sayılabilir.
Salgın döneminin ne kadar süreceğinin belirsizliğinden dolayı tüm
sektörler bu yeni çalışma stiline
uyum sağlayacak politikalar geliştirmelidir. Özellikle işçi alımı ve
oryantasyonu sürecinde ortaya
çıkacak sorunların çözümü için yeni yöntemler üretilmelidir. Şirketin
bünyesinde iş takibi ve
oryantasyonu için özel olarak bir ekip kurulabilir.
Bu ekipuzaktan çalışma sistemini öğretecek, takip edecek, oluşacak krizleri
yönetebilecek uzmanlardan
seçilmelidir. Bu ekibin kurulması çalışma kadrosunda da yeni bir
departmanın oluşmasına neden
olabilir.
5-UZAKTAN ÇALIŞMADA ÜCRETİN HESAPLANMASINDAKİ
UNSURLAR ZAMAN VE İŞ ESASLI OLMASI GEREKLİLİĞİ.
2016 öncesinde bir koç kez uzaktan çalışma ile ilgili düzenlemeler yapılmış
olup fakat bazı sebeplerden ötürü yasalaşmamıştı.06.05.2016 tarihli 6715 sayılı
kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonucu bir takım
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düzenlemeler yapılmış ve yine 20.05.2016 tarih ve 29717 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan 6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 2’nci maddesinde esnek çalışma modellerinden
biri olan “uzaktan çalışma” düzenlenmiştir. Bugünler de yaşanan Covid-19
salgını sonrası iş kanunun 14.maddesi başta olmak üzere yapılan kanunlarda
uzaktan çalışma konusundakanuni düzenlemelere ilişkin boşluklar olduğu
görülmüştür. Bu sebeple İşverenler personel ile ek protokollerle sözleşmeyi
güncelleyip uzaktan çalışma yapabilir.
Uzaktan Çalışmada Ücret
İş Kanunu 14. Madde 6. Fıkra düzenlemesinde “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.” denilmiştir. Bu düzenleme uyarınca çalışanlar arası eşit işlem
gereği, uzaktan çalışan kişiye salt uzaktan çalışma yapıldığı gerekçesi ile emsal
işçilerden farklı bir ücret ödemesi yapılamaz. Ya da normal çalışma yapılır iken
sonradan uzaktan çalışmaya geçilmesi ile ücretten indirim yapılamaz.
5.1. Uzaktan Çalışmada Yemek Ücreti
İş Hukuku genel ilkelerinde eşit işlem prensibi yer almaktadır. Bu nedenle
emsal işçiler için tanınan yan ödeme, prim/ikramiye ödemeleri, sosyal yardım
ve haklardan uzaktan çalışma yapan işçilere de faydalandırılmalıdır. Aksi
halde eşit işlem şartına aykırılık nedeni ile işverenin hukuki sorumluluğu
ortaya çıkacaktır. Çalışanlara yapılan yemek yardımı da yukarıda yer alan
yan ödemelerden biridir. İşveren normal çalışma yapan personelin mesai
saatleri içerisinde yemek ödemelerini kendisi karşılamakta ise bu durumda
uzaktan çalışan personele de yemek yardımı yapması gerekmektedir. İşveren
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yemek ücreti olarak ödeme yapmayıp işyerinde çalışanlara yemek vermekte
ise personel başına yemek maliyeti kadar meblağın uzaktan çalışana ödenmesi
gerektiği kanaatindeyiz.
Sonradan uzaktan çalışmaya geçilmesi halinde ise çalışana yemek ücreti
ödeyen iş yeri, uzaktan çalışmaya geçilmiş olması sebebiyle yemek ücretinde
kesintiye gidemez. Kesinti yapmak isteyen iş veren, iş sözleşmesinin esaslı
unsurlarında değişikliğe gitmesi sebebiyle çalışanın yazılı rızasını almak
zorundadır. Aksi halde hukuki sorumluluğu doğar.
5.2. Uzaktan Çalışmada Yol Yardımı
Yol yardımı, işveren tarafından çalışanın işyerine gidip gelmesi için verilen
bir yardımdır. Yol yardımı servi ile karşılanıyorsa, uzaktan çalışma yapan
kişinin yol yardımından yararlanma hakkı bulunmamaktadır. Ancak Yol
yardımı çalışana nakdi olarak yapılmakta ise burada karşımıza iki seçenek
çıkmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, işyerinde direkt olarak uzaktan
çalışma ile çalışmaya başlayacak olan işçiye yol ücreti ödenmesine gerek yoktur.
Yol ücreti kural olarak çalışana işe gidip geldiği günler için ödenen ücrettir.
İşyeri çalışana her ay için ayrıca günlük belirlediği meblağ üzerinden ücret
ödemesi yapmakta ise ve çalışma günleri haricinde (yıllık izin günleri,
UBGT ve dini bayram günlerinde, istirahat, mazeret izni gibi sair günlerde)
yol ücretinde kesinti yapılmakta ise bu durumda sonradan uzaktan çalışma
uygulamasına geçilmesi halinde iş verenin yol ücreti ödeme hakkı yoktur.
Yol ücretinin maktu olarak verildiği, her ay bordroda maktu olarak
gösterildiği ve yukarıda da bahsedildiği üzere çalışma dışı günlerde kesinti
yapılmadığı hallerde ise yol ücreti artık ücret eklentisi haline gelmiştir. Bu
durumda uzaktan çalışmaya sonradan geçilmesi hallerinde iş veren tarafından
yol ücretinde kesinti yapılacağının belirtilmesi, işçinin yazılı onayına bağlı
hale gelmiştir.
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5.3. Uzaktan Çalışmada Mesai Saatleri ve Fazla Çalışma
Uzaktan Çalışma uygulamasının getirdiği bir diğer sorun ise mesai
saatlerine riayet edilip edilmediği hususudur. Burada teknolojik gelişmeler
ile işveren tarafından kısmi olsa da kontrol yapılabilmektedir ancak esasen
karşılıklı iyi niyet kuralları çerçevesinde çalışanın mesai saatlerine riayet
etmesi beklenmektedir.
Uzaktan çalışmaya aşina olan ve teknolojik alt yapısı müsait olan iş
yerlerinde, online programlar ile çalışmanın yürütüldüğü ve bu programlarda
çevrim içi ve çevrim dışı olunduğu zamanların belirlenebilmesi ile mesai
saatlerine riayet edilip edilmediğinin kısmen kontrolü mümkündür. Ayrıca
işçinin verilen görevleri zamanında ve iş sözleşmesinin getirmiş olduğu gerekli
özen gösterilerek yapılması halinde mesai saatlerine de riayet edildiği kabul
edilmelidir.
Günlük çalışma süresinin aşılıp aşılmadığının kontrolü ise ancak ve ancak
online programlar üzerinden çalışabilen iş yerlerinde günlük yapılan işlerin
yoğunluğunun takibi ile mümkün olabilecektir. Aksi halde fazla çalışma
yapıldığının ispatı mümkün olmayacaktır.
UBGT, hafta tatili ve dini bayramlardaki çalışmalar ise elektronik posta ya
da online çalışma sistemini kullanan iş yerlerindeki çalışmaların incelenmesi ile
gene işveren ve çalışanın karşılıklı iyi niyet kuralları çerçevesinde anlaşmaları
ile belirlenebilecektir. Hukuki uyuşmazlıklarda ise iletişim araçlarının
incelenebilirliği ölçüsünde çalışmaların ispatı mümkün olabilecektir.
6-UZAKTAN ÇALIŞMADA ÇALIŞANIN DENETLENMESİ
Forbes’ta yer alan bir haberde, çalışanların takip edilmesiyle ilgili
eylemler şöyle sıralanıyor:
• Klavyede yazılanların denetlenmesi
• İnternet aktivitesinin kaydedilmesi
• Ekran görüntüsü alınması
• Cihazlardaki kameraların kullanılması
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•
•
•

Hangi çalışanların hangi dosyalara ve ne zaman girdiklerinin
belirlenmesi
GPS tekniğiyle çalışanın lokasyonunun tespit edilmesi
Bilgisayarın boşta kaldığı zamanın veya bir uygulama veya programın
ne kadar süreyle açık kaldığının ölçümü yoluyla çalışanların
verimliliğinin ölçülmesi

Çalışanları gözetleyen programlar da oldukça çeşitli. Örneğin Slack
işverene özel mesajlara erişim olanağı sağlıyor. Ya da Slack’te (veya Facebook,
YouTube ve asıl işiniz üzerinde) kaç dakika harcadığınızı ölçen daha karmaşık
programlar da var.
Evden çalışma döneminde kullanımı yaygınlaşan Zoom ise ödemeli
servisinde, toplantı çağrısı yapan kişiye “dikkat takibi” adı verilen bir hizmet
sunarak toplantıya katılanların 30 saniyeden fazla programdan uzaklaşmalarını
tespit etme olanağı sağlıyor. Zoom bunun sadece çağrı yapan kişinin ekran
paylaşması halinde aktive olduğunu ve sunumların ne kadar dikkatle
izlendiğine dair eğitim çalışmalarında kullanımının amaçlandığını belirtiyor.
Hubstaff ’ın geliştirdiği program işverene çeşitli gözetleme seçenekleri
sunuyor. Bunlar arasında GPS yoluyla işçinin yer tespiti, bilgisayar başında
fare ve klavye kullanımının takibi yoluyla da çalışma hızlarının gözetlenmesi
de bulunuyor.
Ayrıca çalışanların hangi web sayfalarında dolaştığı, belli bir projede
ne kadar zaman harcadıkları tespit edilebiliyor ve belli aralıklarla ekran
görüntüleri alınabiliyor.
Hubstaff, ekran görüntüsü alınırken kullanıcıya uyarı gittiği ve bu seçeneğin
engellenebileceğini söylüyor.
Çalışanlar farkında olmadan arka planda işleyen takip programları için
yapılan başvuruların reddedildiğini belirtiyor.
Bilgisayar programcılığı şirketi Sapience, çalışanların bilgisayardaki
aktivitelerinin yanı sıra ne zaman çevrim dışı kaldıklarının da belirlenebildiğini
belirtiyor.
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Araştırma şirketi Gartner’a göre, birçok büyük şirket “geleneksel olmayan”
gözetleme tekniklerini kullanıyor. Bunlar e-posta analizleri, bilgisayar
kullanımı ve çalışanın ofis içindeki hareketlerinin gözlenmesini de içeriyor.
Çalışanların haberi olmadan izlenmesini sağlayan takip uygulamalarının
reklamını yapan bazı programcılık şirketlerinin de olduğu belirtiliyor.
Reuters haberinde bunlardan biri olarak Kanada merkezli Deep Software
programcılık şirketine yer veriliyor.
Şirket, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre bu tür programlar
hakkında bilgi almak için yapılan başvuruların yüzde 70 arttığını söylüyor.
Verilerin kullanımı sorunu
Prospect sendikasından Pakes, müdürlerin çalışanların verimlilikleri
ile ilgili makul taleplerde bulunma hakkı olduğunu, ancak asıl kaygıların
gözetleme programlarının topladığı bilgi miktarıyla ilgili olduğunu söylüyor.
Ekran görüntülerinin özel yazışmaları içerebileceği, ziyaret edilen web
sayfalarından ise çalışanın hamile olduğu, sağlık sorunu olduğu veya sendika
üyesi olduğu gibi bilgilerin müdürler tarafından elde edilebileceği belirtiliyor.
Elde edilen bilgilerin nerede ve nasıl saklandığı, ne için kullanıldığı veya
paylaşıldığı ile ilgili kaygılar da dile getiriliyor.
Deep Software, veri paylaşımının kendi programlarını kullanan işverenlerin
inisiyatifinde olduğunu, ancak sağlık gibi bazı alanlarda yasal sınırlamalar
bulunduğunu belirtiyor.
Hubstaff ise tüm verilerin kriptolu olduğunu ve müşterinin seçtiği tür ve
plana bağlı olarak üç yıla kadar saklanabildiğini; bu verilere sadece işveren
şirket ve müdürlerin erişebileceğini belirtilmiş.
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7- UZAKTAN ÇALIŞMADA TEKNOLOJİNİN KULLANIMI:
7.1.TeamViewer ile internet üzerinden herhangi iki bilgisayar arasında
bağlantı oluşturup, yönetim işlemi yapabilirsiniz. TeamViewer kullanabilmek
için sadece iki tarafın da yazılımı kurması yeterli. Sonra kolaylıkla ve herhangi
bir firewall vb. ayar yapmadan kolaylıkla karşı bilgisayara ve masaüstüne
bağlanabilirsiniz.
Bağlantı adresi : https://www.teamviewer.com/tr/
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7.2.Google Drive özel olarak oluşturulmuş depolama hizmeti sunan bir
uygulama. Tüm verilerinizi 15 GB’a kadar güvenle depolayabilir, dilediğiniz her
yerden verilerinize ulaşabilirsiniz. Google şirketi tarafından kullanıcılarına 15
GB’a kadar ücretsiz şekilde sunulan uygulama; e-posta hesabınızın bulunması
halinde kolayca aktive edilebiliyor. Drive, pek çok farklı uygulamada çalışan
dosyalara kolayca ulaşım sağlamasının yanında dosyalar üzerinde de çalışma
gerçekleştirilmesine izin veriyor.
Google Drive Temel Özellikleri Nelerdir?
Fotoğraflar, metin dosyaları, excel dosyaları, videolar, ses dosyaları
ve çizimler depolanabiliyor. Drive üzerine yüklenen dosyalara masaüstü
bilgisayar dışında; akıllı telefon, tablet gibi farklı cihazlardan da erişim
sağlanabiliyor. Drive üzerinde saklanan dosyalara başka kullanıcılarla klasör ya
da dosya biçimde paylaşım yapılabiliyor. Tüm bu sıralanan özelliklerin dışında
Drive üzerindeki tüm dosyalar, Google sistemi tarafından virüslere karşı da
korunuyor. Dosyalar, kesinlikle 3. kişilerin erişimine izin verilmeyecek şekilde
korunuyor.
Google Drive ve Gmail Birlikteliği
Google Drive sayesinde maillerin ekleri kaydedilebiliyor ve kolayca
saklanabiliyor. Drive üzerine yüklenen dosyalar arzu edildiği zaman email
olarak paylaşıma açılabiliyor. Ayrıca, Drive üzerine yüklenen fotoğraflar ve
metinler search ile kolayca taranıp bulunabiliyor. Örneğin; word gibi bir metin
dosyasının ismini bilmeseniz de, metnin içinde hatırladığınız bir kelimeyi
atabilir, bulmak istediğiniz belgeye ulaşabilirsiniz. Pek çok dosyanın olduğu
klasörler içinde arama yapabilmek, ciddi anlamda vakit kazandırabiliyor.
Google Drive ve Döküman, Slayt, E-Tablo Uyumu
Google Drive üzerinde yer alan slayt, e-tablo, metin gibi dosyalar bilgisayar
ya da akıllı telefonda ilgili program olmadan da görüntülenebiliyor. Örneğin
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bilgisayarda excel programı olmasa da excel dosyası Drive üzerinden açılabiliyor
ve üzerinde değişiklik yapılabiliyor. Ayrıca Google Formlar sayesinde basit
biçimde çevrimiçi formlar ve anketler oluşturulabiliyor. Farklı kullanıcılar
ile kolayca paylaşılabiliyor. Google Çizimler sayesinde de diyagram ve akış
grafiklerini kolayca oluşturulabiliyor.
Google Drive Aynı Zamanda İyi Bir Tarayıcı Görevi Üstlenir
Android siteme sahip akıllı bir cihaza sahipseniz, Google Drive
sayesinde tüm basılı dökümanlar taranabiliyor. Faturalar, makbuzlar, fişler
gibi pek çok farklı basılı materyal cep telefonunuyla taradıktan sonra PDF
formatına çevrilebiliyor. Söz konusu uygulamayı kullanabilmek için cep
telefonunuzun fotoğraf çekme özelliğine sahip olması gerektiğini unutmayınız.
Google Drive Dosyalarını Çevirimdışı Kullanabilir Dosya Geçmişini
İnceleyebilirsiniz
Google Drive dosyalarına çevrimdışı biçimde de ulaşılabiliyor. İnternet
erişiminizin bulunmadığı ortamlarda çevrimdışı modda dosyalara kolaylıkla
ulaşılabiliyor. Ayrıca ortak paylaşıma açtığınız tüm dosyalar için 30
gün öncesine kadar dosya sürümlerinde yapılan değişiklikler görülebiliyor.
Gerçekleştirilen değişikliğin kim tarafından, hangi tarihte ve saat kaçta
yapıldığını da belirlenebiliyor.
Evernote
İstediğiniz yerde not alın. Bilgileri daha hızlı bulun. İstediğiniz kişiyle fikir
alışverişi yapın. Toplantı notları, web sayfaları, projeler, yapılacaklar listeleri—
not alma uygulamanız Evernote sayesinde hiçbir şey unutulup gitmez.
Bağlantı adresi : https://evernote.com/intl/tr
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KAYDOL
Ücretsiz hesabınızı oluşturun ve ihtiyacınıza uygun olan planı seçin.

İÇERİK EKLEYİN
Notlar yazın, ekler iliştirin, web sayfalarını kırpın ve kısa notlar kaydedin.
Hepsi bir arada.

HER ŞEYİ BULUN
Notlarınızı istediğiniz gibi düzenleyin. İhtiyacınız olan her şeyi hızlı bir
şekilde bulmak için not defterlerini, etiketleri veya güçlü arama özelliğimizi
kullanın.

İŞLERİN ÜSTESİNDEN GELİN
Projeleri yönetin, toplantı notları tutun, hatırlatıcılar ayarlayın ve belgeleri
düzenleyin.
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Neden Evernote?
Evernote, kullanıcıların kendileri için en önemli şeylere odaklanmalarına
yardımcı olur. Evernote, fikirlerin cevaplara dönüştüğü, kullanıcıların günlük
yaşamlarını organize ettiği ve ekiplerin birlikte oluşturup paylaştığı yerdir.
225 milyon kullanıcının en önemli düşünce ve fikirlerin beşiği olarak
neden Evernote ürünlerine güvendiğini öğrenin.
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Trello,daha işbirliği içinde çalışmanıza ve daha fazlasını yapmanıza
olanak tanır.
Trello’nun panoları, listeleri ve kartları, projelerinizi eğlenceli, esnek ve
ödüllendirici bir şekilde düzenlemenizi ve önceliklendirmenizi sağlar.
Bağlantı adresi : https://trello.com/
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Amazon S3
Her yerden, her boyutta veriyi almak ve depolamak için oluşturulan nesne
depolama.
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3); sektör lideri ölçeklenebilirlik,
veri erişilebilirliği ve performans özellikleri sunan bir nesne depolama
hizmetidir. Bu, her ölçek ve sektörden müşterilerin bu hizmeti kullanarak
internet siteleri, mobil uygulamalar, yedekleme ve geri yükleme, arşiv, kurumsal
uygulamalar, IoT cihazları ve büyük veri analizleri gibi çeşitli kullanım
senaryolarına yönelik olarak herhangi bir miktarda veriyi depolayabileceği
ve koruyabileceği anlamına gelir. Amazon S3’ün sunduğu kullanımı kolay
yönetim özellikleri sayesinde verilerinizi düzenleyebilir ve hassas ayarlanmış
erişim denetimlerini size özgü kurumsal ihtiyaçları, işletme ve mevzuat
uyumluluğu gereksinimlerini karşılayacak doğrultuda yapılandırabilirsiniz.
Amazon S3 %99,999999999 (11 adet 9) dayanıklılık hedefiyle tasarlanmış
olup dünyanın dört bir yanındaki şirketlere ait milyonlarca uygulama için veri
depolamaktadır.
Bağlantı adresi :https://aws.amazon.com/tr/s3/
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Amazon S3 Erişim Noktaları, S3’te paylaşılan veri kümelerini kullanan
uygulamalar için uygun ölçekte veri erişimi yönetimini basitleştirir.
Paylaşılan veri kümelerine erişim tedariki için yeni bir yol sunan S3 Erişim
Noktaları sayesinde artık klasör başına yüzlerce erişim noktasını kolayca
oluşturabilirsiniz. Erişim Noktaları, ilgili erişim noktası aracılığıyla yapılan
her türlü istek için belirli izinleri ve ağ denetimlerini uygulayan benzersiz bir
konak sunucu adı ve erişim politikası üzerinden klasörün içine özelleştirilmiş
bir yol sağlar.
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Microsoft Teamsile çevrimiçi toplantılar
Çevrimiçi toplantılar sayesinde uzaktan güvenli bir şekilde çalışın.

İstediğiniz
yerde,
istediğiniz
kişiyle
görüşün
İstediğiniz
yerde,
istediğiniz
kişiyle
görüşün
Platformlar arasındaPlatformlar
tutarlı deneyimlerle
çevrimiçi
toplantı (bire
bir görüşmeler,
ekipbirtoplantıları ve
arasında tutarlı
deneyimlerle
çevrimiçi
toplantı (bire
kapasitesi 10.000
kişiye kadar
çıkabilen 10.000
canlı etkinlikler)
düzenleyin.
görüşmeler,
ekip toplantıları
ve kapasitesi
kişiye kadar
çıkabilen canlı
etkinlikler) düzenleyin.
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Güvenle toplantı yapın
Güvenle toplantı yapın
Yüksek kaliteli ses, görüntü ve ekran paylaşımı sayesinde güvenli toplantı
Yüksek kaliteli ses, görüntü ve ekran paylaşımı sayesinde güvenli toplantı deneyimi elde edin.
deneyimi elde edin.

BiP Nedir?

BiP Nedir?
BiP tüm sevdiklerinizle yeni nesil “anlık mesajlaşma” , “sesli ve
BiP tüm sevdiklerinizle yeni nesil "anlık mesajlaşma" , "sesli ve görüntülü görüşme" deneyimi
görüntülü görüşme” deneyimi yaşayabileceğiniz bir uygulamadır.
aşayabileceğiniz
bir uygulamadır.
Resimlerinizi,
ve mesajlarınızı
hiçbir
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Nasıl Kullanırım?
Nasıl Kullanırım?
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Google
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indirebilirsiniz.
veya
BiP'i bilgisayarınızdan veya tabletinizden de bipweb.com adresi üzerinden kullanabilirsiniz.
• Appstore, Appmarket ve Google Play’den indirebilirsiniz.
• BiP’i
bilgisayarınızdan
de bipweb.com
adresisize gelen
ndirme gerçekleştikten
sonra
uygulamayı açıp veya
telefontabletinizden
numaranızı girebilirsiniz.
Ardından
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ifreyi girerek kullanmaya
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Telefon rehberinizde BiP uygulamasını indirmiş olan kullanıcıları otomatik görüp, anlık mesajlaşmaya
aşlayabilirsiniz.

Her Dilde Mesajlaş
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İndirme gerçekleştikten sonra uygulamayı açıp telefon numaranızı
girebilirsiniz. Ardından size gelen şifreyi girerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
Telefon rehberinizde BiP uygulamasını indirmiş olan kullanıcıları otomatik
görüp, anlık mesajlaşmaya başlayabilirsiniz.
Her Dilde Mesajlaş
BiP’in çeviri özelliği sayesinde, sınır tanımayan iletişim parmaklarının
ucunda. Arkadaşlarınla her dilde mesajlaşabilir, gelen mesajlarını istediğin
dile çevirebilirsin.
BiP Acil Durum ile İletişim
BiP Acil Durum Butonu ile acil durumda ulaşmak istediğiniz kişilere
nasıl olduğunuzu konumunuzla birlikte BiP’ten tek tuşla gönderebilir, onları
internet üzerinden BiP ile arayabilirsiniz.
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10 Kişiyle HD Görüntülü Görüşme
Arkadaşlarınla sınırsızca yazışabildiğin gibi, HD kalitesinde sesli ve
görüntülü görüşmelerini ya da 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşmelerini
de BiP’ten yapabilirsin.
Hayatını Kolaylaştıracak Bir Çok Servisi Keşfet
BiP her zaman seninle! Sürpriz Nokta ile tüm dünyada milyonlarca noktada
hediyeler, Hadi’de jokerler, ipuçları ve yarışmalara ait tüm bilgiler burada.
BiPKeşfet’te, magazinden spora, hava durumundan döviz’e, günlük hayatta
olan birçok hizmet seni için.
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BiP’in Yenilikleri
SMS’lerin de BiP’te! Tüm mesajlarını BiP ile tek bir yerden kontrol
edebilirsin. Oyun Para Transferi Kaybolan Mesaj Konum Paylaşma Yüksek
Çözünürlüklü Medya Paylaşımı
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