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Abstract 
In this study, it is aimed to determine the perceptions of employees regarding the 

distance (work from home) working model that enterprises prefer to provide 

social isolation during the pandemic period. In order to achieve this goal, one of 

the qualitative research methods, interpretive phenomenology (phenomenology) 

research design was used. Compared to working from home (work from home), 

work from the workplace differs in terms of technical infrastructure (hardware 

and knowledge), time management, space, interaction with non-business roles. 

The research was carried out with the participation of academicians working from 

home with distance (work from home) working model between March and April 

2020. 20 academics participated in the research. n the study, it was stated that the 

perception of the participants regarding the technical infrastructure problem in the 

home working model was negative, that they did not have the necessary 

equipment for working from home and there was no instrumental support from 

the university. The rate of those who think they should have the necessary 

technical features to work from home is designed as 30%. This is because the 

perception of the participants for time management is positive in the home study 

model during the research phase and that the time management is more effective 

during the home study period. Comparison with the workplace in the workplace 

is chosen as 70% of those who find the work area in the home (for light, sound 

insulation, ventilation system etc. criteria) more efficient. 60% is to research the 

family roles of working from home. It was perceived positively by academics in 

general. It can be said that the fact that independent work is inherent in academia 

is effective in this result. It is for a framework for studies that want to measure 

perception of the phenomenon of working from home. At the same time, this 

study is expected to provide a unique feature to the field as the method to be used 

in social computing includes the phenomenological research pattern. 
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Pandemi Döneminde Bireylerin Uzaktan (Evden) Çalışma Modeli 
Algısını Belirlenmeye Yönelik Fenomenolojik Bir Araştırma; 

Kamu Üniversitesi Örneği 

Anahtar Kelimeler 
Covid-19 Pandemi, 

Uzaktan (evden) 
çalışma, 

fenomenolojik 
analiz. 

Özet 
Bu araştırmada pandemi döneminde işletmelerin sosyal izolasyonu sağlamak 

adına tercih ettikleri uzaktan (evden) çalışma modeline ilişkin çalışanların 

algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için nitel araştırma 

yöntemlerinden biri olan yorumlayıcı fenomenoloji (olgu bilim) araştırma deseni 

kullanılmıştır. Uzaktan (evden)  çalışma, işyerinden çalışma ile kıyaslandığında 

teknik altyapı (teknik donanım ve teknik bilgi yetkinliği), zaman yönetimi, 

mekan, iş dışı roller ile etkileşim açısından farklılık göstermektedir. Araştırma, 

Mart-Nisan 2020 tarih aralığında uzaktan (evden) çalışma modeli ile evden 

çalışmakta olan akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 

kamu üniversitesinde çalışan 20 akademisyen katılmıştır. Araştırma sonucunda 

evden çalışma modelinde teknik altyapı sorununa yönelik katılımcıların algısının 

olumsuz olduğu yani evden çalışma için gerekli donanıma sahip olmadıklarını 

üniversiteden bu konuda araçsal destek sağlanmadığını belirtilmiştir. Evden 

çalışabilmek için gerekli teknik bilgiye sahip olmadığını düşünenlerin oranı ise 

%30 olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda evden çalışma modelinde zaman 

yönetimine yönelik katılımcıların algısının olumlu olduğu, evden çalışma 

döneminde zaman yönetiminin daha verimli olduğunu düşündükleri 

belirlenmiştir. İşyerindeki çalışma ortamı ile kıyaslandığında evdeki çalışma 

mekanını (ışık, ses yalıtımı, havalandırma sistemi vb. kriterler açısından) daha 

verimli bulanların oranı %70 olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda evden 

çalışma modelinde rol çatışmasına yönelik katılımcıların algısının genel olarak 

olumlu olduğu, araştırmaya katılanların %60’ı evden çalışmanın ailevi rollerine 

olumlu katkısı olduğunu belirten ifadelerinin olduğu belirlenmiştir. Araştırma 

sonucunda evden çalışmanın araştırmaya katılan akademisyenler tarafından genel 

olarak olumlu algılandığı görülmektedir. Yapılan işin doğasının uzaktan (evden) 

çalışmaya elverişli olmasının ve uzaktan (evden) çalışmanın mekandan zamandan 

bağımsız çalışmanın akademisyenliğin doğasında olmasının bu sonuçta etkili 

olduğu söylenebilir. Bu çalışma, farklı sektörlerde gerçekleştirilerek evden 

çalışma olgusuna yönelik algıyı ölçmek isteyen çalışmalara ön bilgi sunmaktadır. 

Aynı zamanda bu çalışmanın, sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılmayan 

fenemolojik araştırma desenini içermesi nedeniyle alana özgün bir katkı 

sağlaması beklenmektedir. 
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1. Giriş  

İşletmeler, içinde bulundukları ekosistemin sosyal, siyasal ve psikoloji kaynaklı 
etkileri ile öngörülemeyen birçok tehlikeye karşı risk altındadırlar. Küreselleşme 
olarak tanımlayabileceğimiz bu etkiler toplamı,  işletmelerin ekosistemlerinin 
dinamizmini her geçen gün artırmaktadır. 2020 yılında Mart ayında başlayan ve 
Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) tarafından pandemi olarak 
ilan edilen Covid-19 da iş dünyasını etkileyen bir tehlike olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kriz olarak tanımlanabilecek içinde bulunduğumuz Pandemi 
koşullarında işletmeler faaliyetlerini devam ettirirken, çalışanlarının sağlığını da 
korumak adına tebdirler almak zorunda kalmaktadırlar. Pandemi için sağlık 
otoritelerinin vurguladığı en önemli tedbir sosyal izolasyonun sağlanması olarak 
belirtilmiştir. Sosyal izolasyonu sağlamak için, esnek çalışma modeli olan uzaktan 
(evden) çalışmanın işletmeler tarafından hızla benimsendiği görülmektedir. 
Modern organizasyon çalışan profilinin her yerde çalışabilecek yetkinlikte olması 
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beklense de uzaktan (evden) çalışma modelini daha önce tecrübe etmemiş 
olanların, gerekli teknolojik altyapıya sahip olmayanların uzaktan (evden) çalışma 
performansları beklenildiği gibi olmayabilir.   

Uzaktan (evden)  çalışmanın işletmeye kira, bakım, operasyonel giderler gibi 
maliyetleri azaltıcı etkisinin olması, üstün yetkinliğe sahip ama işyerine uzak olan 
işgücünün istihdam edilmesine olanak tanıması ve işlerin uzaktan (evden) 
çalışarak da benzer performansta gerçekleştiriliyor olmasının görülmesi ile 
işletmelerin pandemi sonrasında da uzaktan (evden)  çalışmayı benimseyebileceği 
fikri ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle uzaktan (evden) çalışmanın zorunluluk 
olduğu pandemi koşullarında, çalışanların uzaktan çalışmayı nasıl algıladıklarını 
belirlemek, pandemi döneminde ve sonrasında iş süreçlerini yeniden tasarlamak 
isteyen işletmeler için önemlidir. Bu bağlamda, bu çalışmada pandemi döneminde 
uzaktan (evden) çalışan akademisyenlerin uzaktan (evden) çalışma olgusuna 
yönelik görüşlerinin fenomenolojik yöntemle belirlenmesi ve elde edilen 
bulgularla işletme yöneticilerine pandemi döneminde ve sonrasında uzaktan 
(evden) çalışma modelinde verimliliği artırıcı uygulamalara yönelik önerilerde 
bulunmak amaçlanmıştır.  

2. Kavramsal Çerçeve 

Bu bölümde pandemi, pandeminin iş dünyasına etkileri, uzaktan (evden) çalışma 
modelini ve çalışma modelinin unsurlarına yer verilmiştir.  

2.1. Pandemi ve İş Dünyasına Etkileri 

Kriz, öngörülemeyecek, beklenmedik etkilerle gerçekleşen değişim düzeyidir. Bu 
değişim düzeyi, gelecekte kişi ve örgütü etkileyecek bir dönüm noktasıdır 
(Lesly,1991:23) Kriz dönemlerinde, işletmelerin kriz öncesinde bir eylem planına 
sahip olmaları kriz döneminde daha çevik hareket etmelerini sağlamaktadır. 
Pandemi gibi öngörülemeyecek kriz durumlarında minimum zararla süreci 
yönetebilmekte kriz yönetim planı olan işletmeler daha avantajlı olacaklardır. 
Covid-19 Pandemisi de, tüm dünyayaı psikolojik, sosyolojik ve ekonomik etkileri 
olan yönetilmesi gereken bir devasa bir kriz olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
başlık altında öncelikle pandeminin tanımı, pandeminin ekonomik alandaki 
etkilerine değinilecektir.  

Bir hastalığın pandemi olarak ilan edilebilmesi için interpandemik, alarm ve 
pandemi dönemi olmak üzere 3 aşamanın sırasıyla tamamlanmış olması gerektiği 
ve bu aşamaların sonunda ancak bir hastalığın Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
pandemi olarak ilan edilebilmektedir. Bir hastalığın  pandemi olabilmesi için 
gerekli koşullar (WHO,Global Influenza Preparedness Plan, 2005:6); a) nüfusun 
daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı, b) hastalığa sebep olan 
etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması, c) hastalık 
etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması, olarak 
sıralanmıştır. Covid-2019 pandemisi, 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı resmi 
açıklamaya göre; Türkiye’de ilk pozitif hasta 11 Mart 2020 tarihinde belirlenmiştir. 
Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada yapılan sosyal izolasyon vurgusu ile eğitim, 
üretim, hizmet sektörlerinde alınmakta olan önleyici tedbirler, toplumun tamamını 
etkilemektedir. Covid -19 Pandemisini önleyecek tedbirler ekonomik etkileri 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Koronavir%C3%BCs_hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1_2019
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
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açısından ele alındığında, özellikle işgücü piyasası üzerinde kritik etkilerinin 
olduğu görülmektedir. Ekonomi üzerindeki bu etki, dolaylı olarak sosyolojik ve 
psikolojik çıktılara da neden olmaktadır.   

Uluslararası ve Ulusal literatürde, Covid-19 Pandemisinin çalışma yaşamına 
bahsedilen bu etkilerinin belirlenmesi için gerçekleştirilmiş kavramsal, ampirik 
akademik çalışmalar yok denecek kadar az olmakla birlikte, durumsal analiz 
yapılabilmesi için araştırma şirketlerinin yürüttüğü saha araştırmaları 
bulunmaktadır.  Bu çalışmalardan biri de StratejiCo. ve ERA Araştırma’nın 
işbirliğinde koronavirüs hakkındaki bilgi düzeyi ve bireylerin davranışlarını 
anlamayı hedefleyen Koronavirüs Gündem Araştırması’dır. Koronavirüs Gündem 
Araştırması, 12-14 Mart 2020 ve 19-21 Mart 2020 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri 12 farklı ilde gerçekleştirilen 406 kişi ile 
bire bire yapılan görüşmeler ile elde edilmiştir. Koronovirüs Gündem 
Araştırma’sına göre; kendisinin ya da aileden birinin işini kaybetmesine yönelik 
endişenin virüse karşı duyulan genel endişe oranınındın daha yüksek olduğu, 
bireylerin yaşamını kaybetmekten değil işini kaybetmekten daha çok endişe 
duyduğu, işletmelerin %46’sının kriz planı olduğu belirlenmiştir. İki farklı zaman 
aralığında gerçekleştirilen bu araştırmaya göre zamansal kıyaslama da 
yapılabilmektedir.  Koronovirüs Gündem Araştırmasına göre, 19-21 Mart 2020 
aralığında elde edilen sonuçlara göre uzaktan (evden) çalışmaya hazırlıklı olma 
sorusuna verilen yanıtlarda “hiç hazırlıklı değil” diyenlerin oranında 12-14 Mart 
aralığı ile kıyaslandığında iki kat artış olduğu ve oranın %38’e yükseldiği 
belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların 12-14 Mart 2020 aralığında uzaktan 
(evden)  çalışmaya istekli olanların oranı %41 iken, 19-21 Mart 2020 aralığında 
yapılan çalışmada uzaktan (evden) çalışmayı tercih edenlerin sayısı %56 olarak 
belirlenmiştir (Koronovirüs COVID-19 Kamuoyu Araştırması – 2, 2020). 

En önemli pandemi tedbirinin sosyal izolasyon olduğu ve bu dönemde birçok 
işletmenin de uzaktan (evden) çalışma modelini benimsemesi, uzaktan (evden) 
çalışma modelinin çalışan tarafından nasıl algılandığını belirlemeyi ve yapılacak 
olgusal analiz ile işletmelere önerilerde bulunmayı gündeme getirmektedir.  

2.2. Uzaktan (Evden) Çalışma Modeli 

Covid-19 Pandemi döneminde üretimin ve hizmetin devamlılığının sağlanması, 
ekonomik durgunluğun azaltılması için sağlamak için üzerinde durulan 
kavramlardan birinin uzaktan (evden) çalışma modeli olduğu görülmektedir.  

Uzaktan (evden) çalışma pandemi öncesinde de çalışma modeli olarak tercih 
edilmekteydi. Uzaktan (evden) çalışma, esnek çalışma koşullarının önemli bir 
bileşenidir ve çalışanlar tarafından kişisel sebeplerle ya da kendi motivasyonları 
için, özellikle de iş-yaşam dengesini sağlamak için tercih edilebilmektedir. İşveren 
tarafından uzaktan (evden)  çalışma modelinin tercih edilme nedeni ise mali 
kazanım ya da çalışan bağlılığını sağlama olarak yorumlanabilmektedir. Bireyin iş 
ve iş dışındaki yaşamında üstlendiği roller arasındaki çatışmanın en alt düzeyde 
olmasıyla iş-yaşam dengesi sağlanabilmektedir (Clark, 2000:748-750; Işığıçok, 
2008). Örgütlerin benimsedikleri çalışma modelleri incelendiğinde pandemi 
öncesinde de uzaktan (evden) çalışmanın tam zamanlı ya da kısmi zamanlı tercih 
edilebildiği görülmektedir. Bu şirketlere  Unilever PLC., Happy Computers Ltd., 
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Birtish Telecom, Royal Bank of Scotland Group,  gibi uluslararası işletmelerin kısmi 
zamanlı çalışma, evden çalışma, iş paylaşımı, esnek saat uygulaması gibi modelleri 
örnek gösterilebilir (Doğruel ve Tekeli, 2010:16).   

Çalışanların uzaktan (evden) çalışmayı tercih etmekte istekli olduğunu gösteren bu 
örneklerin yanında, bazı bireyler yaş, kişilik, kuşak gibi profil farklılıkları ile 
çalışma ortamına karşı farklı bakış açısı geliştirebilmektedirler. Bazı bireyler için 
çalışma ortamının sosyalleşme aracı olarak yorumlanması uzaktan (evden)  
çalışmanın tercih edilmeme nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; uzaktan 
(evden) çalışma tercihinin 16-24 yaş aralığında daha yaygın olduğunu (Kalleberg, 
2001:567; Parlak ve Özemir, 2011:11), X ve Y kuşaklarının daha yaşlı kuşaklara 
göre iş-yaşam dengesine çok daha fazla önem vererek esnek çalışma modellerini 
benimsedikleri (Twenge, 2010; Smith, 2010) belirtilmektedir. Literatürde 
belirtilenin aksine uzaktan (evden) çalışmanın bazı durumlarda tercihten öte 
Covid-19 pandemi döneminde hükümetlerin veya şirketlerin aldıkları kararlar ve 
yaptırımlarda olduğu gibi zorunlu çalışma modeli haline gelebilmektedir. Uzaktan 
(evden)  çalışma, işyerinden çalışma ile kıyaslandığında teknik altyapı (donanım ve 
bilgi), zaman yönetimi, mekan, iş dışı roller ile etkileşim açısından farklılık 
göstermektedir; 

 Teknik altyapı (teknik donanım ve teknolojik bilgi yeterliliği); İş 
sürekliliğini sağlamak için gerekli iş araçlarının kısmen eve taşınması ya da 
bazı sistemlerin ev ile entegre edilmesi gerekmektedir. Teknolojik 
altyapının ilk alt boyutu, evden çalışmayı sağlamak için gerekli ekipmanın 
ve dijital araçların (bilgisayar, telefon, kamera, mikrofon, kulaklık, yazıcı, 
tarayıcı, modem vs.) temin edilmesidir. Teknolojik alt yapının ikinci boyutu 
ise, çalışanın sahip olduğu teknik donanımı kullanma yetkinliğidir.  

 Zaman; Kelime anlamı olarak zaman, olayların geçmişten bugüne gelip, 
geleceğe doğru birbirini takip ettiği, bireyin kontrolü dışında kesintisiz 
devam eden bir süreçtir (Smith,1998:24). Bir başka tanımda ise zaman; bir 
işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit 
olarak tanımlanmaktadır (TDK,2020). Zaman yönetimi; ihtiyaçları 
belirlemek, hedefleri oluşturmak, öncelikli işleri belirlemek ve zamanı, 
planlama, programlama ve listeleme yoluyla uyumlaştırmak olarak 
tanımlanmaktadır (Smythe ve Robertson,1999:333). Zaman yönetimi 
işletmeler için performans faktörüdür ve zamanı etkin ve verimli kullanmak 
hedeflenmektedir. İşyerinde ya da evden çalışmada da zamanı etkin 
yönetmek önemlidir. Evden çalışma modelinde, modelin kendine özgü 
unsurlar nedeniyle -mekanı düzenleme, ev işlerini gerçekleştirme, çocuk 
bakımı, zamansız gelen misafirler, evden çalışmanın aile üyeleri tarafından 
işyerinden çalışma gibi- disiplinli bir çalışma modeli olarak algılanmıyor 
olması vb. zaman yönetimini ön plana çıkarmaktadır. Zaman yönetiminde 
dışsal faktörlere, zaman yönetim tuzağı olan ertele eğiliminde olma, 
plansızlık, plana sadık kalamama, öncelikleri belirleyememek ve 
sıralayamamak gibi içsel unsurlar da eklendiğinde zaman yönetimi evden 
çalışmada daha zor hale gelebilmektedir.  
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 Mekan; Ev ve iş ortamının iç içe geçmesi, evin ekonomik faaliyet alanına 
dönüşmesi evden çalışma modelinin diğer çalışma modellerinden ayrıldığı 
önemli noktalardan biridir. Ev içinde oluşturulan çalışma alanının diğer aile 
üyeleri tarafından mahremiyetine özen gösterilmesinin sağlanmasının 
güçlüğü, ergonomik iş düzeninin ev içinde sabitlenmesinin her zaman 
mümkün olmaması, mola süresinde geçirilen zaman ile çalışma diliminde 
geçirilen mekanın aynı olması yönetilmesi gereken evden çalışma modeli 
unsurlarındandır.  

 İş dışı roller ile etkileşim; aile üyeleri arasında bir tür doğal iş paylaşımı 
vardır, gelenekçi rol dağılımı etkisi olmadan iş paylaşımı ev halkı tarafından 
adil paylaşılabildiğinde evden çalışabilmek olumluyken kadın çalışan için 
bazen toplumsal cinsiyetçi rol tanımlaması nedeniyle evden çalışma 
olumsuz olabilmekte ve rol çatışmalarına neden olabilmektedir. Esnek 
çalışma modeli olarak evden çalışma genellikle, düşük gelir getiren işlerde, 
eğitimi düşük çalışanların zorunlu olarak tercih ettiği bir çalışma modeli 
olabilmektedir. Bu çalışmada bahsedilen uzaktan (evden) çalışma ile evden 
çalışma ana dinamikleri açısından hiçbir benzerlik göstermemekle birlikte, 
bazı minör noktalarda benzerlikler gösterebilmektedir. Pandemi 
döneminde eğitim seviyesi ve geliri yüksek olan çalışanlar, bir işverene tam 
zamanlı bağlı olarak sosyal izolasyon nedeniyle kayıtdışı olmadan evden 
çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Zorunlu olan bu durumda, pandemi 
nedeniyle ev ve çocuk bakımı konusunda dışarıdan destek alamayan kadın 
çalışanların, geleneksel olarak dezavantajlı olan eğitim düzeyi düşük olan, 
vasıflı olmayan işleri evinden gerçekleştiren kayıtdışı istihdam edilen kadın 
çalışanın yaşadıklarına kısmen benzer olan problemlerle karşı karşıya 
kaldığı söylenebilir. Evden çalışan kadınların ev işleri ve çocuk bakımından 
sorumlu olduğu varsayımı, ücretli istihdama katılımlarının çalışma süresini 
ve biçimini belirlemektedir (Leonard, 2001:74). Bu anlamda, evde çalışma 
gerek ailenin, gerekse çalışmanın yüklediği sorumluluklar yönünden 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğini artıran bir etki yapmaktadır (Sullivan & 
Smithson, 2007:450). Bu nedenle, kadınların ev işlerinin büyük bir kısmını 
yaptıkları, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler yeniden üretilmektedir. 
Evde çalışmaları halinde de çalışılan sürenin dağılımı erkekler ve kadınlar 
için farklıdır (Osnowitz, 2005:85.) Kayıtdışı evden çalışma için yapılan bu 
yorumlar, pandemi döneminde yaşanan evden çalışma modelinde de 
benzer şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Evden çalışmanın getirdiği ailevi 
rollerin getirdiği sorumluluklarda toplumun gelenekselleşen rol dağıtımı 
etkisi nedeniyle kadınların eğitim seviyesi, geliri yüksek olsa da pandemi 
nedeniyle dezavantajlı olduğu ve iş-yaşam dengesini kurmakta 
zorlanabildiği söylenebilir. 

3. Araştırma Yöntemi  

Bu araştırmada pandemi döneminde işletmelerin sosyal izolasyonu sağlamak 
adına tercih ettikleri uzaktan (evden) çalışma modeline ilişkin çalışanların 
algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için nitel araştırma 
yöntemlerinden biri olan yorumlayıcı fenomenoloji (olgu bilim) araştırma deseni 
kullanılmıştır. Fenomenoloji deseni içinde bulunduğumuz ama derinlemesine ve 
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ayrıntılı anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmamızı sağlamaktadır. 
Fenomenolojik desende yürütülen araştırmalar, bireylerin bizzat deneyimlediği 
olgulara ilişkin yorumlarına yakından bakarak, zihinlerindeki bilişsel yapıları açığa 
çıkarmayı amaçlamaktadır (Creswell, 2014:124; Creswell, 2015:193; Lodico, 
Spaulding & Voegtle, 2006:270).  Yorumlayıcı fenomenolojik analiz, bir kişi ya da 
bir grup insanın bir fenomene ilişkin yaşamış oldukları deneyimin anlamı, yapısı 
ve özünü anlamayı ve daha açık hale getirmeyi amaçlar (Patton, 2014:482). Bu 
çerçevede araştırma, vakıf üniversitelerinde çalışmakta olan akademik personelin 
bizzat deneyimledikleri evden çalışma modeline ilişkin görüşlerini ortaya koymak 
düşüncesiyle tasarlanmıştır. Araştırma dört aşamada yürütülmüştür (Mayring, 
2011:112; Yıldırım & Şimşek, 2013:93-97). Araştırma aşamaları aşağıda 
belirtilmiştir;  

 Olgunun tanımlanması; Çalışmaya katılanlara araştırmanın konusu olan 
evden çalışma modelinin teknik, zaman, mekan ve diğer rollerle ilişkisine 
yönelik sorular yöneltileceği, isimlerinin saklı kalacağı ve kendi 
deneyimlerinden yola çıkarak bu sorulara cevap verip veremeyecekleri 
sorulmuştur.  

 Veri toplama aracının tasarlanması; Araştırmanın çerçevesini oluşturmak 
için evden çalışmanın diğer çalışma modelleri ile farklı olan yönlerine vurgu 
yapacak şekilde bir soru formu hazırlanmıştır. Geliştirilen veri toplama 
formunda, katılımcıların demografik özelliklerini belirleyen dört olgusal 
soru ve dört açık uçlu soru yer almaktadır. Literatür ve alan araştırması ile 
hazırlanan soru formunun yapısal ve kavramsal geçerliğini sağlamak için iki 
akademisyen ve iki ölçme-değerlendirme uzmanının görüşü alınmıştır.  

 Verilerin toplanması; Pandemi döneminde evden çalışan 25 akademisyene 
soru formunun olduğu link iletilerek sorulara cevap vermesi istenmiştir.   

 Verilerin analizi ve yorumlanması; Araştırma formunun yer aldığı linkin 
gönderildiği 25 akademisyenden 20’sinin ilgili formu eksiksiz doldurduğu 
tespit edilmiştir. Soru ve belirtilen görüşlerin ilgili olup olmadığı kontrol 
edilmiş, 20 katılımcının da formlarının araştırmaya veri sağlayabileceği, 
araştırma modeli ve amacı ile uygun olduğu belirlenmiştir. Veri analizinde 
yorumlayıcı fenomenolojik desen analizi kullanılmıştır. Görüşme formunda 
yer alan görüşler olumlu, olumsuz olarak sınıflandırılmıştır.  

3.1. Araştırma Örneklemi  

Araştırma, Mart-Nisan 2020 tarih aralığında uzaktan (evden) çalışma modeli ile 
evden çalışmakta olan akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmaya kamu üniversitesinde çalışan 20 akademisyen katılmıştır.  

3.2. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Aracı Araçlar ve Verilerin 
Toplanması  

Evden çalışma modeline yönelik gerçekleştirilen literatür taraması ile evden 
çalışmanın teknik, zaman, mekan ve diğer rollerle ilişkisine yönelik dört açık 
uçlu soru hazırlanmıştır. Evden çalışma olgusuna yönelik algıyı belirlemek için 
yöneltilen dört açık uçlu soru ile birlikte katılımcı profilini belirlemek için yaş, 
cinsiyet ve medeni durum, çocuk sahibi olup olmama daha önce UZEM üzerinden 
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ders verme tecrübesi olup olmama gibi bilgileri içeren sorulara da araştırma 
formunda yer verilmiştir. Araştırma formunda yer alan açık uçlu sorular;  

 Uzaktan (Evden)  çalışırken, işlerinizi etkin ve verimli gerçekleştirmek için 
gerekli teknolojik altyapıya (Donanım ve bilgi) sahip misiniz? 

 Uzaktan (Evden)  çalışırken, işyerinden çalışmaya kıyasla zaman yönetimi 
konusunda performansınızın nasıl görüyorsunuz? 

 Uzaktan (Evden)  çalışırken çalışma mekanınız konusunda iş performansınızı 
nasıl etkilemektedir?  

 Uzaktan (Evden)  çalışma modelinde çalışan rolünüz diğer rollerinizi nasıl 
etkiliyor? 

şeklinde belirlenmiştir. 

3.3. Verilerin Analizi ve Bulgular  

Araştırma formları toplandıktan sonra, soru formaları G1, G2, …, G20 olarak 
kodlanmıştır.  Verilerin tutarlılığını ve güvenilirliğini artırmak için araştırmacı 
formları tek tek, iki uzman ile birlikte okumuş ve her soru için görüş bildirilmiştir. 
Nitel araştırmalarda güvenilirlik, görüş birliği/(görüş birliği +görüş ayrılığı) 
formülü ile hesaplanmaktadır. Soru formuna verilen cevapların içerik olarak 
uygunluğu konusunda belirtilen görüşlerde  %80 oranında birliğin sağlanması 
güvenilirlik için yeterli kabul edilmektedir. Bu araştırmada iki uzmanın ve 
araştırmacının soru cevap içeriğine ilişkin görüşlerinde %100 görüş birliği 
sağlanmış ve soru formunun güvenilir olduğu belirlenmiştir (Miles ve Huberman, 
1994; Patton, 2002). 

Araştırmaya katılanların %50’sinin kadın, %50’sinin erkek,  %20’sinin 25 yaşından 
az, %30’unun 25-30 yaş aralığında, %50’sının 30 yaş üstü olduğu, 30’unun bekar, 
%10’unun evli-çocuksuz, %60’ının evli-çocuklu olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya 
katılanların profili Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Özellik Frekans (%) 
Cinsiyet 
Kadın  10 50 
Erkek 10 50 
Yaş 
25’den az  4 20 
25-30 arası 6 30 
31 yaş üstü 10 50 
Medeni durum 
Bekar 6 30 
Evli-Çocuksuz 2 10 
Evli-Çocuklu 12 60 
Uzaktan Ders Verme Tecrübesi  
Uzem dersi veren  8 40 
Uzem dersi vermeyen  12 60 
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Araştırmaya katılanların açık uçlu sorulara vermiş oldukları cevaplar ortak ifadeler 
altında oransal olarak sınıflandırılmıştır.  

“Uzaktan (evden)  çalışırken, işlerinizi etkin ve verimli gerçekleştirmek için 

gerekli teknolojik altyapıya (Donanım ve bilgi) sahip misiniz?” sorusuna 

verilen cevaplar;  

Araştırmaya katılan akademisyenlerden teknik donanıma sahip olmadığını belirtenlerin 

oranı %60 olarak belirlenmiş, katılımcıların  %40’ı üniversitenin kendisine bilgisayar 

vermediğini, bu nedenle aile bireyleri ortak kullandığı bilgisayar ile işlerini 

gerçekleştirildiklerini, bu nedenle zaman zaman diğer aile bireylerinin bilgisayara ihtiyaç 

duyması nedeniyle çalışmalarının kesintiye uğradığını belirtmişlerdir.  Araştırmaya 

katılanların %8’lik kısmı, pandemi nedeniyle internet bağlantısında yoğunluk olması 

nedeniyle bağlantı sorunu yaşayabildiklerini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan 

akademisyenlerin teknolojik bilgi konusunda yeterli olmadıklarını düşünenlerin oranı %30 

olarak belirlenmiştir. Teknolojik bilginin akademisyenler tarafından yeni bilgisayar 

programı kullanımı, sanal toplantı platformlarını kullanabilme, UZEM üzerinden eğitim 

verebilme, Uzem ders içeriklerini hazırlayacak bilgisayar programlarını kullanabilme olarak 

yorumladığı görülmektedir. 

Yeterli teknik bilgiye sahip olmadığını düşünen %30’luk katılımcının çoğunluğunun daha 

önce UZEM ders verme tecrübesine sahip olmayan akademisyenler olduğu belirlenmiştir. 

Yeterli teknik bilgiye sahip olmadıklarını belirtenlerin yanında, teknolojik yatkınlık 

becerisine güvenmekle birlikte, iş modellerinin sanallaşmasındaki hız ve dönüşümün aniden 

gelişmesi nedeniyle bilgi güvenliği ve siber güvenlik konusunda zaman zaman tereddüt 

yaşadıklarını belirtenlerin oranı %60 olarak belirlenmiştir.  

“Uzaktan (evden)  çalışırken, işyerinden çalışmaya kıyasla zaman yönetimi 

konusunda performansınızın nasıl görüyorsunuz?” 

Araştırmaya katılanlar bir günlük zaman diliminde gerçekleştirdikleri faaliyetleri, işe 

yönelik faaliyetler (Toplantılar, resmi yazışmalar, mail kontrolleri, uzem ders hazırlığı, ders 

anlatma), araştırma faaliyetleri (literatür tarama, makale yazma, kitap bölümü yazma vb.),  

ev sorumluluklarına yönelik faaliyetler (yemek, temizlik), ailevi rollerin getirdiği faaliyetler 

(çocuk bakımı, anne-baba bakımı), serbest zaman faaliyetleri (tv izleme, müzik dinleme, 

hobi ile uğraşmak vb.) olarak sıralamışlardır.  Katılımcıların %70’i bu soruya cevap 

verirken işyerinden çalışırken ulaşımda harcanan zamanı zaman kaybı olarak gördüklerini 

belirten ifadeler kullanmışlardır. Araştırmaya katılan yöneticiler evden çalışma dönemi 

öncesinde işyerinde çalıştıkları dönemde zaman kaybı olarak en çok işyerine ulaşım 

konusuna vurgu yapmışlardır. Evden çalışmanın ulaşım için harcanan zamanı ortadan 

kaldırmış olmasından memnun olduklarını belirten ifadeler kullananların oranı %60 olarak 

belirlenmiştir. Evden çalışma döneminde zaman yönetimi konusunda başarılı olduğunu 

düşünenler %80 olarak belirlenmiştir. Evden çalışma döneminde bağımsız yapılabilecek 

işler için zaman planlamasını kendisinin yapıyor olmasından memnun olanların oranı %80 

olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların %30’u idari görevlerine de vurgu yaparak, 

idari görevleri evden çalışırken daha verimli gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir.  

Akademisyenin en temel görevi olan araştırma ve yayın gerçekleştirmeye evden çalışma 

döneminde daha çok zaman ayırabildiklerini belirtenlerin sayısı %70 olarak belirlenmiştir. 

İşyerinden çalışılan dönemde işe harcanan zamandan daha çok zamanı işe ayırdıklarını 

düşünenlerin oranı %50 olarak belirlenmiştir. Bu oranın içinde olan katılımcıların %20’si 

pandemi döneminde kaygıyı azaltmak için işe daha çok zaman ayırmayı tercih ettiklerini 

belirtmiş, %30’u ise iş kaygısı ile işe daha fazla zaman ayırdıklarını belirtmişlerdir.  
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“Uzaktan (evden) çalışırken çalışma mekanınız iş performansınızı nasıl 

etkilemektedir?” 

Araştırmaya katılanların %70’i evden çalışma için gerekli mekana sahip olduğunu, 

katılımcıların %20’si evden çalışırken her gün farklı bir çalışma alanı oluşturmak zorunda 

kaldıklarını, sürekli mekan değiştirme zorunluluğu nedeniyle odaklanmakta zaman zaman 

problem yaşadıklarını belirtmişlerdir. İşyerindeki çalışma ortamı ile kıyaslandığında evdeki 

çalışma mekanını (ışık, ses yalıtımı, havalandırma sistemi vb. kriterler açısından) daha 

verimli bulanların oranı %70 olarak belirlenmiştir. Çalışma mekanının ev ile birlikte 

olmasından rahatsız olanların oranı %20 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %20’si, evi 

işyeri olarak kullanmaktan rahatsız olduklarına, işyerindeki toplantıların daha verimli 

olduğuna, işyerinin sosyalleşmeyi sağlayan bir yer de olduğuna ve iş ev mekanlarının ayrı 

olması gerektiğine ilişkin görüşler bildirmişlerdir.  

“Uzaktan (evden)  çalışma modelinde çalışan rolünüz diğer rollerinizi nasıl 

etkiliyor?” 

Araştırmaya katılanların %60’ı evden çalışmanın ailevi rollerine olumlu katkısı olduğunu 

belirten ifadelerinin olduğu belirlenmiştir. Çocuklarına daha fazla zaman ayırabildiklerini, 

evle ilgili uzun zamandır erteledikleri düzenlemeleri yapabilme imkanı bulduklarını 

belirtenlerle birlikte, iş ve çocuk bakımını aynı anda yürütmek zorunda kaldıklarını 

belirtenler de olmuştur. Araştırmaya katılan kadın akademisyenlerden %80’i çocuk bakımı 

konusunda dışarıdan destek aldığını, pandemi nedeniyle bakıcı-aile büyüğü-akraba desteği 

alamadığını ve iş çocuk bakımı konusunda zaman zaman rollerinin çatışabildiğini 

belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanların iş-aile rolleri çatışması konusunda vurguladıkları 

diğer bir konu ise evle ilgili sorumluluklar olarak belirtilmiştir. Araştırmaya katılan 10 

kadın akademisyenden 6’sı özellikle yemek-temizlik gibi kadına ait olduğu düşünülen 

faaliyetler konusunda çatışma yaşadığını belirtmişlerdir. Kadın akademisyenlerden %60’ı 

zaman zaman rol çatışması yaşadıklarını belirtirken genel olarak bakıldığında katılımcıların 

%40’ı zaman zaman rol çatışması yaşayabildiklerini belirtmişlerdir. Yaşanan rol 

çatışmasında,  ev işleri için dışarıdan alınan yardımının pandemi nedeniyle dışarıdan 

sağlanamıyor olmasının katkısının olduğu da vurgulanmaktadır.  

4. Sonuç 

Literatür incelendiğinde, evden çalışma modelinin bir zorunluluk değil, genellikle 
iş-yaşam dengesini sağlamak için kullanılan tercihe dayalı bir iş tasarımı olduğu 
görülmektedir. Covid-19 Pandemi döneminde sosyal izolasyonun insan sağlığını 
korumak için gerekli olması ve bu konuda yasal yaptırım ve yönlendirmelerin 
olması ile uzaktan (evden) çalışma bir seçim değil zorunluluk olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Esnek bir iş modeli olan uzaktan (evden) çalışma konusunda 
hazırlıklı olmadığımız bir dönemde bütün iş süreçlerinin sanal ortam üzerinden 
sağlandığı, birçok sektörün evden çalışmaya yönlendirildiği günümüzde, pandemi 
nedeniyle evden çalışmakta olan pandemi öncesinde ev ve çocuk bakımı gibi 
konularda dışarıdan destek alanların bu destek olmadan iş rollerini de 
gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını görmekteyiz. İşyeri aynı zamanında 
sosyalleşme deneyimlerinin de yaşandığı bir mekan olduğundan, iş ve evin aynı 
ortamda olmasının getirdiği üretkenliği azaltıcı tutumların gelişmesine de imkan 
tanıma potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada evden çalışma olgusuna çalışanların 
nasıl baktığını belirlemeye yönelik fenomenolojik bir araştırma 
gerçekleştirilmiştir. Evden çalışma modeline yönelik gerçekleştirilen literatür 
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taraması ile evden çalışmanın teknik, zaman, mekan ve diğer rollerle ilişkisine 
yönelik dört açık uçlu soru hazırlanmıştır. Evden çalışma olgusuna yönelik algıyı 
belirlemek için yöneltilen dört açık uçlu soru ile birlikte katılımcı profilini 
belirlemek için yaş, cinsiyet ve medeni durum, çocuk sahibi olup olmama daha 
önce UZEM üzerinden ders verme tecrübesi olup olmama gibi bilgileri içeren 
sorulara da araştırma formunda yer verilmiştir.  

Araştırma sonucunda evden çalışma modelinde teknik altyapı sorununa yönelik 
katılımcıların algısının olumsuz olduğu yani evden çalışma için gerekli donanıma 
sahip olmadıklarını (%60), üniversiteden bu konuda araçsal destek sağlanmadığını 
belirtilmiştir. Evden çalışabilmek için gerekli teknik bilgiye sahip olmadığını 
düşünenlerin oranı ise %30 olarak belirlenmiştir. Evden çalışma konusunda 
verimliliğin arıtılması için yöneticilere ve İKY profesyonellerine, akademisyenlere 
gerekli teknik donanımın sağlanması, taşınabilir bilgisayar, internet desteği gibi 
yan hak düzenlemeleri yapılması, teknik bilginin artırılması ve güncellenmesi için 
sanal eğitimler düzenlemeleri önerilebilir. Evden çalışmanın büyük bir kısmını 
oluşturan UZEM üzerinden ders vermiş olanların yeni çalıima modeline daha kolay 
uyum sağladığı görülmektedir. Bu nedenle bir kriz planının parçası olarak 
derslerin belirli bir kredisinin UZEM üzerinden tamamlanması ya da her öğretim 
üyesinin her dönem bir dersinin UZEM üzerinden gerçekleştirmesi istenerek 
bilişim sistemlerine ilişkin bilginin güncel tutulması sağlanabilir.  

Araştırma sonucunda evden çalışma modelinde zaman yönetimine yönelik 
katılımcıların algısının olumlu olduğu, evden çalışmanın ulaşım için harcanan zamanı 
ortadan kaldırmış olmasından memnun olduklarını belirten ifadeler kullananların 
oranı %60, evden çalışma döneminde zaman yönetimi konusunda başarılı olduğunu 
düşünenler %80 olarak belirlenmiştir. Akademisyenin en temel görevi olan araştırma 
ve yayın gerçekleştirmeye evden çalışma döneminde daha çok zaman ayırabildiklerini 
belirtenlerin sayısı %70 olarak belirlenmiştir. .  İşyerinden çalışılan dönemde işe 
harcanan zamandan daha çok zamanı işe ayırdıklarını düşünenlerin oranı %50 olarak 
belirlenmiştir. Bu oranın içinde olan katılımcıların %20’si pandemi döneminde kaygıyı 
azaltmak için işe daha çok zaman ayırmayı tercih ettiklerini belirtmiş, %30’u ise iş 
kaygısı ile işe daha fazla zaman ayırdıklarını belirtmişlerdir. Evden çalışma 
konusunda verimliliğin arıtılması için yöneticilere ve İKY profesyonellerine, 
akademisyenlerin iş verimliliğini artırmak için pandemi sonrasında da zaman 
zaman evden çalışma günleri belirlenmesi önerilebilir.  

Araştırma sonucunda evden çalışma modelinde mekana yönelik katılımcıların 
algısının olumlu olduğu, araştırmaya katılan akademisyenlerin %70’i evden çalışma 
için gerekli mekana sahip olduğunu belirtmiştir. . İşyerindeki çalışma ortamı ile 
kıyaslandığında evdeki çalışma mekanını (ışık, ses yalıtımı, havalandırma sistemi vb. 
kriterler açısından) daha verimli bulanların oranı %70 olarak belirlenmiştir. 
Katılımcıların %20’si, evi işyeri olarak kullanmaktan rahatsız olduklarına, işyerindeki 
toplantıların daha verimli olduğuna, işyerinin sosyalleşmeyi sağlayan bir yer de 
olduğuna ve iş ev mekanlarının ayrı olması gerektiğine ilişkin görüşler bildirmişlerdir. 
Evden çalışma konusunda verimliliğin artırılması için yöneticilere ve İKY 
profesyonellerine, akademisyenlerin iş verimliliğini artırmak için pandemi 
döneminde sosyalleşme ihtiyacını gidermek için iş toplantıları ve eğitimler 
haricinde de sanal etkinlikler düzenlemesi önerilebilir.   
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Araştırma sonucunda evden çalışma modelinde rol çatışmasına yönelik 
katılımcıların algısının genel olarak olumlu olduğu, araştırmaya katılanların %60’ı 
evden çalışmanın ailevi rollerine olumlu katkısı olduğunu belirten ifadelerinin olduğu 
belirlenmiştir. fakat evden çalışmanın pandemi döneminde gerçekleşmesine bağlı 
olarak çocuk ve ev işleri konusunda dışarıdan destek alan akademisyenlerin zaman 
zaman zorlandıkları görülmektedir. Araştırmaya katılan kadın akademisyenlerden 
%80’i çocuk bakımı konusunda dışarıdan destek aldığını, pandemi nedeniyle bakıcı-
aile büyüğü-akraba desteği alamadığını ve iş çocuk bakımı konusunda zaman zaman 
rollerinin çatışabildiğini belirtmişlerdir. Evden çalışma konusunda verimliliğin 
artırılması için yöneticilere ve İKY profesyonellerine, akademisyenlerin iş 
verimliliğini artırmak için pandemi döneminde ve sonrasında evden çalışma 
modeli uygulanırken iş-yaşam dengesinin sağlanması için sıkıştırılmış iş saatleri 
uygulaması benimsemeleri önerilebilir.  

Bu çalışmada fenemolojik araştırma yöntemi kullanıldığı için katılımcı sayısı ve 
sektörü  sınırlı tutulmuştur. Araştırma sonucunda evden çalışmanın araştırmaya 
katılan akademisyenler tarafından genel olarak olumlu algılandığı görülmektedir. 
Yapılan işin doğasının uzaktan (evden) çalışmaya elverişli olmasının ve mekandan 
zamandan bağımsız çalışmanın akademisyenliğin doğsasında olmasının bu sonuçta 
etkili olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın, farklı sektörlerde gerçekleştirilerek 
evden çalışma olgusuna yönelik algıyı ölçmek isteyen çalışmalara bir çerçeve 
sunması ve sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılmayan fenemolojik araştırma desenini 
kullanması nedeniyle alana özgün bir katkı sağlaması beklenmektedir.  
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