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SİRKÜ NO: 2021-14 

 

KONU: Uzaktan Çalışma Yönetmeliği hk. 

 

 

Uzaktan çalışma uygulaması, uzun süredir çalışma hayatında fiilen uygulanmakta iken 

2016 yılında çıkarılan 6715 sayılı kanun ile İş Kanunu’na eklenmiş ve yasal bir zemine 

kavuşturulmuştu. Uzaktan çalışmanın detaylarının, yönetmelik ile belirleneceği de aynı 

kanunda hüküm altına alınmıştı. 

 

2016 yılından beri çıkarılması beklenen yönetmelik, nihayet, 10.03.2021 tarihli ve 

31419 sayılı Resmi Gazete’de “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” adıyla yayımlanmıştır.  

 

Uzaktan çalışmanın ana hatları, yönetmelikte belirtilen şekliyle aşağıda özetlenmiştir: 

 

(1) 

1) Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri, yazılı şekilde yapılır. Sözleşmede; işin 

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

tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, 

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

 

2) Gerekli olması halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler 

iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanır. Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin 

karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenir.  

 

3) Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş 

sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanması esastır. İş araçlarının 

işveren tarafından sağlanması halinde, bunların işçiye teslim edildiği tarihteki bedellerini 

belirten iş araçları listesi, işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edilir.  

 

4) Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilir. 

Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde 

değişiklik yapılabilir. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat 

hükümlerine uygun olarak yapılır.  

 

5) Uzaktan çalışmada iletişimin yöntemi ve zaman aralığı uzaktan çalışan ile işveren 

tarafından belirlenir. 
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6) İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği 

önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini 

sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.  

 

7) Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi 

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

çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz.  

 

8) İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilir veya hâlihazırda 

işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma 

sözleşmesine dönüştürülebilir. 

 

(2) İşçinin, uzaktan çalışma yapma talebi ile ilgili hususlar aşağıdadır:  

a) Talep yazılı olarak yapılır.  

b) Talep işyerinde belirlenen usul doğrultusunda işverence değerlendirilir.  

c) Talep değerlendirilirken, işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan çalışmaya uygunluğu 

ile işverence belirlenecek diğer kıstaslar kullanılır. 

 

(3) Talebe ilişkin değerlendirme sonucunun otuz gün içinde işçiye talebin yapıldığı 

usulle bildirilmesi esastır.  

 

(4) Talebin kabul edilmesi halinde 5 inci maddede belirtilen hususlara uygun şekilde 

sözleşme yapılır.  

 

(5) Uzaktan çalışmaya geçen işçi, ikinci fıkrada belirtilen usulle tekrar işyerinde çalışma 

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

 

(6) Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında 

veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi 

veya onayı aranmaz. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

 


