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GİF Bilgi Notu – İş Yerlerinde Yeni Çalışma Koşulları 

 

Hazırlayan: Selim Yenel 

 

COVID-19, 2020 yılını hiç beklenmedik bir şekilde biçimlendirdi. Buna karşın toplum 

bu duruma büyük ölçüde çabuk uyum sağladı. Salgın kontrol altına alındıktan sonra 

eski düzene dönülmeyeceği sanılmaktadır.  Bu durum belki zaten daha önceden de 

uzaktan çalışmaya başlamış sektörler için doğru olabilir. Uzaktan çalışma yeni bir 

unsur değildir. Ancak yeni olan, COVID-19’un bunu hızlandırması ve yeni bir temel 

yaratmasıdır. Belki bu duruma zaten erişecek idik. Salgın sadece bunu hızlandırdı. Bu 

yeni ortamın olumlu ve olumsuz yönleri tartıldıktan sonra kalıcılığını göreceğiz. Yeni 

olası durumla ilgili görüşlerimizi sunmak isteriz. 

Evden çalışıyorsanız büyük ihtimalle eskisinden daha geç kalkıyor, kravat, ceket ve iş 

gömleğinizi kullanmıyorsunuz. Daha önce işe kamu araçları ile gidiyor idiyseniz 

bundan kurtuldunuz. Arabayla gidiyor idiyseniz, trafiğe girmiyor, zaman ve benzinden 

tasarruf ediyor, hava kirliliğine katkıda bulunmuyorsunuz. Park yeri aramıyor, 

kendinize veya arkadaşınıza kahve almıyorsunuz. Öğlen yemeğine çıkmanıza gerek 

olmuyor, iki adımda mutfağa istediğiniz zaman gidebiliyorsunuz. Sevdiklerinizle bir 

yandan ilgilenebilirken işlerinize devam edebiliyorsunuz. Dairedeki odanızı kimseyle 

paylaşmıyor, meraklı iş arkadaşlarınızdan kurtuluyor ve en önemlisi taciz 

olasılıklarından endişe etmiyorsunuz. Birçok toplantıya uzaktan katılabildiğinizden 

seyahatlerin sıkıntılarını yaşamıyorsunuz. 

Buna karşın, eğer sosyal bir kişiyseniz yeni arkadaşlıklar kurmakta zorlanabilirsiniz. İş 

yerinde yükselmek için gerekli temasları kaçırabilirsiniz. Genelde yalnızsınız. İki 

boyutlu sanal toplantılar gerçek ortamı yansıtmadığı gibi istediğiniz bilgilere 

erişemeyebilirsiniz. Bilgisayarınıza, tabletinize veya akıllı telefonunuza, her an 

gelebilecek soru veya taleplere cevap verebilmek için sürekli bakmak zorundasınız. 

Uzayan toplantılar nedeniyle sürekli ekran karşısında durmak zorunda kalabilirsiniz. 

Öte yandan maaşınız da azalabilir. 

Yukarıda izah edildiği üzere yeni koşullarda çalışmanın yararları kadar olumsuz 

yanları da vardır. Bunları tartarak yeni bir çalışma ortamı belirlenmelidir. Gerçekten 

de büro alanları küçülebilir, daha az seyahat ihtiyacı olabilir, böylece şirket tasarruf 

sağlayabilir ve maaşlarda azalma ihtimali bertaraf edilebilir.  

Geçmişte terörizm seyahat etme şekillerini değiştirmişken 11 Eylül önlemleri 

katlamıştı. COVID-19 şimdi buna sağlık önlemlerini ekleyecek. Bir yerden bir yere 

gitmek iyice zahmetli hale gelecek.  

Ancak birbirimizden gerçekten uzak durabilecekmiyiz? Bizler sosyal yaratıklarız. 

Salgını kontrol altına aldıktan sonra her şeyin eskisi gibi olmayacağı sürekli 



GİFGRF 
 

 

 

tekrarlanıyor. Kanımızca COVID-19’un bize zorladığı imkânlarla eskisinin bir karışımı 

ortaya çıkacaktır.   

Yeni çalışma ortamında belki de en uygunu daire ile ev arasında bir dönüşüm yaparak 

her iki tarafı da tatmin etmek olacaktır. Böylece, yukarıda sayılan birçok unsurun yanı 

sıra, trafiğin rahatlaması ve çevrenin korunması ile birlikte hayat daha az stresli bir 

hale gelerek, sosyal etkileşim uygun bir biçimde sürdürülebilecektir. Salgının 

değiştirdiği alışkanlıkların bir kısmı kalıcı olsa da denge bulunacak, sonuçta yeni bir 

normal oluşturulacaktır. Önemli olan bunun diyalog yoluyla gerçekleşmesidir.  

 

 


