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Ev ofisin püf noktaları
Evden çalışanlar için hayat kurtaracak 10 tavsiye

i letişim teknolojilerinin gelişimi ve 
internetin yaygınlaşmasıyla beraber 
evden çalışanların sayısı her geçen gün 
artıyor. American Community Survey 
araştırmasının sonuçlarına göre ABD’de 

3.3 milyon kişi evden çalışıyor. Bu rakam toplam 
iş gücünün yüzde 2.6’sını oluşturuyor. 2005 
yılından bu yana ise evden çalışma yüzde 80 
oranında artmış. 

Avantajları çok
Evden çalışmanın hem firmalar hem de 
çalışanlar için büyük avantajları var. Firmalar 
için en büyük avantaj ofis maliyetlerindeki düşüş. 
Çok çalışanlı firmalar için, ofis alanı büyük önem 
taşıyor. Ofis alanları büyüdükçe kira maliyetleri 
de artıyor. Bunun yanında çalışanın evden 
çalışması telefon maliyetinden tutun, elektrik 
maliyetine, network maliyetine kadar bir çok ofis 
maliyetini de düşürüyor. 

Ev ofislerinin, çalışan için sunduğu en büyük 
avantaj trafikte zaman kaybetmemek. Büyük 
şehirlerde yaşayanlar günün 3-4 saatini yollarda 
geçiriyorlar. Bu hem insanların yıpranmasına 
hem de büyük verim kaybına yol açıyor. Evden 
çalışmanın, çalışan için getirdiği diğer bir 
avantaj ise aile ile daha fazla vakit geçirme.  
Ofislerde çalışanlar, eşlerini, çocuklarını günde 
birkaç saat görebiliyorken, evden çalışanlar 
ise zamanlarının büyük bir kısmını aileleri ile 
geçirebiliyor.

Evden çalışmanın avantajları yanında 
dezavantajları da yok değil. Dezavantajların 

http://www.bilisimdergisi.org/s170

http://www.bilisimdergisi.org/s170


e-endüstri AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 372014 KASIM36

Endüstriden HaberlerEndüstriden Haberler

başında sosyal ortamdan uzak olmak geliyor. 
İş dünyasında insanlar sosyalleşirken, 
evden çalışanların böyle bir şansı yok. Evden 
çalışanlar zamanlarının tamamına yakınını 
evde geçirdikleri için belli bir süreden sonra 
bundan sıkılabiliyorlar. Ayrıca evden çalışma 
sinerji açısından da sorunlar yaratıyor. 
İletişim araçları ne kadar gelişmiş olsa da, 
yüz yüze iletişimin yerini alamıyor. Çalışanlar 
projelerde aynı ortamda çalıştıkları zaman 
bir sinerji oluşuyor. Evden çalışanlar ise 
ofis içindeki çok değerli beyin fırtınaları 
sohbetlerinin uzağında kalıyor. Çoğu iş veren 
açısından evden çalışma, içinde riskleri 
barındıran bir çalışma yöntemi. Evden 
çalışanların kaytaracağı, işine yeterince 
odaklanmayacağı düşünülüyor. Bu yüzden 
çoğu firma evden çalışmaya sıcak bakmıyor. 
Bazı firmalar belli günler evden çalışma 
imkanı sunarken bazı firmalar ise sadece 
kıdemli, güvenilir elemanlarına evden çalışma 
hakkı tanıyor.

Evden çalışmaya uygun pozisyonlar
Şirket içinde bazı pozisyonlar evden çalışmak 
için çok uygun. Örneğin bir programcının 
veya web tasarımcının çalışmak için 
ofise gelmesinin hiç bir gereği yok. Bazı 
pozisyonlarda ise evden çalışma mümkün 
değil. Muhasebe, satış gibi bölümler yapıları 
gereği evden çalışmaya olanak tanımıyor. 
Şirketin faaliyet gösterdiği alan da evden 
çalışma konusunda belirleyici kriterlerden 
birisi. Örneğin internet şirketlerinde evden 
çalışma çok yaygın. Çünkü bu şirketlerin 
çalışanları, işlerinin tamamını internet 
üzerinden yapabiliyor ve çok fazla da bir 
araya gelme ihtiyacı duymuyor. Yayıncılık da 
evden çalışmaya çok uygun bir alan. Çoğu 
çevrimiçi ve yazılı basın mensubu yazılarını 
evinden yazıyor. Grafik tasarım, web tasarımı, 
programcılık, çağrı merkezi gibi alanlarda 
evden çalışanların sayısı her geçen gün 
artıyor.

Bundan 20 sene önce evden çalışma 
diye bir kavram yoktu. Evden çalışmanın 
yaygınlaşmasını sağlayan en önemli faktör 
internet oldu. İnternet evden çalışmaya olanak 
sağladı. İnternet sadece evden çalışmaya 
olanak sağlayan bir ağ değil aynı zamanda 
evden çalışılıp para kazanılan da bir ortam. 
İstatistiklere göre evden çalışanların büyük 
bölümünü ekmeğini internetten çıkaranlar 
oluşturuyor. Son yıllarda herhangi bir şirkette 
çalışmayan, kendi internet işinden para 
kazanıp yaşayan insanların sayısı çok arttı. 
Bu kişiler tüm işlerini internet üzerinden 
yaptıkları için herhangi bir ofise ihtiyaç 
duymuyorlar. Ev veya kablosuz internetin 
olduğu her yer bu kişilerin ofisi olabiliyor.  
American Community Survey araştırmasının 
sonuçlarına göre ABD’de 2.8 milyon kendi 
işini yapan kişi evden çalışıyor. Bu kişilerin 
yüzde 69.7 gibi büyük bir oranının bir şirketi 
bile bulunmuyor. İnternet üzerinden verilen 
servislerin artması ve e-ticaretin büyümeye 
devam etmesiyle, kendinin patronu olup 
evinden çalışanların sayısının artması 
bekleniyor. 

Türkiye’de yaygın değil
Ülkemizde ise evden çalışma henüz ABD 
ve Avrupa kadar yaygın değil. İnternet 
altyapımız batılı ülkelerle yarışır halde olsa 
da, ülkenin kültürel yapısı evden çalışmanın 
yaygınlaşmasını engelliyor. Kolektif bir 
kültüre sahip olan ülkemizde bir arada iş 
yapma büyük önem taşıyor. Ayrıca şirket 
patronları ve yöneticileri çalışanlarını kontrol 
etmek ve istedikleri zaman ellerinin altında 
bulundurmak istiyorlar. Uzaktan çalışanın 
daha verimsiz çalışacağı kaygısı çok yaygın... 
Genel durum böyle olsa da Türkiye’de evden 
çalışmayı teşvik eden yenilikçi şirketler de var. 
Performans ve sonuç odaklı strateji belirleyen 
şirketler çalışanlarının evden çalışmasına 
olanak tanıyor. Trafik sorununun çok büyük 
sorun olduğu İstanbul, evden çalışmanın en 
yaygın olduğu ilimiz. 

İster bir şirkette çalışın, ister kendi işinizin 
sahibi olun, eğer evden çalışıyorsanız bazı 
noktalara dikkat etmek gerekli. Evden 
çalışmayı kolaylaştıracak, veriminizi artıracak 
bazı ipuçlarını sizler için derledik:

1- Kendinize özel bir çalışma alanı 
belirleyin.

“Ev ofisi” kavramı boşuna oluşturulmadı. Eğer 
evden çalışıyorsanız mutlaka ofisiniz olarak 
kullanacağınız bir alanınız olmalı. Bu tercihen 
bir oda olabilir. Eğer ofis olarak bir oda ayırma 
imkanınız yoksa, salonunuzun bir köşesini 
de ofis olarak kullanabilirsiniz. Çalışma 
alanınızda sizin dikkatinizi bozacak şeylerin 
olmamasına dikkat edin. Çalışma alanınızda 
televizyon olmamalı. Evin diğer bireyleri siz 
çalışırken sizi rahatsız etmemeli ve bu alan 

sadece çalışma için kullanılmalı. Çalışma 
alanınıza girip, koltuğunuza oturduğunuz 
zaman kendinizi “ofisinizde” hissetmelisiniz.

2- İşiniz için hazırlanıp, giyinin.

Evden çalışan çoğu kişi, işe gider gibi 
hazırlanmaz. Evde pijamalarıyla çalışan çok 
kişi vardır. Bu rahatlık ilk başta çok çekici gibi 
gelse de, aslında verimlilik için hiç iyi değildir. 
Kişinin psikolojik olarak çalıştığını hissetmesi 
gerekir. Çalışma ile eğlencenin birbirinden 
ayrılması gerekir. Bu yüzden çalışmaya 
başlamadan önce  işe gider gibi hazırlanın. 
Traş olun. Dışarıda giyeceğiniz bir kıyafet giyin. 
İlla takım elbise giymeniz gerekmez ama şık 
olmalısınız. İş için hazırlanıp giyinmek hem 
sizi işinize motive edecek hem de veriminizi 
artıracaktır. Ayrıca günümüzde çok yaygın 
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olarak kullanılan video konferanslarda, iyi 
görünmek kariyeriniz için bir artı olacaktır.

3- Değişik iletişim araçlarını etkin 
kullanmayı öğrenin

Evden çalışırken telefon, e-posta, SMS, anlık 
mesajlaşma ve video konferans kullanılan 
iletişim araçlarıdır. Evden etkin bir şekilde 
çalışmak istiyorsanız bu iletişim araçlarına 
hakim olmalısınız.  Herkesin iletişim 
konusunda bir tercihi vardır. Bazıları telefonu 
tercih ederken bazıları yazarak iletişimi tercih 
eder. Burada önemli olan kişisel tercihin 
ötesinde hangi iletişim aracı o iş için daha 
verimli ise o aracı kullanmaktır. Bir toplantıda 
video konferans yapmak hiç gerekmeyebilir. 
Diğerinde ise video konferans yapmak 
neredeyse bir zorunluktur. Yapacağınız işe 
göre iletişim mecrasını seçmek bu yüzden 
büyük önem taşır. Ayrıca iletişim araçlarını 
hızlı ve etkin kullanmak size büyük avantaj 
sağlayacaktır.

4- Saatlerinizi belirleyin ve ona uyun.

Evden çalışmanın en kötü yanlarından 

yüzden insan kendini çok kolay işe kaptırıp, 
saatlerce mola vermeden çalışabilir. Bu 
uzun vadede sizi tüketecek bir davranıştır. 
Çalışırken molalar verin. Çalıştığınız ortamdan 
5-10 dakika uzaklaşın. Mümkünse dışarı çıkıp 
hava alın.  Bu performansınızı olumlu olarak 
etkileyecektir.

6- Çalışırken aile bireyleri ve 
arkadaşları ile tüm iletişimi kesin.

Evden çalışanların yaşadığı en büyük 
sorunlardan birisi aile bireylerinin ve 
arkadaşlarının çalışmayı bölmesidir. Kişi 
evden çalışıyorsa, evde bulunan diğer bireyler 
çoğunlukla kişinin çalışmasına gereken 
özeni göstermez. Tam işinize dalmışken 
eşiniz yanınıza gelip: “Hayatım, soğan bitmiş. 
Markete gidip alır mısın?” diyebilir. Bunu 
engellemek için aile bireylerinizden, mesai 
saatleri içinde size sanki ofisteymişçesine 
davranmalarını isteyin. Aile bireylerinizle 
iletişime geçmeyin. Kendinizi evden soyutlayıp 
işinize odaklanın. Eğer bunu yapmaz, 
mesai saatleri içinde aile bireyleri ile vakit 
geçirirseniz hem işinize odaklanamazsınız, 
hem veriminiz düşer hem de belirlediğiniz 
saatlerde işinizi tamamlayamazsınız. 

7- Yüz yüze iletişimi unutmayın.

Evden çalışıyor olsanız da yüz yüze iletişim çok 
önemlidir. Eğer kendinizi yüz yüze iletişimden 
tamamen soyutlar ve iletişiminizi sadece 
telefon ve elektronik ortamda yaparsanız belli 
bir zamandan sonra iş ilişkileriniz zayıflar. 
Yüz yüze iletişim hem insanı sosyalleştirir 
hem de insan ilişkilerini ve empatiyi geliştirir. 
Bu yüzden mümkün olduğunca periyodik 
olarak iş arkadaşlarınızla ve müşterilerinizle 
yüz yüze görüşmeye özen gösterin. Yüz yüze 
görüşmeler haftalık toplantılar şeklinde 
olabileceği gibi beraber yenilen öğle yemekleri 

şeklinde de olabilir. Bu sizin psikolojik 
sağlığınıza da iyi gelecektir.

8- Günlük yapılacak işleri belirleyin.

Evden çalışan insanların unuttuğu konulardan 
birisi de günlük yapılacak işleri belirlemek 
ve takip etmektir. Normal ofis ortamında 
insanlar bunu yaparken, evden çalışanlar, 
özgür olmanın rahatlığıyla buna önem 
vermeyebilirler. Oysa günlük yapılacak işlerin 
listesinin yapılması ve bunların gün sonunda 
kontrol edilmesi size kendi performansınızı 
değerlendirme konusunda yardımcı olacaktır. 
Günlük yapılacak işleri önceliklerine göre 
belirleyin, sırayla işleri gerçekleştirin ve gün 
sonunda hangilerinin tamamlandığını kontrol 
edin. 

9- Günlük çalışma planı hazırlayın.

Bir plana göre her gün rutin olarak 
çalışmak sıkıcı gibi gözükse de, verimliliği 
artıran önemli bir faktördür. Çalışma planı 
hazırlamak ayrıca zaman yönetimini de 
kolaylaştırır. Örneğin sabahları işe başlayınca 
e-postaları okuyabilir, öğlenden önce rutin 
video konferansınızı yapıp, öğleden sonra da 
müşterilerle görüşebilirsiniz. Evden çalışırken 
yaşanan en büyük sorunlardan birisi iş 
disiplininden uzaklaşmaktır. Gün içinde ne 
zaman ne yapacağınızı bilmek sizi disipline 
edecektir.

10- Kendinizi ödüllendirin.

Önemli bir işi bitirdiğinizde kendinizi 
ödüllendirin. Bu ödül bir fincan sıcak kahve 
olabileceği gibi, kanepede 10 dakika uzanmak 
da olabilir. Evden çalışmanın, ofiste çalışmaya 
göre bir çok rahatlığı vardır. Evinizin rahatını 
kendinizi ödüllendirmek için kullanın.

birisi özel hayat ile iş hayatının birbirine 
karışmasıdır. Evden çalışan çoğu kişi bundan 
şikayet eder. Aslında bu problemi çözmenin 
çok kolay bir yolu vardır. Evden çalışıyor 
olsanız da çalışma saatlerinizi belirler ve bu 
saatlere sanki işe gidip geliyormuşçasına 
sıkıca uyarsanız, özel hayatınız ve iş hayatınız 
birbirine karışmaz. Örneğin çalışma saatinizi 
9-6 olarak belirleyebilirsiniz. Sabah kalkar, 
traş olur, giyinir, kahvaltı yapar ve işinizin 
başınıza oturursunuz. Öğlen 12’de öğlen 
yemeği molası verir, akşam saat 6’da da 
bilgisayarı kapatırsınız. Böylece bir iş 
disiplini gelişir. Saate göre çalışmak hem 
verimliliği artırır hem de işin mesai saatleri 
dışına taşmasını engeller. Saat belirlemeden 
çalışmak önceleri rahatlık gibi gözükebilir ama 
belli bir süreden sonra hayatınızın tamamını 
işiniz almaya başlayacaktır.

5- Mola verin.

Bilgisayarın karşısında çalışmak yorucudur. 
Ayrıca ortamda kimse olmadığı zaman 
çalışmak daha da yorucudur. Ofis ortamında 
insanlar, diğer çalışanlarla kısa sohbetler 
ederler, kahve almaya giderler. Ev ortamında 
ise sizi işten ayıran hiç bir şey yoktur. Bu 
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