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Salgınla Birlikte Çalışma Yaşamımız Kökten Değişti
COVID-19 salgınının başlamasının üzerinden bir yıldan fazla süre geçti. Birçok ülke 
ekonominin etkileneceğini öne sürerek etkili önlemler almakta isteksiz davrandı. Etkili 
önlemler alan kamucu iktidarların yönetimindeki birkaç ülke dışında dünya genelinde 
uygulanan günü kurtarma tedbirleri, salgını kısa sürede sona erdirmeye değil, sağlık 
hizmetlerinin tamamen kilitlenmeden sürmesine ve oluşabilecek toplumsal tepkiyi 
önlemeye hizmet etti.

Patronlar salgını emekçilerin kimi haklarını ellerinden kalıcı olarak almanın fırsatı olarak 
gördüler ve salgının maliyetini emekçilere yıkmanın yollarını geliştirdiler. Türkiye işçi 
sınıfının önemli bir kesimine salgın bahanesiyle kısmi çalışma ve kısa çalışma ödeneği 
dayatıldı. İşten çıkarma yasağı iddiasıyla, emekçilerden kendi işsizlik fonu paylarından 
ödenen asgari ücretin 1/3 düzeyindeki bir ücretle yaşamaları veya tazminatsız istifa 
etmeleri istendi. “Evde kalamayıp” çalışmak zorunda kalanlar ise aynı ulaşım olanakları 
ve çalışma ortamlarında “maske-mesafe” ile korunmaya çalışıyorlar.

 

Uzaktan çalışmaya uygun olan sektörlerde ise emekçiler salgının oluşturduğu telaş 
haliyle kısa sürede evden çalışma düzenine geçirildiler. İlk uygulamalarının üzerinden 
neredeyse bir yıl geçen uzaktan çalışma düzeni, banka ve sigortacılık, yazılım, 
mühendislik, Ar-Ge, avukatlık gibi ofiste icra edilen tüm sektörlerde uygulanmaya 
devam ediyor. Bu sektörlerde çalışan emekçiler olarak hem salgından korunmak hem 
de salgının yayılmasına aracı olmamak adına bu değişikliği sorgulamadan, daha 
doğrusu sorgulamaya fırsat bile bulamadan kabullendik. Ancak en başından da 
tahmin ettiğimiz üzere çalışma düzenimizdeki bu değişikliğin avantajlarının patronların 
lehine süreklileştirilmesi eğilimi ortaya çıktı.

Karikatürist Sait Munzur uzaktan çalışmayı çizdi.
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Uzaktan Çalışmanın Ofiste Çalışmaktan Ne Farkı Var?

Uzaktan çalışmanın ofis çalışmasından ayrılan kimi yönleri bazılarımız için avantajlı 
göründü. Örneğin işyerine ulaşmak için trafikte uzun saatler geçirmekten kurtulduk. 
Patron veya yönetici baskısı olmadan, serbest, özgür çalışma saatleri hayal ettik. 
Bazılarımız ailesiyle daha fazla zaman geçirebileceğini düşündü. Ancak yapılan 
araştırmalar uzaktan çalışmanın uzun vadede iş yoğunluğunu arttırarak özel hayat ile 
işe harcanan sürelerin birbirine girmesine yol açtığını, çalışanların stres düzeyini 
arttırdığını ve sağlıkları üzerinde olumsuz etkiler yarattığını gösteriyor. Ayrıca yalıtılmış 
bir çalışma ortamı çalışanların iş arkadaşlarıyla sosyal ilişkilerinin azalmasına yol açıyor. 
Bu durum çalışanların yaşadığı olası hak kayıplarında patron karşısında yalnız 
kalmalarına neden oluyor. Çalışanların dayanışması ve güçlerini birleştirmeleri yüz 
yüze çalışanlara göre daha zor oluyor.

Patronlar açısından uzaktan çalışmada elde edilen faydalar ise saymakla bitmiyor. Bu 
faydaları, ‘emekçiler uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasından hangi açılardan zararlı 
çıktı?’ sorusunun cevapları olarak da sayabiliriz. İkisi birbirini bütünlüyor. Bunların bir 
bölümünü aşağıda listeledik:

> Çalışmanın devamı için kullanılan tüm araçlarının masrafları işçiye devrediliyor. Ofiste 
kullanılan kırtasiye ve sarf malzemeleri, bilgisayar ekipmanlarından başlayarak sağlıklı 
bir çalışma ortamını sağlamak için gereken ısınma, havalandırma tesisatı ve ergonomik 
mobilyalar da dahil olmak üzere maliyet, istisnai durumlar haricinde çalışanlara 
aktarılmış oluyor. Kreş, işyeri hekimi gibi şirket kampüsünde bulunan olanakların ise 
yerleri hiç doldurulmuyor.

> İş ortamının sağlıklı ve düzenli olmasını sağlayan iletişim, aydınlatma, ısınma ve 
internet altyapısı kurulum, iyileştirme, bakım işleri çalışanlar tarafından yapılıyor, 
giderler işçi tarafından ödeniyor. Örneğin doğal gaz kombisi bozulursa ya da internet 
altyapı sorunları ortaya çıkarsa çözülmesi için işçi koşturuyor, masrafını da işçi 
karşılıyor. Bazı şirketler iletişim veya internet kullanımını ödese de bu hizmetlerin diğer 
giderleri, yıpranma payları karşılanmıyor.

> İşçi havuzu genişliyor. Uzaktan çalışmada Türkiye’nin herhangi bir yerindeki bir işçi 
herhangi bir şirkette çalıştırılabiliyor. Dolayısıyla işçinin rekabet ettiği “emek piyasası” 
büyümüş oluyor. Temel geçim masraflarının, sosyal kültürel etkinlik olanak ve 
harcamalarının daha az olduğu illerde yaşayan işçilere bu kısıt ileri sürülerek daha 
düşük ücretler teklif etmek mümkün hale geliyor.
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> Yapılan araştırmalara göre çalışma saatlerinin esnekliği çalışanlar için önemli bir 
tercih sebebi. Fakat çalışma saatlerinin esnemesiyle birlikte iş zamanı ile kendimize 
veya ailemize ayıracağımız zamanların birbirine girdiği görülüyor.

> İşyerinde yüz yüze çalışırken kurulabilecek insani ilişkilerin yokluğu nedeniyle 
patronun yaptığı haksızlık veya kötü muamele gibi olaylar gözlerden kaçırılabiliyor. Bu 
da örgütlenmeyi zorlaştırıcı bir etki yaratıyor. Ayrıca emekçilerin haklarının farkında 
olmama eğilimleri güçleniyor. Sosyal yalıtılmışlığın tetikleyebileceği ruh sağlığı 
bozulmaları gün geçtikçe artıyor.

> Çoğunlukla üzerinde durulmayan bir diğer konu da çalışanların bedensel 
hareketlerinin azalması. Gün boyu ve çoğunlukla oturarak çalışmak bedensel sağlık 
sorunlarını da beraberinde getiriyor. Uzaktan çalışılan birçok evde, özellikle çalışan 
sayısı birden fazlaysa herkes için uygun bir çalışma ortamı kurmak mümkün olmuyor. 
Üstüne evde uzaktan eğitim alan çocuk varsa salonda veya mutfakta çalışmak, üstelik 
de bu şartlarda işe konsantre olmak zorlaşıyor. 

> Uzaktan çalışmanın emekçilere getirdiği bir diğer olumsuzluk da toplumsal cinsiyet 
rollerindeki eşitsizliğin ve adaletsizliğin evde pekişmesi oldu. Genellikle evden uzak 
çalışmanın iş dışındaki tüm yükü kadın emekçiler üzerine yıkıldı. “Eş olarak ev işlerini, 
anne olarak çocukların bakımını yapma sorumluluğu” biçimindeki toplumsal rol algısı 
uzaktan çalışma koşullarıyla birleşince bu dönem çalışan kadınlar için katlanılması 
daha zor bir yaşama yol açıyor.

İlerleyen bölümlerde öncelikle geçtiğimiz bir sene içerisinde yaşanan uzaktan çalışma 
deneyimlerini derledik. Bir başka bölümde, farklı sektörlerde çalışanların uzaktan 
çalışmaya karşı olumlu ve olumsuz bakışlarını ele aldık, bunları çeşitli açılardan 
tartışmaya çalıştık. Uzaktan çalışmanın şu anki hukuki çerçevede nereye oturduğunu 
sunduktan sonra insani bir uzaktan çalışma düzeni için nelerin sağlanması gerektiğini 
maddeler halinde listeledik.

Bu broşürde sunulan veriler ışığında emekçilerin uzaktan çalışmanın 
kalıcılaştırılmasına karşı mücadele etmeleri gerektiği sonucunu çıkarıyoruz. Uzaktan 
çalışmanın kalıcılaştığı veya ileride kalıcılaşması öngörülen sektörlerde çalışan 
emekçilerin insani çalışma koşulları taleplerinden vazgeçmemeleri gerekiyor. Patron 
tarafından atılan her adıma temkinli yaklaşıp haklarımız konusunda uyanık olmazsak 
hak kayıplarımız patronların yaratıcılığı ölçüsünde artacak ve çeşitlenecektir.
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Uzaktan Çalışmada Şu Ana Kadar Neler Yaşadık? 
Patronlar Ensesindeyiz Banka ve Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağları başta olmak 
üzere PE ağlarında bir araya gelen banka, yazılım, büro, teknokent ve yazılım 
emekçileri olarak salgın döneminde hayatımıza giren uzaktan çalışma düzeninde 
deneyimlerimizi derledik. 

Gelin hep beraber bakalım, neler yaşadık: 

> Fazla Mesai Baskısı Yaşadık: Uzaktan çalışmada çalışanlar fazla mesai baskısını 
normalden fazla hissettiler. Mesai çıkışı eve dönmek için zaman harcanmayacağı 
gerekçe gösterilerek zorla fazla mesaiye yaptırıldı ve bu fazla mesailer için ücret 
ödenmemesi normalleştirildi. İş kanuna göre fazla çalışmada şart olan çalışanın yazılı 
onayı gereksiz bir detaya dönüştü. Emekçilerin sabah oturdukları bilgisayarın başından 
geç saatlere kadar kalkmaması uzaktan çalışmada giderek bir standart halini aldı.

> Öğle Araları ve Mola Süreleri Gasp Edildi: Evden çalışmanın yemek yemesürelerini 
kısalttığı iddiasıyla öğle araları kısaldı. Çağrı merkezleri gibi kimi işyerlerinde kısalan 
öğle tatili süreleri çalışanlara resmen ilan edildi. Pek çok işyerinde ise öğle saatlerine 
toplantı ya da çalışmalar planlanarak öğle tatili fiilen geçersiz hale getirildi. Mesai 
saatlerinde mola verilmeden çalışılmaya başlandı çünkü çalışanların mola vermesi 
yöneticileri tarafından “çalışmadıkları, boş oturdukları” hissettirilerek zorlaştırıldı. 
Çalışanlar üzerlerinde sürekli “çalışıyor olduğunu gösterme ve ispatlama” baskısı 
hissettiler. Patronların “kaytarmaları engelliyoruz” argümanı her tür baskıya zemin 
oluşturdu.

> 7/24 Taciz Serbestliği: Uzaktan çalışma çalışanlara patronların bir lütfu, “işyerine 
gitmeme serbestliği” olarak sunulduğu için mesai saatleri yaşamın tümünü kaplar hale 
geldi. İşe uzaktan her an bağlanabilme olanağı patronlar tarafından emekçilerin 
istenildiği an işe bağlanması zorunluluğu olarak somutlandı. Tatil günlerinde çalışma 
ve toplantı çağrıları arttı, her tür iletişim kanalından iş baskısı arttı. Telefonlara yüklenen 
uygulamalarla herhangi bir saatte ya da yerde çağrı alınabilmesi sağlandı, işle 
bağlantıyı kesme imkansızlaştı.

> Yemek Ücretleri Kesildi: Uzaktan çalışmada yemek ücretleri kimi işyerlerinde 
kesildi, bazı işyerlerinde ise mobbing yapılarak “yemek giderlerimize dair hak talep 
etmiyoruz” metinlerine imza alındı. Öyle ki yemek ücreti 
verilmesine karar verilen bir işyerinde 
bu karar bile sevinçle karşılanır oldu. 
Mesai saatleri içindeki çay/kahve 
türü tüm ihtiyaçlar da 
patrondan işçiye aktarıldı.
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>  İnternet, Bilgisayar, Elektrik, Ofis Malzemeleri Masrafları Çalışana Yıkıldı: İnternet, iletişim 
ve elektrik harcamaları uzaktan çalışan bütün emekçiler için arttı. Bilgisayar ekipmanı ya da 
ofis ekipmanı desteği hemen hiçbir işyerinde ya verilmedi ya da gerçek dışı ücretlerle 
karşılandığı iddia edildi. Patronların yapması gereken harcamaları emekçilere yıkması 
nedeniyle emekçilerin cebine giren para azaldı, emekçiler yoksullaştı.

>  “Hangi Haklarınızdan Vazgeçersiniz?”: Patronlar uzaktan çalışmayı değerlendirmeye 
açtıkları anketlerle uzaktan çalışmanın çalışan kararı olduğu izlenimi yarattılar. Kalıcılaşma 
kararlarını verim artışı olduğu kadar çalışan tatminini de sağladığını iddia ettiler. Toplu işten 
çıkarmalar ya da grev yasaklarıyla anılan patronlar bile bu kararları basın toplantıları, gazete 
demeçleriyle gösteriye dönüştürdüler. Yapılan anket sonuçları “uzaktan çalışmanın bedeli” 
olarak yan hakları ve iş sözleşmesinde geçen özlük hakları kırpan paketlerle dönüşmeye 
başlarken kimi işyerlerinde bu anketlerde çalışanlara hangi haklarından vazgeçebileceği 
soruldu.

> Çalışanların Hayatını İzleme ve Denetleme Arttı: Uzaktan çalışan emekçilerin bir kısmına 
kamerayla çalışma zorunluluğu getirildi, bir kısmına evden belirli saatlerde fotoğraf 
göndermesi istendi. Evlerde çalışma ortamı kuramayan emekçilerin özel hayatının gizliliği 
ihlal edildi. BDDK gibi kuruluşlara siparişle kamerayla izleme kararları çıkarttırıldı. Telefonlara 
ve bilgisayarlara yüklenen özel uygulamalarla çalışanların her an izlenmesinin yolu açıldı.

> Kadın Emekçilerin Yükü Arttı: Emekçiler ofiste mola verince çayını alıp hava almaya 
çıkarken uzaktan çalışmada bir yandan da evin artan işlerini halletmeye çalıştı. Bu işler 
de çoğunlukla kadın emekçilerin sırtına yüklendi. Toplumdaki “Ev kadınlarının 
çalışmadığı” yargısı uzaktan çalışmak üzere evde olan kadın emekçiler üzerinde de 
yansımasını buldu ve evdeki her bireyin ortak sorumluluğu olması gereken ev işlerini 
kadın emekçilerin üzerine kaldı. 

> Psikolojimiz Bozuldu: Yemek yediği, uyuduğu yerde aynı zamanda uzun saatler 
çalışmak zorunda kalan emekçilerin ruh sağlığı bozuldu. Özel hayatın alanı giderek 
daraldı ve iş bütün hayatı işgal etmeye başladı. Yeni dünyanın kuralı olarak ve çağdaş 
üretim şekli olarak sunulan bu modele alışması beklenen işçiler, işyerinde kurduğu 
sosyal ilişkilerden mahrum kaldı, yalnızlaştı. Ne zaman biteceğini bilmediği mesailerle 
ve yoğun iş yükü bütün emekçilerin psikolojisini kötü etkiledi.

> Yalnızlık Arttı, Dayanışma Azaldı: Emekçilerin çalışma arkadaşlarıyla ilişkisi azaldı. 
Kısa çalışmaya ya da ücretsiz izne çıkan, hak ettiği ücret artışını alamayan, mobbinge 
uğrayan, istifa ettirilen bir emekçi diğerini duyamadı. Dolayısıyla patronlarında ve üst 
yönetimin baskı aracı görevini üstlenen yöneticilere karşı bir ortak bir savunma 
geliştirilemedi ve dayanışma gösterilemedi. Tek başına çıkan cılız seslerin 
susturulması kolaylaştı. Emekçilerin tarihsel kazanımlarını savunmasının ve çıkarlarını 
savunmasının yolu, örgütlenmesinin önüne çok önemli bir engel konuldu.

> Yeni Sözleşmeler Dayatılmaya Başlandı: İş güvencesi, sözleşme süre ve tipleri, 
sigorta, izin günleri ve tanımlı mesai saatleri vs. gibi haklar tartışmaya açılmaya 
başlandı. Bazı şirketler çalışanlarına part-time (yarı zamanlı), esnek, belirli süreli 
sözleşmeler ya da içerisinde “e-posta cevap süresi” türü tuhaf şartlar içeren yeni 
sözleşmeler önermeye başladı.
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Uzaktan Çalışmaya Dönük Farklı Ülkelerden Tepkiler: 
İrtibatı Kesme Hakkı
Bir çalışma ilişkisi olarak uzaktan çalışma, ilk nesil cep telefonlarının yaygın şekilde 
kullanılmaya başlaması ve çalışma hayatına girmesiyle 2000’li yılların başından bu 
yana bir mücadele alanı haline gelmişti.

Çünkü cep telefonlarıyla sağlanan anlık iletişim olanağı patronun eline, sabit iş ve ev 
telefonları ve çağrı cihazlarının ötesinde, her an işçiye ulaşabileceği, değer üretimini 
kayıtsız ve ücretsiz şekilde mesai saatleri ötesine taşıyabileceği yeni bir koz vermiş 
oluyordu.

Buna işçilerin ilk örgütlü tepkisinin Fransa’da gerçekleştiği söylenebilir. Konu hukuksal 
bir mücadele konusu haline de gelince Fransız Mahkemeleri yıllar süren bir mücadele 
sonrasında 2001 yılında, işçinin işine evde devam etmeye veya evine işle ilgili dosya 
gibi fiziksel ya da cep telefonları gibi işle ilgili araçları götürmeye zorlanamayacağı 
kararı vermek durumunda kalmıştır.
Daha sonra devam eden mücadeleler sonucu ise 2004 yılında bu hak, mesai saatleri 
dışında cep telefonuyla ulaşılabilir olmama şeklinde daha açık şekilde tanınmak 
zorunda kalınmıştır.

Ancak işçilerin haklarını düzenleyen her 
hukuki kararda olduğu gibi, bu hak Fransa’da, 
hatta tüm Batı Avrupa’da yıllar boyunca 
saldırıya uğramaya devam etmiştir. Öyle ki, 
hukuksal tanıma gerçekleşmiş olmasına 
rağmen, yapılan bir araştırmaya göre 
Fransa’da özellikle doğrudan üst düzey 
yöneticilere ve patronlara hizmet üreten 
çalışanların yüzde 71’inin mesai 
saati sonrasında, akşamları hatta tatillerde dahi e-postalarını okudukları görülmüştür.

Almanya, İtalya ve İspanya’da da yapılan araştırmalar işçi mücadelelerine, mahkeme 
kararları ya da hukuki itirazlara rağmen uzaktan çalışmada durumun çok farklı 
olmadığı görülmektedir. Akıllı cep telefonları ve yaygınlaştırılan serbest ve bireysel 
çalışma uygulamaları sonucunda, mesai kavramını fiilen ortadan kaldırıldığı bu 
ülkelerde çalışanlar üzerinde telefon aramaları ile başlayan her saat çalışmaya hazır 
olma baskısı e-posta, anlık mesajlaşma ve gözlem uygulamaları sistem girişleri gibi 
daha anlık ulaşılabilir iletişim araçlarıyla arttırılmıştır.

Bunun üzerine 2016 yılında, işçilerin her kesiminden gelen çok sert tepkiler ve uzun, 
kararlı bir direnişle bir toplumsal dinamik haline dönüşen yeni İş Kanunu karşıtı 
gösteriler sonrasında, bir “rüşvet” olarak nitelendirilebilecek “Right to Disconnect” 
(İşçinin Uzaktan İrtibatı Kesme Hakkı) Fransa ve ardından kimi Avrupa ülkelerinde İş 
Kanunu’a girmişti.
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Açıkça yasalarda belirtilmiş olmasına ve mesai saati dışında şirket maillerini 
engelleme programları gibi iletişimi kesmenin yasal altyapısı bulunmasına rağmen, ani 
bir iş yapış biçimi değişikliğinin şok edici etkisini ve tabii ki işçilerin örgütsüzlüğünü 
kullanarak bizzat Fransa’dan Polonya’ya, ABD’den, Almanya’ya değişen yapılarda 
ancak yaklaşık olarak dünyanın her yerinde sürekli ulaşılabilir/online olmayanın 
tembel gösterildiği, çalışma saatlerinin uzaktan çalışma ve salgınla yaşanan 
olağanüstü durumun koşullarına bağlanarak uzatıldığı görülmektedir.

Tartışmaların önemli bir kısmı, uzaktan çalışmanın bu şekilde uygulanmasının tek 
başına zarar verici olup olmadığı, sağlık ve ergonomi, uyku düzenine etkileri gibi 
konulara odaklandığı görülüyor. Ancak bu yeni çalışma biçiminde ve karantina 
koşullarında sosyal yaşamın ve özellikle her an ulaşılabilirliğin düzenlenmesi ötesinde 
“geleceğin çalışma biçimi” nitelemesinin yapılıp yapılamayacağı üzerinde de 
durulmaktadır.

Uluslararası medya haber-analizleri, bu yeni çalışma biçiminin emekçilere getirdiği 
yeni olanaklara, yaratıcılığı arttırmasına ve daha verimli iş ortamlarına vurgu yapıyor. 
Ancak birçok ülkede uzaktan çalışanların büyük bir kısmının evde çalışma için yeterli 
alan ve hatta araç-gerecinin olmadığı bir ortamda durum tabii ki hiç de harika bir 
geleceği işaret etmiyor.

Türkiye’de İşçiler Nasıl Tepki Gösteriyor: 
“Evdeki Hesap Çarşıya Uydu mu?”

Türkiye’de özellikle bankacılık sektöründe şube ağı dışında çalışan Genel 
Müdürlük, Bölge Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri, Sigorta, Destek Hizmetleri 
gibi birimler için ve yazılım, Ar-Ge-teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren 
şirketler için uzaktan çalışma yeni olmayan, ancak istisnai olarak görülen bir 
çalışma biçimiydi. Uzaktan çalışmaya geçilen salgının ilk günlerinde, 
çalışanların önemli bir kısmı için, tanık oldukları uzaktan çalışma sistemi 
“patronu görmemek”, “yöneticiyle yüz yüze olmamak”, “kendine zaman 
ayırmak” gibi yalnızca sosyal olmayan, sınıfsal güdülerin de bulunduğu bir 
formatta algılanmıştı. Bir bakıma, karantina koşullarına rağmen, dışarıdan 
çalışılabileceği, evde yeni çalışma alanları yaratılabileceği düşünüldü. Ağır 
işyeri mesaileri, ofis stresi, anlık yönetici baskısı, bitmek bilmez toplantılar ve 
trafik gibi nedenlerle oluşan sistematik yorgunluktan kaynaklı 
izlenmeyenlerin izleneceği, okunamayanların okunacağı, dinlenmeyenlerin 
nihayet dinlenebileceği yeni bir çalışma dönemi umut edilmişti. 
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Ancak başta bankalar olmak üzere patronlar ve üst düzey yöneticiler, bu durumu bir 
fırsat olarak gördüler. Öyle ki salgının ilk aylarında, mevcut eski kötü çalışma 
koşullarında fiziksel ve psikolojik olarak ayakta kalmayı başarmış çalışanlar üzerinde 
bu aktif izleme ve her an ulaşılabilir olma baskısının yıkıcı etkileri görülmeye 
başlamıştı. Kimi örneklerde ilk aylarda, sistemde 18 saat geçirerek online olma 
listelerinin zirvesinde yer alan personel örnek gösterilirken, bağlantısı 12 saati bulan 
çalışanlar listelerin sonunda varlık mücadelesi vermeye başlamıştı. Tabii ki mesai 
ücreti kimsenin aklına bile getirmeyeceği bir hak haline getirilmişti. Örneğin bankacılık 
için sektörün ülke için stratejik olduğu, yapılan işin çok değerli olduğu belirtiliyordu; 
stratejik işe ise taktik boyutta, yani hayatta kalacak ve ekonomik bunalım nedeniyle 
düşen, telafisi olmayacak ücret kaldı.

Ağır bir işsizlik tehdidi ve süreklileşen hak kayıpları, çalışma arkadaşlarıyla e-posta 
okuma, yanıtlama, sistemde kalma yarışına girme yarışına dönüştü. Özellikle “kariyer 
beklentisi” ile yıllarını kurumlara veren çalışanlar açısından ise bu beklenti referans 
gösterilerek haklarını talep etmemesi salık verildi, diğer çalışanları denetleyerek fiilen 
terfi ettiği bile söylenebildi.

Neredeyse her üst düzey toplantıda patron ve üst düzey yöneticilerin “personelin 
zaten evdeyken hiç çalışmadığı, yattığı” gerekçesiyle yeni bir “yapılacak iş” icat etmesi, 
bu koşulların tahammül edilemez bir hal almasına neden oldu.

Bu süreç karmaşıklaşan iş yaşantısı ve karantina koşullarında sağlık kaygılarıyla 
uzaktan çalışan emekçileri “en azından işimiz var” noktasına razı olmaya ve 
beklentilerini minimize etmeye zorladı. 

Sözün özü, evdeki hesap çarşıya uymadı. Patronların ihtiyaçlarıyla şekillenen uzaktan 
çalışma pratikleriyle evden çalışanların bu çalışmaya yükledikleri anlam ve kurdukları 
hayaller arasında oldukça uzun bir mesafe bulunuyor. “Yeni normal” olarak sunulan 
uzaktan çalışma, daha örgütlü ve hazırlıklı olan patronlar cephesinden, yük ve maliyet 
olarak gördükleri kimi emekçi kazanımlarından kurtulmak için bir fırsat sunarken, 
örgütlülük düzeyi çok düşmüş olan emek cephesinde kafa karışıklığına, salgın ve kriz 
gerekçesiyle haklarından feragat etmeye zemin hazırlıyor. Uzaktan çalışmayı 
düzenlemesi amacıyla patron ve hükümet işbirliğiyle hazırlanan yasal çerçeve, 
patronlarla emekçilerin karşılıklı kazanç elde edebileceği hakkaniyetli bir düzenleme 
beklentisinde olanları uyaran bir işaret fişeği olabilir. Plaza ofis, yazılım ve banka 
emekçilerinin yıllar sonra kendi hakları için sokağa çıkması bu açıdan umut verici bir 
başlangıca işaret ediyor.
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Uzaktan Çalışma Hukuken Nasıl Düzenleniyor?: 
Yeni Hukuki Çerçevede Haklarımız Neler? 
İş Kanunu Bizi Korur Mu?

Uzaktan çalışma, pek çok şirketin bu modeli kalıcılaştırma adımları atmasının hemen 
sonrasında, 10 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe giren Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile 
yeniden düzenlendi.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği, çok büyük bir uygulama alanı bulması açısından İş 
Kanunu’nun en önemli yönetmeliklerinden biri olacak gibi görünüyor. Mart 2021 
tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik, tamamıyla, uzaktan çalışmayı kendi kurallarınca 
fiilen uygulamaya başlayan patronların çıkarlarını korumaya yönelmiştir. İşçilerin 
haklarını koruyabilecek hiçbir düzenlemeye yer verilmemiştir. Patronun sorumluluğu 
belirsizleşerek ortadan kalkmış, patronu bağlayıcı veya sınırlandırıcı tek bir düzenleme, 
tek bir yaptırım getirilmemiştir. Yönetmelik patrondan çok, işçiye yönelik sınırlamalar 
getirmiştir. Bu haliyle yönetmelik  emekçilerin hukuki yollarda dayanak gösterebildiği 
İş Kanunu’ndaki kimi düzenlemeleri de boşa düşürmekte, hak arayışını İş Kanunu’na 
da dayandırabilmesinin yolunu ortadan kaldırmaktadır.

Genel olarak uzaktan çalışmanın kaderi, tamamen patron ve işçinin “mutabık kalacağı” 
sözleşmeye bırakılmıştır. Yönetmelik uzaktan çalışma hakkında kayda değer hiçbir 
düzenleme yapmamış, önemli olan tüm başlıklar muğlak bırakılmış ve baştan sona, 
“eşit şartlarda oldukları” kabul edilen işçi-işverenin imzaladıkları sözleşmelerin esas 
alınacağı belirtilmiştir. Bu da açıkça, uzaktan çalışmaya ilişkin tüm koşulların patron 
tarafından belirlenmesi anlamına gelmektedir. Çünkü sadece işsizlik oranlarına 
bakıldığında bile, sözleşmede çalışma koşulları belirlenirken işçilerinin söz söyleme 
hakkının ortadan kaldırılmış olduğu açıktır.

PATRONUN SERBESTLİĞİ HUKUK HALİNE GELMEKTEDİR

Deyim yerinde ise artık iş yaşamında orman kanunları geçerlidir. Buradan işçiler için 
mağduriyetten başka hiçbir şey çıkmayacaktır. Yönetmeliğe göre, patron ve işçi 
arasında kurulacak sözleşmeyle;

1- Uzaktan çalışmanın yapılacağı mekânı taraflar kararlaştırabileceklerdir.

2- İş araçlarının kim tarafından karşılanacağını taraflar kararlaştırabileceklerdir. İş 
araçlarının patron tarafından karşılanması halinde de teslim edilen her iş aracı işçiye 
zimmetlenecektir. İşçiye verilen eşyaların tamamının listesi oluşturulacak, kalem 
kalem eşyaların fiyatları yazılacak, bu liste işçiye imzalatılacaktır. Daha sonra iş 
araçlarının zarar görmesi halinde bu zarardan kuruşuna kadar işçi sorumlu olacaktır.

3- Elektrik, internet, doğalgaz gibi işle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin kim tarafından 
ne oranda ve ne şekilde karşılanacağı, giderlerin miktarının nasıl tespit edileceği 
konuları da işçi ile patron arasında kurulacak sözleşmeyle belirlenecektir.
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4- Uzaktan çalışma sırasında işçi ile hangi şartlarda görüşülüp iletişim kurulacağı da 
sözleşmeyle düzenlenecektir. Örneğin işçinin sözleşmeyi kabul etmesi halinde, patron 
mesai boyunca kamerayla işçiyi gözlemleyebilecektir.

5- Saklanacak verilerin kapsamı da işveren tarafından, iş sözleşmesinde 
belirlenecektir

6- İş sağlığı ve güvenliği açısından uzaktan çalışma halinde patronun tek sorumluluğu 
işçiye yeterli bilgiyi vermiş olmakla sınırlıdır. Dolayısıyla patron, iş araçları hakkında 
yeterli bilgiyi vermek suretiyle tüm sorumluluklarından kurtulabilecektir. Bu halde tüm 
sorumluluk işçi üzerine atılmaktadır.

YÖNETMELİĞE GÖRE SALGIN HASTALIK SEBEBİYLE PATRON İŞÇİNİN ONAYINI 
ALMADAN DA UZAKTAN ÇALIŞMAYA GEÇİŞ YAPABİLECEKTİR

Koronavirüs salgınının tüm olumsuz sonuçları, bu şekilde işçilere yıkılmaktadır. Patron 
işçinin onayını almadan, yalnızca işçiye bir bildirimde bulunarak, talimat vererek 
uzaktan çalışmaya geçebilecektir. Dolayısıyla uzaktan çalışmanın koşulları da işçinin 
onayına sunulmamış olacaktır. Salgının sona ermesi halinde iş sözleşmesinin nasıl 
devam edeceği ise çok önemli bir nokta olmasına rağmen, yönetmelikle 
düzenlenmemiştir.

UZAKTAN ÇALIŞMA, TÜM İŞÇİLER İÇİN BİR TEHDİTTİR

Başlangıçta özellikle beyaz yakalı işçiler arasında uygulama alanı bulsa da, mümkün 
olan tüm sektörlerde işçilerin uzaktan çalışmaya geçirilmesinin önü açılmıştır. Resmi 
Gazete’de yayımlanan yönetmelikle bu konuda hiçbir sınırlama getirilmemiştir.
Haklarımız, çalıştığımız her gün fiili olarak patronlar tarafından gasp edilmekte iken, 
son yönetmelik ile birlikte hukuken de ortadan kaldırılmıştır. Karşılaşılan bu 
durumlarda emekçiler tam bir dayanışma sağlamalıdır. Emekçilerin İş Kanunu’nda 
geçen tarihsel kazanımlarının uygulanabilmesi için dahi işçilerin örgütlülüğü ve 
dayanışması gerekmektedir. Kalıcı ve gerçekçi bir çözümün, patron yanlısı 
hükümetlerin belirlediği kanun metinlerinde değil, işçilerin örgütlü gücünde olduğu 
unutulmamalıdır.

Uzaktan çalışıyoruz diye mesaimiz dışında bir de sürekli çevrimiçi toplantı yapıyoruz.
Aslında bu durum çalışma sürelerimizi uzatmış oluyor. Bu toplantılara katılmak 
zorunda mıyım? Katıldığım için fazla mesai ücreti talep edebilir miyim?

Uzaktan çalışmanın en büyük risklerinden biri çalışma sürelerinin işçi aleyhine 
genişletilmesi ve işçinin zaten sınırlı olan dinlenme zamanlarının elinden alınacak 
olması tehlikesidir.
Bu tür toplantılara üst amirinin talebi ve talimatıyla katılmak zorunda kalan işçiler için 
bu tür faaliyetler de mesai kapsamında değerlendirilir ve günlük mesai saatini 
aşmaktaysa fazla mesai yapıldığı anlamına gelir. İşçi kendisi de onay vermediği sürece 
fazla mesaiye kalmak zorunda olmadığı için bu tür toplantılara katılma yükümlülüğü 
de yoktur. Katılırsa da günlük çalışma süresini aşan sürelerin fazla mesai esasları 
doğrultusunda ücretlendirilmesi gerekir.



12

Uzaktan çalışmayla evden çalıştığım için elektrik ve internet faturası gibi maliyetler-
im arttı. Diğer taraftan öğle yemeklerimi eskiden işyerinde yiyordum, şimdi evde hem 
zaman hem de maliyet bakımından imkânlarımı zorlayarak kendim hazırlıyorum. 
Tüm bu maliyetleri patronun karşılaması gerekmez mi?

Bu tür maliyetlerin ne şekilde ve kim tarafından sağlanacağı, uzaktan çalışma 
sözleşmesinin esaslı hususlarından biridir. Uzaktan çalışma yapacak olan işçi, sözleş-
mede bu kısımlara özellikle dikkat etmeli ve kesinlikle kendisi üstlenmemelidir. Tüm 
bu maliyetlerin -mümkünse kalem ve miktar bakımından belirli hale getirilmek sureti-
yle- patron tarafından karşılanacağı hususunun sözleşmede açıkça yer alması işçiye 
alacağını talep etme kolaylığı sağlar. Eğer ki sözleşmede bu maliyetlerin nasıl karşıla-
nacağı hakkında açık bir hüküm yoksa; işin yapılmasından doğan veya yapılması için 
zorunlu olan giderleri karşılamak patronların yükümlülüğündedir. Bu tür giderleri 
belgelendirerek patrondan talep etmelisiniz.
Bu süreçte çok yaygın olduğu üzere daha önce işyerinde çalışmaktayken salgın ned-
eniyle onaysız uzaktan çalışmaya geçtiyseniz önceki çalışma koşulları uzaktan 
çalışmada da geçerli olacaktır. Yani öğle yemeğiniz daha önce işyeri tarafından 
sağlanıyorsa evden çalışmada da yine patron tarafından sağlanmalıdır.

Uykusuz Dergisi çizeri Yetkin Gülmen uzaktan çalışma broşürü için hazırladığı çizim.
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Uzaktan çalışırken kölelik koşullarına mahkûm değiliz! 
Taleplerimiz var!

Uzaktan çalışmaya geçilen işyerlerinde insanca çalışma ve yaşam koşullarının 
sağlanması için aşağıdaki taleplerin yerine getirilmesi gereklidir. Takipçisi olacağımızı 
ilan ediyoruz.

> 8 saatlik iş günü esnetilemez, dinlenme ve mola hakkı gasp edilemez: 
8 saatlik iş günü emekçilerin tarihsel kazanımıdır, uzaktan ya da işyerlerinde çalışırken 
bu hakkın gaspına izin verilemez. Öğle yemeği ve molalar haktır, uzaktan çalışma 
bahanesiyle yok sayılamaz.

> Fazla çalışma ödemeleri eksiksiz yapılmalıdır: Tüm çalışma şekillerinde, haftalık 45 
saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Yasalara göre; fazla çalışma, çalışanın saatlik 
ücretinin en az yüzde 50 fazlasıyla ödenmelidir. Ayrıca günlük 11 saati aşan çalışmalar 
için haftalık 45 saat çalışma süresine bakılmaksızın fazla mesai ödemesi yapılmalıdır.

> Fazla çalışmada iki taraflı anlaşma gözetilmelidir: Fazla mesai ödemelerinin 
eksiksiz yapılmasına ek olarak fazla mesaide patron beyanını esas alan, emekçinin 
özel yaşamını hiçe sayan keyfiyetin ortadan kaldırılması, fazla mesaiyi yapacak olan 
emekçinin kabulüyle plan yapılmasını, bu uygunluk alınmadığı durumlarda emekçiye 
fazla mesai yaptırılamaması, bu nedenle çalışana performans ya da ücret anlamında 
herhangi bir yaptırımda bulunulamaması, iş akdi feshi gerekçesi olarak 
gösterilememesi gerekmektedir.

> Çalışanın mesai saatleri haricinde ulaşılamama hakkı kural altına alınmalıdır: 
Mesai saatleri dışında kullanılabilecek bütün iletişim kanallarından ulaşılamaz olma 
hakkımız bulunmaktadır. Mesai saatleri içerisinde veya sonrasında çalışana ulaşmayı 
mümkün kılacak tüm iletişim araçları (bilgisayar, cep telefonu gibi) patron tarafından 
temin edilmeli, çalışanın kişisel iletişim araçları bu amaçla kesinlikle kullanılmamalıdır, 
kullanılması talep edilmemelidir. 8 saatlik günlük mesai saatleri dışında işle ilgili 
ulaşılabilir olunması belirlenmiş her tür çalışma fazla mesaiden sayılmalı ve ilgili 
çalışma süresi ücretlere eklenmelidir. Bunun aksi anlamına gelen esnek çalışma 
koşulları kabul edilmemelidir.

> İzinler haktır, gasp edilemez: Çalışanların yıllık izin, mazeret izni, analık, babalık, 
vefat izni gibi sözleşmede tanınmış izinleri kullanım haklarında uzaktan çalışma 
gerekçesiyle kesintiye gidilemez, bu izinleri kullandıkları durumlarda bu süreleri telafi 
etmeleri beklenmemelidir.

> Ücret kesintisi yapılmamalı, tüm çalışma giderleri patron tarafından 
karşılanmalıdır: Uzaktan çalışma herhangi bir ücret kesintisi için gerekçe teşkil 
edemez. Çalışanın ofisten çalışmada hakkı olan prim gibi ücrete ek gelir kalemlerinde 
uzaktan çalışma gerekçe gösterilerek kesintiye gidilmemelidir. Ayrıca evde çalışırken 
kullanılan elektrik, internet gibi masraflar ya da iş için gerekli tüm araçlar patronlar 
tarafından karşılanmalıdır. Ayrıca uzaktan çalışma düzeninde farklı yerlerde çalışan 
emekçiler için lokasyon farkları ücretlerin emekçiler aleyhine düzenlenmesinde 
gerekçe gösterilemez.
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> İşçi sağlığı ve güvenliği uzaktan çalışmada da patronun sorumluluğunda 
olmalıdır: Uzaktan çalışma için belirlenmiş işçi sağlığı ve güvenliği kurallarına 
uyulmalıdır. İş yerinde çalışırken olduğu gibi çalışma ortamı için gerekli çalışma 
masası, sandalye, fare, klavye, ayak altlığı gibi ekipmanların sağlanmasında 
sorumluluk patronlara aittir. Patron, uzaktan çalıştırdığı işçinin yaptığı işin niteliğini 
dikkate alarak işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, 
gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli 
iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. Ayrıca uzaktan çalışmada çalışanın 
psikolojik sağlığının daha yakından takip edilmesi ve gerekli desteğin verilmesi de 
patronun sorumluluğunda olmalıdır.

> Sağlık sigortası kapsamı uzaktan çalışma gerekçesiyle değiştirilmemelidir: 
Uzaktan çalışma yapan emekçiler için çalışma saatleri içerisinde meydana gelen tüm 
kazalar iş kazası olarak değerlendirilmelidir. Sağlık sigortalarında uzaktan çalışma 
gerekçesiyle kısıtlayıcı, kapsamdan çıkarıcı uygulamalar gerçekleştirilmemelidir.

> Özel hayatın gizliliğini ihlal eden uygulamalar yasaklanmalıdır: Ekran takibi ve 
gözetlenmesi, kamera açma zorunluluğu, ortam dinlemesi yapabilecek dijital 
uygulamaların yüklenmesi gibi özel hayatın gizliliğini ihlal eden tüm uygulamalar 
yasaklanmalıdır. 

> Kreş ve çocuk bakım yardımları yapılmalıdır: Çalışanların evde olması gerekçe 
gösterilerek kreş ya da çocuk bakımı yardımları kesilemez. Evden çalışan ebeveynlerin 
çocuk bakım hizmetleri için kreş tahsis edilmeli ya da çocuk bakımı hizmetleri için ek 
ücret sağlanmalıdır.

> Psikolojik baskı ve mobbing durumunda çalışan beyanı esas alınmalıdır: İş yerinde 
psikolojik taciz ve sistematik baskı uygulamaları durumunda çalışan beyanının esas 
alınacağı iş sözleşmelerine eklenmelidir. Her mobbing beyanı için çalışanlarca 
seçilmiş bir heyetçe durumun denetlenmesi sağlanmalıdır.

> Ofisten çalışırken tanınmış hakların geri alınması talep edilmemelidir: Uzaktan 
çalışma modeli gerekçe gösterilerek çalışanların yeni sözleşme imzalaması istenen 
işyerlerinde ofisten çalışmada verilmiş haklardan hiçbirinden vazgeçilmesi talep 
edilemez, bu hakların uzaktan çalışmada da işçiye sağlanması patronun 
sorumluluğunda olmalıdır.
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Emekçilerin Taleplerini Kabul Ettirmesi İçin Ne Yapması Gerekir?

Gerek çalışma ve gerekse de günlük hayatımızda insanca bir yaşam sürebilmeyi ve 
insan onuruna aykırı uygulamaları ortadan kaldırabilmeyi sağlamak için şimdiye kadar 
bulunmuş en etkili çözüm, örgütlenmek olmuştur. Örgütlü bir işçi, ülkesinde ve 
işyerinde karar ve uygulama süreçlerinde yalnız bir işçiye göre daha güçlü ve etkili 
olacaktır. Örneğin sendika üyesi bir işçinin, o işyerinde başka sendikalı arkadaşı olmasa 
bile danışabileceği ve gerektiğinde dayanışabileceği bir sendikası olduğu için, 
sözleşme imzalarken yalnız bir işçiye göre daha etkili olacağı kuşkusuzdur.

Patronların Ensesindeyiz Ağı Mücadeleye Çağırıyor

Patronların Ensesindeyiz Banka Emekçileri Dayanışma Ağı, Yazılım Emekçileri Dayanış-
ma Ağı ve Patronların Ensesindeyiz çatısı altında bir araya gelen çeşitli sektörlerden 
plaza ofis emekçileri olarak iş yaşamındaki bu köklü değişikliğe karşı kolları sıvadık. İyi 
yanları da olabileceği hayal edilen uzaktan çalışma düzeninin emekçilere uzun 
vadede büyük zararları olduğunu görüyoruz. Konuyu değerlendirdiğimiz geniş 
katılımlı toplantılar, bu saldırıya gereğince karşı koyabilmek için deneyimlerimizi 
birbirimize aktarmamızın önemini bizlere bir kez daha hatırlattı.  
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Patronların Ensesindeyiz ve Birlik Sendikası’ndan 
Ortak Eylem

Patronların Ensesindeyiz Banka ve Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağları olarak, Birlik 
Sendikası ile birlikte uzaktan çalışmanın sınırlarını patronlar lehine yok eden yönet-
meliğe karşı 13 Mart 2021 günü yaptığımız basın açıklamasıyla ilk yanıtı verdik. Beşik-
taş’ta düzenlenen eylemde yeni yönetmeliğin muğlâk bırakılan maddeleriyle iş 
yaşamında patronlara sınırsız alan açtığı vurguladık. Yasal haklarını bile almakta zorla-
nan emekçilerin bir de bu yasa kullanılarak patronların dayatmalarıyla baş başa bıra-
kan yönetmeliğin kabul edilemez olduğunu vurguladık. Uzaktan çalışmada talepler-
imizi daha yüksek sesle dile getirmek için bir araya geldik.



UZAKTAN ÇALIŞANLAR 
ÖRGÜTLÜLÜĞE DAHA YAKIN OLMALI

Kazanılmış haklarımızı elimizden alan, mesai saati 
kavramını ortadan kaldıran, patronların karşılaması 
gereken birçok gideri emekçinin sırtına yükleyen 

düzenlemelere karşı bir araya gelmeliyiz. Gücümüz 
örgütlülüğümüzden gelir. 

Seminerler, hukuk bilgilendirmeleri, toplantılar ve 
eylemler yapmaya devam edeceğiz. 

Patronlar istedikleri hayali kursunlar, biz uzaktan 
çalışsak da birbirimizden uzak olmayacağız. 

Haydi dayanışmaya, haydi sendikaya katılmaya!

@BirlikSendikasi iletisim@birliksendikasi.org

www.birliksendikasi.org@birliksendikasi

@birliksendikasi

0 (530) 662 52 36

Çınar Mah. Yukarı Tahsin Bey Sk. Erhan Bey Apartmanı No:18/C İdealtepe-Maltepe/İstanbul 


