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%50’si erkek, %50 ise kadın 

olmak üzere toplam 1340 

kişi ile online anket tekniğine 

bağlı biçimde görüşülmüştür. 

Katılımcıların yaş 

ortalaması 29,8 olmakla 
birlikte %56’sı 34 yaşın 

altındadır.

Örneklemin %59’u 
bekarlardan oluşmaktadır. 

Örneklemin %53’ü AB 
sosyo-ekonomik 

statüsüne sahiptir. 
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Çalışanların %65,6’sı Koronavirüs döneminde evden çalışmaktadır. Koronavirüs döneminde evden çalışanlar arasında %42,5’lik kesimin 
evden sürekli çalıştığı görülmektedir. Koronavirüs salgınından önce çalışanların oransal çoğunluğunun evden/uzaktan çalışma esnekliğine 

sahip olmadığı görülmektedir. 
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Sosyo-ekonomik Statü Evet(%)

AB 74,3

C1C2DE 58,6

Yaş Evet(%)

17-24 yaş 66,7

25-34 yaş 76,0

35-44 yaş 74,2

45 yaş ve üzeri 52,6
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10,7

Evden/uzaktan kesinlikle daha az verimli çalışıyorum
Evden/uzaktan daha az verimli çalışıyorum
Aynı verimlilikte
Evden/uzaktan daha verimli çalışıyorum
Evden/uzaktan çok daha verimli çalışıyorum
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Çok rahatsızlık duyuyorum Biraz rahatsızlık duyuyorum

Rahatsızlık duymuyorum Hiç rahatsızlık duymuyorum

Cinsiyet
Hiç rahatsızlık 
duymuyorum

(%)

Rahatsızlık 
duymuyorum

(%)

Biraz rahatsızlık 
duyuyorum

(%)

Çok rahatsızlık 
duyuyorum

(%)

T2B
(%)

Erkek 32,8 37,9 27,6 1,7 70,7

Kadın 22,0 35,4 35,4 7,3 57,3

T2B: Hiç rahatsızlık duymuyorum + Rahatsızlık duymuyorum
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Hiç istemem
İstemem
Haftanın veya ayın belli günleri bu imkanın olmasını isterim
İsterim
Kesinlikle isterim

SES
Kesinlikle 

isterim
(%)

İsterim
(%)

Haftanın veya 
ayın belli 

günleri isterim

İstemem
(%)

Hiç 
İstemem

(%)

AB 11,3 17,0 43,3 13,5 14,9
C1C2 12,0 14,0 38,0 16,0 20,0

DE 19,0 4,8 38,1 14,3 23,8

YAŞ
Kesinlikle 

isterim
(%)

İsterim
(%)

Haftanın veya 
ayın belli 

günleri isterim

İstemem
(%)

Hiç 
İstemem

(%)

17-24 yaş 17,2 17,2 34,5 17,2 13,8
25-34 yaş 15,7 20,6 41,2 8,8 13,7
35-44 yaş 8,7 8,7 45,7 13,0 23,9

45 yaş ve üzeri 2,9 5,7 42,9 28,6 20,0

T2B: Kesinlikle isterim + İsterim
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• Çalışanların %65,6’sı Koronavirüs döneminde evden çalışmaktadır.  Koronavirüs döneminde evden 

çalışanlar arasında %42,5’lik kesimin evden sürekli çalıştığı görülmektedir. Çalışanların %34’ü, 

pozisyonunun evden çalışmaya uygun olmadığını belirtmektedir. 

• Koronavirüs salgınından önce çalışanların yaklaşık %80’i evden/uzaktan çalışma esnekliğine sahip 

değildir. 

• Her 2 çalışandan yaklaşık 1’i, evden/uzaktan çalışmanın hem avantajları, hem dezavantajları olduğunu 

düşünmektedir. 



• Evden/uzaktan çalışmanın «vakit kazandırmak» noktasında çalışanlara en büyük faydayı sağladığı 

tespit edilmektedir. Bu noktada, özellikle «yolda vakit kaybetmekten kurtulmanın» avantaj sağladığı ifade 

edilmektedir. 

• Evden/uzaktan çalışma sayesinde kazanılan vakit ile; çalışanların kendilerine, ailelerine ve arkadaşlarına 

daha fazla vakit ayırabildiği görülmektedir. 

• Evden/uzaktan çalışmanın dezavantajlarında ise «birebir iletişimde problemler yaşanabilmesi», «evde 

motive olunmaması», «sosyalleşememe» gibi sorunlar belirlenmektedir. 



• Hedef kitlenin yarıya yakın bir bölümü, evden/uzaktan çalışmanın özel hayatın ihlaline yol açtığını 

düşünmektedir. 

• Her 5 çalışandan 2’si, evden/uzaktan daha fazla çalıştığını belirtmektedir. Evden/uzaktan daha fazla 

çalıştığını belirtenlerin oranı, evden/uzaktan daha az çalıştığını belirtenlerin oranından fazladır. 

• Oransal çoğunluk (%32), evden/uzaktan çalışmanın işyerinde çalışmak ile aynı verimlilikte

olduğunu düşünmektedir. Her 3 çalışandan 1’inden fazlası, evden/uzaktan daha verimli çalıştığını 

düşünmektedir. 



• Her 4 çalışandan yaklaşık 3’ü, evden/uzaktan çalışırken kendine özel alan ayırmaktadır.

• Çalışanların oransal çoğunluğu, ev kıyafetleri ile evden/uzaktan çalıştığını ifade etmektedir. 

Evden/uzaktan çalışırken «rahat sık» giysilerden «günlük/rahat/casual» giyim tarzına geçiş 

görülmektedir. 

• Her 10 çalışandan yaklaşık 4’ü, evden/uzaktan çalışırken görüntülü görüşme yapmaktan 

rahatsızlık duymaktadır. Kadınlar, evden/uzaktan çalışırken görüntülü görüşme yapmaktan 

erkeklere göre daha fazla rahatsızlık hissetmektedir. 



• Her 10 çalışandan 4’ü şirketin haftanın veya ayın belli günlerinde evden/uzaktan çalışma 

imkanı sunmasını istemektedir. 

• Sosyo-ekonomik statü yükseldikçe, evden/uzaktan çalışma imkanının kalıcı hale gelmesini isteme 

durumu artış göstermektedir. 

• 25-34 yaş grubunda evden/uzaktan çalışma imkanının kalıcı hale gelmesini isteme durumu en 

yüksektir. 
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