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Her ne kadar belirli bir seviyede tecrübemiz olsa da, uzaktan çalışma COVID-19 virüsünün
yayılması ile hayatımıza hızlıca giriş yapan bir konu. Virüsün de etkisi ile uzaktan çalışmak şu anda
tercihe kalmış bir konudan ziyade bir zorunluluk halini almış durumdadır ve yaptığımız işlerin
hasar görmemesi için oldukça hızlı bir şekilde bu yeni çalışma düzenimize adapte olmamız
gerekmektedir.
Ofis hayatından, evden çalışmaya geçen herkesin fark edebileceği gibi bu geçiş her zaman kolay
olmayacaktır. Özellikle bu durumu önceden tecrübe etmemiş kişilerin hem çalışırken, hem de
proje yönetimi sırasında yaşayacağı zorluklar olacaktır. Fakat bunu olumsuz bir durum olarak
algılamamak gerekmektedir. Dünya genelinde yaklaşık son on senedir bir çok şirket kısmi olarak
uzaktan çalışmaya geçmiş durumdadır ve yapılan araştırmalar da bu durumun şirket için zarardan
çok yararı olduğunu ortaya çıkartmıştır.
Özellikle ABD’de ve Avrupa’da belirli roller için bir şekilde uzaktan çalışmaya izin veren şirketlerin
oranı yüzde yetmiş seviyesini aşmış durumdadır. Bu durum da bu tarz şirketlerin bu konuda ciddi
bir bilgi ve kültür birikimi oluşturmuş olduğunu bizlere göstermiştir. Bu yazımızdaki amacımız da,
özellikle ABD bakış açısından uzaktan çalışmaya yeni başlayacak şirketlerin bu konunun
neredeyse herkes tarafından yaşanmış sancılarını atlatarak fayda sağladığı kısımdan başlamasını
sağlamak ve COVID-19 salgını süresince uygulanacak evden çalışma düzenlerimizin kalıcı
olabilmesini sağlayacak kültür ve pratiklerinin kolayca benimsenmesini sağlamaktır.
Yazımız içerisinde ABD’deki Evden Çalışma Kültürü ile başlayıp, sizlerin evlerinizde rahat
çalışmanızı sağlayacak ipuçları ve yönlendirmeler vereceğiz. Devamında uygulanmasında fayda
gördüğümüz ve ABD’deki neredeyse bütün şirketler tarafından uygulanan yönetmelikler, bu
şirketlerin COVID-19 sonrasında bu yönetmeliklerde yaptığı değişikliklerden örnekler, evden
çalışırken bilgi güvenliğimizi tehlikeye atmamızı önleyecek pratikler, evdeyken ofis konforunu
sağlamamıza yardımcı olacak gereçler, uzaktan çalışırken iletişimimizin ve işbirliğimizin zarar
görmemesi için bizim araştırmalarımız sonucunda ortaya çıkarttığımız yazılımlar ve belki de en
önemlisi göz ardı edilen psikolojik ve fizyolojik zorluklardan bahsedeceğiz. Sağlıklı kalmanızı ve
keyifle okumanızı dileriz.
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Evden Çalışma Kültürünün Verimliliğe Etkisi
Evden çalışma (Work From Home) veya uzaktan çalışma (Remote Working) dünya genelinde,
özellikle Avrupa ve ABD’de yaygın bir şekilde uygulanan bir yöntem. Özellikle ABD Silikon
Vadisi’nde bir çok şirket çalışanlarının önemli toplantılar haricinde ofise gelmesini elzem bir konu
olarak görmüyor. Ancak bu kültür ani bir karar ile oluşmuş bir durum değil. Aksine, öncü birkaç
şirketin başlattığı ve uzun yıllar boyunca çalışanların geri bildirimleri ile gelişmiş ve şu andaki
haline gelmiş bir yapı. Günümüzde bir çok şirket bu yapıyı mühim bir problem yaşamadan
uygulayabiliyor, fakat uygulamaya başlayabilmek için çalışanlar ve şirketlerin belirli konularda
hemfikir olması gerekiyor. Bu kültürün oluşturulabildiği durumlarda ise, verimlilik ve çalışan
memnuniyeti konularında gözle görülür bir artış gözlemleniyor.
Bu yazdıklarımızı istatistikler ile de desteklemek gerekir. Yapılan araştırmalar[31] gösteriyor ki 2018
itibari ile, ABD’de 5 milyon kişi, yani iş gücünün %3.6’sı evden çalışıyor. Bu rakamlar kendi işini
yapan ve “freelancer” dediğimiz çalışanları dikkate almadan üretilmiştir. Anı şekilde evden
çalışma oranı 2005’ten bu yana %173 arttı. Evden çalışan sayısı arttıkça, bunun şirketlere etkisi
de gözlemlenmiştir. Ofislerdeki masaların yıl içinde %50-%60 oranlarında boş kaldığı ölçülmüş.
Tüm çalışanların %62’si aslında işlerinin büyük bir kısmını evden çalışma yöntemi ile
yapabileceğini belirtiyor. Tüm çalışanların %80’i en azından belli bir zaman evden çalışmak istiyor.
Çalışanların %35’i kendilerine uzaktan çalışma imkanı sağlayan şirketlere geçmek için iş
değiştirebileceklerini belirtiyor. İş değiştirmek yerine var oldukları yerde kalmak isteyen her 3
çalışandan biri, maaşlarında %5 kesintiye, dört çalışandan biri ise %10 kesintiye razı olduklarını
bildiriyorlar.
Hem işverene, hem çalışana, hem de çevremize avantajlar sağladığı görülüyor. İş veren açısından:
Çalışanların üretkenliğinde %67’ye varan artışlar gözlemlenmiş. Bunun yanında çalışanların işten
ayrılması oranlarında da %10’a yakın düşüşler olmuş. Çalışanlar evden çalıştıkları zaman daha az
hastalık izni ve idari izin kullanıyorlar (%57’lere varan azalmalar var). Bu da iş sürekliliğini ciddi
miktarda arttırıyor. Ofise gelmek yerine evden çalışanların sayısı arttıkça, işverenlerin sağlaması
gereken imkan beklentisi de düşüyor. Ofislerin boyutlarında küçülmeler görülüyor, maliyetler
hafife alınmayacak miktarlarda azalıyor. Çalışanların ulaşımını sağlayan taşıma giderlerinde de
gözle görülür azalmalar oluyor. COVID-19 sürecinde de bu taşıma işlemlerinin azalmasından
kaynaklı olarak, dünya çapında bir çok şehirde hava kirliliğinin azaldığını gördük.
Çalışanlar açısından ise Ulaşım, park ve yemek giderleri göz önüne alındığında yılda ortalama $4K
kar edildiği görüldü. Ulaşım, geç kalma telaşı yaşamıyor olmaları stresi azaltıyor. Yeni nesil Y ve Z
kuşakları iş ararken esneklik ve mobiliteye önem verdiği için böyle bir çalışma düzeni destekleyen
şirketler yeni yetenekleri kendine çekebiliyor. Çalışanlar zamandan da ciddi miktarda tasarruf
ediyorlar. Yarım zamanlı olarak evden çalışma yapanların yılda 11 iş günü kazandığı
araştırmalarda gözüküyor.
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Evden çalışma dediğimizde, hemen herkesin aklında belirli bir yapı oluşuyor. Araştırmalar bu
konunun hem çalışan hem de işveren açısından yararlı olduğunu gösterse de, gözlemlediğimiz
kadarıyla bu yapının aslında gerçekle örtüşmeyen, ön yargı diyebileceğimiz bilgileri de içerdiğini
söyleyebiliriz. Raporumuzun bu kısmında, bu kültürün başlatılması ve doğru bir şekilde
yönetilmesi ile ilgili araştırmaları ve gözlemlerimizi derledik.

Uzaktan Çalışma ile İlgili Problemler ve Ön Yargılar
İlk olarak, gerçekten yaşanması olası olan problemler ile varsayımlar sonucu herkesin aklında olan
ön yargıları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bu konu konuşulduğunda genellikle aşağıdaki
yorumlarla karşı çıkılıyor:
“Teoride güzel olmakla birlikte uzaktan çalışan kişiler toplantılara katılım sağlama konusunda
problemler yaşayacaktır ve hiçbir zaman gerekli bilginin tamamına sahip olmayacaklardır.”
“İnsanların çalışmak yerine kişisel meşgaleler ile ilgilenmediğini (kaytarmadığını) nasıl
anlayabiliriz ki?”
“Evet, biz de denedik fakat düzgün işletemedik ve bu süreç uzaktan çalışanların işlerine son
verilmesi ile sonlandı…”
“Bizim kullandığımız sistemler ile kesinlikle bu işi başaramayız.”
Bu açıklamaların tamamı yanlış varsayımlar veya yanlış işletilmiş süreçlerin sonuçlarından
kaynaklanıyor. Uzaktan çalışma, özellikle bizim gibi belirli bir çalışma kültürü oturmuş ülkelerde
kötü sonuçlar ve problemlerle anılıyor. Fakat bu sorunların kaynağında aslında çok kolay bir
şekilde adreslenebilir davranışlar ve yönetmelikler yatıyor.
Etkili bir uzaktan çalışma kültürü şirket yönetmelikleri ile başlar. Şirketin kültürünü etkileyebilecek
liderlerin bu yönetmelikleri doğru belirlemesi ve karşıt fikirleri etkin bir şekilde yönetebilmesi
sonucunda yukarıdan aşağıya olumlu bir şekilde yansıdığını birçok örnekte görmek mümkün.
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Resim 1 – İşverenlerin Uzaktan Çalışma ile İlgili Gördüğü Faydalar, Indeed

Efsane 1 – “Uzaktan çalışanlar aslında çalışmıyorlar ve başka işlerle
uğraşıyorlar”
Neredeyse her ülkede, birçok şirkette var olan bir durum. Bir yönetici, çalışanını masasında işinin
başında göremediği durumda o çalışanın hiçbir işi tamamlamasına imkan yoktur.
Bu varsayım birkaç açıdan yanlış. En önemlisi her çalışan, nerede olduğundan bağımsız olarak,
beklentiler ve teslimat tarihleri doğru bir şekilde iletilmemişse “kaytarma” yoluna gidebilir. Ancak
eğer o çalışan sorumluluklarının (hedeflerinin) ve bu sorumlulukları ne zaman yerine getirmesi
gerektiğini (teslimat tarihlerinin) doğru bir şekilde anlar ve düzenli bir şekilde bilgilendirme
yaparsa, nereden çalışırsa çalışsın böyle bir sorunun yaşanmayacaktır. Bu yöntemi benimseyen
takımlar ve şirketler dünyanın her yerinde verimli olabilecek insanları da kendilerine daha kolay
çekebileceklerdir.
Bu konuda neredeyse bütün şirketlerin verdiği öneri, yöneticilerin takımları ile periyodik “checkin” amaçlı video toplantı organize etmeleri yönünde. Bu sayede hem işlerin aksamasına yol
açabilecek sorunlar önceden ortaya çıkmış oluyor, hem de bütün işler düzenli soru-cevaplar
sayesinde kontrol altında tutulmuş oluyor.
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Efsane 2 – “Uzaktan çalışanlar sürekli olarak çalıştıklarını kanıtlamak
zorundadır”
Uzaktan çalışan bir çok kişi dijital çalışma ortamlarında sürekli olarak “görünür” olmak ve
çalıştıklarını kanıtlamak zorunda olduklarını hissediyorlar. Bununla bağlantılı olarak bütün
konuşmalarda varlık göstermedikleri veya bir bildirime cevap vermedikleri durumda “çalışmıyor”
algısı uyandıracaklarından korkuyorlar.
Bu baskı çalışanda ek stres yaratmaktan öteye geçmiyor. İşlerine odaklanabilecekleri ve verimli
olabilecekleri süreleri, katkılarının dışarıdan ne derece görünür olduğu konusunda endişelenerek
geçiriyorlar.
Bu endişenin kaynağında aslında uzaktan çalışanların diğer çalışanlardan bir şekilde farklı olduğu
inancı yatıyor. Eğer uzaktan çalışanlar görünür olmak için bir baskı hissediyorlarsa, bu baskı diğer
çalışanlara kıyasla daha az değerli olduklarının hissettirilmesinden kaynaklanıyor.
Bu hissiyat, şirket genelinde uzaktan çalışma kavramının normalleştirilmesi ile ortadan kalkıyor.
Şirketler uzaktan çalışanlara diğer çalışanlardan farklı olmadıklarını veya eksik yönleri olmadığını
hissettirdikleri zaman bu çalışanların verimi gözle görülür miktarda artıyor. Çalışan herkes,
çalıştıkları araçlar üzerinde durumlarını belirtirse (“toplantıda”, “meşgul”, “uygun” gibi) hem
herkes tarafından o anda ne durumda oldukları görünür olabiliyor, hem de kendilerine ellerindeki
işleri tamamlayabilmeleri için zaman ayırmış oluyorlar. Uzaktan çalışanlar da belirli bir
görünürlüğe ulaşmış ve herkesin uyguladığı bir sistem içerisinde kalmış oluyorlar.

Efsane 3 – “Uzaktan çalışma, şirket kültürüne zarar veriyor”
Bazı yöneticiler uzaktan çalışan takımlar konusunda çekince gösteriyorlar, çünkü takım ruhunun
bu sisteme uyum sağlayamayacağını düşünüyorlar. Ve evet, mutfaktan çay veya kahve almaya
gittiğinizde veya koridorda yürürken karşılaştığınız kişilerle sohbet imkanı uzaktan çalışma
durumunda mümkün olmuyor. Ancak biraz planlama yardımıyla bu tarz sosyalleşme imkanları
uzaktan çalışma dinamiğinde yer bulabiliyor.
Araştırmalar bir dakikalık yüz yüze konuşma sırasında 10.000 civarında sözsüz etkileşim
gerçekleştiğini gösteriyor ve bu durum video toplantıların aslında uzaktan çalışma durumlarında
takım ruhu için ne kadar değerli olduğunu kanıtlıyor. Bu toplantılar iş için yapılabileceği gibi aynı
zamanda sosyalleşme için de çok büyük önem taşıyor. Bu konuda daha fazla detayı ilerideki
başlıklarda da bulabilirsiniz.
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Resim 2 – Uzaktan Çalışmanın 6 Avantajı, Smarp, 2019

Efsane 4 – “Uzaktan çalışanlar günün herhangi bir saati çalışmaya
hazırdır”
Uzaktan çalışanların sürekli evlerinde olması algısı, iş ile ilgili ufak soruları cevaplamak için de
sürekli uygun oldukları algısını beraberinde getiriyor. Bu, değiştirilmesi gereken bir yaklaşım.
Evden çalışmanın en temel kurallarından birisi çalışmak için katı saatler koymak ve bu saatlere
bağlı kalmak. Evden çalışmanın bu konuda aslında ofiste çalışmaktan bir farkı yok. Evden çalışan
kişilerin çalışma saatlerini belirlemesi ve iletmesi, öğle aralarını uygun şekilde değerlendirmesi ve
iş saati bittiğinde kapatıp çıkabilmeleri (başka bir odaya geçmek en yararlı yöntem) ve ev
hayatlarına geçiş yapabilmeleri çok önemli.
Yapılacak işe derinlemesine konsantre olmak evden çalışırken çok kolay olabiliyor. Sadece derin
çalışmanın çok yorucu olduğunu unutmamak da gerekiyor. Cuma gününe kadar enerjinizin devam
edebilmesi için 5’er dakikalık molalar vermek, arada evden çıkıp hava almak, varsa evcil
hayvanınız ile ilgilenmek uzun vadede daha sağlıklı çalışmak için yardımcı olacaktır.
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İletişim ve İşbirliği
Uzaktan çalışmak temelde iki konunun netleştirilmesi ile ilgilidir. İletişim ve işbirliği konuları
netleştirildiğinde, her çalışan kendisinden hangi işin ne zaman beklendiğini bildiğinde ve bu işi
yapabilmeleri için gerektiği şekilde yönlendirildiklerinde, evden çalışma ile ofiste çalışma arasında
bir fark kalmamaktadır.
“Ne zaman mesajlaşma uygulamaları kullanılmalı, ne zaman email yazılmalı, ne zaman telefon
ile arama yapılmalı? Bu soruların cevapları tek bir kişi tarafından belirlenmesi yerine takım
halinde bu kararlar alınmalı ve bu kararlara uyulmalıdır.“ – Evernote EMEA Genel Müdürü Beat
Buhlmann
Dijital kanallar üzerinden iletişim sırasında karşı tarafın ne yaptığını bilmek mümkün değildir.
Masalarında oturup çalışıyor olabilirler ya da bir toplantıya veya etkinliğe yetişmeye çalışıyor
olabilirler. Sizin sorduğunuz soruya kısaca “Evet.” veya “Hayır.” demelerinin sebebi açıklamak için
vakitlerinin olmaması olabilir.
Bu durum aslında uzaktan çalışmanın en önemli kısmıdır. Karşı tarafın şartları ve güncel durumu
sizinki ile aynı olmayabilir. Karşınızdaki kişinin sizin sorunuz ona ulaştığında dışarıda yağmur
altında taksi bulmaya çalıştığını öğrenmeniz, verdiği kısa cevapların sizin sorunuz ile
ilgilenmemesinden değil o anda meşgul olmasından kaynaklandığını görmenizi sağlar.
Bu gibi yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için kullanılabilecek en iyi yöntemler yine mesajlaşma
uygulamalarının içinde yer alıyor. Takım arkadaşlarınıza, o anda bir iş üzerinde çalıştığınızı ve
meşgul olduğunuzu mesajlaşma uygulamasındaki bir alanı kolayca değiştirerek bildirebilirsiniz. Bu
tarz bilgilendirme gereçlerini bütün takım düzenli olarak kullanmaya başladığında yanlış
anlaşılmaların da ortadan kalktığını görebileceksiniz.
Bunun yanında belirli kurallar ortaya koymak ve bu kurallara uymak da uzaktan çalışma
konusunda özellikle önem kazanmaktadır. E-postalar, çevik metodoloji araçları gibi araçların
hangisinden hangi bilginin iletilmesi daha uygun olur? Bu sorunun cevabı aslında çok basit:
iletilmek istenen bilgi ne kadar acil? Eğer acil ise mesajlaşma uygulaması mantıklı olacaktır. Değil
ise, e-posta göndermek ve karşı tarafın uygun bir anında cevap yazmasını beklemek daha
doğrudur.
Mesajlaşma uygulamaları günün çoğunluğunda aktif olarak kullanılacaktır, fakat bir noktada
bütün ekibin aynı anda ortamda bulunması ve toplantı yapılması gerekecektir. Özellikle uzaktan
çalışma yapıldığında herkesin konuşulacak konu hakkında bilgisi ve hazırlığı olduğunu
varsaymamak gerekir. Bu yüzden toplantı organize ederken, kimlerin katıldığını, toplantı
konusunun ne olduğunu ve toplantının ne kadar süreceğini önceden herkese bildirmek yararlı
olacaktır.
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Video ile yapılan toplantılar uzaktan çalışma konusunda ayrı bir öneme sahiptir. Mesajlaşma
araçları ve e-postalar, her ne kadar bilgi aktarımını oldukça kolaylaştırsa da, bir tarafın diyalog
olarak gördüğü bir durumu karşı tarafın kendisine yapılan bir suçlama veya saldırı olarak
hissetmesi olası bir durumdur. Uzaktan çalışma yapan takımlardaki kişiler arasındaki problemler,
genellikle bu yanlış anlaşılmalar ile vaktinde ilgilenilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple,
yapılması uygun olan her toplantının video özelliği ile yapılması önerilmektedir. Bunun yanında,
mesajların sonuna eklenecek emojiler bile kişilerin o anki hissiyatlarını başarılı bir şekilde karşı
tarafa aktarmasına yardımcı olacaktır.

Araç ve Gereçlerin Katkısı ve Önemi
Uzaktan çalışmanın mümkün olmasını sağlayan itici gücün aslında teknolojinin ilerlemesi ve bu
teknolojilerin çeşitli araçların oluşmasına aracılık ediyor olması şaşırtıcı gelmeyecektir. Uzaktan
çalışan kişilerin, şirkete ve yapılan işe bağlı olarak bir çok farklı araç kullanması ve bu araçlar
üzerinde kendilerine sanal bir ofis kurması gerekebilmektedir. Ancak bütün şirketlerde ortak olan
ihtiyaçlar vardır ve bu ihtiyaçları karşılamak için kullanılan araçlar mevcuttur. Bu ortak ihtiyaçların
en önde gelenleri aşağıdaki gibidir.
•
•
•
•

Mesajlaşma ve anlık haberleşme
Video konferans
İşbirliği ve proje güncelleme
Takım ve şirket genelinde iletişim ve dokümantasyon

Bu ihtiyaçları karşılayan araç ve gereçlere raporumuzun ilerleyen kısımlarında daha geniş yer
verdik. Burada da görülebileceği gibi en önemli konular projelerin takibi ve bu projelerde çalışan
kişilerin birbirlerini güncel durumlardan haberdar edebilmesi üzerinedir. Elbette bu gereçleri her
çalışanın doğru kullanabilmesi ve verimliliğin maksimum düzeyde sağlanabilmesi sadece şirket
yöneticilerinin bu kültürü benimsemesi ve çalışan herkesin ortak değerler ve kurallar konusunda
fikir birliğine varması ile sağlanabilmektedir.

Şirket ve Çalışan Kültürü
Uzaktan çalışma ile ilgili şirketlerin ve çalışanların en büyük kaygısı genellikle şirket kültürüne
etkisi üzerindedir. Şirketler uzun süredir kendi kültürlerini oluşturmak ve çalışanlarını bu kültür
içerisinde yetiştirmek için aynı lokasyonda çalışma üzerine tasarlanmış kuralları uyguluyorlar.
Uzaktan çalışma konusunda ise doğası gereği bu yapıyı kurmak çok kolay olmamakla beraber,
biraz planlama, biraz da özveri ile başarmanın mümkün olduğunu da dünya çapındaki birçok
şirkette gözlemlemek mümkün.
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Uzaktan çalışma konusunda sorun yaşamayacak ve son derece verimli olabilecek takımların
oluşması için iki önemli konu vardır:
•
•

Çalışanların tamamının uygulamak üzerinde anlaştığı bir “işleyiş kuralları” listesi
oluşturmak
Çalışanların iletişimini sağlıklı bir şekilde kurabileceği bir toplantı, etkinlik ve iletişim
sistemi kurmak

Bunun yanında, çalışanların da yöneticilerin de uzaktan çalışma konusunda dikkat etmesi gereken
bir diğer önemli konu da, empati kurmaktır. Her zaman konuşmalarda iyi niyet varsayımı ile
ilerlenmelidir. Mesajlaşmalarda ton ve nüans kaybı yaşanmaktadır. Karşıdaki kişinin pozitif bir
yaklaşımda olduğunu varsaymak herkes için yararlı olmaktadır.
İkinci olarak, önemli konuşmaların ve bilgilerin takım içerisinde herkes tarafından görülebilecek
bir yerde toplanması çok önemlidir. Toplantı notları verilen kararlar görülebilir yerlerde olmalıdır.
Toplantıların mümkünse kayıtları alınmalıdır. Toplantıların hepsinde katılımcılara toplantı konusu
ve gerekli ön bilgiler sağlanmalıdır. Toplantıları yönetecek bir kişinin belirlenmesi ve toplantı
sırasında bu kişinin yönlendirmesi ile kararların etkili bir şekilde alınması sağlanmalıdır.
Eğer bir kural bütünü sağlanır ve ve bu kurallara bütün çalışanların katılımı sağlanırsa bu bir şirket
içi sosyal norm haline gelecektir ve bütün çalışanların dijital ofislerine girdikleri andan itibaren
bekleyecekleri bir deneyim oluşacaktır. Herkesin katılımı ile sağlanan kural ve yapılar çalışanlar
arasında güven, anlayış ve destek yapıları oluşturacaktır.
Şirketlerin yönetim kadrolarına da bu kapsamda özellikle görev düşmektedir. Raporun başında da
belirtildiği gibi bu değişikliklerin başarılı bir şekilde uygulanması için değişimin yukarıdan
başlaması önemlidir. Uzaktan çalışanlar ile ofisten çalışanlar arasında bir fark olmadığını
hissettirmek ve buna uygun yönetmelikler, performans değerlendirme sistemleri kurmak ve iş
yapma kültürünün oluşmasını sağlamak yöneticilerin sorumluluğundadır. Şirket genelinde yapılan
aktivite ve etkinliklerde fiziksel katılım sağlayabilecek çalışanların dışında uzaktan erişmesi
gerekecekler için de altyapılar oluşturulması ve bunların sürekliliğinin sağlanması, uzaktan
çalışma kavramına geçiş yaparken sorunları azaltacak ve uzun vadede uzaktan çalışmanın en
verimli şekilde devam etmesi için yol gösterici olacaktır.

Çalışanlar İçin Öneriler
Uzaktan çalışmanın çok yaygın olmadığı bir düzende çalışmaya alışmış kişilerin uzaktan çalışma
düzenine uyum sağlamaları her zaman kolay olmuyor. Bunun için bir çok şirketin ve bu şirkette
çalışanların uyguladığı yöntemleri derledik. Aşağıda maddelediğimiz başlıkların hepsi herkes için
yüzde yüz geçerli olmayacaktır, fakat ilk kez düzenli olarak evden veya ofis dışından çalışacak
kişilerin bu başlıkları görmesi yararlı olacaktır. Her konuda olduğu gibi verimlilik de kişiden kişiye
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değişiklik gösterebilmektedir. Bazı insanlar çalışırken arka planda bir ses olmasını tercih ederken,
diğerleri tamamen sessiz bir ortamda bulunmak isteyebilir.
1- İletişim
Belki de uzaktan çalışmaya yeni geçen kişi ve takımlar için en önemli konu iletişimin nasıl
sağlanacağı konusudur. Artık beraber çalışan takımlar birbirlerine birkaç masa mesafede
oturmuyorlar ve herkes ile dijital iletişim kurulması gerekiyor. Birebir güncelleme toplantıları
organize etmek veya takım içi güncelleme toplantıları organize etmek ve gelişmeler, engeller ve
hedefler ile ilgili bilgi aktarımı yapmak artık herkes çalışanın kendi sorumluluğunda.
Toplantılarda gelişmelerin açık ve anlaşılır şekilde düzenli olarak iletildiğinden ve engellerin
gerekli şekilde bildirildiğinden emin olmak gerekmektedir. Yöneticilerin de ofiste olmadıkları
durumlarda iş takibi yapmalarının zor olacağı hatırlanmalıdır. Önemli noktaların toplantılarda
belirlenmesi ve herkesin konuyla ilgili bilgisi olmasının sağlaması uzun vadede herkes için daha
yararlı olacaktır.
2- Çalışma tarzı
Uzaktan çalışmaya başlandığında ne şekilde bir çalışma ortamında verimli olunacağının
düşünülmesi ve farklı birkaç yöntem denenmesi gerekmektedir. Daha önceden evden çalışma
tecrübesi olmayan kişilerin, hangi yöntemi kullanınca verimli olunacağını bilmemesi çok
normaldir.
Sessiz ortamlarda daha rahat çalışıyorsanız evde sessiz bir ortam sağlamak veya dışarıdan gelen
sesleri engelleyen ekipmanlara yatırım yapmanız mantıklı olabilir. Tam aksine, arka planda ses
varken daha rahat konsantre olabiliyorsanız televizyonda çok aktif takip etmeniz gerekmeyen bir
program açabilirsiniz. Şirketin çalışma saatleri yeterince esnek ise, hangi saat aralığında en verimli
olduğunuzu değerlendirmek isteyebilirsiniz.
3- Proje yönetimi
Tamamen evden çalışan bir takımı veya bir kısmı ofiste bir kısmı uzaktan çalışan bir takımı
yönetirken yöneticilerin hedeflere ulaşmaya devam edilebilmesi için dikkat etmesi gereken en
önemli konulardan birisi de proje yönetimidir.
Uzaktan çalışan takımlarda iletişim ve bireysel görevlerin takip edilmesi daha zor olacaktır. Bu
durum büyük projelerde veya kalabalık takımlarda iyice zorlaşmaktadır. Bu probleme çözüm
olabilecek birçok araç bulunmaktadır. Yöneticilerin yapabileceği en verimli işlem, kendi
yönettikleri projelerin özelliklerine ve takımlarının koordinasyon yeteneğine bağlı olarak doğru
ürünü bulmak ve seçmektir. Raporun ilerleyen kısımlarında bu konuda yardımcı olabilecek
gereçlere yer verildi. Doğru araçların seçilmesi proje yönetiminde çıkabilecek çoğu problemi
çözecektir.
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4- Uzaktan iş birliği
Uzaktan çalışan takımların araştırmalarda en çok öne çıkardığı konu ortaklaşa bir projenin
ilerletilmesi üzerinedir. Yan yana çalışan takımlar aynı dokümanlar veya kodlar üzerinde birlikte
çalışabilirler, ancak araya mesafe girdiğinde beraberinde birçok zorluk da getirmektedir.
Proje yönetiminde olduğu gibi, işbirliği konusunda da bu tarz problemleri ortadan kaldıracak bir
çok araç bulunmaktadır. Fakat bu araçlarla çalışmaya başlamadan önce ilk olarak takım içindeki
iletişimin doğru ve etkili bir şekilde kurulması gerekmektedir. E-posta ile iletişim, iş birlikleri için
çok yavaş kalmaktadır ve anlık iletişim genellikle gerekli olmaktadır.
Önereceğimiz iletişim sistemleri aslında temelde aynı şekilde işlemektedir ve doğru
kullanıldıklarında hepsi verimliliği ciddi boyutta artıracaktır. Takımın kolay kullanabileceği bir
iletişim aracı seçildikten sonra iş birliği için gerekli araçlar seçilebilir. Bununla ilgili ürünlerin bir
kısmını hali hazırda kullanıyor olabilirsiniz, sadece kullanma şeklinizde uzaktan çalışmaya yönelik
değişiklikler yapmanız gerekebilir.
5- Sorumluluk
Yan yana çalışırken yöneticilerin yönlendirmeleri sayesinde herkes ne iş yapması gerektiğini ve ne
zaman teslim etmeleri gerektiğini bilirler. Uzaktan çalışırken de durum çok farklı değildir, ama
bireysel sorumluluk konusu ön plana çıkmaktadır. Çalışanlar kadar yöneticiler de uzaktan
çalışmaya yeni başlarken bazı sıkıntılar yaşayabilirler ve bazı konuları takip etmek zorlaşabilir.
Bu nedenle takımdaki herkesin, yapılan projede belirli bir sorumluluk alanı olması ve o alandaki
gelişmeler, sorunlar ve bilgilendirmeleri düzenli bir şekilde toplantılarda yapması önem
kazanmaktadır. Tüm takım elemanları, çalıştıkları konunun hangi kısımlarının kendi
sorumluluğunda olduğunu bilmeli ve buna göre bilgi paylaşımı yapmalıdır. Bir sorun varsa, bunun
sorumlu kişi tarafından bir an önce öne çıkartılması gerekmektedir. Vaktinde yapılan bildirimler
ve bunlara bağlı olarak alınacak önlemler hem geçiş sürecinde hem de diğer adımlarda projelerin
aksamasını engelleyecektir.
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6- Kendinize zaman ayırmak

Resim 5 – Çalışanların Uzaktan Çalışırken Yaşadığı Zorluklar, Buffer 2019
Evden çalışmak, bir süre sonra ev ile iş arasındaki sınırların belirsizleşmesini veya tamamen
kaybolmasına sebep olabilmektedir. Alışık olduğunuzdan daha uzun süreler ekran başında
olabilirsiniz. Bazı durumlarda bu gerekli olabilse de hangi noktada bilgisayarınızı kapatıp “ev”
hayatına geçeceğinizi bilmek, evden çalışmanın sürekli olabilmesi için gereklidir. İş saatleri dışında
da e-postalar ve mesajlar gelmeye devam edebilir ve bu mesajlara cevap verme dürtünüzün
önüne geçemediğiniz durumda ev ile iş arasındaki sınırların tamamen kaybolmasına yol
açabilirsiniz.
7- Araştırmaya devam etmek
Evden çalışmak, dünyanın bir çok yerinde uzun bir süredir uygulanan bir yöntem. Doğru
uygulandığında verimlilikte ciddi artışlar sağlayabilmektedir. Fakat işin içinde insan olan her konu
gibi tek bir doğrusu yoktur. Şirketlerin, takımların, hatta kişilerin kendilerinin konu ile ilgili
araştırma yapması ve bilgi birikimlerini artırması yapılabilecek en yararlı işlem olacaktır.
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Sizin takımınız ile birebir aynı şeyi aynı şekilde yapan başka bir takım yoktur. Benzer şekilde, bu
görev sadece yöneticilere bırakıldığı zaman da verimli olmayacaktır. Sizin kendi çalışma
yöntemlerinizi belirlemeniz, ekibiniz ile bu konuda bilgi paylaşımı yapmanız ve kendi doğrularınızı
bulmanız gerekmektedir.

Psikoloji ve Sağlık
Belki de insanlık tarihinin yakın geçmişte gördüğü en zor zamanlardan geçerken "evden çalışma"
hayatımızın aniden ana parçası oldu. Başlı başına bu ani değişim bile insanın doğasını zorlarken
yeni gündelik hayata adapte olmak çeşitli zorlukları da beraberinde getiriyor. Raporumuzun bu
kısmında evden çalışmanın getirdiği fizyolojik ve psikolojik sağlık risklerine değineceğiz.
Bu risklerin en başında psikolojik etkiler geliyor. Başlıca psikolojik etkileri şöyle listeleyebiliriz.
1 Yalnızlık Hissi: Kalabalık ofislerde ve takımlarda çalıştığımız için görünen ilk etki yalnızlık
hissi oluyor. Çok hızlı depresif hissetmenize sebebiyet verebilecek bu durum "Fast
Company" 'nin yaptığı araştırmaya göre insanlarda ölüm riskini %29 oranında
arttırmaktadır. Bu durumun etkilerini minimize etmek için arkadaşlarınızla sık sık
görüntülü görüşme yapmanız çok verimli olacaktır. Sürekli toplantıya bağlı
kalamayacağımız için kalan zamanlarda iç mesajlaşma yazılımlarını kullanabilirsiniz. Bu
yazışma ve toplantıların sosyal konularda da olmasına özen gösterin. Arkadaşlarınızı ve
şirketinizi bu konuda yönlendirmeniz gerekebilir. Ayrıca evcil hayvanı olan
arkadaşlarınızın küçük dostlarını toplantıya davet etmeleri de hoş bir atmosfer
sağlayabilir. Bu konu için verimli ve kullanıcı dostu araçları "Önerdiğimiz Araçlar ve
Yazılımlar" kısmında listeledik.
Toplantı yapmadığınız zamanlarda eğer evde yalnızsanız şarkı söylemek ya da bir TV
programının arka planda bir ses oluşturması da fark yaratacaktır.
2 İş / Yaşam Dengesi: Evden çalışma zor günlerimizde çok büyük bir esneklik olmasının
yanında bu esnekliğin iş ve yaşam dengesini tehdit ettiği aşikar bir gerçek. Bu deneyimi
yaşayan birçok çalışanın genellikle 1. haftadan sonraki en büyük şikayeti geçmişte
zihnimizde ayrı yerleri olan çalışma alanı ve dinlenme alanlarının artık birbirinin içine
geçmiş olmasından kaynaklanıyor. Özellikle birkaç adım mesafesinde yemek, kahve, çay
ve herhangi bir ihtiyaca ulaşabilmemiz aralıksız çalışmalara ve normalden uzun
mesailere dönüşebilir. Bu konuda bu süreci uzun zamandır yürüten insanlardan alınan
bazı tavsiyeleri şöyle sıralayabiliriz:
•

Sabah artık ofise giderken yaptığınız hazırlıklar ve yolculuk zamanınız olmadığı için uyanır
uyanmaz işe başlamayın. Kahvaltınızı hazırlayın. Biraz vakit geçirin. Pijamalarınızı çıkarıp
yeni kıyafetler giyin (Smart Casual giymenize gerek yok :) Rahat ev kıyafetleri olabilir).
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•

•
•
•
•
•
•

Kendinize bir mesai saati belirleyin (Şirketiniz belirlemediyse ya da esnek saat politikası
uyguluyorsa). Gününüzü ve mola zamanlarını planlayın. Birçok çalışan öğle yemeğini hiç
yemeden günü tamamlayabiliyor.
Evden çalışmak 24 saat çalışmak değildir. Arkadaşlarınızın ve kendinizin mesai saatlerine
saygılı davranın.
Molalarınızda ekrandan uzak durun. Zihninizi boşaltın.
Çalışma alanınızı temiz tutun ya da güne başlamadan düzenleyin.
İmkanlarınız ve ülkelerin uygulamaları izin verdiği kadarıyla yürüyüş yapın. En azından
varsa balkona çıkıp temiz hava alın.
Ev içerisinde sadece belirli bir alanı iş için ayırmaya çalışın. Çalışmadığınızda o alanı
kullanmayın.
Sanal etkinlikler düzenleyin. (Bizim de Maxitech'te günlük sohbet saatimiz var. Yakında
"Corona Free" hale getirmeyi hedefliyoruz :))

3 Aşırı Stres ve Korku: Ne yazık ki Dünya'nın içinden geçtiği durum ve karşılaştığımız
manzara herkesin kendine göre göre yaşadığı zorluklara tuz biber oldu. Bu tip
zamanlarda özellikle paylaşıp konuşabileceğiniz kişilerde çevrede olmadığında stres
seviyemiz bir hayli artabilir. Bu konuda başta izlediğimiz ve okuduğumuz haber miktarını
limitleyerek bir denge sağlamaya başlayabilirsiniz. Dinlediğiniz müzik ve okuduğunuz
materyallerde daha pozitif seçimler yapmak için size moral verecektir. Bu konuda
rahatlama görmezseniz ve stresiniz artıyorsa profesyonel yardım almanız gerekebilir. Bu
konu Silikon Vadisi şirketleri tarafından da ciddiye alınıyor. Evden çalışacak Google
çalışanlarına Zoom isimli video konferans üzerinden psikolojik destek servisi sunuyor.
Diğer firmaların da yine sağlık servis sağlayıcıları ile bu tarz hizmetler sunmaya ve
çalışanlarına tavsiyeler ilettiğine dair bilgiler alıyoruz. Son olarak birçok firma
oluşturduğu sanal aktivite gruplarıyla da sosyal hayatı destekleyerek stresi azaltmayı
amaçlıyor.
Psikolojik etkilere ek olarak evlerimizin hatırı sayılır miktarı uzun saatler çalışmaya uygun
tasarlanmadığı ve vücudumuzun da uzun saatler evde kalmaya hazır olmadığı için birçok fiziksel
sorun yaşayabiliriz. Bunlardan öne çıkanların, şöyle sıralayabiliriz:
1 Duruş Bozuklukları ve Omurga Sağlığı: Evlerimizin çoğunda ofislerimizdeki kadar rahat
sandalye ve masalar olmadığı için standart sandalye, masalar, koltuk ve yataktan
çalışmak (Yataktan çalışmak hem psikolojik hem de fizyolojik olarak tavsiye
edilmemektedir) omurga sağlığınıza zarar verebilir. Silikon Vadisi'nde bazı firmalar bu
konuda ilginç çözümler bulmaya çalışıyorlar. Örneğin; Apple ve Google sandalye ve
monitörlerin eve götürülmesine izin veriyor hatta destekliyor LinkedIn ve Facebook ise
nakdi yardım ile evden sağlıklı çalışma ortamı oluşturulması için fırsat sağlamaya
çalışıyor. Bu konuda şirketlerin aldığı kararları "Dikkat Çekeni Örnekler" kısmında ve
uygun bir çalışma ortamı için kullanılabilecek cihaz, mobilya ve araçları da fikir vermesi
açısından "Evden Çalışma, Donanım ve Aksesuarlar" kısmında bulabilirsiniz.
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2 Vitamin ve Egzersiz Eksikliği: Sürekli evde kalmanın getirdiği en istenmedik durumlardan
biri de vitamin eksikliği. Özellikle yeterli güneş ışığına ulaşamadığımız için D vitamini
eksikliği ile karşılaşılması yüksek ihtimal. Bu sebeple vücudumuz bu yeni normale adapte
olmaya çalışırken bir uzman gözetiminde vitamin takviyeleri almak gerekebilir. Güneş
ışığından, imkân bulduğumuz her anda camları açarak, balkona ve evin müsait alanlarına
çıkarak faydalanabiliriz. Ayrıca benzer şekilde evde kaldığımız süreçte fiziksel
hareketliliğimiz de ciddi manada kısıtlanıyor. Bunu durumu da vitaminde olduğu gibi
evde herkesin kendi fiziksel durumuna özgü basit hareketlerle takviye etmesi mümkün.
Örneğin Amerika'da bazı belediye tesisleri evde oturun çağrısının hemen ardından video
egzersiz rehberleri yayınlamaya başladılar. Vereceğimiz aralarda bu egzersizlerin bir
bölümünü rahatlıkla yapabiliriz.

3 Beslenme Bozuklukları ve Aşırı Kafein Tüketimi: Belki de evlerimizin rahat ortamında en
son dikkatimizi çeken ve fiziksel sağlığımızı etkileyen husus dengesiz beslenme, aşırı
kafein ve şeker tüketimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için en
büyük yardımcı araç farkındalık. Eğer ne tükettiğinizin farkında olur ve konfor
yiyeceklerini kendinizden Uzaklaştırırsanız kontrol altına almanız da kolaylaşabilir.

4 Uzun Süre Kulaklık Kullanımı: Yine evden çalışırken pek farkında olmadığımız
konulardan biri de uzun süre kulaklık kullanımı. Özellikle çocuklu ailelerde, gürültülü
çalışma ortamı olan kişilerde ve toplantı yoğunluğu fazla olan çalışanlarda günlük 5- 6
saati aşan kulaklık kullanım süreleri görülebiliyor. Bu durum kulaklarda ağrı, baş ağrısı ve
duyma bozuklukları oluşturabiliyor. Bu tip durumların oluşmaması için vereceğimiz
aralara dikkat etmeliyiz. Eğer mümkünse çalışma ortamını çeşitlendirerek bazı zamanlar
da kulaklık desteği olmadan çalışılabilir.
Burada belirttiğimiz her problem her madde kişiden kişiye göre değişim gösterebilir. Amacımız
riskleri daha oluşmadan önce farkındalık oluşturmaktır. Lütfen tüm psikolojik ve tıbbi
ihtiyaçlarınız için doktorlarınıza danışın. Rehberimizin sonunda yer verdiğimiz kaynaklardan
daha fazla okuma yapabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Uzaktan Çalışmada Şirket Yönetmeliklerinin Belirlenmesi
Özellikle uzaktan çalışma yöntemine yeni geçen veya aniden geçmek zorunda kalan şirketlerin
bakış açısı değişikliğine gitmeleri ve daha önce hiç düşünmedikleri bazı şirket politikalarını
belirlemeleri gerekecek.
Bunların neler olabileceğini, hangi soruların yanıtlanması gerektiğini 8 ana başlıkta özetlemeye
çalıştık.
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1. Tüm Rolleri Kapsayan Politikalar
Rollerden bağımsız olarak şirketteki herkes için uzaktan çalışmaya uygun bir ortam oluşturulması
çok önemlidir. Örneğin; birebir görüşmeler yapan İnsan Kaynakları departmanına aday ile
konferans yoluyla görüşmesi yapabilmesi için gerekli ortamın sağlanması, sınıf içi eğitim veren iç
eğitmenler için online eğitim platformunun sağlanması bunlardan bazılarıdır.

Yanıtlanması gereken sorular ise şunlardır:
• Mevcutta ofis ortamında gerçekleştirilen roller ve görevler, uzaktan gerçekleştirildiğinde
aynı derecede etkili olabilir mi?
• Ekip üyelerinin etkili bir şekilde çalışması için hangi araçlara, kaynaklara ve stratejilere
ihtiyacı olacak?
• Uzaktaki bir çalışanı kimin yöneteceğini belirlerken nelere dikkat edilmelidir? Bu kişinin ek
eğitim veya kaynağa ihtiyacı olur mu?
• Uzaktan çalışma ekipler arasındaki kültürü ve işbirliğini nasıl etkiler?
• Uzaktan çalışma, farklı eyalet veya ülkelerdeki, şirket veya çalışanlar için vergi gibi yeni
düzenlemeler gerektirir mi?
• Uzaktan çalışma verilerinin, güvenlik vb amaçlarla toplanması gerekiyor mu? Bu durumda
hangi verilerin toplanması gerekir?
2. Uzaktan Çalışandan Beklenenler
Tüm uzaktan çalışanlar için beklentilerin net bir şekilde çalışana iletilmesi gerekir. Bazı çalışanlar
için bunun günlük olarak da yapılması gerekebilir.
Bu nedenlerle,
• Her çalışan için işinin kalitesi ve çıktısına göre beklentiler belirlenmeli, toplantı ve
etkinlikler hakkında çalışan önceden bilgilendirilmelidir.
• Uzaktan çalışanların standartlarınıza uygun iş yapmalarını sağlayacak tutum ve beceriler
netleştirilmelidir.
• Uzaktan çalışanlar için günlük uygun süreler ve kotalar ayarlanması gerekebilir. Bu sayede
hem çalışan kendisinden beklenen çalışma temposunu ayarlayabilir, hem de işveren
çalışanı sürekli kontrol etme ihtiyacında olmaz.

3. Kullanılacak Araç ve Uygulamalar
Başarılı ve güvenli bir çalışma ortamı için doğru ve kullanıcı dostu araçların, ekipmanın ve
uygulamaların seçilmesi önemlidir. Ekibin uzaktan çalışan üyelerinin kendini bütünün bir parçası
hissedebileceği teknolojiler belirlenmeli ve aktif kullanımı sağlanmalıdır.
Göz önüne alınması gereken sorular:
• Uzaktan çalışanlar ekibin geri kalanıyla nasıl iletişim kuracak?
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•
•
•
•

Video konferans yazılımı ve donanımı sağlanmalı mı? Bu şekilde tüm toplantılara ve fikir
alışverişlerine katılabilirler mi?
Uzaktan çalışanların açıkça görülmesini ve duyulmasını sağlayan toplantı alanları ve
araçları bulunuyor mu?
Çalışanların ikinci bir monitör veya yazıcı gibi etkili bir çalışma alanını oluşturmak için ayrı
bir teknolojiye veya donanıma ihtiyacı var mı?
Çalışanların ev ofislerine gerekli ekipmanı satın alabilmeleri için bir bütçe ayrılmalı mı?

4. Ekip Yönetimi
Evden çalışmanın kurallarının ortak alınacak kararlar doğrultusunda belirlenmesi uygun olacaktır.
Özellikle takım liderlerinin ve yöneticilerin, uzaktan çalışan takım elemanlarıyla bir araya
gelemeyeceğini varsayarak şirket genelinde bazı konuların uzaktan nasıl yönetileceği
netleştirilmelidir. Örneğin; karşılıklı olarak ön yargıların oluşmasını engellemek için yöneticilerin
çalışanlardan beklentilerini net ve belgeli olarak iletmesi iki taraf için de önemlidir.
Çoğu çalışan uzaktan daha verimli çalıştıklarını bildirmesine rağmen, ofis dışındayken dikkat
dağıtıcı şeylere maruz kalabilir. Bu nedenle çalışanların ne zaman çevrimiçi olarak erişilebilir
olmaları gerektiği veya ne zaman esnek bir programda çalışabilecekleri konusunda politikalar
belirli olmalıdır. Örneğin; doktor randevuları ve diğer kişisel işler için ayrılan zamanlar çalışanla
en baştan karara bağlanmalıdır.
Uzaktan çalışanların performans değerlendirme kriterleri, ofis içi çalışanlar ile birebir aynı
olmayabilir. Bu nedenle ekip içi görev paylaşımının ve performans değerlendirme süreçlerinin
şeffaflığı ve hangi araçlarla yapıldığı daha da önem kazanacaktır.
Ekip yönetiminde dikkat edilmesi gereken diğer önemli konular:
• Birebir yönetici görüşmeleri
• Günlük/haftalık/aylık olarak düzenlenebilecek ekip görüşmeleri
• Performans görüşmeleri
• Tüm şirketin bir araya geldiği periyodik planlama toplantıları
• Eğitimler

5. Güvenlik
Uzaktan çalışmada en kritik konulardan biri de güvenliktir. Çalışan doğru araçlarla desteklenerek
ve belirli güvenlik adımlarından geçirilerek uzaktan çalışma ortamına ulaşmalıdır. Uzaktan erişim
araçlarının hepsi yeterli güvenlik hassasiyetinde olmayabileceğinden, bu araçların detaylı
araştırılması gerekecektir.
Müşteri güvenliği yönünden ise;
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•
•

•

•

Müşterilerle yapılan görüşmelerde, gizlilik sözleşmesine tabi konuların başkaları
tarafından duyulmasının engellenmesi için yönergeler belirlenmelidir.
Ofis ortamında bilgileri gizli tutmak çok daha kolaydır. Ancak örneğin, bir kafede müşteri
ile görüşme yapılıyorsa, bu ortamda hassas bilgileri tartışmamak veya paylaşmamak
gerekir.
Başka bir örnek olarak; müşteri bilgilerini içeren veya müşteriye ait dokümanlara halka
açık alanlarda dikkat etmek gerekir. Uzaktan çalışan ekip üyelerine bu hassasiyetler açıkça
belirtilmelidir.
Çalışılan iş dalının önemine göre kafe veya halka açık alanlarda uzaktan çalışma
yapılmaması değerlendirilmelidir.

6. Sosyalleşme
Ekiplerin kendi içlerinde sosyalleşme için zaman ayırmaları çok değerlidir.
Bu nedenle ekip üyelerinin birlikte dışarıda olmaları için zaman ayıran yönergelerin hazırlanması
faydalı olacaktır.
Hangi teknolojilere sahip olursanız olun, ekip üyeleri yüz yüze bağlantı kurmak isteyebilir. Bu
ihtiyacı gidermek için, şirket politikalarında, beyin fırtınası, planlama veya eğlenme amaçlı tüm
ekip üyelerini sanal olarak toplayabileceğiniz periyodik vakitlere yer verilmesi önemlidir.
İşle ilgili olmasa da görüntülü bu tür buluşmalar, birden fazla yere yayılmış olsalar bile ekibi bir
araya getirecek ve takım ruhunun oluşmasına katkı sağlayacaktır.

7. Yasal Haklar
Uzaktan çalışanların sahip olduğu yasal hakları netleştirilmesi kritik öneme sahiptir. Uzaktan
çalışanların, ofis içi çalışanlarla aynı yasal haklara sahip olduğu unutulmamalıdır. Ancak, uzaktan
çalışmak, şirketin ele alması gereken bazı ek zorlukları da beraberinde getirebilir.
•

•
•

•

Haftalık veya aylık çalışma saatlerinin doldurulması gerektiği çalışma düzenlerinde, uzak
çalışanlar için saatleri bildirmek üzere bir süreç oluşturulması gerekecektir. Örneğin,
haftalık toplamdan fazla çalışılırsa, fazla mesai ücreti ödemesi gerekeceğinden bu konu
önemlidir.
Fazla mesai yapılmasına izin verilip verilmeyeceği ve yapıldığı durumda bunun maliyetinin
nasıl karşılanacağı değerlendirilmelidir.
Yüksek fazla mesai maliyetlerinden kaçınmak isteyen şirketlerin, çalışanların
çalışması/çalışmaması gereken zamanları net olarak belirlemesi gerekecektir. Açık
yönergelerle, yöneticilerinden izin almadıkça belirli saatler dışında çalışamamaları
konusunda kurallar konulması, çalışanların yanlışlıkla beklenenden daha fazla saat
çalışmasını önlemeyi kolaylaştırır.
Tıpkı ofis çalışanlarında olduğu gibi uzaktaki çalışanları desteklemek önemlidir. Uzaktan
çalışanlara ofis içi çalışanlarla aynı düzeyde yardım sağlanamazsa bu durum şirketi yasal
olarak zor durumda bırakabilir.
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8. Bazı Temel İhtiyaç ve Harcamalar
Ofis içi çalışanlar için hali hazırda yapılabilen bazı harcamaların ve sunulan imkanların, uzaktan
çalışanlar için de karşılanıp karşılanamayacağı detaylı incelenmelidir. Aşağıda bu harcama
alanlarından belli başlılarına yer vermeye çalıştık:
•

•

•
•

•

•

•

Genellikle şirketler çalışanların öğlen yemeklerinin karşılanmasından da sorumludur.
Uzaktan çalışanlar için öğlen yemeği hizmetinin açık tutulması veya bu yapılamıyorsa
öğlen yemeği ücretlerinin doğrudan çalışana ödenmesi değerlendirilmelidir. Aksi
durumda uzaktan çalışanlara bu durum ek maliyetler doğuracaktır. Örneğin ABD'de bazı
restoran çalışanları, Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre çalışmayacağı için öğlen
yemeklerini karşılayamaz hale geldiklerinden, kendileri için ortak mutfaklar açıldı. [21]
Başka bir örnek olarak, yine ABD'de tüm okullar kapatıldı, ancak bazı okulların
yemekhaneleri açık tutuldu. [22]
Bu yeni iş ilişkisi kapsamında çalışanın sağlığından kimin sorumlu olacağı ve hangi
durumlarda şirketin sorumluluk kabul edeceği gibi konular gri alan bırakılmaksızın
belirlenmelidir. Örneğin; Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan çalışma yapılıyorsa, yoğun
bakım ünitesi kapasitesi yeterli olan şehirlerde çalışılması bir ön şart olarak belirlenebilir
mi?
Uzaktan çalışma koşullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu açısından da değerlendirilmesi
ve gerekirse uzman görüş alınması gerekecektir.
Ofis içi çalışanların sağlık sistemine yük olmamak için faydalandığı ''İş Yeri Hekimliği''
uygulamasının, uzaktan çalışanlara göre nasıl uyarlanabileceği değerlendirilmelidir.
Örneğin; iş yeri hekimlerinin çalışanı video konferans yöntemi ile bir ön muayeneden
geçirmesi ve gerekirse reçete yazabilmesi mümkün olabilir mi?
Sürekli uzaktan çalışmak, evdeki elektrik ve internet kullanımını arttıracağından çalışana
ek maliyetler doğuracaktır. Bunun önüne geçmek için şirketlerin çalışana bu konuda geri
ödeme yapması söz konusu olabilir. Ek olarak, örneğin çalışanın internet kotası
dolduğunda bundan kimin sorumlu olacağı belirlenmeli ve bu durumun oluşmaması için
önlemler alınmalıdır.
Uzaktan çalışma yapılan konumun internet altyapısının yeterli olmadığı durumda veya
uzun süreli yaşanabilecek elektrik kesintilerinde kimin sorumlu olacağı ve alınabilecek
önlemler değerlendirilmelidir.
Uzaktan çalışanların, ofis içi çalışanlara sağlanan ekipman desteğinden faydalanabilmesi
önemlidir. Örneğin; bilgisayar monitörleri, masa ekipmanları, notebook yükselticiler ve
bilek destekli mousepadler gibi. Bu konunun detaylarını 'Evden Çalışma, Donanım ve
Aksesuarlar' başlığında bulabilirsiniz.
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Evden Çalışma ve Güvenlik Önlemleri
Evden çalışmaya yeni başlıyorsanız, artık sorunlarınız artıyor demektir. Şirket içerisindeyken
kişilerin ve cihazlarının güvenliğini sağlamak, uzaktan çalışanlara göre çok daha kolaydır. İç ağın
güvenliğini sağlayabildiğiniz takdirde birçok noktada önlem almış oluruz. Fakat insanlar
evlerinden çalışmaya çok daha sıkı güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyarız. Çünkü artık uzaktan
çalışma nedeniyle dağıtık bir sistemin içerisindeyiz. Dolayısıyla bir noktanın güvenliğiyle değil
çalışan sayısından çok daha fazla noktanın güvenliği üzerine odaklanmalıyız.
Artık tek bir noktada çalışmıyor, dağıtık bir sistemin içerisinde çalışıyoruz. Dolayısıyla bir
noktanın güvenliğiyle değil çalışan sayısından çok daha fazla noktanın güvenliği üzerine
odaklanıyoruz.
Günümüzde evden çalışma yöntemlerinin artması riski daha da arttırmaktadır. Çalışanların
bilgisayar ve verilerin korunması için hem işverene hem de çalışana büyük sorumluluklar
düşmektedir. Ayrıca, siber suç oranı gün geçtikçe katlanarak artmaktadır.
Çalışan her bireyin bu konuda dikkatli olması, şirketin uyguladığı prosedürlere uyması
gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki güvenliğimizi sağlamak hepimizin görevidir. Hem şirket
olarak hem de birey olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.
İşletmelerin verilerini bilgisayar korsanlarına karşı korumak için yapılabilecek en önemli adımları
sizler için özetledik:

Güçlü parolalar kullanın
Tüm hesapların güçlü parolalarla korunmasını sağlamak her zamanki gibi önemlidir. Ne yazık ki,
birçok kişi birden fazla hesapta aynı şifreyi kullanmaya devam ediyor.
Hackerlar zayıf parola kullanılan hesaplardan sızdırdıkları kullanıcı adlarını ve şifreleri alıp, diğer
çevrimiçi hesaplara giriş yapmaya çalışırlar.
Parolalar her hesap için benzersiz ve uzun olmalı, büyük ve küçük harfler, sayılar ve özel
karakterler içermelidir. Açıkçası, tüm bu şifreleri hatırlamak zordur, bunun için şifre yöneticileri
kullanılabilir araçlardır.
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Bir şifre yöneticisi sizin için şifreleri oluşturur, hatırlar ve
otomatik olarak doldurur. LastPass ve KeePass bunlara örnek
verilebilir. Tüm çalışanlara böyle bir şifre yöneticisinin
zorunlu hale getirilmesi, hem şifrelerin aynı olmamasını hem
de sistemin çok daha güvenli olmasını sağlayacaktır.

2. İki faktörlü kimlik doğrulamayı ayarlayın
Örneğin, kimlik bilgileriniz bir veri ihlali durumunda
sızdırılmışsa, güçlü bir parolaya sahip olmak genellikle yeterli
değildir. İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ve iki adımlı
doğrulama (2SV), hesaplarınıza fazladan bir koruma katmanı
ekler.
Bu ek adım, bir e-posta veya metin mesajı onayı, yüz tanıma
veya parmak izi taraması gibi biyometrik bir yöntem veya
USB fob gibi fiziksel bir şey olabilir. Bu konuda tüm şirket için
bir prosedür belirleyip, tüm sistemlerde bu prosedür
uygulanmalı ve tüm çalışanlar bu konuda bilgilendirilmelidir.

3. Bir VPN kullanın
Birçok kişi, sitelerde veya diğer lokasyonlara özgü içerikteki
coğrafi kısıtlamaları atlamak için VPN kullanmayı biliyor.
Ancak bir VPN'nin başka bir önemli rolü daha vardır. Bu da
çevrimiçi gizliliğinizi arttırmasıdır. Bir VPN tüm internet
trafiğinizi şifreler, böylece ağınızın kötü niyetli yazılımlar
tarafından izlenmesini veya okunmasını engeller.
Bir VPN kullanmanın internet hızını yavaşlatabileceğini
unutmayın. Video konferans görüşmeleri yapmak gibi yüksek
bant genişliğine sahip işleri gerçekleştirmeniz gerekiyorsa,
hızı ve güvenilirliği ile bilinen bir VPN'e ihtiyacınız
vardır. Dolayısıyla evden çalışanları bulunan bir şirket VPN
hızı ve güvenilirliği konusunda tüm önlemlerini almalıdır.
Kontrolleri ve testleri daha önceden yapmalıdır.
Tüm bu önlemler alınarak hem iş güvenliği, hem de şirketin
ve müşterilerin verilerinin güvenliği sağlanmış olur.
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4. Güvenlik duvarlarını ayarlayın
Güvenlik duvarları sisteme giren tehditleri önlemek için hat
savunması görevi görür ve bağlantı noktalarını bir ara
katmana bağlayarak cihazınız ve internet arasında bir engel
oluştururlar. Bu, kötü amaçlı programların girmesini
önlemeye yardımcı olabilir ve cihazdan veri sızmasını
durdurabilir.
Kullandığımız cihazların işletim sistemlerinde genellikle
yerleşik bir güvenlik duvarı bulunur. Ayrıca, donanım güvenlik
duvarları da birçok yönlendiricide yerleşik olarak bulunur.
Çalışanların cihazlarının güvenlik duvarlarının sürekli etkin
olması ve çalışanların bu konuda önceden bilgilendirilmesi
gerekir. Eğer çalışanlar şahsi bilgisayarlarını kullanıyorsa bu
konu daha da önem taşır. Şahsi bilgisayarlarda da işletim
sisteminin tüm güvenlik ayarları açık olmalıdır. Uzaktan
çalışılan ortamda modemlerin kullanım kılavuzları mutlaka
okunmalı ve bunların da güvenlik ayarları aktive edilmelidir.
En önemlisi ise, halka açık ve dolayısı ile tehditlere açık
noktalardan internete bağlanmamak konusunda tüm şirket
uyarılmalı, ortak bir bilinç oluşturulmalıdır.

5. Antivirüs yazılımı kullanın
Bir güvenlik duvarı yardımcı olabilir, ancak yine de güvenlik
duvarından geçebilecek bazı tehditlerle karşılaşmamız
kaçınılmazdır. İyi bir antivirüs yazılımı, bilinen kötü amaçlı
yazılımları tespit edip engelleyerek bir sonraki savunma hattı
olarak görev yapabilir.
Kötü amaçlı yazılımlar cihazınıza giden yolu bulmayı başarsa
bile, bir antivirüs onu algılayabilir ve bazı durumlarda
kaldırabilir. Çalışanların bilgisayarlarında antivürüs
bulunduğundan emin olunmalı, bunların kontrolleri ve
güncellemeleri uzaktan gerçekleştilmelidir. Eğer çalışanlar
şahsi bilgisayarını kullanıyorsa, şirket herkesin kullanabileceği
bir antivirüs programı sağlamalı veya hangi programların
kullanılabileceği konusunda çalışanlar bilgilendirilmelidir.
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6. Ev yönlendiricinin (router) güvenliğini sağlayın
Yönlendirici güvenliği için şifre değişikliği ilk adım olmalıdır.
Bunun yanında yapabilecek başka işlemler de vardır.
Örneğin, güvenlik açıklarının yamalanabilmesi için ürün
yazılımı güncellemelerinin yüklendiğinden emin olunmalıdır.
Şifreleme WPA2 veya WPA3 olarak ayarlanmalıdır. Gelen ve
giden trafiği kısıtlanmalı, mevcut en yüksek şifreleme düzeyi
kullanılmalı ve WPS’yi kapatılmalıdır. Bu konuda çalışanlara
bilgilendirme dökümanları ve “Nasıl yapılır?” içerikli videolar
paylaşılabilir.

7. Güncellemeleri düzenli olarak yükleyin
Cihaz yazılımı ve diğer uygulamalarda yapılan güncellemeler
zorlayıcı olabilir. Fakat gerçekten önemlidirler. Güncellemeler
genellikle, yazılımın son yayınlanan versiyonundan bu yana
ortaya çıkarılan güvenlik açıkları için yamalar içerir.
Çoğu durumda, güncellemeler otomatik olarak, gece geç
saatlerde çalışacak şekilde ayarlanabilirler. Böylece kesinti
süresi konusunda ek bir tedbire gerek kalmaz.
Ancak çalışanların bu güncellemeleri kendilerinin yapmasını
beklenmek yerine, uzaktan belirli saatlerde tüm şirketin bu
güncellemeleri otomatik olarak alması daha doğrudur.
Özellikle uzaktan çalışma koşullarında süreç bu yöntem ile
daha kolay yönetilebilir. Çalışanlar eğer şahsi bilgisayarlarını
kullanıyorsa, güncelleme ayarları mutlaka kontrol edilmelidir.

8. Verilerinizi yedekleyin
Veriler insan hatası, donanımda fiziksel hasar veya siber
saldırılar da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kaybolabilir.
Fidye yazılımı ve diğer kötü amaçlı yazılım türleri, tespit etme
şansınız olmadan tüm sistemleri silebilir.
Donanım yedeklemeleri hala bir seçenek olsa da, verilerinizi
depolamanın en uygun ve az maliyetli yollarından biri
buluttur. Bulut yedekleme hizmetleri, yedekleme
zamanlamanızı ve depolama seçeneklerinizi özelleştirmenizi
sağlayan çok sayıda seçenekle birlikte gelir. Çalışanların
dosya ve belgelerini bilgisayarlarında depolamamaları için
ayrı bir server ortamı oluşturulması düşünülebilir veya hazır
bir bulut hizmeti satın alınabilir. Bu konuda karar verirken,
ayrı bir server ortamı oluşturmanın getirdiği altyapı
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gereksinimi ve BT destek ekiplerinin kapasitesi göz önünde
bulundurulmalıdır.

9. Uzak masaüstü araçlarına dikkat edin
İş yerlerindeki bilgisayarlara erişim iş akışının devam
edebilmesi için oldukça önemlidir. Bu noktada, uzak
masaüstü araçları hem uzaktan çalışanlarınıza kolaylık
sağlayacak hem de bu ürünler sadece birer bilgisayarla
iletişim haricinde olduğundan lokal bilgisayarın tüm
erişimlerini dışarıya kapatması yönünden güvenlik
sağlayacaktır.
Birçok işveren, çalışanların Uzak Masaüstü Protokolleri (RDP)
aracılığıyla iş ağlarına erişmelerine izin verecektir. Bu güvenli
olsa da, 2019 Check Point çalışması, Linux ve Windows için
en popüler RDP araçlarından bazılarında güvenlik sorunları
olduğunu göstermiştir. Seçim yapılırken dikkatli bir şekilde
araştırılması gereken en önemli noktalardan biri RDP’nin
güvenlik standartlarının olmasıdır. RDP için kullanılan
araçların nasıl kullanılacağına dair dokümanlar internetten
okunabilir, eğitim videoları izlenebilir.
Bu noktada şirketin bu araçların nasıl kullanılacağına dair
belgeleri hazırlayıp şirket çalışanlarıyla paylaşması zaman
tasarrufu açısından iyi olacaktır.

10. Kimlik avı e-postaları ve sitelerine karşı önlemler
Kimlik avı e-postalarının yanı sıra sesli postalar (vishing) ve
kısa mesajlar (smishing) da siber suçlular tarafından kişilerin
kullanıcı bilgilerini almak için kullanılırlar. Bu bilgiler
genellikle hedeflenmiş kimlik avı atakları (targeted phishing
attacks), kredi kartı sahtekarlığı ve hesap devralma
sahtekarlığı gibi amaçlar için kullanılır.
Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışan insan sayısındaki
artışla birlikte, para kazanmak isteyen çok sayıda siber suçlu
ortaya çıkacaktır. Kimlik avı e-postalarının, kişisel bilgilerini
çalmak veya şirket hesaplarına erişmek amacıyla uzak
çalışanları hedeflemesi büyük olasılıktır.
Kimlik avı e-postasını tespit etmek için gönderenin e-posta
adresi kontrol edilmelidir. Mesajın konu satırında ve
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içeriğinde zayıf dilbilgisi olup olmadığına da bakmak gerekir.
URL’yi kontrol etmek için fare ile bağlantılar kontrol edilmeli
ve gönderen yüzde 100 güvenilir bir yer veya kişi değilse
bağlantılara veya eklere tıklanmamalıdır. Herhangi bir şüphe
varsa, başka bir yerden bulunacak telefon numarası veya eposta adresi kullanarak gönderen ile iletişim kurulmalı ve
teyit edilmelidir.
Bir bağlantıyı tıklar ve yasal görünümlü bir siteyle
karşılaşlırsa, herhangi bir bilgi girmeden önce güvenilirliği
kontrol edilmelidir. Kimlik avı sitelerinin yaygın belirtileri
arasında HTTPS asma kilit simgesinin olmaması, yazım
yanlışları içeren alanlar, yazım denetimi ve dilbilgisi
problemleri, “hakkında” sayfasının olmaması ve iletişim
bilgilerinin eksikliğidir. Bu konuda çalışanlar
bilgilendirilmelidir. Ufak grafik tasarımlarıyla bu bilgilerin
zaman zaman çalışanlara hatırlatılması faydalı olabilir.

11. Şifreli iletişim kullanımı
Ofis içi çalışma ortamında genellikle kurumsal iletişim
kanalları ve yazışma uygulamaları tercih edilir. Uzaktan
çalışma yapılırken ise bu mümkün olmayabilir. Bu durumda
çalışanların arasındaki yazılı iletişimin uçtan uca şifreli bir
mesajlaşma servisi üzerinden yapıldığından emin olunmalıdır.

12. Mobil cihaz ve uygulama yönetimi
Özellikle uzaktan çalışan ve aynı lokasyonda bir araya gelmesi
mümkün olmayan çalışanların cihazlarının yönetilmesi de BT
destek ekiplerini zorlayacak konulardandır. Bu durumlara
karşılık Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) ve Mobil Uygulama
Yönetimi (MAM) çözümleri değerlendirilmelidir. Bu çözümler
mobil cihazları ve uygulamaları yönetmeye ve güvence altına
almaya yardımcı olabilir. Bu araçlar ayrıca kuruluşların veri
şifreleme, kötü amaçlı yazılım taramaları ve çalınan
cihazlardaki verileri silme de dahil olmak üzere bir dizi
güvenlik önlemini uzaktan uygulamasına izin verebilir.

13. BT teknik destek ve altyapı uzmanları
Normalden daha fazla çalışan uzaktan çalıştığında veya bir
kuruluşta uzaktan çalışma yeni başlarken, BT kaynakları
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zorlanabilir ve BT yardımına gereksinim artabilir. Bu göz
önünde bulundurulmalı ve önceden önlem alınmalıdır.

14. Cihazınızı kilitleyin
Çalışma ortamı kamusal bir alan olduğunda veya iş bilgilerinin
gizliliği üst seviyede ise, cihazlar kullanılmadıklarında mutlaka
kilitli tutulmalıdır. Bu basit ama etkili önlem, bir alışkanlık
haline gelmelidir. Çalışanlar bu konudaki riskler konusunda
bilgilendirmelidir.
Tüm bu maddeler dikkate alındığında hem şirkete hem çalışanlara önemli görevlerin düştüğü
görülmektedir. Bu noktada yönetim-çalışan iletişimine ve çalışanların periyodik olarak
bilgilendirilmesine önem verilmeli, güvenliğin hem şirketin hem de çalışanların ortak
sorumluluğu olduğu hatırlatılmalıdır.
Yukarıda yer alan maddeler tavsiye niteliğindedir. Bazıları şirketiniz tarafından çoktan
değerlendirilmiş veya başka önlemler alınmış olabilir. Herhangi şüpheli bir durumla karşı karşıya
kaldığınız zaman mutlaka bu durumu BT teknik destek, güvenlik ve altyapı ekiplerinize bildirin ve
onlardan yönlendirme isteyin.
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Önerdiğimiz Araçlar ve Yazılımlar

Uzaktan Çalışma İstatistikleri
[Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle yapılan zorunlu evden çalışmalar bu istatistiklere
dahil değildir.]
OWLLabs'ın Amerika'da yaşları 22-65 arasında değişen ve %62'si uzaktan çalışmakta olan 1202
tam zamanlı çalışan üzerinden hazırladığı 2019 State of Remote Work isimli raporda; [23]

•

Uzaktan çalışanların, ofiste çalışanlara göre %22 daha mutlu olduğu görülüyor:
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•

•

Uzaktan çalışanların bu çalışma yöntemini seçme nedenleri:
o % 91 Daha iyi iş-özel hayat dengesi kurmak
o %79 Üretkenliklerini arttırabilmek,
o %78 Stresi azaltmak,
o %78 İşe gidip gelme telaşı yaşamamak olarak belirtiliyor.
Uzaktan çalışanların, ofis çalışanlarına göre daha fazla teknik zorlukla karşılaştıklarına yer
veriliyor.
o Örneğin; toplantı ayarlamakta %36 daha fazla zorlanırken, BT kaynaklı sorunlarla
da %18 daha fazla ilgilenmek zorunda kalıyorlar.
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FlexJobs ve Global Workplace Analytics tarafından yapılan bir çalışmada ise; [24]

•

ABD'de uzaktan çalışan insan sayısında büyük bir artış eğilimi olduğunu belirtiliyor.
Oransal olarak;
o 2016-2017 arasında uzaktan çalışmanın % 7.9 büyüdüğü,
o Son beş yılda % 44, önceki 10 yılda ise % 91 büyüdüğü,
o 2005-2017 yılları arasında genel duruma bakıldığında ise uzaktan çalışmanın %
159 oranında arttığı vurgulanıyor.
Çalışan sayısı olarak ise;
o
o

2015 yılında 3,9 milyon ABD'li işçi uzaktan çalışırken,
Bugün bu sayı 4.7 milyon yani ABD nüfusunun % 3.4'ü olarak karşımıza çıkıyor.
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•

Çalışanların % 90'ı daha esnek çalışma izninin çalışan moralini artıracağını, % 77'si ise
uzaktan çalışma sayesinde daha düşük işletme maliyetlerini ortaya çıkacağını
düşünüyor.

Yine FlexJobs ve Global Workplace Analytics tarafından hazırlanan “2017 State of
Telecommuting in the U.S. Employee Workforce” raporunda; [25]
•

Uzaktan çalışan sayısı, zamanının yarısını uzaktan çalışmak isteyenleri içerecek şekilde
genişleyebilirse, sera gazı emisyonundaki azalmanın 10 milyon otomobilin artık
kullanılmamasına eş değer olacağı vurgulanıyor.
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Global Workplace Analytics’in; [26]
•

2016 ACS çalışmasına göre evden çalışanların iş alanlarına göre dağılımı:

•

2017 BLS çalışmasına göre çalışanların %56'sının işlerinin en azından bir kısmını uzaktan
yapabilmesi mümkün.

Gallup'ın 2016 yılı 'State of the American Workforce' çalışmasına göre ise;

[27]

Çalışanların,
•
•

%35'i tam zamanlı olarak,
%37'si ise zamanlarının bir kısmında uzaktan çalışabilmek için iş değiştirebileceğini
belirtiyor.
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Koronavirüs (COVID-19) Nedeniyle Önem Kazanan Ürünler
Koronavirüs salgını ile birlikte online doktorluk hizmetleri, video konferans uygulamaları,
temizlik malzemeleri firmalarının hisse değerleri hızla artıyor.
Örneğin;
•

Teladoc; online doktorluk hizmeti veren bir uygulamadır. Görüşme yapılan doktor,
mümkün olduğu durumlarda reçete yazabilmekte veya hastayı yönlendirebilmektedir.
Koronavirüs salgını ile nedeniyle insanların evlerinden çıkamaması ve salgınla
savaşabilmek için ABD'nin online doktorluk hizmetlerini desteklemesi ile birlikte
Teladoc'un hisseleri artışa geçti.[28]
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•

Zoom; video konferans uygulamasıdır. Görüntülü veya sesli grup toplantıları yapmak,
ekran paylaşmak ve toplantıları kayıt altına almak mümkündür. Salgın nedeniyle hem
ABD hem de diğer ülkelerde Zoom kullanım kolaylığı nedeniyle uzaktan çalışanlar için
kurtarıcı oldu. Aktif kullanımının hızla artması ile birlikte hisse değerleri de tırmanışa
geçti. [29]

•

Clorox; çamaşır suyu, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve çöp torbası çeşitleri
satan bir firmadır. Koronavirüs salgını ile birlikte bu markanın ürünlerine yoğun talep
gerçekleştiği için firmanın hisse değerli de önemli ölçüde arttı. [29]
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Koronavirüs salgını yayılmaya başladıkça, toptan veya parekende satış yapan marketlere giden
müşteri sayısı da önemli ölçüde artıyor.
Örneğin;
•

Costco; toptan satış yapan bir marketler zinciridir. Aşağıdaki grafikte açıklanan Korona
vakalarının artış hızı ile Costco'ya giden müşterilerin sayısındaki artış hızının neredeyse
paralellik gösterdiği görülüyor. [30]
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Evden Çalışma, Donanım ve Aksesuarlar
Bir ofis çalışanı iş yerinde ergonomisi için dizayn edilmiş birçok eşya kullanmaktadır. Masa,
sandalye gibi mobilyalar, yazıcı-tarayıcı gibi ofis ekipmanları ve çay-kahve ihtiyacının karşılandığı
bir bölüm bunlardan bazılarıdır. Fakat ev ortamına geçtiğimizde durum biraz daha farklı
olmaktadır. Dolayısıyla evdeki ihtiyaçlarımızı ya temin etmeli ya da yaratıcı çözümler bulmalıyız.
Uzaktan çalışmak için belirli gereksinimlerimiz varken, konforumuz ve sağlığımız için dikkat
etmemiz gereken noktalar da vardır. Tüm bunları maddeleyecek olursak:
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Bilgisayar
Bilgisayar uzaktan çalışma için en temel ihtiyaç olduğundan hem iş hem de özel ihtiyaçlarınızı
karşılayan bir bilgisayar seçebilmek için araştırmanızı yapmalısınız. Ev ofisinize ek olarak bir
mobil ofis oluşturmak istiyorsanız bir dizüstü bilgisayar düşünmelisiniz. Halihazırda şirketiniz
sizin için böyle bir imkan sağlıyorsa böyle bir sorununuz kalmayacaktır.
Monitör
Bir masaüstü bilgisayarınız varsa tabii ki bir monitöre ihtiyacınız vardır, ancak dizüstü
bilgisayarınıza entegre edeceğiniz ek bir monitöre sahip olmak da yararlı olabilir. Monitör
kullanmak boynunuz için de daha sağlıklı bir yöntem olacaktır. Yaptığınız işe bağlı olarak, çift
monitör de düşünebilirsiniz.
Hızlı İnternet Erişimi
Çevrimiçi ortamda verimli çalışmak için geniş bant bağlantısı gereklidir. Bu işlerin zamanında
tamamlanabilmesi için önemlidir. Dosya indirme ve yükleme, video konferans, VoIP
uygulamaları ve internet üzerinden gerçekleştirdiğiniz her türlü göreviniz için iyi bir internet
bağlantısına ihtiyaç duyacaksınız. Bu konuya dikkat etmeyen şirketlerin ve çalışanlarının
ilerleyen dönemlerde sorun yaşaması muhtemeldir.
Masa
Ergonomik olarak doğru bir şekilde hazırlanmış geleneksel bir çalışma masası ve alanınızın
olması en idealidir. Yaratıcı olmanız gerekiyorsa, bir masa, tezgah veya diğer düz yüzeylerde
işlerinizi yapabilirsiniz. Yükseltilebilir masalar zaman zaman ayakta çalışabilmeniz için olanak
sağlar. Ayakta çalışma imkanı sağlığınız açısından da faydalıdır. Böyle bir imkanınız yoksa normal
bir masanın üzerine yükselticiler kullanarak bu konforlu alanı kendinize yaratabilirsiniz.
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Sandalye
Verimli kullanılacak bir ev ofisinin en önemli eşyalarından olan çalışma sandalyesinin seçimi için
zaman ayrılmalıdır. Oturma şeklimiz söz konusu olduğunda ergonomi ve konfor çok önemlidir,
bu yüzden bir sandalyeyi satın almadan önce mutlaka test etmek gerekir. Unutulmamalıdır ki
zamanın uzun bir bölümü bu sandalyelerde geçmektedir. Tabii ki standart bir sandalye
kullanılabilir. Böyle bir durumda sırt desteği kullanılması tavsiye edilmektedir.

Yeterli Aydınlatma
Ergonomik bir ev ofisi için iyi bir sandalye önemli olduğu gibi, yeterli aydınlatma seviyesine
sahip olmak da önemlidir. Okumayı zorlaştıran ışıklandırmadan kaynaklanan baş ağrıları ve göz
yorgunluğu ile uğraşmak istemezsiniz. Özellikle uzun zaman evden çalışacaksanız bu konuya
dikkat etmeniz gerekmektedir.
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Telefon/VoIP/Mikrofon/Kulaklıklar ve Hoparlörler
Evden çalışmanın en zorlu yanlarından biri de toplantılara katılmaktır. Sesin yankı yapmaması
için kulaklık kullanılmalıdır. Gürültü engelleme özelliğine sahip kulaklıklar konforunuz için iyi bir
seçim olacaktır. Genellikle evden çalışırken telefon hizmetine ihtiyaç duyarsınız. VoIP teknolojisi,
internet tabanlı telefon hizmetleri toplantılar ve görüşmeler için mantıklı bir çözüm olabilir. Bu
noktada mikrofon kalitesini de unutmamak gerekir. Her bilgisayarda kamera olmadığından, bu
olasılığı da düşünmelisiniz.

Yazılım
Proje yönetimi, görev takibi ve e-posta yönetimi gibi konular işletmelerin yaptığı temel
işlerdendir. İşletmeler bu işlerin yürütülmesi için ihtiyaçlarına göre ek yazılımlara gereksinim
duyabilirler. Evden çalışırken kullanmanız gerekeceğini düşündüğünüz yazılımların bir listesini
ekip olarak yapmalısınız ve buna beraber karar vermelisiniz. Daha ayrıntılı içerik için
‘’Önerdiğimiz Araç ve Yazılımlar bölümünü inceleyebilirsiniz.'
Ağ Yönlendiricisi (Router)
Ağ yönlendiricileri her zaman gerekli değildir, fakat internet erişimi gerektiren birden fazla
dizüstü veya masaüstü bilgisayarınız varsa bir ağ yönlendiricisi bulundurmayı
değerlendirebilirsiniz.
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Yazıcı
Mevcutta kağıt kullanmadığınız bir ofiste çalışıyorsanız, bir yazıcıya sahip olmadan da uzaktan
çalışmaya başlayabilirsiniz. Ancak işiniz gereği belge taratma, fakslama ve hatta fotokopi çekme
ihtiyacınızın olduğu durumlar yaygınsa, tüm bu görevleri yönetebilen çok fonksiyonlu makineleri
inceleyebilirsiniz.

Yedek Sürücü veya Kişisel Sunucu
Evde çalışmaya başladıktan sonra, verilerinizi yedeklemek ve korumak için bir planınız olması
gerekir. Dosyalarınızı otomatik olarak kopyalamak için bulut tabanlı yedekleme hizmetlerini
kullanabilirsiniz, ancak işverenin sağladığı şirket içi bir yedekleme sisteminin olması hem çalışan
hem de şirket için daha uygun olabilir. Harici sürücüler ve kişisel sunucular nispeten ekonomiktir
ve bilgisayar arızası durumunda işinizi kurtarabilir. Bu noktada harici kullanılan cihazlar fiziksel
güvenlik açığı oluşturmaktadır. Eğer böyle bir harici cihaz kullanılacaksa riskin farkında olunmalı,
gizli bilgiler mümkünse harici cihazlarda depolanmamalıdır.
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)
Bir UPS, elektriğinizin kesilmesi durumunda, sınırlı bir süre için yedek güç sağlar. Bu cihazlar
çalışmanızı kaydetmek ve ekipmanınızı güvenli bir şekilde kapatmak için size yeterli tampon
süreyi sağlayacaktır.
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Dosya Dolabı
Kağıtsız çalışmayı hedefleseniz bile, her zaman saklamanız gereken bazı basılı kopyalar vardır.
Bu belgeleri saklamak ve daha sonra bulabilmek için en iyi yer bir dosya dolabıdır.

Depolama
Kalemleri, yapışkan notları, kağıtları, klasörleri, mürekkebi, kartvizitleri ve diğer malzemeleri
saklamak için bir çözüm düşünmelisiniz. Bunlar hem dağınıklık yaratır hem de dikkat kaybına
sebebiyet olur. Kullanılmayan eşyaları ev ofisinizde saklamak için bir kitaplık veya raf ayarlamayı
düşünebilirsiniz.

Yangına Dayanıklı Kutu
Depolamadan bahsetmişken, en önemli iş evraklarınızı saklamak ve korumak için yangına
dayanıklı bir kutu kullanmayı düşünebilirsiniz. Birçok işletme sahibi de bu kutuları, verilerin
yedek kopyalarını tutmak için kullanır.
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Bilgisayar ve Dizüstü Bilgisayar Aksesuarları
Harici fare ve klavye konforunuzu arttıracaktır.

Daha rahat bir çalışma ortamı için yükseltici bir masa alınabilir.

Boyun sağlığınız için laptop yükseltici, tablet tutucu gibi opsiyonları da düşünebilirsiniz.

Fare ve klavyenizi rahat kullanmak için büyük bir pad mantıklı olacaktır.

Maxitech Uzaktan Çalışma Rehberi
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Konforlu Aksesuarlar
Bir şal, yastık, ev ayakkabısı gibi rahat edebileceğiniz aynı zamanda biraz daha işinize
odaklanabileceğiniz aksesuarları düşünmenizde fayda var.

Sağlığınızı düşünürken konforunuzu arttıracak destekleri, minderleri ve padleri ele alabilirsiniz.

Sizi Odakta Tutacak Şeyler:
Tüm gün evden çalışıyorsanız psikolojik olarak ve bedenen kendinizi geliştirmelisiniz. Size zaman
kazandıracak, zinde tutacak veya gözünüze hoş gelen ürünleri alabilirsiniz. Odanızada oksijeni,
nemi, enerjiyi düzenleyecek kendinizi iyi hissetmenizi cihazlar veya aksesuarlar alabilirsiniz.
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Bir zaman ölçer alarmınızın bulunması sizi odakta tutmaya yardımcı olacaktır. Tüm gün evde
olmak, özellikle de yalnız kalmak zorunda kalan insanlar için bu tür hatırlatıcılar önemlidir. Aynı
anda hem yemek, çamaşır gibi işlerinizi yapıp hem de çalışmak istediğiniz zamanlarda bu tür
basit hatırlatıcılar iyi bir seçenek olacaktır.

Sporunuzu yapmak sağlığınız için çok önemlidir. Evde spor yapabileceğiniz aletleri
değerlendirebilirsiniz.
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Evde yemek yapmak ve zamandan tasarruf etmek için hızlı pişiricileri ele alabilirsiniz.
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Teknoloji Şirketlerinin Aldığı Sıra Dışı Kararlar
Koronavirüs salgını nedeniyle Elon Musk'ın fabrikasını gerekli cihazların üretimine çevirdiği,
karantinadan dolayı Çin’de ve Kuzey İtalya’da havi kirliliğinin azaldığı, Venedik’in deniz suyunun
temizlenmeye başladığı ve yine Çin’de karantina sonrası boşanmaların hızla arttığı bu ilginç
günlerde Silikon Vadisi’nde de birçok ilginç karar alındığını gözlemledik. Bunlardan bazılarını
paylaşıyoruz:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin COVID-19 salgını sırasında evden çalışanlara
1000$ nakit bonus vereceğini söyledi.
LinkedIn; uzaktan çalışanların ihtiyaç duyabilecekleri destek ekipmanlarını satın
alabilmeleri için her çalışanına 300$ ödeyecek.
Facebook ve Apple Koronavirüs nedeniyle okullar kapandığı için çalışanlarına çocuk
bakıcısı ücreti ödeyecek.
Facebook’un Hotline Health Service uygulaması sayesinde, çalışanlar sağlıkla ilgili
sorularına hızlıca yanıt bulabiliyorlar.
Apple’ın işle ilgili çoğu trafiğin yönetildiği bir şirket içi bir VPN’i var. Ayrıca ekipler
haberleşmelerini Slack ve WebEx’in kurumsal versiyonları üzerinden yürütüyor.
Apple çalışanlarına ofis malzemesi temini için ayrı bir teşvik vermese de, çalışanlar kendi
bilgisayar, monitör ve sandalyelerini ofisten alıp evlerine götürebiliyorlar.
Benzer şekilde Johnson&Johnson da ofisten çalışanların kendi bilgisayar, monitör ve
sandalyelerini almalarına izin veriyor.
10 Nisan’a kadar evden çalışma ilan eden Google, çalışanlarına sanal şarap testi, sanal
yoga, teknik-elektronik yardım desteği ve headspace üyeliği gibi servisler sağlıyor ve şirket
içi iletişim için Hangouts ürününü kullanıyor.
Zoom üzerinden psikolojik destek hattı oluşturan ve çalışanlarına hizmet veren teknoloji
firmaları bulunuyor.
Netflix'te şirket prensipleri gereği ofiste çalışırken de VPN aktif olarak kullanıldığı için,
Netflix çalışanları Koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan zorunlu evden çalışmaya
sorunsuz bir geçiş yapmış bulunuyor.

Söyleşiler
Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken, uzaktan çalışma konusunda her firma kendi önlem
ve çözümlerini hızla devreye almaya ve tüm çalışanlarını bunlara entegre etmeye çalıştı. ABD'de
ise kimi firmalar zaten uzaktan çalışma fikrini çoktan benimsemişlerdi. Bu noktada Silikon
Vadisi'nin içinden ilk ağızdan Koronavirüs salgınına ve uzaktan çalışmaya dair yapılanları
duyabilmeniz için bir röportaj dizisi hazırlıyoruz.
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İlk röportajımızı Netflix firmasında çalışan Arden ile yaptık ve Netflix'in bu konudaki önlemlerini
ve hali hazırda uygulamakta oldukları yönetmelikleri sorduk.
https://vimeo.com/399330606/bd429c410e
İkinci röportajımızı ise Silikon Vadisi'nde yatırım yapan Vela Partners'ın kurucusu Yiğit Ihlamur
ile gerçekleştirdik. Bu röportajda da evden çalışırken yaşanabilecek sorunları, evden çalışmanın
sağladığı yararları ve en yüksek verimde çalışmak için uygulanabilecek yöntemleri tartıştık.
https://vimeo.com/399337869/28d8ff0325
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