
1 

Uzaktan çalıştığımız süre boyunca hijyen açısından rahat 
hissettik ve trafikte zaman kaybetmedik  

Bu dönemde uzaktan çalıştığınız süre boyunca sizi en OLUMLU etkileyen 3 faktör aşağıdakilerden hangileridir? 
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Evde hijyen ve sağlık yönünden daha rahat hissetmek 

Trafikte zaman kaybetmemek 

Ev rahatlığında çalışabilmek 

Daha odaklı çalışabilmek 

Daha az dikkat dağıtan unsur olması 

Daha üretken olmak 

Daha az toplantı yapmak 

Daha fazla iş çıktısı üretebilmek 

Daha fazla toplantı yapmak 

Olumlu etkileyen bir faktör olmadı 

16 - 23 Haziran 2020 tarihlerinde ERA veri tabanına kayıtlı iş dünyası 

temsilcilerinin 213’ü tarafından online olarak cevaplandırılmıştır. 
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Uzaktan çalıştığımız süre boyunca olumsuz etkilendiğimiz 
konuların başında ekran yorgunluğu geliyor. 

Bu dönemde uzaktan çalıştığınız süre boyunca sizi en OLUMSUZ etkileyen 3 faktör aşağıdakilerden hangileridir? 
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Ekran yorgunluğu 

Ev ortamındaki dikkat dağıtan unsurlar 

Uzun video konferanslar 

Ev işleri 

Daha fazla toplantı yapmak 

İş arkadaşlarından ayrı kalmak 

Zaman yönetimi yapamamak 

Aile üyeleri içerisinde çalışmak 

Teknolojik sorunlar 

İletişim zorlukları 

İş miktarında/ Satışta azalma olması 

Detaycı ve müdahaleci yöneticiler 

Daha az organize ekipler 

Olumsuz etkileyen bir faktör olmadı 

Cevap vermek istemiyorum 

16 - 23 Haziran 2020 tarihlerinde ERA veri tabanına kayıtlı iş dünyası 

temsilcilerinin 213’ü tarafından online olarak cevaplandırılmıştır. 



3 

Online toplantılarda kameralarımızı en çok temel  
ihtiyaçlarımız için kapattık  

Online toplantılarda, kameranızı kapatıp aşağıdakilerden hangisini/ hangilerini yaptınız? 
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Yemek yedim 

Tuvalete gittim 

Yemek yaptım 

Çocuğumla ilgilendim 

Oyun oynadım 

Alışveriş sitelerinde dolaştım 

Dışarıya çıkıp geldim 

Temizlik yaptım 

Sebze ayıkladım 

Kitap okudum 

Çamaşır astım 

Arkadaşlarımla görüntülü konuştum 

Maillerime/ Mesajlarıma baktım 

Sigara içtim 

Online toplantılarda hiç kameramı kapatmadım 

Cevap vermek istemiyorum 

16 - 23 Haziran 2020 tarihlerinde ERA veri tabanına kayıtlı iş dünyası 

temsilcilerinin 213’ü tarafından online olarak cevaplandırılmıştır. 


