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“Bu yayının tüm hakları saklı tutulmuş olup, tamamıyla TİSK’e aittir. TİSK’in yazılı izni olmadan hiçbir 
bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, hiçbir elektronik veya mekanik formatta ve 
araçta (fotokopi, kayıt, bilgi, depolama vb. her türlü vasıta ile) transfer edilemez, çoğaltılamaz, dağıtılamaz. 

Normal ve bilimsel kıstaslara uygun ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz.  
Her türlü iktibasta kaynak gösterilmesi zorunludur.”



Dijital dönüşümün ve küresel dinamiklerin etkisiyle, 
ülkemizde de çalışma hayatının hızla değiştiği bir süreçten 
geçiyoruz. 

TİSK olarak, böyle bir dönemden geçtiğimiz 2020’de ülkece 
rekabetçiliğimizi en üst seviyeye taşımak için anahtar “iş 
birliği” dedik. “Birlikte Mümkün Türkiye” sloganıyla yola 
çıkarak birleştirici diyaloğu çalışmalarımızın merkezine 
aldık. Bu bilinçle, Konfederasyon olarak, dünyanın önde 
gelen teşkilat ve kurumlarının da en öncelikli gündeminde 
yer alan “İşimizin Yarını” konusunu odağımıza aldık. 

Bu konuda Türkiye’deki çalışma hayatının geleceğine yön verecek aksiyonlar için sosyal 
diyaloğu harekete geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

TİSK’te, öncülük ettiğimiz bu dönüşüm hareketi ile nihai vizyonumuz olan çalışma hayatının 
refahı için dönüştürücü güç olma hedefindeyiz. 

Çalışma hayatına işçi, işveren ve kamu olmak üzere tüm sac ayaklarında fayda yaratacağına 
gönülden inandığımız “Güvenceli Esnek Çalışma Modelleri’nin Yaygınlaşması” hedefi, 
ülkemizdeki çalışma hayatının “İşimizin Yarını” odağında dönüşümü için bir tercih değil, 
zorunluluk haline geliyor. 

“Güvenceli Esnek Çalışma Modelleri’nin Yaygınlaşması” hedefinin uzun vadede ülkemizin 
rekabet gücünün artması, yeni istihdam oluşumunun desteklenerek özellikle kırılgan grupların 
güçlendirilmesi ve kayıt dışı istihdam ile sürdürülebilir bir mücadele ortaya konması adına 
önemli faydalar yaratacağına inanıyoruz. Kayıtlı istihdamın kalesi olan ekosistemimiz adına 
şunu belirtmem gerek: Bu yöntemlerin hem çalışan hem işveren için etkin işlemesi, her şeyden 
önce “güvenceli” şekilde hayatımızda yer bulması ile mümkün olacak.

TİSK olarak, tüm bu konuları ele aldığımız ve camiamıza yeni bir bakış açısı getireceğine umut 
ettiğimiz araştırmamızı sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Çalışan ve işveren bakışını 
yansıtan raporumuzda ülkemizin refahı için çözüm önerilerimizi ve geliştirilebilecek yöntemleri 
sizlerle paylaştık. 

Her platformda vurguladığımız gibi, bütüncül yaklaşımla adımlar atan ve ortak paydada buluşan 
sosyal tarafların iş birliği çok önemli. İnanıyoruz ki, yayınladığımız bu rapor yeni nesil çalışma 
yöntemlerinin hayata geçmesi için bizleri bir araya getirecek. 

Son olarak, desteğini her zaman hissettiğimiz T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın 
Prof. Dr. Vedat Bilgin’e şükranlarımızı, raporun içeriğinin hazırlanmasında emek sarf eden, 
başta Konfederasyon ekibimiz olmak üzere üye sendikalarımıza, tüm çalışma arkadaşlarımıza 
ve paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarım. 

Özgür Burak Akkol 
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı 

Önsöz
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Rapor Özeti 
Covid-19 salgınının ulusal ve küresel ekonomi üzerinde yıkıcı etkileri 
oldu; fakat her alanda dijitalleşmenin gelişmesi ve özellikle bu kritik 
dijitalleşme hareketinin iş yapış şekillerine olan önemli etkisi geçmişe 
yönelik geleneksel çalışma modelleri hakkında da bazı soru işaretlerini 
beraberinde getirdi. Evden çalışma modeli her ne kadar Türkiye’de salgın 
dönemi öncesinde oldukça kısıtlı bir uygulama alanına sahip olsa da 
pek çok sektörden çalışan, sosyal izolasyon tedbirleri kapsamında belirli 
bir süre için de olsa bu yeni nesil modelleri deneyimledi. Bu zorunlu 
uygulamalar ile birlikte, pek çok şirket video konferans, bulut servisleri ve 
diğer sanal iletişim ağlarını kullanmaya başlarken salgın öncesi dönemde 
dijital altyapısına yatırım yapan şirketler bu geçiş döneminde, koşullara 
uyum sağlama konusunda daha başarılı bir performans gösterdi. Buna 
karşın, evden çalışanlar hala azınlığı oluşturuyor. Avustralya’da yapılan bir 
araştırmada evden çalışmayan katılımcıların %89’u işlerinin doğası gereği 
evden çalışmadığını belirtirken bunun yanında işverenlerinin evden çalışma 
opsiyonu sunmaması, bu kişilerin evlerinin bir çalışma ortamı yaratmaya 
elverişli olmaması ya da evlerinde internete erişim ve gerekli ekipman 
yoksunluğu gibi sebepler de gösteriliyor. Özetle, her iş evden çalışmaya 
uygun olmasa da salgın dönemi bu potansiyeli görmek ve değerlendirmek 
adına önemli bir süreci beraberinde getirdi. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üye ülkeleri arasında 
uzaktan çalışma potansiyeli konusunda yapılan güncel bir analize göre 
Türkiye’de çalışan nüfusun %21’i için uzaktan çalışma mümkün ve eğitim 
seviyesindeki artış ile beraber uzaktan çalışmanın uygulanabileceği 
mesleklerin de oranında bir artış görülüyor.1 Nüfus açısından kalabalık 
bölgelerde ise yine uzaktan çalışmanın mümkün olduğu mesleklerin de 
oranı yüksek seviyelerde gerçekleşiyor. Öte yandan Türkiye bu oranla diğer 
OECD ülkelerine göre en alt sıralarda yer alıyor. Örneğin Lüksemburg’da 
bu çalışma modelinin uygulanabildiği işlerin oranı %50 olarak karşımıza 
çıkarken İngiltere, Hollanda ve İsviçre’de ise bu oran %40 bandında. Ülke 
içinde nüfus yoğunluğu, bölgeler arası sermaye farkları veya nüfusun 
demografik özelliklerine göre ise evden çalışma modelinin uygulanabildiği 
mesleklerin oranlarında bir değişim görülüyor. Bu karşılaştırma sonucunda, 
Türkiye evden çalışmanın uygulanabildiği meslekler konusunda diğer 
OECD ülkelerine göre yüksek bir potansiyele sahip olmasa da dijital 
teknolojilerin pek çok sektöre olan entregrasyonuyla bu oran artacak. 
Önemli olan küresel istihdam piyasalarında meydana gelen bu dönüşümleri 
iyi takip etmek ve gerekli politikaların temellerini planlamak olacak. 

Covid-19 salgını dönemine istisnai gelişen koşullar ile esneklik kavramı 
uzaktan çalışma ile bağdaştırılırsa da aslında yarı zamanlı çalışma, mikro 
işler, çağrı üzerine çalışma, fatura/kupon bazlı çalışma, rotasyonlu çalışma, 
ortaklaşa çalışma gibi hem işveren hem de çalışana mekânsal ve sayısal 
esneklik sunan pek çok yeni nesil çalışma modeli mevcut. Dünya üzerinde 

1  OECD, “Capacity for Remote Working Can Affect Lockdown Costs Differently across Places.”. 
Haziran, 2020.
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bu modelleri istihdam piyasalarına entegre etmeyi başaran Hollanda, 
Finlandiya, Fransa, Belçika gibi önemli örnekler, Türkiye adına gerekli 
düzenlemeleri planlamak ve yasal mevzuatta da bazı değişiklikleri 
uygulamak adına adeta rehber niteliğinde.

Yeni Nesil Çalışma Modelleri Raporu kapsamında bu ülkelerin örnek 
uygulamaları incelenirken kantitatif araştırma yöntemlerinin de desteği 
ile geleceğin çalışma modellerine bakış konusunda önemli bulgular 
sunuluyor. Çalışan, işsiz ve işveren olmak üzere üç farklı grupla yapılan 
anketlerin sonuçları, esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılmasını 
desteklemekte ve esnek modellere bakış açısı konusunda olumlu bir tablo 
sunmakta. Örneğin, Covid-19 salgını ile birlikte evden çalışma deneyimi 
bulunan katılımcıların çoğunluğu, evden çalışma süreçlerinde ruhsal 
anlamda kendilerini daha iyi hissettiklerini, trafik ve mesafe uzunluğu gibi 
stres faktörlerinden uzaklaşmalarının motivasyonları üzerinde olumlu bir 
etkide bulunduğunu, teknolojiyi çok daha verimli bir şekilde kullanmaya 
başladıklarını ve kişisel gelişimlerine daha fazla zaman ayırma fırsatı 
bulduklarını ifade ediyor. Her ne kadar hane halkı büyüklüğü, medeni 
durum ve çocuk sahipliği gibi parametrelerin bu oranlar üzerinde belirli 
etkileri görülse de genel anlamda mekânsal esnekliğin görüşme yapılan 
çalışanların çoğunluğu için olumlu bir süreci beraberinde getirdiği 
saptanıyor. Uzaktan çalışma deneyimi olması fark etmeksizin çalışan 
katılımcıların bu esnek modeli değerlendirdikleri başka bir soruda ise 
yine çoğunluğun bunu “özel hayat ve profesyonel hayat arasında bir 
denge” olarak nitelendirdiği görülüyor. 

Yapılan iş üzerinde sahip olunan otonomi, çalışanların hayatlarını daha 
esnek ve kendilerine göre düzenlemelerine olanak tanırken onları daha 
mutlu ve daha verimli kılıyor. Çalışmanın aile ve arkadaşlarla geçirilen 
zamandan çaldığı yönündeki negatif kanıyı yıkan esnek çalışma 
modelleri, çalışanların iş performansının artmasını sağlıyor. Stanford’da, 
evden çalışmaya başlayan 16.000 kişi üzerine yapılan bir araştırmada 
verimliliğin %13 arttığı ve çalışanların iş tatmininin geliştiği belirtiliyor2. 
Başka bir çalışmada otonomi sahibi çalışanların daha motive olduğu ve 
şirkete olan bağlılıklarının da yüksek olduğu görülüyor. Esnek iş modelleri 
çalışanların sadece verimliliğini değil yaratıcılıklarını da arttırıyor. Bu 
esnek modeller yoluyla iş-özel hayat dengesinin sağlanması, çalışanın 
iş tatminini ve performansını arttırıyor3. Bu araştırma kapsamında yapılan 
anket sonuçlarında ise yine benzer bulgulara ulaşılıyor. Hem çalışan 
hem de işsiz grubun çoğunluğuna göre ideal iş tanımı, çalışma saatleri 
üzerinde karar verebilmek. Araştırmadan elde edilen bu sonuca göre, 
çoğunluğun bu otonomiye sahip olma isteği görülürken ideal iş tanımının 
özellikle süre bazlı bir esneklikle bağdaştırıldığı görülüyor. 

2  Nicholas Bloom et al., “DOES WORKING FROM HOME WORK? EVIDENCE FROM A CHINESE 
EXPERIMENT,” https://nbloom.people.stanford.edu/, Mart 3, 2015.

3  Adriana AnaMaria Davidescu et al., “Work Flexibility, Job Satisfaction, and Job Performance 
among Romanian Employees-Implications for Sustainable Human Resource Management,” 
MDPI, Temmuz 29, 2020, https://www.mdpi.com/2071-1050/12/15/6086)
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İşsiz katılımcılar ile gerçekleştirilen anket çalışmasında ise yine 
esnek modellerin yaygınlaştırılmasının işsizlik üzerindeki önemini 
destekleyen bulgulara ulaşılıyor. İşsiz olup iş arayışı bulunan katılımcılar 
arasında işsizliklerine sebep olarak aldıkları tekliflerin beklentileriyle 
uyuşmamasını öne sürenlerin yarısı bu işlerin çalışma saatlerinin onlar 
için uygun olmadığını dile getiriyor. Ek olarak %35 oranında katılımcı 
ise bu uyumsuzluğun sebebinin işyeri ve ev arası uzak mesafeden 
kaynaklandığını söylüyor. Bu katılımcıların istihdam edilememelerinin 
önündeki engellerin yukarıda bahsi geçen noktalar olması, esnek 
çalışma modellerinin kapsamının genişletilmesi ve uygulama 
kapasitesinin artırılmasının ne derece kritik olduğunu vurgular nitelikte. 
Bu kanıyı destekler nitelikte bir diğer sonuç ise iş arayışı bulunan 
grubun %27’sinin işsizliklerini, yaşadıkları şehirde iş imkanlarının sınırlı 
olmasına dayandırması oluyor. Bu kapsamda, mekânsal bir esneklik 
sunan uzaktan çalışma modelinin uygulanması, mesafe sorunundan 
dolayı istihdam edilemeyen grubun çalışma hayatına katılımı konusunda 
da büyük bir önem arz ediyor. Ek olarak, Türkiye’de bölgeler arası 
eşitsizlikler dikkate alındığında, uzaktan çalışmanın mümkün olduğu 
mesleklerde bu uygulamaların yaygınlaştırılması, büyük şehirlere olan 
yoğun göç hareketini yavaşlatmak adına da değerlendirilebilir. 

Öte yandan, uzaktan çalışmanın yaygınlaştırılması ve salgın sonrası 
dönemde de kalıcı hale gelmesi, büyük şehirlerden kırsal yerleşim 
alanlarına veya küçük şehirlere dönüşü de teşvik edecek bir gelişme 
olabilir. Araştırma kapsamında çalışan grup ile yapılan görüşmelerde 
evden çalışmanın kalıcı hale gelmesi durumunda çoğunluğun yaşadığı 
yer konusunda bir değişim yapmayı planlamadığı görülse de %18’lik 
bir oranın doğayla iç içe olduğu bir yere taşınma fikrini değerlendirdiği 
saptanıyor. %8 oranında katılımcı ise şu anda yaşadığı şehre göre daha 
küçük bir şehre taşınma fikrine sıcak bakıyor. Bu noktada medeni 
durum ve çocuk sahipliğinin önemli bir etkisine de rastlanıyor. Çocuk 
sahibi olmayan katılımcılar yaşadığı yer konusunda bir değişiklik yapma 
düşüncesine daha yakın gözüküyor. Sonuçlara göre, çoğunluk bu yönde 
bir değişikliğe yeşil ışık yakmasa da TÜİK’in 2020 verilerine göre 2001 
yılından bu yana, salgının da etkisiyle, İstanbul’un nüfusunda ilk kez bir 
gerileme görüldü. 

İşverenlerin de yine esnek modellerin yaygınlaştırılması konusunda 
olumlu düşüncelere sahip olduğu görülüyor. Bu grubun çoğunluğu 
çalışanlarının uzaktan çalışma deneyimlerini çok iyi/iyi olarak 
değerlendirirken %87’lik büyük çoğunluk bu süreçte uzaktan çalışmanın 
uygulanabilir bir model olduğunu gözlemlediğini söylüyor. %77’lik bir 
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çoğunluk ise çalışanlarının uzaktan çalışma ile birlikte motivasyonlarını 
sağlayabildiğini onaylıyor. Tıpkı çalışanlar gibi, işverenler de salgın 
sonrası süreçte haftanın belirli günleri ofisten belirli günleri ise evden 
çalışma imkanının olduğu hibrit bir modeli destekliyor. Bu anlamda 
salgın sonrası süreçte de işveren ve çalışanların beklentilerinin büyük 
oranda uyuştuğu sonucuna ulaşılıyor. 

Özetle, Covid-19 salgını ile birlikte evden çalışma modelini 
deneyimleyen işveren ve çalışanlarda çoğunluk bu süreci olumlu olarak 
değerlendiriyor. Motivasyon ve verimlilik konusunda paylaşılan görüşler 
ise yine esnek modellerin yaygınlaştırılması gerektiğini destekler 
nitelikte. Bu süreçte uzaktan çalışmanın uygulanabilir bir model 
olduğunu gözlemlemek, diğer esnek modellere olan bakış için de 
olumlu gelişmeleri beraberinde getiriyor. İşverenlerin üretim alanında 
rekabetçi piyasa koşullarına uyum sağlaması ve çevik bir organizasyon 
stratejisini benimsemesi, yetenek havuzunu genişletmeleri ve yetenek 
açığı sorununa bir çözüm getirmeleri adına da esnek çalışma modelleri 
kritik bir önem taşırken bahsi geçen amaçlar adına bir ihtiyaç olduğu 
görülüyor. Türkiye konjonktüründe gerek genç işsizliğiyle mücadele 
etmek gerekse dezavantajlı grupların da istihdam piyasalarına katılması 
için bu modeller konusunda gerekli farkındalığın yaratılması ve işverene 
bu yönde teşviklerin yapılması büyük bir önem arz ediyor.

Tıpkı çalışanlar gibi, 
işverenler de salgın sonrası 
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1. Giriş
Covid-19 salgının başlangıcı itibariyle çalışma dünyasında meydana 
gelen hızlı dijitalleşme hareketi ile uzaktan/evden çalışma modeli pek 
çok sektörün deneyimlediği bir süreci beraberinde getirdi. Toplum 
sağlığını korumak ve virüsün bulaş hızını durdurmak adına alınan 
bir dizi sosyal mesafe ve izolasyon tedbirleri profesyonel hayatta 
da doğru kabul edilmiş geleneksel- ve hatta bir “kültür” haline 
gelmiş- yöntemlerin verimliliğini sorgulatan yenilikçi bir perspektif 
yarattı. Salgın sürecinde istisnai olarak alınan tedbirler ve kısıtlama 
kararları ile çalışma ortamının ve lokasyonunun çalışan tarafından 
belirlenebildiği uzaktan çalışma modeli özellikle beyaz yaka çalışanları 
için neredeyse bir zorunluluk haline gelirken tarihte tanık olunmamış 
büyük bir dijitalleşme hareketi, kısa bir süre içinde iş yapış biçimlerini 
etkisi altına aldı.

Covid-19’un iş piyasaları üzerinde yarattığı bu değişimlerin yalnızca 
uzaktan/evden çalışma modelinin uygulama yaygınlığındaki artış 
konusunda olmadığının altı çizilmelidir. Salgın, etkisinin uzun yıllar 
hissedileceği küresel bir ekonomik daralmayı da beraberinde getirdi. 
Sağlık krizinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle yeni 
yaratılan işlerin artış hızında bir yavaşlama görülürken yıkıma uğrayan 
işlerin oranında ise bir artış gerçekleşti. Bu anlamda, ekonomik krizin 
iş piyasaları üzerindeki olumsuz etkisi 2007-2008 Küresel Finans 
Krizi’nden çok daha yıkıcı oldu ve çalışma saatlerinde büyük bir azalma 
meydana geldi. Yüzyılın en zorlu ekonomik ve sağlık krizinde, işsizlik 
oranlarındaki artış, ABD gibi güçlü ekonomilere sahip ülkeleri dahi 
derinden sarsarken özellikle kadınlar, gençler, göçmenler ve düşük 
vasıflı işçiler gibi kırılgan grupların bu ekonomik kriz ortamından 
oldukça etkilendiği görüldü.4

Öte yandan, otomasyon, robotlarla üretim ve yapay zekâ gibi 
teknolojilere olan yatırımların hızlandığı bu dönemde Dünya Ekonomik 
Forumu (WEF) tarafından işverenler ile gerçekleştirilen anketin 
sonuçlarına göre, işverenlerin % 43’ü teknoloji entegrasyonu ile 
birlikte iş gücünü azaltabileceğini belirtirken 2025 yılına gelindiğinde 
insanlar ve makinelerin mevcut işleri yarı yarıya paylaşacağı 
vurgulanmıştır.5 Bahsi geçen teknolojik gelişmelerin varlığı ve mevcut 
ekonomik konjonktürün iş piyasaları üzerindeki bu olumsuz etkileri 
düşünüldüğünde özellikle yeni nesil esnek çalışma modellerinin 
istihdam oranlarını arttırmak adına kritik bir önem taşıdığı ve çalışma 
hayatında yer bulamayan aktif nüfusun istihdam edilmesi adına yeni 
fırsatlar yaratacağı değerlendirilmelidir. 

Esnek çalışma modelleri arasında Covid-19 salgını ile birlikte öne 
çıkan evden/uzaktan çalışma modeline odaklanıldığında, tanık 
olunan bu büyük dönüşümle beraber, literatürde bu uygulamaların 

4  OECD, “OECD Employment Outlook 2020: Worker Security and Covid-19 Crisis.” 2020

5  WEF, “The Future of Jobs Report 2020.” Ekim 2020 http://www3.weforum.org/docs/WEF_
Future_of_Jobs_2020.pdf.
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olumlu ve olumsuz yönleri tartışılmış ve bu yöntemin başarısı için farklı 
parametrelerin önemine değinilmiştir. Bu kapsamda, özellikle büyük 
şehirlerde yoğun nüfus sebebiyle mesafe uzunluğu ve trafik gibi 
temel şehirli sorunlarının yanında yine işyerine geliş-gidiş rotasının 
dışında düzenlenen toplantılar için yolda harcanan zamanların da 
iş motivasyonu üzerindeki olumsuz etkileri pek çok incelemenin 
odak noktasında konumlanmıştır. Salgının birinci dalgasında 
zorunlu sebepler ile uygulamaya konulan uzaktan çalışma modeli, 
normalleşme sürecinde büyük kapasiteli işletmelerin geleneksel iş 
yapış şekillerini yeniden sorgulatmıştır. Modelin salgın sonrası süreçte 
de uygulanması ise artık yeni düzende bir gereklilik haline gelmiştir. 
Çeşitli şirketlerin ofis ortamında çalışma kültürünü kalıcı olarak 
terk ettiği haberleri kamuoyuna yansırken teknoloji odaklı olmayan 
şirketlerin dahi merkez ofislerini kapattığı ve bu gelişmeler ekseninde 
yerleşik çalışma kültürünün fazlasıyla tartışıldığı görülmüştür. Hem 
çalışan hem de işveren tarafından ağırlıklı olarak olumlu etkilerinin 
tartışıldığı bu çalışma modeli, bu istisnai sürecin sosyal hayata getirdiği 
kısıtlamalar ile, büyük kitleler tarafından çalışma hayatında mekânsal 
esnekliğin deneyimlenmesini sağlamıştır. 

Teknik ve teknolojik altyapı sorunlarının aşılması ile beraber 
Türkiye’de çok daha geniş tabanlara yayılacağı öngörülen bu yeni 
nesil çalışma modeli, her ne kadar salgın sürecinin bir getirisi gibi 
gözükse de dünyada pek çok farklı ülkede uygulaması, küresel 
sağlık krizi öncesine dayanmaktadır. OECD istatistiklerinde 2019 
yılında ülkelere göre evden çalışan oranlarına bakıldığında; Hollanda 
ve Finlandiya’da bu oranın %14 bandı üstünde olduğu görülürken 
Lüksemburg, Avusturya gibi diğer gelişmiş ülkelerin de takipte olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.6 Avrupa Birliği üye ülkelerinin ortalaması ise 
%5 oranında gerçekleşmiştir. Genel sonuçlar demografik özelliklere 
göre incelendiğinde, kadınların evden çalışma modeli ile istihdamı 
erkeklere oranla daha yüksek iken, yaşa göre incelendiğinde 
ise 50-64 yaş arası çalışanların diğer yaş gruplarına kıyasla bu 
çalışma modeli ile istihdamlarının daha yüksek bir oranda olduğu 
gözlenmiştir7.Bu kapsamda, İstatistikler doğrultusunda bu modelin 
“dezavantajlı gruplar” olarak ifade edilen “kadınlar”, “yaşlılar”, “gençler” 
ve “engelliler” adına istihdam piyasalarında olumlu bir etkisi olduğu 
gözlemlenmiştir. İstatistiklerde ise bu grupların bu çalışma biçimi ile 
istihdam edilme olasılıklarının arttığı ve bu model ile kronik işsizlik 
sorunlarına etkin çözümler getirildiği görülmüştür. Buna ek olarak, 
yukarıda bahsi geçen, salgın öncesi dönemde de çalışan popülasyon 
içerisinde evden çalışma modeli ile istihdam edilen kişilerin oranlarının 
diğer ülkelere kıyasla yüksek görüldüğü ülkelerde salgın sürecinde 
de evden çalışma oranlarında öne çıkan bir artış kaydedilmiştir. Salgın 
öncesinde bu oranlar nezdinde öne çıkan Finlandiya’da Covid-19 
salgını kısıtlamaları kapsamında çalışanların %60’ı evden çalışmaya 
geçerken Hollanda, Lüksemburg ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinde 

6  Eurostat, “How Usual Is It to Work from Home?” 2020 https://ec.europa.eu/eurostat/web/
products-eurostat-news/-/ddn-20200424-1.

7  Eurostat,“How Usual Is It to Work from Home?”
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bu oran %50 bandının üstüne çıkmıştır.8 Bu anlamda, evden çalışma 
modeli için diğer ülkelere kıyasla gerekli teknik kapasite ve altyapının 
olduğu ülkelerde Covid-19 ile birlikte evden çalışma modeli daha 
büyük kitlelerce deneyimlenmiştir. Bir diğer önemli nokta ise salgın 
ile birlikte Avrupa’da her 10 çalışandan 4’ünün evden çalışmaya 
geçmesidir. Ortaya çıkan bu istatistikler, pek çok işin evden çalışma 
ile yürütülebileceğini kanıtlar niteliktedir. 

Yeni nesil çalışma biçimleri altında sınıflanan tek model uzaktan/
evden çalışma ile de sınırlı kalmamaktadır. Yarı zamanlı çalışma, çağrı 
üzerine çalışma gibi esnek modellerin yanında fatura bazlı çalışma, 
ortaklaşa çalışma, rotasyonlu çalışma, serbest çalışma marjinal 
kısmi süreli çalışma altında “mini jobs” gibi farklı esnek modeller 
tam zamanlı işlere alternatif esnek modeller olarak listelenebilir. 
Dünyada uygulaması mevcut ve yasal çerçevesi genişletilmiş esnek 
çalışma modelleri henüz Türkiye’de yeterli etkiyi yaratmasa da Avrupa 
ülkelerinin 1970’li yıllar itibariyle çeşitli esnek çalışma modelleri ile 
kronik, uzun süreli işsizlik sorunlarına çözümler aradıkları, devletlerin 
yasal düzenlemeler ile esnekliği teşvik ettiği ve bu modeller ile 
istihdam oranlarında artış yakaladıkları görülmüştür. Bu kapsamda 
çalışma hayatında esnekliğin, hem işsizlik sorununa temel bir çözüm 
getirdiği görülürken aynı zamanda 25-54 yaş arası erkek çalışan 
popülasyonun baskın olduğu iş gücü piyasalarına, uzun süreli işsizler, 
gençler, kadınlar ve 54 yaş üstü bireylerin de katılımı açısından 
önemli imkanlar sağladığı gözlenmiştir. Buna ek olarak, literatürde 
esnek çalışma modellerinin aktif olarak çalışma hayatında bulunan 
bireylerin de motivasyonları ve verimlilikleri açısından olumlu etkilere 
sahip olduğu konusunda pek çok görüşe rastlanmıştır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün yaptığı sınıflandırmada 
“standart olmayan istihdam” ve “standart istihdam” olarak iki ana 
başlık bulunmaktadır9. Standart olmayan istihdam biçimlerini 
oluşturan grupta en dikkat çeken model “part-time” yani “yarı 
zamanlı çalışma” modelidir. Bu istihdam biçimi, yasal düzenlemede 
tam zamanlı çalışana göre daha az sürede çalışma imkânı sağlayıp, 
özellikle esnek çalışma kapsamında toplumun farklı kesimlerine 
istihdam fırsatları sunmaktadır. Yarı zamanlı çalışma biçimleri dünya 
genelinde tüm istihdamın %15’ini oluştururken, Avrupa ülkelerinde 
bu çalışma biçimi ile istihdam edilen çalışan oranı her geçen gün 
artmaktadır. Uzaktan çalışma modeline benzer şekilde, gençlere, 
kadınlara ve yaşlılara esnek çalışma saatleri altında istihdam yaratan 
bu uygulama kalabalık gruplara gelir imkanları sunarken bu grupların 
çalışma hayatına katılması açısından büyük önem taşımaktadır. Part-
Time çalışma oranı Türkiye’de %9,5 oranında kalmaktadır. Kadınların 
medeni durumları ve çocuk sahibi olmaları ve iş arayışında olmayan 

8  ILO, “COVID-19 Ortamında ve Sonrasında Uzaktan Çalışma.” Temmuz 2020 https://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/
publication/wcms_759299.pdf

9  ILO, “Non-Standart Employment Aroound The World Understanding Challenges, Shaping 
Prospects.” 2016. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
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gençlerin bir kısmının da eğitime devam etmek amacıyla çalışma 
hayatına katılmadıkları düşünüldüğünde part-time çalışma modeli, bu 
grupların istihdamını artırıcı faktör olacaktır. 

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun yayınladığı Her 
Alandaki Kadın İstihdamının Artırılması ve Çözüm Önerileri Komisyon 
Raporu’nda (2013), kadın istihdam oranlarının artması adına esnek 
çalışma modellerinin uygulama alanlarının yaygınlaştırılması gerektiği 
üzerinde durulmuştur.10 Ek olarak, kadın istihdamının, bir ülkenin 
gelişmişlik seviyesini ölçmek adına önemli bir gösterge niteliğinde 
olduğu ve ülkenin topyekûn kalkınması adına dikkate alınması 
gereken birincil konular arasında olduğu vurgulanmıştır. Rapora 
göre, diğer AB ülkelerine kıyasla Türkiye’de kadın istihdamının düşük 
oranlarda gerçekleşmesi ve hedeflenen düzeye ulaşılmamasında ise 
“geleneksel iş bölümü” kapsamında ev içi sorumlulukların tümünün 
kadına yüklenmesi ve “aile-iş yaşamındaki uzlaştırıcı mekanizmaların 
yetersizliği” gibi sebepler öne sürülmüştür. Öte yandan, kadınların, 
erkek çalışanlara kıyasla, örgütsüz ve sosyal güvencesiz bir işgücü 
sunması sebebiyle sigortasız çalıştırıldıkları ve kadınların sigortasızlık 
oranlarının hala yüksek seviyelerde gerçekleştiği belirtilmiştir. Bu 
doğrultuda, kadın istihdam oranın arttırılması ve kadınların çalışma 
hayatına katılması adına işgücü piyasalarının esnekleştirilmesi 
gerektiği vurgulanırken aynı zamanda yarı zamanlı çalışma gibi 
esneklik sağlayan çalışma modellerinin sadece kadınlara onların 
üstüne yüklenen sorumlulardan dolayı zorunlu tutulmaması gerektiği, 
bu esneklik sağlayan alternatiflerin isteğe bağlı şekilde sunulması ve 
çeşitlendirilmesi “aile ve iş yaşamının uyumlaştırılması” kapsamında 
savunulmuştur. Bu anlamda Türkiye’de kadın istihdamının istenilen 
oranlara ulaşması adına yasal anlamda yapılacak çalışmalar büyük 
önem taşımaktadır.

Bu çalışmanın ilk bölümünü oluşturan literatür taramasında bahsi 
geçecek yeni nesil çalışma biçimleri altında gruplanan bu farklı 
uygulamaların Avrupa ülkelerinde işsizlik oranlarını düşürmek 
ve özellikle kadın istihdamını arttırmak adına başarılı örnekleri 
paylaşılacaktır. Uygulamalarına göre farklılık gösterse de Almanya, 
Hollanda ve Finlandiya gibi ülkelerin bu çalışma biçimlerini adapte 
etme süreci ve yasal çerçevesi mercek altına alınarak bu ülkelerin yeni 
nesil çalışma modelleri ile istihdam kanallarını nasıl hareketlendirdiği 
incelenecektir. Türkiye’de her geçen gün artan işsizlik oranları 
düşünüldüğünde, bu modellerin hayata geçirilmiş uygulamalarını 
gözlemlemek büyük önem arz etmektedir. 

Öte yandan yeni nesil çalışma biçimleri altında incelenen bu 
çalışma modellerinin, kayıt dışılığı azaltma amacına hizmet ettiği 
unutulmamalıdır. Küresel ve ulusal ekonomik krizlerin yarattığı 
ekonomik tahribattan oldukça büyük bir pay alan gençlerin kayıt 
dışı istihdama yönelmesi ve güvencesiz çalışma koşullarına tabi 

10  Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, “Her Alandaki Kadın 
İstihdamının Artırılması Ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu.” Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu Yayınları TBMM Basımevi, no. 12, Kasım 2013.
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tutulması bugün global ölçekte önemli bir probleme işaret ederken 
mutlak yoksulluk sınırından uzaklaşmak adına kabul edilen informal 
bir düzenin yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. Bu kapsamda bu 
çalışma biçimleri istihdam kanallarında hareketlenme yaratırken aynı 
zamanda güvencesiz çalışma koşullarına mahkumiyeti engellemek 
adına da önemli çözümler sunmaktadır. 

Tüm bunlara ek olarak, Z kuşağının profesyonel hayata adım atmasının 
pek çok değişimi de beraberinde getireceği öngörülmektedir. Bahsi 
geçtiği üzere, bu jenerasyonun esnek çalışma saatlerine olan ilgisi, 
çalışma hayatının geleceğine yönelik yapılan tahminlerde “freelance” 
yani serbest çalışma modelinin de öne çıkacağına işaret etmektedir. 
Oldukça genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan Türkiye’nin, bu esneklik 
ölçütleri ve yeni nesil çalışma modellerinin yaygınlaştırılması adına 
yapacağı çalışmalar gençlerin istihdamının doğru şekilde planlanması 
ve küresel trendlere uyum adına öncelik gösterilmesi gereken bir 
nokta olarak öne çıkmaktadır. Bahsi geçen yeni uygulamaların başarılı 
örneklerinin incelenmesinin yanında bu çalışma, çalışma hayatının yeni 
düzeni hakkında literatürde yer almış pek çok öngörüyü paylaşması 
açısından da önemli sonuçlar içermektedir. 

TİSK’in yürüttüğü çalışmada, tüm bu konular hakkında bilgi toplamak 
adına üç farklı grupla görüşmeler yapılarak hem yeni nesil çalışma 
biçimleri hakkında deneyime dayalı verilere ulaşılmaya çalışılmış 
hem de bu çalışma modellerinin iş arayışı bulunan ve bulunmayanlar 
üzerindeki potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Bu kapsamda, farklı sektörlerde istihdam edilen çalışanların salgın 
sürecinde evden çalışma modeli konusundaki değerlendirmeleri 
hakkında veri toplanması ile birlikte bu çalışma modelinin başarısında 
rol oynayan farklı parametrelerin bu kişiler için ne gibi olumlu ya da 
olumsuz etkilerde bulunduğu dikkate alınmıştır. Öte yandan, çalışan 
grubun yeni nesil çalışma modelleri konusunda ne kadar bilgi sahibi 
olduğu ve bu konuda neler düşündüğünü öğrenmek adına belirli 
sorulara yer verilmiştir. Bu konuda veri toplamak, salgın sonrası 
dönemde evden çalışma modelinin kalıcı hale gelmesi durumunda 
hem çalışan hem de iş veren kanadında ne gibi iyileştirmeler üzerinde 
çalışılacağı konusunda oldukça aydınlatıcı olacaktır. Ayrıca, bu çalışma 
modelinin olumlu ve olumsuz yönlerinin anlaşılması yeni düzende 
çalışanların iş motivasyonu ve verimliliğini arttırma konusunda 
yapılacak bazı iyileştirmeleri öngörmek ve planlamak adına da büyük 
önem arz etmektedir. Araştırma boyunca yukarıda bahsi geçen 
hedefler düşünüldüğünde, üç farklı gruba yöneltilen soru formları 
hem geçmişe yönelik bir durum değerlendirmesi yapmak hem de 
gelecekteki beklentileri anlama amacına uygun olarak hazırlanmıştır. 

Esnek çalışma modelleri konusundaki genel değerlendirmelere ek 
olarak, çalışanlara yöneltilen sorular arasında tabi oldukları sözleşme 
türleri hakkında da bilgi toplanarak bu sözleşme türlerinden olan 
memnuniyetleri ve bu sözleşmelerin iş motivasyonlarını, disiplinlerini, 
verimliliklerini nasıl etkilediği konusunda analizler yapılması 
amaçlanmıştır. İşsiz olduğunu beyan eden katılımcılara ise farklı 
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bir soru seti yönlendirilerek öncelikli olarak işsizlik sebepleri, son 
çalıştıkları işlerinin sonlanma süreci gibi sorular sorulmuş, esnek 
çalışma modellerine olan bakış açıları konusu da yer verilmiştir.  

Diğer yandan farklı sebeplerle iş arayışı bulunmayan katılımcıların 
ise neden iş arayışlarının bulunmadığı ve bu gruba mensup kişilerin 
hangi şartlar altında çalışma hayatına katılabileceği üzerinde 
durulmuştur. Yeni nesil çalışma biçimlerinin uygulama alanlarının 
genişletilmesindeki temel amacın istihdamın arttırılması olduğu 
düşünüldüğünde, kapsayıcı bir analiz yapılması açısında bu grup da 
araştırma örneklemine dahil edilmiştir. 

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilen soru setinde 
ise, çalışan katılımcılara sorulan sorulara benzer şekilde, bu firmaların 
uzaktan çalışma deneyimlerinin nasıl şekillendiği, temel olarak ne 
gibi zorluklarla karşılaşıldığı, yeni nesil çalışma biçimleri hakkındaki 
düşünceleri ve bu kapsamdaki genel değerlendirmeleri hakkında 
bilgiler toplanması hedeflerine odaklanılmıştır. 

Yukarıda da bahsi geçtiği üzere, 1970’li yılların başından itibaren 
pek çok kaynakta ifade edilen çalışma hayatında esneklik olgusu 
yalnızca yarı zamanlı çalışma biçiminde değil “sayısal esneklik” 
altında değerlendirilen çağrı üzerine çalışma ve Türkiye’de iş 
mevzuatında tanımı olmayan ancak literatür taramasında incelenecek 
mini jobs(mikro işler) gibi çalışma biçimlerinin de ana eksenini 
oluşturmaktadır. 
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2. Literatür Taraması
Esneklik, “çağın gerektirdiği yeniliklere, ilerleyen teknolojilere beklenen 
uyumun sağlanması” anlamını taşımaktadır.11  İşveren cephesinden 
bakıldığında ise, bu kavram işletmelerin çağın gerekliliklerine ve 
öne çıkan trendlerine uyum sağlaması anlamını taşırken hem ulusal 
hem de uluslararası rekabet piyasasında var olmak adına geleneksel 
yöntemleri terk edebilme ve değişen talebe hızlı ve etkin bir şekilde 
cevap verebilme kapasitesine işaret emektedir. Esnek çalışma 
ise, “sınırsız bir süre için tam zamanlı olarak yapılan işler dışındaki 
bütün işler” olarak tanımlanmaktadır.12 İşletme açısından esnek 
çalışma, işgücünün gerekli zaman ve sayıda kullanılması anlamına 
gelirken, çalışanlar için ise bu ifade “çalışma sürelerinin çalışanın 
ve işverenin yaptığı anlaşma sonucunda çalışanların koşullarına 
göre uyumlaştırılması” demektir.13 Literatürde farklı kaynaklarda 
bahsedilen bu tanımlamalar, genel anlamda esnekliğin çalışan ve 
işveren tarafında olumlu etkileri bulunduğuna işaret etmekte olup 
pozitif bir çağrışım yapmaktadır. 

Esnek çalışmanın tarihsel boyutu incelendiğinde, 1970’li yılların 
ortalarına gitmek gerekir. Batı dünyasında 1973 yılında yaşanan Petrol 
Krizi sonrası gündeme gelen esnek çalışma kavramı, pek çok Avrupa 
ülkesinde istihdam oranlarını arttırmak amacıyla yasal düzenlemeler ile 
uygulamaya konulmuştur. Kriz ile yaşanan ekonomik daralma işsizlik 
oranlarındaki artışı tetiklerken, işveren kanadında ise geleneksel tam 
zamanlı çalışma biçimine alternatif esnek modellerin gündeme geldiği 
gözlenmiştir. Esnek modeller, özellikle ekonomik kriz dönemlerinde 
işletmelerin rekabet piyasasında var olmaya devam etmeleri adına 
tercih edilirken aynı zamanda bu zorlu dönemlerde “işten çıkarmalara 
alternatif” ,“iş yaratma politikalarının bir parçası” ve “işsizlik sorununa 
bir çözüm” olarak değerlendirilmiştir.14 Bu sürece ek olarak, kadınların 
iş gücü piyasaları ve çalışma hayatında varlıklarının artması ile birlikte 
esnek çalışmanın adeta çağın bir gerekliliği olarak ihtiyaç halinde 
geliştiği görülmüştür. Sosyo-ekonomik yapı itibariyle kadınlara 
yüklenen toplumsal roller kapsamında, esnek çalışma, kadınların ev içi 
sorumlulukları ve çalışma hayatına katılmaları arasında uyumlaştırıcı bir 
mekanizma görevi üstlenmiştir. Bu ekonomik ve toplumsal gelişmeler 
ile beraber, 1970 sonrası dönem ise teknolojik ilerlemelerin iş gücü 
piyasaları üzerinde dönüştürücü etkilerinin hissedildiği bir sürecin 
başlangıcı olarak yorumlanmaktadır. Teknoloji alanında kaydedilen 
bu ilerlemeler ile birlikte “istihdamın sanayi sektöründen hizmet 
sektörüne doğru kaydığı”, fikir emeğinin belirgin bir şekilde istihdam 

11  Yücel Öztürkoğlu, “Tüm Yönleriyle Esnek Çalışma Modelleri.” Beykoz Akademi Dergisi 1 
(1), 2013: 109–29, https://dergipark.org.tr/en/pub/beykozad/issue/52169/682354

12  Çağlar Doğru, “İnsan Kaynakları Açısından Esnek Çalışmanın İstihdama Etkilerinin 
İncelenmesi: Türkiye Örneği.” Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (7), 
2015: 109–30, https://dergipark.org.tr/en/pub/ufuksbedergi/issue/57453/814903

13  Mehmet Ali Noyan, “Türkiye’de Çalışma Hayatında Esneklik Politikasının Çalışma Süreleri 
Açısından Değerlendirilmesi.”  Dokuz Eylül Üniversitesi 2007 http://acikerisim.deu.edu.
tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/12397/205338.pdf?sequence=1

14  Çağlar Doğru, “İnsan Kaynakları Açısından Esnek Çalışmanın İstihdama Etkilerinin 
İncelenmesi: Türkiye Örneği”
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piyasalarını etkilediği ve beyaz yaka çalışanlara olan ihtiyacın arttığı 
görülmüştür.15 Bu dönüşüm ise çalışma hayatında kişisel gelişim 
imkanları, sosyal güvence, mesleki beceri ve birikimi destekleyen 
ve bu değerleri öne çıkaran yeni bir düzeni beraberinde getirmiştir. 
Yeni teknolojilerin üretim sektöründe kullanılması ile birlikte iş gücü 
piyasalarını esnekleştirme çabaları etkisini arttırmıştır. Bu sektörde, 
tüketim patlamasına çözüm olarak işçi sayısı anlamında nitelikten çok 
niceliğin önemli olduğu ve geleneksel çalışma biçimlerinin uygulandığı 
fordist üretim yöntemlerinin zayıflaması ile beraber işçinin mesleki 
beceri ve vasıflarının öne çıktığı yeni bir düzene geçiş yaşanmıştır. 

Süreçteki bu gelişmelere ek olarak neo-liberal politikaların yükselişi, 
1980’li yıllar sonrasında esnek üretim sistemlerinin uygulanmasını ve 
geleneksel çalışma modellerine alternatif kısmi zamanlı, proje bazlı, 
esnek, uzaktan, çağrı üzerine ve evden çalışan yeni “bilgi işçilerini” 
ve yeni istihdam modellerini meydana getirmiştir.16 Başka bir deyişle, 
bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler ile birlikte vasıflı işçilerin istihdamı 
artarak iş gücünde nitelik aranmaya başlanmıştır.17 Bu kapsamda, 
yeni nesil çalışma modellerinin doğuşunun, dönemin ekonomik 
konjonktürü, hizmet sektörünün yükselişi, küreselleşmenin etkileri ve 
kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasından ayrı olarak 
değerlendirilemeyeceği unutulmamalıdır. 

Türkiye’de üretimin esnekleştirilmesine yönelik uygulamalar 1980’li 
yılların ikinci yarısında etkisini göstermeye başlamıştır. Dönemin büyük 
kamu kuruluşları ve özel sektörde faaliyet gösteren büyük holdinglerin 
de esnekliği yeni üretim organizasyonlarına dahil ettiği görülmüştür. 
Öte yandan Türkiye’de “esnek çalışma” konusuna ise ilk kez 1996 
tarihli kalkınma programında yer verilmiş; ancak 1990-1995 yılları 
arasında uygulanan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Programı’nda da esnek 
çalışmanın izlerine rastlanmıştır. Bu kalkınma programında, özellikle 
yeni istihdam şekillerinin teşvik edileceği ve kısmi zamanlı yeni iş 
alanlarının oluşturulma hedefinden bahsedilmiştir. İlerleyen yıllarda ise 
yine kalkınma planlarında esnek çalışma konusunda pek çok taahhütte 
bulunulmuş ve bu konudaki hedeflerden bahsedilmiştir. Öne çıkan 
amaçların, temelde işgücü piyasalarının esnekleştirilmesi, standart 
dışı istihdam biçimlerinin uygulanmasına ve yaygınlaştırılmasına imkân 
tanıyan yasal düzenlemelerin yapılması ve böylece istihdam oranlarında 
bir artış yakalanarak esnek ve güvenceli bir iş gücüne sahip olmak 
olduğu görülmüştür. 

Esnek çalışma, yasal mevzuatta ise ilk defa 2003 yılında 4857 
sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu düzenlemeden önce TİSK 
bünyesinde, Çağdaş İş Kanunu Tasarısı oluşturulmuş, 1475 sayılı 
eski İş Kanunu’nda değiştirilmesi gereken maddeler belirlenmiş 
ve paylaşılmıştır. Böylece esnek çalışma modellerinin pek çoğu 

15  Beyhan Aksoy, “Bilgi Teknolojileri ve Yeni Çalışma İlişkileri.” Ege Akademik Bakis 12 (3) 
2012 https://doi.org/10.21121/eab.2012319527

16  Aksoy, “Bilgi Teknolojileri ve Yeni Çalışma İlişkileri”

17  Fatma Kocabaş, “Endüstri İlişkilerindeki Dönüşüm.” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi (10) 2015
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hukuki zeminde tanımlanmıştır. Her ne kadar atılan bu adımlar, 
esnekleştirme çabalarının bir somut göstergesi olsa da diğer Avrupa 
ülkelerine göre, Türkiye’de düzenlemesi yapılan esnek çalışmanın 
çok daha katı hükümler içerdiği görülmüştür. Ek olarak, 2003 tarihli 
bu düzenlemede, yeni bir İş Kanunu’nun hazırlanması gerektiği, 
gerekçeleri ile belirtilmiştir. 

Yapılan bir incelemede, Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu’nda esnek 
çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılmasına engel olan düzenlemeler için 
“kanundaki sınırlamalar” ve “bürokratik engeller” öne sürülmüştür.18 
Bu kapsamda, yasal düzenlemede eksiklik olduğu savunulan 
konunun “güvenceli esneklik” ile ilgili olduğu, mevcut düzenin işten 
çıkarmaların önünde engel teşkil ettiği ve çalışanın uzun yıllar aynı 
işletmede çalışmasını sağladığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, işgücü 
değişiminin sağlanması, yeni istihdam olanaklarına imkân tanınması 
açısından iş güvencesinin asıl olmadığı fakat “sosyal güvence ve 
iş bulma kolaylığının gelişkin olduğu” yeni bir düzenin gerekliliği 
öngörülmektedir. Öte yandan, geçici iş ilişkisinin yasalaştırılmadığı 
ve informal düzene kayışa sebep olacağı belirtilirken aracı istihdam 
bürolarının hukuki temelden yoksun uygulamalarının olduğu ve bu 
uygulamaların AB ülkelerine zıt olarak, başarısız sonuçlara sebep 
olduğunun altı çizilmiştir. 20 Mayıs 2016 tarihli 29717 sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanan 6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ise yukarıda 
bahsi geçen sorunlar sebebiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nda değişikler 
yapılmıştır. Özellikle geçici iş ilişkisi konusundaki yasal boşlukların 
doldurulması amacıyla yapılan düzenlemelerin yanında denkleştirme 
süreleri ve idari yaptırımlar konusunda da değişikler ve yeniliklerin 
yapıldığı görülmüştür. Bir diğer önemli düzenleme ise uzaktan çalışma 
modelinin yasada ilk kez tanımlanmasını içermektedir; 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 14. Maddesinin başlığı “Çağrı üzerine çalışma” iken bu 
sayılı düzenleme ile “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” olarak 
değiştirilmiştir. Ayrıca, uzaktan çalışma “işçinin, işveren tarafından 
oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde 
ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi 
esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” olarak tanımlanmıştır. 
Böylece, bu esnek çalışma modeli hukuki bir zemine yerleştirilmiştir.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün standart dışı çalışma (non-standart 
employment) ve standart çalışma olarak (standart employment) 
yaptığı gruplama günümüzde uygulama yaygınlığı artan esnek çalışma 
modellerini incelemek adına önemlidir. Standart dışı istihdam, belirli 
süreli çalışma, yarı zamanlı ve çağrı üzerine çalışma, iş paylaşımı modeli 
ve kendi hesabına serbest çalışma olarak dört ana başlıkta altında 
sınıflandırılmıştır. Standart dışı çalışma modellerine odaklanacak bu 
çalışma, bu modeller konusunda literatür araştırması sonucu elde 
edilen bulguları sunarak, diğer ülkelerdeki başarılı uygulamalar 
hakkında bilgi vermeyi hedeflemektedir. 

18  Sümeyra Çelik, “Türkiye İşgücü Piyasasının Esnekliği ve Esnek Çalışma Önündeki Engeller 
(Yayımlanmış Uzmanlık Tezi).” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu ve 
Genel Müdürlüğü, 2007 https://media.iskur.gov.tr/15624/sumeyratemiz.pdf
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3.1. Uzaktan/Evden 
Çalışma
Küresel salgın krizi ile birlikte, sosyal teması azaltma ve böylece 
toplum sağlığını koruma amacıyla tüm dünyada uygulamaya 
konulan uzaktan/evden çalışma modeli pek çok çalışanın ilk kez 
deneyimlediği bir süreci beraberinde getirmiştir. Bu anlamda teknoloji 
odaklı olmasa dahi, farklı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok 
işletme uzaktan çalışma modeline geçiş yapmak durumunda kalmış 
ve iş yapış biçimlerindeki dijitalleşme tarihte tanık olunmamış bir hızda 
gerçekleşmiştir. Çalışan açısından çalışma yeri anlamında bir esneklik 
sağlayan bu model her ne kadar uzaktan çalışma olarak genel bir 
başlık altında toplansa da bu model altında dört konseptin olduğu ve 
bu konseptlerin çoğu zaman aynı anlamda kullanıldığı görülmüştür. 
Bu dört konseptin eş anlamda değerlendirilmesi ise istatistiksel 
olarak ülkeler arasında yapılan karşılaştırmaların güvenilir sonuçlara 
ulaşılması konusunda bazı engeller yaratmaktadır. Başka bir deyişle, 
uzaktan çalışma, evden çalışma, tele çalışma, ev eksenli çalışma 
bu dört ana konsepti oluştururken çoğu zaman tanımlar arasındaki 
farklar ihmal edilmektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün bu konseptler arasındaki farkı 
ortaya koymak adına öne çıkardığı tanımlar incelendiğinde uzaktan 
çalışmada işin tamamının ya da bir kısmının yapılması varsayılan 
yere alternatif başka lokasyonların değerlendirildiği vurgulanmıştır. 
Bu anlamda, uzaktan çalışma yalnızca evden çalışma değil, farklı 
ve çeşitli alternatif lokasyonlarda çalışmaya da işaret etmektedir. 
Uzaktan çalışmaya benzer olarak tele çalışma da belirli bir uluslararası 
istatistik standartını kapsamamaktadır. Öte yandan ülkelere göre 
uygulama tanımları değişse de tele çalışmayı tanımlamak adına genel 
anlamda iki farklı bileşenin baz alındığı görülmüştür; uzaktan çalışma 
için kullanılan tanıma benzer şekilde “işin tamamının ya da bir kısmının 
varsayılan çalışma yerine alternatif lokasyonlarda yapılması” kriteri 
esas alınırken tele çalışma da bu tanıma ek olarak “işin yapılması 
için bilgisayar, tablet ve telefon kişi kişisel elektronik cihazların da 
kullanılması” bir diğer bileşeni oluşturmuştur.19 Bu anlamda tele 

19  ILO, “COVID-19: Guidance for Labour Statistics Data Collection.” Haziran 2020 https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/
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çalışma konsepti altında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması 
esas alınırken yine çalışanlara mekânsal bir esneklik sağlanmıştır. 
Hem uzaktan çalışma hem de tele çalışmada çalışan kişi işlerini 
alternatif pek çok lokasyonda yapabilmektedir. Bir diğer konsept olan 
evden çalışma ise “işin bir kısmının ya da tamamının çalışanın yaşadığı 
yerde yapılması” anlamını içermektedir. Bu anlamda, işin tamamı ya 
da belirli bir kısmı çalışanın yaşadığı konutta yürütülmektedir. Hem 
serbest çalışanlar hem de belirli bir kuruma bağlı olarak çalışan kişiler 
evden çalışma modelini uygulayabilmektedir. Dördüncü alt başlık 
olan, ev eksenli çalışmada ise bahsi geçen diğer konseptlere zıt 
olarak varsayılan çalışma yeri çalışanın evidir. Bu bağlamda, uzaktan 
çalışma başlığı altında gruplanan diğer konseptlerde çalışanın evi 
varsayılan -ya da geleneksel kabul edilen- çalışma yerine alternatif 
bir çalışma lokasyonu olarak değerlendirilirken ev eksenli çalışmada 
varsayılan çalışma yeri zaten çalışanın kendi evidir. Bu raporda ise 
temelde incelenen ve çalışanların deneyimi hakkında bilgi toplama 
amacı güdülen konseptin evden çalışma olduğu belirtilmelidir. 

Çalışma ortamında esneklik sağlayan bu uygulama işveren ve çalışan 
kanadında pek çok olumlu gelişmeye işaret etse de bu çalışma biçimi 
nezdinde iş disiplini ve motivasyonuna etki edecek farklı parametreler 
literatürde tartışılmış, pek çok kantitatif araştırmada modelin başarı 
durumunu etkileyecek iç ve dış etken ölçülmeye çalışılmıştır. Bu 
kapsamda salgın sürecindeki deneyimlere yönelik olarak yapılan 
bir araştırmada, hızlı gelişen süreç ile, dijitalleşmeye yönelik 
yatırımların önemi vurgulanırken pandemi süresi öncesinde, “bilgi 
teknolojileri hizmetleri ve güvenlik önlemlerine” yapılan yatırımların, 
bu süreçte işveren ve çalışan perspektifinde olumlu etkileri olduğuna 
rastlanmıştır.20 Araştırma sonuçlarına göre, bu altyapı konusunda 
yeterince güçlü olmayan şirketlerde çalışanların sürece adaptasyonu 
konusunda da zorlandıkları tespit edilmiştir. Bu ölçütün sektör 
bazındaki farklılıklara, çalışma pozisyonlarına ve teknolojik okur-
yazarlık seviyesi, teknik konulardaki bireysel becerilere göre de 
şekillendiği ayrıca belirtilmiştir. 

Öte yandan, yapılan araştırmalar sonucunda cinsiyet, medeni durum, 
çocuk sahipliği, çocuk sayısı ve gelir durumunun da bu çalışma 
biçimi özelinde başarı durumuna etki eden önemli ölçütler olduğu 
saptanmıştır.21 Özellikle kadınlara dayatılan toplumsal roller sebebiyle 
kadının ev içi sorumlulukları ve çocuk bakımı gibi geleneksel iş birliğinin 
sunduğu görevleri yüklenişi, evden çalışma sürecinde dikkat dağıtıcı 
ve motivasyon kırıcı etkiler olarak listelenmiştir. Salgın döneminde 
uzaktan/evden çalışma modelinin iş motivasyonuna olan etkisine 
yönelik yapılan bu araştırmada, modeli deneyimleyen 58 kişi ile yarı 
yapılandırılmış görüşme formu üzerinden yapılmış görüşmelerden elde 

wcms_747075.pdf

20  Ayşen Akbaş Tuna ve Zafer Türkmendağ,  “Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan 
Çalışma Uygulamaları ve Çalışma Motivasyonunu Etkileyen Faktörler.” İşletme 
Araştırmaları Dergisi 2020 https://www.isarder.org/2020/vol.12_issue.3_article68.pdf

21  Ayşen Akbaş Tuna ve Zafer Türkmendağ,  “Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan 
Çalışma Uygulamaları ve Çalışma Motivasyonunu Etkileyen Faktörler.”
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edilen sonuçlara göre katılımcılar beyanları doğrultusunda sorunlara 
yönelik bazı alt kategoriler de düzenlenmiştir. Bu bağlamda çalışanların 
deneyimleri sonucunda bu modele ilişkin sorunlar “çalışma koşulları”, 
“iş yapısı ile ilgili sorunlar”, “iletişim aksaklıkları”, “psikolojik ve bedensel 
sorunlar” olarak gruplanmıştır. Diğer yandan çalışanlar tarafından ifade 
edilen birincil sorunun bu uygulama ile mesai saatlerindeki uzamaya 
ilişkin olduğu görülmüştür. Ofis ortamında mesai saatleri kavramı 
oldukça keskin ve net sınırlar ile belirlenmişken evden çalışma ile 
birlikte bu saatlerin esnediği görülmüştür. Buna ek olarak, yöneticilerin 
bu süreçte daha fazla toplantı talebi olduğu ve tüm bu aksiyonların 
fazladan iş yükü getirdiği not edilmiştir. Ayrıca, evden çalışma ile 
birlikte üst-alt konumundaki çalışanları profesyonel ilişkilerindeki bazı 
değişimlerin olma ihtimali değerlendirilmelidir. 

Pandemi sürecine istisnai olarak, şirketlerin mali yüklerinin artması 
ve ekonomik daralmalar sebebiyle işten çıkarılmaların artması çalışan 
adına stres yaratan, psikolojik anlamda zorlayıcı ve motivasyon 
düşürücü bir faktör olarak listelenmiştir. Öte yandan, motivasyon 
artırıcı ve düşürücü faktörler incelendiğinde bazı çalışanlar sürece 
adapte olurken zorlandıklarını ve hane yaşantısındaki dikkat dağıtıcı 
unsurların iş disiplinlerini olumsuz yönde etkilediğini bildirmiştir. 
Katılımcıların evde çalışma ile kişisel ilgi alanları ve hobilerine daha fazla 
zaman ayırmaya başlaması, gürültü ve stres ortamından uzaklaşması, 
ofis ortamındaki uyarıcılardan uzaklaşması, maddi avantaj sağlaması 
ve zamandan tasarruf etmesi, kıyafet serbestliği gibi konforlu çalışma 
koşulları, sıralanan motivasyon artırıcı faktörler arasında yer almıştır. 
Tüm bu olumlu ve olumsuz yönler göz önüne alındığında yapılan 
araştırmada uzaktan çalışma modelini deneyimleyen çalışanlara özel 
çeşitli sorular kurgulanmıştır; çalışanlara sorulan sorular arasında 
evden çalışma deneyimi olan katılımcılara hane halkı bireylerinin 
çalışma sürecinde evde olması, trafik ve mesafe uzunluğu gibi 
durumların ortadan kalkması, kişisel gelişim ve hobilere ayrılan zaman, 
teknolojik ürünlerin etkin kullanımı ve yönetici ile olan profesyonel 
ilişki gibi farklı yönlere değinen kapsamlı bir analiz amaçlanmıştır.  

Flexjobs’un pandemi sürecinde uzaktan çalışma deneyimi bulunan 
4.000 kişi ile yaptığı başka bir araştırma ise önemli bulgular 
sunmaktadır.22 Katılımcıların %51’i evden çalıştığı sürede daha 
üretken olduğunu ifade ederken, %95 oranındaki büyük çoğunluk 
üretkenliğinin değişmediği veya arttığını belirtmiştir. Üretkenliğinin 
arttığını beyan eden katılımcıların %68’i daha sessiz bir çalışma ortamına 
sahip olmanın, %66’sı daha konforlu bir çalışma ortamında olmanın, 
%63’ü ise bu çalışma modeli ile konsantrasyonunu sağlayabildiği 
sürenin artmasını üretkenliklerindeki bu artışın sebepleri arasında 
olduğunu bildirmiştir. Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli 
sonuç ise, katılımcıların %73’ünün evden çalışma modeli sayesinde iş-
özel hayat dengesini daha iyi kurduğunu düşünmesidir. Bu anlamda, 
aile/çocuklar ile partnerler ve evcil hayvanlar ile geçirilen sürenin 

22  Emily Courtney, “Remote Work Statistics: Navigating the New Normal.” FlexJobs Job 
Search Tips and Blog (blog) Nisan 29, 2021 https://www.flexjobs.com/blog/post/
remote-work-statistics/
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artışının bu dengeyi kurmakta önemli olduğu görülmüştür. Her ne 
kadar geleneksel ofis yaşantısına dönmek istemeyenlerin çoğunlukta 
olduğu görülse de araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların %49’u 
iş arkadaşlarını, %14’ü ise iş arkadaşları ile mola zamanlarında 
geçirdiği vakti özlediğini bildirmiştir. Bu anlamda, iş ortamının sunduğu 
sosyalleşme imkanından yoksunluk dile getirilirken çoğunluğun 
değerlendirmelerine göre ofis ortamında çalışmanın motivasyon ve 
verimlilik üzerinde olumlu bir etkisine rastlanmamıştır. 

Ipsos’un Fransa’da ikamet eden 1.000 çalışanın katılımıyla, kamu 
ve özel sektör çalışanlarının genel değerlendirmelerine ulaşıldığı 
araştırmanın sonuçlarına göre Mart’taki birinci kapanma dönemine 
özel sektörün kamuya göre daha hazırlıklı olduğu ve ikinci kapanmada 
da verilen yanıtlara göre bu farkın devam ettiği görülmüştür.23 Uzaktan 
çalışma modelinin gelişiminin önündeki engellerin sorulduğu bir diğer 
soruda ise %61’lik bir oran ile gerekli ekipmanların sağlanamaması 
sorunu birinci sıraya yerleşirken %45 ile bu modelin düşünüş 
biçimlerine yerleşmediği ve kültürel bir problem yarattığı, %44 ile ise 
yöneticilerin çalışanlara karşı güvensizlik duyması soruya yanıt olarak 
verilmiştir. Buna ek olarak, özel sektör çalışanlarının %68’i uzaktan 
kolayca gerekli belgelerine ulaşabildiğini ifade ederken bu oranın 
kamu çalışanlarında %49’a düştüğü görülmüştür. Bu kapsamda, 
kamu sektörünün özel sektörün uyum hızına göre geride kaldığı ve 
kamu sektörü çalışanlarının teknik problemleri daha yüksek oranda 
deneyimlediği saptanmıştır. Fransa özelindeki bu araştırmanın 
sonuçları özel sektör çalışanları ve devlet memurlarının uzaktan/
evden çalışma modeli konusunda farklı deneyimlere sahip olduğu 
ve özel sektördeki altyapının böyle bir yöntem adına daha gelişkin 
olduğu görülmüştür. 

Kamu ve özel sektör çalışanlarının farklı deneyimlerine karşın, 
sektörel farkların da bu çalışma modelinin başarısı üzerinde önemli 
bir faktör olduğu gözlenmiştir. Deloitte’un Covid-19 dönemi özelinde, 
İstanbul ağırlıklı olmak üzere çeşitli sektör ve departmanlarda görev 
alan katılımcılar ile gerçekleştirdiği araştırma sonuçları incelendiğinde 
medya ve reklam sektörünün, tüm çalışanları ile beraber evden çalışma 
modeline geçmesi konusunda öne çıktığı görülürken ikinci sırada ise 
devletin toplumsal sağlığı korumak adına aldığı önlemlerin de etkisiyle 
hizmet sektörü gelmiştir.24 Teknoloji ve E-ticaret sektörü ise yine 
kapsamlı bir evden çalışma modeline geçiş ile yukarıda bahsi geçen 
sektörleri takip etmiştir. İmalat/Sanayi ise bu sıralamada sonuncu 
olarak yer almıştır. Şirketlerin faaliyet gösterdiği sektörlerin bu çalışma 
biçimine uyumundaki bu farklılıklar göz önüne alındığında çalışanlara 
yöneltilen sorularda sektör ve meslek bilgisi de alınmıştır. Öte yandan, 
bu modelin çalışma verimi üzerindeki etkisinin sorulduğu bir diğer 

23  Ipsos & Wimi, “Baromètre Wimi-Ipsos Du Travail Ouvert.” Aralık 2020 https://www.ipsos.
com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-12/barometre_du_travail_ouvert_
wimi-ipsos.pdf

24  Deloitte, “İşin Geleceği: Uzaktan Çalışma Sisteminde Organizasyonel Dayanıklılığı 
Korumak.” Nisan 2020 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/
tr/Documents/human-capital/isin-gelecegi-uzaktan-calisma-sisteminde-
organizasyonel-dayanikliligi-korumak.pdf
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soru ise yine olumlu bir tablo sunmaktadır: Katılımcıların %38,2’si 
evden çalışmanın iş süreçlerine/verimliliğe olumlu etkisi olduğunu 
ifade ederken, %39,2 olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmadığını, 
%22,6’sı olumsuz yönde bir etkide bulunduğunu söylemiştir. Buna 
ek olarak, %72,9 oranındaki büyük çoğunluk modelin salgın sonrası 
dönemde daha sık olarak uygulanması gerektiğini düşünürken %17,1 
oranındaki bir kesim ise bu konuda olumsuz bir yorumda bulunmuştur.

Bu modelin geleceğe yönelik uygulanıp uygulanmaması gerektiği ve 
ne sıklıkla uygulanması gerektiği çalışma hayatında aktif durumda 
bulunan katılımcılara yönetilen sorular arasına dahil edilmiştir. Öte 
yandan, araştırmanın bir diğer odak noktası ise uzaktan/evden çalışma 
deneyimi bulunan katılımcıların bu modeli olumlu ve olumsuz yönleri 
ile değerlendirmesidir. Kamuoyuna yansıdığı üzere çalışan sayısı fazla, 
büyük kapasiteli holdinglerin bazılarının salgın sonrası dönemde de 
bu modeli kalıcı hale getireceği düşünüldüğünde, çalışma, bu modelin 
olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya konması adına önemli bulgular 
içermektedir.

Yukarıda da bahsedildiği üzere salgın süreci ile birlikte yaygınlaşan 
uzaktan/evden çalışma modelin yasal çerçevesinin 1970’lerde 
çizildiği görülse de uygulamanın 1992 yılında İrlanda da başladığı 
tespit edilmiştir. Öte yandan İrlanda pandemi öncesi uzaktan/
çalışma evden çalışma modeli ile çalışan kişilerin oranında da başı 
çeken ülkeler arasındadır. 2019 verilerine göre, bu çalışma modeli ile 
istihdam edilen çalışan sayısında ilk sırada yer alan ülke Hollanda ve 
Finlandiya olurken Yunanistan, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan 
gibi Avrupa ülkelerinin son sıralarda yer aldığı saptanmıştır.25 ABD’de 
ise 2020’de salgın öncesinde genel popülasyonun %3,4’üne tekabül 
eden 7 milyon insanın bu model ile istihdam edildiği görülürken son 
5 yılda bu model ile istihdam edilen çalışan oranında önemli bir artış 
kaydedildiği görülmüştür. 2021 yılı boyunca ise her dört Amerikalı’dan 
birinin evden çalıştığı bir düzen beklenmektedir.26 Bu doğrultuda, bu 
çalışma modelinin yaygınlığı nezdinde bir değerlendirme yapılacak 
olursa ABD adına yakın gelecekte umut vaat eden bir tablodan 
bahsetmek mümkündür 

Çalışan nüfusta uzaktan çalışma modeli ile istihdam edilenlerin oranının 
en yüksek seviyede gerçekleştiği Hollanda’da bu çalışma biçiminin 
nasıl uygulandığı konusunda detaylı bir inceleme yapıldığında önemli 
sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin Hollanda’da 2016 yılında yürürlüğe 
koyulmuş “Wet Flexible Werken” (Esnek Çalışma Kanunu) adı altında 
düzenlenmiş bu çalışma biçiminde çalışanın işverene bu yönde 
talebini iletmesi için bazı koşullar öne sürülmüştür. Örneğin çalışan 
uzaktan çalışma talebi oluşturması adına en az 6 aydır bu işletmede 
çalışması koşulunu sağlayıp, bu yöndeki talebini 2 ay önceden 
oluşturması gerekmektedir. Öte yandan, işveren kanadında ise bu 
talebe belirli bir süre içerisinde cevap verilmelidir; talebin cevapsız 

25  Eurostat, “How Usual Is It to Work from Home?” 2020 https://ec.europa.eu/eurostat/
web/products-eurostat-news/-/ddn-20200424-1.

26  Emily Courtney, “Remote Work Statistics: Navigating the New Normal.”
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bırakılması durumunda ise bu başvuru onaylanarak yasal süreç 
başlamaktadır. Tüm bu koşulların yanında, işverenin evden çalışma 
modelinin uygulanması adına da bazı sorumlulukları ve zorunlulukları 
kanunda sıralanmıştır. Çalışanın evde çalıştığı süre zarfınca iş 
güvenliğinin sağlanması zorunlu tutulurken aynı zamanda ergonomik 
bir masa ve sandalye takımı gibi temel ekipmanların maliyeti işverence 
karşılanmaktadır. Buna ek olarak, çalışanın evdeki çalışma alanında 
güvenliğinin sağlanması ve belirlenen sağlık kurallarına uygun 
olup olmaması konusunda kontrollerin sağlanması yine işvereninin 
sorumluluğu altındadır ve bu denetimler fiziksel ziyaretler ve yetkili 
kişilerin ziyaretleriyle yapılmalıdır. Öte yandan, çalışanın işinin başında 
olmasının denetlenmesinin hangi yollarla yapılacağı da uygulamaya 
geçişten önce belirlenmektedir. Uygulama sonrası Hollanda’nın genel 
popülasyondaki istihdam oranları incelendiğinde, kararın bu oranlara 
olumlu şekilde yansıdığı ve esnek çalışmanın düzenlenmesine ilişkin 
yasanın yürürlüğe girmesi itibariyle istihdam oranlarındaki bu artış net 
bir şekilde saptanmıştır. 

Uygulamanın en sık görüldüğü ikinci ülke olarak Finlandiya örneğine 
bakıldığında ise evden/uzaktan çalışma modeli 1992 yılında yasada 
tanımını bulsa da 2019 yılında yürürlüğe giren yasa kapsamında 
esnekliğin ilk olarak zamansal bir esneklik olarak belirlendiği 
gözlenirken sonraki aşamada çalışma yerinin seçimine de yönelik 
kapsayıcı bir uygulama olarak kanunlaştırılmıştır. 2020 yılında ise 
belirtildiği üzere ek bir düzenleme ile çalışma ortamındaki esneklikle 
pekiştirilmiştir. 

Pandemi öncesine kadar Türkiye’de uygulaması oldukça sınırlı olan 
uzaktan/evden çalışma modelinin kanundaki yasal düzenlemesine 
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Hollanda’da 
istihdam 
oranlarındaki artış 
net bir şekilde 
saptanmıştır.
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bakıldığında Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına  
Dair Kanunun ikinci maddesinde esnek çalışma modellerinden biri 
olarak belirtildiği görülmüştür. 2016 yılında yapılan bu düzenleme ile 
uzaktan çalışma modeli kanunda somut bir hale gelse de bu modelin 
2011 yılında meclise tasarı olarak sunulduğu görülmüştür. Öte yandan 
2014 yılında düzenlemeler üzerinde tekrar bir çalışma yapılsa da 
çeşitli sebeplerden ötürü yasalaştırılamamıştır. 2016 yılında yapılan 
düzenleme ile esnek çalışma modelleri arasında yerini alan uzaktan 
çalışma modeli, “işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu 
kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları 
ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan 
iş ilişkisi” ifadesiyle tanımlanmıştır. Diğer ülkelerdeki düzenlemelere 
benzer şekilde, 2016 tarihli bu düzenlemede bu modele tabi olarak 
çalışanların gerekli iş güvenliği önlemleri hakkında bilgilendirilmesi, 
bu kapsamda eğitimlerinin verilmesi, sağlık gözetiminin sağlanması 
ve sağlanan ekipmanlar hakkında yine gerekli tedbirlerin alınması 
işverenin sorumluluğu altındadır. 

Buna ek olarak, araştırmada çalışan katılımcılara bu modelin kalıcı 
bir hale gelmesi durumunda yaşadıkları yerde bir değişiklik yapıp 
yapmayacakları sorularak daha küçük bir şehre taşınma, doğaya 
yakın bir yaşam sürme veya yaşadıkları konutlarını değiştirme gibi 
opsiyonları ne şekilde değerlendirdikleri konusunda da bilgi toplama 
amaçlanmıştır. Özellikle Türkiye gibi istihdam piyasalarında bölgesel 
farkların öne çıktığı ülkelerde evden çalışma modelinin sürdürülebilir 
bir çalışma düzenini beraberinde getirdiği düşünülmelidir. Bu 
kapsamda, çalışan katılımcıların iş imkanlarına erişimi konusunda 
daha önce başka bir şehre taşınıp taşınmadıkları da sorularak iş bulma 
motivasyonuyla yapılan göçlere de odaklanılmıştır. İşsiz olduğunu 
beyan eden katılımcıların ise işsizlik durumlarına sebep olan temel 
faktörleri değerlendirdikleri bir soruda, bu bölgesel farkların mevcut 
çalışma durumları üzerinde etkileri konusundaki düşüncelerine 
ulaşılmaya çalışılmıştır. 
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3.2. Kısmi Süreli 
Çalışma
Kısmi süreli ya da yarı zamanlı çalışma 2003 yılında 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 13’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, “bir işyerinde 
tam gün süre ile çalışan işçilerin normal çalışma sürelerinin altında 
bir süre ile çalıştırılması şekli” ifadesi ile tanımlanmıştır. Kısmi süreli 
çalışma, haftanın belirli günlerinde tam gün, haftanın her gününde 
belirli bir süre, haftanın bir veya birkaç gününde belirli bir süre 
yapılabilmektedir. İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 
6. maddesinde ise, “işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan 
emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma” kısmi 
süreli çalışma olarak belirlenmiştir. Yarı zamanlı çalışma özellikle son 
çeyrek asırlık dönemde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde işgücü 
piyasasını esnekleştirme çabalarının ve dezavantajlı gruplara istihdam 
yaratma amacının bir sonucu olarak ön plana çıkmış bir istihdam 
biçimidir. Bu kapsamda sosyo-ekonomik yapı sebebiyle ev işleri ve 
çocuk bakımı gibi sorumlulukların yüklendiği kadınlar ve eğitimine 
devam eden gençler adına istihdam olasılıklarını artıran bir çalışma 
modeli olarak tanımlanmaktadır. 

Yarı zamanlı çalışma modeli ile istihdam edilen çalışanlar neden yarı 
zamanlı olarak çalıştıklarına göre gruplandığında iki ana başlık öne 
çıkmaktadır: ekonomik ve ekonomik olmayan sebepler. U.S Bureau 
of Labor Statistics’in yaptığı bu gruplamaya göre ekonomik olmayan 
sebepler ile yarı zamanlı çalışanların çocuk bakımı, diğer ailevi ve/
veya kişisel zorunluluklar, sağlık sorunları, eğitim, emeklilik ve sosyal 
güvenlik haklarındaki limitler gibi durumlardan ötürü bu çalışma 
modelini tercih ettiği belirtilmiştir27.

Demografik olarak bu çalışma modelinde öne çıkan grupların ise 
kadınlar, gençler ve yaşlılar olduğu vurgulanmıştır. Tarihsel çerçevede, 
kadınların yarı zamanlı çalışma modeli ile istihdamları erkeklere 
kıyasla çok daha yüksek istatistiklere net bir şekilde yansısa da 
ABD’de 1994-2016 arası ekonomik sebepler dışında yarı zamanlı 
istihdam edilen kadınların oranında düşüş trendinin devam ettiği 
gözlenmektedir (Grafik 1). 2016 verilerine göre ise ABD’de yaşayan 
ve çalışan her 5 kadından 1’i ekonomik olmayan sebepler ile yarı 
zamanlı olarak istihdam edilmiştir. 2016 verilerine göre cinsiyet ve 
yaş grupları nezdinde bir inceleme yapıldığında ise özellikle genç 
yaş gruplarının ekonomik olmayan sebepler ile yarı zamanlı bir işte 
çalıştığı görülürken her yaş grubunda kadınların ağırlığı görülmektedir 
(Grafik 2). 

27  Megan Dunn, “Who Chooses Part-Time Work and Why? : Monthly Labor Review: U.S. 
Bureau of Labor Statistics.” U.S. Bureau of Labour Statistics Mart 16, 2018 https://
www.bls.gov/opub/mlr/2018/article/who-chooses-part-time-work-and-why.htm#_
edn4
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Grafik 1. Cinsiyete göre gönüllü yarı zamanlı çalışma oranı, 1994-2016 yıllık ortalamalar(%)
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Kaynak: U.S Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey

Grafik 2. Cinsiyete ve yaşa göre gönüllü yarı zamanlı çalışma oranı, 2016 yıllık ortalamaları (%)
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Dünyada yarı zamanlı çalışma modeli ile istihdamın yaygın olduğu 
ülkelere bakıldığında uzaktan çalışma modeline benzer şekilde 
Hollanda’nın yine diğer ülkelere kıyasla öne çıktığı görülmüştür. 
Oranlar detaylı şekilde incelendiğinde, Hollanda’da toplam istihdamın 
%37’sinin yarı zamanlı istihdam biçimi olduğu görülürken İsviçre ise 
%26,9’luk bir oran ile ikinci sırada yer almıştır. Endonezya %25,9 ile 
sıralamada üçüncü olurken, bu ülkeyi %25,5 ile Avusturalya, %25,2 
ile ise Japonya takip etmektedir. Birleşik Krallık ve Almanya’da ise bu 
oranlar sırasıyla %23,1 ve %22 olarak tespit edilmiştir. OECD 2019 
verilerine göre, Türkiye’de ise yarı zamanlı çalışma oranının %9,5 
olduğu düşünüldüğünde, bu oran ile Türkiye OECD ortalamasının 
altında kalıp, sıralamada sonlarda yer almıştır. Bu kapsamda, 
Türkiye’de, diğer ülkelere göre yarı zamanlı istihdamın yeterince 
yaygın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Uzaktan çalışma ve yarı zamanlı çalışma modelleri bazında öne 
çıkan bir örnek olan Hollanda, uygulamasını yaygınlaştırdığı bu 
modeller ile istihdam oranlarını arttırmayı başarmıştır. Bu kapsamda 
yapılan bir incelemede Hollanda’da yarı zamanlı çalışma modeli ile 
istihdam oranlarındaki artışın sebebi birbirleriyle bağlantılı üç ana 
faktöre bağlanmıştır: evli kadınların iş gücü piyasasına geç girişi 
sonucu; bu sürecin iş gücü piyasasındaki kurumların ve politikaları 
tarafından yeterli ve başarılı şekilde kolaylaştırılması sonucu; 
yasal düzenlemelerin yarı zamanlı çalışma modelinin eşitsizlik 
yaratan olumsuz yönlerinin çoğunu yok etmesi sonucu.  Yapılan bu 
incelemede özellikle yarı zamanlı çalışma oranlarındaki bu artış, 80’li 
yıllarda “çocuk bakımından sorumlu annelere” bir çözüm getirmesi ve 
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bu yıllarda kadınların iş gücü piyasalarındaki etkinliklerinin artışı ve 
hizmet sektörünün yükselişinin bir getirisi olarak vurgulanmıştır. Bu 
kapsamda modelin yaygınlaşmasının spontane bir süreçte geliştiği 
belirtilmiştir. Ek olarak incelemede öne çıkan bir diğer sonuç ise, 
1971’de Hollanda’nın Avrupa’daki en düşük kadın iş gücüne katılım 
oranına sahip ülke konumunda olmasına karşın, yarı zamanlı çalışma 
opsiyonun yaygınlaştırılması ile beraber 1999 yılında bu oranın %59 
seviyesine yükselerek Avrupa Birliği ortalamasının üstüne çıkmasıdır.28 

Hollanda’nın bu istihdam modelinde öne çıkan bir diğer özelliğinin 
ise diğer Avrupa Birliği üye ülkelerin tersine yarı zamanlı çalışmanın 
çaresizlik halinde değil, çalışanların isteği üzerine tercih edilmesidir. 
Yapılan araştırmalarda, Hollanda’da zorunda kaldığı için yarı zamanlı 
çalıştıklarını ifade edenlerin oranın oldukça düşük olduğu belirtilmiştir. 
1980’lerin başında kurumların ve politikacıların yarı zamanlı çalışma 
modeli karşısında geliştirdiği olumsuz bakış açısının değişmesi ile 
birlikte hem işveren hem de çalışan kanadında yarattığı memnuniyetin 
bir sonucu olarak 1990 ve 1996 arası toplu sözleşmelerde yarı 
zamanlı maddesi sunan firmaların oranının %23’ten %70’e yükseldiği 
görülmüştür.29 Hatta, bu yıllarda bazı sektörlerde yarı zamanlı 
çalışmak için “bekleyen listelerinin” bile oluştuğu gözlenmiştir. Bu 
bulgular ışığında Hollanda’nın bir “yarı zamanlı ekonomi” olduğu ve 
yarı zamanlı çalışma modelinin bu ülke adına adeta bir “iş motoru” 
olduğu gözlenmiştir. Bu ülke nezdinde ise esnekliğin başarılı bir 
şekilde uygulanması çalışanlar ve işverenler arasındaki iş birliğinin 
önemini vurgulamaktadır. 

28  Jelle Visser, Ton Wilthagen, Ronald Beltzer & Esther van der Putte , “Part-Time 
Employment in the Netherlands: From Atypicality To A Typicality.” University Of 
Amsterdam 2004 https://pure.uva.nl/ws/files/4028002/143586_107_parttime_for_
silvana.pdf

29  Jelle Visser, Ton Wilthagen, Ronald Beltzer & Esther van der Putte , “Part-Time 
Employment in the Netherlands: From Atypicality To A Typicality.”
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3.3. Marjinal Kısmi 
Süreli Çalışma 
Kısmi süreli çalışma modeli altında incelenen marjinal kısmi süreli 
çalışma genel bağlamda kısmi süreli çalışmadan çok daha az iş 
saati içermesi ile farklılaşmaktadır. “Daha az iş saati” kavramı her 
ne kadar ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de literatürde haftalık 
1-14 iş saati olarak ele alınmıştır. 2014 yılında yapılan, 13 tane 
gelişmiş ülkenin dahil edildiği araştırmaya göre işgücünün ortalama 
%5,5’ini oluşturmaktadır. Özellikle Almanya ve ABD ülkelerinde kriz 
öncesinde ve sırasında işgücündeki oranının zirve yaptığı gözlemlenen 
bu çalışma modeline dair bulunan en eski data birçok ülkede 
uygulamanın başlangıcı için 1996 yılını işaret etmektedir.30  2019 yılı 
için 53 ülkenin toplanılan OECD datası incelendiğinde %19,3 oranı 
ile listenin başında yerini alan Hollanda’yı, %14,2 oranı ile İsviçre 
takip etmiştir. Türkiye’nin %4,2 oran ile 35. olduğu listenin sonunda 
%0,1 oranı ile Bulgaristan ve %0,4 oranı ile Kuzey Makedonya yer 
almaktadır. Marjinal kısmi süreli çalışmanın özel olarak “mikro işler” 
diye tanımlandığı Almanya ise %11,6 oranı ile listede 6. sıradadır.31 

2014’te yapılan araştırmaya göre, marjinal kısmi süreli çalışma modeli 
ile istihdam edilen erkeklerin oranının kadınların oranının yarısı kadar 
olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma modelinin ev işleri, bakım verme 
gibi kişisel sorumlulukların yerine getirilmesine olanak sağladığı için 
tercih edildiği göz önünde bulundurulduğunda kadın çalışanların daha 
çok istihdam ediliyor oluşu anlam kazanmaktadır.32 

Tam zamanlı çalışmada gelişmiş ülkeler arasında en düşük iş saati 
ortalamasına sahip olan Hollanda, istihdamdaki bu açığı kısmi zamanlı 
çalışma ile ödünlemektedir. Bu bağlamda marjinal kısmi süreli 
çalışmanın da önemi büyüktür. Sözleşme türleri esas alındığında 
bu istihdam türü 3 kategoride değerlendirilmektedir. Bunlar; çağrı 
üzerine çalışma sözleşmeleri (oproepcontracten), sıfır saat iş 
sözleşmeleri (nulurencontracten) ve minimum-maksimum çalışma 
sözleşmeleri (min-max contracten) olarak sınıflandırılır. Çağrı üzerine 
çalışma sözleşmeleri belirlenen kısa süre içinde gelen çağrıların iş 
saatini belirlediği sözleşme türüdür. İş görenin 3 ay boyunca her 
hafta en az 20 saat çalışmış olma koşulunu sağladığı 4 başarılı iş 
sözleşmesinden sonra, kalıcı bir iş sözleşmesine dönüşme zorunluluğu 
vardır. Sıfır saat iş sözleşmesi ise bir iş günü için minimum 3 saatlik 
çalışma ile işveren tarafından devamlı ödeme gerektiren bir sözleşme 
türüdür. Minimum-maksimum çalışma sözleşmeleri ise senelik, aylık 

30  Jon C. Messenger & Paul Wallot, “The Diversity of ‘Marginal’ Part-Time Employment.” 
International Labor Office Geneva Mayıs 31, 2015 Https://Www.Ilo.Org/Wcmsp5/
Groups/Public/---Ed_protect/---Protrav/--Travail/Documents/Publication/
Wcms_375630.Pdf

 https://www.ilo.org/travail/info/fs/WCMS_375630/lang--en/index.htm

31  OECD. n.d. , “Incidence of Employment by Usual Weekly Hours Worked.” Retrieved 
Temmuz 1 2021 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=USLHRS_I#

32  Jon C. Messenger & Paul Wallot, “The Diversity of ‘Marginal’ Part-Time Employment.”
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veya haftalık minimum bir iş saati belirlendikten sonra bu sınırlar 
içinde düzenlemelere imkân sunan bir iş sözleşmesidir.33Ancak 
bu sözleşmelerin gerektirdiği şartların ülkelere göre değişkenlik 
gösterdiği ve yine ülkelere göre çalışan ve işverene farklı seviyelerde 
esneklik sunduğu unutulmamalıdır.

Hollanda için incelenen OECD datasında, 15-19 yaş aralığındaki 
kişilerin %73 oranında bu iş modeli ile istihdam edildiği gözlemlenmiş, 
daha çok genç nüfusun istihdam edildiği yorumlanmıştır. Ek olarak 
yine OECD datasında, kadın çalışanların %26,5 kadarı bu iş modeli 
ile istihdam ediliyorken erkek çalışanlarda bu oranın %12,9 olarak 
tespit edilmiştir.34 Özetle, bu iş modelinde kadın çalışanların erkek 
çalışanlardan 2 kat daha fazla istihdam edildiği görülmektedir. 

Türkiye’de ise her ne kadar 22/5/2003 kabul tarihli ve 4857 nolu İş 
Kanunu’nda özel olarak belirtilmese de marjinal kısmi süreli çalışma 
kısmi süreli çalışma kapsamındadır. 4857 nolu İş Kanunu’nun 14. 
maddesine göre: Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin 
ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık 
çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. İşçi, çağrı üzerine 
çalıştırılmak için belirlenen sürede çalıştırılsın veya çalıştırılmasın 
ücrete hak kazanır. Bu bağlamda Hollanda’daki yasal çerçeve ile 
örtüşmektedir. Ek olarak 14. maddenin devamında, “Süreye uygun 
çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. 
Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her 
çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır.” 
ifadesi ile yasal çerçeve belirtilmiştir. Dördüncü fıkraya göre yapılacak 
iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret 
ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan 
ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin 
işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin 
hükümler yer alır.35

Türkiye için incelenen 2019 OECD datasında, 65 yaş ve üstünün 
%10,5 oranında bu yöntem ile istihdam edildiği gözlemlenirken, ikinci 
en yüksek istihdam oranı %8,4 ile 60-64 yaş arasındaki kişilerde 
tespit edilmiştir. Ek olarak yine OECD datasında kadın çalışanların 
%7,6 kadarı bu iş modeli ile istihdam ediliyorken erkeklerde bu oran 
%2,6 olarak tespit edilmiştir.36 Yani bu iş modelinde kadın çalışanların 
erkeklere kıyasla üç kat daha fazla istihdam edilmiş olması, marjinal 
kısmi çalışma modeli ile cinsiyet uçurumunun arttığı kanaatine yol 
açmakta, Hollanda’ya kıyasla bu uçurumun çok daha büyük bir oranla 
deneyimlendiğine işaret etmektedir.

33  Jon C. Messenger & Paul Wallot, “The Diversity of ‘Marginal’ Part-Time Employment.”

34  OECD. n.d. , “Incidence of Employment by Usual Weekly Hours Worked.”

35  İş Kanunu, “Resmi Gazete” 42 (25134) Haziran 6, 2003 https://www.mevzuat.gov.tr/
MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

36  OECD. n.d. , “Incidence of Employment by Usual Weekly Hours Worked.”
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3.4. Mini Jobs/Mikro işler
Marjinal kısmi süreli çalışmanın Almanya’daki versiyonu olan “mini 
jobs”, Türkçede karşılığını “mikro işler” olarak bulmaktadır. Mikro işleri, 
kısmi süreli işlerden farklılaştıran özellikleri için Almanya’da 2 kriter 
esas alınmaktadır. Birincisi kazanılan ücret üzerinden olup, 450 Avro 
üst sınırını aşmayan aylık kazançları olan işler mikro işler kapsamına 
girmektedir. İkincisi ise iş günü ölçek alınarak, bir iş yılı içerisinde üst 
sınır 3 ay ya da 70 iş günü olmak üzere çalışılan işler yine mikro işler 
olarak tanımlanmaktadır. 

Mikro işler, Almanya’da ilk olarak 1 Ocak 2003 tarihinde Hartz 
Yasaları ile kısmi süreli çalışmanın yeni bir versiyonu olarak çalışma 
modelleri arasındaki yerini almıştır.37 Mikro işler kazançları sosyal 
sigorta primine konu olmadığından; yalnızca küçük kazançlar elde 
etmek isteyenler için istihdam fırsatı değil, tam zamanlı çalışanlar için 
cazip bir ek gelir imkânı da sunmaktadır. Ancak ilgili mevzuatta net bir 
şekilde belirtildiği üzere, tam zamanlı çalışan biri, işvereni ile anlaşması 
durumunda, yalnız 1 mikro iş kazancı ile sigorta priminden muaf olur, 
birden fazla mikro iş ile kazanç elde etmesi durumunda sosyal sigorta 
prim mükellefiyeti doğar. Öte yandan yalnızca mikro işler ile gelir elde 
eden kişiler için mikro işler sayısında bir sınırlama olmamakla beraber 
mikro işler kazancının 450 Avro üst sınırını aşması durumunda yine 
sosyal sigorta prim mükellefiyeti doğar.

Çalışan açısından; sağlık, bakım ve işsizlik sigortası muafiyeti olması, 
işçi sınıfında değerlendirilmesinden doğan işçi hakları olumlu özellikleri 
arasında yer alırken, tam zamanlı bir işe dönüşmesi ihtimalinin düşük 
olması, tam zamanlı çalışanlara kıyasla daha az kazanç sağlaması 
olumsuz özellikleri olarak sıralanmaktadır. 

Küçük kazanç sağlaması, iş piyasasına ilk kez giren biri için iyi bir 
fırsat olması ve iş saatlerinin genelde az ve esnek olması dikkate 
alındığında Almanya’da mikro işlerin %40’ı ile ev hanımları ve %20
’si ile öğrenciler istihdam ediliyorken; %20’si ile emekliler, %10 
ile işsizler ve %10 ile de diğer gruplar istihdam edilmektedir.38 Bu 

37  Sevgi Işık Erol, “Almanya’da Güvencesiz Çalışmaya Karşı Sendikaların Tutumu.” Batman 
Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 7 (1), Şubat 1, 2017: 45-62, https://dergipark.org.
tr/tr/pub/buyasambid/issue/29808

38  Ulrich Walwei, “Marginal Part-Time Employment in Germany: Live or Let Die?” IAB-Forum 
Ağustos 10, 2019  https://www.iab-forum.de/en/marginal-part-time-employment-in-
germany-live-or-let-die/.
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kapsamda farklı yaş, cinsiyet ve çalışma gruplarına istihdam edilme 
imkanları sunulmaktadır. 

Mikro işlerin sektörel istihdamına bakıldığında daha çok; toptan ve 
perakende ticaret, hizmet ve turizm sektörlerinde istihdam imkânı 
sunduğu dikkat çekmektedir. Hizmet sektörü içinde ise; sağlık, 
konaklama ve restoran alanlarında dağılımın yoğunlukta olduğu 
görülmektedir. Mikro işlerin istihdam sağladığı sektörlerde imalat 
sanayinin yalnızca %7,2 gibi bir orana sahip olduğu gözlemlenmiştir.39 
Mikro işlerin daha çok emek yoğun sektörlerde istihdam yarattığına 
işaret etmektedir. Buradan yola çıkarak mikro işler ile istihdam edilen 
kişilerin dijitalleşme sürecinden olumlu etkilenmelerini beklememek 
gerekir. Buna karşın, iş yapış biçimlerinin giderek dijitalleştiği 
bu günlerde, bu çerçevenin sınırlandırılması doğru bir yaklaşım 
olmayacaktır.

39  Tim Vetter & Nicola Duell, “The Employment and Social Situation in Germany. Policy 
Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies Directorate-General 
for Internal Policies.” May 2020 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2020/648803/IPOL_STU(2020)648803_EN.pdf
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3.5. Çağrı Üzerine 
Çalışma
Çağrı üzerine çalışma, işverenle çalışan arasında önceden yapılan 
bir sözleşme şartları çerçevesinde çalışanın işveren tarafından 
çağrıldığında işyerine gelerek çalışmasıdır. Türkiye’de çağrı üzerine 
çalışma işgücü piyasalarının esnekleştirilmesi amacıyla, 2003 tarih ve 
4857 sayılı İş Kanunu ile Türk hukuk sistemine girmiştir40. Bu çalışma 
modeli minimum ve maksimum çalışma saatlerini önceden belirleyen 
sözleşmelerle gerçekleşebildiği gibi, sıfır saatlik çalışma sözleşmesi 
adı verilen, minimum bir çalışma saati belirtmeyen ve hatta işverenin 
işçiyi hiç çağırmak zorunda bile olmadığı sözleşmelerle de yürüyebilir.

Çağrı üzerine çalışma modeli ve sıfır saatlik çalışma sözleşmelerinin 
uygulayan ülkelerde hem işverenler için hem de çalışanlar için 
çeşitli avantajlar sağladığı görülmüştür. Bu modelin işverenler için 
sağladığı en önemli avantaj ek insan kaynağı ihtiyacı durumunda 
sunduğu esnekliktir. Örneğin, sezonluk işgücü ihtiyaçlarında, yoğun 
dönemlerde veya sürekli çalışanların devamsızlık yapma durumunda 
işverenler çağrı üzerine çalışma modelinin sunduğu avantajlardan 
yararlanabilmektedir. Bu sayede işverenlerin sürekli değişen iş gücü 
taleplerine yine aynı esneklikte bir arz sağlanabilir. Çağrı üzerine 
çalışma modeli ve sıfır saatlik çalışma sözleşmeleri öğrenciler için bir 
gelir kaynağı sağlarken iş ve ev hayatı dengesi için daha kısa saatler 
çalışmak isteyen veya yalnızca bu koşullar çerçevesinde çalışabilen 
aktif popülasyona da bir istihdam imkânı sağlamaktadır. Bu yönde 
kısıtlamaları olan çalışanlar emek piyasasına daha kolay erişim 
sağlayabilir. Bu çalışma modeli aynı zamanda ek gelir elde etmenin 
veya mesleki beceriler geliştirip deneyim kazanmanın bir yolu olarak 
görülebilir. Farklı sektörlerde deneyim kazanmayı mümkün kılan bu 
çalışma modeli aynı zamanda birçok işsiz için standart istihdama 
giden yolda bir aracı olabilmektedir.

Personel ve Gelişim Enstitüsü’nün (Chartered Institute of Personnel 
and Development- CIPD) Birleşik Krallık genelinde 931 işveren ve 
2.572 çalışan ile gerçekleştirdiği bir araştırmada, sıfır saat çalışma 
sözleşmelerinin çalışma hayatına katkısı konusunda olumlu sonuçlara 
rastlanmaktadır. Kısa çalışma, geçici süreli çalışma ve yarı zamanlı 
çalışma ile istihdam edilen kişilerinde dahil olduğu örneklemin bir 
kısmını oluşturan sıfır saat iş sözleşmesi ile çalışan katılımcıların 
işlerinden memnuniyetlerinin, ortalamanın üzerinde seyrettiği 
görülmektedir. Ek olarak, iş-özel hayat dengesini ölçmek adına 
katılımcılara ‘İşim ve ev hayatım arasında doğru dengeyi sağlıyorum’ 
cümlesine ne ölçüde katıldıkları sorulduğunda ise yine bu sıfır 
saat sözleşmeli çalışanların iş ve özel hayat dengelerini diğer tüm 
çalışanlara oranla daha olumlu değerlendirdikleri göze çarpmaktadır. 
Bunların yanında sıfır saat sözleşmelilerin iş hayatlarında “aşırı baskı 

40  İskender Gümüş ve Muzaffer Koç, “Türk İş Hukukunda Çağrı Üzerine Çalışma: Uygulamada 
Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Mali Çözüm 29(154): 71-106
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hissetme” halini diğer tüm çalışanlara oranla daha az deneyimledikleri 
ve aşırı iş yükü verilme olasılıklarının da daha düşük olduğunu 
söylemek mümkün. İşverenlerin sıfır saat sözleşmelerini tercih 
etmelerinin arkasında yatan motivasyonlar incelendiğinde ise en 
çok verilen cevaplar arasında iş piyasasındaki talep dalgalanmalarını 
yönetebilmek, çalışanlara esneklik sağlamak ve çeşitli maliyetleri 
azaltmak olduğu görülmektedir. Ek olarak, işyerinde öngörülebilir 
(ücretli izin, resmi tatiller vb.) ve öngörülemeyen (hastalık, kaza gibi) 
koşullar sebebiyle ortaya çıkan çalışan devamsızlıkları durumlarında, 
üretimin/verilen hizmetin devamlılığını sağlayabilmek de, işveren 
tarafından sıfır saat sözleşmelerinin tercih edilmesinde önemli bir 
faktör olarak göze çarpmaktadır41.

Grafik 3. İşverenlerin sıfır saatlik sözleşme kullanmalarının sebepleri
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Sıfır saatlik iş sözleşmeleri yeni kurulan işlerde veya bir işletmenin 
daha önce faaliyet göstermediği bir market piyasasında girişim 
yapması durumunda da işveren için önemli faydalar sağlamaktadır. 
Böyle risk barındıran durumlarda işveren sabit bir ödeme yapacağı 
tam zamanlı bir çalışan yerine risk faktörünü hesaba katarak sıfır saat 
iş sözleşmelerine yönelebilmektedir.  

Her ülkede modelin benzer avantajları görülse de modelin uygulandığı 
sektörler ve bu model ile istihdam edilen çalışanların profili ülkeden 
ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, İtalya’da çağrı üzerine 
çalışma sözleşmelerine ağırlıklı olarak otel ve restoran gibi işletmeler 
başta olmak üzere çoğunlukla servis sektöründe çalışanlar için 
başvurulmaktadır. İsveç’te çağrı üzerine çalışma sözleşmeleri ile 

41  Mark Beatson, “Zero-Hours and Short-Hours Contracts in the UK: Employer ...” (CIPD, 
2015), https://www.researchgate.net/publication/299881243_Zero-hours_and_short-
hours_contracts_in_the_UK_employer_and_employee_perspectives.
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çalışanların benzer şekilde “misafirperverlik endüstrisi” olarak 
niteleyebileceğimiz yeme içme, seyahat ve turizm, konaklama ve 
eğlence sektörlerinde yoğunlaştığı görülmektedir. İrlanda’da ise 
bu çalışma modeli daha çok perakende ve catering gibi düşük 
ücretlerin baskın olduğu sektörlerde kullanılmaktadır. Bundan farklı 
olarak, Birleşik Krallık’ta sıfır saatlik çalışma sözleşmeleriyle çalışan 
çalışanların öncelikle sağlık sektöründe çalıştığı ve misafirperverlik 
sektörlerinin ikinci planda olduğu görülmektedir. Birleşik Krallık’ta 
da İrlanda gibi sıfır saatlik çalışma sözleşmelerinin ağırlıklı olarak 
düşük ücretli işlerde kullanıldığı bilinmektedir.42 Bu çalışma modeli ile 
istihdam edilen çalışan profili genellikle genç, daha az eğitimli ve kadın 
olma eğilimindedir. Örneğin, İsveç’te çağrı üzerine çalışma kontratları 
ile çalışanların üçte ikisi kadın ve çoğunluklu olarak yabancılardan 
oluşmaktadır. Bu çalışma modelinde kadınların çoğunluğu Hollanda ve 
Birleşik Krallık gibi başka ülkelerde de görülmektedir. Bunun sebebi, 
sıfır saatlik çalışma sözleşmelerinin çoğunluklu olarak kadınların 
çalıştığı sektörlerde kullanılıyor olması olabilir. 

Birçok AB ülkesinde bu çalışma modelinin düşük vasıflı mesleklerde 
yoğunlaştığı da söylenebilir. Örneğin İtalyan şirketler, çağrı üzerine 
çalışanları neredeyse sadece mavi yaka pozisyonlarında kullanıyor. 
Diğer ülkelerde sıfır saatlik sözleşmeler düşük ücretli işlerde istihdam 
yaratırken, bu yeni nesil modelin uygulanması konusunda öne 
çıkan bir örnek olan Birleşik Krallık’ta bu sözleşmelere yöneticiler, 
profesyoneller ve teknik personel düzeyinde çalışan için de 
başvurulmaktadır. Yakın tarihli bir araştırmaya göre, Birleşik Krallık’taki 
üniversitelerin yarısından fazlası da öğretim görevlisi istihdam etmek 
için sıfır saatlik çalışma sözleşmelerini kullanmaktadır.

42  Eurofound, “New Forms of Employment
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3.6. Fatura/Kupon Bazlı 
Çalışma 
Fatura/kupon bazlı çalışma, İngilizce adıyla voucher-based work, 
Türkiye’de yasal mevzuatta adı geçmeyen, İş Kanunu’nda sınırları 
çizilmemiş ve bu anlamda hukuki bir zemini olmayan yeni nesil çalışma 
modelleri arasında yer almaktadır. Bu çalışma modeli işverenlerin, 
bağımsız çalışanlardan aldıkları hizmet için, devlet kurumları dahil 
olmak üzere çeşitli aracı kurumlara ödeme yaptığı sistemdir. Bu 
çalışma modeli, özellikle tarım, bahçe işleri, temizlik başta olmak üzere 
ev hizmetleri gibi kayıt dışılığın yoğunlaştığı sektörlerde sigortasızlığı 
azaltmak amacına hizmet ederken çalışanlar sigorta gibi yan haklara 
sahip olup, aracı kurumların bulduğu iş fırsatlarından yararlanmaktadır. 
İşveren tarafında ise, iş gücü talebinin hızlı karşılanması açısından 
esneklik sağlamakta ve tercih edilmektedir.43 Dünyada uygulaması 
oldukça sınırlı olsa da Avusturya, Belçika, Fransa, Yunanistan, İtalya 
ve Litvanya gibi Avrupa ülkelerinde bu modelin uygulaması mevcuttur 
(Figür 1). Sektörel bir inceleme yapıldığında ise, Avusturya, Belçika, 
Fransa, Yunanistan ve İtalya’da ev hizmetleri konusunda uygulaması 
bulunurken yine İtalya, Yunanistan ve Litvanya’da ise tarım 
sektöründe bu yeni nesil çalışma modelinin uygulama alanlarının 
olduğu görülmüştür. 

43  Eurofound, “New Forms of Employment.” 2015 https://www.ioe-emp.org/fileadmin/
ioe_documents/publications/Policy%20Areas/future_of_Work/EN/_2015-12-04__New_
Forms_of_Employment_Eurofound.pdf
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Figür 1. Fatura/kupon Bazlı Çalışma Modelinin Yeni Olduğu veya Öneminin Arttığı Avrupa Ülkeleri
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İş gücü talebine hızlı bir şekilde cevap vermesi bakımından çağrı üzerine 
çalışma modelini çağrıştırsa da iki modelin yasal çerçevesi arasında 
farklar mevcuttur. Öte yandan, bu modelin uygulanması ülkelere göre de 
farklılık göstermektedir. Örneğin, Litvanya’daki uygulamasında fatura bazlı 
çalışanlar ve işverenler genellikle arada bir aracı kurum olmaksızın iletişime 
geçebilmektedir. İşverenlerin bazı internet sitelerine verdikleri ilanlara 
yapılan başvurular ile iş gücü gereksinimi görülebilirken internet siteleri 
üzerinden fatura bazlı çalışan bulmak, çok da tercih edilen bir yöntem 
değildir çünkü fatura bazlı çalışanların çoğunun internete erişimi olmadığı 
bilinmektedir. Çalışan arayışı bulunan firmaların, önceki sezonlarda hizmet 
veren çalışanlarla direkt olarak iletişime geçebildiği gibi, sözlü referansların 
da etkili olduğunun altı çizilmiştir. 

Uygulama konusunda detaylı bilgi edinmek adına Belçika örneği 
incelendiğinde, bu yeni nesil çalışma modelinin 2001 yılında kanunlaştırıldığı 
ve 2004 yılının başında uygulamaya geçildiği görülmüştür. İlk etapta, 
verilen hizmetler temizlik ve ütüleme gibi ev içi hizmetler kategorisinde 
sınırlandırılmıştır. Bu çalışma modeli, çalışan, aracı kurum ve hizmet alma 
talebi ile müşteri konumunda bulunan işveren arasında bir ilişki üçgeni 
kurmaktadır. Belçika özelinde hizmet karşılığı fiyatlandırma politikası 
incelendiğinde ise işverenin yetkili aracı kurumlardan senede azami 500 
olacak şekilde saati 9 Avro karşılığında hizmet aldığı görülmüştür. Çalışan 
ve işveren açısından süre bazında esneklik sağlaması, iş ve ev arasındaki 
mesafenin yakın olması ve bu model ile istihdam edilen çalışanların 
vasıflı olması gerekmediği gerçeği düşünüldüğünde bu yeni nesil çalışma 
modelinin taraflar için pek çok olumlu yönü bulunmaktadır. Müşteri ve 
çalışan arasında aracılık yapan kurum ise bir devlet kurumu olabildiği 
gibi, ticari amaçla çalışan özel şirketler, geçici iş ajansları veya kâr amacı 
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gütmeyen özel kurumlar da olabilmektedir. Aracı kurumlar farklı tüzel 
kimliklerde olsa da devlet sübvansiyonlu olarak çalışmaktadır. Kanunda 
belirtildiği üzere, bu kurumlar Federal Çalışma Bakanı tarafından kabul 
edilmeli ve Federal İşsizlik Yardımı Dairesi tarafından denetlenmelidir. Öte 
yandan bu aracı kurumlar, fatura/kupon bazlı çalışanları belirsiz veya belirli 
süreli istihdam edebildiği gibi aynı zamanda tam zamanlı veya yarı zamanlı 
olarak da bünyesine katabilmektedir. Bununla birlikte, ilk üç aydan sonra 
istihdam ettiği yarı zamanlı çalışana haftada en az 13 saatlik bir iş teklif 
etmekle yükümlüdür ve kalıcı bir sözleşme yapılmalıdır.

İtalya örneği incelendiğinde ise fatura/kupon bazlı çalışma modelinin 2003 
yılında kanunlaştırıldığı ve yapılan değişikliklerle 2013 yılı itibariyle tüm iş 
faaliyetlerinde uygulanabileceği kararı alınmıştır. Bu model ile emekliler, 16-
25 yaş arası öğrenciler (ortaokul seviyesi üstünde bir eğitim programına 
bağlı öğrenciler, tatil zamanlarında çalışabildiği gibi, üniversite öğrencileri 
ise tüm yıl boyunca istihdam edilebilmektedir.), gelir yardımı alan kişiler, yarı 
zamanlı çalışanlar, serbest çalışanlar ve Avrupa Birliği vatandaşı olmayıp 
çalışma izni bulunanların istihdam edilebildiği ve bu anlamda süre bazındaki 
bu esneklik ile dezavantajlı grupların iş imkanlarına ulaşabildiği bir düzen 
uygulanmıştır. Bu çalışma modeli nezdinde, bireysel çalışanlar için yıllık 
tavan gelir 5.050 Avro, profesyoneller ve serbest çalışan için ise 2.020 Avro 
olarak belirlenmiştir. Aileler, kâr amacı gütmeyen kurumlar, aile işletmeleri, 
çiftçiler ve kamu kurumları (yerel yönetimler, okul ve üniversiteler) ise fatura 
bazlı çalışanlardan hizmet talebinde bulunmaktadır. Alınan hizmet karşılığı 
kesilen fatura, Çalışma Bakanlığı tarafından 1 saat için 10 Avro olarak 
belirlenmiştir, çalışan ise gerçekleştirdiği hizmet karşılığında saat başı 7,50 
Avro kazanırken, sosyal güvencesi de bu kesinti ile karşılanmaktadır. Öte 
yandan, işveren ve çalışan saat başı tutar için birlikte de karar verebilmektedir. 
Model ile birlikte tek bir işverene sözleşme ile bağlı olmak yerine çalışan 
hizmet karşılığı kesilen faturaları ulusal sosyal güvenlik kurumlarında, yetkili 
bankalarda, postanelerde nakit paraya dönüştürebilmektedir.

Fatura/kupon bazlı çalışma modelinin Yunanistan’daki uygulaması ise 
2010 yılında kabul edilen yasa ile birlikte başlarken yıllar içerisinde bazı 
düzenlemeler yapılmıştır. Bu uygulama ile birlikte yalnızca ev içi hizmetler ve 
bahçe işleri değil, basılı reklam materyallerinin dağıtımı, kozmetik ürünleri ve 
süpermarketlerde tüketim ürünleri tanıtımı, amatör sporcuların etkinliklerinde 
görev alma gibi farklı alanlarda da istihdam imkanları tanınmıştır. Yunan 
reklam ajansı West SA, reklam materyalleri ve ürün tanıtımları adına fatura 
bazlı çalışanları istihdam stratejisi izlemiştir. Buna göre, proje yöneticisi 
bu işler için kaç kişinin çalışması gerektiğini belirler ve insan kaynakları 
departmanı kendi özgeçmiş havuzlarında ve işe alım ağlarında uygun adayları 
seçer ve bir iş sözleşmesi düzenlenir. Yasal prosedürler tamamlandığında ise 
ajans yetkili bankadan faturaları alır ve iş tamamlandığında banka çalışanın 
sigorta primlerini de karşılayarak hesabına işin tamamlanması karşılığında 
alacağı tutarı yatırır.

Yukarıda incelenen örnek uygulamalarda görüldüğü üzere, fatura/kupon 
bazlı çalışma modeli farklı sektörlerde, farklı deneyimlere sahip çalışanlara 
sosyal güvence sağlayarak bu kişilerin kayıt dışılığını azaltmak adına büyük 
önem taşımakta olup hem işveren hem de çalışan kanadında süre bazında 
bir esneklik sağlayarak tarafların haklarını koruyan bir çalışma düzenine 
imkân tanımaktadır. 
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3.7. Serbest Çalışma 
Bir kuruma bağlı değilken o kurum için çalışıp, sağlanan hizmetin 
fatura kesilerek ücretlendirilmesi ile sonuçlanan yeni nesil bir çalışma 
modeli olan serbest çalışma, kişinin kendine bir şirket açmaksızın 
yine kendisi için istihdam yaratması olarak da tanımlanabilmektedir. 
Temelleri 1800’lerin başına dayanan bu çalışma kültürü, orta çağdaki 
en yüksek ücreti veren ulus için savaşan ücretli askerleri tanımlamak 
için kullanılmaya başlanmıştır. Askerlerin ücrete göre taraf seçiyor 
olması ile günümüzde fatura bazlı çalışma ile istihdam edilen kişilerin 
daha yüksek ücret veren firma için çalışması “bağımsızlık” konseptinin 
zamanla geçirdiği evrime dikkat çekmektedir. Bugünkü iş dünyasında 
bilinen anlamıyla ilk uygulama Amerika’da 1970’li yıllarda telefon 
üzerinden gerçekleştirilmişken, dijitalleşme ile daha çok istihdam imkânı 
yaratacağı aşikardır. Bu çalışma modelini benimseyen kişilerin %64’ü 
işlerini internet üzerinden bulmuştur. Bu da bize dijitalleşme ile daha çok 
istihdam yaratacağı düşüncesini destekler nitelikte kanıt sunmaktadır.

İngilizce karşılığı ‘freelance’e tekabül eden bu çalışma modeli 
pandemi sürecinde dünya çapında; 2020’nin ikinci çeyreğinde iş 
ilanlarını %41 oranında arttırmışken, Nisan-Haziran 2020 döneminde 
freelance piyasasında %25 oranında bir büyüme gözlemlenmiştir. Öte 
yandan Avrupa bölgesinde 2014-2019 yılları arasında %45 bir artış 
yaşanmıştır.44 2018 yılı için yapılan bir araştırmaya göre uygulamanın 
en yaygın olduğu ülkelerin başında gelen 56,7 milyon kişi ile ABD’yi, 
15 milyon ile Hindistan takip etmektedir.45

Freelance ile istihdamda birinci sırada olan ABD’de de bu model ile 
istihdam edilen kişiler, kanun hükümlerinde işçi olarak değil, işletme 
olarak değerlendirildiğinden işçi hukukuna değil işletme hukukuna 
tabi tutulurlar. Asgari ücret ya da çalışma günü gibi işçi hukukunda 

44  Stefan Schulz, “54 Freelance Statistics, Trends, and Insights [Updated for 2021]. Don’t 
Do It Yourself.” Nisan 17, 2021 https://ddiy.co/freelance-statistics/

45  Victor, “Global Internet Freelance Market Overview for 2018. Analytics Help.” Aralık 27, 
2018 https://analyticshelp.io/blog/global-internet-freelance-market-overview-2018/
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kapsanan kanunlar bu kişilerde geçerli değildir. İşveren ile çalışan 
arasındaki doğacak iş ilişkisine dair imzalanan sözleşmede tarafların 
inisiyatifleri ön plandadır. Bununla beraber işin tahakkuku çalışana; 
devlet, eyalet ve yerel vergi mükellefiyeti gibi işçilerin değil işletmelerin 
tabi tutulduğu vergi yükümlülükleri teşkil eder. 

ABD gayri safi yurtiçi hasılanın %4,8’ini oluşturan serbest meslek 
çalışanların sayısı, 2014-2019 yılları arasında 53 milyondan 57 
milyona ulaşmıştır.46 Serbest meslek çalışanlarının kazançları esas 
alındığında ABD’nin %78 oranı ile bu modelin en hızlı geliştiği piyasaya 
sahip olduğu tespit edilmiştir. ABD’yi, %59 ile Birleşik Krallık takip 
etmektedir.47

Bu uygulamanın İngiltere’deki mevzuatta yerine bakıldığında, yine 
serbest meslek çalışanı gibi değerlendirilmez ve anonim şirket 
kategorisine girer, dolayısıyla vergi mükellefiyeti doğmaktadır. 
Sözleşme şartları tarafların inisiyatifleri doğrultusunda gerçekleşir. 
2020 yılında 2 milyon kadar serbest meslek çalışanının istihdam 
edildiği Birleşik Krallık’ ta, sektörel dağılım; öncelikle %22 oranı ile iş 
destekte (business support) yoğunlaşırken sonrasında sıralama %20 
oranında tasarım, %17 oranında yazarlık ve çeviri, %13 oranında satış 
ve pazarlama olarak devam etmektedir.

Türkiye’de ise serbest meslek çalışanları, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 66. maddesinde sayılan ve serbest meslek faaliyetini 
kendi nam ve hesabına, mutad meslek halinde ifa eden olarak 
tanımlanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesinde serbest 
meslek faaliyetinin; sermayeden çok şahsi çalışmaya, bilimsel 
veya mesleki bilgiye veya uzmanlığa dayalı olması, ticari mahiyette 
olmaması, işverene tabi olmaksızın kişisel sorumluluk altında kendi 
nam ve hesabına yapılması şartları belirtilmişken, faaliyetin sürekli 
olarak yapıldığının da göstergesi olacağının kabul görmesi Vergi Usul 
Kanunu’nun 155. maddesinde belirtilmiştir.

Çalışan tarafında bu modelin olumlu yönleri; bir şirkete bağlı olmamanın 
getirdiği işyeri ve mesai saati sınırlarının belirleniyor olması, yine şirkete 
bağlı çalışan birinin çok az söz hakkı olduğu müşteri portföyünün 
tamamını serbest meslek çalışanı tarafından belirleniyor olması olarak 
sıralanmaktadır. Ek olarak bir şirkette çalışmanın aksine, harcanılan 
mesai ile kazanılan ücret arasında doğrudan pozitif bir ilişki vardır. 
Bir şirket çalışanı olmamakla gelen şirketteki diğer departmanların 
sunduğu (örn: IT) imkanlardan yararlanamamak her ne kadar kulağa 
olumsuz gelse de bazı kişiler için kendilerini birçok yönde geliştirme 
fırsatı sunması açısından olumlu yanları arasında değerlendirilebilir. 
Workflex’in freelance (bağımsız) çalışanlar ile yaptığı bir araştırmaya 
göre bu grubun %68’i bu çalışma modelinin onlara yaptığı en önemli 

46  Statista, “Number of People Freelancing in U.S. 2014–2020.” Mayıs 11, 2021 
https://www.statista.com/statistics/685468/amount-of-people-freelancing- 
us/#:%7E:text=This%20statistic%20shows%20the%20number,freelance%20work%20
in%20the%20U.S.

47  Statista, “Number of People Freelancing in U.S. 2014–2020.”
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katkının “esnek (mesai saatlerinden/mekândan bağımsız) çalışma 
fırsatı” olduğunu söylerken ikinci sırada %40’lık bir oranla “sürekli 
öğrenme ve gelişme fırsatı” listelenmiştir. Bağımsız çalışanların en 
zorlandığı konunun ise gelir belirsizliği ve gelecek kaygısı ile baş 
etmek olduğu görülmektedir. Operasyonel zorlukların başında ise iş 
sürekliliğini ve istikrarı sağlamak vardır. 48 

Öte yandan, bir şirkette çalışmanın getirdiği; sabit gelir, ücretli izin, 
sağlık sigortası gibi haklar ve takım arkadaşı desteği gibi birçok 
avantaja sahip olamama olumsuz yanları olarak sıralanmaktadır. 
Dünyadaki iş gücünün %35’ini temsil eden bu çalışma modeli, %49,8 
oran ile daha çok kadınlara istihdam yaratırken erkeklerde %49,7 
gibi bir oran ile karşımıza çıkmaktadır.49 

Toplumsal cinsiyet uçurumunun gittikçe kapandığı günümüzde, bu 
oranların birbirine yakın olması umut vericidir. Öte yandan kadın 
çalışanların aynı alandaki erkek çalışanların kazandığının yaklaşık 
%84’ü kadarını kazanıyor olması istihdam dağılımındaki pozitif fark da 
dikkate alındığında ücret eşitsizliğinin bu modelde de devam ettiğine 
işaret etmektedir.50Yine bu çalışma modelinde istihdamın %64’ünün 
18-34 yaş aralığında yoğunlaştığını görmek genç nüfusun bu modelde 
daha çok istihdam edildiği ile ilişkilendirilirken, bu dağılımda %23 gibi 
bir orana sahip olan 35-44 yaş aralığındakilerin kazançlarda %32,5 
gibi bir orana sahip olması bu grubun kâr marjının daha yüksek olması 
çerçevesinde yorumlanabilir. Her ne kadar bir ofise bağlı olarak 
çalışılmasa da bu model ile istihdam edilen kişilerin %67,8 oranında 
büyük şehirlerde yaşıyor olması nüfusun yalnızca işyeri-ev mesafesi 
odağında büyük şehirlerde yoğunlaşmadığına dikkat çekmektedir.51 

Sektörel anlamda serbest meslek çalışanlarının daha çok; web 
sayfası, mobil ve yazılım geliştirme, grafik tasarım, yazarlık, editörlük, 
pazarlama, öğretmenlik, muhasebe, hukuk gibi alanlarda yoğunlaştığı 
gözlemlenmiştir. Öte yandan serbest meslek çalışanlarının istihdam 
talebini oluşturan şirketlerin çoğunlukla Blockchain, Amazon gibi 
dijitalleşme ile sektörde yerlerini alan şirketler olduğu görülmüş, bu 
doğrultuda çalışanlarda aranan özellikler arasında daha çok bilgisayar, 
yazılım alanlarında yetkinlik öne çıkmıştır.

iPhone piyasadaki yerini aldığında, ortalama 12 yaşında olan Z kuşağı; 
geleneksel iş koşullarını, 9-5 çalışmak/ ofiste çalışmak gibi, çok 
daha esnek kılabilecek teknolojik gelişmelerin yaşandığı bir dünyada 
büyüdü. Bu doğrultuda bire bir deneyimledikleri teknolojik ilerlemelerin 
iş alanlarında ve gerçekleştirme şekillerinde çok daha özgür ve esnek 
koşullar yaratmasını Z kuşağının diğer kuşaklara kıyasla daha çok 

48  Workflex, “İş Gücü Yapısı, Çalışan Tercihleri ve Geleceğin Çalışma Modelleri Türkiye 2021” 
Nisan 2021 https://workflex.com.tr/images/Gelecegin_calisma_modelleri_TR2021_
Arastirma_Raporu.pdf

49  EFİP & malt,  “Freelancing in Europe.” Şubat 2019 https://news.malt.com/wp-content/
uploads/2019/02/FREELANCING-IN-EUROPE-2.pdf

50  EFİP & malt,  “Freelancing in Europe.”

51  Payoneer, “The Global Gig-Economy Index Cross-Border Freelancing Trends That Defined 
Q2 2019.” 2019 https://pubs.payoneer.com/images/q2_global_freelancing_index.pdf
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bekliyor olması şaşırtıcı olmayacaktır. İş piyasasındaki emek arzının 
önemli bir kısmını temsil eden Z kuşağı bahsi geçen teknolojik 
evrimin daha çok yer bulduğu alanlarda istihdam aramaktadır. Yine 
bu bağlamda yalnızca sektörel bir yönelme değil iş modelleri arasında 
esnek koşullar sağlayan freelance çalışmaya da kayda değer bir talep 
söz konusudur. Upwork firmasının 2019 yılı için hazırladığı çalışmaya 
göre; Amerika’daki Z kuşağının %53’ü freelance ile istihdam 
edilmişken, bu oran 55 yaş üstü için %29, X kuşağı (39-54) için 
%31, Y kuşağı (23-28) için %40 olarak seyretmektedir.52

Raporda belirtildiği üzere, bir önceki seneye kıyasla her kuşakta %25 
oranında freelance çalışmaya yönelişin artması bu çalışma modelinin 
yalnızca Z kuşağı tarafından değil genel itibariyle gittikçe daha çok 
tercih edilen bir çalışma modeli olduğunu gösteriyor.53

Ek olarak, 2014 yılında bu iş modeli ile istihdam edilen kişilerden 
%53’ü freelance çalışma modelini zorunluluktan ziyade kendi 
istekleriyle tercih ettiklerini belirtmişken, bu oranın 2019 yılı için 
%60’a ulaşmış olması freelance çalışma modeline olan rağbetin 
gittikçe artıyor oluşuna ispat niteliktedir.54

52  Upwork, “Sixth Annual ‘Freelancing in America’ Study Finds That More People than Ever 
See Freelancing as a Long-Term Career Path.” (2020) https://www.upwork.com/press/
releases/freelancing-in-america-2019.

53  Upwork, “Sixth Annual ‘Freelancing in America’ Study Finds That More People than Ever 
See Freelancing as a Long-Term Career Path.” 

54  Upwork, “Sixth Annual ‘Freelancing in America’ Study Finds That More People than Ever 
See Freelancing as a Long-Term Career Path.” 
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3.8. Online Platform 
Üzerinden Çalışma
Son birkaç yılda, çevrimiçi esnek ekonomisi piyasadaki yerini iyice 
sağlamlaştırmıştır. Büyük çevrimiçi işgücü platformu şirketlerinin 
çoğu, Upwork, Fiverr ve Freelancer dahil olmak üzere, halka arz 
yoluyla konsolide edilmiş ve borsalarda listelenmiştir. Seçilmiş 
ülkelerden gelen son veriler dikkate alındığında, her ne kadar çevrimiçi 
platformların aracısı olduğu uzaktan çalışma modeli hala herhangi bir 
ülkedeki işgücü piyasasının büyük bir parçası olmasa da, geleneksel 
işgücü anketlerinin kapsadığının ötesinde farklı bir yerel ekonomik 
öneme sahip olduğunu görmek mümkündür55. Son beş yılda (2016-
2021), Çevrimiçi İşgücü İndeksi (OLI) tarafından ölçülen çevrimiçi 
serbest çalışma talebi önemli ölçüde arttı. OLI’nin başladığı 2016 
ortasına göre, 2021’in başlarında çevrimiçi serbest platformlar 
aracılığıyla yaklaşık %90 daha fazla proje talep ediliyor (Grafik 4). Bu, 
Covid-19 salgının bir sonucu olarak birçok ülkede düşen ulusal 
işgücü piyasalarındaki değişimlerden önemli ölçüde daha yüksek 
olan yıllık %10 büyüme oranına eşittir.

Açık pozisyon sayısında bir eğilim artışı olsa da, gözlemlenebilir bir 
dalgalanma da söz konusudur. Gözlemlenebilir düşüşler noel, yeni yıl ve 
yaz aylarında görülmekte ve bu da çevrimiçi hizmetleri en çok kullanan 
sektörlerdeki ticari faaliyetlerdeki mevsimsel düşüşlere tekabül 
etmektedir. Benzer şekilde, OLI zaman serisindeki dalgalanmalar 

55  Fabian Stephany et al., “PDF,” May 19, 2021.

Grafik 4. 2016 ve 2021 yılları arasında OLI, çevrimiçi projelerde genel olarak %90’lık bir 
büyüme kaydederken, son beş yıldaki önemli mevsimsel değişkenliği de ortaya çıkardı.
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ilkbaharda (Nisan - Haziran) ve sonbaharda (Eylül - Kasım) belirgin 
büyüme sıçramaları ile karakterize edilmektedir. Bunların, büyük 
platformlar tarafından yapılan pazarlama yatırımlarının yansıması 
ihtimali göz önünde bulundurulduğunda tek seferlik etkinlikler olduğu 
sonucuna varılabilir. Zaman serisindeki en belirgin dalgalanmalar, 
Covid-19 salgınına bir tepki olarak 2020’de gözlemlenmiştir56. Mart 
2020’de talepte benzeri görülmemiş bir düşüşün ardından, proje 
talepleri Mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış ve 
ardından yaz aylarında keskin bir düşüş yaşamıştır.

Uber, 70.000 İngiltere sürücüsü için yasal olarak işçi statüsü intikaline 
karar vererek onların; asgari saatlik ücret, tatil ücreti ve işveren 
emekli maaşı primleri gibi yasal haklarını almaları için fırsat yarattı. 
Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, şirketin “bağımsız çalışmanın 
statükosunun yeterince iyi olmadığı” yönünde bir değerlendirmede 
bulunduğunu açıkladı. Açıklamanın devamında “Sayıları gittikçe artan 
birçok kişi sağladığı esneklik nedeniyle platform üzerinden çalışmayı 
seçiyor. Ancak esnekliğin tek başına yetersiz olduğu ve bu esnekliğin 
sosyal korumadan feragat etmek anlamına gelmemesi gerektiği bizim 
için giderek daha da açık hale geliyor.” ifadesi yer aldı. Sonuç olarak, 
Uber bizzat, bu hareketin ulaşım sektörü ve küresel esnek ekonomi 
piyasası üzerinde daha geniş bir etkisi olacağını kabul etti. Heywood 
yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Uber, çok büyük bir özel kiralama 
sektörünün yalnızca bir parçasıdır, bu nedenle diğer tüm operatörlerin 
günlük hayatımızın önemli bir parçası olan bu önemli çalışanlar için 
iş kalitesini iyileştirmede bize katılacağını umuyoruz. ” Thorpe, Uber 
vakasının yalnızca Uber için değil, esnek ekonomi piyasasında faaliyet 
gösteren diğer “yeni nesil çalışma modelleri” için de önemli etkileri 
olacağını belirtiyor. 2020’de Uber’in dünya çapında 900’den fazla 
şehirde beş milyondan fazla sürücüsü kayıtlara geçti. 2017 yılında 
Uber’e bağlı çalışanların cinsiyet dağılımları incelendiğinde çalışanların 
%64’ünün erkek, %36’sının ise kadın olduğu görülürken 2020 yılına 
gelindiğinde cinsiyetleri arası bu farkın azaldığı görülmüştür. 2020 
yılında çalışanların %60’ı erkek iken %40’ı ise kadındır57. Öte yandan 
en çok gelir 18-30 yaş grubu tarafından kazanıldı. Saatlik ücreti 17,98 
Dolar olan bu grubu sırasıyla saatlik ücreti; 17,17 Dolar olan 31-40 yaş 
grubu, 16,45 Dolar olan 41-50 yaş grubu ve son olarak 14,57 Dolar 
olan 61 yaş ve üzeri grup takip etti. 

56  Fabian Stephany et al., “Distancing Bonus Or Downscaling Loss? The Changing 
Livelihood of Us Online Workers in Times of COVID-19,” Tijdschrift Voor Economische En 
Sociale Geografie 111, no. 3 (2020): |561-573|, doi:10.1111/tesg.12455)

57  Statista “Uber’s Gender Distribution of Global Employees 2017-2020,” Statista, Şubat 
15, 2021. https://www.statista.com/statistics/693807/uber-employee-gender-global/.
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Grafik 5. Uber’in 2017-2020 yılları arasında Dünya üzerinde çalışanlarının cinsiyet dağılımı

2017 2018 2019 2020

%40,3%40,9%38,0%36,1

%59,7%59,1%62,0%63,9

Erkek Kadın

Kaynak: Statista
Bir diğer çevrimiçi platform olan Yemeksepeti günlük 19 
milyonu aşan kullanıcı sayısı ile piyasadaki yerini gün geçtikçe 
kuvvetlendirmektedir. Her ay 3.500 restoranın sistemine katıldığı 
şirket yalnızca restoranlara değil; saha, depo ve merkez ekip gibi birçok 
bölümde yer alan çalışanlar ile istihdama da katkı sağlamaktadır. 
2020 yılını 5 bin işe alım ile kapatan platformda çalışanların yaş 
ortalamasının 26 olduğu belirtilmiştir. Yemeksepeti’nin CEO’su 
Nevzat Aydın verdiği bir röportajda çalışanların %78’nin 34 yaş 
altında olduğunu belirtirken genç istihdama katkı sağlamaya 
verdikleri önemi de vurgulamıştır58. Sahada kadın çalışanlara yer 
vermekle kalmadıklarını işe alım sürecinde kimi zaman kadınlara 
yönelik bir pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade etmiştir.

Döviz kurundaki değişiklerin beraberinde getirdiği maaşlardaki 
düşüşün ardından Rusya’daki çevrimiçi iş gücü piyasasına katılımı 
inceleyen bir çalışmaya göre çevrimiçi platformlar; beceri ve 
kalifiye olma kriterleri gerektirmemesi, iş gücü piyasasına girmeyi 
kolaylaştırması gibi sebeplerden ötürü yarı istihdam edilmiş ya da hiç 
istihdam edilmemiş kişileri daha çok cezbetmektedir59.  Çevrimiçi 
platformların istihdam sağladığı iş türleri incelendiğinde karmaşık 
ve beceri gerektiren işlerin daha az sıklıkla paylaşıldığı ve istihdam 
oranının da mikro görev olarak tanımlanan beceri gerektirmeyen 
işlere kıyasla çok daha az olduğu gözlemlenmiştir. Çevrimiçi 
platformlardaki iş fırsatlarının daha çok kalifiye olmayan kesimi 
istihdam ettiği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, bölgedeki 
dillere uygun platformların bu kesimi İngilizce platformlardan daha 
çok kapsadığını görmek mümkündür.

58  Feride Cem, “Sepetten 20 Bin Istihdam Çıkacak,” Sabah, Şubat 14, 2021, https://
www.sabah.com.tr/ekonomi/2021/02/14/sepetten-20-bin-istihdam-cikacak.

59 Bo Cowgill and John J. Horton, “PDF,” Ocak 3, 2018.
Siou Chew Kuek et al., “The Global Opportunity in Online Outsourcing,” Open Knowledge 

Repository (World Bank, Washington, DC, Haziran 1, 2015 https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/22284.
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3.9. Rotasyonlu 
Çalışma/Çalışan 
Paylaşımı
Yeni nesil çalışma modelleri arasında yer alan, rotasyonlu çalışma 
modeli, birden fazla işverenin bir çalışan ağı oluşturup, çalışanların farklı 
zamanlarda görev bazlı olarak farklı işverenlerde çalıştığı yöntemdir. 
Rotasyonlu çalışma modeli, iki farklı şekilde hayata geçirilebilir: 

1. Stratejik rotasyonlu çalışma: Birden fazla işverenin 
oluşturduğu bir ağda, çalışanlar belirli dönemlerde, görev 
bazlı olarak farklı işverenler için çalışmaktadır. Böylece, 
istihdam ve maliyet kaybı yaşanmadan, şirketler arası geçiş 
desteklenmektedir.

1. Geçici rotasyonlu çalışma: Bir işveren, çalışanlarına 
iş sunamayacak durumda olduğunda, çalışanları farklı 
şirketlerde çalışmaya başlar fakat birinci işveren ile yaptıkları 
iş sözleşmesi geçerli kalmaya devam eder. Her ne kadar 
geçici iş ilişkisine benzese de şartlar normale döndüğünde 
çalışan birinci işverene geri döner. Böylece, işten çıkarmaların 
da önüne geçilmektedir.

Stratejik rotasyonlu çalışma ilk olarak çalışan ve işveren arasında 
sürdürülebilir bir iş ilişkisi kurma amacına hizmet etmektedir.60 Küçük 
ve orta ölçekli işletmeler bir araya gelerek, ihtiyaca göre çalışanları 
belirli süreler için istihdam ederken çalışan ise bu model ile geçici 
iş ilişkisi yerine kalıcı bir iş sözleşmesine tabi tutulur. Böylece 
stratejik çalışan paylaşımı modeli ile çalışanların işsiz kalma risklerini 
de düşürmektedir. İşverenlerin bir araya gelerek çalışan paylaşımı 
modelini benimsediği bir durumda, tarım, inşaat, turizm gibi sezonluk 
işlere uygun olarak çalışanlar istihdam edilme imkanına ulaşırken 
aynı zamanda şirketler temizlik ve özel güvenlik gibi yarı zamanlı ve 
geçici işler için de bu çalışan paylaşımı yaparak iş gücü ve hizmet 
ihtiyaçlarını giderebilmektedir. Öte yandan, işverenlerin tam zamanlı bir 
iş modeline ihtiyaç duymadığı fakat bilgi teknolojileri alanında çalışan 
kişilere ihtiyaç duyması durumunda da bu model ile insan kaynakları 
alanında stratejik bir planlama yapabilmektedir. Çalışan paylaşımına 
dayalı bu iş birliği modelinde, üye işletmelerin aralarındaki mesafe 
de önemlidir. Çalışanların işletmelere gidiş ve geliş sürelerinin makul 
olması adına, işletmelerin aynı bölgede konumlanması ve bu anlamda 
işletmeler arasında bölgesel yakınlık da bir kriter niteliğindedir. 

Farklı ülkelerdeki uygulama alanları incelendiğinde Fransa örneğinin 
üstünde durulabilir. Modelin uygulama başlangıcı 1985’te yürürlüğe 
koyulan bir yasaya dayanırken ilk olarak tarım sektöründe ve mikro 
işletmelerle sınırlı olduğu görülmüştür. Ancak zamanla bu sınırlamalar 
kalkerken tüm sektörlerde ve işletme büyüklüklerinde uygulama alanı 

60  Eurofound, “New Forms of Employment.” 
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yaygınlaştırılan bir model haline gelmiştir.  Ülkede üç tip işveren grubu 
bulunmaktadır; bunlardan ilki tarım alanında faaliyet gösteren işveren 
grubu olurken ikincisi ise tarım dışında kalan tek bir sektör veya farklı 
sektörlerde faaliyet alanı bulunan işverenlerin oluşturduğu grubu 
kapsamaktadır, üçüncü ise entegrasyon ve niteliklerin kazandırılması 
adına, iş gücü piyasalarında istihdam olanaklarına erişimde zorluk 
çeken çalışanlara öncelik tanıyan işveren grubudur.61 

Modelin Belçika’daki uygulaması ise nispeten dezavantajlı profillerde 
yer alan çalışanlarla sınırlandırılmaktadır. Bu kapsamda stratejik 
rotasyonlu model uzun süreli işsizlik süreci yaşamış, iş piyasalarının 
sunduğu imkanlara erişimi sınırlı, düşük vasıfta bir profile sahip 
kişilere istihdam yaratırken bunun yanında asgari geçim ödeneği ve 
sosyal finansal yardım alan kişiler de bu uygulama ile istihdam edilme 
imkanına ulaşan diğer çalışan profillerini oluşturmaktadır. Çalışan 
paylaşımı modeli ile istihdam edilen kişilerin tam zamanlı ve kalıcı bir 
iş sözleşmesine tabi olmaları koşul olarak sunulmuştur. Uygulama 
2000 yılı itibariyle yürürlüğe girse de yasadaki eksikler sebebiyle 
Belçika’da yaygın bir model olarak nitelendirilmemektedir. 

Finlandiya’da ise stratejik çalışan paylaşımının belirli bir yasal dayanağı 
olmasa da 2000’li yılların başı itibariyle, özellikle mevsimlik işlerde 
çalışan, uzun süreli işsizler veya iş yapma kapasitesi düşmüş kişilerin 
istihdam edilebilmesi adına uygulaması hayata geçirilmiştir. Öte 
yandan, Finlandiya’da bu uygulama altında adlandırılan iş sözleşmeleri 
firma ve çalışan arasında yapılmaktadır. Gruplar ise yalnızca aracı 
rol üstlenmekte, iş alımlar organize etmektedir. Bu kapsamda, diğer 
ülkelerdeki uygulamaların aksine Finlandiya’da stratejik çalışan 
paylaşımı alternatif bir işe alma ve çalışan-işveren eşleştirme kanalı 
fonksiyonuna sahiptir.  

61  Eurofound, “New Forms of Employment.”
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eşleştirme kanalı fonksiyonuna 
sahiptir. 
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3.10. Ortaklaşa 
Çalışma/İş Paylaşımı
Ortaklaşa çalışma, bir diğer bilinen adıyla iş paylaşımı modeli, kısaca 
“tam süreli bir işin ve onun sağladığı yararların birden fazla işçi tarafından 
paylaşılması” demektir.62 Bu anlamda çalışma sürelerinin tam zamanlı 
bir işe göre daha az olduğu düşünüldüğünde her ne kadar kısmi süreli 
çalışma modelini andırsa da bu modelde aslında tam zamanlı bir iş 
birden fazla çalışan tarafından görülmektedir. Çalışma sürelerinin çalışan 
tarafından belirlenebildiği bu çalışma modeli çalışanlara bir esneklik 
sunarken işverenler adına da önemli avantajlar sağlayabilmektedir. 
Özellikle rutine bağlı, fiziksel olarak yorucu işlerde ortaklaşa çalışma 
modeli, çalışan kanadında iş verimini ve konsantrasyonu arttırırken bu 
gibi pozisyonlarda işten çıkışları azaltıcı bir etkisi de bulunmaktadır. Buna 
ek olarak, fiziksel olarak yorucu işlerin iş paylaşımı modeli ile çalışanlar 
arasında bölüşülmesi olası iş kazalarının da önüne geçebilmektedir. Bu 
gibi işler, uzun süreler çalışma sonucunda meydana gelebilecek dikkat 
dağınıklığı ve yorgunluğa bağlı kazaları azaltmak adına iş güvenliği 
açısından mutlaka değerlendirilmelidir. Öte yandan, kişisel sebepler ile 
nitelikli bir çalışanın tam süreli çalışamama durumunda ortaklaşa çalışma 
modelinin uygulanması ile işveren nitelikli çalışanını kadrosunda tutabilir. 
Bu modelin uygulanması halinde işveren geniş bir istihdam havuzuna 
sahip olabilmekte ve iş aksamaları indirgenebilmektedir. Özellikle yeni 
mezun ve deneyimsiz çalışanların ortaklaşa çalışma modeli ile istihdam 
edilmesi sonucunda mesleki eğitim ve beceri kazanan gençlerin sayısı iki 
katına çıkarken işveren kanadında ise maliyet düşmektedir. Gençler için 
deneyim ve mesleki beceri konusunda sağladığı bu önemli imkanların 
yanında, emeklilik sürecine yaklaşan çalışanlar için de yumuşak bir geçiş 
sağlaması açısından değerlendirilebilmektedir. Özellikle ekonomik kriz 
ortamlarında işsizlik oranlarını düşürmek adına pozitif etkileri bulunan 
bu çalışma modeli, farklı yaş gruplarına istihdam fırsatları sunmaktadır. 
1960’lı yıllarda ABD’de uygulanmaya başlanan bu model Avrupa 
ülkelerine de yayılmıştır. 

İş paylaşımı, işveren ve çalışan arasında yapılan sözleşmeye göre 
farklı şekillerde uygulanabilmektedir. En çok uygulanan dört şekli 
ise literatürde “bölünmüş gün”, “bölünmüş hafta”, “değişimli hafta” 
ve “sabit olmayan takvim” şeklinde sıralanmaktadır. Detaylı olarak 
incelendiğinde, bölünmüş günde çalışanlardan biri öğleden önce diğeri 
ise öğleden sonra çalışırken, bölünmüş haftada bir çalışan pazartesiden 
çarşamba öğle saatine, diğer çalışan ise çarşamba öğleden sonra 
cuma akşama kadar çalışabilmektedir. Değişimli haftada bir çalışan 
bir tam hafta, diğer çalışan sonraki tam hafta çalışırken sabit olmayan 
takvimde ise bu paylaşım işletmenin ihtiyaçlarına ve çalışanların 
bireysel durumlarına göre şekillenmektedir. Üretim sektöründe bazı 
işverenler ise verimliliği artırmak ve yoğun dikkat gerektiren işlerde 
çalışma sürelerini mümkün olduğunca uzatmak adına normalde 8 

62  Yücel Öztürkoğlu, “Tüm Yönleriyle Esnek Çalışma Modelleri.” 
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saat olarak belirlenen vardiya sürelerinin bölüştürüldüğü uygulamalar 
da mevcuttur. Örneğin işveren 8 saatlik vardiyaları dörder saate 
bölmek kaydıyla çalışma süresini iki işçi arasında paylaştırabilir. 

Hem çalışan hem de işverenlere sunduğu bu katkılara karşın, ortaklaşa 
çalışma modelinin çok yaygın bir uygulama alanı olmadığı görülmektedir. 
İtalya, İngiltere, Çekya  gibi ülkelerde uygulamaları bulunsa da bu 
şekilde istihdam edilen çalışanların oranı düşük seviyelerde kalmaktadır. 
Diğer yandan, ortaklaşa çalışma modelinin uygulandığı alanlar ülkelere 
göre de değişkenlik göstermektedir. Örneğin, Çekya’da bu modelin 
uygulaması, resepsiyonist ya da asistanlık gibi özel bir uzmanlık 
gerektirmeyen pozisyonlar için tercih edilirken Birleşik Krallık’ta 
ise daha çok idari alanlardaki pozisyonlar için uygulanabilmektedir. 
Ek olarak, sağlık hizmeti çalışanları ve öğretmenler de bu model ile 
istihdam edilebilmektedir. Bu kapsamda, Birleşik Krallık’ta yüksek vasıflı 
çalışanlar için de uygulama alanı olan bir model olarak öne çıkmaktadır. 
Macaristan örneği incelendiğinde ise özellikle genç annelerin işgücü 
piyasalarına dönüşlerinde bu modeli tercih ettiği gözlenirken 45 yaş üstü 
çalışanların ve yüksek öğretimine devam eden öğrencilerin de ortaklaşa 
çalışma modeli ile istihdam piyasalarına katıldığı görülmektedir. Kadın 
istihdamı konusunda öne çıkan bir diğer örnek ise Birleşik Krallık’tır. 
Yapılan bir incelemede, ortaklaşa çalışma modeli ile istihdam edilenlerin 
çoğunluğunun çalışma hayatlarının ortasında, evli ve anne bakımına 
bağımlı çocuk sahibi kadınlardan oluştuğu gözlenmektedir. Türkiye’de 
çocuk bakımından dolayı istihdam piyasalarına katılamayan kadınların 
genel popülasyondaki oranı düşünüldüğünde, bu modelin uygulama 
alanının yaygınlaştırılması büyük önem arz etmektedir. 

İşveren 8 saatlik vardiyaları 
dörder saate bölmek kaydıyla 
çalışma süresini iki işçi arasında 
paylaştırabilir. 
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4. Yeni Nesil Çalışma 
Modelleri Neden Şimdi?
İşgücü Piyasalarının Durumu ve Ortaya Çıkan İhtiyaçlar 

Yeni nesil çalışma modellerinin yaygınlaştırılması, sadece Covid-19 
salgınının tetiklediği bir konu olmanın ötesinde, işgücü piyasasının 
ihtiyaçlarının gereğidir. Bir ekonominin işgücü verimliliği arttığında 
toplam faktör verimliliği de olumlu yönde etkilenmekte; bu noktada, 
ekonominin mevcut kaynaklarıyla daha yüksek miktarlarda çıktılar 
üretmesi mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla sürdürülebilir ekonomik 
kalkınmanın günümüzde anahtarlarından biri, işgücü verimliliğinin, 
diğeri de istihdamın arttırılmasıdır. Yeni nesil çalışma modelleri, 
istihdamı ve işgücü verimliliğini arttırabilmek, bunun yanı sıra, özel 
sektörü daha rekabetçi kılabilmek için büyük bir fırsat sunmaktadır. 

İstihdam piyasasında verimliliğin ve kalitenin ölçütü olarak kabul 
edilebilecek parametreler üzerinden seçili OECD ülkeleriyle 
kıyaslandığında Türkiye’nin yeni nesil çalışma modellerini sisteme 
etkin biçimde entegre etmek suretiyle kullanabileceği gelişim alanları 
net biçimde ortaya çıkmaktadır. Öncelikle Türkiye gerek toplam 
istihdam oranı, gerekse mevcut istihdamın kalitesi bakımından OECD 
ortalamasının altında yer almaktadır. Toplam istihdamın ortalamadan 
düşük, buna karşılık çalışan başına iş yükünün yüksek olması, işgücü 
piyasasında çalışan mutluluğu ve verimlilik konusunda gelişim alanları 
olduğuna işaret etmektedir. Bunun yanı sıra, küresel ekonomide 
başarının anahtarı olan “becerilerin” hem gelişimi, hem de kullanımı 
konusunda Türkiye’nin OECD ortalamasının oldukça gerisinde yer 
aldığı dikkat çekmektedir. Yeni nesil çalışma modellerinin sisteme 
entegre edilmesinin birçok açıdan; gerek Türkiye’de işgücünün beceri 
stoğu ve beceri gelişimi, gerekse toplam istihdam ve mevcut istihdamın 
kalitesi bakımından olumlu sonuçlar yaratması beklenmektedir. 

Bir başka deyişle, yeni nesil çalışma modelleri Türkiye bakımından 
çok ihtiyaç duyulan bir gelişim alanında henüz kullanılmamış büyük bir 
potansiyele işaret etmektedir. Nitekim üretimde ve değer yaratmada 
daha çevik ve rekabetçi olabilmek için kritik önem taşıyan işgücü 
piyasası esnekliği açısından da benzer bir durum dikkati çekmektedir. 
Türkiye son yıllarda kaydedilen olumlu gelişmelere rağmen hala 
OECD ortalamasına göre daha katı bir işgücü piyasasına sahiptir. 
Bu parametre bakımından ele alındığında da yeni nesil çalışma 
modellerinin, işgücü piyasasının, “esneklik” açısından iş güvencesi 
perspektifinden ortaya konan sakıncaların birçoğunu oluşturmadan 
bu katılığı aşabilmeyi mümkün kılma potansiyeli taşıdığı söylenebilir. 
Avrupa Birliği’nin işgücü piyasaları için temel stratejik yön olarak 
belirlediği “güvenceli esneklik-flexicurity” çerçevesinin Türkiye’de 
etkin biçimde hayata geçirilebilmesi için yeni nesil çalışma modellerinin 
çalışma yaşamımıza daha geniş kapsamda entegre edilmesi büyük 
önem taşımaktadır. 

Yeni nesil çalışma 
modelleri, istihdamı 
ve işgücü verimliliğini 
arttırabilmek, 
bunun yanı sıra, 
özel sektörü daha 
rekabetçi kılabilmek 
için büyük bir fırsat 
sunmaktadır. 
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Ekonomik Dönüşümler

Yeni nesil çalışma modellerinin sac ayaklarını oluşturan esnek 
çalışma modellerinin gelişiminde etkin olan makro dinamiklerin 
başında küresel ekonominin dönüşümü gelmektedir. Genel olarak, 
tam istihdam hedefine, kitlesel fordist üretime ve ulusal ekonomilerde 
toplam talebi tetikleme esasına dayanan Keynesyen ekonomik 
modelin terk edilerek, küresel rekabet ve verimlilik odaklı liberal 
modele geçilmesi, işgücü piyasalarına dönük esnekleşme ihtiyacını 
da beraberinde getirmiştir. Genel olarak ekonomik küreselleşme 
olarak adlandırabileceğimiz bu yeni dönemin merkezi dinamiği, ulusal 
ticaret bariyerlerinin gevşetilmesi sonucu, işverenlerin küresel pazarda 
rekabetçi olma yükümlülüğü ile karşı karşıya kalmasıdır. Küresel 
pazarda rekabetçi olabilmek için, işgücü verimliliğini arttırmak, işgücü 
maliyet artışlarını verimlilik kazanımlarını aşmayacak düzeyde tutmak 
bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun yanı sıra, tamamen sanayii 
üretimi odaklı ekonomilerde hizmet sektörünün hızla büyümesi, küresel 
düzeyde artan finansallaşma, sanayii üretiminde fordist organizasyon-
üretim biçimlerinin yerini çalışan fonksiyonlarının esnekleşmesine 
dayanan post-fordist üretim biçimlerinin alması işgücü piyasalarında 
esnekleşmenin öncelikli gündem haline gelmesine neden olan diğer 
ekonomik faktörler olarak ortaya çıkmıştır. 

Teknolojik Dönüşümler

Yeni nesil çalışma biçimlerini ve genel olarak işgücü piyasalarında 
esnekleşmeyi gündeme getiren diğer temel faktör kuşkusuz tüm 
dünya genelinde yaşanan teknolojik dönüşümlerdir. Öncelikle gelişmiş 
teknolojiler ve dijital dönüşüm uygulamaları çalışanların görevlerini 
fiziksel ortamlarına ilişkin engellere takılmadan gerçekleştirebilmelerini 
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Tablo 1. Küresel Pazardaki Rakiplerin Analizi

Alan Parametre

Miktar İstihdam oranı
Güney Afrika İzlanda

Türkiye

Yunanistan Norveç

Türkiye

Brezilya Japonya

Türkiye

Türkiye Fransa Finlandiya

Türkiye Almanya Danimarka

TürkiyeFransa ABD

Endeks
1000

Kalite İş Yükü

Uyum Yeteneği Düşük performans gösteren
öğrencilerin oranı

Beceriler Becerilerin gelişimi

Beceriler Becerilerin kullanımı

İstihdam
Düzenlemeleri

Çalışan esneklik endeksi
(işe alma, çalışma saatleri,
işten çıkartma kuralları ve

maliyetlerine ilişkin
hükümler)

Seçili OECD Ülkeleriyle Karşılaştırma

% 100

Yüzde

% 0

% 100

Yüzde

% 0

% 15,4% 79

% 14% 48

% 87,2% 50

Kaynak: OECD 2019 Beceri Stratejisi
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mümkün kılabilmektedir. Teknolojik dönüşümlerin, yeni nesil çalışma 
modellerine ilişkin etkilerinin diğer bir boyutu ise, yapay zekâ ve 
robotik süreç otomasyonu (RPA) gibi teknolojiler vasıtasıyla sektörler 
genelinde iş yapış biçimlerinin dönüşüme uğramasıdır. Söz konusu 
dönüşümler, temel olarak iş yapış biçimlerinin sürekli olarak değişim 
halinde olmasını beraberinde getirmekte; işletmeler ve çalışanların da 
beklemedikleri değişimlere yönelik esnek ve çevik bir şekilde cevap 
verebilmesini gerektirmektedir. Bu nitelikte bir dönüşümün, işletmeler 
nezdinde sürdürülebilir olabilmesi için yeni nesil çalışma modellerinin 
yaygınlaştırılması ihtiyacı ortadadır.

Demografik ve Sosyal Dönüşümler

Yeni nesil çalışma biçimlerinin önem kazanması sonucunu doğuran 
bir diğer makro dinamik özellikle Y ve Z kuşağı olarak adlandırılan 
yeni kuşakların çalışma yaşamından beklentilerinin değişmesidir. İş 
yaşamı boyunca, bir iş yerinde, tek bir meslekte, hatta zaman zaman 
tek bir beceri ya da fonksiyonla çalışmanın norm olduğu önceki 
kuşaklarda, iş güvencesi ve gelir istikrarı kariyerden beklentilerin 
başında gelmektedir. Yeni kuşaklar bakımından ise bu beklentinin 
dönüştüğü, iş yaşamı boyunca öğrenmeye ve farklı deneyimler 
elde etmeye dayanan, kişisel gelişime zaman ayıran ve iş-yaşam 
dengesini daha fazla önemseyen bir anlayışın giderek ön plana çıktığı 
görülmektedir. Y ve Z kuşaklarıyla belirginleşen bu değişim, yalnız iş 
yaşamına dair tercihlerde değil, tüketim kalıplarının ve beklentilerinin 
dönüşmesinde de gözlemlenmektedir. Dolayısıyla, küreselleşmeye ve 
“sanayi-sonrası toplumun” ortaya çıkışına paralel olarak gerçekleşen 
bu demografik ve sosyal dönüşümler, çalışma yaşamının da alışageldik 
normlarının değişmesi yönünde hem arz, hem de talep kaynaklı iki 
yönlü bir dönüşüm dinamiği oluşturmaktadır. 

Mevcut ekonomik düzende ortaya çıkan ve etkilerini gittikçe daha 
etkin bir şekilde hissettiren bir diğer sorun ise, iş güvencesine sahip 
olmayan çalışanların oluşturduğu sosyal sınıflardır. Teknolojinin 
yarattığı imkanların ve küresel düzeyde sosyolojik dönüşümlere bağlı 
olarak ortaya çıkan yeni tüketici taleplerinin sonucu olarak ortaya 
çıkan işlerde çalışan ve literatürde “prekarya” çatı kavramı içinde ifade 
edilen bu gruplar, bir iş yerinde uzun süre çalışmak yerine, çeşitli işler 
ve işyerlerinde çoğu zaman kısa süreli ve bağımsız olarak çalışan 
bireylerden oluşmaktadır. 

Bir başka açıdan değerlendirildiğinde, prekaryanın ekonomik ve 
teknolojk dönüşümler sonucunda giderek genişleyen bir çalışan 
kesimi olarak ortaya çıkmış olması, aslında “yeni nesil çalışma 
modellerinin” fiili olarak hızla yaygınlaştığının ispatıdır. Dolayısıyla 
mesele, ekonomi ve teknolojideki kaçınılmaz ve birçok yönüyle olumlu 
bu yapısal dönüşüm sonucu ortaya çıkan çalışma modellerinin doğru 
regüle edilerek, verimliliği, iş güvenliğini, düzenli ve öngörülebilir gelire 
dönük destekleri sağlayabilecek biçimde sisteme entegre edilmesi ve 
formel istihdamın parçası kılınabilmesidir. 
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Çevresel Dönüşümler

Yeni nesil çalışma modellerinin benimsenmesine ivme katan bir diğer 
unsur da çevresel dönüşümlerin etkisiyle tüm paydaşlar nezdinde 
sürdürülebilir iş modellerine ilişkin bir farkındalığın oluşmasıdır. Çalışma 
hayatının ve iş süreçlerinin dijitalleşmesiyle matbu işler azalmakta; 
bu doğrultuda çalışanların ofiste çalışma zorunlulukları gittikçe 
ortadan kalkmaktadır. İşletmeler bünyesindeki onay süreçlerinin bile 
matbu süreçlerden, anlık platform bazlı onay süreçlerine aktarılması; 
şirketlerin ilgili süreçler için fiziksel ortamda çalışma zorunluluğunu 
kaldırarak ofis alanlarına olan talebin düşmesine sebep olmaktadır. 
Ofis alanlarının şirketler için oluşturduğu maliyetlerin yanı sıra, 
herkesin ofise düzenli gitmesine dayanan normun karbon ayak izi 
açısından kilit öneme sahip olması yeni nasıl çalışma modellerinin 
çevresel dönüşümlerin de bir sonucu olarak daha fazla gündeme 
geldiğini göstermektedir.

Bir Hızlandırıcı Olarak Covid-19

Yeni nesil çalışma modellerinin gerekliliğini ortaya çıkaran son temel 
unsur ise, Covid-19 salgını ve beraberinde getirdiği uzaktan çalışma 
gerekliliği olarak ifade edilebilir. Tüm dünya genelinde olduğu gibi 
Covid-19 kapsamında alınması gerekli olan sosyal mesafe tedbirleri, 
Türkiye’deki birçok şirketi uzaktan çalışmak durumunda bırakmıştır. 
Türkiye genelindeki şirketlerin büyük çoğunluğu, daha önce uzaktan 
ya da esnek bir şekilde çalışmaya ilişkin herhangi bir çerçeveye 
sahip değilken; salgın döneminde uzaktan çalışma modellerine geçiş 
yapmaya başlamışlardır. Bu noktada, Covid-19’un birçok işletme için 
yeni nesil çalışma modellerine geçiş için bir hızlandırıcı niteliğinde 
olduğu söylenebilir. Esnek çalışma modelleri kapsamında, bu 
araştırmanın bir diğer bölümünü oluşturan işveren anketi sonuçlarına 
göre, işverenlerin %23,1’i pandemi sürecinden önce esnek çalışma 
veya uzaktan çalışma modeli uygulamalarının mevcut olmadığını beyan 
ederken; pandemi süreciyle birlikte %77,2’lik büyük çoğunluğun 
uzaktan çalışma modelini uyguladığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 
salgın sürecinin geleneksel çalışma modellerinden yeni nesil modellere 
geçiş sürecindeki etkisi net bir şekilde gözlemlenebilmektedir. 

İşverenlerin %23,1’i pandemi sürecinden 
önce esnek çalışma veya uzaktan 
çalışma modeli uygulamalarının mevcut 
olmadığını beyan ederken; pandemi 
süreciyle birlikte %77,2’lik büyük 
çoğunluğun uzaktan çalışma modelini 
uyguladığı tespit edilmiştir. 

Ofis alanlarının 
şirketler için 
oluşturduğu 

maliyetlerin yanı sıra, 
herkesin ofise düzenli 

gitmesine dayanan 
normun karbon 

ayak izi açısından 
kilit öneme sahip 
olması yeni nasıl 

çalışma modellerinin 
çevresel dönüşümlerin 

de bir sonucu 
olarak daha fazla 

gündeme geldiğini 
göstermektedir.

Türkiye genelindeki 
şirketlerin büyük 

çoğunluğu, daha önce 
uzaktan ya da esnek 
bir şekilde çalışmaya 

ilişkin herhangi bir 
çerçeveye sahip 
değilken; salgın 

döneminde uzaktan 
çalışma modellerine 

geçiş yapmaya 
başlamışlardır.
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Grafik 6. Pandemi sürecinden önce şirketinizde esnek çalışma saatleri veya uzaktan çalışma 
modeli uygulaması mevcut muydu? (n=307)

%23,1

%76,9

Hayır Evet

Kaynak: TİSK İşveren Anketi

Grafik 7. Pandemi sürecinde şirketinizde uzaktan çalışma modelini uyguladınız mı? (n=307)

%22,8

%77,2

Evet Hayır

Kaynak: TİSK İşveren Anketi

Araştırma bulguları salgın süreci bitimindeki işleyiş modellerinin belirli bir ölçüde hibrit modellerle kalıcı hale 
geleceğini ortaya koymaktadır. 
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5. Araştırmanın Önemli Bulguları
 � Çalışanların %74,4’ü evden çalışma ile birlikte ofisten eve gidiş-gelişlerde yaşadığı trafik ve mesafe 

uzunluğu gibi stres faktörlerinden uzaklaşmalarının çalışma motivasyonları üzerinde olumlu bir etkide 
bulunduğunu belirtmiştir.  

 � Çalışanların %70,7’si evden çalışma süreciyle birlikte hobilerine ve kişisel gelişimlerine daha fazla 
zaman ayırma fırsatı bulmuştur.

 � Çalışanların %82,7’si evden çalışma süreciyle birlikte teknolojiyi çok daha kolay ve verimli bir şekilde 
kullanmaya başlamıştır.

 � Covid-19 salgını ile evden çalışma modeline geçiş yapan katılımcıların çoğunluğu bu süreçte kendilerini 
ruhsal olarak daha iyi hissetmiştir. 

 � Çalışanların çoğu (%52,9) evden/uzaktan çalışma deneyimlerini iyi/çok iyi olarak değerlendirmiştir. 

 � %45,6’lık bir çoğunluk salgın süreci bittiğinde, haftanın yarısında ofiste yarısında evden çalışarak daha 
dengeli bir çalışma modelini tercih ettiklerini söylemiştir.

 � Çalışanların büyük bir çoğunluğu, evden/uzaktan çalışmanın zaman kazandırdığını, rahatlık sağladığını, 
özel hayat ve profesyonel hayat arasında denge kurduğunu, verimli şekilde çalışıldığını, fazladan stres 
ve iş yükünün azaldığını düşünmektedir.

 � İşsiz katılımcıların %42,6’sı, çalışma sürelerinin üzerinde karar verebilmeyi ideal iş tanımı olarak 
değerlendirirken, %26,5’lık kısmı bazı zamanlar çalışacağı yeri seçebilmeyi ideal iş tanımı olarak 
değerlendirmiştir.

 � İşsizlerin de büyük bir çoğunluğu, evden/uzaktan çalışmanın zaman kazandırdığını, rahatlık sağladığını, 
özel hayat ve profesyonel hayat arasında denge kurduğunu, verimli şekilde çalışıldığını, fazladan stres ve 
iş yükünün azaldığını düşünmektedir. Bu kapsamda hem işsiz olan hem de aktif olarak çalışma hayatında 
bulunan katılımcılar için evden/uzaktan çalışma genel anlamda olumlu bir şekilde değerlendirmiştir. 

 � İşsizlerin %64,5’i uzaktan evden çalışma modelinin mesleğine ve becerilerine uygun olduğunu 
düşünmektedir.

 � İşsiz olup iş arayışında olan katılımcıların %27,2’lik kısmı yaşadığı şehirde iş imkanları sınırlı olduğu için 
iş bulamadığını düşünmektedir. 

 � Aldığı iş tekliflerinin kendi aradığı kriterlere uyumsuzluğu sebebiyle işsiz olduğunu söyleyen katılımcılar, 
bu uyumsuzluğun nedeni olarak %50’lik oranla çalışma saatlerinin onlar için uygun olmadığını dile 
getirirken, %35,3’lük bir oranda katılımcı ise teklif aldıkları işin yaşadıkları yere uzak oluşundan 
bahsetmiştir. Elde edilen bu sonuca göre, bir grup katılımcı çalışma yeri ve ev mesafesi arasındaki 
uzunluğun istihdamları önünde engel teşkil ettiğini vurgulamıştır. 

 � İşsiz olup iş arayışı bulunmayan katılımcılara bunun sebebi sorulduğunda, katılımcıların yarısından fazlası 
ev içi sorumlulukları nedeniyle çalışmalarının mümkün olmadığını söylemiştir. Bu katılımcıların büyük 
çoğunluğu evli ve çocuk sahibi kadınlardır. 

 � İşverenler %67,1’lik yüksek bir oranla genel olarak şirket çalışanlarının evden/uzaktan çalışma 
deneyimini iyi/çok iyi olarak değerlendirmiştir.
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 � İşverenler büyük oranda evden/uzaktan çalışma modeli ile çalışanların motivasyonlarını sağlamıştır. 

 � İşverenlerin %56’sı salgın süreci bittiğinde, çalışanların haftanın yarısında evden çalıştığı daha dengeli 
bir çalışma modeli öngörmektedir. Bu anlamda salgın sonrası dönemde hibrit bir modeli destekledikleri 
görülmüştür. Çalışan katılımcıların cevapları dikkate alındığında, salgın süreci sonrası işverenlerin ve 
çalışanların beklentilerinin birbirleriyle uyumlu olduğu görülmektedir. 

 � İşverenlerin büyük bir çoğunluğu, evden/uzaktan çalışmanın zaman kazandırdığını, rahatlık sağladığını, 
verimli şekilde çalışıldığını, fazladan stres ve iş yükünün azaldığını düşünmektedir.

 � İşverenlerin çoğunluğu çalışanların çalışma saatlerini ve yerlerini kendilerinin seçebileceği bir düzenin 
çalışma motivasyonlarını olumlu yönde etkileyeceğini düşünmektedir. 

 � Esnek çalışma modellerinin, ilave maliyet getirmemesi, ilave bürokratik yük getirmemesi, çalışanların 
motivasyonunu ve verimliliğini arttırması ve daha geniş bir yetenek havuzuna sahip olunması işverenler 
için büyük oranda önem taşımaktadır.

 � Yeni nesil çalışma modellerinin arasında en çok tercih edilenler “Rotasyonlu Çalışma Modeli” ve 
“Ortaklaşa Çalışma Modeli” olmuştur.

 � Uygun koşulların oluşması ile, işverenlerin %28,6’sı esnek çalışma modelleri ile istihdamlarını %6 ila 
%10 arası arttırmayı beklerken bu artışın %11 ila %20 arası olacağını öngörenlerin oranı %8,8’dir. 
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5.1. Araştırma Metodolojisi ve 
Sonuçlar
Yeni nesil çalışma modelleri konusunda çalışma hayatında aktif bulunan ve işsiz katılımcıların fikirlerini 
almak ve genel algılarını ölçmek adına gerçekleştirilen anket araştırmasında, toplamda 958 çalışan ve 829 
işsiz katılımcı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma, CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri) 
yöntemiyle, 12 ilde ikamet eden katılımcılar ile gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma Durumu Oran%

Maaşlı devlet çalışanı %12,0

Ücretli özel sektör çalışanı %32,7

Emekli ve çalışıyor %2,3

Emekli ve çalışmıyor %6,3

Aile şirketinde çalışan %2,2

Yevmiyeli çalışan %0,8

Mevsimlik/Sezonluk işçi %0,3

İşsiz, iş arayan %27,7

İşsiz, iş arayışı bulunmayan %6,9

Öğrenci, ek geliri olmayan %5,1

Öğrenci-Stajyer %1,0

Öğrenci, part-time çalışan %1,5

Parça başı işi olan %1,2

Eğitim Seviyesi (%)

%61,3

%27,9

%5,5%5,2

lkokul veya daha az Ortaokul Lise Yüksekokul veya daha fazla
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Cinsiyet (%)

%47,3
%52,7

Kadın Erkek

Yaş (%)

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64 %4,5

%15,7

%27,9

%30,5

%21,4



66 YENI NESIL ÇALIŞMA MODELLERI: 5.2. ÇaLışan anketi sonUÇLarı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU www.tisk.org.tr

5.2. Çalışan Anketi Sonuçları
Çalıştığınız şirket/kurumun bünyesinde kaç kişi istihdam ediliyor? (n=958)

1-10

11-50

51-100

101-250

251-500

500'den fazla

Bilmiyorum

Bir şirket/kuruma
bağlı olarak çalışmıyorum %3,0

%5,9

%19,3

%7,3

%8,0

%12,4

%22,9

%21,1

Aktif olarak çalışma hayatında bulunan katılımcıların çalıştıkları şirket/kurumda kaç kişinin istihdam edildiği 
sorulduğunda “1-10 kişi” cevabı %21,1 oranında katılımcı tarafından beyan edilirken bu oranın “11-50 
arası” cevabını veren katılımcılarda, yakın bir seviyede, %22,9 olduğu görülmüştür. Katılımcıların %19,3’ü 
ise 500’den fazla çalışanın istihdam edildiği büyük kapasiteli işletmelerde çalıştığını ifade etmiştir. Öte 
yandan %3 oranında katılımcı ise “Bir şirket/kuruma bağlı olarak çalışmıyorum” seçeneğini kendilerine en 
yakın seçenek olarak tercih etmiştir. 

Hangi sektörde çalışıyorsunuz? (n=958)

Madencilik
Gayrimenkul ve kiralama

Sanat ve eğlence
Tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık

Ulaşım
Finans ve sigortacılık

İdari ve destek hizmetleri
İnşaat

Perakende satış ve servis
Yeme-içme ve konaklama

Teknoloji, iletişim, mobil uygulamalar
Sağlık hizmetleri ve sosyal yardım

Eğitim hizmetleri
Diğer

Üretim

%16,8
%15,3

%13,0
%11,1

%8,0
%7,0

%6,7
%6,4

%5,3
%3,2

%2,0
%1,8

%1,4
%1,3

%0,8
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İş bulmak amacıyla başka bir şehre taşındınız mı? (n=958)

%75,4

%24,6

Evet Hayır

Nereye taşındınız? (n=235)

stanbul

Antalya

Ankara

Bursa

zmir

Samsun

Adana

Mu la

Di er %23,8
%2,1
%2,6

%4,3
%6,8

%8,5
%11,9

%12,8
%27,2

12 ilde gerçekleştirilen araştırmada katılımcıların %75,4 oranındaki çoğunluğu iş bulmak amacıyla başka bir 
ile taşınmadığını ifade ederken %24,6’sı ise bu amaçla başka bir ilde yaşamaya başladığını ifade etmiştir. Bu 
kapsamda çalışanlar arasında yaklaşık her 4 katılımcıdan birinin böyle bir eylemde bulunduğu gözlenmiştir. 

Katılımcıların %27,2’si iş bulmak amacıyla İstanbul’a taşındığını beyan ederken, “Antalya” ise %12,8 ile 
ikinci sırada yer almıştır. Ek olarak, katılımcıların %11,9’u Ankara’ya taşındığını ifade ederken bu oranın 
“Bursa” cevabını verenlerde %8,5’e, “İzmir” cevabını verenlerde %6,8’e düştüğü gözlenmiştir. Bu kapsamda 
katılımcıların özellikle iş imkanlarının yoğunlaştığı büyük şehirlere doğru göç ettiği saptanmıştır.
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Sigortalı olarak mı çalışıyorsunuz? (n=958) 

%7,0

%93,0

Evet Hayır
 

Neden sigortasız olarak çalışıyorsunuz? (n=67)

Belirli bir irket/kuruma ba lı çalı madı ım için 

verenim sosyal güvence sunmadı ı için

Emekli oldu um için

Kendi i yerim oldu u için 

Di er %19,1

%4,4

%13,2

%27,9

%35,3

Katılımcıların %93 oranındaki büyük çoğunluğu sigortalı olarak çalıştığını beyan ederken, %7’si ise sigortasız 
olduğunu ifade etmiştir. Sosyal güvencesiz olarak çalışan katılımcılara bunun sebebi sorulduğunda, %35,2 
ile “Belirli bir şirket/kuruma bağlı olarak çalışmadığım için” seçeneği öne çıkarken “İşverenim sosyal 
güvence sunmadığı için” seçeneğini kendilerine en uygun cevap olarak değerlendiren katılımcıların ise 
%27,9 oranında olduğu gözlenmiştir. Emekliliğin ise yine sigortalı çalışmanın önünde bir engel teşkil ettiği 
görülürken kendisi bir işveren olduğu için sigortasız çalıştığını beyan eden, %4,4 oranında katılımcı olduğu 
saptanmıştır. “Diğer” seçeneğini ifade eden katılımcıların cevapları incelendiğinde ise öğrenci olup staj veya 
yarı zamanlı çalışma durumlarının öne çıktığı gözlenmiştir. Ek olarak, salgından ötürü sigorta hakkından 
mahrum olduğunu beyan eden katılımcılar da bulunmaktadır. 
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Tam zamanlı mı, yarı zamanlı mı olarak çalışıyorsunuz? (n=958)

Tam zamanlı Yarı zamanlı

%8,9

%91,1

Neden yarı zamanlı olarak çalışıyorsunuz? (n=86)

Eğitimime devam ettiğim için

Yaşam tarzım tam zamanlı
çalışmaya uygun olmadığı için

Tam zamanlı çalışabileceğim
bir iş bulamadım

Ailevi sebeplerden ötürü

Niteliğim sezonluk/mevsimsel
işlere uygun olduğu için

Başka işlerde de çalışarak daha
yüksek bir gelire sahip olmak için

Diğer %10,5

%3,5

%4,7

%9,3

%15,1

%18,6

%38,4

Katılımcıların çalışma sürelerine göre tam zamanlı mı yoksa yarı zamanlı mı çalıştıklarına bakıldığında, 
%91,1 oranındaki büyük çoğunluğun tam zamanlı bir işte çalıştığı gözlenmiştir. Tüm katılımcılarda %8,9’u 
temsil eden yarı zamanlı çalışanların neden bu çalışma düzenini tercih ettiği sorgulandığında %38,4 
oranı ile ağırlıklı olarak “eğitimime devam ettiğim için” cevabının verildiği gözlenmiştir. Bu anlamda yarı 
zamanlı çalışmanın daha çok öğrenciler tarafından tercih edildiği görülürken “yaşam tarzım tam zamanlı 
çalışmaya uygun olmadığı için” cevabı ise katılımcıların %18,6’sı tarafından tercih edilmiştir. Soruya yanıt 
veren katılımcıların %15,1’i ise tam zamanlı bir iş bulamamasından ötürü yarı zamanlı olarak çalıştığını ifade 
etmiştir. Yanıtlar incelendiğinde, yarı zamanlı çalıştığını beyan eden katılımcıların büyük çoğunluğun tam 
zamanlı bir iş bulamadığından değil, bu çalışma modelini kendi hayat koşullarına uyumlu olarak tercih ettiği 
sonucuna ulaşılmıştır. 
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Öte yandan “Diğer” seçeneğini tercih eden katılımcıların cevapları detaylı şekilde incelendiğinde ise işverenin 
yarı zamanlı bir iş sunduğu için bu şekilde çalıştığını, emekliliğinden dolayı bu çalışma biçimine tabi olduğunu 
veya doğum sonrası bu şekilde çalışmaya başladığını beyan eden katılımcıların olduğu gözlenmiştir. 

Yarı zamanlı çalışanlar (n=86)

%50,6 %49,4

Erkek Kadın

Yarı zamanlı olarak çalıştığını beyan eden katılımcılar, cinsiyetlerine göre incelendiğinde kadın ve erkek 
katılımcıların oranında öne çıkan bir fark tespit edilmemiştir. Öte yandan, yarı zamanlı çalışan katılımcılar, yaş 
kırılımına göre incelendiğinde ise 18-24 yaş grubunun yarı zamanlı çalışanların %51,8 oranındaki çoğunluğu 
oluşturduğu görülmüştür. Buna ek olarak, yarı zamanlı çalışan katılımcıların %16,5’i 25-34 yaş aralığında 
olurken bu oranın 35-44 yaş grubunda %10,6 ya düştüğü görülmüştür. Bu kapsamda yarı zamanlı çalışma 
modelinin özellikle genç yaş gruplarına istihdam olanağı yarattığı saptanmıştır. 

Yarı zamanlı çalışanlar (n=86)

 

%5,9

%15,3

%10,6

%16,5

%51,8

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
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Yarı zamanlı çalışarak başka işlerden de ek gelir elde ediyor musunuz? (n=86)

Evet Hayır

%59,3

%40,7

Yarı zamanlı olarak çalıştığını beyan eden katılımcıların %59,3 oranındaki çoğunluğu bu çalışma biçimiyle 
başka işlerden de ek kazanç sağlamadığını söylerken %40,7 oranında katılımcı ise “evet” cevabını vermiştir. 

Hangi sözleşme türüne tabisiniz? (n=958)

Tam süreli i  sözle mesi

Belirsiz süreli sözle me

Yazılı bir sözle me imzalamadım

Belirli süreli sözle me

Kısmi süreli i  sözle mesi

Deneme süreli sözle me 

Uzaktan çalı ma i  sözle mesi 

Di er %4,4

%1,1

%1,0

%1,8

%12,2

%18,2

%30,4

%30,8

Katılımcıların tabi oldukları sözleşme türleri incelendiğinde ise %30,8 oranında katılımcının tam süreli iş 
sözleşmesine tabi olduğu gözlenirken, %30,4’lük bir oran ile ise ikinci sırada belirsiz süreli iş sözleşmesi 
yanıtı yer almıştır. Katılımcıların %18,2’si ise yazılı bir sözleşme imzalamadığını beyan ederken bu oranın 
belirli süreli sözleşme yanıtını veren katılımcılarda %12,2 olduğu saptanmıştır. Kısmi süreli iş sözleşmesi 
imzaladığını beyan eden katılımcıların oranının ise, çok küçük bir paydayı temsil ettiği ve %1,8 oranında 
olduğu gözlenmiştir. Bu kapsamda neredeyse her 5 çalışandan birinin sözleşmesiz olarak çalıştığı tespit 
edilmiştir. 
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Sözleşmenizden doğan yasal haklarınızı biliyor musunuz? (n=778)

%15,7

%84,3

Evet Hayır

Yazılı bir sözleşme imzaladığını beyan eden katılımcılara, sözleşmelerinden doğan yasal haklarını bilip 
bilmedikleri sorulduğunda ise %84,3 oranındaki çoğunluğun yasal hakları konusunda bilgi sahibi olduğu 
gözlenmiştir. Sözleşmenin amacına uygun olarak, bu hakların yüksek bir oranda katılımcı tarafından bilinmesi 
olumlu bir tablo sunmaktadır. 

Neden bu sözleşme(belirli süreli sözleşme) türüne tabisiniz? (n=117)

%2,6

%38,5

%32,5

%26,5

İşin belirli bir süre 
içerisinde 

tamamlanması 
gerektiği için 

İşverenim bu 
sözleşme türünü 

sunduğu için 

Çalıştığım 
sektörde bu 
sözleşme tipi 

yaygın olduğu için 

Diğer
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Belirli süreli sözleşme imzaladığını beyan eden katılımcılara, neden bu sözleşme türüne tabi oldukları 
sorulduğunda %38,5 oranındaki çoğunluğun “çalıştığım sektörde bu sözleşme tipi yaygın olduğu için” cevabı 
verdiği gözlenirken, %32,5 oranında katılımcı ise “işverenim bu sözleşme türünü sunduğu için” seçeneğini 
kendilerine en yakın yanıt olarak tercih etmiştir. %26,5 ise işin belirli bir süre içinde tamamlanması gerektiği 
için bu sözleşme türüne tabi olduğunu ifade etmiştir. 

Lütfen ifadelere olan katılım durumunuzu bildirin. (n=778)

Salgın döneminde bağlı 
olduğum iş sözleşmesinden 

ötürü mağduriyetler yaşadım. 

Bu sözleşme hayat tarzıma en 
uygun olan sözleşme türü

Tabi olduğum sözleşme 
türünün haklarımı koruduğunu 

düşünüyorum. 

Tabi olduğum sözleşme 
türünün pozisyonumda 

yükselmeme bir etkisi 
olmadığını düşüyorum. 

Tabi olduğum sözleşme 
türünün iş disiplinimde olumlu 

bir etkisi olduğunu 
düşünüyorum. 

Tabi olduğum sözleşme türü ile 
ilgili bazı yasal düzenlemelerin 

yapılması gerektiğini 
düşünüyorum. 

%27,8

%19,3

%20,3

%20,6

%19,3

%14,3

%36,6

%44,6

%40,5

%43,8

%40,1

%18,8

%22,6

%22,8

%23,8

%22,4

%25,7

%28,9

%13,0

%13,4

%15,4

%13,2

%14,9

%38,0

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum

 Yazılı bir sözleşme imzaladığını beyan eden katılımcılara sözleşmelerini değerlendirmeleri kapsamında bazı 
ifadeler yöneltildiğinde genel anlamda olumlu değerlendirmelerin ağırlıkta olduğu gözlenmiştir. 

Detaylı şekilde incelendiğinde, “salgın döneminde bağlı olduğum iş sözleşmesinden dolayı mağduriyetler 
yaşadım” ifadesine katılımcıların %66,9’u kesinlikle katılmadığını/katılmadığını beyan ederken %33,1 bu 
konuda bir mağduriyet yaşadığını beyan etmiştir. Öte yandan katılımcıların %63,9’unun tabi olduğu sözleşme 
türünün iş disiplininde olumlu bir etki yarattığını beyan ettiği gözlenirken çoğunluğun (%60,8) imzaladığı 
sözleşme türünün pozisyonlarındaki yükselmeye bir etkisi olmadığını düşündüğü saptanmıştır. Her ne kadar 
katılımcılar ağırlıklı olarak sözleşmelerinin haklarını koruduğunu düşündüğünü beyan etse de sözleşmelerde 
yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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“Tabi olduğum iş sözleşmesi ile ilgili bazı yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini 
düşünüyorum.” (n=704)

Tam süreli sözleşme

Belirsiz süreli sözleşme

Belirli süreli sözleşme %31,6

%28,2

%25,1

%38,5

%37,1

%38,0

%21,4

%24,1

%21,0

%8,5

%10,7

%15,9

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum

Genel sonuçlarda çoğunluğun olumlu beyanda bulunduğu “Tabi olduğum iş sözleşmesi ile ilgili bazı yasal 
düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum” ifadesini katılımcıların tabi oldukları sözleşme türleri 
nezdinde incelendiğinde tam süreli iş sözleşmesine tabi olan katılımcıların %63,1’i katıldığını beyan ederken 
bu oranın belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan katılımcılarda %65,3’e, belirli süreli sözleşme ile çalışan 
katılımcılarda ise %70,1’e yükseldiği saptanmıştır. Elde edilen bu sonuçlar göz önüne alındığında bu tarz bir 
yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini beyan eden katılımcılar her sözleşme türünde ağırlıklı çoğunlukta 
olsa da belirli süreli sözleşmeli çalışanlarda bu oranın diğer sözleşme türlerine göre daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. 

Lütfen ifadelere olan katılım durumunuzu bildirin. (n=958)

Genel olarak işimden 
memnunum

Ben istediğim sürece 
bu işte çalışmaya 

devam ederim.  

İşimi iyi yaptığım 
zaman çok mutlu 

oluyorum

Yönetici/İş verenimin 
öneri ve tavsiyeleri 

benim için çok 
önemlidir. 

%10,3

%5,8

%14,3

%11,4

%35,5

%56,8

%35,4

%33,9

%7,0

%6,0

%8,0

%8,2

%47,2

%31,5

%42,3

%46,5

KatılıyorumKesinlikle katılmıyorum Kesinlikle katılıyorumKatılmıyorum

Katılımcıların işlerinden memnuniyetleri ve motivasyonlarını ölçmek adına çoklu ifadeler yöneltilen bu sorunun 
cevapları incelendiğinde genel anlamda olumlu yanıtların ağırlıkta olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, 
katılımcıların %80,9’u işlerinden memnun olduğunu söylerken %77,7 oranında katılımcı ise “Ben istediğim 
sürece bu işte çalışmaya devam ederim” ifadesine katıldığını beyan etmiştir. En yüksek katılım oranı ise 
(%88) “işimi iyi yaptığım zaman çok mutlu oluyorum” ifadesi nezdinde görülmüştür. Katılımcıların %82,7’si 
ise yönetici ve işverenlerinin öneri ve tavsiyelerinin onlar için önemli olduğu konusunda olumlu beyanda 
bulunmuştur. 
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Salgın süreci öncesinde, bünyesinde çalıştığınız şirkette/kurumda haftanın belirli bir günü uzaktan 
çalışma modeli veya esnek çalışma saatleri uygulamasından faydalandınız mı? (n=958)

%20,1

%24,7
%55,2

Evet, faydalandım
Hayır, faydalanmadım
Çalı tı ım kurum/ irkette böyle bir uygulama yoktu

Öte yandan, salgın süreci öncesinde katılımcıların yarısından fazlasının (%55,2) evden çalışma modeli veya 
esnek çalışma saatleri uygulamasından yararlandığı gözlenirken %24,7 oranında katılımcı ise böyle bir 
uygulamadan faydalanmadığını belirtmiştir. %20,1 oranında katılımcı ise böyle bir uygulamanın çalıştıkları 
şirket/kurumda olmadığını ifade etmiştir. 

Salgın sürecinde evden/uzaktan çalışma deneyiminiz oldu mu? (n=958)

%51,0 %49,0

Evet Hayır
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Neden böyle bir deneyiminiz olmadı? (n=489)

%1,8

%3,9

%10,5

%83,8İşim gereği evden 
çalışmam mümkün değil

Kendim tercih etmedim, evden 
çalışmayı verimli bulmuyorum

Diğer

Evden çalışmam mümkündü 
fakat çalıştım kurum/şirkette 
bu yönde bir karar alınmadı

Katılımcılara “Salgın sürecinde evden/uzaktan çalışma deneyiminiz oldu mu?” sorusu yöneltildiğinde ise 
katılımcıların neredeyse yarısının (%49) böyle bir deneyimi olduğu gözlenmiştir. Böyle bir deneyimi olmadığını 
beyan eden %51 oranındaki katılımcıya bunun sebebi sorulduğunda ise %83,8 ile öne çıkan yanıt “İşim 
gereği evden çalışmam mümkün değil” olurken katılımcıların %10,5’i ise evden çalışmasının mümkün 
olduğu fakat çalıştıkları kurum/şirkette bu yönde bir karar alınmadığını beyan etmiştir. Katılımcıların yalnızca 
%3,9’u ise evden çalışmayı verimli bulmadıkları için, kendi tercihleri doğrultusunda evden çalışmadığını ifade 
etmiştir. 

Evden çalışma deneyimi konusunda sayacağım ifadelere olan katılım durumunuzu bildirin. (n=469)

Hanehalkı (Eş, ebeveynler yada 
çocuklar) evde olduğu için 

dikkatimi toplamakta 
zorlanıyorum

Ofisten eve gidiş sürecinde yaşadığım 
trafik, mesafe uzunluğu gibi stres 

faktörlerinden uzaklaşmam çalışma 
motivasyonumu olumlu yönde etkiliyor

Evden çalışma süreciyle birlikte 
teknolojiyi çok daha kolay ve verimli bir 

şekilde kullanmaya başladım. 

Üstüm/amirim/işverenim disiplini 
sağlamak adına eskisine göre daha fazla 

toplantı düzenliyor

Hobilerime, kişisel gelişimime daha fazla 
zaman ayırma fırsatı buluyorum

%13,2

%34,6

%29,5

%34,2

%13,2

%39,3

%48,1

%41,2

%40,2

%38,2

%34,6

%11,3

%18,2

%17,1

%26,3

%12,8

%
6,

0

%11,1

%
8,

5

%22,2

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum

Salgın sürecinde evden/uzaktan çalışma deneyimi bulunan katılımcıların yöneltilen ifadelere katılım durumu 
sorulduğunda ise önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Katılımcıların %51,4’ü evden çalışma sürecinde hane halkının 
evde olmasından ötürü dikkatini toplamakta zorlandığını onayladığı gözlenmiştir. Katılımcıların %74,4 
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oranındaki büyük çoğunluğu ofisten eve gidiş sürecinde yaşadığım trafik, mesafe gibi stres faktörlerinden 
uzaklaşmam çalışma motivasyonumu olumlu yönde etkiliyor” ifadesine katıldığını beyan ederken benzer bir 
şekilde %70,7 ise bu çalışma modeline geçiş ile birlikte hobilerine ve kişisel gelişimine daha fazla zaman 
ayırma fırsatı bulduğunu onaylamıştır. 

En yüksek katılımın görüldüğü ifade %82,7’lik bir oran ile “Evden çalışma süreciyle birlikte teknolojiyi çok 
daha kolay ve verimli bir şekilde kullanmaya başladım” olurken yine katılımcıların yarısından fazlası (%52,5) 
bu süreçte üstlerinin eskisine kıyasla daha fazla toplantı düzenlendiği ifadesine katılmıştır. 

Hanehalkı (Eş, ebeveynler yada çocuklar) evde olduğu için dikkatimi toplamakta zorlanıyorum. (n=469)

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum

%10,8

%33,3
%29,6

%26,3

%14,9

%41,5

%24,1
%19,5

Evli Bekar

“Hanehalkı (eş, ebeveynler ya da çocuklar) evde olduğu için dikkatimi toplamakta zorlanıyorum” ifadesi 
nezdinde medeni duruma göre bir inceleme yapıldığında evli olan katılımcıların daha yüksek katılım 
oranlarına sahip olduğu saptanmıştır. Detaylı şekilde bakıldığında, evli olan katılımcıların %56,9 oranındaki 
çoğunluğunun bu ifadeye kesinlikle katıldığı/katıldığı görülürken bu oranın bekar olan katılımcılarda %44,1 
seviyesinde gerçekleştiği gözlenmiştir. Bu doğrultuda oranlar arasında yaklaşık 13 puanlık bir fark tespit 
edilmiştir. 

Hanehalkı (Eş, ebeveynler yada çocuklar) evde olduğu için dikkatimi toplamakta zorlanıyorum. (n=469)

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum

%9,3

%34,1
%30,1

%26,5

%16,9

%42,1

%22,7
%18,2

Çocuk var Çocuk yok 

Katılımcıların bu ifade nezdinde verdikleri cevaplar, çocuk sahipliği durumuna göre incelendiğinde yine 
önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Bu kapsamda, çocuk sahibi olan katılımcıların %59’u bu sorunu yaşadığını 
beyan ederken, çocuk sahibi olmayan katılımcılarda ise bu oranın %43,4 olduğu saptanmıştır. 
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Evden çalışma ile birlikte çalışma saatlerinizde bir değişim oldu mu? (n=469)

%41,8

%29,9

%28,4

Mesai saatlerim uzadı
Mesai saatlerim kısaldı
Mesai saatlerimde bir de i im olmadı

Katılımcılara salgın döneminde evden çalışma ile birlikte çalışma sürelerinde bir değişim olup olmadığı 
sorulduğunda %41,8 oranındaki çoğunluk bu uygulama ile çalışma sürelerinde bir değişim olmadığını 
beyan ederken katılımcıların %29,9’u mesai saatlerinin evden çalışma ile birlikte kısaldığını ifade etmiştir. 
Katılımcıların %28,4’ünün ise bu uygulama ile birlikte mesai saatlerinde bir uzama olduğu gözlenmiştir.

Cinsiyete göre bir inceleme yapıldığında ise kadınların %32,6’sı mesai saatlerinin uzadığını beyan ederken 
erkek katılımcılarda bu oranın %23,2’ye gerilediği saptanmıştır. Erkek katılımcıların %38,9’u ise mesai 
saatlerinin kısaldığını belirtmiştir. 

Evden çalışma ile birlikte çalışma saatlerinizde bir değişim oldu mu? (n=469)

Mesai saatlerim uzadı Mesai saatlerim kısaldı Mesai saatlerimde bir de i im olmadı

%45,0

%22,5

%32,6
%37,9%38,9

%23,2

Erkek Kadın
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Evden çalışma ile birlikte çalışma saatlerinizde bir değişim oldu mu? (n=469)

Mesai saatlerim uzadı

Mesai saatlerim kısaldı

Mesai saatlerimde bir de i im olmadı %56,1

%47,6

%43,1

%43,9

%52,4

%56,9

Evli Bekar 

Öte yandan, katılımcıların mesai saatlerindeki değişimin sorulduğu bu soruya verilen yanıtlar, katılımcıların 
medeni durumu özelinde incelendiğinde evli olan katılımcıların mesai saatlerindeki değişimin öne çıktığı 
gözlenmiştir. Bu kapsamda evli olan katılımcıların %37,7’si “mesai saatlerimde bir değişim olmadı” cevabını 
verirken bu oranın bekar katılımcılarda %48,1’e yükseldiği ve arada yaklaşık 10 puanlık bir fark olduğu 
görüldü. Elde edilen bu sonuca ek olarak, evli katılımcıların %31,3’ünün bu çalışma modeline geçiş ile 
beraber mesai saatlerinde bir uzama olduğu ve bekar katılımcılarda bu oranın %23,8’e düştüğü saptanmıştır. 
Bu fark göz önüne alındığında katılımcıların medeni durumunun mesai saatlerine bir etkisi olduğu tespit 
edilmiştir. 

Bu çalışma modeli ile ruh sağlığınızda bir değişim oldu mu? (n=469)

%30,3

%30,7

%39,0Bu çalışma modeli ile kendimi 
ruhsal olarak daha iyi hissettim

Bu çalışma modeli ruh halimde 
bir şey değiştirmedi

Bu çalışma modeli ile ruh halimde 
kötü yönde değişimler oldu

Katılımcılardan evden çalışma modeline geçiş ile birlikte ruh sağlıklarındaki değişimi değerlendirmeleri 
istendiğinde %39’luk bir oran ile çoğunluğun “Bu çalışma modeli ile kendimi ruhsal olarak daha iyi hissettim” 
cevabı verdiği gözlenirken, katılımcıların %30,7’si ise ruh hallerinde bir değişim olmadığını ifade etmiştir. 
%30,3’ü ise evden çalışma ile birlikte olumsuz yönde değişimler olduğunu beyan etmiştir. Bu doğrultuda, 
salgın sürecinin çalışma durumu fark etmeksizin yarattığı psikolojik etkiler göz önüne alındığında ruh 
halinde iyi yöndeki değişimlerin diğer seçeneklere kıyasla daha yüksek bir oranda katılımcı tarafından ifade 
edilmesi, evden çalışma modeli hakkında olumlu bir tabloya işaret etmektedir. 
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Evden çalışma tecrübesi olan bir çalışan olarak bu uygulama işinizde üstlerinizle olan profesyonel 
ilişkinizde bir değişime sebep oldu mu? (n=469)

%14,3

%52,2

%33,5
Üstüm/yöneticim bu 

dönemde daha anlayışlı ve 
yardımsever davrandı

Üstüm/yöneticim bu dönemde 
daha katı/şüpheci davrandı

İş ilişkimizde bir şey değişmedi

Katılımcılara bu çalışma modelinin üstleriyle olan profesyonel ilişkilerinde bir değişime sebep olup olmadığı 
sorulduğunda ise katılımcıların sadece %14,3’ü, üstü/yöneticisinin bu dönemde daha katı ve şüpheci 
davrandığını belirtirken %33,5 oranında katılımcı ise olumlu bir süreç yaşadığını ve üstlerinin bu dönemde 
anlayışlı ve yardımsever davrandığını ifade ettiği gözlenmiştir. Böyle bir deneyimi olan katılımcıların yarısından 
fazlası ise (%52,2) bu süreçte üstleriyle iş ilişkilerinde bir değişim olmadığını beyan etmiştir. 

Evden/uzaktan çalışma deneyiminizi düşündüğünüzde, genel anlamda bu süreci nasıl puanlarsınız? 
(1 ila 5 arası bir ölçekte değerlendirebilir misiniz?) (n=469)

Çok kötü

Kötü

Ne kötü ne iyi 

yi

Çok iyi %17,5

%35,4

%34,5

%8,7

%3,8

Katılımcıların  evden/uzaktan çalışma modelini genel anlamda puanladığı bu soruya verilen yanıtlar 
incelendiğinde olumlu değerlendirmelerin öne çıktığı görülmüştür. Bu kapsamda katılımcıların yarısından 
fazlası (%52,9) bu süreci iyi/çok iyi olarak yanıtlarken %34,5 ise “ne kötü ne iyi” yanıtını kendilerine en 
yakın seçenek olarak tercih etmiştir. Süreci kötü/çok kötü olarak değerlendiren katılımcıların ise %12,5 
oranında bir paydayı oluşturduğu gözlenmiştir. 
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Evden çalışma deneyiminiz devam ediyor mu? (n=469)

%29,0

%42,0

%29,0

Evet, haftanın tüm günleri için devam ediyor
Evet, haftanın belirli günleri için devam ediyor
Hayır, devam etmiyor

Katılımcıların yarısına yakınının (%42) evden çalışma deneyiminin haftanın belirli günleri için devam ettiği 
gözlenirken, bu deneyimi sonlananların ve deneyimi haftanın tüm günleri için devam edenlerin %29 oranında 
olduğu saptanmıştır. 

Salgın süreci bittiğinde, ofisten ve evden çalışma modeli hakkında sayacağım ifadelerden hangisi 
düşüncenizi en iyi şekilde yansıtır? (n=469)

%27,1

%45,6

%27,3
Haftanın tüm günleri ofiste 

çalışırım, nadiren evden 
çalışmayı tercih ederim

Haftanın yarısında ofiste 
yarısında evden çalışarak daha 

dengeli bir tercih yaparım

Haftanın tüm günleri evden 
çalışmayı tercih ederim, nadiren 

ofise gitmeyi tercih ederim. 

Katılımcıların salgın dönemi bittiğinde evden çalışma modeli hakkında düşünceleri sorulduğunda ise 
%45,6’lık bir oran ile en yüksek oranda tercih edilen seçeneğin, haftanın yarısında ofisten yarısında ise 
evden çalışıldığı hibrit model olduğu görülmüştür. Öte yandan katılımcıların %27,3’ü haftanın tüm günlerinde 
ofisten çalışıp nadiren evden çalıştığı modelin kendilerine uygun olduğunu beyan ederken, yakın bir oranda, 
katılımcıların %27,1’i ise haftanın tüm günleri evden çalışıp, nadiren ofise gittiği bir düzenin kendilerine 
uygun olduğunu ifade etmiştir. 
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Salgın sonrası süreçte, bünyesinde çalıştığınız şirket/kurum kapsayıcı bir evden çalışma 
uygulaması kararı alırsa yaşadığınız yer konusunda bir değişiklik yapar mısınız? (n=469)

Yaşadığım yerde herhangi 
bir değişiklik yapmam

Yaşadığım şehirden taşınarak 
doğayla iç içe yaşayacağım bir 

yere taşınırım
Yaşadığım yerin ofise yakın olması 
gerekmediği için kirası daha düşük 

bir daireye taşınabilirim

Şu anda yaşadığım şehre kıyasla 
daha küçük bir şehre taşınırım

Diğer %0,2

%7,7

%17,1

%17,5

%57,6

12 ilde yapılan araştırmada, evden çalışma modelinin kalıcı bir hale gelmesi durumunda katılımcıların 
yaşadıkları yer konusunda bir değişiklik yapıp yapmayacağı sorulduğunda ise %57,6 oranındaki çoğunluğun 
böyle bir değişiklik yapmayı düşünmediğini beyan ettiği gözlenirken, %17,5 yaşadığı şehirden taşınarak 
doğayla iç içe olabileceği bir yere taşınmayı, yakın bir oranda %17,1 ise bazı gerekliliklerin ortadan kalkması 
ile kirası daha düşük bir daireye taşınmayı tercih edebileceğini ifade etmiştir. %7,7 ise böyle bir durumda 
yaşadığı şehre kıyasla daha küçük bir şehre taşınabileceğini beyan etmiştir. Her ne kadar çoğunluk yaşadığı 
yer konusunda bir değişime gitmeyeceğini söylese de yaklaşık %42 oranındaki bir grubun farklı bir yerde 
yaşama düşüncesine sıcak baktığını görülmüştür. 

Salgın sonrası süreçte, bünyesinde çalıştığınız şirket/kurum kapsayıcı bir evden çalışma 
uygulaması kararı alırsa yaşadığınız yer konusunda bir değişiklik yapar mısınız? (n=469)

Yaşadığım yerde herhangi 
bir değişiklik yapmam

Yaşadığım şehirden taşınarak 
doğayla iç içe yaşayacağım 

bir yere taşınırım

Şu anda yaşadığım şehre 
kıyasla daha küçük bir 

şehre taşınırım

Yaşadığım yerin ofise yakın 
olması gerekmediği için kirası 

daha düşük bir daireye 
taşınabilirim

%7,7

%13,7

%16,2

%62,3

%7,6

%22,2

%19,5

%50,3

Bekar Evli

Soruya verilen yanıtlar katılımcıların medeni durumu nezdinde incelendiğinde ise evli olan katılımcıların 
%62,3’ünün yaşadığı yer konusunda bir değişikliğe gitmeyeceğini beyan ettiği gözlenirken bu oranın bekar 
katılımcılarda %50,3 seviyesinde gerçekleştiği saptanmıştır. Buna ek olarak, bekar katılımcıların %22,2’si 
kirası daha düşük bir daireye taşınabileceğini ifade ederken bu oranın evli katılımcılarda %13,7’ye düştüğü 



83YENI NESIL ÇALIŞMA MODELLERI: 5.2. ÇaLışan anketi sonUÇLarı

www.tisk.org.tr TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

gözlenmiştir. Bu doğrultuda bekar katılımcıların yaşadıkları yer adına farklı seçenekleri değerlendirme 
konusunda evli katılımcılara kıyasla daha büyük bir orana sahip olduğu görülmüştür. 

Sayacağım ifadelerden hangisi salgın süreci bittiğinde evden çalışma modeli konusunda genel 
fikrinizi en iyi şekilde yansıtır? (n=958)

%23,5

%35,2

%41,3

Evden çalışma modelinin uygulanması salgın 
süreci bittiğinde devam etse de belirli günler 
ofise gidilecek çünkü bir ekip çalışmasında 
ekip üyeleri birbirlerini fiziksel olarak görmeli

Evden çalışma modeli genelleşerek tüm dünyanın 
benimseyeceği bir yöntem haline gelecek

Salgın süreci bittiğinde evden çalışma modeli 
daha az pratik hale gelecek

Salgın döneminde uzaktan çalışma deneyimi olup olmaması fark etmeksizin, tüm katılımcılara evden çalışma 
modelinin geleceği hakkında ne düşündükleri sorulduğunda, %41,3’lük bir oranla en yüksek oranda tercih 
edilen seçenek “evden çalışma modelinin uygulanması salgın süreci bittiğinde devam etse de belirli günler 
ofise gidilecek çünkü bir ekip çalışmasında ekip üyeleri birbirini fiziksel olarak görmeli” olurken, %35,2 oranında 
katılımcının ise “evden çalışma modeli genelleşerek tüm dünyanın benimseyeceği bir model haline gelecek” 
cevabını tercih ettiği gözlenmiştir. Katılımcıların %23,5’i ise “salgın süreci bittiğinde evden çalışma modeli daha 
az pratik hale gelecek” cevabını kendilerine en yakın seçenek olarak değerlendirmiştir. 

Elde edilen bu sonuçlar göz önüne alındığında, katılımcıların büyük çoğunluğu salgın sonrası dönemde 
de uzaktan/evden çalışma modelinin profesyonel hayatta kalıcı bir yer alacağını öngörürken yine bu 
katılımcıların çoğunluğu bunun ofis ortamında ve evden çalışmanın dengeli bir şekilde yürütüldüğü hibrit bir 
model şeklinde gerçekleşeceğini düşünmektedir. 

Sayacağım ifadelerden hangisi salgın süreci bittiğinde evden çalışma modeli konusunda genel 
fikrinizi en iyi şekilde yansıtır? (n=958)

%42,3

%25,5

%32,2

%40,2

%21,6

%38,2

Evet, oldu Hayır, olmadı 

Evden çalışma modeli 
genelleşerek tüm dünyanın 
benimseyeceği bir yöntem 

haline gelecek

Salgın süreci bittiğinde evden 
çalışma modeli daha az pratik 

hale gelecek

Evden çalışma modelinin 
uygulanması salgın süreci bittiğinde 

devam etse de belirli günler ofise 
gidilecek çünkü bir ekip çalışmasında 

ekip üyeleri birbirlerini fiziksel olarak 
görmeli
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Verilen yanıtlar, katılımcıların salgın döneminde uzaktan/evden çalışma modeli nezdinde deneyimleri olup 
olmamasına göre incelendiğinde ise oranlar arasında büyük bir fark tespit edilmese de evden çalışma 
deneyimi bulunan katılımcıların “evden çalışma modeli genelleşerek tüm dünyanın benimseyeceği bir yöntem 
haline gelecek” seçeneğine bu yönde bir deneyimi bulunmayan katılımcılara kıyasla daha yüksek bir rağbet 
gösterdiği gözlenmiştir. Bu bağlamda, salgın döneminde evden çalışma deneyimi bulunan katılımcıların 
%38,2’si bu seçeneği, soruya cevap olarak değerlendirirken böyle bir deneyimi bulunmayan katılımcılarda 
bu oranın %32,2’ye düştüğü görülüp, iki grup arasında 6 puanlık bir fark olduğu saptanmıştır. 

Elde edilen bu sonuca ek olarak, evden çalışma deneyimi olan katılımcıların %21,6’sı salgın dönemi sonrası 
evden çalışmanın daha az pratik bir hale geleceğini düşündüğünü belirtirken bu oranın böyle bir deneyimi 
olmayan katılımcılarda %25,5 seviyesinde olduğu gözlenmiştir.

Sayacağım ifadelerden hangisi salgın süreci bittiğinde evden çalışma modeli konusunda genel 
fikrinizi en iyi şekilde yansıtır? ( n=469)

1-Çok kötü 2-Kötü 3-Ne kötü ne iyi 4- yi 5-Çok iyi

%30,5%41,6%40,1%48,8%50,0

%52,4%36,7%35,2
%31,7%33,3

%17,1%21,7%24,7%19,5%16,7

Evden çalışma modelinin uygulanması salgın süreci bittiğinde devam etse de 
belirli günler ofise gidilecek çünkü bir ekip çalışmasında ekip üyeleri birbirlerini 
fiziksel olarak görmeli

Evden çalışma modeli genelleşerek tüm dünyanın benimseyeceği bir yöntem 
haline gelecek. 

Salgın süreci bittiğinde evden çalışma modeli daha az pratik hale gelecek

Katılımcıların bu soruya verdikleri cevaplar evden çalışma deneyimlerine verdikleri puanlar nezdinde 
incelendiğinde önemli farklar gözlenmiştir. Bu kapsamda salgın süreci bittiğinde bu modelin daha az pratik 
hale geleceğini ifade eden seçeneğin özellikle bu deneyimlerini iyi ve çok iyi olarak değerlendiren katılımcılar 
tarafından daha az oranda tercih edildiği gözlenmiştir. 

Öte yandan, evden çalışma deneyimlerini “ne kötü ne iyi” olarak değerlendiren katılımcıların %35,2’si, 
evden çalışma modelinin tüm dünyada genelleşerek bu modelin tüm dünya tarafından benimseneceğini 
düşündüğünü söylerken bu oran süreci iyi olarak değerlendiren katılımcılarda %36,7’ye, süreci çok iyi 
olarak değerlendiren katılımcılarda ise %52,4’e yükselmiştir. Ek olarak haftanın belirli günlerinde ofise 
gidilmesi gerektiğini ifade eden seçeneğin ise değerlendirmelerdeki iyileşme ile birlikte daha az oranda 
tercih edildiği, bu süreci çok kötü olarak puanlayan katılımcıların %50’sinin bu cevabı verdiği görülürken 
süreci çok iyi olarak puanlayan katılımcılarda bu oranın %30,5’e düştüğü saptanmıştır. Bu doğrultuda 
neredeyse 20 puanlık bir fark olduğu gözlenmiştir.  
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Deneyimlerime/Varsayımlarıma göre uzaktan/evden çalışma modeli benim için “ ….” demektir. (n=958)

%63,6

%44,8

%41,1

%25,4

%22,7

%36,4

%55,2

%58,9

%74,6

%77,3

DO RU YANLI

Zaman kazanmak 

Rahatlık 

Özel hayatım ve profesyonel 
hayatım arasında denge

Verimli bir şekilde çalışmak

Fazladan stres ve iş yükü 

Tüm katılımcıların, uzaktan/evden çalışma modelini deneyimlerine/varsayımlarına göre değerlendirmeleri 
istendiğinde yine olumlu yorumların öne çıktığı saptanmıştır. Sonuçlar detaylı şekilde incelendiğinde 
katılımcıların %77,3 oranındaki çoğunluğu uzaktan/evden çalışma modeli benim için “zaman kazanmak” 
derken bu oran “rahatlık” ifadesi nezdinde %74,6 olmuştur. 

Katılımcıların %58,9’u ise “özel hayatım ve profesyonel hayatım arasında denge” ifadesini onaylamış, 
“verimli bir şekilde çalışmak” ise %58,9 tarafından doğrulanmıştır. Katılımcıların %36,4’ü ise uzaktan/
evden çalışmanın fazladan stres ve iş yükü olduğunu ifade ederken, %63,6 oranındaki çoğunluk ise buna 
katılmadığını beyan etmiştir.

Mesleki uzmanlık veya becerilerinizi düşündüğünüzde “freelance”(serbest çalışan) olarak 
çalışmayı ister miydiniz? (n=958)

%16,8

%23,3 %59,9

Evet Hayır Fikrim yok

Katılımcılara “Mesleki uzmanlık ve becerilerinizi düşündüğünüzde “freelance(serbest çalışan) olarak çalışmayı 
ister miydiniz?” sorusu yöneltildiğinde %60 oranındaki çoğunluğun olumlu bir yanıt verdiği gözlenmiştir. Bu 
kapsamda iş hayatında aktif konumda bulunan katılımcıların yüksek bir oranının bu yönde bir isteğinin 
olması araştırmanın önemli sonuçları arasında yer almıştır. Katılımcıların %23,3’ü bu soruya “hayır” yanıtını 
verirken %16,8’inin ise bu konuda bir fikri olmadığı gözlenmiştir. 
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Sayacağım yeni nesil çalışma modelleri hakkında bilgi sahibi misiniz? (n=958)

Uzaktan çalı ma 

Yarı zamanlı 

Ça rı üzerine çalı ma 

Ortakla a çalı ma

Rotasyonlu çalı ma

Fatura bazlı çalı ma 

Mikro i ler(Mini jobs) %72,9

%67,9

%50,1

%43,9

%43,0

%15,6

%12,4

%26,9

%32,1

%49,9

%56,1

%57,0

%84,4

%87,6

Bilgim var Bilgim yok

Katılımcıların yeni nesil çalışma modelleri hakkındaki bilgilerini ölçmek adına sorulan bu soruya verilen 
yanıtlar incelendiğinde uzaktan çalışma ve yarı zamanlı çalışma katılımcıların büyük çoğunluğunun (%87,6 
ve %84,4) bilgi sahibi olduğu yeni nesil çalışma modelleri olduğu gözlenirken %57’lik bir oran ile üçüncü 
sıraya “çağrı üzerine çalışma” modelinin yerleştiği görülmüştür. 

Öte yandan, “rotasyonlu çalışma” nezdinde katılımcılarda yarı yarıya bir bölünme görülmüştür. %67,9 fatura 
bazlı çalışma konusunda bir bilgisi olmadığını ifade ederken bu oranın mikro işler(mini jobs) modeli özelinde 
%72,9’a yükseldiği gözlenmiştir. Bu iki seçeneğin, katılımcıların en az oranda bilgi sahibi olduğu yeni nesil 
çalışma modelleri arasında yer aldığı saptanmıştır. 

Daha fazla ve daha farklı yöntemlerle çalışma seçeneklerini değerlendirmeniz için ikna olmanız 
gereken öncelikli konu nedir? (n=958)

%12,4

%16,5

%25,8

%45,2Yeni yöntemin gelirim üzerinde 
yaratacağı olumlu etki

Yeni yöntemin özel yaşam / iş 
dengem üzerinde yaratacağı etki

Yeni yöntemin çalışma şartlarım üzerinde yaratacağı 
etki (çalışma lokasyonu, araç ve gereçler, vb.)

Yeni yöntemin sosyal güvenlik haklarım 
üzerinde yaratacağı etki

Katılımcılara daha fazla ve daha farklı yöntemlerle çalışma seçeneklerini değerlendirmeleri adına öncelikli 
kriterleri sorulduğunda katılımcıların neredeyse yarısının (%45,2) yeni yöntemin gelirleri üzerinde yaratacağı 
olumlu etkiyi birinci sırada konumlarken ikinci sırada %25,8’lik bir oran ile “yeni yöntemin özel yaşam ve iş 
dengem üzerinde yaratacağı etki” yer almıştır. 
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Katılımcıların %16,5’i ise yeni yöntemin çalışma şartlarım üzerinde yaratacağı etki (çalışma lokasyonu, araç 
ve gereçler vb.) cevabını verirken, %12,4’ü ise “yeni yöntemin sosyal güvenlik haklarım üzerinde yaratacağı 
etki” cevabını vermiştir. Bu doğrultuda her ne kadar çoğunluğun öncelikli kriteri gelir üzerindeki olumlu etki 
olsa da diğer seçenekler de belirli oranlarda katılımcı tarafından önceliklendirilmiştir. 

İdeal iş tanımızda aşağıdakilerden hangisinin olmasını isterdiniz? (n=958)

Çalışma sürelerim üzerinde 
karar verebilmek

Bazı zamanlar çalışacağım yeri 
(şehir, ofis türü, vb) seçebilmek

İş yükümü bağımsız 
olarak yönetebilmek

Aynı anda birden fazla 
işte çalışabilmek %11,6

%23,1

%25,2

%40,1

Çalışan katılımcılara “İdeal iş tanımınızda hangisinin olmasını isterdiniz?” sorusu yöneltildiğinde ise %40,1 
oranındaki çoğunluğun bu soruya cevabı “çalışma sürelerim üzerinde karar verebilmek” olurken, %25,2 
ile “bazı zamanlar çalışacağım yeri seçebilmek” ikinci sırada yer almıştır. Yakın bir oranda, katılımcıların 
%23,1’i ise bu soruya “iş yükümü bağımsız olarak yönetebilmek” cevabını vermiştir. Katılımcıların %11,6’sı 
tarafından, en az oranda tercih edilen seçenek ise “aynı anda birden fazla işte çalışabilmek” olmuştur. 

Sayacağım ifadelere katılım durumunuz nedir? (n=958)

Kesinlikle 
katılmıyorum

Katılmıyorum Katılıyorum
Kesinlikle 

katılıyorum
Çalışacağım yeri/zamanı seçebilme 
hakkına sahip olmam prestijli bir şirkette 
çalışmamdan daha önemlidir.

%15,0 %24,9 %38,7 %21,4

Çalışacağım yeri/zamanı seçebilme 
hakkına sahip olmam prestijli bir 
pozisyonda çalışmamdan daha önemlidir.

%12,0 %33,3 %37,7 %16,9

Çalışacağım yeri/zamanı seçebilme 
hakkına sahip olmam hiç fazla mesai 
yapmamamdan daha önemlidir.

%11,9 %32,3 %40,5 %15,3

Başka bir yerde yaşamak isterdim ama 
ev ile iş arasındaki süreyi artıracağından 
yapamıyorum.

%17,2 %28,7 %35,2 %18,8

Esnek çalışma yeni kariyer fırsatlarını 
değerlendirirken dikkate aldığım ana 
faktörlerden biridir.

%10,9 %26,6 %44,3 %18,2

Çalışacağım yeri/zamanı seçebilme hakkı 
izin süremin artmasından daha önemlidir.

12,7% %32,8 %38,1 %16,3

Esnek çalışma hakkında katılımcılara yöneltilen ifadelere verilen cevaplar incelendiğinde, tüm ifadelerde 
olumlu beyanların ağırlıklı olduğu gözlenmiştir. Bu doğrultuda katılımcıların çoğunluğunun özellikle çalı-
şacakları yeri ve zamanı seçebilme kriterlerinin diğer kriterlerden önde geldiği saptanmıştır. 
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Sonuçlar detaylı bir şekilde incelendiğinde, katılımcıların yarısından fazlası (%60,1) “Çalışacağım yeri/zamanı 
seçebilme hakkına sahip olmam prestijli bir şirkette çalışmamdan daha önemlidir” ifadesi nezdinde olumlu 
beyanda bulunurken katılımcıların %54,6’sı ise bu esnekliğe sahip olmanın daha prestijli bir pozisyonda 
çalışmaktan daha önemli olduğunu ifade etmiştir. Benzer şekilde, katılımcıların %55,8’i bu zaman ve 
çalışma ortamı nezdindeki esnekliğin fazla mesai yapmaktan daha önemli olduğu ifadesi nezdinde olumlu 
bir değerlendirme yaparken katılımcıların %54’ü ise başka bir yerde yaşamak istediğini fakat bu isteklerini 
ev ve iş arasındaki mesafeyi artıracağından dolayı gerçekleştiremediklerini beyan etmiştir. 

Çalışan katılımcıların %62,5’inin ise esnek çalışmayı yeni kariyer fırsatlarını değerlendirirken dikkate aldıkları 
ana faktörlerden biri olarak görmeleri araştırmanın önemli bir sonucu olarak dikkat çekmiştir.

Esnek çalışma şansınız olsa ve saat başı ücretlendirme üzerinden fazladan mesai yapacak olsanız, 
kaç saat fazla mesai yapardınız? (n=958)
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n 
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zla

%11,8

%4,1
%2,4

%6,4

%10,1

%17,1
%19,1%18,7

%3,6

%6,7

Katılımcılara “Esnek çalışma şansınız olsa ve saat başı ücretlendirme üzerinden fazladan mesai yapacak 
olsanız, kaç saat fazla mesai yapardınız?” sorusu yöneltildiğinde ise katılımcıların %54,9’unun “1-2 saat”, 
“2-3 saat” ve “3-4 saat” seçeneklerini kendilerine en yakın cevap olarak değerlendirdiği gözlenirken %6,7 
oranında katılımcı ise “Hiç yapmazdım” seçeneğini tercih etmiştir. 
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5.3. İşsiz Anketi Sonuçları

Aradığınız işin sağlamasını istediğiniz kriterleri göz önüne alarak, sayacağım kriterleri önem 
durumuna göre puanlayınız. (1- Önemli değil, 2- Ne önemli ne önemli değil, 3- Önemli) (n=829)

%48,0

%50,2

%50,5

%50,7

%65,9

%74,2

%76,3

%77,1

%78,6

%30,2

%34,9

%31,2

%32,9

%22,3

%16,4

%13,4

%13,9

%10,1

%21,9

%14,9

%18,3

%16,3

%11,8

%9,4

%10,3

%9,1

%11,3

1-Önemli de il 2-Ne önemli ne de il 3-Önemli

Sigorta sağlaması

Uzun dönem çalışabileceğim 
bir iş olması 

İşten çıkarılma durumunda 
kıdem tazminatımın ödenmesi

Maaş aralığı

İş deneyimi ve beceri 
kazandırması

Tam zamanlı bir iş olması

Evime yakın olması

Esnek çalışma saatleri

Eğitim aldığım alana uygun bir 
sektörde faaliyet göstermesi

İşsiz katılımcıların tümüne, aradıkları işin sağlaması gereken kriterleri önem durumuna göre puanlamaları 
istendiğinde, %78,6’lık bir oran ile öne çıkan kriter işin sigorta sağlaması olurken, %77,1 ile ikinci sıraya 
ise “uzun dönem çalışabileceğim bir iş olması” kriteri yerleşmiştir. “İşten çıkarılma durumunda kıdem 
tazminatının ödenmesi” seçeneği %76,3 oranında katılımcı tarafından önemli olarak puanlanırken bu oranın 
“maaş aralığı” nezdinde %74,2 olduğu gözlenmiştir.

 Katılımcıların %65,9’u ise tercihlerinde işin deneyim ve beceri kazandırmasının önemli olduğu beyan ederken 
“tam zamanlı bir iş olması” kriteri nezdinde bu oranın %50,7 olduğu saptanmıştır. “Evime yakın olması” ve 
“esnek çalışma saatleri” seçenekleri nezdinde bu oran %50 bandında gözlenirken, işsiz katılımcıların %48’i, 
“eğitim aldığım alana uygun bir sektörde faaliyet göstermesi” seçeneğini önemli olarak puanlamıştır. 
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Sayacağım ifadelere katılım durumunuz nedir? (n=829)

Kesinlikle 
katılmıyorum

Katılmıyorum Katılıyorum
Kesinlikle 

katılıyorum

Çalışacağım yeri/zamanı seçebilme hakkına 
sahip olmam prestijli bir şirkette çalışmamdan 
daha önemlidir.

%15,7 %30,1 %36,5 %17,6

Çalışacağım yeri/zamanı seçebilme hakkına 
sahip olmam prestijli bir pozisyonda 
çalışmamdan daha önemlidir.

%16,0 %33,7 %36,5 %13,8

Çalışacağım yeri/zamanı seçebilme hakkına 
sahip olmam hiç fazla mesai yapmamamdan 
daha önemlidir.

%16,7 %30,5 %37,8 %15,0

Esnek çalışma yeni kariyer fırsatlarını 
değerlendirirken dikkate aldığım ana 
faktörlerden biridir.

%13,8 %24,4 %43,7 %18,1

Çalışacağım yeri/zamanı seçebilme hakkı izin 
süremin artmasından daha önemlidir.

%16,9 %28,0 %40,0 %15,1

Hem çalışan hem de işsiz katılımcılara sorulan bu soruda işsiz katılımcıların cevaplarına bakıldığında ise yine 
zamansal ve mekânsal esneklik nezdinde olumlu sonuçlara rastlanmıştır. Katılımcıların %54,1’i “Çalışacağım 
yeri/zamanı seçebilme hakkına sahip olmam prestijli bir şirkette çalışmamdan daha önemlidir” ifadesine 
katıldığını beyan ederken, “Çalışacağım yeri/zamanı seçebilme hakkına sahip olmam prestijli bir pozisyonda 
çalışmamdan daha önemlidir” ifade nezdinde de ise olumlu ve olumsuz değerlendirmeler arasında dengeli 
bir dağılım görülmüştür. 

İncelenen bu iki ifade nezdinde ise çalışanların olumlu değerlendirmelerinin, işsiz katılımcılara göre daha 
yüksek bir oranda olduğu gözlenirken esnek çalışma karşısında prestijli bir şirkette çalışmaya verilen öneme 
kıyasla prestijli bir pozisyona verilen önemin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Daha fazla ve daha farklı yöntemlerle çalışma seçeneklerini değerlendirmeniz için ikna olmanız 
gereken öncelikli konu nedir? (n=1787) 

Yeni yöntemin gelirim üzerinde 
yaratacağı olumlu etki

Yeni yöntemin özel yaşam / iş 
dengem üzerinde yaratacağı etki

Yeni yöntemin çalışma şartlarım 
üzerinde yaratacağı etki (çalışma 
lokasyonu, araç ve gereçler, vb.)

Yeni yöntemin sosyal güvenlik 
haklarım üzerinde yaratacağı etki %12,4

%16,5

%25,8

%45,2

%13,2

%15,9

%26,9

%44,0

siz Çalı an

İşsiz katılımcıların “Daha fazla ve daha farklı yöntemlerle çalışma seçeneklerini değerlendirmeniz için ikna 
olmanız gereken öncelikli konu nedir?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde çalışan katılımcıların 
verdikleri yanıtlara benzer oranlar saptanmıştır. Bu kapsamda işsiz katılımcıların da bu yeni nesil modelleri 
değerlendirmeleri adına birincil kriterin yeni yöntemin gelirleri üzerinde yaratacağı olumlu etki olduğu 
gözlenirken iş ve özel yaşam arasındaki denge %26,9’luk bir oran ile ikinci sırada yer almıştır. İki grup 
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içerisinde de en az oranda tercih edilen seçenek ise “yeni yöntemin sosyal güvenlik haklarım üzerinde 
yaratacağı etki” olmuştur.

İdeal iş tanımızda aşağıdakilerden hangisinin olmasını isterdiniz? (n=1787)

Çalışma sürelerim üzerinde 
karar verebilmek

Bazı zamanlar çalışacağım yeri 
(şehir, ofis türü, vb) seçebilmek

İş yükümü bağımsız olarak 
yönetebilmek

Aynı anda birden fazla işte 
çalışabilmek %11,6

%23,1

%25,2

%40,1

%11,2

%19,7

%26,5

%42,6

siz Çalı an 

İşsiz katılımcıların ideal iş tanımlarını değerlendirdikleri bu soruda ise yine çalışan katılımcıların verdikleri 
yanıtlara benzer yanıtlar verdikleri gözlenmiştir. “Çalışma sürelerim üzerinde karar verebilmek” seçeneği 
yine katılımcıların %42,6’sı tarafından tercih edilirken “Bazı zamanlar çalışacağım yeri(şehir,ofis türü, vb.) 
seçebilmek %26,5 ile ikinci sırada yer almıştır. “İş yükümü bağımsız olarak yönetebilmek” seçeneğinin ise 
çalışan katılımcılar tarafından daha yüksek oranda seçildiği ve iki grup arasında 3 puanlık bir fark olduğu 
saptanmıştır. 

Sayacağım yeni nesil çalışma biçimleri hakkında bilgi sahibi misiniz? (n=1787)

Uzaktan çalışma 

Yarı zamanlı 

Çağrı üzerine çalışma 

Ortaklaşa çalışma

Rotasyonlu çalışma

Fatura bazlı çalışma 

Mikro işler (Mini jobs) %26,9

%32,1

%49,9

%56,1

%57,0

%84,4

%87,6

%19,8

%24,4

%30,1

%45,9

%51,6

%79,5

%80,3

siz Çalı an

İki gruba da sorulan bu soruya verilen yanıtlar incelendiğinde özellikle çalışma hayatında aktif konumda 
bulunan katılımcıların yeni nesil çalışma modelleri hakkında daha yüksek oranda bilgi sahibi olduğu tespit 
edilmiştir. Bu kapsamda iki grupta “bilgim var” cevabının en yüksek oranda alındığı iki model, “uzaktan 
çalışma” ve “yarı zamanlı çalışma” olurken “rotasyonlu çalışma” seçeneği nezdinde oranlar arasında yaklaşık 
20 puanlık bir fark saptanmıştır. 



92 YENI NESIL ÇALIŞMA MODELLERI: 5.3. işsiz anketi sonUÇLarı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU www.tisk.org.tr

İki grubun da en az oranda bilgi sahibi olduğu yeni nesil çalışma modelinin ise “mikro işler(mini jobs)”  
olduğu gözlenmiştir. Bu kapsamda çalışan katılımcıların %26,9’u bu çalışma modeli hakkında bilgi sahibi 
olduğunu beyan ederken bu oranın işsiz katılımcılarda %19,8’e düştüğü görülmüştür. 

Deneyimlerime/Varsayımlarıma göre uzaktan/evden çalışma modeli benim için “ ….” demektir. (n=829)

Zaman kazanmak

Rahatlık

Verimli bir şekilde çalışmak

Özel hayatım ve profesyonel 
hayatım arasında denge

Fazladan stres ve iş yükü %69,1

%32,1

%29,5

%19,6

%15,0

%30,9

%67,9

%70,5

%80,4

%85,0

DO RU YANLI

İşsiz katılımcılara, deneyimlerine/varsayımlarına göre evden çalışma modeli konusunda ne düşündükleri 
sorulduğunda bu model özelinde olumlu yorumların öne çıktığı görülmüştür. Bu kapsamda verilen yanıtlar 
çalışan katılımcıların cevapları ile kıyaslandığında, oranlar arasında bazı farklar tespit edilmiştir. Her iki 
grupta da katılımcıların bu modeli nitelendirmek adına en yüksek oranda rağbet gösterdiği iki ifade “zaman 
kazanmak” ve “rahatlık” olmuştur.

Diğer yandan, işsiz katılımcıların %70,5’i bu modeli “verimli bir şekilde çalışmak” olarak değerlendirirken 
bu oranın çalışan katılımcılarda %55,2’ye gerilediği gözlenmiştir. İşsiz katılımcıların %67,9’u bu modeli 
“özel hayatım ve profesyonel hayatım arasındaki denge” olarak nitelerken bu oranın çalışan katılımcılarda 
%58,9’a düştüğü görülmüştür. Bu doğrultuda işsiz katılımcıların, çalışanlara kıyasla bu çalışma modeli 
nezdinde olumlu yorumlarının ağırlıkta olduğu saptanmıştır. 

Becerilerinizi düşündüğünüzde, iş teklifi almanız durumunda uzaktan/evden çalışma modeli ile ilgi 
sayacağım ifadelerden hangisi bu konudaki düşüncenizi en iyi şekilde yansıtır? (n=829)

Mesleğimi/becerilerimi düşündüğümde 
evden çalışma modelinin bana uygun 
olduğunu düşünüyorum. 

Evden çalışma modelinin 
mesleğim/becerilerimle uyumsuz 
olduğunu düşünüyorum. 

%35,5

%64,5

İşsiz katılımcıların %64,5 oranındaki çoğunluğu “Becerilerinizi düşündüğünüzde, iş teklifi almanız durumunda 
uzaktan/evden çalışma modeli ile ilgi sayacağım ifadelerden hangisi bu konudaki düşüncenizi en iyi 
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şekilde yansıtır?” sorusuna mesleği/becerilerini değerlendirdiğinde evden çalışma modelinin kendilerine 
uygun olduğunu beyan ederken %35,5 ise bu modelin kendileri için uygun olmadığını beyan etmiştir. Bu 
doğrultuda, işsiz katılımcıların uzaktan/evden çalışma modeli hakkında olumlu düşünceleri gözlenmiştir. 

Sizce iş bulamamanızın temel sebebi nedir? (n=496)

Çalışabileceğim sektörlerde istihdam 
arayışı olmadığı için

Yaşadığım şehirde iş imkanları sınırlı olduğu için

Yeterli iş deneyimim olmadığı için

Benim niteliklerime sahip çok fazla aday olduğu için 

Yaşımdan dolayı diğer adaylara öncelik verildiği için

Aldığım iş tekliflerinin aradığım kriterlerle 
uyumsuzluğu sebebiyle

Ailevi sebeplerden ötürü 

Diğer %7,3

%9,1

%13,7

%18,1

%21,4

%21,4

%27,2

%32,1

İşsiz olup iş arayışı bulunan katılımcılara “Sizce iş bulamamanızın temel sebebi nedir?” sorusu yöneltildiğinde 
en yüksek oranda katılımcı tarafından tercih edilen seçenek %32,1’lik bir oranla “çalışabileceğim sektörlerde 
istihdam arayışı olmadığı için” olurken %27,2 ise “yaşadığım şehirde iş imkanları sınırlı olduğu için” cevabını 
vermiştir. Bu kapsamda iş arayışı bulunanlar arasında yaklaşık her dört kişiden birinin işsizliğini yaşadığı 
şehre dayandırması, araştırmanın önemli sonuçları arasında yer almıştır. 

Birden fazla seçeneğin tercih edilebildiği bu soruda ise “yeterli iş deneyimim olmadığı için” ve “benim 
niteliklerime sahip çok fazla aday olduğu için” cevapları aynı oranda (%21,4) katılımcı tarafından beyan 
edilmiştir. “Diğer” seçeneğini tercih eden katılımcıların ise işsizliklerini büyük oranda salgına dayandırdığını 
ve küresel pandeminin istihdamları önünde engel oluşturduğu beyan etmiştir. 

Aldığınız iş teklifleri ve aradığınız kritlerler arasındaki uyumsuzluğun sebebi nedir? (n=68)

%17,6

%23,5

%35,3

%50,0

%63,2Teklif edilen maaşın düşük olması

Çalışma saatlerinin benim için 
uygun olmaması 

Teklif aldığım işin yaşadığım yere 
uzak olması

Teklif edilen pozisyonun benim 
eğitim seviyeme uygun olmaması 

Pozisyonun ilerleme olanaklarına 
açık olmaması

Aldığı iş tekliflerinin kendi aradığı kriterlere uyumsuzluğu sebebiyle işsiz olduğunu beyan eden katılımcılara 
bu uyumsuzluğun neden kaynaklandığı sorulduğunda, en yüksek oranda tercih edilen seçeneğin %63,2 ile 
“teklif edilen maaşın düşük olması” olduğu gözlenirken %50’lik bir oran ile ikinci sırada “çalışma saatlerinin 
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benim için uygun olmaması” cevabının verildiği gözlenmiştir. Birden fazla seçeneğin tercih edilebildiği bu 
soruda katılımcıların %35,3’ü ise bu uyumsuzluğu “teklif aldığım işin yaşadığım yere uzak olması” seçeneğine 
dayandırmıştır. Bu kapsamda, çalışma saatleri ve mesafe faktörlerinin belirli bir kitle için istihdamın önündeki 
önemli engeller olduğu gözlenmiştir. 

Ne kadar süredir iş arıyorsunuz? (n=496)

1-3 ay arası 3-5 ay arası 5-9 ay arası 9-11 ay arası 1-2 yıl arası 2-3 yıl arası 3 yıldan fazla 

%10,3

%6,0

%23,8

%12,1
%14,7%13,7

%19,4

İşsiz olup iş arayışı bulunan katılımcıların ne kadar süredir iş aradığı sorusuna verdikleri cevaplar 
incelendiğinde katılımcıların %19,4’ünün iş arayışının 1-3 ay arası zaman diliminde olduğu gözlenirken, 
1-2 yıl arası iş arayışı bulunan katılımcıların oranının %23,8 olduğu görülmüştür. Literatürde 1 yıldan 
fazla iş arayışı bulunan kişilerin uzun süreli işsiz olarak nitelendirildiği düşünüldüğünde, iş arayışı bulunan 
katılımcıların %40,1’nin uzun süreli işsiz olduğu tespit edilmiştir.  

Neden iş arayışınız bulunmuyor? (Yalnızca kadınlar) (n=97)

Ev içi sorumluluklarım sebebiyle 
çalışmam mümkün değil 

Maddi durumum iyi olduğu için 
böyle bir arayışım yok 

İş arayışım oldu fakat 
bulamadığım için artık aramıyorum 

Diğer %71,4

%50,0

%12,5

%7,4

%28,6

%50,0

%87,5

%92,6

Evli Bekar

İşsiz olup iş arayışı bulunmayan katılımcılara bunun sebebi sorulduğunda, katılımcıların yarısından fazlası 
(%54,3) bunun sebebini “ev içi sorumluluklarım sebebiyle çalışmam mümkün değil” seçeneğiyle açıklarken, 
%24 ise “iş arayışım oldu fakat bulamadığım için artık aramıyorum” cevabını vererek, cesareti kırılmış grup 
olarak öne çıkmıştır. Katılımcıların %11,6’sının ise bunun nedenini daha kişisel sebeplere dayandırdığı 
saptanmıştır. 
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Neden iş arayışınız bulunmuyor? (n=129)

Ev içi sorumluluklarım 
sebebiyle çalışmam 

mümkün değil 

İş arayışım oldu fakat 
bulamadığım için 
artık aramıyorum 

Maddi durumum iyi 
olduğu için böyle bir 

arayışım yok

Diğer

%7,2%8,2
%14,4

%70,1

%25,0
%15,6

%53,1

%6,3

Erkek Kadın

Verilen yanıtlar cinsiyete göre incelendiğinde ise kadın katılımcıların %70,1 oranındaki büyük çoğunluğunun 
“ev içi sorumluluklarım sebebiyle çalışmam mümkün değil” cevabını verdiği görülürken bu seçeneği erkek 
katılımcıların yalnızca %6,3’ü tercih etmiştir. Ek olarak, erkek katılımcıların yarısından fazlası (%53,1) 
önceden iş arayışının olduğunu fakat iş bulamadığından ötürü artık iş aramadığını beyan etmiştir. Bu 
kapsamda geleneksel iş bölümü sebebiyle ev içi sorumlulukların kadına yüklenmesinin kadınların aktif iş 
arayışının önünde bir engel olduğu net bir şekilde görülmüştür.

İşsiz olup iş arayışı bulunmayan kadınların soruya verdikleri yanıtlar medeni durumları nezdinde incelendiğinde 
“ev içi sorumluluklarım sebebiyle çalışmam mümkün değil” seçeneği tercih eden kadınların %92,6 oranındaki 
çoğunluğunun evli olduğu gözlenmiştir. Bu doğrultuda, sonuçlar, özellikle evli kadınların ev içi sorumlulukları 
sebebiyle çalışma hayatlarına katılamadıklarına işaret etmiştir. 

“Ev içi sorumluluklarım sebebiyle çalışmam mümkün değil” (n=68)

%5,9

%94,1

Çocu u var Çocu u yok

İşsiz olup iş arayışı bulunmayan kadınlarda “Ev içi sorumluluklarım sebebiyle çalışmam mümkün değil” 
seçeneğini kendine en yakın yanıt olarak değerlendirenlerin çocuk sahipliği durumuna bakıldığında ise 
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yine %94,1’lik büyük çoğunluğun çocuğu olduğu gözlenmiştir. Bu kapsamda medeni durum gibi, çocuk 
sahipliğinin de kadınlar için çalışma hayatına katılmaları önünde bir engel oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

En son nasıl bir işte çalıştınız? (n=829)

Tam zamanlı bir i te 

Yarı zamanlı(Part-time) bir i te 

Daha önce bir i te çalı madım

Belirli süreli olarak çalı tı ım bir i te

Staj 

Di er %5,1

%5,1

%6,0

%11,4

%14,0

%58,4

İşsiz katılımcılara “En son nasıl bir işte çalıştınız?” sorusu sorulduğunda, %58,4 oranındaki çoğunluğun tam 
zamanlı bir işte çalıştığı gözlenirken, %14 oranında katılımcının ise yarı zamanlı bir işte çalıştığı görülmüştür. 
%11,4’lük bir grup ise daha önce bir işte çalışmadığını beyan etmiştir. 

En son çalıştığınız işte çalışma süreciniz nasıl sonlandı? (n=724)

ten kendi iste imle ayrıldım

ten çıkarıldım

Emekli oldum 

 yeri sahibiydim, i  yerim kapandı

Di er %11,9

%5,4

%9,9

%25,4

%47,4

Katılımcıların neredeyse yarısı (%47,4) en son çalıştıkları işte çalışma süreçlerinin sonlanmasını “işten kendi 
isteğimle ayrıldım” seçeneğiyle açıklarken, %25,4 oranında katılımcı ise işten çıkarıldığını ifade etmiştir. 
Katılımcıların %9,9’u emekli olduğu için çalışma sürecinin sonladığını ifade etmiştir. %11,9 oranında katılımcı 
ise çalışma süreçlerinin sonlanmasını staj süresinin sonlanması, salgından dolayı iş yerinin kapanması, 
sözleşme süresinin bitmesi gibi sebeplere dayandırmıştır. 
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Hangi sebep ile işten çıkarıldınız? (En son çalıştığınız işte çalışma süreciniz nasıl sonladı? 
sorusuna işten çıkarıldım yanıtını verenler) (n=200)

Şirket mali sebeplerle maaşımı 
ödeyemeyecek durumda olduğu için  

Artık benim niteliklerime sahip bir 
çalışana ihtiyaç duyulmadığı için

Pozisyonuma uygun görülen başka 
birini istihdam ettikleri için

Diğer 

Covid sebebiyle

İşyeri kapandı

İş performansından memnun 
olunmadığı için 

Hamilelik %1,0

%6,0

%8,0

%10,5

%11,0

%12,0

%17,5

%34,0

İşten çıkarıldığını beyan eden katılımcılara bunun sebebi sorulduğunda, %34’lük bir oran ile öne çıkan 
cevabın “şirket mali sebeplerle maaşımı ödeyemeyecek durumda olduğu için” olduğu gözlenirken, %17,5 ile 
ikinci sırada görülen seçeneğin “artık benim niteliklerime sahip bir çalışana ihtiyaç duyulmadığı için” olduğu 
saptanmıştır. Katılımcıların %10,5 salgın sebebiyle işten çıkarıldığını, %8’inin ise bu süreçte iş yerlerinin 
kapatıldığı görülmüştür.

En son çalıştığınız işte sigortalı olarak mı çalışıyordunuz? (n=724)

%24,3

%75,7

Evet Hayır

Daha önce bir işte çalıştığını beyan eden katılımcılara çalıştıkları süreçte sigortalı olup olmadıkları 
sorulduğunda ise %75,7 oranındaki çoğunluğun bu soruya “evet” cevabı verdiği gözlenirken, %24,3 
oranında katılımcı ise son çalıştıkları işte sigortasız olduğunu ifade etmiştir. 



98 YENI NESIL ÇALIŞMA MODELLERI: 5.3. işsiz anketi sonUÇLarı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU www.tisk.org.tr

İş arama süreciniz devam ederken veya sadece ek kazanç sağlamak adına yaptığınız bir iş var mı? 
(n=829)

%65,0

%35,0

Evet Hayır

İşsiz katılımcıların tümüne “İş arama süreciniz devam ederken veya sadece ek kazanç sağlamak adına 
yaptığınız bir iş var mı?” sorusu yöneltildiğinde, %35 oranında katılımcının ek gelir elde etmek adına çeşitli 
işler yaptığı gözlenmiştir. 

İş arama süreciniz devam ederken veya sadece 
ek kazanç sağlamak adına yaptığınız işin tanımı 

nedir?(n=287)

İnternet üzerinden ikinci el ürün satışı % 32,9

Sosyal medyada içerik paylaşımı % 19,0

Blog yazma/web sitesi tasarımı yapma % 14,2

Kuryecilik % 11,8

Metin yazarlığı, içerik üreticiliği % 10,7

Gündelik temizlik/çocuk bakımı % 9,0

Müşteri hizmeti temsilciliği % 7,6

Çeviri % 6,2

Grafik tasarımcılığı % 3,8

Diğer % 36,7

Ek kazanç sağlamak adına yaptıkları bu işin tanımı sorulduğunda, internet üzerinden ikinci el ürün satışı 
%32,9 ile katılımcılar arasında en yüksek oranda tercih edilen seçenek olurken, sosyal medyada içerik 
paylaşımı %19’luk bir oran ile ikinci sırada yer almıştır. Birden fazla seçeneğin tercih edilebildiği bu soruda, 
blog yazma/web sitesi tasarımcılığı ise %14,2 tarafından gelir elde edilen iş tanımı olarak listelenmiştir. 
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Bu yaptığınız ek işler karşılığında sigortanıza katkı sağlandı mı? (n=287)

%81,4

%18,6

Evet Hayır

Katılımcıların büyük çoğunluğu (%81,4) yaptıkları bu işlerin sigortalarına katkı sağlamadığını dile getirirken 
%18,6 oranındaki azınlık ise bu soruya “evet” yanıtını vermiştir. Bu kapsamda, bu soruya cevap veren 
katılımcılar, bazı sebepler ile her ne kadar çalışma hayatında aktif konumda olmasalar da belirli yollardan 
ek kazanç sağladıkları ve bu alanlarda belirli seviyede yetkinliklere ulaştıkları düşünüldüğünde, özellikle 
mini jobs modeli, çağrı üzerine çalışma modeli, uzaktan çalışma modeli gibi yeni nesil çalışma modellerinin 
uygulamalarındaki yaygınlaşma ile bu kişilerin istihdam edilme oranlarında olumlu bir etkisi olduğu sonucu 
değerlendirilebilir.
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5.4. İşveren Anketi Sonuçları 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu kapsamında yer alan 307 işverenin katılımıyla gerçekleş-
tirilen ankette, katılımcılara yeni nesil çalışma modelleri hakkında sorular yöneltilmiştir. Araştırma, dijital 
ortamda, 10 Mart 2021 ve 20 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup çeşitli sektörlerde faali-
yet gösteren işverenlerin katılımı sağlanmıştır. Soruları cevaplayan işverenler, ağırlıklı olarak üretim sek-
töründe yer alırken, inşaat, madencilik, perakende satış ve servis, tekstil gibi sektörlerden de firmaların 
yanıtlarına ulaşılmıştır.

Ankete katılım gösteren işverenlerin yarısına yakını (%42,3), büyük kapasiteli işletmeler olup 500 veya 
daha fazla kişi istihdam etmektedir. Bu işletmelerin %27,4’ü 251-500 arası çalışanı istihdam ederken, 
%19,2’sinin bünyesinde 101-250 çalışan, %5,2’sinin bünyesinde ise 51-100 çalışan bulunmaktadır. 
Soruları cevaplayan işverenlerin %90,9 oranındaki büyük çoğunluğu ağırlıklı olarak mavi yaka çalışanları 
istihdam ederken, geri kalan %9,1’inin ise ağırlıklı olarak beyaz yaka çalışanlarının olduğu görülmüştür. 

Şirketiniz hangi sektörde faaliyet göstermektedir? (n=307)

Üretim

Di er 

n aat

Madencilik

Perakende satı  ve servis

Tekstil

Sa lık hizmetleri ve sosyal yardım

Ula ım

E itim hizmetleri

Teknoloji, ileti im, mobil uygulamalar

Yeme-içme ve konaklama %0,3
%0,7
%0,7
%0,7
%0,7
%1,0
%1,0

%8,1
%8,8

%11,4
%66,8

Şirketiniz bünyesinde kaç kişi istihdam etmektedir? (n=307)

500 veya daha fazla

251-500

101-250

51-100

11-50

1-10 %1,3

%4,6

%5,2

%19,2

%27,4

%42,3
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Şirketinizde ağırlıklı olarak mavi yaka mı beyaz yaka mı istihdam ediliyor? (n=307)

%90,9

%9,1

Beyaz yaka Mavi yaka

Pandemi sürecinden önce,şirketinizde esnek çalışma saatleri veya uzaktan çalışma modeli 
uygulaması mevcut muydu? (n=307)

%76,9

%23,1

Evet Hayır

Pandemi sürecinde şirketinizde uzaktan çalışma modelini uyguladınız mı? (n=307)

%22,8

%77,2

Evet Hayır
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Katılımcı işverenlerin %23,1’i pandemi sürecinden önce esnek çalışma veya uzaktan çalışma modeli 
uygulamalarının mevcut olmadığını beyan ederken, pandemi süreciyle birlikte %77,2’lik büyük çoğunluğun 
uzaktan çalışma modelini uyguladığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, salgın sürecinin geleneksel çalışma 
modellerinden yeni nesil modellere geçiş sürecindeki büyük etkisi net bir şekilde gözlenmiştir. 

Genel olarak şirket çalışanlarının evden/uzaktan çalışma deneyimini nasıl değerlendirirsiniz? (n=231)

1-Çok kötü

2-Kötü

3-Ne iyi ne kötü

4- yi

5-Çok iyi %11,3

%55,8

%28,1

%3,5

%1,3

Salgın sürecinde, uzaktan çalışma modelinin uygulandığını beyan eden katılımcılara, çalışanlarının uzaktan 
çalışma deneyimlerini değerlendirmeleri istendiğinde ise %55,8 oranındaki çoğunluğun “iyi” cevabını 
verdiği gözlenirken %11,3 ise “çok iyi” yanıtını işaretlemiştir. Elde edilen bu sonuçlar incelendiğinde, olumlu 
değerlendirmelerin çoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. Çalışan katılımcıların bu soruya verdikleri cevaplar 
incelendiğinde, yine çoğunluğun olumlu yorumda bulunması, uzaktan çalışma modelinin hem işveren hem 
de çalışan perspektifinde olumlu bir deneyim olarak görüldüğü yorumlanmıştır.

İfadelere katılım durumunuzu bildiriniz. (n=231)

%10,3

%4,7

%3,9

%1,7

%6,0

%3,0

%2,6

%50,9

%28,4

%28,4

%20,3

%29,3

%20,3

%10,8

%6,0

%21,6

%16,8

%21,6

%8,6

%16,8

%35,8

%32,8

%45,3

%50,9

%56,5

%56,0

%59,9

%50,9

KatılıyorumKesinlikle katılıyorumKatılmıyorumKesinlikle katılmıyorum

Evden/ uzaktan çalışma 
modelinin uygulanabilir bir 

model olduğunu görüyorum.

Evden/uzaktan çalışma modelinde 
çalışanların çalışma motivasyonlarını 

sağlayabildiğini görüyorum.

Teknik aksaklıklar sebebiyle bazı 
zamanlarda iş akışında sorunlar 

çıkabiliyor.

Evden/uzaktan çalışma modelinde 
çalışanlarımla açık ve sık iletişim 

kurabiliyorum.

Takım çalışması gerektiren 
projelerde çalışanlarımın uzaktan da 

olsa birbirleriyle etkin iletişimde 
bulunabildiğini görüyorum.

Evden/uzaktan çalışma modeli ile 
çalışanlar üzerinde denetimi 

arttırmak zorunda kalarak daha sık 
toplantılar düzenliyoruz.

Evden/uzaktan çalışma modeli ile 
şirket masraflarında azalma oldu.
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Salgın sürecinde firmalarında uzaktan çalışma modelinin uygulandığını beyan eden katılımcılara bu süreç 
hakkında bazı ifadeler yöneltildiğinde, yine olumlu değerlendirmelerin öne çıktığı tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda, ifadelere katılım oranları detaylı şekilde incelendiğinde %86,7 oranındaki büyük çoğunluğun 
“evden/uzaktan çalışma modelinin uygulanabilir bir model olduğunu görüyorum” ifadesine kesinlikle 
katılıyorum/katılıyorum cevabı verdiği gözlenmiştir. %76,7 oranındaki katılımcının ise evden/uzaktan 
çalışma modeli ile çalışanların motivasyonlarını sağlayabildiğini onaylamıştır. Katılımcıların %64,9’u bazı 
teknik aksaklıklar sebebiyle zaman zaman iş akışında sorunlar çıktığını onaylarken bu model ile çalışanlar 
ile açık ve sık iletişimde bulunabildiğini doğrulayan katılımcıların oranının %78,1 olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuçlar göz önüne alındığında, yeni düzenin teknik aksaklıklar sebebiyle bazı zamanlar iş akışında sorunlara 
sebep olduğu gözlense de genel anlamda açık ve sık iletişim, takım çalışması, güven ve motivasyon gibi 
değerler konusunda bir soruna yol açmadığı görülmüştür. 

Evden/uzaktan çalışma modeline geçiş sürecinde aşağıdaki ifadelerden hangisi bu konudaki 
düşüncenizi en iyi şekilde yansıtır? (n=231)

%47,8

%35,3

%16,8

Evden/uzaktan çalı ma modelinin uygulanabilir bir model oldu unu dü ünmüyordum.

Olumlu ya da olumsuz bir dü üncem yoktu.

Sürecin ba ında, evden/uzaktan çalı ma modelinin i leyi i konusunda olumlu dü üncelere sahiptim.

Katılımcıların salgın süreci öncesinde uzaktan/evden çalışma modeli hakkındaki düşünceleri sorulduğunda 
ise neredeyse yarısının (%47,8) uygulamadan önce model hakkında olumlu görüşlere sahip olduğu 
gözlenirken %35,3 “olumlu ya da olumsuz bir düşüncem yoktu”, %16,8 ise “evden/uzaktan çalışma 
modelinin uygulanabilir bir model olduğunu düşünmüyorum” ifadesini kendilerine en yakın seçenek olarak 
işaretlemiştir. 
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Salgın süreci bittiğinde, ofisten ve evden çalışma modeli hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi 
düşüncenizi en iyi şekilde yansıtır? (n=231)

Çalışanların haftanın yarısında ofisten 
yarısında evden çalıştığı daha dengeli 

bir model öngörüyorum.

Çalışanların haftanın tüm günleri ofiste 
çalışarak nadiren evden çalıştığı bir 

düzen öngörüyorum.

Çalışanların haftanın tüm günleri 
evden çalıştığı ve nadiren ofise gitttiği 

bir düzen öngörüyorum.
%11,2

%32,8

%56,0

Katılımcı işverenlerin %56’lık çoğunluğu salgın süreci bittiğinde, çalışanların haftanın yarısında ofisten 
yarısında ise evden çalıştığı, hibrit bir uygulama modelini öngörürken, %32,8’lik bir oranın ise haftanın 
tüm günleri ofisten çalışıldığı, nadiren evden çalışma modelinin uygulandığı bir düzen öngördüğünü beyan 
etmiştir. Bu soruya verilen cevaplar, çalışan katılımcıların cevapları ile kıyaslandığında, öngörülerin büyük 
oranda örtüştüğü tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, çalışan katılımcıların %45,6 ile en yüksek oranda tercih 
ettiği modelin, hibrit model olduğu düşünüldüğünde işveren öngörülerinin ve çalışan isteklerinin büyük 
oranda örtüştüğü saptanmıştır. 

Evden çalışma ile birlikte şirketinizin çalışma saatlerinde bir değişim oldu mu? (n=231)

%59,5

%35,8

%4,7

Evden çalı ma ile birlikte çalı ma saatleri kısaldı.

Evden çalı ma ile birlikte çalı ma saatleri uzadı.

Evden çalı ma ile çalı ma saatlerinde bir de i im olmadı.

Katılımcı işverenlere “Evden çalışma ile birlikte şirketinizin çalışma saatlerinde bir değişim oldu mu?” sorusu 
yöneltildiğinde ise %59,5 oranındaki çoğunluğun bu model ile çalışma saatlerinde bir değişim olmadığını 
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beyan ettiği görülürken, %35,8 oranında katılımcı ise bu modele geçiş ile birlikte çalışma saatlerinin 
uzadığını beyan etmiştir. Çalışan katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlara geri dönüldüğünde ise, çalışan 
katılımcıların ağırlıklı olarak(%41,8) “mesai saatlerimde bir değişim olmadı” cevabını verdiği görülürken 
“mesai saatlerim uzadı” seçeneğinin ise %28,4 oranında katılımcı tarafından onaylandığı görülmüştür. 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi salgın süreci bittiğinde evden çalışma modeli konusunda genel 
fikrinizi en iyi şekilde yansıtır? (n=231)

Salgın süreci bittiğinde evden çalışma modeli 
daha az pratik hale gelecek.

Evden çalışma modeli genelleşerek tüm dünyanın 
benimseyeceği bir yöntem haline gelecek.

Evden çalışma modelinin uygulanması salgın süreci 
bittiğinde devam etse de belirli günler ofise gidilecek 
çünkü bir ekip çalışmasında ekip üyeleri birbirlerini 
fiziksel olarak görmeli.

%57,6 %29,0

%13,4

Katılımcıların %57,6’sı salgın sonrası süreçte bu modelin geleceği hakkında evden çalışma modelinin 
uygulanması salgın süreci bittiğinde devam etse de çalışanların haftanın belirli günleri ofise gittiği ve ekip 
üyeleri ile fiziksel ortamda bir araya gelmesi gerektiğini ifade ederken, %29 ise bu modelin genelleşerek 
tüm dünyanın benimseyeceği bir yöntem haline geleceğini beyan etmiştir. %13,4 oranında katılımcı ise bu 
modelin daha az pratik hale geleceğini ifade etmiştir. 

Çalışan katılımcıların bu soru özelinde verdikleri cevaplara geri dönüldüğünde ise yine %41,3’lük bir oran 
ile en yüksek oranda tercih edilen seçeneğin haftanın belirli günleri ofis ortamında çalışmanın gerektiğini 
savunan ifade olurken, %35,2’lik oranın evden çalışma modelinin genelleşerek tüm dünyanın benimseyeceği 
bir yöntem haline geleceği hakkındaki ifade olmuştur. İşverenlerin verdikleri cevaplara benzer olarak ise en 
az oranda (%23,5) tercih edilen seçenek ise bu modelin salgın sonrasında daha az pratik hale geleceği 
hakkındaki ifadeyi içeren cümle olmuştur. 
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Deneyimlerime/Varsayımlarıma göre uzaktan/evden çalışma modeli benim için “ ….” demektir. (n=307)

Zaman kazanmak

Rahatlık

Verimli bir ekilde çalı mak

Özel hayatım ve profesyonel hayatım arasında denge

Fazladan stres ve i  yükü %65,4

%51,2

%45,6

%27,6

%19,8

%34,6

%48,8

%54,4

%72,4

%80,2

Do ru Yanlı

Öte yandan, “Deneyimlerime/Varsayımlarıma göre uzaktan/evden çalışma modeli benim için “ ….” demektir.” 
ifadesine yöneltilen cevaplar incelendiğinde ise işveren katılımcıların %80,2’sinin “zaman kazanmak” 
ifadesini uzaktan çalışma modelini nitelemek için kullandığı gözlenirken, %72,4’ünün ise “rahatlık” ifadesini 
uygun gördüğü saptanmıştır. “Verimli bir şekilde çalışmak” ifadesi %54,4 oranında katılımcı tarafından bu 
modeli değerlendirmek için kullanılırken “fazladan stres ve iş yükü” ifadesi ise, diğer ifadelere kıyasla, en az 
oranda (%34,6) işaretlenmiştir. 

Verilen bu cevaplar, çalışan katılımcıların yanıtları ile karşılaştırıldığında ise yine “zaman kazanmak” ve 
“rahatlık” ifadelerinin en yüksek oranda onaylanarak ilk iki sıraya yerleştiği gözlenirken “özel hayatım ve 
profesyonel hayatım arasında denge” ifadesi çalışan katılımcıların %58,9’u tarafından uygun görülürken 
bu oranın işverenlerde %48,8’e gerilediği gözlenmiştir. Her ne kadar oranlar arası farklar olsa da genel 
anlamda benzer sonuçlara rastlanmıştır. 

İfadelere katılım durumunuzu bildirin. (n=283)

Çalışanların uzun süreler aynı 
departmanda ve aynı pozisyonda 

çalışmasının iş disiplinlerinde olumsuz 
etkisi olduğunu düşünüyorum.

Özellikle daha genç yaştaki çalışanların 
kurumsal hayatın düzenine uyum 

sağlamakta zorlandığını gözlemliyorum.

Çalışanların çalışma saatlerini kendilerinin 
seçebileceği bir düzenin çalışma 

motivasyonlarını olumlu yönde 
etkileyeceğini düşünüyorum.

Çalışanların çalışacağı yeri kendilerinin 
seçme esnekliğinin çalışma 

motivasyonlarının  üzerinde olumlu etkisi 
olduğunu düşünüyorum.

%3,9

%6,0

%6,7

%7,4

%30,7

%27,9

%23,0

%13,1

%51,6

%50,9

%44,9

%41,7

%13,8

%15,2

%25,4

%37,8

Katılmıyorum KatılıyorumKesinlikle katılıyorumKesinlikle katılmıyorum

İşveren katılımcılara çalışma hayatında mekânsal ve zamansal esneklik konusunda bazı ifadeler yöneltildiğinde 
önemli sonuçlara rastlanmıştır. Katılımcıların %82,3’ü “Çalışanların çalışacağı yeri kendilerinin seçme 
esnekliğinin çalışma motivasyonları üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyorum” ifadesine katıldığını 
beyan ederken benzer bir oranda, katılımcıların %78,8’inin “Çalışanların çalışma saatlerini kendilerinin 
seçebileceği bir düzenin çalışma motivasyonlarını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum” ifadesine 
katıldığı saptanmıştır. Bu kapsamda, işverenler mekânsal ve zamansal esnekliğin iş motivasyonunda olumlu 
bir etkisi olduğunu bildirmiştir. Katılımcıların %67,9’unun ise gençlerin kurumsal hayatın düzenine uyum 
sağlamakta zorlandığını ifade ettiği gözlenmiştir. Bu kapsamda özellikle yeni nesil çalışma modellerinin 
genç yaştaki çalışanların motivasyonları üzerinde yaratacağı olumlu etkiler düşünülmelidir. 
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Yeni nesil çalışma modelleri kapsamında aşağıdaki ifadeleri sizin için önem durumuna göre 
puanlayınız. (n=283)

Çalışanlarımın 
motivasyonunu ve 
verimliliğini arttırmak

Daha geniş bir yetenek 
havuzuna sahip olmak

Yeni nesil modellerin ilave 
bürokratik yük 
getirmemesi

Yeni nesil modellerin ilave 
maaliyet getirmemesi

%19,8

%30,7%30,0

%38,9

%56,5

%48,1

%55,5
%52,7

%17,3%15,2
%10,2

%5,7 %4,6%4,2%2,8%1,4 %1,8%1,8%1,4%1,4

1-Hiç önemli de il 2-Önemli de il 3-Ne önemli ne de il 4-Önemli 5-Çok önemli

İşverenlerin, yeni nesil çalışma modelleri kapsamında yöneltilen ifadeleri önem durumuna göre puanlamaları 
istendiğinde, katılımcıların %91,6’sı çalışanların motivasyon ve verimliliğini arttırmanın önemli ve çok önemli 
olduğunu bildirirken, bu modeller aracılığıyla “daha geniş bir yetenek havuzuna sahip olmak” ifadesi %85,5 
tarafından önelim/çok önemli olarak puanlanmıştır. Katılımcıların %78,8’i yeni nesil modellerin ilave 
bürokratik yük getirmemesi ifadesini yine önemli/çok önemli olarak değerlendirdiği gözlenirken bu oranın 
modellerin ilave maliyet getirmemesi ifadesinde %76,3 olduğu saptanmıştır. 

Bu kapsamda katılımcı işverenlerin büyük çoğunluğu tarafından çalışanların motivasyonları ve geniş bir 
yetenek havuzuna sahip olmanın önemli olduğu ve yine büyük çoğunluk tarafından yeni nesil modellerin 
ilave bürokratik yük ve maliyet getirmemesi durumunda değerlendirilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Yeni nesil çalışma modellerinden hangilerinin uygulanması durumunda daha çok tercih ederdiniz? 
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) (n=283)

Bir çalışanın birden çok işveren için 
çalışabileceği ve maliyetin bölüşülebileceği 

"Rotasyonlu Çalışma Modeli"

Bir işverenin tam zamanlı bir işi birden 
fazla çalışana bölüştürebileceği 

"Ortaklaşa Çalışma Modeli" 

İşverenin gerekli gördüğü zamanlarda çalışanı 
çalışmaya çağırma esnekliğine sahip olduğu 

"Çağrı Üzerine Çalışma Modeli"

İşverenin genelde dönemsel/ görevsel 
bazlı olarak daha kısa süreli ve daha 

düşük maliyetli iş talebinde bulunmasına 
izin veren “Mini Jobs Modeli "

%28,7

%33,2

%41,0

%42,3

Öte yandan, firmalara açıklaması yapılan yeni nesil çalışma modellerinden hangilerini tercih edebilecekleri 
sorulduğunda ise katılımcıların yarısına yakınının (%42,3) uygulaması bulunması halinde bir çalışanın 
birden çok işveren için çalışabileceği ve çalışanın maliyetinin bölüşülebileceği rotasyonlu çalışma modelini 
işaretlediği görülmüştür. Yakın bir oranda, katılımcıların %41’i ise işverenin tam zamanlı bir işi birden fazla 
çalışana bölüştürebileceği ortaklaşa çalışma modelini tercih edebileceklerini bildirmiştir. 

Birden fazla seçeneğin işaretlenebildiği bu soruda, çağrı üzerinde çalışma modeli katılımcıların %33,2’si 
tarafından tercih edilirken dönemsel/görevsel bazlı, kısa süreli ve düşük maliyetli çalışma modeli olan, mini 
jobs uygulaması ise, diğer çalışma modellerine kıyasla en az oranda (%28,7) tercih edilen seçenek olmuştur.
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Uygun koşulların oluşması durumunda yeni nesil çalışma  modellerinin istihdamınızı ne kadar 
artıracağını düşünüyorsunuz? (n=283)

%8,8

%28,6

%62,5

%5’ten az %6-%10 arası %11-%20 arası

Katılımcılara “Uygun koşulların oluşması durumunda yeni nesil çalışma modellerinin istihdamınızı ne kadar 
artıracağını düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildiğinde ise %62,5 oranındaki çoğunluğun “%5’ten az” cevabı 
verdiği görülürken %28,6 oranında katılımcı ise %6-%10 arası bir artış beklediğini belirtmiştir. Bu artışın 
%11-%20 aralığında olacağını düşünenlerin oranının ise %8,8 olduğu saptanmıştır. 

Şubat 2021’de baz işgücünün 27,5 milyon seviyelerinde olduğu düşünüldüğünde, işveren anketi 
sonucu elde edilen bu sonuçlara göre iyimser senaryoda yeni nesil çalışma modelleri uygulamalarının 
yaygınlaştırılması ile beraber 2,1 milyon ek istihdam beklenmektedir. Kötümser senaryoda ise 740 bin ek 
istihdam öngörülmektedir.  

Bu kapsamda, yeni nesil çalışma modellerinin bilinmesi ve uygulamalarının yaygınlaştırılması çalışanların ve 
şirketlerin verimliliğini arttırırken istihdam oranlarına her anlamda olumlu bir katkı yapacaktır. 

Aşağıdaki hizmet alanlarından hangileri için dış kaynaklardan iş gücü temin ediyorsunuz? (Birden fazla 
seçenek işaretleyebilirsiniz) (n=201) 

IT %29,3

Üretim %22,8

Diğer %14,3

Muhasebe %9,8

Pazarlama %8,8

Satış %8,8

Dış ticaret %8,5

Temizlik %6,5

Güvenlik %5,2

Yemek %3,9

Bakım-Onarım %3,6

İnsan Kaynakları Hizmetleri %2,6

Danışmanlık %1,3

İdari hizmetler %1,3

İş Güvenliği ve Sağlığı %1,3

Lojistik %1,3

Katılımcılara hangi alanlarda dış kaynaklardan iş gücü temin ettikleri sorulduğunda ise %29,3 ile en yüksek 
oranda verilen cevap “IT” olurken “üretim” ise %22,8 ile ikinci sırada yer almıştır. Tabloda görüldüğü üzere 
firmaların pek çok alanda dış kaynaklardan iş gücü temin ettiği gözlenmiştir.  



109YENI NESIL ÇALIŞMA MODELLERI: 5.3. işsiz anketi sonUÇLarı

www.tisk.org.tr TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

YENİ NESİL 
ÇALIŞMA 

MODELLERİ

w w w . t i s k . o r g . t r

6
NEDEN FAYDALI?



110 YENI NESIL ÇALIŞMA MODELLERI: 6. yeni nesiL ÇaLışma modeLLeri neden FaydaLı?

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU www.tisk.org.tr

6. Yeni Nesil Çalışma 
Modelleri Neden Faydalı?
Önceki bölümlerde detaylandırılan çalışma modellerinden ortaya çıkan 
temel bir nokta, Türkiye genelinde yeni nesil çalışma modellerinin 
yaygınlaştırılmasına yönelik ihtiyaçtır. Türkiye’de geleceğin çalışma 
modellerine geçişin kolaylaştırılmasına yönelik ihtiyacın arkasındaki temel 
nedenler, mantıksal bir çerçeveye oturtulmalıdır. Bu bölüm kapsamında, söz 
konusu mantıksal çerçeveyi oluşturan alt başlıklar detaylıca irdelenecek 
olup; yeni nesil çalışma modellerinin altyapısının geliştirilmesi için ortaya 
çıkan müdahale noktaları tespit edilecektir. 

Rekabetçilik Kazanımları

Genel olarak işgücü piyasalarının daha esnek hale gelmesinin ve çalışmanın 
yeni biçimlerinin çalışma hayatının önemli bir unsuru olarak işgücü piyasasına 
dahil edilmesinin en önemli getirilerinden birinin rekabetçilik artışı olacağı 
bilinmektedir. Küresel ekonominin dönüşen koşulları; şirketlerin ve buna 
bağlı olarak ülke ekonomilerinin giderek daha rekabetçi olması gereğini 
beraberinde getirmektedir. Teknolojinin ve ekonominin makro dinamikleri 
doğrultusunda, iş yaşamlarını ve üretim kalıplarını zamanında ve etkin 
biçimde dönüştürmeyi başarabilen ülkelerin ve şirketlerin küresel rekabette 
daha başarılı oldukları ve daha çok değer yarattıkları görülmektedir. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun Covid-19 salgını sürecinin global 
ekonomi üzerindeki etkilerinin de değerlendirildiği Küresel Rekabetçilik 
Raporu incelendiğinde Türkiye’nin bu rekabette öne çıkması adına yeni 
düzenlemelere ihtiyacı olduğu görülmektedir. “Yeni ekonomi ve işgücünün 
yeni ihtiyaçları için iş yasalarını ve sosyal korumayı yeniden düşünme” 
kapsamında yapılan sıralamada, Danimarka, Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya 
gibi ülkeler listenin başını çekerken, Türkiye ortalamanın altında kalarak 37 
ülke içerisinde 33. sırada konumlanmıştır. Bu değerlendirmede baz alınan 
ana düşünce dijitalleşmenin hızla yaygınlaşması ve tüm sektörlerde yeni 
teknolojilerin benimsenmesiyle birlikte, yasaların yeni çalışma biçimlerine 
ve yeni işgücü piyasası göstergelerine uyum sağlaması gerektiğidir. Online 
platformlarda serbest çalışma gibi pek çok yeni nesil çalışma biçimleri, 
dijital ekonomide yeni regülasyonlar ve standartlara olan ihtiyacı da 
artırmaktadır. Dijital platform ekonomisinin yanı sıra geleneksel ekonomi 
çapında da son gelişmeler ücret politikalarının yeniden gözden geçirilmesi 
gerektiğini göstermektedir. Bu şekilde çalışanların becerileri doğrultusunda 
değerlendirildikleri, ailelerine ve kişisel hobilerine zaman ayırabildikleri, 
insanlara, topluma, şirketlere ve ekonomiye yarar sağlayacak bir işgücü 
piyasasının temeli atılmalıdır.63 Türkiye’nin dijitalleşen ekonomideki bu yeni 
trendlere olan uyumunun ise ortalamanın altında olarak değerlendirilmesi, 
istihdam piyasalarındaki yeni düzenlemelere olan ihtiyacın zorunluluğunu 
vurgulamaktadır. 

63  Klaus Schwab & Saadia Zahidi, “How Countries are Performing on the Road to 
Recovery” World Economic Forum 2020 http://www3.weforum.org/docs/WEF_
TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf
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Önce küreselleşme, daha sonra da Sanayi 4.0 devrimi ekseninde 
şekillenen “yeni ekonomiyi”, önceki dönemlerden ayıran en önemli 
iki unsurdan birincisi; korumacılığın yerini küresel rekabetin alması, 
ikincisi ise geleneksel Fordist üretimin yerini değişen tüketim 
taleplerine bağlı olarak hızla ve sürekli biçim değiştiren yüksek katma 
değerli üretimin almasıdır. Bu iki temel dönüşüm; küresel ekonomide 
“rekabetçi” kalabilmek için; değişen koşullara hızla uyum sağlayabilen, 
“çevik (agile)” organizasyonlara sahip olmayı ve daha az girdi ile daha 
fazla değer üretmeyi sağlayacak teknoloji adaptasyonunu zorunlu hale 
getirmiştir. Bir başka deyişle, eskiden aynı/benzer sanayi ürününü, 
kalıplaşmış ve sürekli yüksek ölçekte tekrarlanan Fordist üretimle, 
önceden öngörebildiği talebe dönük olarak üreterek başarılı olan 
şirketlerin yerini, sürekli ve hızla değişen talebe aynı hız ve esneklikle 
cevap verebilen yeni dönemin “rekabetçi” şirketi almıştır. 

Daha çevik olmanın, daha hızlı adapte olabilmenin en önemli 
rekabetçilik unsurlarından biri haline gelmesi, geleneksel çalışma 
biçimlerinin dönüşümünü de zorunlu kılmaktadır. Çalışma yaşamında 
giderek azalan oranda olsa da halen baskın çalışma biçimi olan; 
belirsiz süreli sözleşmelerle, aynı iş yerinde, çoğu kez aynı işi yapmaya 
dayanan istihdam biçimi, önceki dönemin ekonomik dinamiklerine 
göre şekillenmiştir. Yeni ekonomide küresel düzeyde rekabetçi 
olabilmek için, daha “çevik” olmak, daha çevik olmak içinse çalışanların 
sayı, beceri ve niteliklerini, değişen koşullara sürekli adapte edilebilir 
kılmak bir zorunluluk olarak şirketlerin karşısına çıkmaktadır. Nitekim 
Workflex liderliğinde Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre, 
işverenlerin %94’ü 3 yıl içinde çevik ve esnek işgücü yapılarının 
rekabet için kritik önem teşkil edeceğini düşündüğünü belirtmiştir64.

Geleceğin çalışma modellerinin işgücü piyasalarına etkin biçimde 
dahil edilmesi, şirketlere “karma işgücüne” geçebilme imkanını 
tanıyacak ve buna bağlı olarak şirketlerin “çevikliğini” ve ekonominin 
“rekabetçiliğini” arttırma potansiyeli taşıyacaktır.

GELECEĞİN
ÇALIŞMA

MODELLERİ

KARMA
İŞGÜCÜ ÇEVİKLİK REKABETÇİLİK

Sanayi 4.0’ın biçimlendirdiği küresel ekonomide, çevikliğin yanı 
sıra, rekabetçi olabilmenin en önemli gereği yüksek katma değerli 
üretimdir. Çağımızın yüksek katma değerli üretim zincirlerinin 

64  Workflex, “İş Gücü Yapısı, Çalışan Tercihleri ve Geleceğin Çalışma Modelleri Türkiye 2021” 
Nisan 2021 https://workflex.com.tr/images/Gelecegin_calisma_modelleri_TR2021_
Arastirma_Raporu.pdf
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hemen hemen hepsinde, çok yüksek becerili işgücünün mekâna ve 
önceden tanımlanmış iş sürelerine/girdiye bağlı olmadan çalışarak 
ortaya koyduğu yaratıcı emeğin kilit rolü bulunmaktadır. Az bulunan 
bu becerilerin; verimli biçimde değer yaratma sürecinin parçası 
kılınabilmesi için geleneksel çalışma modellerinin katı kalıplarının 
ötesine geçilmesi, geleceğin çalışma modellerinin sisteme entegre 
edilerek, “karma işgücü” yaklaşımının benimsenmesi hayati önem 
taşımaktadır. Nitekim kurumların %63’ü önümüzdeki 12 ayda, 
kendilerini bekleyen en büyük tehdidin kritik yeteneklere erişim ve 
bu yetenekleri elde tutma zorluğu olduğunu söylerken, yarısından 
fazlası ise öncelikli olarak çevik bir yönetim stratejisi oluşturmaya 
odaklanacaklarını iletmektedir. Workflex’in yaptığı bu araştırmanın 
sonuçları göz önüne alındığında, kurumların geniş bir yetenek 
havuzuna sahip olma isteğinin öne çıktığı görülmektedir. Yeni Nesil 
Çalışma Modelleri Raporu kapsamında, işverenlerle yapılan anketten 
elde edilen sonuçlar ise bu kanıyı destekler niteliktedir. İşverenlerin 
yeni çalışma modelleri konusunda yöneltilen ifadeleri önem sırasına 
göre puanladıkları soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde, 
%85,5’lik yüksek bir oranda katılımcının bu yeni modeller ile daha 
geniş bir yetenek havuzuna sahip olmayı çok önemli/önemli olarak 
değerlendirdikleri görülmektedir. Covid-19 sürecinin getirdiği 
belirsizlik ortamında, çoğunluğu üretim sektöründe faaliyet gösteren 
işverenlerin daha esnek modellere karşı olumlu bir bakış açısı olduğu 
saptanmaktadır. Ek olarak işverenlerin %78,8 oranındaki çoğunluğu 
çalışanların çalışma süreleri üzerinde karar verdiği esnek modellerin 
çalışanların motivasyonları ve verimlilikleri üzerinde olumlu bir etkide 
bulunacağını onaylamaktadır. 

McKinsey’nin Türkiye özelinde yaptığı incelemede ise yapay zeka, 
otomasyon gibi dijital teknolojilerin benimsenmesiyle pek çok işin 
dönüşeceği ve yeni işlerin yaratılacağı öngörülmektedir. Oluşan 
bu istihdam dinamiklerinde şirketlerin yeni çalışma modellerini 
değerlendirmeleri gerektiğinin altı çizilmektedir. Şirketlerin “geleneksel 
kademeli iş yapış” yaklaşımından “esnek ve etkin çalışma” modeline 
kayan bir düzende ilerlemeleri gerektiği savunulmaktadır65. Değişen 
koşullara uyum sağlamak adına çevik bir organizasyonel yapıya sahip 
olmak gerekmektedir. Çevik çalışma modelleri bu dönüşüme ayak 
uydurabilecek ve hızlı karar alma süreçlerini beraberinde getirecektir 

Bu dinamikler ışığında, geleneksel çalışma biçimlerinin ötesine 
geçerek, yeni çalışma modellerinin iş yaşamına entegre edilmesinin 
şirketlere küresel ekonomide ihtiyaç duydukları çevikliği kazandıracağı 
ve yüksek katma değerli üretim zincirlerini etkin biçimde ayakta tutarak 
ekonomiyi rekabetçi kılmakta kilit önemde olacağı görülmektedir.

65  McKinsey&Company. “İşimizin Geleceği.” Ocak 2020. https://www.mckinsey.com/tr/~/
media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/turkey/our%20insights/
future%20of%20work%20turkey/isimizin-gelecegi-mckinsey-turkiye-raporu_ocak-
2020.pdf.
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Artan Verimlilik

Geleceğin çalışma modellerinin sisteme etkin entegrasyonunun en 
önemli potansiyel getirilerinin başında, üretimin ve ekonomik değer 
yaratma sürecinin her aşamasında belirgin verimlilik artışı gelmektedir. 
Özellikle Y ve Z kuşağı ile birlikte, insanların genel olarak yaşamdan 
ve çalışma yaşamından beklentilerinin radikal bir değişime uğradığı 
görülmektedir. Öncelikle genç kuşaklar olmak üzere, işgücünü 
oluşturan kesimlerin tamamı için iş-yaşam dengesi giderek daha 
fazla önemsenmeye başlanmış, iş yaparken kendini geliştirme ve 
kendini gerçekleştirme gibi unsurlar çalışma yaşamında mutluluğun 
ve verimliliğin temel unsurları haline gelmiştir. Önceki dönemlerde, 
çalışan mutluluğu ve motivasyonu için, kurumsal aidiyet, uzun süreli 
iş güvencesi ve öngörülebilirlik önemliyken, içinde bulunduğumuz 
dönüşüm çağında, iş tatmini, farklı deneyimlerle kendini geliştirme, 
özel yaşama daha fazla vakit ayırabilme, çalışma koşullarını özgürce 
belirleyebilme gibi unsurlar iş yaşamında mutluluğun ve verimliliğin 
ana kaynakları haline gelmektedir. 

Araştırma kapsamında pandemi döneminde evden çalışma deneyimi 
bulunan katılımcılara özellikle bu esnek model uygulamalarının iş 
motivasyonları üzerindeki etkileri sorulduğunda çoğunluğun trafik 
gibi stres faktörlerinden uzak oluşu, hobilerine ve kişisel gelişimlerine 
daha fazla zaman ayırma imkanına ulaşmasının iş motivasyonları 
üzerinde olumlu etkileri bulunduğu görülmüştür. Sonuçlar mercek 
altına alındığında, evden çalışma modelini deneyimlemiş katılımcıların 
%74,4’ü “Ofisten eve gidiş sürecinde yaşadığım trafik, mesafe uzunluğu 
gibi stres faktörlerinden uzaklaşmam çalışma motivasyonumu olumlu 
yönde etkiliyor” ifadesi nezdinde olumlu görüş bildirirken %70,7 
oranındaki çoğunluk ise “hobilerime, kişisel gelişimime daha fazla 
zaman ayırma fırsatı buluyorum” ifadesine kesinlikle katıldığını/
katıldığını belirtmiştir. Buna ek olarak, katılımcıların %82,7 oranındaki 
ezici çoğunluğu ise evden çalışma ile birlikte teknolojiyi çok daha 
kolay ve verimli bir şekilde kullanmaya başladığını onaylamıştır. Bu 
anlamda dijital çağın trendlerine uyumlu olarak, bu esnek modelin 
aynı zamanda çalışanların teknolojik okur-yazarlığına fayda sağladığı 
tespit edilmiştir. 
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Grafik 8. İfadelere olan katılım durumunuzu bildirin. (n=469)
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Kaynak: TİSK Çalışan Anketi

Çalışan katılımcılara “İdeal iş tanımınızda hangisinin olmasını isterdiniz?” sorusu yöneltildiğinde; katılımcıların 
%40,1 oranındaki önemli bir kısmı “çalışma sürelerim üzerinde karar verebilmek” şeklinde cevap verirken, 
%25,2 ile “bazı zamanlar çalışacağım yeri seçebilmek” ikinci en çok seçilen cevap olmuştur. Yakın bir 
oranda, katılımcıların %23,1’i ise bu soruya “iş yükümü bağımsız olarak yönetebilmek” cevabını vermiştir. 

Grafik 9. İdeal iş tanımızda aşağıdakilerden hangisinin olmasını isterdiniz? (n=958)
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Kaynak: TİSK Çalışan Anketi

Geleceğin çalışma modelleri; bireylere iş-yaşam dengeleri üzerinde daha fazla söz sahibi olma şansı 
tanıyarak, çalışma saatleri, dönemleri ve mekânında esneklik sağlayarak, kariyerlerini yaşam döngülerindeki 
dönemsel değişikliklere göre şekillendirme olanağı vererek, kariyer yolculukları boyunca nitelik-beceri 
dönüşümleri doğrultusunda iş değişikliklerine ve farklı deneyimlere daha fazla alan açarak belirgin bir 
verimlilik artışı vaat etmektedir.
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Geleceğin çalışma modellerinin, verimlilik artışına sağlayabileceği 
olası katkılar, yalnızca çalışanların artan iş tatmini ve motivasyonuyla 
sınırlı değildir. Bunun yanı sıra, geleneksel çalışma modellerinin 
ötesine geçilerek, daha esnek ve karma modellerin benimsenmesinin 
çeşitli biçimlerde ve üretim/değer yaratma zincirinin çeşitli 
aşamalarında, operasyonel verimliliği belirgin biçimde arttırması 
mümkündür. Giderek sertleşen küresel ekonomik rekabet koşulları 
doğrultusunda, üretim ve tedarik zincirlerinin “tam zamanında (just-
in-time)” ve “tam gerektiğinde (just-in-case)” adapte olabilecek ve 
tepki verebilecek şekilde organize edilmesi verimliliğin olmazsa 
olmazı halini almıştır. Tam zamanında ve tam gerektiğinde üretimin 
talep doğrultusunda yapılabilmesi ve gereken tedariğin sürdürülebilir 
biçimde sağlanabilmesi, şirketlerin tam o anda ihtiyaç duydukları 
doğru beceri ve niteliklere sahip çalışanlara hızla erişebilmesine 
bağlıdır. Dolayısıyla küresel ekonominin dinamik koşulları altında 
verimliliğin olmazsa olmazı; işgücü piyasasının hızlı değişen piyasa 
koşulları karşısında adaptif olabilmesidir. 

Bu bağlamda, geleceğin çalışma modellerinin sisteme dahil edilmesi, 
şirketlere değişen koşullar doğrultusunda ortaya çıkan beceri açıklarını 
tam gerektiğinde hızla kapatabilme, daha geniş bir beceri havuzuna 
erişebilir olma imkânı tanıyacak ve işgücü piyasasında “beceri 
uyumsuzlukları (skill mis-match)” kaynaklı “sürtünmeyi (friction)” 
azaltarak verimliliği arttırabilecektir. Örneğin uzaktan çalışmanın 
kurumsallaşması ve çalışma yaşamının kalıcı normlarından biri haline 
gelmesi, şirketlerin küresel düzlemde çalışmasına, çalışanların ise 
küresel düzlemde iş arayabilmelerine-çalışabilmelerine olanak 
sağlayarak beceri ve istihdam havuzunun hem arz, hem de talebini 
genişletebilecektir. Bunun yanı sıra, şirketler içinde bulundukları 
rekabet ve piyasa koşulları ışığında gerekli gördüklerinde, proje bazlı 
ekipleri tam zamanında, dönemsel olarak tam ihtiyaç duydukları beceri 
setiyle kurabilecek ve bu da çok ciddi bir operasyonel verimlilik artışı 
anlamına gelecektir. 

Geleceğin çalışma modellerinin, şirketler için operasyonel verimlilik 
vaat ettiği bir başka kanal ise, “değer odaklı” çalışma, daha az iç süreç/
bürokrasi ve daha yatay hiyerarşi gibi organizasyonel boyutlardır. 
Şirketlerin, geleneksel çalışma modelini, uzaktan çalışma, proje 
bazlı çalışma, çağrı üzerine çalışma gibi esnek çalışma modelleriyle 
desteklemesi ve “karma işgücü” yaklaşımına geçmesi, sabit mesai 
ile özetlenen çalışan zamanının değil, sonucun ve yaratılan değerin 
odağa alınabildiği daha verimli bir operasyonel yapıyı beraberinde 
getirecektir. Bunun yanı sıra, karma işgücü modelini benimseyen 
şirketlerin/organizasyonların, geleneksel modellerin katılığından 
kaynaklı ek operasyonel maliyetleri, hiyerarşik ve bürokratik süreçleri 
hafifleterek daha çevik ve verimli bir yapıya geçmesi mümkün hale 
gelebilecektir. 
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modellerinin, şirketler 

için operasyonel 
verimlilik vaat ettiği bir 
başka kanal ise, “değer 

odaklı” çalışma, daha 
az iç süreç/bürokrasi 

ve daha yatay hiyerarşi 
gibi organizasyonel 

boyutlardır. 
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Kayıt Dışı İstihdamın Azaltılması

Rekabetçilik ve verimlilik kazanımları dışında, geleceğin çalışma 
modellerinin işgücü piyasalarına ve çalışma hayatına kalıcı ve geniş 
kapsamlı olarak entegre edilmesinin sağlayacağı en büyük ekonomik 
ve toplumsal katkı, kayıtlı istihdamın, işgücü piyasasında dezavantajlı/
kırılgan gruplar başta olmak üzere artması olacaktır. Zira mevcut normu 
oluşturan geleneksel çalışma biçimleri günümüz koşullarında; yeni 
ekonomide merkezi rolde olan birçok işin gerekleriyle yapısal olarak 
uyumlu olmaması, aktif nüfus içinde yer alan kesimlerin ve insanların 
bir kısmının beklenti, ihtiyaç ve imkanlarına cevap vermemesi ve 
yarattığı yüksek işgücü maliyeti nedeniyle kayıtlı istihdamı kısıtlayan 
bir katılığa dönüşmektedir. Geleceğin çalışma modellerini işgücü 
piyasası içinde kurumsallaştıracak bir esneklik yaklaşımı, farklı 
kesimler için farklı biçimlerde tezahür eden bu katılıkları ortadan 
kaldırarak gerek işgücüne katılımı gerek toplam istihdamı gerekse 
toplam istihdam içindeki kayıtlı istihdam oranını artıracaktır. 

TÜİK’in 2018 Hane Halkı İşgücü araştırması verilerine göre, 2018 yılı 
itibariyle Türkiye’de 9 milyon 600 bin kayıt dışı çalışan bulunmaktadır. 
Bu tüm istihdamın %33,4’lük önemli bir oranının güvencesiz olarak 
çalıştığına işaret etmektedir. Çalışma hayatında bulunan 16-24 
yaş arası gençlerin neredeyse yarısı (%42,6) güvencesiz olarak 
çalışmaktadır. Gençler arasında oldukça yaygın olan kayıt dışı 
çalışma kadınlarda da yüksek seviyelerde gerçekleşmektedir. Kadın 
çalışanların %42,2’si sosyal güvence haklarından yararlanamazken 
bu oran erkek çalışanlarda %29,4’e düşmektedir. 66 Yapılan bu 
karşılaştırma sonucunda cinsiyete dayalı farkın oldukça dikkat 
çekici olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Çalışma durumlarına göre 
bir inceleme yapıldığında ise kayıt dışı çalışmanın “kendi hesabına 
çalışan” ve “ücretsiz aile işçisi” gruplarında da oldukça yüksek 
oranlarda seyrettiği görülmektedir. Yapılan bu incelemeler ışığında 
kayıt dışılığın özellikle gençler ve kadınlarda yaygın bir durum olduğu 
ve bu dezavantajlı gruplarda kayıt dışılık oranlarının genel ortalamaların 
üstünde gerçekleştiği gözlenmektedir. Türkiye’de 2018’den bu yana 
toplam istihdam içerisinde her ne kadar kayıt dışılık oranlarında 
bir düşüş trendi gözlense de neredeyse her 3 çalışandan 1’i kayıt 
dışı bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. Yeni nesil çalışma 
modelleri, sunduğu güvenceli istihdam imkanları ile kayıt dışılık 
oranlarını düşürmekte ve heterojen grupları istihdam piyasalarına 
entegre etmektedir. Literatür taramasında bahsi geçen, bu modellerin 
uygulandığı ülkelerdeki kayıt dışı istihdam oranları incelendiğinde ise 
Türkiye’nin bu ülkelere kıyasla kayıt dışı istihdam oranının yüksek 
olduğu gözlenmektir. Örneğin Belçika’da kayıt dışı istihdam %13,5 
iken Litvanya’da bu oran %12,6 , Almanya’da %10,2 , Hollanda’da ise 
%9,4 seviyesinde gerçekleşmektedir67. 

66  Elif Kara, “Covid-19 Pandemisi ve Türkiye’de Kayıt Dışı Çalışanlar”, Turkish Studies 15(6), 
2020 : 603-619 https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44505

67  ILO. “Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture.” 2018. https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/
wcms_626831.pdf.

Geleceğin çalışma 
modellerinin işgücü 
piyasalarına ve 
çalışma hayatına 
kalıcı ve geniş 
kapsamlı olarak 
entegre edilmesinin 
sağlayacağı en 
büyük ekonomik 
ve toplumsal katkı, 
kayıtlı istihdamın, 
işgücü piyasasında 
dezavantajlı/kırılgan 
gruplar başta olmak 
üzere artması 
olacaktır.

Yeni nesil çalışma 
modelleri, sunduğu 
güvenceli istihdam 
imkanları ile kayıt 
dışılık oranlarını 
düşürmekte ve 
heterojen grupları 
istihdam piyasalarına 
entegre etmektedir.
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Grafik 10. Türkiye’de tarım dışı sektörlerde kayıt dışı çalışanların oranı (Mart 2020 - Temmuz 2021)
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Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri

Pandemi dönemi özelinde bir inceleme yapıldığında ise 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle tarım dışı sektörlerde 
kayıt dışı çalışanların oranının artışa geçtiği görülüyor. Mart 2020’de kayıt dışı çalışanların tüm çalışanlardaki 
oranı %19 seviyesinde seyrederken bu oran Temmuz 2020’de %19,4’e, Ağustos 2020’de ise %21,3’e 
yükseldiği görülüyor. 2020 yılının Eylül ve Kasım ayları arasında ise bu oran %20 seviyesinin üstünde 
seyrediyor. Bu anlamda pandemi döneminin sosyal güvenceli bir şekilde çalışma oranı üzerinde geçen yılın 
ikinci ve üçüncü çeyreklerinde önemli bir etkisi olduğu görülüyor. Cinsiyete göre bir inceleme yapıldığında 
ise genel anlamda Covid-19 salgının başlangıcı itibariyle kayıt dışı çalışma oranının daha yüksek seviyede 
olduğu görülüyor. Ekonomik krizin dezavantajlı grupları daha çok etkilediği düşünüldüğünde, salgının 
ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlarının, kadınların kayıt dışı istihdam oranları üzerinde de olumsuz 
etkisi net bir şekilde görülüyor. 

Grafik 11. Cinsiyet gruplarına göre Türkiye’de tarım dışı sektörlerde kayıt dışı çalışanların oranı 
(Mart 2020 - Temmuz 2021)
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Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri
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Grafik 12. Aradığınız işin sağlamasını istediğiniz kriterleri göz önüne alarak, sayacağım kriterleri 
önem durumuna göre puanlayınız. (1- Önemli değil, 2- Ne önemli ne önemli değil, 3- Önemli) (n=829)
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Sigorta sağlaması

Uzun dönem 
çalışabileceğim bir iş olması 

İşten çıkarılma durumunda 
kıdem tazminatımın ödenmesi

Maaş aralığı

İş deneyimi ve beceri 
kazandırması

Eğitim aldığım alana uygun bir 
sektörde faaliyet göstermesi

Esnek çalışma saatleri

Evime yakın olması

Tam zamanlı bir iş olması

Kaynak: TİSK İşsiz Anketi

Araştırma kapsamında, işsiz katılımcılara aradıkları işin sağlamasını 
istedikleri kriterler sorulduğunda, ilk sırada sosyal güvence arayışı 
olduğu görülmüştür. Bu anlamda katılımcıların büyük çoğunluğu 
(%78,6) aradıkları işin sigorta sağlamasının önemli olduğunu ifade 
etmiştir. 

Geleneksel çalışma biçimlerinin tek norm olmasının, günümüz 
ekonomisi içinde yarattığı birinci kısıt doğrudan bazı iş tipleri ile 
yapısal olarak uyumsuz olması, onları görmemesi ile ilgilidir. Günümüz 
ekonomisinde önemli değer yaratan, bilgi ve bilişim teknolojileri 
odaklı işler, yaratıcı bireysel çalışmaya dayanan işler gibi birçok 
iş kolu, giderek kurumsallaşmasına ve ekonomik yaşamda daha 
merkezi bir yer tutmasına rağmen, belirli bir mekânda, belirsiz süreli 
sözleşmeyle, tek bir işte, belirli bir işlevi yerine getirmek üzere uzun 
süre çalışmaya dayalı geleneksel çalışma normu ile yapısal olarak 
uyumsuzdur. Bu uyumsuzluk, giderek önem kazanan birçok iş 
tipinin, formel işgücü piyasası içinde görünür olmamasına ve kayıtlı 
istihdama dahil olamamasına neden olmaktadır. Geleceğin çalışma 
modellerinin sisteme entegre edilmesi ve bu yeni iş tiplerine de uygun 
bir çalışma düzeninin, güvence ve gerektiğinde sosyal destek de dahil 
olmak üzere kapsayıcı bir çerçeve ile oluşturulması bu yeni iş tiplerini 
formel/kayıtlı istihdama dahil edecek ve istikrarlı iş kolları haline 
gelebilmelerini sağlayacaktır. 

Geleceğin çalışma 
modellerinin 
yeterince 
kurumsallaşamamış 
olmasının yarattığı 
ikinci kısıt, aktif 
nüfus içinde yer 
alan ve belirli şartlar 
mevcut olduğunda 
işgücüne aktif 
katılabilecek olan 
kesimlerin işgücüne 
katılamamasıdır.
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Ek İstihdam Yaratılması

Geleceğin çalışma modellerinin yeterince kurumsallaşamamış olmasının yarattığı ikinci kısıt, aktif nüfus 
içinde yer alan ve belirli şartlar mevcut olduğunda işgücüne aktif katılabilecek olan kesimlerin işgücüne 
katılamamasıdır. Bu boyut, işgücüne geleneksel çalışma modelleri kapsamında katılabilmesi görece daha 
güç olan kadınlar, engelliler, belirli yaşın üstündeki emekliler, gençler gibi kesimler için özellikle önemlidir. 
Geleceğin çalışma modellerinin sisteme entegre edilmesinin ve genel olarak çalışma hayatında esnekliğin 
25-54 yaş arası erkek çalışan popülasyonun baskın olduğu iş gücü piyasalarına, gençler, kadınlar ve 54 
yaş üstü bireylerin de katılımı açısından önemli imkanlar sağladığı gözlenmiştir. Nitekim işsiz olup iş arayışı 
bulunmayan katılımcılara bunun sebebi sorulduğunda, katılımcıların yarısından fazlası (%54,3) bunun 
sebebini “ev içi sorumlulukların sebebiyle çalışmam mümkün değil” seçeneğiyle açıklarken, %24 ise “iş 
arayışım oldu fakat bulamadığım için artık aramıyorum” cevabını vererek, cesareti kırılmış grup olarak öne 
çıkmıştır.  Verilen yanıtlar cinsiyete göre incelendiğinde ise kadın katılımcıların %70,1 oranındaki büyük 
çoğunluğunun “ev içi sorumluluklarım sebebiyle çalışmam mümkün değil” cevabını verdiği görülürken bu 
seçeneği ise erkek katılımcıların yalnızca %6,3’ü tercih etmiştir. 

Grafik 13. Neden iş arayışınız bulunmuyor? (n=129)

Ev içi sorumluluklarım 
sebebiyle çalışmam 
mümkün değil

İş arayışım oldu fakat 
bulamadığım için artık 
aramıyorum 

Maddi durumum iyi 
olduğu için böyle bir 
arayışım yok 

Diğer

%7,2%8,2%14,4

%70,1
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Kaynak: TİSK İşsiz Anketi

Araştırma sonuçlarına da yansıdığı üzere, büyük çoğunluğu hayatının bir döneminde istihdama katılmış olan 
kadınlar, çoğu kez ev içi sorumlulukları nedeniyle tam zamanlı, kayıtlı istihdama katılamaz hale gelerek, bu 
istihdam tipine kurumsallaşmış bir alternatif de bulamadıkları için kayıtlı istihdamdan tamamen kopmaktadır. 
Bu durum, kadınların işgücüne katılımını ve kadın istihdamını azaltmasının yanı sıra, kadınları yaşamlarına 
uygun olan çalışma tiplerinde kayıtsız çalışmaya itmektedir. 

EV HANIMI: Çocukları 
büyüdükten sonra iş 

hayatına katılmak isteyen 
ev hanımı, tam zamanlı 

olmayan iş bulmakta 
güçlük çekmektedir.

Ev hanımı yarı zamanlı 
çalışma modeli sayesinde 
hem ev işleriyle ilgilenmek 
için zaman bulmakta hem 

de aile bütçesine katkı 
sağlamaktadır.
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Kadınların yanı sıra, istihdam bakımından diğer kırılgan gruplar olan 
engelliler ve 54 yaş üzeri emekliler de çeşitli nedenlerle tam zamanlı, 
geleneksel çalışma modeli ile işgücü piyasasına katılmakta güçlük 
çekmektedirler.

Geleceğin çalışma modellerinin yeterince kurumsallaşmaması, 
gençlerin kayıtlı istihdamı bakımından da çok önemli bir fırsatın 
kaçırılması anlamına gelmektedir. Yapılan çalışmalar, gençlerin işgücü 
piyasasına katılımını sağlayabilmek için, yarı-zamanlı çalışma, mini 
işler, çağrı üzerine çalışma, proje bazlı çalışma gibi alternatif çalışma 
modellerinin etkin bir geçiş mekanizması teşkil ettiğini göstermektedir.

Kadınların yanı sıra, 
istihdam bakımından 
diğer kırılgan gruplar 
olan engelliler ve 54 
yaş üzeri emekliler de 
çeşitli nedenlerle tam 
zamanlı, geleneksel 
çalışma modeli ile 
işgücü piyasasına 
katılmakta güçlük 
çekmektedirler.

Grafik 14. Sizce iş bulamamanızın temel sebebi nedir? (n=496)
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Kaynak: TİSK İşsiz Anketi

Bu bağlamda, çalışma kapsamında işsiz olup iş arayışı bulunan katılımcılara iş bulamamalarının altında yatan 
temel sebep sorulduğunda katılımcıların %27,2’si yaşadıkları şehirde iş imkanlarının sınırlı olmasını öne 
sürmüştür. Bu anlamda, yeni nesil çalışma modelleri altında uzaktan çalışma ile istihdam edilebilecek bir 
kitlenin iş piyasaları dışında kaldığı görülmüştür. Öte yandan, katılımcıların öne sürdüğü sebepler arasında 
ise çalışmayı planladıkları sektörde istihdam arayışının bulunmaması ve yeterli deneyime sahip olmamaları 
öne çıkmaktadır. Yeni nesil çalışma modelleri bu anlamda hem yeni istihdam kapılarını aralaması hem de yeni 
mezun gençlere deneyim kazandırması açısından önemli katkılar sunmaktadır. Özellikle ortaklaşa çalışma 
gibi tek bir pozisyon için birden fazla kişinin istihdam edilebildiği dönüşümlü çalışma modelleri, artan genç 
işsizlik oranlarını düşürmek ve bu genç nüfusa akademik hayatları sonrası iş deneyimi ve mesleki beceri 
kazandırmak adına dikkate alınması gereken esnek modeller arasında yer almaktadır. Dünya üzerindeki 
örnekleri incelendiğinde, Macaristan ve Birleşik Krallık’ta ortaklaşa çalışma modelinin kadın istihdam 
oranları üzerinde de olumlu etkileri görülmektedir. 
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OKURKEN ÇALIŞMAK İSTEYEN 
ÖĞRENCİ: Üniversitedeyken 
aynı zamanda cep harçlığını 
çıkarmak isteyen öğrenci ders 
programına uyan esnek bir iş 
aramaktadır.

YENİ MEZUN GENÇ: 
Üniversiteden yeni mezun olan 
genç bir an önce iş gücüne 
katılıp hem deneyim kazanmak 
hem de aile bütçesine katkı 
sağlamak istemektedir.

Yeni mezun genç uzaktan 
çalışma modeli sayesinde iyi 
bir firmada staj bulmuştur ve 
staj süresi bitince firmada tam 
zamanlı çalışmaya başlamıştır.

Üniversite öğrencisi kişi online 
platform üzerinden çalışma 
modeli sayesinde üniversite 
sınavına hazırlananlara ders 
vermeye başlamıştır.

Ortaya çıkan bu tabloya işveren kanadından bakıldığında ise ek 
istihdam kapsamında önemli sonuçlara ulaşılmaktadır. İşverenlerin 
%28,6’sı yeni nesil modellerin uygulanması ile istihdamlarında %6 ila 
%10 arası bir artış beklerken bu artışın %11 ila %20 arasında olacağını 
öngörenler %8,8 seviyesindedir. %62,5 oranında katılımcı ise artış 
beklentilerinin %5’ten az olduğunu söylemektedir. Bu anlamda, Şubat 
2021 baz işgücü değerleri dikkate alındığında, kötümser senaryoda 
dahi 740 bin ek istihdam öngörülmektedir.  
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%11 ila %20 arasında 
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%8,8 seviyesindedir.

Grafik 15. Uygun koşulların oluşması durumunda yeni nesil çalışma modellerinin istihdamınızı ne 
kadar artıracağını düşünüyorsunuz? (n=283)

%8,8

%28,6

%62,5
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Kaynak: TİSK İşveren Anketi
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Sonuç olarak, geleceğin çalışma modellerinin sisteme entegre 
edilmesi ve bu doğrultuda işgücü piyasalarının daha fazla esnekliğe 
kavuşturulması gerek işgücüne katılımı, gerekse toplam kayıtlı istihdamı 
belirgin biçimde arttırma, işsizliği azaltma potansiyeli taşımaktadır. 
Öncelikle gerek maliyeti gerekse bürokratik yükü ve riski özellikle 
küçük ve orta ölçekli işletmeler için oldukça yüksek olan geleneksel 
istihdam biçiminin tek formel istihdam normu olarak kalması, 
ekonomide yer alan toplam işgücü talebini azaltmakta, ekonominin 
verimli koşullar altında yaratabileceği istihdam potansiyelinin altında 
iş yaratması sonucunu doğurarak işsizliğe neden olmaktadır. Özellikle 
küçük ve orta ölçekli işletmelere, geleceğin çalışma modelleri ile 
alternatif formel istihdam yaratma imkanları tanınması durumunda 
işgücü talebinin artması ve işsizliğin azalması mümkün olacaktır. 
Bunun yanı sıra, alternatif çalışma biçimlerinin kurumsallaşması, kişisel 
koşulları nedeniyle formel tam zamanlı istihdamda yer alamayan ve 
işgücüne katılmaktan vazgeçen dezavantajlı kesimleri işgücü piyasası 
içine çekerek, işgücüne katılım oranını arttıracaktır. Yeni ekonomide 
önemli yer tutan, ancak yapısı itibariyle geleneksel çalışma biçimlerine 
uygun olmayan iş tiplerinin formel işgücü piyasasında görünür/tanınır 
hale gelmesi de, bu işlerde çalışanları da sisteme dahil ederek gerek 
toplam formel istihdamı arttıracak, gerekse kayıt dışı çalışmayı ve 
işsizliği azaltıcı etki yapacaktır.

KAYIT DIŞI ÇALIŞAN: Eskiden 
günlük işlere giden ve elden 
ücret alan kişi artık sosyal 
güvencesinin olduğu bir işte 
çalışmak istemektedir.

Eskiden kayıt dışı işlerde 
çalışan ve elden ücret alan kişi 
fatura bazlı çalışma modei 
sayesinde sosyal güvenceye 
sahip olur.

Özellikle küçük 
ve orta ölçekli 
işletmelere, 
geleceğin çalışma 
modelleri ile 
alternatif formel 
istihdam yaratma 
imkanları tanınması 
durumunda işgücü 
talebinin artması ve 
işsizliğin azalması 
mümkün olacaktır.
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7. Sonuç
Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik krizin istihdam piyasaları 
üzerindeki olumsuz sonuçlarına karşın uzaktan çalışma modelinin pek 
çok sektör çalışanı tarafından deneyimlenmesi, geleneksel çalışma 
biçimine alternatif modellere olan ilgiyi de artırdı. Esnek çalışma 
modelleri konusunda oluşan bu farkındalık ve olumlu algı, Türkiye 
adına bir dönüşümün başlangıcı olabilir. Oldukça genç ve dinamik 
bir nüfus yapısına sahip olan Türkiye, potansiyelini kullanmak için 
bu modellerin uygulanması konusunda gerekli yasal düzenlemelerin 
temelini atarak hem işveren hem de çalışanların haklarını koruyan 
esnek modelleri teşvik edecek mekanizmalar geliştirmelidir. 

Öte yandan salgın ile birlikte hız kazanan dijital dönüşüm hareketinde, 
firmaların rekabetçi piyasa koşullarına adapte olması ve küresel 
rekabet gücünü artırabilmeleri için de esneklik önemli bir konsept 
haline geldi. Devlet teşviklerinin yanında, insan kaynaklarının 
organizasyonu da Türkiye’de esnek modellerin uygulamalarının 
yaygınlaştırılması için kritik bir rol oynuyor. 

Firmaların çalışan memnuniyetini sağlamaları, çalışanların verimliliğini 
artıracak yeni uygulamalara başlamaları da üretim kapasitelerini 
arttırmak adına da oldukça önemli. Bunlara ek olarak, firmaların, 
dijitalleşen çağda yetenek açığı gibi sorunların üstesinden gelmek 
adına geleneksel kademeli iş yapış şekillerine alternatif esnek ve 
etkin çalışma modellerini değerlendirmeleri büyük önem arz ediyor. 

Yeni Nesil Çalışma Modelleri Raporu kapsamında çalışan, işveren ve 
işsiz katılımcılarla gerçekleştirilen anketlerin sonuçları incelendiğinde 
esnek çalışma konusunda üç grubun da olumlu bir bakış açısına sahip 
olduğu ve salgın sonrası döneme dair beklentilerinin paralel olduğu 
saptanıyor. Türkiye’nin önemli sorunları arasında değerlendirilebilecek 
işsizlik, genç işsizliği, kayıt dışılık, kadın istihdamı, dezavantajlı grupların 
güvencesiz çalışma koşulları ve bu grupların istihdam piyasalarına 
katılamamaları gibi süregelen problemlerin kronikleşmemesi adına 
dünyada uygulaması bulunan güvenceli esnek modellerin uygulanması 
konusu karar alma mercilerinin gündem başlıkları arasında ivedilikle 
yer bulmalıdır. Bu kapsamda;  

 � Mevzuattaki mevcut modellerde katı korumacı yaklaşımların 
azaltılması,

 � Mümkün olan tüm yeni çalışma biçimlerinin tamamının açık 
tanımlarının, uygulama şekillerine ilişkin düzenlemelerle 
mevzuatımıza dahil edilmesi,

 � İşveren ve işçi görüşleri de alınarak yeni nesil çalışma modellerine 
ilişkin sosyal güvence mekanizmalarının kurgulanması ve hak 
kaybı olmadan esnek modellerin uygulanabilirliğinin sağlanması,

 � Uzaktan/Evden Çalışma gibi modellerin yaygınlaşabilmesi için 
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bürokratik bilinmezliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler 
yapılması,

 � Kadınlar, gençler, engelliler gibi spesifik gruplara avantaj 
sağlayacak iş modellerinin uygun teşvik mekanizmaları ile uyumlu 
şekilde yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemeler getirilmesi, 

 � Ev işleri ve çocuk bakımı gibi sorumlulukların yüklendiği 
kadınların da istihdam piyasalarına katılması amacıyla yurt dışında 
uygulaması mevcut ortaklaşa çalışma modeli gibi esnek çalışma 
modellerinin uygulamalarının yaygınlaştırılması, 

 � Mevcut konjonktürde Türkiye’nin önemli bir sorunu olan genç 
işsizliği ile mücadele kapsamında hem gençlerin iş deneyimi 
kazandığı hem de işverenin maliyet ve verimlilik özelinde kazanım 
sağladığı esnek modellerin uygulamalarının yaygınlaştırılması,

 � Özellikle kadın çalışanların, kayıtsız bir iş gücü sunmaları 
sebebiyle, yüksek oranda seyreden kayıt dışı istihdam oranlarının 
önüne geçmek adına hem çalışan hem de işverenlere fayda 
sağlayan güvenceli esnek modellerin uygulanabilir olması ve bu 
yeni nesil çalışma modellerinin yaygınlaştırılması adına işverene 
gerekli teşviklerin sağlanması ve bu teşvik mekanizmalarının 
geliştirilmesi, 

 � Şirketlerin İnsan Kaynakları (İK) desteği ile esnek çalışma 
modellerini destekleyici bir organizasyon kültürü oluşturması,

 � Esnek çalışma koşullarındaki eksiklikleri gidermek adına 
sektörün ve işletmenin özel koşullarına göre düzenlenebilecek 
toplu sözleşmeler yapılması, 

 � İşlere ve çalışanlara eşit muamele ilkesiyle, esnek çalışma 
modelleriyle çalışanların, geleneksel modelde çalışanlarla eşit 
şekilde korunacağının teminatının sağlanması,

 � Oluşturulacak mevzuatın işverenlerin ve çalışanların hakları ve 
sorumluluklarına dair farkındalıklarını arttırmayı hedeflemesi, 

 � İşgücü piyasalarının tüm aktörlerinin sürece katılımının sağlanarak 
esneklik konusunda var olan yanlış algılamaların ortadan kalkması 
için sosyal tarafların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, 

 � Tüm aktörlerin katılımını sağlamak adına esnekliğin gelişmiş ülke 
işgücü piyasalarına olumlu etkilerinin ortaya konması, 

 � İşçi ve işveren kesiminin kendi açılarından esnekliği farklı 
algılamaları işbirliği ve ortak harekete engel teşkil edebileceğinden 
devlet ve sosyal tarafların bu yapıcı diyalogların önünü açması ve 
üzerlerine düşen görevleri belirlemesi,

 � Güvenceli esnekliğin gerçekleştirilmesi için belirli süreli hizmet 
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sözleşmelerinin yapılmasının önündeki engellerin kaldırılması, iş 
değiştirme ve işe uyumu kolaylaştıran aktif istihdam politikalarının 
yürürlüğe konması, yaşam boyu öğrenim ve iyi bir sosyal güvenlik 
sisteminin kurulması, 

 � Esnek çalışma modellerinin özel hayat-iş hayatı sınırlarını ihlal etme 
riskine karşı, ülke çapında çalışanları koruyucu mekanizmaların 
devreye sokulması, 

Türkiye’nin kalkınma planlarında da bahsi geçen hedeflerine ulaşması 
açısından değerlendirilmesi gereken öncelikleri arasında olmalıdır. 
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