
UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

10 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile uzaktan 
çalışmaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yönetmelik kapsamında yer verilen düzenlemelerin kısa bir 
özetini aşağıda bulabilirsiniz. 

• Uzaktan çalışmaya geçiş: İş ilişkisi doğrudan uzaktan 
çalışma sözleşmesi ile kurulabileceği gibi, hâlihazırda işyerinde 
çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması 
halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir.

• İşçinin uzaktan çalışma talebi: Yönetmelik kapsamında 
işçilerin de uzaktan çalışmaya ilişkin talepte bulunabileceği 
düzenlenmiştir. Bu kapsamda işçiler taleplerini yazılı olarak 
işverene iletecekler, talep 30 gün içinde işyerinde belirlenen 
usul doğrultusunda ve işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan 
çalışmaya uygunluğu ile işverence belirlenecek diğer kıstaslara 
göre işveren tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme 
sonucu talebin yapıldığı usulle işçiye bildirilecektir.

Talebin kabul edilmesi halinde Yönetmelik’te belirtilen 
hususlara uygun şekilde sözleşme yapılacaktır.

Uzaktan çalışmaya geçen işçi, aynı usulle tekrar işyerinde 
çalışma talebinde bulunabilecektir. Bu halde, işveren, söz 
konusu talebi öncelikli olarak değerlendirecektir.

• Zorunlu hallerde işçi talebi veya onayı aranmaması: 
Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle 
işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması 
halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı 
aranmayacaktır.

• Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler: 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 yapılamayacağı 
düzenlenmiştir.

REGULATION ON REMOTE WORK HAS BEEN PUBLISHED

The rules and procedures regarding remote work have been 
determined via the Regulation on Remote Work 
(“Regulation”) which entered into force upon its publication in 
the Official Gazette dated 10 March 2021. 

Below is a brief summary of the rules and arrangements 
introduced by the Regulation:

• Transitioning to remote work: An employment relationship 
based on remote work can be established outright via an 
employment contract for remote work or an ongoing 
employment contract may be converted to a contract for remote 
work upon the mutual agreement of the employee and the 
employer.

• Employee requests for remote work: The Regulation states 
that employees can also request to work remotely by 
submitting a request to their employer in writing. The request 
must be evaluated by the employer within 30 days in 
accordance with the procedures determined within the 
workplace and in consideration of whether the nature of the 
work and the duties of the employee are suitable for remote 
work and whether other criteria determined by the employer 
have been fulfilled. The employee should be notified of the 
results through the same method in which the request was 
received.

If an employee’s request is accepted, a contract should be 
prepared in line with the requirements set forth under the 
Regulation. 

Employees who have switched to remote work can also 
request to return to working at the workplace by following the 
aforementioned application procedure, and the employer will 
give priority to reviewing these requests.

• An Employee request or consent is not needed if there is 
a compelling reason: A request or consent is not needed from 
the employee if the employer requires remote work for the 
entirety or part of its workplace for a compelling reason. 

• Areas where remote work is not permitted: Remote work is 
not permitted for works that include working with hazardous 
chemical substances and/or radioactive substances, 
processing or working with the wastes of such substances, and 
where there is a risk of being exposed to biological agents. 
For work that is performed by means of service procurement by 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet 
alımı suretiyle gördürülen işler ile millî güvenlik açısından 
stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden 
hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağının, birim, proje, 
tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu 
kurum ve kuruluşunca belirleneceği belirtilmiştir.

• Sözleşmenin şekil ve içeriği: Uzaktan çalışmaya ilişkin iş 
sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılacağı ve 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 hükümlerin yer alacağı 4857 
sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine paralel olarak 
düzenlenmiştir. 

• Uzaktan çalışma mekanının düzenlenmesi: Gerekli olması 
halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili 
düzenlemelerin iş yapılmaya başlanmadan önce 
tamamlanacağı ve bu düzenlemelerden kaynaklanan 
maliyetlerin karşılanma usulünün, uzaktan çalışan ile işveren 
tarafından birlikte belirleneceği belirtilmiştir.

• Malzeme ve iş araçlarının temini ve kullanımı: Uzaktan 
çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş 
araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren 
tarafından sağlanmasının esas olduğu ve bu malzeme ve iş 
araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım koşullarının 
açık ve anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışana bildirileceği 
belirtilmiştir.

İş araçlarının işveren tarafından sağlanması halinde, bunların 
işçiye teslim edildiği tarihteki bedellerini belirten iş araçları 
listesinin işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edileceği, 
işçiye teslim edilen belgenin işçi tarafından imzalı bir 
nüshasının işveren tarafından işçi özlük dosyasında 
saklanacağı düzenlenmiştir. Bu bilgilerin, iş sözleşmesi 
içerisinde veya sözleşme tarihinde iş sözleşmesine ek olarak 
düzenlenmesi durumunda ayrıca yazılı belge düzenlenmesi 
gerekmeyecektir.

• Üretim maliyetlerinin karşılanması: İşin yerine 
getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle 
doğrudan ilgili zorunlu giderlerin ve bunların işverence 
karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin hususların iş 
sözleşmesinde belirtileceği düzenlenmiştir.

• Çalışma süresinin belirlenmesi: Uzaktan çalışmanın 
yapılacağı zaman aralığı ve süresinin iş sözleşmesinde 
belirtileceği ve mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak 
koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik 
yapılabileceği düzenlenmiştir. Fazla çalışmanın ise işverenin 
yazılı talebi üzerine işçinin kabulü ile ve mevzuat hükümlerine 
uygun olarak yapılacağı belirtilmiştir.

• İletişim: İletişimin yöntemi ve zaman aralığının uzaktan 
çalışan ile işveren tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

• İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması: 
İşverenlerin, 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 yükümlü olduğu 
belirtilmiştir.

• Verilerin korunması: İşverenlerin uzaktan çalışanı, işyerine 
ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin 
işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirmesi ve bu 
verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alması gerektiği 
düzenlenmiş ve işverenlerin korunması gereken verinin tanım 
ve kapsamını iş sözleşmesinde belirleyeceği belirtilmiştir.

Uzun zamandır beklenen bu Yönetmelik’in Covid-19 pandemisi 
sürecinde yaygınlaşan uzaktan çalışma modelini uygulamakta 
olan veya ileriki dönemlerde uygulamak isteyen işverenlere yol 
gösterici olmasını umuyoruz.
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public institutions and organizations in line with the applicable 
legislation, or in units, projects, facilities, and services that bear 
strategic importance for national security, the areas where 
remote work will not be permitted will be determined by the 
relevant public institution or organization that is responsible 
from such unit, project, facility, or service or the public 
institution or organization that is procuring the services. 

• Form and content of the contract: In parallel with Article 14 
of the Labor Code No. 4857, it is stipulated that employment 
contracts for remote work should be in writing and should 
include certain details such as a description of the work, how 
the work should be performed, the duration and place of work, 
salary and details regarding payment, equipment provided by 
the employer and obligations regarding care for the equipment, 
employer communication with the employee, and provisions 
regarding general and special working conditions.

• Arrangements for the remote work location: If necessary, 
arrangements for the remote work location should be made 
prior to the start of the work and the employee and employer 
should decide together how the cost of such arrangements will 
be borne. 

• Supply and use of materials and equipment for work: 
Unless otherwise agreed under the employment contract, the 
necessary materials and equipment to be used by the 
employee working remotely for the production of goods and 
services should be supplied by the employer. The employer is 
also required to inform the employee - in a clear and 
understandable manner - of the conditions for using, 
maintaining, and repairing such equipment. 

If the equipment is supplied by the employer, the employer 
should provide the employee with a written list indicating the 
equipment delivered and the price of each piece of equipment 
as of the date of delivery. A copy of this list must be signed by 
the employee and kept in the employee’s personnel file. If an 
equipment list is already provided under the employment 
contract or as an annex thereto on the date of the contract, the 
preparation of a separate written document is not required. 

• Bearing production costs: The expenses necessary for and 
directly related to the goods and services produced based on 
the work performed and whether the employer will reimburse 
the employee for these expenses should be specified in the 
employment contract.

• Working hours: The time period in which the remote work will 
be performed and the duration of the work should be specified 
under the employment contract. The parties are allowed make 
changes to these hours as long as they are compatible with the 
rules set forth under the applicable legislation. Working 
overtime is allowed, provided that it is accepted by the 
employee upon the written request of the employer and the 
overtime related provisions of the legislation are respected.

• Communication: The means and frequency of 
communication should be determined by the employee working 
remotely and employer together. 
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işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamayacağı 
düzenlenmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet 
alımı suretiyle gördürülen işler ile millî güvenlik açısından 
stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden 
hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağının, birim, proje, 
tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu 
kurum ve kuruluşunca belirleneceği belirtilmiştir.

• Sözleşmenin şekil ve içeriği: Uzaktan çalışmaya ilişkin iş 
sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılacağı ve 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 hükümlerin yer alacağı 4857 
sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine paralel olarak 
düzenlenmiştir. 

• Uzaktan çalışma mekanının düzenlenmesi: Gerekli olması 
halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili 
düzenlemelerin iş yapılmaya başlanmadan önce 
tamamlanacağı ve bu düzenlemelerden kaynaklanan 
maliyetlerin karşılanma usulünün, uzaktan çalışan ile işveren 
tarafından birlikte belirleneceği belirtilmiştir.

• Malzeme ve iş araçlarının temini ve kullanımı: Uzaktan 
çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş 
araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren 
tarafından sağlanmasının esas olduğu ve bu malzeme ve iş 
araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım koşullarının 
açık ve anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışana bildirileceği 
belirtilmiştir.

İş araçlarının işveren tarafından sağlanması halinde, bunların 
işçiye teslim edildiği tarihteki bedellerini belirten iş araçları 
listesinin işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edileceği, 
işçiye teslim edilen belgenin işçi tarafından imzalı bir 
nüshasının işveren tarafından işçi özlük dosyasında 
saklanacağı düzenlenmiştir. Bu bilgilerin, iş sözleşmesi 
içerisinde veya sözleşme tarihinde iş sözleşmesine ek olarak 
düzenlenmesi durumunda ayrıca yazılı belge düzenlenmesi 
gerekmeyecektir.

• Üretim maliyetlerinin karşılanması: İşin yerine 
getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle 
doğrudan ilgili zorunlu giderlerin ve bunların işverence 
karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin hususların iş 
sözleşmesinde belirtileceği düzenlenmiştir.

• Çalışma süresinin belirlenmesi: Uzaktan çalışmanın 
yapılacağı zaman aralığı ve süresinin iş sözleşmesinde 
belirtileceği ve mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak 
koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik 
yapılabileceği düzenlenmiştir. Fazla çalışmanın ise işverenin 
yazılı talebi üzerine işçinin kabulü ile ve mevzuat hükümlerine 
uygun olarak yapılacağı belirtilmiştir.

• İletişim: İletişimin yöntemi ve zaman aralığının uzaktan 
çalışan ile işveren tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

• İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması: 
İşverenlerin, 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 yükümlü olduğu 
belirtilmiştir.

• Verilerin korunması: İşverenlerin uzaktan çalışanı, işyerine 
ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin 
işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirmesi ve bu 
verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alması gerektiği 
düzenlenmiş ve işverenlerin korunması gereken verinin tanım 
ve kapsamını iş sözleşmesinde belirleyeceği belirtilmiştir.

Uzun zamandır beklenen bu Yönetmelik’in Covid-19 pandemisi 
sürecinde yaygınlaşan uzaktan çalışma modelini uygulamakta 
olan veya ileriki dönemlerde uygulamak isteyen işverenlere yol 
gösterici olmasını umuyoruz.

• Occupational health and safety precautions: Taking into 
consideration the nature of the work performed, employers are 
required to inform their employees working remotely of the 
relevant occupational health and safety measures, provide 
necessary trainings, ensure the supervision of their health, and 
take the necessary safety precautions regarding the equipment 
supplied. 

• Protection of data: Employers are required to inform 
employees working remotely about the company rules and 
rules under the data protection legislation for protecting and 
sharing data relating to the workplace and the work performed. 
Employers are also required to take the necessary measures to 
protect such data and specify the definition and scope of the 
data to be protected under the employment contract. 

We hope that this long-awaited Regulation will act as a guide 
for employers who are currently applying or wish to apply 
remote work practices in the near future, which has became 
more widespread during the COVID-19 pandemic. 


