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Pandemi döneminde oldukça gündeme gelen ve özellikle beyaz yaka
çalışanlara hitap eden uzaktan çalışma 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü
maddesinde düzenlenmiştir. Bu tarz çalışmanın detayları için uzun süredir
beklenen Yönetmelik nihayet 10 Mart 2021 tarih ve 31419 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik Sirküler ekinde yer almakta olup özetle;

ü Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılmalıdır.
ü 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 almalıdır.
ü Uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş
yapılmaya başlamadan önce tamamlanır.
ü Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş
araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından
sağlanması esastır.
ü Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş
sözleşmesinde belirtilir. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin
kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.
ü 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.
ü İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilir veya
hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin
anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir.
ü 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.

Söz konusu Yönetmelik sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.
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