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ÖZ
Covid-19 Salgını, tüm dünyada 

çalışma yaşamını derinden etki-
lemiş, çok kısa sürede köklü deği-
şikliklere neden olmuştur. Salgının 
çalışma yaşamı üzerine en önemli 
etkilerinden biri de çalışma şekil-
leri üzerine olmuş, tele çalışmanın 
bir şekli olan evden tele çalışma-
nın boyutunun genişlemesine yol 
açmıştır. Bu çerçevede çalışma, 
salgınının tele çalışma üzerine 
etkilerini farklı boyutlarıyla ele al-
mayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tele 
Çalışma, Covid-19, İş-Yaşam Den-
gesi, Bağlantıyı Kesme Hakkı.

IS COVID-19 OUTBREAK A 
TURNING POINT FOR TELE-
WORK?

ABSTRACT
The Covid-19 Outbreak has de-

eply affected work life all around 
the globe, causing radical changes 

in a very short period. One of the 
effects of this outbreak is the way 
we work; it has led to propagation 
of telework from home. In this con-
text, following study aims to add-
ress the effects of the outbreak on 
telework in different dimensions.  
  Keywords: Telework, Covid-19, 
Work-Life-Balance, Right-to-Dis-
connect.

GİRİŞ
Tele çalışma geçmişi 1970’li yıl-

lara kadar dayanan standart dışı 
bir çalışma şeklidir. Diğer stan-
dart dışı çalışma şekillerine göre 
2020 yılındaki Covid-19 Salgını’na 
kadar uygulama alanı, sahip ol-
duğu özellikler nedeniyle oldukça 
sınırlı düzeyde kalmıştır. Ancak 
salgın ile birlikte tele çalışmanın 
bir şekli olan evden tele çalışma; 
toplumun ve çalışanların sağlığını 
korumaya yönelik sosyal mesafe 
uygulamaları, işletmelerin faali-
yetlerini tamamen veya kısmen 
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sürdürme isteği, çalışanların işle-
rinin korunması, salgının ekono-
mi üzerindeki olumsuz etkilerinin 
azaltılması, okulların kapanması 
sonucu iş-yaşam dengesi sağlama 
zorunluluğu gibi nedenlerle kamu 
ve özel sektörde zorunlu, düzenli, 
tam zamanlı, evden tele çalışma 
yapabilecek işgücünün önemli bir 
bölümünü kapsayan bir çalışma 
şekli haline gelmiştir. Üstelik ulus-
lararası ve ulusal düzeyde yapılan 
çok sayıda araştırma; salgın son-
rasında da tele çalışma ve evden 
tele çalışmanın boyutunun sal-
gın öncesine göre önemli ölçüde 
artacağını ve tele çalışma konu-
sunda salgın öncesinden farklı 
yeni uygulamalarının ortaya çıka-
cağını göstermektedir.

Bu çalışmada Covid-19 Sal-
gını ile ortaya çıkan gelişmeler 
çerçevesinde; öncelikle tele çalış-
ma kavramı ve şekilleri üzerinde 
durulacak daha sonra tele çalış-
manın gelişimi, temel özellikleri, 
ülkeler tarafından teşvik edilme 
nedenleri, çalışanlar ve işletmeler 
üzerine etkileri, tele çalışma ile ilgili 
uluslararası ve ulusal düzenleme-
ler salgın öncesi ve sonrası boyutu 
ile ayrıntılı şekilde ele alınacaktır. 
Son olarak genel olarak tele çalış-
ma ve evden tele çalışmanın salgın 
sonrası geleceğine yönelik olası 
sonuçlara yer verilecektir.

1. TELE ÇALIŞMA KAVRAMI 
Tele çalışma konusunda he-

nüz literatürde bir kavram birliği 
bulunmamaktadır. Tele çalışma 
kavramı yerine aralarında bazı 
farklılıklar bulunmasına rağmen 
çok sayıda farklı kavramın birbi-
ri yerine veya birlikte kullanıldığı 
görülmektedir. Bu kavramlar ara-
sında; telecommuting, e-çalışma 
(e-work), sanal çalışma (virtual 
work), mesafeli çalışma (distance 
working), dağıtılmış çalışma (dist-
ributed work ), workshifting, es-
nek çalışma (flexible work), evde 
çalışma (work at home), uzaktan 
çalışma (remote work) sayılabilir 
(ILO, 2016:2; ILO, 2020a). Bu kav-
ramlardan örneğin; bilgi ve ileti-
şim teknolojilerinin kullanılmadığı 
evde çalışma ile tele çalışmanın 
bir şekli olan evden tele çalışma 
(telework from home) birbirinden 
farklı kavramlardır (Messenger, 
2019: 289; ILO, 2020a; ILO, 2021). 

Diğer taraftan ülkeler arasında 
da kavram birliği söz konusu değil-
dir. Örneğin; Avrupa’da telework, 
ABD ve Hindistan’da telecommu-
ting, Kanada’da workshifting, Bir-
leşik Krallık’ta remote work kav-
ramı kullanılmaktadır (ILO, 2016: 
8; Messenger, 2019: 289; Eurofound 
ve ILO, 2017: 3). Bunlardan telecom-
muting kavramı ilk olarak ABD’de 
Jack M. Nilles tarafından 1973 yılın-
da kullanılmıştır (ILO, 2016: 2).

Kavramların birbiri yerine kul-
lanımı ise; tele çalışmanın gerçekte 
ne olduğunun, istatistiksel olarak 
ölçümüne nelerin dâhil edileceği-
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nin belirlenmesinde sorunlara ne-
den olmaktadır (ILO, 2016: 2). 

Ayrıca evrensel olarak kabul 
edilen bir tele çalışma tanımı da 
bulunmamaktadır. Bunun ne-
denleri arasında; tele çalışmanın 
birbirinden farklı bir dizi çalışma 
şeklini kapsaması, gelişen 
teknoloji ile birlikte sürekli yeni 
tele çalışma şekillerinin ortaya 
çıkmasıdır. ILO literatürde 50’den 
fazla tele çalışma tanımı sapta-
mıştır. Ancak tanımlar farklı olsa 
da tele çalışma tanımları üzerinde 
yapılan bir analiz bu tanımların üç 
temel unsura yer verdiğini göster-
mektedir. Bunlar; “organizasyon”, 
“mekân” ve “teknolojidir”. Tanım-
ların yüzde 60’dan fazlası bu un-
surların en az ikisinin birleşimine 
dayanmaktadır (Tokol, 2003; ILO, 
2016: 3).

ILO; 1990 yılında tele çalışmayı 
”işyeri merkezinden uzak bir 
mekânda, işyerindeki çalışanlar-
dan ayrı yapılan ve yeni teknoloji-
lerin bu ayrılmayı iletişim olanak-
ları sağlayarak temin ettiği çalışma 
şekli” olarak tanımlamıştır (Tokol, 
2013). 

Avrupa düzeyindeki işçi ve iş-
veren örgütleri (Avrupa Sendika-
lar Konfederasyonu, Avrupa İş-
letmeler Konfederasyonu, Avrupa 
Kamu İşverenleri ve İşletmeleri 
Merkezi, Esnaf ve Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeler Merkezi) ara-
sında 16.07.2002 tarihinde imza-
lanan Avrupa Tele Çalışma Çerçe-

ve Anlaşması’nın 2. maddesi; tele 
çalışmayı “bir iş sözleşmesi veya 
iş ilişkisi çerçevesinde, bilgi ve 
iletişim teknolojileri kullanılarak, 
işverenlerin işyerlerinde de yapı-
labilecek bir işin, bu işyerlerinden 
uzakta düzenli olarak yürütüldüğü 
bir iş düzenleme ve/veya gerçek-
leştirme biçimi” olarak tanımla-
mıştır. 

Çerçeve Anlaşma farklı tele 
çalışma şekillerini kapsayacak 
şekilde geniş kapsamlı bir tanım 
yapmıştır. Ancak Eurofound’un 
“Avrupa Birliği’nde Tele Çalışma 
2010 Raporu’na” göre; üye ülkeler-
deki işçi ve işveren örgütleri ara-
sında hangi tele çalışma şeklinin 
Çerçeve Anlaşma’daki kriterleri 
karşıladığı, “düzenli (regular)” teri-
minin düzenli yapıldığı sürece haf-
tada ne kadar süre anlamına geldi-
ği uyuşmazlığa neden olmaktadır. 
Çerçeve Anlaşma’daki tanım bazı 
AB üyesi ülkelerde yasal düzen-
lemeler veya ulusal düzeyde toplu 
sözleşmelerde kullanılırken, bazı 
üye ülkeler Çerçeve Anlaşma’nın 
tanımındaki bazı kriterleri geniş-
leterek veya onları çıkartarak ken-
dilerine özgü daha kesin tanımlar 
oluşturmuşlardır (ILO, 2016: 3).

2. TELE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ
Uygulamada her biri çalışan-

lar ve işletmeler açısından fark-
lı olumlu ve olumsuz etkiye sa-
hip çok sayıda tele çalışma şekli 
bulunmaktadır. Bu tele çalışma 
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şekilleri sahip oldukları özellikler 
dikkate alınarak farklı şekilde 
sınıflandırılmaktadır. Buna göre 
tele çalışma genel olarak;

İşin yapıldığı yere göre; evden 
tele çalışma, tele merkez esas-
lı tele çalışma (telecenter based 
telework), mobil çalışma (mobile 
work), esnek tele çalışma düzen-
lemeleri (flexible telework arran-
gements) şeklinde belirtilebilir. 

Evden tele çalışma (evden 
çalışma) çalışanların yaşadıkları 
evlerde yaptıkları tele çalışmayı 
ifade etmektedir. Evden tele çalış-
ma bağımlı statü ile bir işverene 
bağlı olarak veya bağımsız statü ile 
bir veya birden fazla müşteri ile ya-
pılabilmektedir. 

Tele merkez esaslı tele çalışma 
çalışanların, evleri ve işyeri mer-
kezi dışında, bilgisayar ve iletişim 
olanakları ile donatılan elektronik 
merkezlerde çalışmalarını ifade 
etmektedir. Evden tele çalışma-
nın sakıncalarını gidermek, her ev 
için teknolojik alt yapı oluşturma 
maliyetlerini düşürmek amacıyla 
işverenlerin yöneldiği tele merkez 
esaslı tele çalışma temel olarak 
yerel tele çalışma merkezleri, uzak 
tele çalışma merkezleri olarak sı-
nıflandırılmaktadır. 

Yerel tele çalışma merkez-
leri genel olarak çalışanların 
evlerine yakın mesafede 
oluşturulan elektronik donanımlı 
merkezlerdir. Bir veya birden 
fazla işveren, çalışanlar, yerel 

yönetimler, 3. kişi veya organi-
zasyonlar tarafından kâr amacıyla 
kurulabilmektedir. 

 Uzak tele çalışma merkezleri 
yerel tele çalışma merkezlerine 
göre işyeri merkezine daha uzak 
elektronik donanımlı çalışma 
merkezleridir. Uzak tele çalışma 
merkezleri temel olarak teleköy-
ler, uydu tele çalışma merkezleri 
olarak sınıflandırılmaktadır. 

Teleköyler (telecottage) kırsal 
alanlarda kurulan elektronik do-
nanımlı merkezlerdir. Teleköyler 
kuruldukları bölgede her boyutta-
ki işletmeye hizmet sunabilmekte, 
bazı küçük işletmeler için büro iş-
levi görebilmektedir. 

Uydu tele çalışma merkezleri 
(satalitte telework centers) coğrafi 
olarak işyeri merkezinden uzakta 
ancak onunla sürekli olarak ileti-
şim içinde olan elektronik dona-
nımlı merkezlerdir. Uydu tele ça-
lışma merkezleri işyeri merkezi ile 
aynı ülke içinde veya işin daha dü-
şük maliyetle yapılmasını sağladı-
ğı için işyeri merkezinden farklı bir 
ülkede-sınır ötesi (offshore) oluş-
turulabilmektedir (Erdem, 1997: 
77-103). 

Mobil çalışma evde, müşte-
rinin işyerinde veya yolda işyeri 
dışında herhangi bir yerde bilgi 
iletişim teknolojileri kullanılarak 
yapılan çalışma şeklini ifade et-
mektedir. Mobil çalışma ülkelere 
göre değişmekle birlikte genel 
olarak bilgi iletişim teknolojileri 
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sektörü, mesleki ve bilimsel faali-
yetler, finans ve sigorta hizmetle-
rinde uygulanmakta, özellikle büro 
destek çalışanları, yöneticiler ve 
eğitimciler tarafından tercih edil-
mektedir (Eurofound, 2020e: 7,9).

 Esnek tele çalışma düzenleme-
leri çalışanların ve işletmelerin ge-
reksinimleri doğrultusunda farklı 
tele çalışma şekillerinin bir araya 
getirilmesi ile oluşturulmaktadır 
(Erdem,1997:106,108-109).

3. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
TELE ÇALIŞMANIN GELİŞİMİ

3.1. Covid-19 Öncesi Dönem
Tele-çalışma fikri ilk olarak 1973 

Petrol Krizi sonrası ABD’de ortaya 
atılmıştır. Artan petrol fiyatlarına 
bağlı olarak işe gidiş- geliş ma-
liyetinin yükselmesi, gelecekte 
maliyet artışının kalıcı olup-olma-
yacağı konusundaki endişeler bu 
fikrin ortaya atılmasında önemli 
rol oynamıştır (ILO, 2016:1). Litera-
türde tele çalışma ile ilgili ilk tar-
tışmalar, dönemin bilgisayar ve 
telefonları çalışanların hareketlili-
ğine izin vermediğinden evden tele 
çalışma üzerine yoğunlaşmıştır. 

Tele çalışma 1970 ve 1980’li yıl-
larda ABD’de diğer sektörlere, eya-
letlere ve diğer ülkelere yayılma-
dan önce ilk olarak işlerin esnek 
olduğu, işe gidiş- geliş maliyetinin 
yüksek olduğu, bilgi iletişim tek-
nolojilerinin kullanıldığı Califor-
nia eyaletindeki bilgi endüstrileri 

gibi sınırlı sektör ve coğrafi alanda 
uygulanmıştır (ILO, 2016, 4; Euro-
found ve ILO, 2017: 3).

 1990’lı yıllarda ise; bilgi ve ile-
tişim teknolojilerinin gelişmesi, 
bilgisayar, cep telefonu maliyet-
lerinin düşmesi, internetin yay-
gınlaşması, işletmelerin ve çalı-
şanların esneklik arayışı, küresel 
rekabet (Alkan Meşhur, 2010: 3; 
Eurofound ve ILO, 2017: 3; Euro-
found 2020c: 1), ülkelerin izlediği 
politikalar tele çalışmanın gelişi-
mini etkilemiştir. 

Tele çalışmanın boyutunu 
halen ülkeler arasında karşılaş-
tırmak güçtür. Tele çalışmanın 
evrensel bir tanımının olmaması, 
farklı tele çalışma şekillerinin 
bulunması, tele çalışma oranının 
belirlenmesinde kullanılan kri-
terlerin her ülkede birbirinden 
farklı olması, düzenli ve yeterli 
istatistiki verilerin bulunmaması 
bu konuda önemli sorunlar yarat-
maktadır. Örneğin; bazı ülkeler-
de sadece bağımlı tele çalışanlar, 
bazı ülkelerde hem bağımlı hem 
bağımsız tele çalışanlar tele ça-
lışma verilerine dâhil etmekte; 
her ülke tele çalışanların oranının 
belirlenmesinde farklı nüfus 
gruplarını (çalışma çağındaki 
nüfus, tüm bağımlı ve bağımsız 
çalışanlar, formel sektörde bağım-
lı çalışanlar vd.) dikkate almak-
ta; çalışma süreleri (haftalık- beş 
gün, birkaç gün, bir gün veya daha 
kısa- aylık veya asgari çalışma 
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süresi) ve çalışma sıklığı (düzen-
li (regular)-ara sıra (occasional-
ly)) konularında ülkeler arasında 
önemli farklılıklar bulunmakta-
dır. Hatta ABD’de bu konuda farklı 
kriterler dikkate alınarak oluştu-
rulmuş dört farklı istatistiki veri 
bulunmaktadır (Messenger, 2019: 
289-295).

 Bu durum dikkate alına-
rak veriler incelendiğinde; tele 
çalışanların oranı ülkelere göre 
değişmekle birlikte Covid-19 Sal-
gını’na kadar yavaş ve sınırlı bir 
artış göstermiştir. Salgın öncesi 
tele çalışma ara sıra ve çoğunluk-
la işyerindeki çalışmaya ek olarak 
evden gerçekleştirilmiştir. Küre-
sel düzeyde 2019 yılında düzenli 
olarak tele çalışanların oranı sa-
dece yüzde 3 olmuştur. ABD’de 
2017-2018 yılları arasında bağımlı 
çalışanların yüzde 25’i evden ara 
sıra tele çalışma yapmış, bağım-
lı çalışanların sadece yüzde 2’si 
düzenli olarak haftada beş gün 
evden çalışmıştır. Fransa’da haf-
tada bir gün tele çalışanların oranı 
yüzde 3, haftada üç ve daha fazla 
gün tele çalışanların oranı yüzde 
0.9 olmuştur. Japonya’da 100’den 
fazla çalışanı olan 2032 işletme-
de 2016 yılında yapılan bir kamu 
araştırmasına göre; işletmelerin 
sadece yüzde 13.2’si (üçte ikisi 
mobil çalışma olmak üzere) farklı 
tele çalışma şekilleri uygulamış, 
bu işletmelerin yaklaşık yarısında 
tele çalışanların oranı yüzde 5’in 

altında kalmıştır. Japonya’da tele 
çalışma çalışanlar tarafından iş-
yerindeki çalışma saatleri dışında 
işlerini tamamlamak için bir araç 
olarak görülmüş, informel olma 
eğilimi göstermiştir (ILO, 2021: 53, 
111, 147).

AB27’de ise; 2019 yılında 
çalışanların sadece yüzde 5.4’ü 
evden düzenli tele çalışma yap-
mış, bu oran 2009 yılından 2019 
yılına kadar oldukça sabit kalmış-
tır. Aynı dönemde ara sıra evden 
tele çalışanların oranı 2009 yılında 
yüzde 5.2, 2019 yılında yüzde 9 ol-
muştur. Covid-19 öncesi AB27’de 
tele çalışanların oranı ülkeler 
arasında farklılık göstermektedir. 
2019 yılında düzenli olarak veya 
ara sıra evden tele çalışanların 
oranı İsveç, Finlandiya ve Hollan-
da’da yüzde 30’un üzerinde, AB 
ülkelerinin yarısında yüzde 10’nun 
altındadır. Belçika, Fransa, Por-
tekiz’de oran iki uç arasında yüz-
de 15-24 aralığındadır (European 
Commission, 2020).

Oranın AB ülkeleri arasında 
farklılık göstermesinde; tekno-
lojik alt yapının varlığı ve kalitesi, 
ülkelerin sosyo-kültürel yapısı, 
örgüt kültürü, sektörel yapı, işlet-
me ölçeği, işgücünün vasıf düzeyi 
ve yaşı, bağımsız çalışanların ora-
nı, iş-yaşam dengesi sağlama is-
teği (OECD, 2020a; European Com-
mision, 2020) tele çalışma ile ilgili 
yasa ve toplu sözleşmelerdeki dü-
zenlemeler gibi çok sayıda fak-
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tör rol oynamaktadır (Eurofound, 
2020b: 8). 

3.2. Covid-19 ve Tele Çalışma
Tele çalışma Covid-19 ile birlik-

te 2020 öncesinden farklı ve yeni 
bir boyut kazanmıştır. Salgın ile 
birlikte toplumun ve çalışanların 
sağlığını korumaya yönelik sosyal 
mesafe uygulamaları, işletmele-
rin faaliyetlerini tamamen veya 
kısmen sürdürmesi gerekliliği, 
çalışanların işlerinin korunma-
sı, salgının ekonomi üzerindeki 
olumsuz etkilerinin azaltılması ve 
ekonominin devamlılığının sağ-
lanması, okulların kapanması ile 
iş-yaşam dengesi sağlama zorun-
luluğu gibi nedenlerle evden tele 
çalışma hükümetlerin ve işveren-
lerin teşviki (Eurofound, 2020d: 33) 
ile kamu ve özel sektörde çok kısa 
sürede, kitlesel olarak, zorunlu, 
düzenli, tam zamanlı, evden tele 
çalışma yapabilecek işgücünün 
önemli bir bölümünü kapsayan bir 
çalışma şekli olarak uygulanmaya 
başlanmıştır. 

Evden tele çalışma bazı ülke-
lerde işverenin tek taraflı iradesi ile 
toplu veya bireysel iş sözleşmesine 
gereksinim duyulmadan uygula-
maya konulmuş, bu durum esnek 
çalışma düzenlemelerinin tipik 
özelliği olan gönüllülük ilkesini de 
ortadan kaldırmıştır (Eurofound, 
2020d: 33) . Evden tele çalışmadaki 
artışa karşılık özellikle ev dâhil 
müşterinin işyerinde veya yolda 

işyeri dışında herhangi bir yerde 
belli bir mekâna bağlı olmadan bil-
gi iletişim teknolojileri kullanılarak 
yapılan çalışma şeklini ifade eden 
mobil çalışma salgından olumsuz 
şekilde etkilenmiştir

Aslında salgın hastalık, deprem, 
olumsuz hava koşulları gibi doğal 
afetlerde büyük boyutta evden tele 
çalışmanın uygulanması Covid-19 
öncesinde de söz konusudur (Gu-
yot ve Sawhill, 2020). Nitekim 
ABD’de 2000 yılında kuş gribinde 
federal hükümet federal devlet 
kurumları çalışanlarını evden tele 
çalışmaya teşvik etmiştir (Mes-
senger, 2019: 287). 11 Eylül 2001 
Olayları ve ardından gelen şarbon 
saldırıları ülkede tele çalışmaya 
duyulan ilgiyi arttırmıştır. 2010 yı-
lında da federal hükümet; federal 
devlet kurumlarının bir tele ça-
lışma planı geliştirmelerini ve ça-
lışanları bunu kullanmaya teşvik 
etmelerini öngören “Tele Çalışma 
Geliştirme Yasası” ile tele çalış-
maya yeniden öncülük etmiştir. 
ABD dışında Yeni Zelanda’nın Ch-
ristchurch şehrinde birçok işletme 
2010 ve 2012 yılları arasında ger-
çekleşen bir dizi deprem sırasında 
işletmelerin kapatılmasının ar-
dından evden tele çalışma şekline 
geçmiştir (Guyot ve Sawhill, 2020).

Ancak her iki ülkede de ev-
den tele çalışmanın boyutu Co-
vid-19 Salgını sırasındaki kadar 
geniş olmamıştır. Salgın birlikte 
ABD, AB27,Birleşik Krallık, Norveç 
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ve diğer birçok ülkede evden tele 
çalışma adeta norm haline dönüş-
müştür (European Commission, 
2020). 

Eurofound’un 2020 yılında-
ki ilk tahminlerine göre; AB27’de 
çalışanların yüzde 40’na yakını 
düzenli, tam zamanlı evden tele 
çalışmaya geçmiştir (European 
Commission, 2020). AB27’de ev-
den tele çalışmada en önemli artış, 
virüsten en çok etkilenen ülkeler-
de ve tele çalışmanın salgın önce-
sinde de uygulandığı Finlandiya, 
Lüksemburg, Hollanda, Belçika, 
Danimarka gibi ülkelerde gerçek-
leşmiştir (ILO, 2020b: 3). 

Ayrıca Eurofound’un 2020 yı-
lında iki aşamalı olarak yaptığı 
e-ankete göre; AB27’de salgın bo-
yunca evden tele çalışanların yüz-
de 54’ü önceden evden tele çalışan, 
yüzde 46’sı ilk defa evden tele ça-
lışan olmuştur. İlk defa evden tele 
çalışanların oranı genç işçilerde 
(18-34) diğer yaş gruplarına göre 
(yüzde 49) nispeten daha yüksek-
tir (Eurofound, 2020a: 33). 

ABD’de de 2020 Nisan başında 
çalışanların yarıdan fazlası düzenli 
evden tele çalışmaya geçmiştir. Bu 
2017-2018 yıllarında ara sıra ev-
den tele çalışanların iki katından 
fazladır (OECD 2020c:8). Japon-
ya’da ise diğer ülkelere göre sal-
gın öncesi düşük olan tele çalışma 
oranı; salgın sırasında da büyük 
bir artış göstermemiştir. Bunun 
nedenleri arasında; diğer ülkele-

re göre salgın nedeniyle hasta ve 
ölüm sayılarının daha az olması, 
hükümetin fazla zorlayıcı olmayan 
uygulamaları, birçok işletmenin 
tele çalışmaya hazır olmaması, iş-
letmelerin kurumsal sorunları ile 
yüz yüze iletişime dayanan örgüt 
kültürü sayılabilir (Okuba, 2020: 2; 
ILO, 2021: 111-112). 

Çok kısa sürede evden tele ça-
lışmaya geçiş ise; daha önce tele 
çalışma deneyimi olmayan AB ül-
keleri ile diğer ülkeler, hiçbir tele 
çalışma deneyimi olmayan veya 
sınırlı deneyimi olan çalışanlar, 
teknolojik alt yapıya sahip olma-
yan işletmeler için oldukça güç 
olmuştur (European Commission, 
2020).

4. TELE ÇALIŞMANIN TEMEL 
ÖZELLİKLERİ VE COVID-19 ET-
KİSİ
Tele çalışma geçmişten bu yana 

tüm ülkelerde, sektör ve mes-
leklerde yapısı ve sahip olduğu 
özellikler nedeniyle uygulanama-
maktadır. Sektörel açıdan ülkelere 
göre değişmekle birlikte imalat 
sanayi (Japonya istisna), tarım, 
inşaat, turizm, perakende, ulaşım, 
depolama tele çalışmaya uygun 
değildir. Buna karşılık bilgi ve ile-
tişim teknolojileri sektörü, finans 
ve sigorta, büro hizmetleri, eğitim, 
bilimsel, teknik ve mesleki faali-
yetler, kamu yönetimi, gayrimen-
kul tele çalışmanın en fazla uygu-
landığı hizmet sektörleridir (World 
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Economic Forum, 2020: 16; Görmüş, 
2020: 488; Eurofound, 2020c: 12 ). 

Mesleklere ve vasfa göre 
tele çalışma oranı ülkelere göre 
değişmekle birlikte büro memur-
larında (Japonya, Hindistan, ABD), 
bilimsel alanda çalışanlar ve mü-
hendislerde (Japonya ve Hindis-
tan), yüksek vasıflı çalışanlarda 
(yöneticiler, profesyoneller ve 
satış elemanlarında) yüksektir 
(Messenger, 2019: 296). 

Salgın sırasında salgından en 
az etkilenen sektör ve meslekler; 
tele çalışmanın uygulandığı sektör 
ve meslekler olmuştur. Ayrıca Co-
vid-19 ile birlikte tele çalışmanın 
uygulandığı sektör ve meslekle-
rin kapsamının da büyük ölçüde 
genişlediği görülmektedir. Örne-
ğin; Almanya’da salgın döneminde 
daha önce tele çalışma uygulan-
mayan bilişim, pazarlama, turizm 
(seyahat acentaları), müşteri hiz-
metleri ve kamu sektörünün belirli 
alanlarında evden tele çalışmaya 
geçilmiştir (Bozkurt Gümrük-
çüoğlu, 2020: 149). Ayrıca farklı va-
sıf düzeyindeki çalışanlar arasında 
da evden tele çalışma artmıştır. 
Örneğin AB27’de salgın öncesi 
bilgi ve iletişim teknolojileri sektö-
rü alanında çalışmalarına rağmen 
tele çalışma konusunda sınırlı de-
neyime sahip olan teknikerler ve 
diğer orta vasıflı çalışanlar salgın 
sırasında evden tele çalışmaya 
geçmişlerdir (European Commi-
sion, 2020). Ancak Eurofound’un 

e-anketine göre yine de salgın 
döneminde evden tele çalışanlar 
orta vasıflı çalışanların yüzde 
34’ünü, düşük vasıflı çalışanların 
sadece yüzde 14’ünü, yüksek va-
sıflı çalışanların ise yüzde 74’ünü 
(dörtte üçü) oluşturmuştur (Euro-
found, 2020a: 31).

Diğer taraftan tele çalışma ora-
nı işletme ölçeğine bağlı olarak 
da değişmektedir (Okuba, 2020: 
3). Salgın öncesi tele çalışma bü-
yük işletmeler özellikle Çok Ulus-
lu Şirketler tarafından daha fazla 
uygulanmıştır (Tokol, 2019: 226). 
Bu duruma bağlı olarak salgın 
sürecinde de evden tele çalışmaya 
geçiş; KOBİ’lerde büyük işletmele-
re göre daha sınırlı düzeyde kal-
mıştır. Örneğin; Almanya’da 2020 
Mayıs başında yapılan bir ankete 
göre salgın sırasında KOBİ’lerin 
yüzde 88’i yüz yüze çalışma ile 
faaliyet göstermiştir. Japonya’da 
Tokyo ve Osaka Ticaret Odalarının 
yaptığı bir araştırmaya göre; işlet-
me ölçeğine göre tele çalışmanın 
boyutu büyük işletmelerde yüzde 
48, KOBİ’lerde ancak yüzde 10-20 
arasındadır (OECD, 2020c: 15). 

Bu nedenle salgın sırasında 
birçok ülkede KOBİ’lerin hızlı bir 
şekilde tele çalışma kapasitele-
rini geliştirmelerine yardımcı ol-
mak amacıyla gerekli teknolojik 
alt yapıyı oluşturmalarına yöne-
lik finansal desteklerle, işletmeye 
uygun tele çalışma programları 
geliştirmelerini sağlamaya yöne-
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lik teknik destekler sağlanmıştır. 
Örneğin; Japonya’da salgın sıra-
sında işlemelerin tele çalışmaya 
yönelik teknolojik alt yapı oluş-
turma maliyetlerinin yüzde 50’ 
sinin devlet tarafından destek-
lenmesi söz konusu olmuştur. 
İtalya’da İnovasyon Bakanlığı tele 
çalışmaya ve tele eğitime yönelik 
çeşitli web tabanlı araçlara geniş 
bir bakış açısı sunan bir web si-
tesi oluşturmuştur. Amazon Web 
Services, Cisco, Dropbox ve Google 
gibi bazı büyük teknoloji şirketleri 
işletmelere ve çalışanlara bazı ile-
tişim ve paylaşım araçlarına geçici 
ücretsiz erişim olanağı sağlamıştır 
(OECD, 2020b: 2)

Tele çalışanların cinsiyete göre 
dağılımında ise; düzenli tele çalış-
ma oranı kadın ve erkek arasında 
erkekte biraz daha yüksek ol-
makla birlikte ABD, Arjantin, Hin-
distan ve AB’de kadın ve erkekte 
birbirine yakın oranda olmuştur. 
Farklı tele çalışma şekillerinde ise; 
örneğin AB’de kadınlar erkeklere 
göre daha yüksek oranda evden 
tele çalışma (yüzde 57 ’e karşı yüz-
de 43), buna karşılık erkekler ka-
dınlara göre daha yüksek oranda 
mobil çalışma (yüzde 67’e karşılık 
yüzde 33) gerçekleştirmişlerdir. 
Japonya’da ise kadın çalışanların 
tele çalışma oranı erkeklere göre 
oldukça düşüktür (yüzde 14’e kar-
şılık, yüzde 21). Bu durum ülkeye 
özgü cinsiyet rollerinin, iş ve aile 
yaşam modellerinin tele çalışma-

nın boyutunu da şekillendirdiğini 
göstermektedir (Messenger, 2019: 
296).

5. TELE ÇALIŞMANIN ÜLKELER 
TARAFINDAN TEŞVİK EDİLME 
NEDENLERİ
Tele çalışma’nın salgın öncesi 

ve sonrası farklı nedenlerle ülkeler 
tarafından teşvik edildiği görül-
mektedir.

Bazı ülkeler tele çalışmayı; is-
tihdamın arttırılması özellikle 
engelliler, çocuk sahibi kadınlar, 
yaşlılar, azınlıklar gibi dezavantajlı 
grupların istihdama kazandırıl-
ması amacıyla desteklemişlerdir. 
Örneğin; Japonya’da devlet tele 
çalışmayı istihdam sorunlarının 
çözümüne yönelik bir araç olarak 
görmüştür. Bu ülkede yaşlanan 
nüfusla birlikte azalan doğum ve 
kadınların düşük işgücüne katılım 
oranları, 21. yüzyılın başından beri 
toplam işgücüne katılım oranları-
nın azalmasına neden olmuştur. 
Bu nedenle işgücüne katılım ora-
nını arttırmak özellikle küçük ço-
cuğu olan kadınları işgücü piyasa-
sına çekmek amacıyla tele çalışma 
teşvik edilmiştir.

Tele çalışma birçok ülkede 
bölgesel dengesizliklerin gideril-
mesinde özellikle kırsal kesimin 
ekonomik gelişiminde önemli bir 
strateji olarak düşünülmüştür. 
Kırsal kesimin özellikle uzak ve az 
nüfuslu bölgelerde yaşayanların 
istihdama katılımının sağlanması, 
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bu şekilde bu bölgelerin geliştiril-
mesi, büyük coğrafi alana yayılmış 
veya bölgeler arasında ekonomik 
dengesizlik sorunu olan ülkeler 
açısından, Covid-19 öncesi büyük 
önem taşımıştır. İsveç, Avustralya, 
Fransa, Finlandiya, Kanada’nın 
doğu eyaletleri, İrlanda, İtalya, 
İskoçya gibi ülkelerde merkezi ve 
yerel yönetimlerin bu amaç çer-
çevesinde tele çalışmayı teşvik 
ettikleri görülmektedir.

Bazı ülkeler trafik sorunu, 
enerji tasarrufu gibi çevre so-
runlarının çözümüne yardımcı 
olması amacıyla tele çalışmayı 
desteklemişlerdir. Örneğin; bu 
durum 1970’li yıllarda ABD’de tele 
çalışma fikrinin doğmasına neden 
olmuştur. 2017 yılında da Brezil-
ya’da tele çalışma yasasının kabul 
edilmesinde; São Paulo gibi büyük 
kentlerdeki hava kirliliği ve tra-
fik sıkışıklığının azaltılması isteği 
önemli rol oynamıştır. 

Dijitalleşme ve artan iş-yaşam 
dengesi talebi ise; AB ülkelerinde 
tele çalışmanın teşvik edilmesinde 
önemli rol oynamıştır. Ancak bu 
nedenler AB’nin kuzey ve güney 
ülkelerine göre değişmiş, kuzey 
ülkelerinde güneye göre daha et-
kili olmuştur (Eurofound ve ILO, 
2017: 11, 46; Messenger, 2019: 286-
288).

Salgın hastalık ve olağanüstü 
koşullar da tele çalışmanın ülkeler 
tarafından teşvik edilmesinde 
önemli rol oynamıştır. Bu çerçe-

vede Covid-19 Salgını sırasında 
ülkelerin büyük bir bölümünde 
tele çalışmanın teşvik edildiği 
görülmektedir. Bu doğrultuda bir-
çok ülkede ulusal, bölgesel, yerel 
yönetimler tarafından tele çalışma 
ile ilgili çok sayıda politika uygu-
lanmıştır. Ulusal düzeyde uygula-
nan politikalar arasında; 

•	 Salgın süresince işlet-
melere evden tele çalışmaya 
geçmeleri için tavsiyelerde bulun-
ma (Avustralya, Avusturya, Kana-
da, Yeni Zelanda, Polonya, Portekiz, 
Slovakya, İspanya, İsviçre),

•	 Tele çalışma ile ilgili yumu-
şak (soft) hukuk kuralları oluştur-
ma (Avustralya, Belçika, Kanada, 
Fransa, Yunanistan, ABD, Alman-
ya),

•	 Tele çalışma ile ilgili mev-
cut düzenlemeleri gözden geçirme 
(Avustralya, Kolombiya, Fransa, 
Macaristan, İtalya, Kore, Slovenya ),

•	 Tele çalışma ile ilgili yeni 
yasal düzenleme yapma (Şili),

•	 Sınırötesi tele çalışanlar 
için karşılıklı vergi anlaşmaları 
(Belçika, Fransa, Almanya, 
Lüksemburg, Hollanda, İsviçre),

•	 Tele çalışmaya yönelik 
online platformlar, dijital hizmet-
ler sağlama (Avusturya, Kanada, 
İrlanda, İtalya, Letonya, Malezya, 
Meksika, Portekiz), 

•	 Tele çalışma yapan işlet-
meleri destekleme (Avustralya, 
Birleşik Krallık, Hollanda, ABD),
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•	 İşletmelerin tele çalışmaya 
geçmeleri için finansal destek sağ-
lama (Japonya, İspanya, Çin), 

•	 Dijital işletmeleri ülkeye 
çekmek için girişimci vizele-
ri (Start-up visas) (Şili ve 50’den 
fazla ülke) sayılabilir (OECD, 2020c: 
19-20).

6. TELE ÇALIŞMANIN ÇALI-
ŞANLAR VE İŞLETMELER ÜZE-
RİNE ETKİLERİ VE COVID-19 
Tele çalışmanın etkileri ile ilgili 

olarak geçmişten bu yana yapılan 
araştırmalar; iş-yaşam dengesi, 
verimlilik başta olmak üzere birçok 
konuda birbirinden farklı sonuç-
lar ortaya koymaktadır. Araştırma 
bulguları ise; tele çalışmanın şekli, 
sektör ve çalışanlara göre farklılık 
gösterebilmektedir. Örneğin; farklı 
çalışan grupları (sürekli ve geçici, 
bağımlı ve bağımsız, kadın ve er-
kek, yaşlı ve genç, yüksek ve dü-
şük vasıflı, yerli ve göçmen, ülke içi 
ve sınır ötesi (off shore) çalışanlar) 
tele çalışma ile ilgili farklı fırsat ve 
tehditlerle karşı karşıya kalmak-
tadırlar. Bu nedenle bu çalışan 
gruplarının her birinin tele çalış-
maya bakış açısı farklı olabilmek-
tedir (OECD, 2020c: 11). 

Tele çalışma çalışanlar 
açısından; maliyet tasarrufu (işe 
gidiş-gelişle ilgili araç, park, kamu 
ulaşımı, giyim, yemek ve sigorta 
vd.), zaman tasarrufu, düşük ba-
rınma gideri (işletme merkezin-
den uzakta veya kırsal alanda ko-

nut kiralarının daha düşük olması 
nedeniyle), çalışma zamanının 
düzenlenmesinde daha fazla es-
neklik ve özerklik, yüksek verim-
lilik, daha iyi iş-yaşam dengesi 
gibi bir dizi olumlu; buna karşılık 
daha fazla çalışma süresi, iş – ya-
şam dengesinde bozulma, daha 
fazla stres ve sağlık sorunu, ev-
den tele çalışma ile artan konut 
maliyetleri (elektrik, su, doğalgaz, 
vb.), ayrımcılık, sosyal izolasyon, 
daha az görünürlük, daha az gelir 
ve sosyal hak artışı, eğitime erişim 
ve bilgi akışında azalma gibi olum-
suz etkiyi ifade etmektedir (OECD, 
2020c: 11; Eurofound ve ILO, 2017: 1, 
17; ILO, 2016: 15 ).

Konu iş- yaşam dengesi açısın-
dan ele alındığında; tele çalışmanın 
çalışanların iş-yaşam dengesi 
üzerindeki etkisi oldukça belirsiz 
ve çelişkilidir. Tele çalışma bir ta-
raftan çalışanların işe gidiş- ge-
liş için ayırdıkları süre sorunu-
nu ortadan kaldırmakta (evden 
tele çalışma) veya azaltmakta 
(tele merkez esaslı tele çalışma), 
çalışanlara çalışma zamanını 
belirleme konusunda daha fazla 
esneklik ve özerklik sağlamak-
ta böylece çalışanların iş- yaşam 
dengesini olumlu şekilde etkile-
mektedir (Eurofound, 2020c: 26; 
Messenger, 2019: 303). Ancak di-
ğer taraftan çalışanları normal 
çalışma saatleri dışında telefonla, 
e-postayla veya anlık mesajlarla 
ulaşılabilir hale getirmekte böyle-
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ce çalışanların iş-yaşam dengesini 
bozmaktadır. Bu durum; işletme-
deki örgüt kültürünün çalışanla-
rı ağır iş yükü kabul etmeye ve 
ücretsiz fazla çalışma yapmaya 
teşvik etmesi halinde daha da 
kötüleşmekte, bunun sonucunda 
yetersiz dinlenme, iş ile ilgili stres 
ve uyku bozuklukları gibi fiziksel 
ve ruhsal sağlık sorunları orta-
ya çıkabilmektedir (Vargas Llave 
ve Weber, 2020). Düzenli evden 
tele çalışanlarla, mobil çalışan-
lar diğer tele çalışanlara göre iş 
yoğunluğu nedeniyle daha fazla 
sağlık sorunları ile karşı karşıya 
kalabilmektedirler (Eurofound, 
2020c: 35).

Araştırmalar; tele çalışanların 
işyerinde çalışanlardan daha uzun 
süre, fazla çalışma ücreti almadan 
akşamları, hafta sonu ve tatil gün-
lerinde, daha az ara dinlenme sü-
releri ile hatta hasta oldukları za-
manlarda da çalıştıklarını, bunun 
da iş- yaşam dengesini olumsuz 
yönde etkilediğini göstermektedir. 

Tele çalışmanın iş- yaşam 
dengesi üzerine etkisi; tele ça-
lışma şekline, çalışanın bireysel 
özelliklerine, örgüt kültürüne 
göre farklılık gösterebilmektedir. 
Örneğin; mobil çalışma düzenli 
veya ara sıra evden tele çalışmaya 
göre iş-yaşam dengesi açısın-
dan daha sorunludur (Euro-
found ve ILO, 2017: 25; Euro-
found, 2020c: 26). Sınır ötesi tele 
çalışmada ülkeler arasındaki saat 

farklılıkları çalışma zamanının 
farklılaşmasına, tele çalışanın 
iş-yaşam dengesinin bozulmasına 
yol açmaktadır (Tokol, 2019: 227).

Covid-19 Salgını nedeniyle ev-
den tele çalışanların çalışma sa-
atlerini inceleyen araştırmalarda 
da daha önce yapılan araştırma-
lara benzer şekilde evden tele 
çalışanların işyerinde çalışanlara 
göre daha fazla çalıştıkları belir-
lenmiştir (ILO, 2020b: 5). Teknoloji 
şirketi NordVPN Teams’in verile-
rine göre, Birleşik Krallık, Avustur-
ya, Kanada ve ABD’de evden tele 
çalışan bir kişinin bilgisayarında 
oturum açtığı ortalama süre sal-
gından bu yana günde iki saatten 
fazla, Birleşik Krallık’ta çalışanla-
rın haftalık çalışma süresi yüzde 
25 oranında artmıştır. Uzaktan 
bağlantı hizmeti sağlayan Wildgo-
ose tarafından yapılan başka bir 
araştırmaya göre; Birleşik Kral-
lık’ta evden tele çalışanların yüz-
de 44’ünün bir önceki yıla göre 
daha çok çalıştıkları özellikle orta 
ölçekli işletmelerde iş yükünün 
arttığı belirlenmiştir (NTV, 2021).

2020 yılında yapılan bir araş-
tırmaya göre, evden tele çalışanlar 
fiziksel olarak işyerinden ayrı 
kalmaları nedeniyle birebir iş gö-
rüşmelerine veya ekip kontrolleri-
ne daha fazla zaman harcamakta-
dırlar. Çocuk sahibi olan veya evde 
bakmakla yükümlü olduğu kişiler 
bulunan çalışanların, işlerine sa-
bah çok erken saatte başlayarak 
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veya gece geç saate kadar çalışa-
rak ve aralarda çocuk bakımı, ev 
işleri, evde öğretim vb. için molalar 
vererek işgününü daha küçük bö-
lümlere ayırmaları ve işlerini bi-
tirmek için gün içinde ek süre ya-
ratmaları gerekmektedir. Özellikle 
önceden tele çalışma deneyimi 
olmayan veya sadece çok sınırlı 
deneyimi olan çalışanlar işleri ile 
ilgili yerine getirmeleri gereken 
öncelikler ve görevler konusunda 
belirsizlikler yaşayabilmektedirler 
(ILO, 2020b: 5-6). 

Salgın öncesi AB üye-
si bazı ülkelerde tele çalışmanın 
çalışanların iş-yaşam dengesi 
üzerindeki olumsuz etkilerini sı-
nırlandırmak amacıyla “bağlan-
tı kesme hakkı” ile ilgili olarak 
mevzuat ve / veya işkolu ve işyeri 
düzeyindeki toplu sözleşmelerde 
düzenlemeler yapılmaya başlan-
mıştır. Ancak bağlantıyı kesme 
hakkı ile ilgili bu düzenlemeler Co-
vid-19 Salgını’na kadar fazla yay-
gınlık kazanmamıştır (Eurofound, 
2020c: 50). 

Bağlantıyı kesme hakkı konu-
sunda henüz genel kabul gören bir 
tanım bulunmamaktadır. Bununla 
birlikte bağlantıyı kesme hakkı; 
çalışanların; işverenler, işletme-
de çalışanlar veya müşterilerden 
gelen e-mail, çağrı ve mesajlara 
yanıt vermemeleri halinde bunun 
olumsuz sonuçları ile karşı karşıya 
kalmadan çalışma süresi sonunda 
dijital cihazları kapatma hakkı ola-

rak tanımlanabilmektedir (Vargas 
Llave ve Weber, 2020). 

Bağlantıyı kesme hakkı ile ilgi-
li ilk yasal düzenleme 2016 yılında 
Fransa’da, iş yasasının revizyonu 
sırasında yasaya bir madde ekle-
nerek yapılmış, iş yasası 2017 yılın-
da yürürlüğe girmiştir (Eurofound 
ve ILO, 2017: 50). Ancak bu düzen-
lemeden önce de konu ile ilgili ola-
rak Fransız Yargıtayı’nın, 2001 yı-
lında verdiği 99/42727 sayılı Karar 
ile 2004 yılında verdiği 01/45889 
sayılı iki karar bulunmaktadır 
(Gazi Güçlütürk, 2020). 

2016 yılında Fransız İş 
Yasası’nda yapılan düzenlemeye 
göre; bağlantı kesme hakkı iş - 
yaşam dengesi yanında dinlenme 
ve tatil dönemlerine uyum sağla-
ma amacına da yöneliktir. Bu ne-
denle işverenlerin dijital araçların 
kullanımını düzenleyen mekaniz-
malar oluşturması gerekmekte-
dir. Yasaya göre; bağlantı kesme 
hakkını kullanma usulleri, işyeri 
sözleşmesi veya işveren tarafın-
dan hazırlanan işyeri yönetme-
lik ile belirlenmelidir. Bu işyeri 
yönetmeliğinin ayrıca çalışanlar 
ve işletme yöneticileri için eğitim 
ve farkındalık artırma eylemleri 
içermesi gerekmektedir. Euros-
tat’ın tahmine göre; yasada yer 
alan bu düzenleme işgücünün 
yüzde 45-50’si ile işverenlerin 
yüzde 1’inden azını kapsamak-
tadır. Ancak işkolu ve işyeri dü-
zeyinde toplu sözleşmelerle kap-
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sam genişlemektedir (Eurofound, 
2020d: 16).

Fransa’nın ardından Belçika, 
İtalya, İspanya, Kanada, Filipinler, 
Hindistan gibi ülkelerde bağlantıyı 
kesme hakkını içeren yasal dü-
zenlemeler yapılmıştır (Duman, 
2021). Bu ülkeler dışında bağlantıyı 
kesme hakkının yasal olarak dü-
zenlemesi konusu halen Almanya, 
Finlandiya, İrlanda, Litvanya, Mal-
ta, İsveç ve Slovenya gibi birçok 
ülkede tartışılmaktadır (Vargas 
Llave ve Weber, 2020). 

 Bağlantıyı kesme hakkı ko-
nusunda katı ve yumuşak (soft) 
önlemler uygulamaya konul-
maktadır. Katı önlemler arasında; 
çalışanların internet bağlantılarını 
belirli bir süre sonra kapatmak 
veya gelen mesajları engellemek 
yer almaktadır. Yumuşak önlem-
ler arasında ise; işletme tarafın-
dan çalışanlara veya müşterilere 
iş saatleri dışında e-postaları 
yanıtlamaya gerek olmadığını 
hatırlatan mesajlar gönderilmesi 
sayılabilir (Eurofound, 2020d: 17). 

Halen AB düzeyinde bağlantıyı 
kesme hakkı ile doğrudan ilgili bir 
direktif bulunmamaktadır. Ancak 
2021 Ocak ayında Avrupa Parla-
mentosu Genel Kurul oturumun-
da, bağlantıyı kesme hakkı ile ilgili 
olarak hazırlanan bir rapor kabul 
edilmiş, Parlamento AB düzeyinde 
bir direktif hazırlanması yönün-
de çağrıda bulunmuştur (Duman, 
2021).

İş- yaşam dengesi üzerine 
olumsuz etkileri yanında tele ça-
lışma kadınlara, engellilere ve di-
ğer dezavantajlı gruplara yönelik 
ayırımcılığa yol açabilmektedir. 
Özellikle evden tele çalışma 
kadının yükünü arttırabilmekte, 
gelir düşüklüğüne ve sosyal izo-
lasyona yol açabilmekte, kariyer 
fırsatlarını yok ederek, kadının bu-
güne kadar elde ettiği kazanımları 
ortadan kaldırabilmektedir. Evden 
tele çalışmanın erkeklerin aile-
den yalıtılmış olarak çalışmaları-
na olanak sağladığı buna karşılık 
kadınların iş ve aile etkinliklerini 
çalışma saatleri ile bütünleştirme-
lerine yol açtığı ve cinsiyet ayırım-
cılığını evde de güçlendirdiği ileri 
sürülmektedir (Tokol, 2003). Buna 
karşılık evden tele çalışmanın 
kadınların iş-yaşam dengesini 
olumlu yönde etkilediği konusun-
da görüş ve araştırmalar da bulun-
maktadır. Örneğin bir araştırma; 
evden tele çalışan kadınların er-
kek çalışanlara göre iş-yaşam 
dengesi ile ilgili biraz daha olum-
lu sonuçlar tespit etmiştir. Ancak 
tele çalışmanın kadın ve erkeğin 
iş-yaşam dengesi üzerine etki-
si; diğer faktörlerin yanı sıra yasal 
düzenleme, toplumsal cinsiye-
te dayalı işbölümü, örgüt kültürü 
gibi birçok faktöre de bağlıdır (ILO, 
2020b: 18). 

Diğer taraftan tele çalışma 
çalışanlar açısından sosyal izo-
lasyon sorununu da beraberin-
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de getirebilmekte, bu sorun tele 
çalışma şekillerine göre farklılık 
gösterebilmektedir. Örneğin; 
yüksek vasıflı çalışanların tercih 
ettiği mobil çalışma ile tele merkez 
esaslı tele çalışma şeklinde sosyal 
izolasyon sorunu ile karşılaşılma-
maktadır. Buna karşılık evden tele 
çalışmada özellikle düzenli ev-
den tele çalışmada sosyal izolas-
yon sorunu daha belirgin şekilde 
ortaya çıkmakta, ara sıra evden 
tele çalışmada sosyal izolasyon 
sorunu diğerine göre daha sınır-
lı düzeyde kalmaktadır (Erdem, 
1997: 92,106). Sosyal izolasyon ise; 
fiziksel ve ruhsal sağlık maliyet-
lerini arttırmaktadır. Araştırmalar 
tele çalışmanın özellikle yalnızlık, 
sinirlilik, endişe ve suçluluk gibi 
duygular açısından olumsuz bir 
duygusal etkisi olduğunu ve evden 
tele çalışanların işyerinde çalışan-
lara göre önemli ölçüde daha fazla 
stres ve daha fazla fiziksel sağlık 
semptomları yaşadıklarını göster-
mektedir (OECD, 2020c: 13).

İşletmeler açısından tele 
çalışma; yüksek vasıflı çalışanı 
işletmeye kazandırma, boyutları 
ülke sınırını da aşan geniş bir işgü-
cü piyasasından yararlanma, yasa 
gereği istihdam zorluluğu bulunan 
engelliler gibi dezavantajlı grupları 
istihdam etme, işe devamsızlık ve 
çalışan devir hızını düşürme, ve-
rimliliği ve motivasyonu arttırma, 
artan müşteri memnuniyeti, işlet-
me mekânlarından daha etkin bi-

çimde yararlanma, kira, ulaşım gi-
derleri gibi bazı giderlerin azalması 
sonucu maliyetlerde düşüş olarak 
görülmektedir. Buna karşılık tele 
çalışma işletmeler açısından; tek-
nolojik alt yapı oluşturma mali-
yetleri (her ev veya tele çalışma 
merkezi için), teknolojik altyapının 
bulunmadığı bölgelerdeki işlet-
meler açısından rekabet sorunu, 
çalışanları denetleme ve güvenlik 
sorunu (Tokol, 2003; OECD, 2020c: 
17; ILO, 2016: 15) anlamına gelmek-
tedir. 

Günümüzde tele çalışanların 
denetimine yönelik çok sayıda 
araç ve yazılım bulunmaktadır. 
Ancak klavye darbelerini, fare 
hareketini veya çalışanların fizik-
sel konumunu takip eden araçlar 
müdahaleci niteliğe sahip olduk-
larından uzmanlar tarafından ço-
ğunlukla önerilmemektedir (ILO, 
2020b: 9). Tele merkez esaslı tele 
çalışma şeklinde ise; mekânın ve 
teknolojik olanakların ortak kulla-
nımı nedeniyle gizli bilgilerinin ko-
runmasında sorunlar yaşanmak-
tadır (Tokol, 2003).

Tele çalışmanın verimlilik 
üzerine etkisi konusunda araştır-
ma sonuçları da birbirinden fark-
lıdır. Salgın öncesi ABD, Hindis-
tan, Brezilya, Japonya gibi birçok 
ülkede tele çalışanlar üzerinde 
yapılan araştırmalarda özellikle 
işe gidiş- gelişin fiziksel ve ruhsal 
yükündeki azalmanın çalışanların 
verimliliğini olumlu etkilediği, bu 
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sürenin bir bölümünün çalışanlar 
tarafından çalışılarak kullanıldığı 
bunun da verimliliği arttırdığı be-
lirlenmiştir. Buna karşılık çalışma 
süresi sonrasında e-mail ve tele-
fonlara cevap verme zorunluluğu-
nun birçok işletmede çalışanların 
verimliliğini olumsuz şekilde etki-
lediği tespit edilmiştir (Messenger, 
2019: 305). 

Salgın sırasında da evden tele 
çalışmanın çalışanların verimliliği 
üzerine etkisi ile ilgili birçok araş-
tırma yapılmıştır. Örneğin; Ja-
ponya’da yapılan bir araştırmada 
çalışanlar evden tele çalışmada 
işyeri ortamına göre daha az ve-
rimli olduklarını belirtmişlerdir. 
Bunun nedenleri arasında işletme 
bilgi iletişim sistemine erişim için 
kullanılan yazılıma aşina olmama, 
diğer çalışanlarla yüz yüze etkile-
şim eksikliği belirtilmiştir (OECD, 
2020c: 11). Japonya’da yapılan baş-
ka bir araştırmaya göre; yazılım ve 
donanım yetersizliği ve karma-
şıklığı, bazı durumlarda güvenlik 
nedeniyle bazı işlerin işyerinde 
yapılması gereği, evde uygun ol-
mayan çalışma ortamı (özellikle 
iş için tasarlanmış özel bir oda 
eksikliği), işyeri ortamında diğer 
çalışanlarla yüz yüze etkileşim 
yoluyla daha hızlı ve etkili iletişim 
kurulabilme olanağı, evde küçük 
çocukların varlığı çalışanların ve-
rimliliğini olumsuz şekilde etkile-
mektedir (Morikawa, 2020). Evdeki 
küçük çocuk sayısının artması da 

verimlilik üzerine olumsuz etki 
yapabilmektedir. Örneğin; 2020 
yılında yapılan Avrupa Yaşam Ka-
litesi Araştırması’na göre; 12 yaşın 
altında çocukları olan çalışanların 
yüzde 25’i, çocuksuz çalışanların 
yüzde 5’i, 12-17 yaşları arasında 
çocukları olan çalışanların yüzde 
7’si işlerine odaklanmakta güçlük 
çektiklerini belirtmişlerdir (ILO, 
2021: 148). 

Buna karşılık işletmelere yö-
nelik bazı araştırmalarda ise farklı 
sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin; 
ABD merkezli ClearlyRated Şirketi 
tarafından yapılan bir ankete göre 
ankete katılan işletmelerin insan 
kaynakları yöneticilerinin yüzde 
56’sı salgın sırasında evden tele 
çalışmaya geçişin beklentilerinin 
üzerinde olduğunu, yüzde 33’ü ve-
rimliliğin arttığını, yüzde 62’si daha 
sonra bu çalışma şeklini daha fazla 
kullanabileceğini belirtmiştir. An-
kete göre zorunlu olarak yapılan 
evden tele çalışma bile daha fazla 
verimlilik ve daha düşük maliyete 
neden olmuştur (ILO, 2021: 148). 

7. TELE ÇALIŞMA İLE İLGİLİ 
ULUSLARARASI VE ULUSAL 
DÜZENLEMELER
Tele çalışma ile ilgili uluslara-

rası düzenlemeler geçmişten bu 
yana sınırlıdır. Tele çalışmanın 
net biçimde tanımlanamaması, 
tele çalışma şekilleri arasındaki 
farklılıklar tele çalışma konusunda 
uluslararası düzeyde düzenleme 
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yapılmasını engellemektedir.
Uluslararası düzeyde ILO’nun 

tele çalışma ile doğrudan ilgili bir 
sözleşme ve tavsiye kararı bu-
lunmamaktadır. Ancak örgütün 
özellikle evde çalışanlarla ilgili 177 
sayılı Evde Çalışma Sözleşmesi 
(1996) ile 184 sayılı Tavsiye Kararı 
(1996) tele çalışma açısından önem 
taşımaktadır. Ancak Sözleşme 
ve Tavsiye Kararı sadece düzenli, 
tam veya kısmi süreli tele çalışma-
yı içermekte, çalışma süresi sona 
erdikten sonra işini tamamlamak 
için teknoloji kullanarak ara sıra 
evden çalışanlar ile ara sıra evden 
tele çalışanları kapsam dışında 
bırakmaktadır. Bu nedenle olduk-
ça dar kapsamlıdır (ILO, 2021: 111). 

AB düzeyinde de tele çalışma 
ile doğrudan ilgili bir direktif oluş-
turulmamıştır. Ancak bazı direk-
tifler tele çalışanları da kapsayan 
düzenlemeler içermektedir. 
Bu direktifler arasında özellikle 
2003/88/EC sayılı Çalışma Süresi 
Direktifi; 89/391/EEC sayılı Mes-
leki Sağlık ve Güvenlik Çerçeve 
Direktifi, 2019/1158/EU sayılı Ebe-
veyn ve Bakıcılar İçin İş Yaşam 
Dengesi Direktifi, 2019/1152/EU 
sayılı Şeffaf ve Öngörülebilir Çalış-
ma Koşulları Direktifi (Eurofound 
ve ILO, 2017: 43; Eurofound, 2020d: 
7-9) sayılabilir. 

AB düzeyinde tele çalışma ile 
doğrudan ilgili tek belge; Avrupa 
düzeyindeki işçi ve işveren örgüt-
leri arasında 2002 yılında imzala-

nan, AB ülkelerinde yasa ve/veya 
toplu sözleşmelerin oluşturulma-
sında temel alınan, Tele Çalışma 
Çerçeve Anlaşması’dır. Çerçeve 
Anlaşma, Avrupa düzeyinde tele 
çalışanların çalışma koşulları ile 
ilgili genel bir çerçeve oluşturul-
masını, işletme ve çalışanlar için 
esneklik ve güvenlik gereksi-
nimlerinin uzlaştırılmasını ve tele 
çalışanlara işverenin işyerinde 
çalışanlarla aynı koruma düzeyi-
nin sağlanmasını amaçlamaktadır. 

Çerçeve Anlaşma; tele 
çalışmanın gönüllü olması, veri gü-
venliği, (tele çalışanlar tarafından 
profesyonel amaçlarla kullanılan 
ve işlenen verilerin korunmasını 
sağlamak için işverenin gerekli 
önlemleri alması), işverenin tele 
çalışanın mahremiyetine saygı 
göstermesi, genel kural olarak 
işverenin çalışanın kullanaca-
ğı donanımı sağlaması, işverenin 
çalışanın sağlığı ve güvenliğinden 
sorumlu olması, tele çalışanların 
çalışma zamanlarını yönetme 
hakkına sahip olması, tele çalı-
şanların işyerinde çalışan karşı-
laştırılabilir çalışanlarla aynı hak-
lardan yararlanmaları (iş yükü ve 
performans standartları, eğitim ve 
kariyer gelişimi, toplu haklar açı-
sından) konularında düzenlemeler 
getirmektedir (Eur-lex).

Ulusal düzeyde ise; tele çalışma 
ile ilgili düzenlemeler bazı ülkeler-
de genel iş yasası, bazı ülkelerde 
özel iş yasaları içinde yer almak-
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tadır. Özel iş yasası çerçevesinde; 
bazı ülkelerde farklı yasalar içinde 
tele çalışanlarla ilgili düzenleme-
lere yer verilmekte veya evde ça-
lışma yasası tele çalışanlar için de 
uygulanmakta veya özel bir tele 
çalışma yasası kabul edilmektedir 
(Erdem, 1997: 158-161). Özel bir tele 
çalışma yasası bulunan ülkeler 
arasında Kolombiya, El Salvador, 
Peru, Kosta Rika ile bazı Avrupa 
ülkeleri yer almaktadır (ILO, 2021: 
177). Bazı ülkelerde ise; tele çalışma 
ile ilgili hiçbir yasal düzenleme bu-
lunmamaktadır.  

Yasal düzenlemelerin oldu-
ğu Avrupa ülkelerinde yasaların 
şekillenmesinde üç temel yakla-
şım dikkate alınmaktadır. 

Bu yaklaşımlar çerçevesinde 
ülkeler üç farklı grupta toplan-
maktadır. 

Dengeli teşvik - koruma yakla-
şımı; esnek çalışmayı desteklemek 
için bilgi ve iletişim teknolojileri 
kullanımını teşvik eden, bağlantı-
yı kesme hakkını da öngören özel 
mevzuata sahip ülkeler (Belçika, 
Fransa, İtalya ve İspanya),

Teşvik odaklı yaklaşım; esnek 
çalışma şekillerinin olumlu etki-
leri ile iş- yaşam dengesi arasında 
doğrudan bağlantı kuran ancak bu 
çalışma şekillerinin olumsuz et-
kileri ile özel olarak ilgilenmeden 
tele çalışma veya tele çalışmanın 
uygulanmasına ilişkin mevzuata 
sahip ülkeler (Almanya, Litvanya, 
Malta, Polonya, Portekiz ve Ro-

manya), 
Genel düzenleyici yaklaşım: 

esnek çalışma şekilleri ile iş-ya-
şam dengesi arasında doğrudan 
bir bağlantı kurmadan sadece 
tele çalışma veya tele çalışmanın 
uygulanmasını ve bunun iş-ya-
şam dengesi üzerindeki etkisini 
düzenleyen genel mevzuata sahip 
ülkeler (Avusturya, Bulgaristan, 
Hırvatistan, Çekya, Estonya, Yu-
nanistan, Macaristan, Hollanda, 
Slovakya ve Slovenya) (Eurofound, 
2020d: 13).

Avrupa’da, ülkelerin endüstri 
ilişkileri sistemlerinin özellikleri-
ne bağlı olarak, yasal düzenleme-
ler; bazı ülkelerde ulusal, işkolu 
ve işyeri) düzeyinde toplu sözleş-
melerle; bazı ülkelerde bölgesel, 
işkolu ve işyeri düzeyinde toplu 
sözleşmelerle, bazı ülkelerde işko-
lu ve işyeri düzeyinde toplu söz-
leşmelerle, bazı ülkelerde sadece 
işyeri düzeyinde toplu sözleşme-
lerle tamamlanmaktadır (Euro-
found, 2020d: 12). 

Ulusal, işkolu ve işyeri düzeyin-
deki toplu sözleşmeler, özel mev-
zuatın tele çalışma ve iş-yaşam 
dengesi için en yüksek düzeyde 
düzenleme sağladığı bazı ülkeler-
de önemli rol oynamaktadır. Bu 
özellikle Belçika, Fransa, İtalya ve 
İspanya’da ve bir dereceye kadar 
Portekiz’de geçerlidir. Belçika’da 
ulusal düzeydeki toplu sözleşme-
ler, tele çalışmayı teşvik etmeye ve 
tele çalışanların çalışma saatlerini 
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sınırlamaya yardımcı olmaktadır. 
İşkolu sözleşmeleri; mevzuatta 
ve ulusal düzeydeki toplu sözleş-
melerde belirtilen düzenlemele-
ri sürdürme eğiliminde iken, tele 
çalışmanın ayrıntılarını belirlemek 
için ana düzey işyeri düzeyinde-
ki toplu sözleşmeler veya sendi-
ka üyesi olmayan çalışanlar için 
bağlantı kesme hakkı olmaktadır 
(Eurofound, 2020c: 47).

Yasal düzenlemenin olma-
dığı Avrupa ülkelerinde top-
lu sözleşmeler; tele çalışmanın 
uygulanması ve iş-yaşam denge-
si düzenlemeleri ile bağlantısının 
şekillendirilmesinde temel yöntem 
olarak görülmektedir (Eurofound, 
2020c: 47). Tele çalışma konusunda 
özel yasal düzenleme bulunmayan 
Avrupa ülkeleri arasında Güney 
Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, İr-
landa, Letonya, Lüksemburg, İs-
veç, Norveç ve Birleşik Krallık yer 
almaktadır. Bu ülkelerden örneğin; 
tele çalışma, iş-yaşam dengesi ile 
ilgili düzenlemeler işçi ve işveren 
sendikaları arasında Lüksem-
burg’da ulusal, Danimarka, Fin-
landiya, Norveç ve İsveç’te işkolu, 
Birleşik Krallık, Güney Kıbrıs ve 
Letonya’da işyeri düzeyinde pa-
zarlık edilmektedir (Eurofound, 
2020d: 11). 

8. COVID-19 SONRASI TELE 
ÇALIŞMANIN GELECEĞİ
Covid-19 sonrası tele çalışma 

ve evden tele çalışmanın boyutu-

nun salgın öncesine göre önemli 
ölçüde artması beklenmektedir. 
Bunun birçok nedeni bulunmak-
tadır. 

İlk olarak; salgın sırasında ev-
den tele çalışmanın yaygın bir 
şekilde uygulanması salgın son-
rasında çalışanlar ve işletmeler 
üzerinde geniş kapsamlı sonuçlar 
doğuracaktır. Salgın sırasında sos-
yal mesafe kuralı gereği kullanılan 
birçok uygulama (online toplantı-
lar vd.) salgın sonrasında en azın-
dan bir süre daha devam edecektir 
(OECD, 2020c: 8).

Diğer taraftan salgın boyunca 
edinilen evden tele çalışma dene-
yimi tele çalışmanın salgın sonrası 
gelişimini de etkileyecektir.

Çalışanlar açısından; Euro-
found’un yaptığı e-araştırmanın 
temmuz dönemi sonuçlarına göre; 
AB27’de çalışanların yüzde 78’i 
kısıtlamaların olmaması halin-
de de ara sıra evden tele çalışma 
yapabileceklerini belirtmişlerdir. 
Çalışanların tele çalışma tercihi 
ise; çalışanların yüzde 32’si için 
haftada birkaç gün sadece yüzde 
13’ü için her gün evden tele çalış-
ma şeklindedir. Tercih edilen tele 
çalışma düzenlemeleri çalışanlar 
için hâlâ işyerinin önemini 
koruduğunu göstermektedir 
(Eurofound, 2020a: 34). 

 İşletmeler açısından ise; 
örneğin; Birleşik Krallık’ta,19 şe-
hirde, 1.000 KOBİ sahibi ve yöne-
ticisini kapsayan bir araştırmada; 
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her üç KOBİ’den biri (yüzde 29) 
salgın sonrasında esnek çalışmayı 
arttırmayı planladığını belirtmiş-
tir (ILO, 2020b: 25). 2020 yılında 
küresel bir araştırma ve danış-
ma şirketi tarafından yapılan ve 
317 üst düzey finans yöneticisini 
kapsayan bir ankete göre; yöne-
ticilerin yüzde 74’ü salgın sonrası 
işyerinde çalışanların en az yüzde 
5’ini, ankete katılanların dörtte biri 
işyerindeki çalışanların en az yüz-
de 20’sini düzenli ve sürekli olarak 
tele çalışmaya geçirmeyi planla-
dıklarını belirtmişlerdir. OECD ül-
keleri dışında Çin’de yapılan bazı 
araştırmalar da tele çalışmanın 
salgın sonrası işletmeler tarafın-
dan daha geniş boyutta uygulana-
cağını göstermektedir. 

Ayrıca salgın sonrası esnek tele 
çalışma düzenlemeleri (özellikle 
işyeri/ ev karışımı) daha fazla 
önem kazanacak, evden çalışılan 
gün sayısı işyerinde çalışılan gün 
sayısına göre salgın öncesine kı-
yasla artacaktır. Nitekim; 2020 yı-
lında yapılan bir araştırma; tüm iş 
günlerinin onda birinin (büro çalı-
şanları için beşte birinin) Covid-19 
öncesine kıyasla işyerinden eve 
doğru yöneleceğini belirtmektedir 
(OECD, 2020c: 9). 

Diğer taraftan 4. Sanayi Devrimi 
teknolojilerinin artan şekilde kul-
lanımı gelecekte tele çalışmanın 
boyutunun daha da genişlemesine 
neden olacaktır. Nitekim; Dünya 
Ekonomik Forumu’nun 2020 İşle-

rin Geleceği Anketi’ne göre; işlet-
melerin yüzde 84’ü (çalışanların 
yüzde 44’ünü tele çalışmaya ge-
çirme potansiyeli ile) tele çalışma 
dâhil çalışma süreçlerini hızla diji-
talleşmeye hazır olduklarını belirt-
mişlerdir (World Economic Forum, 
2020: 5).

SONUÇ
Tele çalışma 1970’li yıllarda 

gündeme gelen standart dışı bir 
çalışma şeklidir. Tele çalışma Co-
vid-19 Salgını’na kadar sahip ol-
duğu özellikler nedeniyle geliş-
miş ülkelerde sınırlı bir uygulama 
alanı bulmuştur. Ancak salgın ve 
onun oluşturduğu koşullar tele 
çalışmaya geçmişten farklı yeni 
bir boyut kazandırmış, tele çalış-
ma için adeta bir dönüm noktası 
olmuştur. Salgının yayılmasını ön-
lemeye yönelik tedbirler işletme-
lerin bir bölümünün kapanmasına 
neden olurken, daha önce tele ça-
lışma uygulaması yapan veya hiç 
tele çalışma deneyimi olmayan 
ancak tele çalışma yapabilecek 
teknolojik alt yapıya sahip olan iş-
letmeler hükümetlerin de teşviki 
ile kısmen veya tamamen düzenli, 
tam zamanlı, evden tele çalışmaya 
geçmişlerdir. 

Tüm sektör, iş, meslek, vasıf 
düzeyindeki çalışanlar ve işlet-
melerde uygulanma olanağı olma-
yan tele çalışma; farklı ülkelerde, 
farklı yıllarda ve farklı boyutlarda 
yapılan araştırmalara göre hem 
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çalışanlar hem işletmeler üzerin-
de karmaşık ve birbiri ile çelişkili 
birçok olumlu ve olumsuz etkiye 
sahiptir. Bu etkiler salgın sırasın-
da geniş boyutta uygulanan ev-
den tele çalışma ile birlikte daha 
belirgin şekilde ortaya çıkmış, bu 
durum çalışanların ve işletmelerin 
tele çalışmaya bakış açısını etkile-
miştir. 

Son araştırmalar; tele çalışma 
ile evden tele çalışmanın salgın 
sonrasında da salgın öncesine göre 
daha fazla uygulanacağını göster-
mektedir. Nitekim halen yapılan 
çok sayıda araştırma bu yöndeki 
eğilimi açıkça ortaya koymaktadır. 
Ayrıca salgın sırasında elde edilen 
deneyimler salgın sonrasında es-
nek tele çalışma düzenlemelerinin 
(özellikle işyeri/ev karışımı) daha 

fazla önem kazanacağını ve bu es-
nek çalışma düzenlemelerinde de 
evden çalışılan gün sayısının işye-
rinde çalışılan gün sayısına göre 
salgın öncesine kıyasla artacağını 
göstermektedir. Ayrıca 4. Sanayi 
Devrimi teknolojileri de tele çalış-
manın boyutunun genişlemesine 
neden olacaktır.

Bu nedenle tele çalışmanın 
uluslararası düzeyde ve ülkelerin 
endüstri ilişkileri sistemlerinin 
özelliklerine göre ulusal düzeyde 
mevzuat ve /veya çeşitli düzeyler-
deki toplu sözleşmelerle çalışanlar 
ve işletmelerin gereksinimlerine 
uygun olarak düzenlenmesi her 
zamankinden daha fazla önem ta-
şımaktadır. Zira halen mevcut olan 
düzenlemeler bazı AB ülkeleri dı-
şında çok sınırlı düzeydedir. 
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