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TÜRK Ġġ HUKUKUNDA EVDE ÇALIġMA 
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Tez DanıĢmanı: Dr. Öğretim Üyesi Yalçın BOSTANCI 
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 Esnek çalıĢmanın günümüz iĢ hayatında yaygın olarak kullanılması atipik çalıĢma 

Ģekillerinden birisi olan evde çalıĢmanın önemini artırmıĢtır. Evde çalıĢma hukukumuzda ilk 

olarak 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenmiĢtir. Türk Borçlar Kanunu‟nda 

düzenlenmesi evde çalıĢmanın iĢ hukuku kapsamının içerisine girip girmediği tartıĢmalarını 

doğurmuĢtur. 

 Uluslarası ÇalıĢma Örgütü (ILO) ve Avrupa Konseyi‟nin evde çalıĢma hakkındaki 

raporlarının ülkemiz tarafından onaylanmaması, uluslararası kaynakların ülkemiz hukukunda 

uygulanmasını zorlaĢtırmıĢtır. 

 Son olarak 2016 yılında yapılan değiĢiklik ile uzaktan çalıĢmanın alt baĢlığı olarak 

evde çalıĢma 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu içerisine alınmıĢtır. ĠĢ Kanunu kapsamı içerisine 

alınmasıyla evde çalıĢmaya ĠĢ Kanunu hükümlerinin uygulama alanı açılmıĢ ve evde çalıĢan 

kanuni koruma altına alınmıĢtır. Ancak evde çalıĢanın tüm sorunlarının çözüldüğünü 

söylemek mümkün değildir. Kendine has özelliklerinin olması evde çalıĢma hakkında özel bir 

kanun çıkarılarak, bu kanun içerisinde düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır.   

 ÇalıĢmamızda evde çalıĢmanın hukukumuzdaki genel durumu ortaya konulduktan 

sonra sonuç bölümünde sorunların çözümü ile ilgili bilgiler verilmiĢtir. 

 

 Anahtar Kelimeler : Evde ÇalıĢma, Atipik ĠĢ SözleĢmesi, EsnekleĢme, Ev Esaslı 

ÇalıĢma, Uzaktan ÇalıĢma.  
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ABSTRACT 

 

WORKING AT HOME IN TURKISH BUSINESS LAW 

MĠRCAN, Hasan 

Master Of Private Law 

Supervisor: Assistant ProfessorshipYalçın BOSTANCI 

January, 2019 

Flexible work is widely used in today's business life. Flexibility has brought about 

atypical work. Work at home is atypical work. Work at home has become important. In our 

country, working at home is regulated by the Law on Obligations. This has led to debates as 

to whether it is covered by labor law. 

The ILO and the Council of Europe have issued reports on work at home. The reports 

have not been approved by our country. This has prevented the implementation of 

international resources in our country. 

Remote work was added to the Labor Code in 2016. Work at home is organized under 

the heading of remote work. Thus, working at home is covered by labor law. Working at 

home is under legal protection. But all the problems of working at home could not be solved. 

Work at home must be regulated by special law in order to solve the problems. 

In the thesis, information was given about working at home. In the conclusion section, 

a solution proposal is presented. 

 

 

Keywords: At home work, Atypical employment contract, flexibility, home based work, 

remote work. 
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GĠRĠġ 

Çağımızın değiĢen ve geliĢen iĢ dünyasında, zorlaĢan iĢ hayatı Ģartlarına uyum 

sağlamak için bir alternatif olarak evde çalıĢma önem kazanmıĢtır. Evde çalıĢmanın tarihi 

süreç içerisinde ne zaman ortaya çıktığı bilinmese de 14.yy veya 15.yy zamanlarında ortaya 

çıktığı düĢünülmektedir. Geleneksel alanlarda tekstil, deri, dikiĢ-nakıĢ gibi sektörlerde 

yoğunlaĢmıĢtır. Evde çalıĢma günümüze kadar geliĢimini sürdürmüĢ özellikle de 21.yy 

çalıĢma hayatında önemi giderek artmıĢtır. Çağımızda ise yazılım (software), donanım 

(hardware), biliĢim teknolojileri, özel uzmanlık alanları gibi bölümlerde evde çalıĢmaya sıkça 

rastlanılmaktadır. 

Eskiden emek ve deneyimin beslediği evde çalıĢma sistemini, yeni düzende 

organizasyon, bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin yanı sıra ekonomik sebeplerin desteklediği 

görülmektedir. Geleneksel evde çalıĢma sisteminin zaman içerisinde modern bir görünüm 

kazandığı ve kendine has (sui generis) özelliklere sahip olduğu fark edilmektedir.  

Çağımızda küreselleĢmenin etkisi ile ticaret hayatı içerisinde yoğun bir rekabet 

yaĢanmaktadır. Rekabetin zorlaĢması nedeniyle iĢ hayatında maliyetlerin düĢürülmesine 

yönelik çalıĢmalar yapılmıĢtır. Klasik anlamda iĢyerinde yapılan çalıĢmaların maliyetinin 

yüksek olması iĢverenleri maliyetlerin düĢürülmesi için esnek çalıĢma türleri yöneltmiĢtir. ĠĢ 

hayatında böylelikle merkeziyetçi bir yapı yerine âdem-i merkeziyetçi bir yapı 

benimsenmiĢtir.  

Hassas bir yapıya sahip olan çalıĢma hayatı, iç dinamiklerinin ya da dıĢ etkenlerin 

müdahalesiyle kendisini kimi zaman koruma altına almak kimi zamansa geliĢtirmek için 

refleksler gösterir. Bu etkileĢimlerin sonuçlarından bir tanesi olan evde çalıĢma, yıllara göre 

kendisini değiĢtirmiĢtir. Bu değiĢim evde çalıĢanların ihtiyaçları ve iĢverenlerin çalıĢma 

Ģartları arasında kendisine bir yer bulmuĢtur. Evde çalıĢanın hak ve yükümlülükleri, 

organizasyon Ģeması, bağımlılık, iĢverenin hak ve yükümlülükleri yukarıda belirtilen 

nedenlerden dolayı sürekli olarak değiĢiklik göstermiĢtir.   

Evde çalıĢmanın tespitinde hangi kuralların uygulanıp uygulanamayacağı öğreti ve 

uygulamada sorun olmuĢtur. ĠĢ hukuku iĢçinin, iĢverence yönetilen bir çalıĢma ortamındaki iĢ 

iliĢkisini düzenlemiĢtir. Klasik çalıĢma sisteminde iĢyeri üzerine bina edilmiĢ hukuk 

kurallarının, evde çalıĢmaya uygulanmasında zorluklar yaĢanmakta ve amaçlanan sonuca 

ulaĢılamamaktadır.  

Evde çalıĢmanın kendine has özellikleri mevcuttur.  Evde çalıĢmaya 4857 Sayılı ĠĢ 

Kanunu‟nun ilk halinde ve 1475 Sayılı Eski ĠĢ Kanunu‟nda bahsedilmemiĢtir. 6098 Sayılı 
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Türk Borçlar Kanunu‟nun 461 ve devamı maddelerinde genel hizmet sözleĢmeleri baĢlığı 

altında genel esaslarıyla düzenlenmiĢtir. Evde çalıĢmanın detaylı bir Ģekilde düzenlenmemesi 

hangi mevzuatın ve hangi hukuk kuralının uygulanacağı sorununu da beraberinde getirmiĢtir. 

Bu durum evde çalıĢmaya uygulanacak hukuk kurallarının belirlenmesinde uygulama ve 

doktrine büyük görev düĢmesine neden olmuĢtur. Ancak 06/05/2016 tarih ve 6715 Sayılı ĠĢ 

Kanunu Ġle Türkiye ĠĢ Kurumu Kanunu‟nda DeğiĢiklik Yapılmasında Dair Kanunla ĠĢ 

Kanunu‟nun 14. Maddesinin baĢlığına ''uzaktan çalışma'' ibaresi eklenmiĢ 4,5,6 ve 7. 

fıkralarda eklenerek uzaktan çalıĢmanın genel esasları düzenlenmiĢtir. Uzaktan çalıĢma ĠĢ 

Kanununda evde çalıĢmanın yanı sıra tele çalıĢmayı da kapsayacak Ģekilde düzenlenmiĢtir.  

Yapılan bu düzenleme ile evde çalıĢmanın iĢ hukukunun bir alanı olduğu ortaya konulmuĢtur. 

Böylelikle ĠĢ Kanunu‟nda düzenlenmiĢ çalıĢma süreleri, iĢçi ve iĢveren hak ve borçları ve 

diğer hükümler evde çalıĢmanın niteliğine uygun düĢtüğü sürece evde çalıĢmaya uygulanır. 

ÇalıĢmamamızın birinci bölümünde iĢ sözleĢmesi, tipik-atipik iĢ sözleĢmesi ve 

esnekleĢme kavramı incelenerek iĢ hukukunun ve evde çalıĢmanın temel unsuru olan iĢ 

sözleĢmesi hakkında bilgi verilecektir. ĠĢ sözleĢmesinin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda 

geçirmiĢ olduğu değiĢimler tipik-atipik iĢ sözleĢmeleri ve esnekleĢme kavramları içerisinde 

açıklanmaya çalıĢılacaktır. Ġkinci bölümde evde çalıĢma hakkında genel bilgiler verilmiĢ, 

diğer çalıĢma türlerinden olan farkı ve evde çalıĢmanın temel özellikleri, bağımlılık kavramı, 

evde çalıĢmanın yararları ve sakıncaları incelenecektir. Üçüncü bölümde ise evde çalıĢmada 

tarafların çalıĢma koĢulları ve evde çalıĢmanın sona ermesine değinilecektir. Kanuni dinlenme 

süreleri ve çalıĢma süreleriyle ilgili bilgilere açık ve anlaĢılır Ģekilde yer verilecektir. Evde 

çalıĢmanın hangi hallerde sona ereceği ve iĢ güvencesinden bahsedilecektir. 
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Birinci Bölüm 

GENEL OLARAK Ġġ SÖZLEġMESĠ TÜRLERĠ VE ESNEKLEġME 

1) Ġġ SÖZLEġMESĠ  

I) GENEL OLARAK 

ĠĢ hukukunun kaynaklarından bir tanesi olan iĢ sözleĢmesi bireysel iĢ iliĢkisinin 

temelini oluĢturur. ĠĢçi ve iĢverenin iĢ sözleĢmesini kurmasıyla, taraflar kendilerini bağlayan 

sübjektif hukuk kuralları oluĢturmuĢ olur
1
. Türk iĢ hukukunda iĢ sözleĢmesi, hizmet 

sözleĢmesi, iĢ akdi, hizmet mukavelesi, iĢ kontratları gibi kavramlar esasında aynı anlama 

gelmektedir. ĠĢ sözleĢmesi her Ģeyden önce bir hukuki iĢlemdir
2
. 

4857 sayılı ĠĢ Kanununun
3
 8. maddesinin 1. fıkrasına göre iĢ sözleĢmesi, bir tarafın 

(iĢçi) bağımlı olarak iĢ görmeyi, diğer tarafın (iĢveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden 

oluĢan sözleĢmedir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun
4
 393. maddesinin 1. fıkrasına göre 

hizmet sözleĢmesi, iĢçinin iĢveren bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iĢ 

görmeyi ve iĢverenin de ona zamana ve yapılan iĢe göre ücret ödemeyi üstlendiği 

sözleĢmedir. 

ĠĢ sözleĢmesi bir gerçek kiĢinin bir diğer kiĢiye tabi olarak onun yararına belirli veya 

belirsiz bir süre faaliyette bulunmayı, diğer kiĢinin de bunun sonucunda da bu faaliyete 

karĢılık olarak bir ücret vermeyi üstlendiği sözleĢmedir. Kısa Ģekilde iĢ sözleĢmesi, bir ücret 

karĢılığında bir diğer kiĢiye bağımlı olarak çalıĢan kiĢi ile onu çalıĢtıran arasındaki 

sözleĢmedir
5
. 

                                                           
1
  SÜZEK, Sarper, ĠĢ Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım A.ġ., 13. Baskı, Ġstanbul, 2017, s.64; SÜMER, 

Haluk Hadi, ĠĢ Hukuku (ĠĢ), Seçkin Yayınevi, Gözden GeçirilmiĢ 23. Baskı, Konya, 2018, s.37; ġAKAR, 

Müjdat, ĠĢ Hukuku Uygulaması, Beta Basım Yayım Dağıtım A.ġ., YenilenmiĢ ve GeniĢletilmiĢ 10. Baskı, 

Ġstanbul, 2014, s.26; DEMĠRCĠOĞLU, Murat/CENTEL, Tankut, ĠĢ Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım 

A.ġ., 19. Bası, Ġstanbul, 2016, s.65; ÇELĠK, Nuri/CANĠKLĠOĞLU, NurĢen/CANBOLAT, Talat, ĠĢ 

Hukuku Dersleri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.ġ., YenilenmiĢ 31. Bası, Ġstanbul, 2018, s.32; 

NARMANLIOĞLU, Ünal, ĠĢ Hukuku (Ferdi ĠĢ ĠliĢkileri I), Beta Basım Yayım Dağıtım A.ġ., 

GeniĢletilmiĢ ve Gözden GeçirilmiĢ 5. Bası, Ġstanbul, 2014, s.34; SÜMER, Haluk Hadi, Bireysel Basın ĠĢ 

Hukuku (Basın), Seçkin Yayınevi, Konya, 2016, s.21 vd.; ANDAÇ, Faruk, ĠĢ Hukuku (Sosyal Politika 

Bakımından Türk ÇalıĢma Hukuku Uygulaması), Detay Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 2016, s.28; DULAY, 

Dilek, Türk ĠĢ Hukukunda Evde ÇalıĢma (Evde ÇalıĢma), Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2016, s.33 

vd. 
2
  TUNÇOMAĞ, Kenan/CENTEL, Tankut, ĠĢ Hukukunun Esasları, Beta Basım Yayım ve Dağıtım A.ġ., 

YenilenmiĢ ve Gözden GeçirilmiĢ 8. Bası, Ġstanbul, 2016, s.67; AKINCI, ġahin, Borçlar Hukuku Bilgisi, 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre HazırlanmıĢ 5. Baskı, Konya, 2011, s.63; SÜZEK, 

s.257.  
3
  R.G., 10.06.2003, 25134. 

4
  R.G., 04.02.2011, 27836.  

5
  ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.165; ANDAÇ, s.78; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.67. SÜZEK, 

s.247; ''Hizmet akdi, bir kimsenin ücret karĢılığında belirli veya belirsiz bir süre için, hizmet görmeyi, 
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Bir iĢ sözleĢmesinin kurulması için tarafların karĢılıklı irade beyanlarının birbiriyle 

uygun olması gerekmektedir. Taraflar irade beyanlarını açık ve örtülü Ģekilde açıklayabilir
6
. ĠĢ 

hukukunda sözleĢme serbestisi bulunmakla birlikte iĢ sözleĢmeleri kamu düzenini, iĢçi ve 

iĢvereni koruma düĢüncesiyle emredici ve yasaklayıcı hükümler yönünden, genel hukuk 

sözleĢmelerine oranla daha geniĢ ölçüde sınırlandırılmıĢtır
7
.  

ĠĢçi ile iĢveren arasındaki iĢ iliĢkisi iĢ sözleĢmesi ile kurulur. ĠĢ hukukunda genel kural 

iĢ sözleĢmesinin kurulduğu an iĢ iliĢkisinin baĢladığı Ģeklindedir. Yargıtay‟ın yerleĢik 

kararlarında iĢçinin fiili çalıĢmaya baĢlamıĢ olduğu tarihin iĢe baĢlama tarihi olduğu 

belirtilmiĢtir
8
. 

ĠĢ sözleĢmesi üç unsurdan oluĢmaktadır. Bu üç unsur; ''iş'', ''ücret'' ve ''bağımlılık'' 

unsurlarıdır. Bağımlılık unsuru iĢ sözleĢmesinin ayırt edilmesi ve tespitinin yapılmasında; 

konusu iĢ görme olan diğer sözleĢmelerden iĢ sözleĢmelerini ayıran bir unsur olarak kendisini 

göstermektedir
9
. Yargıtay da iĢ sözleĢmesinin; ücret, iĢ görme ve bağımlılık unsurlarından 

oluĢtuğunu belirtmiĢtir
10

. 

                                                                                                                                                                                 

hizmetini iĢ sahibinin elinde bulundurmayı ve iĢ sahibinin de ona bir ücret vermeyi üstüne almasıdır.'' 

Anayasa Mahkemesi, E.1963/336, K.1967/29, KT.26-27.09.1967, http://www.anayasa.gov.tr, 

ET.12.02.2018 (Çevrimiçi); ''4857 sayılı ĠĢ Kanunu'nun 8/1 maddesi uyarınca iĢ sözleĢmesi, bir tarafın (iĢçi) 

bağımlı olarak iĢ görmeyi, diğer tarafın (iĢveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluĢan sözleĢmedir. 

Ücret, iĢ görme (emek) ve bağımlılık iĢ sözleĢmesinin belirleyici unsurlarıdır.'' (Y22HD, E.2012/8851, 

K.2012/29544, KT.25.12.2012, CORPUS Mevzuat ve Ġçtihat Programı (CORPUS), ET.03.04.2018, 

(Çevrimiçi)). 
6
  ANDAÇ, s.78; AKINCI, s.64 vd.; ''Burada öncelikle taraflar arasında sözleĢme iliĢkisinin kurulup 

kurulmadığı yönü üzerinde durulması gerekmektedir. Çünkü sözleĢmeyle kiĢiler arasında hukuki bağ 

kurulur, değiĢtirilebilir veya ortadan kaldırılabilir. O halde sözleĢme, tarafların irade beyan etmeleri 

(açıklamaları) ve en az iki irade açıklamasının var olması ile meydana gelir ve ancak taraflar arasında 

hüküm ve sonuç doğurur. Taraflar iradelerini yazı ile veya sözlü olarak açıklayabilecekleri gibi, bunu baĢka 

bir Ģekilde de açıklayabilir.'' (Y14HD, E.2011/8906, K.2011/9633, KT.20.07.2011, CORPUS, 

ET.13.12.2018, (Çevrimiçi)); Y14HD, E.2007/1561, K.2007/5438, KT.10.05.2007, CORPUS, 

ET.13.12.2017, (Çevrimiçi). 
7
 TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.67 vd.; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.65; ġAKAR, s.11; 

DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.65 vd.; Y9HD, E.2011/9178, K.2013/18674, KT.17.06.2013, CORPUS, 

ET.13.12.2017, (Çevrimiçi). 
8
  ''… baĢlangıcı sözleĢme tarihi değil, iĢçinin fiilen çalıĢmaya baĢladığı tarih olmalıdır.'' (Y22HD, 

E.2011/14966, K.2012/12869, KT.08.06.2012, CORPUS, ET.13.12.2017, (Çevrimiçi)); Y22HD, 

E.2014/22474, K.2014/26484, KT.01.10.2014, CORPUS, ET.13.12.2017, (Çevrimiçi); Y22HD, 

E.2014/31353, K.2016/3584, KT.11.02.2016, CORPUS, ET.13.12.2017, (Çevrimiçi).  
9
  ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.133 vd.; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.66 vd.; SÜZEK, 

s.247 vd.; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.67 vd. 
10

  ''Ücret, iĢ görme (emek) ve bağımlılık iĢ sözleĢmesinin belirleyici unsurlarıdır.'' (Y9HD, E.2008/10530, 

K.2010/4617, KT.22.02.2010, CORPUS, ET.12.02.2018, (Çevrimiçi)); Y22HD, E.2013/7568, 

K.2014/13812, KT.21.05.2014, CORPUS, ET.13.02.2018, (Çevrimiçi). 
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II) UNSURLARI 

A) ĠĢ Görme Unsuru 

ĠĢ sözleĢmesinin olmazsa olmaz Ģartı bir iĢ görme borcunun iĢçi tarafından üstlenilmiĢ 

olmasıdır. ĠĢ görme borcu ile ifade edilmek istenen kavram, bir gerçek kiĢinin ekonomik bir 

karĢılık gözeterek yapmıĢ olduğu her türlü çalıĢmadır. ĠĢ görme borcunun konusunu oluĢturan 

iĢ, bedensel, düĢünsel, teknik, sanatsal, bilimsel vb. olabilir
11

. Diğer bir ifadeyle çalıĢma 

bedenen veya fikren yapılan bir çalıĢma olabileceği gibi, beden ve fikrin beraber kullanılacağı 

bir çalıĢma da olabilir
12

. Bir baĢka açıdan, iĢverenin iktisadi bir amaca ulaĢmak adına iĢçinin 

bedeni veya fikri emeğini kullanmasıdır. Burada bedeni ve fikri çalıĢmaya dikkat etmek 

gerekir. ĠĢ Kanununda eskiden var olan fikir iĢçisi-beden iĢçisi ayrımı kaldırılmıĢ ve hepsi tek 

bir çatı altında toplanmıĢtır. Ayrımın kaldırılması uygulamada farklı kararların verilmesinin 

önünü kesmiĢ ve bu konuyla alakalı ortak bir görüĢ sahibi olunmasını kolaylaĢtırmıĢtır
13

. 

Borçlar hukuku anlamında iĢ sözleĢmesinin varlığı için belirli ya da belirsiz bir süre iĢ 

görmenin üstlenilmiĢ olması gerekir. ĠĢ sözleĢmesinin konusunu oluĢturan uğraĢının, az çok 

bir süreklilik taĢıması gerekir. Yani bir tek iĢin yapılması ya da belirli bir sonucun 

yaratılmasının üstlenilmesi, iĢ sözleĢmesinin konusunu oluĢturma yönünden iĢ görme 

kavramına girmez. Bu nedenle ister belirli isterse belirsiz süreli olsun iĢ görmenin süreklilik 

taĢıması gerekir
14

.(TBK m.394) 

ĠĢçinin iĢ görme borcunu bizzat üstlenmiĢ olması gerekmektedir. ĠĢçinin kendi emeğini 

değil de baĢkasının emeğini taahhüt etmiĢ olması halinde iĢ sözleĢmesinin varlığından söz 

edilemez. TBK'ya göre (m.440) iĢçi öldükten sonra iĢ görme borcu mirasçılarına intikal 

etmez
15

. Ancak öğretide de iĢin iĢçi tarafından bizzat görülmesine iliĢkin kuralın kesin 

bağlayıcı olmadığı, tamamlayıcı kural olduğu belirtilmiĢtir. Buna dayanak olarak da TBK'da  

(m.395) ''…aksi anlaşılmadıkça, işçi yüklendiği işi bizzat yapmakla yükümlüdür.'' ifadesi 

gösterilmektedir
16

. 

                                                           
11

  TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.67 vd.; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.66; SÜZEK, s.248; ġAKAR, s.265. 
12

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.66; SÜZEK, s.248; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.116.; 

CENTEL, Tankut, ''Türk Borçlar Kanunu‟nda Hizmet SözleĢmelerinin Tanımı ve Kurulması'', TĠSK 

Akademi Yayınları, Y.2011, C.6, S.12, s.12;  
13

  3008 sayılı ĠĢ Kanunu döneminde bir kimsenin iĢçi sayılabilmesi için bedenen veya bedenen ve fikren 

çalıĢması gerekiyordu. Daha sonraki ĠĢ Kanunlarında bu uygulamadan vazgeçilmiĢtir.  
14

  ZEVKLĠLER, Aydın, Borçlar Hukuku Özel Borç ĠliĢkileri, Turhan Kitabevi, 15. Bası, Ankara, 2015, 

s.449. 
15

  TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.94; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.167; NARMANLIOĞLU, 

s.251; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.93; ANDAÇ, 85 
16

  Detaylı bilgi için bkz.: NARMANLIOĞLU, s.250; ''Borçlar Kanunu‟n 320. Maddesine göre sözleĢmeden 

veya halin icabından aksi anlaĢılmadıkça iĢçinin taahhüt ettiği iĢ görme borcunu bizzat kendisi ifaya mecbur 

olup baĢkasına devredemez. Ne varki yasanın sözü edilen maddesinde öngörülmüĢ olan iĢçinin iĢi bizzat 

yapmasına iliĢkin kural emredici olmayıp tamamlayıcı nitelikte olduğundan aksi kararlaĢtırılacağı gibi halin 
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B) Ücret Unsuru 

ĠĢçi iĢ görme borcunun karĢılığında ücret alır. ĠĢveren, iĢçiye kendisinin iktisadi 

çıkarları için üretmiĢ olduğu mal ve hizmetin karĢılığında, emeğinin karĢılığı olarak bir ücret 

öder. ĠĢçinin ücret alarak çalıĢacağı gerçeği ĠĢ Kanununda (m.8) açıkça hüküm altına 

alınmıĢtır
17

. ĠĢverenin ücret ödeme borcu, iĢçinin iĢ görme borcunun karĢısında yer alan ve 

iĢverenin iĢ sözleĢmesinden doğan, baĢkasına iĢçinin rızası olsa dahi devredemediği temel 

borcudur
18

. Çoğu zaman iĢçinin tek gelir kaynağı olan, iĢçinin evini geçindirdiği, ihtiyaçlarını 

karĢıladığı ücret; ekonomik özelliklerinin yanında sosyal hak olma özelliğini de 

barındırmaktadır
19

. Bu sebeple ücret unsuru kanun koyucu tarafından ayrıntılı bir biçimde 

düzenlenmiĢ ve koruma altına alınmıĢtır
20

. 

Ücret nakden (para ile) ödenen meblağları
21

 kapsar. ĠĢveren iĢçinin ücretini bono gibi 

kıymetli evraklarla ve ayni ödemelerle yerine getiremez. Ancak bankaca karĢılığı garanti 

edilmiĢ olan çek, ödeme olarak kabul edilebilecektir
22

. Dört çeĢit ücret türü vardır. Herhangi 

bir sosyal ve ayni yardım eklemeden iĢçinin yaptığı iĢ karĢılığında nakden ödenen ücrete 

''çıplak ücret'' veya ''ana ücret'' denilmektedir. ''Giydirilmiş ücret'' çocuk zammı, eĢ yardımı, 

giyecek yardımı, prim gibi ayni ve nakdi sosyal ve parasal hakların çıplak ücrete eklenmesi 

sonucu oluĢacak ücretlerin toplamına denmektedir. Ücretin vergi, sigorta gibi kanuni 

kesintiler yapılmamıĢ miktarı ''brüt ücret''  bu kesintiler yapıldıktan sonra iĢçinin eline geçen 

                                                                                                                                                                                 

icabından da iĢ görme borcunun baĢkasına yaptırılmasının mümkün olabileceği sonucuna varılabilir.'' 

(Y21HD, E.2005/1799, K.2005/7500, KT.14.07.2005, CORPUS, ET.21.01.2018, (Çevrimiçi)). 
17

  SÜZEK, s.248; ''… görülen iĢ karĢılığı iĢverenin belli bir zaman dilimi için ödemiĢ olduğu bedel, ücret 

unsurunu oluĢturur.'' (Y9HD, E.2008/17096, K.2008/12749, KT.26.05.2008, CORPUS, ET.13.02.2018, 

(Çevrimiçi)). 
18

  TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.68 vd.; SÜZEK, s.394; ġAKAR, s.265; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.66 

vd.; ''Ücret ödeme borcu, iĢçinin iĢ görme borcu karĢısında yer alan ve iĢverenin temel iĢ akdinden doğan 

temel borcudur. Ücret iĢ akdinin kurucu unsuru olduğundan, ücret olmaksızın bu sözleĢmenin varlığından 

söz edilemez.'' (YHGK, E.2015/22-3568, K.2017/462, KT.15.03.2017, CORPUS, ET.09.03.2018, 

(Çevrimiçi)). 
19

  Anayasanın 55. maddesinde ''Ücret emeğin karĢılığıdır. Devlet, çalıĢanların yaptıkları iĢe uygun adaletli bir 

ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.'' denilmektedir.   
20

  ''Ücretin iĢçinin ve ailesinin tek geçim kaynağını oluĢturması onu sözleĢmeden doğan herhangi bir alacak 

olmaktan çıkarmıĢ, bu hakka bir „‟sosyal‟‟ nitelik kazandırmıĢtır. ĠĢçiler için taĢıdığı yaĢamsal önem 

nedeniyle ücret anayasal güvenceye kavuĢturulmuĢ ve sosyal haklar arasında yer almıĢtır.'' (YHGK, 

E.2015/22-3568, K.2017/462, KT.15.03.2017, CORPUS, ET.09.03.2018, (Çevrimiçi)). 
21

  ''ĠĢ Kanununun asıl ücret olarak nitelendirdiği iĢçiye ödenen temel (çıplak) ücret para ile ödenen tutardır. 

Temel ücret ayni (eĢya) olarak kararlaĢtırılamaz ve ödenemez.'' (YHGK, E.2016/1375, K.2017/1164, 

KT.14.06.2017, CORPUS, ET. 24.01.2019 (Çevrimiçi)); YHGK, E.2016/1374, K.2017/1163, 

KT.14.06.2017, CORPUS, ET.24.01.2019 (Çevrimiçi);  NARMANLIOĞLU, 302. 
22

  SÜZEK, s.410; NARMANLIOĞLU, s.281; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.410 vd.; 

ANDAÇ, s.122; GÜZEL, Ali, ''Fabrikadan Ġnternete ĠĢçi Kavramı ve Özellikle Hizmet SözleĢmesinin 

Bağımlılık Unsuru Üzerine Bir Deneme'', Kamu-ĠĢ ĠĢ Hukuku ve Ġktisat Dergisi, 1997, C.4, S.2, s.96; ''4857 

sayılı ĠĢ Kanunu‟nda 32‟inci maddenin ilk fıkrasında, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iĢ karĢılığında 

iĢveren veya üçüncü kiĢiler tarafından sağlanan ve parayla ödenen tutar olarak tanımlanmıĢtır.'' (Y9HD, 

E.2007/18954, K.2008/12201, KT.12.05.2008, CORPUS, ET.03.06.2018, (Çevrimiçi)). 
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ücrete ise ''net ücret'' denilmektedir
23

. Ücretler ödeniĢ Ģekilleri açısından ''zamana göre 

ücret'', ''akort ücret'', ''götürü ücret'', ''yüzdeye göre ödenen ücret'', ''prim'', ''ikramiye'', 

''komisyon ücreti (provizyon ücreti)'' ve ''kardan pay verilmesi'' Ģeklinde sınıflandırılabilir
24

. 

Ücretin iĢ sözleĢmesinde açıkça kararlaĢtırılmamıĢ olması iĢ sözleĢmesini geçersiz hale 

getirmez. Ücretin kararlaĢtırılmamıĢ olmasına ek olarak ücretin fiilen çalıĢmanın baĢlamıĢ 

olduğu tarihten sonraki uzun bir sürede ödenmemiĢ olması yapılan iĢin bir ücret karĢılığında 

olmadığı sonucunu doğurmaz. ĠĢçi tarafından yerine getirilen iĢ görme borcunun, bir iĢ 

sözleĢmesine dayanarak yapıldığının tespit edilmesi, iĢ iliĢkisinin varlığı için yeterlidir. ĠĢ 

sözleĢmesinin varlığının kanıtlanması, yazılı olması koĢuluna bağlı olmayıp fiilen çalıĢmıĢ 

olmak sözleĢmenin varlığını ispat açısından yeterlidir
25

. Yargıtay kararlarında da iĢ 

sözleĢmesinin zorunlu unsuru olan ücretin, iĢ sözleĢmesinde açıkça belirlenmiĢ olmasının 

gerekmediği, iĢçinin alacağı ücret miktarının kanunen garanti altına alındığı hüküm altına 

alınmıĢtır
26

. 

C) Bağımlılık Unsuru 

Genel manada bağımlılık iĢçinin iĢverenin otoritesi altında iĢ görmesi demektedir. Bir 

baĢka ifadeyle iĢçinin, iĢverenin yönetim, denetim ve gözetimi altında onun talimatlarına 

uymak ve hatta iĢverenin cezalandırma yetkisini de kabul etmek suretiyle iĢ görmesidir
27

. ĠĢ 

                                                           
23

  ANDAÇ, s.122 vd.; SÜZEK, s.395. 
24

  Ücret ödeme Ģekilleri hakkında detaylı bilgi için bkz. SÜZEK, s.395 vd.; ANDAÇ, 123 vd.; 

ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.255 vd.; NARMANLIOĞLU, s.293 vd. 
25

  SÜZEK, s.248; Y9HD, E.1989/6222, K.1989/9389, KT.02.11.1989, CORPUS, ET.17.02.2018, 

(Çevrimiçi); Anayasanın 55. maddesinin gerekçesinde, ''… ücret, aylık, ikramiye ve sosyal yardımlar ancak 

fiilen çalıĢma karĢılığı olarak ödenecektir.'' denilmektedir. Diğer bir ifadeyle, her ne kadar ücret iĢe 

baĢlamadan kararlaĢtırılmamıĢsa da iĢçi, yaptığı iĢin karĢılığı olarak ücret alır. Ancak bu ücrete hak 

kazanabilmek için çalıĢması gerekmektedir. 
26

  NARMANLIOĞLU, s.284; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.255; '' ĠĢ sözleĢmesinin tarafları, 

asgari ücretin altında kalmamak kaydıyla sözleĢme özgürlüğü çerçevesinde ücretin miktarını serbestçe 

kararlaĢtırabilirler. ĠĢ sözleĢmesinde ücretin miktarının açıkça belirtilmemiĢ olması, taraflar arasında iĢ 

sözleĢmesinin bulunmadığı anlamına gelmez. Böyle bir durumda dahi ücret, Borçlar Kanunu‟n 323‟üncü 

maddesinin ikinci fıkrasına göre tespit olunmalıdır. ĠĢ SözleĢmesinde ücretin kararlaĢtırılmadığı hallerde 

ücretin miktarı, iĢçinin kiĢisel özellikleri, iĢyerindeki ya da meslekteki kıdemi, meslek unvanı, yapılan iĢin 

niteliği, iĢ sözleĢmesinin türü, iĢyerinin özellikleri, emsal iĢçilere o iĢyerinde ya da baĢka iĢyerlerinde 

ödenen ücretler, örf ve adetler göz önünde tutularak belirlenir.'' (YHGK, E.2015/22-1060, K.2017/865, 

KT.26.04.2017, CORPUS, ET.24.02.2018, (Çevrimiçi)). 
27

  SÜMER, ĠĢ, s.38; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.67; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.169; 

''Genel anlamıyla bağımlılık, iĢçinin belirli ya da belirsiz süre, iĢverenin talimatına göre ve onun denetimine 

bağlı olarak çalıĢmasını ifade eder.'' (GÜZEL, s.97); '' ĠĢ sözleĢmesinde bağımlılık unsurunun içeriğini, 

iĢverenin talimatlarına göre hareket etmek ve iĢ sürecinin ve sonuçlarının iĢveren tarafından denetlenmesi 

oluĢturmaktadır. ĠĢin iĢverene ait iĢyerinde görülmesi, malzemenin iĢveren tarafından sağlanması, iĢ görenin 

iĢin görülme tarzı bakımından iĢ sahibinden talimat alması, iĢin iĢ sahibi veya yardımcısı tarafından kontrol 

edilmesi, bir sermaye koymadan ve kendisine ait bir organizasyonu olmadan faaliyet göstermesi, ücretin 

ödeme Ģekli bağımlılığın tespitinde dikkate alınacak yardımcı konulardır.'' (Y22HD, E.2012/8851, 

K.2012/29544, KT.25.12.2012, CORPUS, ET.28.03.2018, (Çevrimiçi)); Bir kimsenin serbest meslek mi 

icra ettiği yoksa bağımlı mı çalıĢtığı konusunda Gelir Vergisi Kanunu‟ndaki (m.55) Ģu tanım esas alınarak 

belirlenebilir. ''Serbest meslek faaliyeti, bir iĢverene bağlı olmaksızın ve sermayeden ziyade Ģahsi mesaiye, 
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sözleĢmesini diğer iĢ görme sözleĢmelerinden (istisna, vekâlet sözleĢmeleri vb.) ayıran en 

önemli unsur, bağımlılık unsurudur. Gerçekten eğer çalıĢan iĢverene bağımlı olarak faaliyet 

göstermiyorsa bir iĢ akdinden de iĢçi kavramından da söz etmek mümkün değildir. ĠĢin 

iĢverene ait iĢyerinde görülüyor olması tek baĢına bağımlılık iliĢkisinin olduğuna delalet 

etmez
28

.  

Bağımlılık unsuruna kanun koyucu da önem vermiĢtir. ĠĢ Kanunu‟nun 8. maddesinde, 

iĢçinin iĢverene bağımlı olarak iĢ görmeyi üstlenmesi ifadesi geçmektedir. TBK'nın ''genel 

hizmet sözleşmesi'' baĢlıklı 393. maddesinde de ''… işçinin işverene bağımlı olarak …'' ifadesi 

geçmektedir
29

. ĠĢ sözleĢmesini incelediğimizde bağımlılık unsurunun bir kimsenin iĢ ve sosyal 

güvenlik hukuku anlamında iĢçi olup olmadığının bir numaralı ölçütü olduğu görülecektir
30

. 

Bağımlılığın farklı Ģekillerinin olduğundan öğretide de bahsedilmiĢ ve bağımlılık türleri 

üç baĢlık altında toplanmıĢtır. Bunlar ekonomik bağımlılık, teknik bağımlılık ve hukuki 

(kiĢisel)
31

 bağımlılıktır. 

Ekonomik bağımlılık iĢverenin ekonomik faaliyeti sayesinde geçimini sağlayan iĢçiyi 

korumak ve iĢ hukukunun koruyucu önlemlerinden yararlandırmaktır
32

. Ekonomik bağımlılık 

Avrupa ülkeleri hukukunda tartıĢmalı olmakla birlikte bu görüĢ iĢverenin otoritesi altında 

bulunmadan çalıĢan bazı kesimlerin, iĢ hukukunun koruyucu düzenlemelerinden 

faydalandırılmaları için bir avantajdır
33

. Ancak bu avantajı olmasına rağmen iĢ sözleĢmesinin 

belirleyici unsuru olarak ekonomik bağımlılık benimsenemez. Çünkü kavramın belirsizliği 

sınırlarının çizilmesini zorlaĢtırmaktadır
34

. 

                                                                                                                                                                                 

ilim ve mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan iĢlerin yapılmasıdır.'' 

(ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.171). 
28

  TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.69; SÜZEK, 249; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.66; ġAKAR, s.264 vd.; 

SÜMER, ĠĢ, s.39; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.167 vd.; ANDAÇ, s.79; ''ĠĢ sözleĢmesini 

diğer iĢ görme sözleĢmeleri olan eser ve vekalet sözleĢmelerinden ayırt edici en önemli kıstas bağımlılık 

iliĢkisidir.'' (Y22HD, E.2012/8851, K.2012/29544, KT.25.12.2012, CORPUS, ET.28.03.2018, (Çevrimiçi)).  
29

  SÜZEK, s.249. 
30

  GÜZEL, s.108 vd.; KARADENĠZ, Oğuz, ''Türkiye‟de Atipik ÇalıĢan Kadınlar ve Yaygın Sosyal 

Güvencesizlik'', ÇalıĢma ve Toplum Dergisi, 2011, S.29, s.109; Y13HD, E.22013/15860, K.3025/2748, 

KT.13.02.2014, CORPUS, ET.21.05.2018, (Çevrimiçi). 
31

  ''… iĢ akdinden doğan bağımlılığı ifade etmek üzere her iki terimin (kiĢisel ve hukuki bağımlılık) birlikte 

kullanılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.'' SÜZEK, s.250 
32

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.87; GÜZEL, s.103; ÇARHOĞLU, Emine, Bir Esnek ÇalıĢma Biçimi Olarak 

Evde ÇalıĢma ve Evde ÇalıĢan ĠĢçilerin Korunması Sorunu, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ĠĢ TeftiĢ 

Kurulu BaĢkanlığı ĠĢ MüfettiĢi Yardımcılığı Etüdü, Ankara, 2011, s.22; EZER, Alper, Esnek ÇalıĢmanın 

Ġstihdam Yaratma Üzerindeki Etkisi:   Halıcılık Sektörü Örneği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

ĠĢletme Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008, s.38; GÜZEL, s.102; TAN, 

Gizem, Atipik ĠĢ SözleĢmelerinden Evde ÇalıĢma ve Tele ÇalıĢma, BaĢkent Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007, s.15. 
33

  GÜZEL, s.103. 
34

  GÜZEL, s.104. 
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Teknik bağımlılıkta iĢveren iĢçiye iĢin nasıl ve ne Ģekilde yapılacağı, hangi alet ve 

tekniklerin kullanılacağı hususunda talimatlar vermektedir
35

. Teknik bağımlılıkta da 

ekonomik bağımlılık da olduğu gibi iĢ sözleĢmesini diğer sözleĢmelerinden ayırt edecek 

belirleyiciliğe sahip değildir
36

. Özelliklede nitelikli iĢ gücü gerektiren, teknolojik geliĢmeler 

sonrası ortaya çıkan yeni çalıĢma türlerinde teknik açıdan bağımlılık söz konusu 

olmayacaktır
37

. 

ĠĢ sözleĢmesinin belirlenmesinde bağımlılık unsurunun varlığı zorunlu bulunmakla 

birlikte bunun ne tür bir bağımlılık olduğunun açıklığa kavuĢturulması gerekmektedir. ĠĢ 

sözleĢmesinde bağımlılık iliĢkisini ekonomik veya teknik bağımlılık olarak değil, hukuki 

(kiĢisel) bağımlılık olarak anlamak uygun olur
38

. Hukuki bağımlılık ise iĢçinin iĢverenin 

gözetimi ve denetimi altında, iĢverenin emir ve talimatlarına uygun olarak iĢin görülmesi 

esnasında uygun davranıĢları sergilemesine denir. Bu davranıĢ iĢverenin faydasına olmalı ve 

iĢ organizasyonuna ait olmalıdır
39

.  

III) ÖZELLĠKLERĠ  

A) Özel Hukuk SözleĢmesi Olması  

ĠĢ sözleĢmesi kanun önünde eĢit haklara ve hukuki ehliyete sahip olup da iradelerini 

birbirine uyumlu Ģekilde açıklayan iki veya daha çok kiĢinin arasında doğan bir özel hukuk 

sözleĢmesidir. ĠĢ sözleĢmesi incelendiğinde, tarafların bu sözleĢmeyi kendi iradeleri ile 

oluĢturdukları ve tarafların birbirine eĢit olduğu, sözleĢmenin içeriğini kanunun tanımıĢ 

                                                           
35

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.87; GÜZEL, s.105; EMĠRMAHMUTOĞLU, Melike, Esneklik Açısından Evde 

ÇalıĢma ĠliĢkileri, BahçeĢehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 

Ġstanbul, 2015, s.63. 
36

  GÜZEL, s.105. 
37

  GÜZEL, s.105. 
38

  SÜZEK, s.249; ANDAÇ, s.79; EYRENCĠ/BAKIRCI, s.32; ÇARHOĞLU, s.22); TAN, s.15; '' ĠĢ 

sözleĢmesini belirleyen kriter hukuki (kiĢisel) bağımlılıktır. Gerçek anlamda hukuki bağımlılık, iĢçinin iĢin 

yürütümüne ve iĢ yerindeki davranıĢlarına iliĢkin talimatlara uyma yükümlülüğünü üstlenmesiyle doğar. 

ĠĢçi edimini iĢverenin karar ve talimatları çerçevesinde yerine getirmektedir. ĠĢçinin bu anlamda iĢverene 

karĢı kiĢisel bağımlılığı ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda, iĢverenle iĢçi arasında hiyerarĢik bir bağ vardır. 

ĠĢ sözleĢmesine dayandığı için hukuki, iĢçiyi kiĢisel olarak iĢveren bağladığı için kiĢisel bağımlılık söz 

konusudur.'' (Y22HD, E.2012/8851, K.2012/29544, KT.25.12.2012, CORPUS, ET.28.03.2018, 

(Çevrimiçi)); '' ĠĢ sözleĢmesini diğer iĢ görme sözleĢmeleri olan eser ve vekalet sözleĢmelerinden ayırt edici 

en önemli kıstas, bağımlılık iliĢkisidir. Her üç sözleĢmede iĢ görme edimini yerine getirenin iĢ görülen 

kiĢiye (iĢveren-eser sahibi ve temsil edilen) karĢı ekonomik bağlılığı vardır. ĠĢ sözleĢmesini belirleyen kriter 

hukuki (kiĢisel) bağımlılıktır. Gerçek anlamda hukuki bağımlılık, iĢçinin iĢin yürütümüne ve iĢyerindeki 

davranıĢlarına iliĢkin talimatlara uyma yükümlülüğünü üstlenmesiyle doğar. ĠĢçi edimini iĢverenin karar ve 

talimatları çerçevesinde yerine getirmektedir. ĠĢçinin bu anlamda iĢverene karĢı kiĢisel bağımlılığı ön palana 

çıkmaktadır. Bu anlamda, iĢverenle iĢçi arasında hiyerarĢik bir bağ vardır. ĠĢ sözleĢmesine dayandığı için 

hukuki, iĢçiyi kiĢisel olarak iĢveren bağladığı için kiĢisel bağımlılık söz konusudur.'' (Y9HD, E.2008/876, 

K.2009/20602, KT.13.07.2009, ET.04.03.2018, CORPUS, (Çevrimiçi)); ''Hizmet sözleĢmesinin konusu ve 

hükümleri açısından, iĢçinin Ģahsını iĢverene bağlı kılma özelliği nedeniyle, söz konusu iliĢkinin „kiĢisel 

bağımlılık‟ olarak deyimlendirildiği görülmektedir.'' (GÜZEL, s.106). 
39

  SÜZEK, s.250; ÇARHOĞLU, s.22; GÜZEL, s.106. 
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olduğu sınırlar içerisinde serbestçe belirleyebileceği görülür
40

. Evde çalıĢma sözleĢmeleri de 

özel hukuk sözleĢmelerindendir
41

. ĠĢ sözleĢmesinde taraflardan birinin gerçek veya tüzel kiĢi 

olması sözleĢmenin özel hukuk sözleĢmesi niteliğini kaybettirmez. ĠĢverenin kamu iktisadi 

teĢebbüsü veya kamu tüzel kiĢisi olması da özel hukuk sözleĢmesi olmasını etkilemez. Bunun 

yanı sıra tüzel kiĢiler iĢveren olabilirken iĢçi olamaz
42

.   

ĠĢ hukuku özel hukukun ve kamu hukukunun özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. 

Ancak iĢ hukukunun iĢ sözleĢmesi üzerine bina edildiği hususu göz önüne alındığında özel 

hukuk alanında yer alması gerektiği söylenebilir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu‟nun
43

 

(m.5) ve TBK'nın uygun düĢen hükümlerinin iĢ hukukunda boĢluk olması halinde iĢ 

hukukuna uygulanacak olması iĢ hukukunun özel hukuk alanına tabi bir hukuk dalı olduğu 

görüĢünü destekler niteliktedir
44

. BoĢluk bulunan hallerde genel hükümlerin uygulanabilmesi 

için, uygulanacak kuralın iĢ hukukunun amaç ve özelliklerine uygun düĢecek Ģekilde 

uyarlanmıĢ olması gerekmektedir
45

. 

Devletin iĢçiyi korumak ve kamu düzenini sağlamak istemesi iĢ iliĢkilerine müdahale 

alanını artırmıĢ ve iĢ hukukuna kamu hukuku özelliklerini de kazandırmıĢtır. Emredici 

hükümlerle sözleĢme serbestisi geniĢ ölçüde sınırlandırılmıĢtır. Sosyal amaçlar güden devlet, 

koruyucu ve gözetici hükümlerle iĢ hukukunu düzenlemiĢtir. Kamu hukukuna ait idari ve 

cezai yaptırımların getirilmesi ile iĢ hukuku kamu hukuku ile sıkı bir iliĢki içerisine 

girmiĢtir
46

. 

a) ġekil Serbestisi  

Hukuki iĢlem yapmak isteyen kiĢilerin iradelerini açıklama esnasında kullanmıĢ 

oldukları araç ve kalıplara Ģekil denmektedir. KiĢiler iradelerini belli vasıtalarla açığa vurur. 

ġekil serbestisi ise kiĢilerin iradelerini istedikleri Ģekilde açıklamasına imkân vermek 

demektir
47

. ĠĢ sözleĢmesinin yapılmasında genel kural olarak Ģekil serbestisi geçerli olup, ĠĢ 

Kanunu bazı sözleĢmeler için (takım sözleĢmesi, belirli süreli iĢ sözleĢmesi, çağrı üzerine 

                                                           
40

  SÜMER, ĠĢ, s.39; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.67 vd.; ġAKAR, s.270; Y22HD, E.2012/14712, 

K.2013/4107,  KT.28.02.2013, CORPUS, ET.06.01.2018, (Çevrimiçi); Y7HD, E.2014/6734, 

K.2014/17764, KT.22.09.2014, CORPUS, ET.06.01.2018, (Çevrimiçi). 
41

  KARACA, Aybüke, ''Türk Borçlar Hukukunda Evde Hizmet SözleĢmesi'', Erzincan Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, C.5, S.2, s.375. 
42

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.68; ġAKAR, s.270; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.124. 
43

  R.G., 08.12.2001, 24607.  
44

  SÜZEK, s.46.  
45

  ġAKAR, s.4; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.68; SÜZEK, s.42. 
46

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.68; ġAKAR, s.4; SÜZEK, s.46. 
47

  AKINCI, s.77. 
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çalıĢma, evde çalıĢma ve ödünç iĢ iliĢkisi gibi) yazılı Ģekil Ģartı aramaktadır
48

. Yargıtay da 

genel kural olarak Ģekil serbestisi ilkesini benimsemiĢtir
49

. ĠĢ sözleĢmesi yazılı yapılmamıĢ ise 

iĢveren iĢçiye ĠĢ Kanunu'na göre (m.8/3) iĢe baĢladığı tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde 

çalıĢma koĢullarını (çalıĢma süresi, ücret, ücret ödeme dönemi gibi) ve uymak zorunda 

oldukları diğer kuralları gösterir bir yazılı belge vermek zorundadır. Belgenin verilmemesi 

halinde idari para cezası uygulanır. Verilen bu belge sözleĢme niteliğinde değildir. ĠĢ 

sözleĢmesinin iki ay dolmadan sona ermesi halinde ise sözleĢmenin sona erme anına kadar bu 

bahsedilen belge verilmelidir. SözleĢmenin süresinin bir ayı geçmemesi halinde bu kural 

uygulanmaz
50

. 

ILO tarafından hazırlanan 1989 tarihli Ev ÇalıĢmasına ĠliĢkin Raporda evde çalıĢma 

sözleĢmesinin ulusal mevzuatta belirtilen Ģekilde; açık veya örtülü, sözlü veya yazılı 

olabileceği kararlaĢtırılmıĢtır
51

. 

TBK'ya (m394/1) göre hizmet sözleĢmesi, aksine bir hüküm belirtilmedikçe Ģekil 

serbestisine sahiptir
52

. Evde çalıĢma sözleĢmesi TBK'ya göre yazılı olarak yapılması 

gerekmekteyse de bu Ģart geçerlilik Ģartı değildir. Zira aynı maddede yazılı yapılmaması 

halinde emsal iĢçiye göre muamele yapılması gerektiği düzenlenmiĢtir
53

. 2016 yılında ĠĢ 

Kanununda yapılan değiĢiklik ile (m.14) evde çalıĢma yazılı olarak yapılır. Kanaatimizce 

buradaki yazılılık Ģartı geçerlilik Ģartı değil ispat Ģartı olmalıdır. TBK'da geçersizliği sonradan 

anlaĢılan hizmet sözleĢmesinin hizmet iliĢkisi ortadan kaldırılıncaya kadar geçerli bir hizmet 

sözleĢmesinin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurması (m.394/3),  kanun koyucunun da ispat 

Ģartı olarak değerlendirdiğini göstermektedir.  

                                                           
48

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.90; SÜZEK, s.328 vd.; SÜMER, ĠĢ, s.57 vd.; TUNÇOMAĞ/CENTEL, 

s.82; ġAKAR, s.64; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.212; NARMANLIOĞLU, s.191; 

ANDAÇ, s.81. 
49

  ''ĠĢ Kanunu, esas itibariyle iĢ akdinin muteberliğini her hangi bir Ģekle tabi tutmamıĢtır. Yalnız 9 uncu 

maddesiyle müddeti bir sene veya daha fazla olan sürekli iĢ akitlerinin, 11 inci maddesi ile de takım 

mukavelelerinin muteber olabilmeleri için yazıyla mukaveleye bağlanmalarını mecburi kılmıĢtır.'' (YBGK, 

E.1958/28, K.1959/17, KT.18.02.1959, CORPUS, ET.13.12.2017, (Çevrimiçi)). 
50

  SÜZEK, s.329; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.91; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.82; DULAY, Evde 

ÇalıĢma, s.131; SÜMER, ĠĢ, s.58; ġAKAR, s.64; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU,/CANBOLAT, s.213; 

ANDAÇ, s.82; ''4857 Sayılı ĠĢ Kanunu‟n 8‟inci maddesinde, iĢçiyle iĢveren arasında yazılı iĢ sözleĢmesi 

yapılmayan hallerde en geç iki ay içinde iĢçiye çalıĢma koĢullarını, temel ücret ve varsa eklerini, ücret 

ödeme zamanı belirten bir belgenin verilmesi zorunlu tutulmuĢtur.'' (Y9HD, E.2007/18954, K.2008/12201, 

KT.12.05.2008, CORPUS, ET.03.06.2018, (Çevrimiçi)). 
51

  EYRENCĠ/BAKIRCI, s.25; DULAY, Evde ÇalıĢma, s.124. 
52

  ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/ CANBOLAT, s.214; DULAY, Evde ÇalıĢma, s.129; DULAY,  Dilek, ''6715 

Sayılı Yasa‟nın Uzaktan ÇalıĢmaya ĠliĢkin Hükümleri Ve Değerlendirilmesi'' (Uzaktan ÇalıĢma), Sicil ĠĢ 

Hukuku Dergisi, 2016, S.36, s.156; NARMANLIOĞLU, s.190. 
53

  EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Özel), Yetkin Yayınevi, 4. Baskı, Ankara, 2017, s.571; 

ZEVKLĠLER, s.482; GÜN, Yeliz, ĠĢ SözleĢmesinin Kurulması ve Geçerlilik KoĢulları, BahçeĢehir 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 

Ġstanbul, 2012, s.15; DULAY, Uzaktan ÇalıĢma, s.156. 
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Evde çalıĢma sözleĢmesinin Ģekil serbestisi ilkesi gereğince, açık irade beyanıyla, 

dolaylı veya doğrudan, telefonla ya da yazılı olarak yapılabileceği kabul edilmiĢtir
54

. ĠĢ 

Kanunu‟nun 14. maddesine göreyse evde çalıĢma sözleĢmesi yazılı olarak yapılmalı ve 

sözleĢmenin içerisinde çalıĢmanın niteliği, süresi, koĢulları ve ücrete yer verilmelidir. ĠĢ 

Kanunu ile getirilen bu düzenleme geçerlilik Ģartıdır
55

.  

854 Sayılı Deniz ĠĢ Kanunu‟na
56

 göre iĢ sözleĢmesi yazılı olarak yapılır ve iki nüsha 

olarak düzenlenir. Tarafların ad ve soyadları, geminin ismi, gemi adamının göreceği iĢ, 

hizmet baĢlangıç tarihi gibi bir takım hususlar iĢ sözleĢmesinde yer almak zorundadır. 

Taraflar anlaĢarak kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sözleĢmeye baĢka 

hüküm koyma hürriyetine sahiptir
57

. 5953 Sayılı Basın ĠĢ Kanunu
58

 da sözleĢmenin yazılı 

Ģekilde yapılmasını zorunlu koĢmuĢtur. SözleĢmenin içerisinde zorunlu olarak bulunması 

gereken unsurlar iĢin nev‟i, verilecek ücretin miktarı ve gazetecinin kıdemi olarak 

belirlenmiĢtir
59

.  

ĠĢ sözleĢmelerinde Ģekil zorunluluğunun geçerlilik (sıhhat) Ģartı mı, yoksa ispat Ģartı mı 

olduğu konusu tartıĢmalıdır. Öğretide de bir kısım yazar geçerlilik Ģartı
60

 olduğunu, diğer bir 

kısım yazar ise ispat Ģartı
61

 olduğunu öne sürmektedirler
62

. SözleĢmenin resmi makamca 

düzenlenmesi gerekli olmadığı gibi, böyle bir makamca onanmıĢ bulunması da Ģart değildir. 

SözleĢme metninin el yazısı, daktilo ya da bilgisayar yazısı ile yazılmıĢ bulunması bir farklılık 

yaratmaz. Yazının altında tarafların imzasının olması yeterlidir
63

.  

                                                           
54

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.130. 
55

  DULAY, Uzaktan ÇalıĢma, s.156 vd. 
56

  R.G., 29.04.1967, 12586.  
57

  SÜZEK, s.330; ġAKAR, s.338 vd.; ANDAÇ, s.81 vd. 
58

  R.G., 20.06.1952, 8140.  
59

  SÜZEK, s.330; NARMANLIOĞLU, s.191; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.214 vd.; 

ġAKAR, s.263 vd. 
60

  ANDAÇ, s.81 (Andaç‟a göre iĢ sözleĢmesinde Ģekil serbestisi, ispat yükümlülüğü bakımından bazı Ģartlara 

bağlanmıĢtır. Geçersizliği sonradan anlaĢılan iĢ sözleĢmesi, iĢ iliĢkisi ortadan kaldırılıncaya kadar geçerli 

bir iĢ sözleĢmesinin bütün hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.);  ; SÜMER, ĠĢ, s.58; YĠBK, E.20, K.9, 

KT.18.06.1958, (R.G., 30.09.1958, 10020).  
61

  ''ġakar‟a göre, yazılı Ģekil geçerlilik Ģartı değil, ispat Ģeklidir. Bu görüĢ doğrultusunda, Yargıtay yazılı iĢ 

sözleĢmesi yapılmasa dahi, devamlı hizmet görülmesini „fiili iĢ sözleĢmesi‟ olarak görmekte ve gazetecinin 

ücrete hak kazanacağını kabul etmektedir. BaĢka bir deyiĢle, gazeteci ile iĢveren arasında bir iĢ 

sözleĢmesinin bulunduğu anlaĢılırsa, iĢ sözleĢmesinin yazılı Ģekilde yapılmamıĢ olması iĢçilik haklarını 

etkilemez.''  (ġAKAR, s.272); ''ġakar‟a göre, yazılı Ģeklin geçerlilik Ģartı olduğu kabul edilirse, buna 

uyulmaması halinde sözleĢme hükümsüz sayılacaktır. Ancak iĢ hukukunda sözleĢmenin icrasına geçilmiĢse 

hükümsüzlük sonuçlarının aynen benimsenmesi mümkün değildir. Zira görülen hizmet ediminin, iĢçinin 

sadakat borcunun, sosyal sigorta ve bunun gibi hususların iade imkânı yoktur. Bu sebeple kesin 

hükümsüzlüğün etkisi sınırlanmakta ve bundan geçmiĢin, yani ifa edilen kısmın etkilenmeyeceği, 

hükümsüzlüğün ancak ileri sürüldüğü tarihten itibaren ileriye dönük olarak (ex nunc) etkisini göstereceği, o 

ana kadar da geçerli bir sözleĢme olarak sonuçlarını doğuracağı kabul edilmektedir.'' (ġAKAR, s.273). 
62

  SÜZEK, s.330 vd. 
63

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.91; ġAKAR, s.271 vd. - s.338; NARMANLIOĞLU, s.192. 
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b) SözleĢme Özgürlüğü 

Hukuk düzeni kural olarak kiĢilere diledikleri Ģekilde hukuki iliĢki kurma, içeriğini 

düzenleme ve değiĢtirme, kurmuĢ olduğu hukuki iliĢkiyi sona erdirme hakkı tanımıĢtır. Bu 

hakka irade özerkliği denir
64

. 

ĠĢ hukukunu diğer hukuk dallarından ayıran kendine has hukuki kavramları, kurumları, 

ilkeleri ve tekniği bulunmaktadır. ĠĢ hukukunda sözleĢmenin taraflarını koruma amacı 

özellikle de iĢçiyi koruma amacı sözleĢme özgürlüğünün tek taraflı olarak sınırlandırılmasına 

neden olmuĢtur
65

.  

Taraflar iĢ sözleĢmesi yapılırken sözleĢme içeriğini düzenleme, sözleĢme yapma veya 

yapmama ve sözleĢmenin karĢı tarafını seçme konusunda dilediği Ģekilde hareket edebilir. Bu 

özgürlük Anayasanın 48. maddesinde ''Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme 

hürriyetlerine sahiptir.'' denilerek teminat altına alınmıĢtır
66

. Yalnız bu genel kuralın özelde 

sınırlamaları vardır. Taraflar açısından ''yaşam için zorunlu mal satma'', ''savaş ekonomisinin 

gerektirmesi'' ve ''sözleşmenin yapılmamasının ahlaka aykırı düşmesi'' durumlarında sözleĢme 

yapma mecburiyeti doğar. ĠĢ sözleĢmesinde ''hukuka aykırılık'', ''ahlaka aykırılık'' ve 

''imkânsızlık'' halleri TBK'ya göre (m.27/1) sözleĢme yapma serbestisini sınırlar
67

. Toplu iĢ 

sözleĢmesi ile de sözleĢme yapma özgürlüğü sınırlanabilir. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ 

SözleĢmesi Kanununa
68

 (m.25/1) göre bir hakkın dürüstlük ve iyi niyete aykırı olarak kötüye 

kullanılması söz konusu olamaz
69

. Bu genel sınırlamaların haricinde iĢ mevzuatı sözleĢme 

özgürlüğünü bazı özel durumlarla sınırlandırmıĢtır
70

. 

ĠĢ Kanunu engelli, eski hükümlü veya terör mağduru kiĢileri, kamuda ve özel sektörde 

farklı oranlarda istihdam etme zorunluluğu getirmiĢtir. Bu istihdamın yapılıp yapılmadığı 

konusunda ise baĢlıca denetleyici kurum Türkiye ĠĢ Kurumu'dur
71

. Kamuoyunda Soma ve 

Ermenek maden kazaları olarak bilinen maden kazalarında devlet sosyal sorumluluk 

gayesiyle, kazada hayatını kaybeden kiĢilerin yakınlarına 5510 Sayılı SSGSK (Geçici m. 

                                                           
64

  ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.205; NARMANLIOĞLU, s.193; SÜZEK, s.332 vd.; 

DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.81 vd. 
65

  SÜMER, ĠĢ, s.50; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.82 vd.; SÜZEK, s.333; ÇARHOĞLU, s.3 
66

  SÜMER, ĠĢ, s.50; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.84; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.205; 

SÜZEK, s.333; ġENOL, H. Kübra ErcoĢkun, ''SözleĢmenin Ġçeriğini Belirleme Özgürlüğü ve Bunun Genel 

Sınırı: TBK m.27'', Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2016, C.24, S.2, s.710 vd. 
67

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.87 vd.; NARMANLIOĞLU, s.193 vd.; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.84; 

ÇARHOĞLU, s.2 vd. 
68

  R.G., 07.11.2012, 28460. 
69

  NARMANLIOĞLU, s.193. 
70

  ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.210 vd.; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.89 vd.; SÜZEK, 

s.333 vd.; ÇARHOĞLU, s.3. 
71

  SÜZEK, s.340 vd.; ġAKAR, s.66 vd.; SÜMER, ĠĢ, s.53 vd.; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.85 vd. 
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59/3)
72

 ile 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleĢen darbe giriĢimi sırasında darbecilere 

mukavemet gösteren kiĢilerinde kendisi veya yakınlarına 670 Sayılı KHK (m. 9/2)
73

 ile 

istihdam imkânı sunulmuĢtur
74

. ĠĢten geçersiz bir sebeple çıkarılanlar, askerliğini ve kanuni 

ödevlerini yerine getiren iĢçiler
75

 iĢveren tarafından iĢe alınmak zorundadır
76

.  

Görüldüğü üzere sözleĢme özgürlüğünün sınırlanmasında, özellikle iĢveren açısından 

bazı kimselerle öncelikli ve zorunlu olarak sözleĢme yapmak, bazı kimseler açısından ise 

sözleĢme yapmamak seçenekleri ortaya çıkmaktadır
77

. 

c) Ehliyet 

ĠĢ sözleĢmesinde ehliyet, geçerli bir iĢ sözleĢmesi yapmak için gerekli olan hukuki 

iĢlem yapabilme iradesine sahip olmak Ģeklinde anlaĢılmalıdır. Tam ehliyetli olan kiĢiler 

diledikleri iĢ sözleĢmesini yapabilir. Ayırt etme gücüne sahip küçüklerin ise iĢ sözleĢmesi 

yapma ehliyeti sınırlandırılmıĢtır. Ayırt etme gücüne sahip küçükler, anne babasının veya 

vesayet makamının açık ve örtülü izni ile iĢ sözleĢmesi yapmaya yetkilidir. Ayırt etme gücüne 

sahip olmayan kiĢilerin yapmıĢ oldukları iĢ sözleĢmeleri hükümsüzdür. Bu kiĢiler yasal 

temsilcilerinin izni dahi olsa iĢ sözleĢmesi yapamazlar. Yabancıların iĢ sözleĢmesi yapma 

ehliyeti mütekabiliyet esası gibi belli durumların gerçekleĢmesi halinde mümkündür
78

. 

Evde çalıĢma sözleĢmesinin doğumu için her Ģeyden evvel evde çalıĢan iĢçi ile iĢveren 

arasında karĢılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarının bulunması ve tarafların bu sözleĢmeyi 

yapabilmek için gerekli ehliyete sahip olmaları gerekir
79

. 

ĠĢ Kanunu‟na göre kural olarak 15 yaĢını doldurmamıĢ çocukların çalıĢması yasaktır. 18 

yaĢını doldurmamıĢ erkek çocuklar ve kadınların yer altında ve su altında yapılacak iĢlerde 

çalıĢtırılması yasaklanmıĢtır. 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununa
80

 göre tehlikeli ve 

çok tehlikeli sınıfta yer alan iĢyerlerinde çalıĢacaklar, yapacakları iĢe uygun olduğunu gösterir 

                                                           
72

  R.G., 16.06.2006, 26200. 
73

  R.G., 17.08.2016, 29804. 
74

  TUNÇOMAĞ, CENTEL, s.85; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.82 vd. 
75

  Örneğin STĠSK‟e göre iĢçi kuruluĢunda yönetici olduğu için çalıĢtığı iĢyerinden ayrılan iĢçinin iĢ 

sözleĢmesi askıda kalır. ĠĢçi kuruluĢunda herhangi bir sebeple yöneticiliği bittiğinde iĢçi bir ay içerisinde 

çalıĢmıĢ olduğu iĢyerine baĢvurabilir. ĠĢçinin talep tarihinden bir ay içerisinde iĢveren iĢçiyi eski iĢinde veya 

benzer statüdeki baĢka bir iĢe baĢlatmak mecburiyetindedir. Eğer baĢlatmazsa bu durumda iĢ sözleĢmesi 

iĢveren tarafından fesh edilmiĢ sayılır. (STĠSK m.23/2)  
76

  NARMANLIOĞLU, s.194 vd.; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.208; SÜZEK, s.345. 
77

  NARMANLIOĞLU, s.193; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.82 vd.; SÜZEK, s.333-347. 
78

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.81; SÜMER, ĠĢ, s.49; ġAKAR, s.60; NARMANLIOĞLU, s.182 vd.; 

TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.79; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.172. 
79

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.130; ILO 177 sayılı Evde ÇalıĢma SözleĢmesinin 4. maddesinin G fıkrasında 

çalıĢma ve iĢe kabul edilme için asgari yaĢ düzenlemesinin yapılması gerektiği hüküm altına alınmıĢtır.  
80

  R.G., 30.06.2012, 28339. 
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sağlık raporu olmadan iĢe baĢlatılamazlar
81

. Çocuklar,  kadınlar ve engellilerin korunması 

açısından ĠĢ Kanununda geçerli olan yaĢ sınırı, sağlık durumu ve cinsiyete iliĢkin koruyucu 

önlemler evde çalıĢmada da uygulanmalıdır
82

. 

Evli kadınların ise iĢ sözleĢmesi yapmasında herhangi bir kısıtlama getirilmemiĢtir. 

Diğer bir deyiĢle kocasının izin veya icazetine gerek olmaksızın bir sözleĢmesi yapabilir. Karı 

kocadan birisi iĢveren diğeri de iĢçi olabilir. Aralarında yapılan iĢ sözleĢmesinin geçerliliği bir 

baĢka kiĢi ve makamın onayına ihtiyaç duymaksızın geçerli olur. TMK'ya göre karı veya koca 

iĢ ya da meslek seçiminde ''evlilik birliğinin huzur ve yararını'' gözetmek ve buna aykırı 

hareket etmemek
83

 mecburiyetindedirler
84

. 

B) Tarafların KiĢiliğine Bağlı Olması 

Liberal akımların etkili olduğu dönemde iĢ sözleĢmeleri malvarlığı sözleĢmeleri olarak 

görülmüĢtür. SözleĢmede iĢçi belirli bir hizmette bulunur ve karĢılığında iĢveren tarafından 

ücreti ödenir Ģeklinde bir anlayıĢ hâkimdi. Bu sebeple de Borçlar Hukuku alanında 

incelemeye alınmıĢtı. ÇağdaĢ ĠĢ Hukukunun geliĢmesi ile iĢ sözleĢmesinin, iĢçinin kiĢiliği ile 

yakından ilgili olduğu bu sebeple de malvarlığı sözleĢmelerinden ayrıldığı görüĢü ön plana 

çıkmıĢtır. ĠĢçinin kiĢiliğinin öne çıkması ile iĢin yapılması ve karĢılığında ücret ödenmesi 

borçlarına ilave olarak sadakat, iĢverenin talimatına uyma, iĢçi sağlığının korunması ve eĢit 

davranma gibi borçlar da iĢ iliĢkisine dâhil edilmiĢtir. ĠĢveren açısından iĢçinin mesleki 

bilgisi, deneyimi, ahlakı, ustalık ve becerisi gibi kavramlar çok önemlidir
85

. ĠĢ sözleĢmesinde 

her ne kadar ücret unsuru bulunsa da iĢçinin kiĢiliği ön plana çıktığı için iĢçi ile iĢveren 

arasında kiĢisel iliĢki kuran bir sözleĢmedir. Bu özelliğinin sonucu olarak iĢ sözleĢmesi 

taraflar arasında güven, sadakat, eĢit iĢleme tabi tutma gibi borçlar ortaya çıkarır
86

.  

ĠĢ sözleĢmesi yapmasının sonucu iĢçi iĢverene karĢı taahhüt etmiĢ olduğu iĢ görme 

borcunu Ģahsen yapmak, bizzat gerçekleĢtirmek zorundadır. ĠĢçi iĢ sözleĢmesinden doğan iĢ 

görme borcunu baĢkasına yaptıramaz. Çünkü iĢ sözleĢmesinin kiĢisel karakteri iĢçinin taahhüt 

ettiği iĢi bizzat yapmasını gerektirmektedir. ĠĢin iĢçinin kiĢiliğine bağlı olması nedeniyle iĢin 

görülmesi iĢçinin mirasçılarına intikal etmez. Ancak azda olsa iĢçinin iĢi bizzat yapmasının 

                                                           
81

  SÜZEK, s.333 vd.; ġAKAR, s.60 vd.; SÜMER, ĠĢ, s.49; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.203 

vd.; NARMANLIOĞLU, s.183. 
82

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.132. 
83

  Örneğin Türk Medeni Kanunu‟na göre eĢlerden herhangi biri diğer eĢin iznini kural olarak almak 

mecburiyetinde değildir. Meslek ve iĢ seçiminde eĢler bağımsız olarak tek baĢına hareket edebilir. Ancak 

eĢlerin yapmıĢ olduğu bu seçim evlilik birliğine zarar vermemelidir. Zarar vermesi halinde kanun bu hali 

korumaz. (Türk Medeni Kanunu m.192). 
84

  NARMANLIOĞLU, s.185; SÜMER, ĠĢ, s.49; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.81; SÜZEK, s.328. 
85

  SÜMER, ĠĢ, s.39; SÜZEK, s.256; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.124 vd. 
86

  SÜZEK, s.256; ġAKAR, s.271. 
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istisnaları mevcuttur. ĠĢçinin iĢ görme borcunu kendisinden baĢka birisinin yapmasına imkân 

veren bir düzenleme iĢ sözleĢmesiyle yapılabilir. ĠĢin niteliği de baĢka birisinin ifasını 

gerektirebilir
87

.  

ĠĢçi iĢ görme borcunu iĢverene karĢı ifa etmekle mükelleftir. Özellikle iĢverenin kiĢiliği 

ön planda tutularak yani iĢverenin Ģahsı esas alınarak yapılmıĢsa, iĢveren iĢin görülmesini 

isteme hakkını baĢkasına devredemez. ĠĢverenin vefatı halinde iĢin görülmesini talep hakkı 

iĢverenin mirasçılarına intikal etmez
88

.  

Ana-baba, küçüğün çıkarlarını zarara uğratmamak koĢulu ile küçük adına ergin olacağı 

zamana kadar iĢ sözleĢmesi yapabilir. Ana-babanın bu Ģekilde sözleĢme yapması iĢ 

sözleĢmesinin iĢçinin kiĢiliğine bağlı olduğu kuralını değiĢtirmez
89

. 

C) KarĢılıklı Borç Yüklemesi 

KarĢılıklı iki tarafa borç yükleyen sözleĢmelerde taraflar birbirlerine karĢı her zaman 

borçludur. Her iki tarafın (iĢçi ve iĢveren) ifa etmek zorunda olduğu borçlar mevcuttur
90

. Evde 

çalıĢma sözleĢmesi de karĢılıklı iki tarafa borç yükleyen sözleĢmelerdendir
91

. 

ĠĢ sözleĢmesinde taraflar, karĢı tarafın yerine getirme vaadinde bulunduğu edime 

karĢılık bir borç yüklenmektedir. Bu açıdan karĢılıklı borç yükleyen eser, trampa, kira ve satıĢ 

sözleĢmesine benzemektedir. KarĢılıklı borç doğuran sözleĢmelere sinallagmatik sözleĢmeler 

de denir. ĠĢ hukukunun sosyal amaçlar gütmesi bazı hallerde karĢılığı olmaksızın kiĢiyi borç 

altına sokmaktadır. Örneğin iĢveren tarafından iĢçiye çalıĢmadığı dönemde (yıllık ücretli izin 

gibi) ücret ödenmektedir
92

. ĠĢ akdinin kurulmasıyla, tarafların birbirlerine karĢı özel ve 

kamusal yükümlülükleri bulunmaktadır
93

.  

D) Devamlı Bir SözleĢme Olması 

ĠĢ sözleĢmesi süreklilik arz eden, zamana bağlı devamlı bir sözleĢmedir. Bir satım 

sözleĢmesinde satılan malın teslimi borcu, bunun belirli bir anda yapılmasıyla sona 

                                                           
87

  NARMANLIOĞLU, s.250;  
88

  NARMANLIOĞLU, s.251; ''Tarafların murislerin ölümü tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar 
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KT.17.05.2010, CORPUS, ET.07.03.2018, (Çevrimiçi). 
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s.39; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.68; ġAKAR, s.271; SÜZEK, s.256;. 
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ermektedir. ĠĢ sözleĢmesinde ise satım sözleĢmesinde olduğu gibi ani edimle bitirilecek bir 

sözleĢme yoktur. Her ne kadar belli bir süre sonra bitse de iĢ sözleĢmesi devamlılık arz eder.  

Sürenin belirli ya da belirsiz olması iĢ sözleĢmesinin devamlılığını bozmaz
94

. 

SözleĢmenin zaman içinde sürekli bir davranıĢla ifa edilmesi halinde devamlılık arz eden bir 

sözleĢme vardır. ĠĢçinin iĢ görme borcu süreklilik arz eder. ĠĢverenin ücret ödeme borcu da 

süreklilik gösterir. Aynı zamanda tarafların iĢ sözleĢmesinden doğan diğer borçları da 

devamlılık arz eder. Tekrarlanarak kendisini yineleyen bu borçlar devamlılığın 

göstergesidir
95

. Evde çalıĢma sözleĢmesi de devamlılık arz eden sözleĢmelerdendir
96

. 

2) ESNEKLEġME KAVRAMI 

Esneklik kavram olarak değiĢikliklere ve farklılıklara karĢı uyum yeteneğinin yüksek 

olması anlamına gelmektedir. DeğiĢen yaĢam koĢulları, standartlar ve ekonominin toplumsal 

dinamiklere uygun olarak entegre edilmesidir
97

. Toplumsal düzenin sağlanması ve devam 

etmesinde hukukun iĢlevi dikkate alındığında, esneklik odaklı uygulamalardan hukuk 

sisteminin etkileneceği aĢikârdır
98

.   

SanayileĢme ile baĢlayan iĢ hukukunun bugüne kadarki geliĢiminde, bütün dengeler göz 

önüne alınarak iĢçi lehine düzenleme yapılması ilke olarak benimsenmiĢtir. Ancak son 

zamanlarda iĢçiyi koruma düĢüncesinin karĢısına, iĢ hayatının gerekleri nedeniyle iĢ 

hukukunun esnekleĢtirilmesi talepleri çıkmaktadır. Öğretide bu durum geniĢ tartıĢmalara 

neden olmuĢtur. ĠĢçiyi koruma amacının esnekleĢtirme kavramının iĢ hukuku içerisine 

girmesiyle çok zor bir hal alacağı, bu nedenle de iĢ iliĢkisinin zayıf tarafını temsil eden 

iĢçilerin haklarının savunulamayacağı tartıĢmaların baĢlıca konusu olmuĢtur
99

. 1970‟lerden 

itibaren iĢ hayatındaki esneklik tartıĢmaları, esnek çalıĢma Ģekillerinin yaygınlaĢmasına neden 

olmuĢtur. Günümüzde ise esnek çalıĢmanın birçok türüyle karĢılaĢılmaktadır
100

. 
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  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.69;  SÜMER, ĠĢ, s.39; ġAKAR, s.270;  NARMANLIOĞLU, s. 208 vd.; 

SÜZEK, s.256 vd.; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.125. 
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  SÜZEK, s.257; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.69; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.173;  

AKINCI, s.27. 
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  KARACA, s.375. 
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  ARSLANOĞLU, Mehmet Anıl, ĠĢ Kanunu‟nda Esneklik Temelli Üçlü SözleĢmesel ĠliĢkiler, Legal 

Yayınevi, 1. Bası, Ġstanbul, 2005, s.17; ÇARHOĞLU, s.2; AKSU, Ġsmail Faruk, Yönetim AnlayıĢında 

Meydana Gelen DeğiĢikliklerin ÇalıĢma Hayatını Düzenleyen Normlara Yansıması: Esneklik YaklaĢımı, 

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik AraĢtırmalar Vakfı, 2012, s.4; GÜNAY, s.4; ZEYTĠNOĞLU, 

s.193; HATMAN, s.32 vd.; TOPCUK, s.2; SAKAL, s.6; NOYAN, s.26. 
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  ÇARHOĞLU, s.2; ARSLANOĞLU, s.20. 
99

  SÜZEK, s. 19; ÇARHOĞLU, s.2 vd.; YILDIZ, Esnek Üretim, s.95 vd.; KARADENĠZ, s.85. 
100

  SENGENBERGER, s.44; ATEġ, Hamza/ÇÖPOĞLU, Mustafa, ''Kamu Yönetimi ve ÇalıĢma Hayatında 

Esneklik'', Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2015, C.10, S.1, s.100; ZEHĠR, s.1; ÇARHOĞLU, s.31; 

AKSU, s.12; METĠN, ġahin, Kayıt DıĢı Ġstihdam ve Esnek Üretim Sürecinde Kadın Emeğinin Durumu: 

Türkiye‟de Ev - Eksenli ÇalıĢma, BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü YayımlanmamıĢ 
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Dünyada geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin en önemli ve öncelikli konusu iĢsizliktir. 

GeliĢmiĢ ülkelerin uyguladıkları sosyal politikalar esnekleĢmiĢ istihdam stratejilerine, esnek 

istihdam stratejileri ise esnek istihdam anlayıĢına doğru yönelmiĢtir
101

. Makine ve diğer enerji 

kaynaklarının insan gücünün yerini alması, teknolojinin baĢ döndüren hızda geliĢimi, 

küreselleĢmenin hızlanması, yaĢam Ģartlarının değiĢmesi, personel ve endüstri yönetiminde 

yeni teknikler, iĢgücünün değiĢen niteliği çalıĢma Ģartlarında mutat (alıĢılmıĢ) çalıĢma biçimi 

ve türlerinden uzaklaĢan bir  (esnekleĢme) çalıĢmayı beraberinde getirmiĢtir
102

. Yeni 

teknolojiler iĢgücüne duyulan ihtiyacı nispi olarak azaltmakta, iĢgücü talebi çok sayıda 

niteliksiz iĢçiden bilgisayarın baĢında çalıĢan az sayıda nitelikli iĢçiye doğru kaymakta, bunun 

sonucunda iĢgücünün esnek bir biçimde kullanılması zorunluluğu doğmaktadır
103

. 

ÇalıĢma hayatında esneklik, hızla küreselleĢen dünyada değiĢen ekonomik ve sosyal 

Ģartlara, teknolojiye ve uluslararası rekabet Ģartlarına iĢletmelerin ayak uydurabilmeleri için 

sosyal tarafların çalıĢma tür ve koĢullarını istedikleri gibi belirleyebilme serbestisidir
104

. 
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ÇalıĢma hayatında esnekliği bir baĢka açıdan değiĢen koĢullara uyum sağlama ve 

değiĢebilirlik olarak tanımlamak mümkündür. Esneklikle iĢçi ve iĢveren iĢ hayatının 

gereklerine uygun olarak kendilerini düzenleyebilir ve değiĢtirebilirler
105

. Bir kısım yazar 

esnekliğin, bir anlamda iĢ yaĢamının kuralsızlaĢtırılması (deregulation)
106

 anlamına geldiğini 

ifade etmektedir
107

. Bir diğer grup ise, esnekleĢtirmenin kavram olarak kuralsızlaĢtırma ile 

aynı anlama gelmediğini belirtmektedir
108

. ĠĢ hayatına giren esneklik kavramının aynı 

zamanda bağımlı çalıĢmayı yeniden düzenlemiĢtir
109

. 

Esneklik çalıĢma Ģartlarının iĢçi lehine hafifletilmesi anlamına geldiği gibi, iĢveren 

lehine çalıĢma Ģartlarının ağırlaĢtırılması anlamına da gelmelidir
110

. Örneğin kısmi süreli 

çalıĢmanın çalıĢma süresini hafifletmesi nedeniyle iĢçi lehine olduğu, fazla çalıĢmanın da 

iĢveren lehine çalıĢma Ģartlarının artırılmasına neden olduğu söylenebilir. Burada önemli olan 

husus, klasik istihdam anlayıĢındaki tekdüze sistemin dıĢına çıkarak, iĢ hayatının gereklerine 

uygun olarak düzenleme yapılabilmesi, Ģartların ağırlaĢtırılması ve hafifletilmesinin mümkün 

olmasıdır
111

. Esneklik anlayıĢı, iĢverenler açısından iĢçilerin iĢyerinde gerekli saat ve Ģekilde 

çalıĢtırılması, iĢçiler açısından ise, çalıĢma saatlerinin azaltılıp klasik çalıĢma Ģartlarından 

daha esnek biçimde çalıĢılması olarak algılanmaktadır
112

. Esnek çalıĢma ile çalıĢma 

sürelerinde meydana gelen değiĢim sayesinde, üretim süreçlerinin kesintisiz devam etmesinin 

yanında üretim maliyetleri düĢürülerek iĢletmelerin ayakta kalması ve iĢçilerin iĢlerini 
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korumaları sağlanmıĢtır
113

. En yalın hali ile esneklik geçmiĢte iĢ süresi, iĢ iliĢkileri, sosyal 

güvenlik düzenlemeleri gibi standart düzenlemelerden uzaklaĢılması ve böylelikle iĢ 

organizasyonunda esnek uzmanlaĢmayı ve toplumu etkileyen değiĢmelerin yansımasıdır
114

. 

Esneklik kavramının iĢçi, iĢveren ve çalıĢma hayatını kapsaması ve bu alanların her birinde 

kendine has görünümü olması nedeniyle; iĢçi açısından esneklik, iĢverenler açısından esneklik 

ve çalıĢma hayatında esneklik olarak üçe ayırmak mümkündür
115

. 

Türkiye‟de 1982 yılında Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından hazırlanan Altıncı BeĢ 

Yıllık Kalkınma Planı‟nda esneklik uygulamalarına yer vermiĢtir. Daha sonraki kalkınma 

planlarında da esneklik uygulamalarına yer verilmiĢtir. Kalkınma Bakanlığının 2013 Yılı 

Programı‟nda iĢ gücü piyasasındaki katılıkları azaltmak için gerekli düzenlemelerin 

yapılacağına dair kararlar alınmıĢtır. Bu kararlarda evde çalıĢma, uzaktan çalıĢma, iĢ 

paylaĢımı gibi esnek çalıĢma modellerinin destekleneceği ifade edilmiĢtir
116

. 1986 yılında 

Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından hazırlanan programda eve iĢ verme sisteminin teĢvik 

edilmesi program içerisinde alınmıĢtır
117

. 

Avrupa'da çalıĢanlara geniĢ iĢ alanları yaratan ve iĢ-aile yaĢam dengesi kurma 

taleplerini karĢılayan güvenceli esneklik çalıĢma modellerinden en iyi Ģekilde yararlanılması 

ve ĠĢ Kanununda esneklik hükümlerinin uygulanabilirliği artırılması, kanunun kapsamı evden 

çalıĢma, uzaktan çalıĢma gibi atipik çalıĢma yöntemleriyle geniĢletilmesi ve bu 

düzenlemelerin sosyal güvenlik mevzuatıyla bütünleĢtirilmesi TĠSK tarafından hazırlanan 

raporda belirtilmiĢtir
118

. Kanun koyucu TĠSK tarafından hazırlanan bu rapora uygun olarak 

2016 yılında uzaktan çalıĢma baĢlığı altında ĠĢ Kanununda düzenleme yapmıĢtır. ĠĢ 

Kanununda esnek çalıĢma sistemleri iĢ hayatının gereklerinin tabii bir sonucu olarak uzun 

zamandır uygulanmaktadır. Kanunda özel olarak belirli süreli çalıĢma, kısmi süreli çalıĢma, 

çağrı üzerine ve uzaktan çalıĢma, geçici iĢ iliĢkisi, deneme süreli iĢ iliĢkisi, fazla sürelerle 
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çalıĢma, denkleĢtirme, telafi çalıĢması, kısa çalıĢma gibi esnek çalıĢma sistemleri 

düzenlenmiĢtir
119

.  

Son olarak ekonomik ve teknolojik zorunlulukların çalıĢma hayatını esnekleĢmeye 

doğru itmesi ve ülkemizin sosyo-ekonomik durumu da göz önüne alınarak, iĢçinin korunması 

ilkesinin göz ardı edilmesi mümkün değildir. Çünkü ülke ekonomisi ve iĢletmeler açısından 

ekonomik darboğazları aĢmak, geliĢmelere uyum sağlamak ve iĢsizliği önlemek ne kadar 

önemliyse, iĢçi bakımından da asgari çalıĢma koĢullarından yoksun kalmamak iĢçi açısından 

hayati önem taĢımaktadır
120

. 

3) TĠPĠK – ATĠPĠK Ġġ SÖZLEġMELERĠ 

I) Tipik ĠĢ SözleĢmeleri 

SanayileĢme ile birlikte iĢçi ile iĢveren arasındaki iliĢki kitlesel bir nitelik kazanmıĢtır. 

Bu kitlesellik çalıĢma yaĢamına genel ve tek tip (yeknesak) bir yapı oluĢturma zorunluluğu 

doğurmuĢtur. Günümüzde her iĢçi ile ayrı ayrı yapılan görüĢmeler sonucunda çalıĢma 

koĢullarının belirlenmesi yerine, iĢveren tarafından önceden hazırlanmıĢ olan tek tip iĢ 

sözleĢmelerinin iĢçinin onayına sunulması yoluna gidilmektedir
121

. SanayileĢmenin artması ile 

ülkemizde tip iĢ sözleĢmeleri geniĢ bir kapsam ve yaygınlık kazanmıĢtır
122

. 

Tipik iĢ sözleĢmelerinin yapılmasının tabii bir sonucu olarak ''genel iş koşulları'' adını 

verdiğimiz kavram oluĢur. Diğer bir ifadeyle tip iĢ sözleĢmeleriyle borçlar hukukunda 

belirtilen genel iĢlem koĢullarının iĢ hukukundaki görünümü olan genel iĢ koĢulları ortaya 

çıkmaktadır
123

. Genel iĢ koĢulları
124

, iĢverenin tek taraflı olarak önceden hazırlamıĢ olduğu, 

genel ve soyut nitelikli, iĢ iliĢkisinin düzenlendiği kurallar bütününe (tipik iĢ sözleĢmesi, iç 

yönetmelik, personel yönetmeliği vb.) denir
125

. TBK'nın diğer kanunlarda boĢluk bulunan 

durumlara uygun düĢtüğü ölçüde uygulanabildiği düĢünüldüğünde, genel iĢlem koĢullarını 

düzenleyen 20-25. maddelerindeki hükümlerin genel iĢ koĢullarına uygulanabileceğini 
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söylemek mümkündür
126

. Tipik iĢ sözleĢmesinin iĢçi ile iĢveren arasında tartıĢılarak kabul 

edildiğinin yazılmıĢ olması kanunda belirtilen genel iĢlem koĢullarına iliĢkin hükümlerin tip iĢ 

sözleĢmelerinde uygulanmayacağı anlamına gelmez. Burada önemli olan, koĢulların 

tartıĢılarak kabul edilmesidir. KoĢulların iĢçi ile iĢveren tarafından tartıĢılarak kabul edilmesi 

halinde genel iĢlem koĢulları burada uygulanmaz
127

. 

ĠĢ sözleĢmesi tarafların ihtiyaçlarına uygun olacak Ģekilde düzenlenebilir. Süre koĢulu 

olmayan ve hiçbir özel Ģart gerekmeksizin yapılabilen ve iĢ sözleĢmesinin önemli bir kısmını 

oluĢturan belirsiz süreli iĢ sözleĢmeleri, tipik iĢ sözleĢmeleri olarak adlandırılır
128

. Tipik iĢ 

sözleĢmesi; iĢçinin belirli bir iĢverene bağlı olarak, iĢverene ait bir iĢyerinde iĢverenin iĢini 

yapmayı üstlendiği, tam gün süreli çalıĢmayı öngören, belirsiz süreli, ücret ve diğer çalıĢma 

koĢullarının toplu iĢ sözleĢmeleri ile düzenlenebildiği bir iĢ sözleĢmesidir. Bir baĢka açıyla 

tipik çalıĢmaya klasik çalıĢma, geleneksel çalıĢma ya da standart çalıĢma denebilir. Tipik iĢ 

iliĢkisinde çalıĢma Ģartlarının ve iliĢkilerinin yeknesaklaĢması benimsenmiĢtir
129

. Diğer bir 

ifadeyle normal (standart) iĢ iliĢkisi olarak adlandırılan tipik iĢ iliĢkileri, fabrika modeli 

çerçevesinde, belirsiz süreli bir iĢ sözleĢmesine dayalı olarak, iĢverenin emir ve talimatı 

altında, coğrafi sınırları belirlenmiĢ olan bir iĢyerinde, tam gün süre ile çalıĢmayı ifade 

eder
130

.  Tipik iĢ sözleĢmelerinde istihdamın ve hukuksal güvencenin var olduğu, 

sendikacılığın ve toplu iĢ iliĢkilerinin geliĢtiği görülür
131

. 

Tipik iĢ sözleĢmelerinin iĢyerlerinde genel ve yeknesak kurallar getirmesi, aynı 

iĢyerinde kimi iĢçilerle farklı bireysel iĢ sözleĢmesi yapılmasına bir engel oluĢturmaz. ĠĢçilere 

farklı ve sübjektif nitelikleri nedeniyle değiĢik çalıĢma koĢullarının uygulanması eĢitlik 

ilkesine aykırılık teĢkil etmez
132

. Tip iĢ sözleĢmeleri de diğer sözleĢmeler gibi her Ģeyden 
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önce yasaların emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine ve kiĢilik haklarına aykırı 

hükümler içeremezler. Aksinin olması durumunda iĢ sözleĢmesi geçersiz sayılır
133

. 

II) Atipik ĠĢ SözleĢmeleri 

Özel hukuk kurallarına tabi olan hukuk dallarında sözleĢme serbestisi ilkesi vardır. 

Taraflar sözleĢme türünü ve içeriğini diledikleri gibi belirleme hakkına sahiptirler. ĠĢ 

sözleĢmeleri ĠĢ Kanununda sayılan türlerle sınırlı değildir. TBK'da (27/1) hizmet 

sözleĢmesinin Ģartlarının, kanuna ahlaka, adaba aykırı olmamak Ģartıyla istenildiği gibi 

düzenlenebileceği belirtilmiĢtir
134

.  

Sanayideki geliĢmeler, iletiĢim ve teknolojideki geliĢmeler, değiĢen iĢ hayatı ve 

ekonomik nedenler (vahĢi liberalizm) iĢçilerin tipik iĢ iliĢkisi içerisinde çalıĢmasına alternatif 

çalıĢma Ģekilleri getirmiĢtir
135

. Atipik iĢ iliĢkilerinde klasik istihdamda var olan özelliklere 

uymama, değiĢtirme ve bunlardan uzaklaĢma söz konusudur
136

. Geleneksel olarak süre gelen 

iĢveren – fabrika – iĢçi üçlemesine dayanan tek tiplilik, çağımızda atipik çalıĢma Ģekilleri ile 

çeĢitlendirilirmiĢtir
137

. ĠĢ Kanunu öncesindeki iĢ kanunu ve borçlar kanunlarında atipik iĢ 

sözleĢmelerine dar anlamda yer verilmiĢtir. Uygulamada oluĢan boĢluk ise mahkeme kararları 

ve öğretiyle kapatılmıĢtır. Atipik iĢ sözleĢmelerindeki eksiklik kanun koyucu tarafından fark 
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edilmiĢ ĠĢ Kanunu‟nun gerekçesinde de bu durumu belirterek uygulama karıĢıklıklarını 

gidermek için atipik iĢ sözleĢmelerine yer vermiĢtir
138

. 

Atipik iĢ sözleĢmesi her Ģeyden önce esas ve Ģekil bakımından özel kurallara tabi olan 

iĢ sözleĢmesi demektir. Atipik iĢ sözleĢmesi denildiğinde, iĢ sözleĢmesinin sınırlandırılması 

veya iĢ sürelerinin esnek hale getirilmesi, istihdamın esnekleĢtirilmesi, iĢyeri kavramının 

klasik iĢyeri kavramından uzaklaĢarak değiĢtirilmesi gibi farklılıklar akla gelmelidir. Tipik iĢ 

sözleĢmelerinin çalıĢma süreleri, iĢyeri, sözleĢme süresi, emir ve talimat verme vb. 

maddelerinde değiĢiklik yapılması halinde atipik iĢ sözleĢmeleri oluĢur. Diğer bir ifadeyle 

tipik (klasik) iĢ sözleĢmesine benzemeyen bir takım farklı özellikler barındıran iĢ 

sözleĢmesine atipik iĢ sözleĢmesi denir
139

.  

Tipik – Atipik iĢ sözleĢmeleri karĢılaĢtırmasında; tam zamanlı iĢ sözleĢmesinin 

karĢısında kısmi zamanlı iĢ sözleĢmesi, belirsiz süreli iĢ sözleĢmesinin karĢısında belirli süreli 

iĢ sözleĢmesi yer almaktadır. ĠĢyerinde çalıĢmanın karĢılığında ise evde çalıĢma, iĢyeri 

organizasyonunda çalıĢmanın karĢısına, tele çalıĢma çıkmaktadır
140

.  

Atipik iĢ sözleĢmeleri bağımlılık iliĢkisinin zayıflamasına; iĢçi, iĢveren, iĢyeri 

kavramlarının belirsizleĢmesine yol açmaktadır
141

. Atipik iĢ sözleĢmelerinin benimsenmesi ve 

günümüzde artan bir çeĢitlilik göstermesinde, iĢ hayatının getirdiği ihtiyaçlar, teknolojik 

geliĢme, sosyal yapı, ekonomik nedenler vb. gibi etkenler rol oynamıĢtır
142

. 

ĠĢ Kanunu tipik (klasik/standart) iĢ sözleĢmesi türlerinin yanı sıra, yeni atipik iĢ 

sözleĢmelerine de yer vermiĢtir
143

. Esnek çalıĢma yaĢamıyla ortaya çıkan atipik iĢ 

sözleĢmeleri, ĠĢ Kanunu ile getirilen düzenlemelerle iĢçi ve iĢverenin hak ve menfaatlerini 

koruyacak Ģekilde uygulamaya konu olmaktadır. Ancak bazı atipik sözleĢme türleri 

uygulamada yer aldığı halde, kanunda düzenlenmemiĢtir
144

. Atipik iĢ sözleĢmelerine ĠĢ 
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  SÜZEK, s.13-14; AYDOĞDU, s.69 vd. 
139

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.7. 
140

  KARADENĠZ, s.84; DULAY, Evde ÇalıĢma, s.7. 
141

  TAN, s.16. 
142

  ARSLANOĞLU, Mehmet, ĠĢ Kanununda Esneklik Temelli Üçlü SözleĢmesel ĠliĢkiler (Geçici ĠĢ ĠliĢkisi – 

Asıl ĠĢveren – Alt ĠĢveren ĠliĢkisi), Legal Yayınevi, 1. Baskı, Ġstanbul, 2005, s.22 vd.; SÜZEK, s.22; 

ÇAKMAK, s.19; YILDIZ, Esnek Üretim, s.104; ALTINAY, s.3; '' Öğretide ve uygulamada kısmi çalıĢma 

normal iĢ süresinden daha kısa süreli bir iĢ iliĢkisi olarak vasıflandırılmıĢtır. Düzenli fakat atipik bir 

çalıĢmadır. Süreli istihdamı sağlamada ve iĢsizliği önlemede bir çözüm olarak ortaya çıkmıĢtır.'' (Y9HD, 

E.2003/12697, K.2004/1877, KT.10.02.2004, ET.04.03.2018, CORPUS, (Çevrimiçi)). 
143

  AKYĠĞĠT, Ercan, ĠĢ Hukuku, Seçkin Yayıncılık, GüncellenmiĢ 12. Basım, Ankara, 2018, s.154. 
144

  SÜZEK, s.261; ''… anılan geliĢmeler sonucunda klasik çalıĢma ve iĢ akdi biçimlerinden bir ölçüde 

uzaklaĢılmakta, kısmi süreli çalıĢmalar daha yaygın hale gelmekte, çağrı üzerine çalıĢma, geçici iĢ iliĢkisi, 

evde çalıĢma, tele çalıĢma gibi atipik iĢ akdi türleri … ortaya çıkmaktadır.'' (SÜZEK, s.20); ''Örneğin; ĠĢin 

PaylaĢılması (job-sharing), iĢ görme borcunun birden çok iĢçi tarafından paylaĢılarak yerine getirilmesi 

Ģeklindeki çalıĢmadır. Bu çalıĢma biçiminde bir ekip oluĢturan ve birbirlerinin yerini alma borcu bulunan 

birden çok iĢçi, çalıĢacakları zamanı, çalıĢma süresini kendileri aralarında kararlaĢtırmakta ve ona göre 
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Kanunu ve TBK'da kayıtsız kalınmamıĢ, düzenleme yapılma ihtiyacı duyulmuĢtur. ĠĢ Kanunu 

ve TBK'da düzenlenmiĢ atipik çalıĢma Ģekillerine belirli süreli iĢ sözleĢmeleri, deneme süreli 

iĢ sözleĢmeleri, takım sözleĢmeleri, mevsimlik iĢ sözleĢmeleri, kısmi süreli iĢ sözleĢmeleri, 

evde çalıĢma sözleĢmeleri, tele çalıĢma sözleĢmeleri, pazarlamacılık sözleĢmeleri örnek 

olarak gösterilebilir
145

. 

Atipik iĢ sözleĢmelerinde, kanunlarla belirlenmiĢ olan belirli günlük ve haftalık çalıĢma 

sürelerine göre günün belirli saatlerinde iĢverene bağlı olarak iĢyerinde çalıĢılan ve belirli 

sürelerde izinlerini, tatillerini kullanan bir iĢçi iĢveren iliĢkisi yoktur
146

. Ayrıca atipik iĢ 

sözleĢmelerinde normal iĢ sözleĢmelerine göre esneklik iliĢkisinden dolayı daha az çalıĢıldığı 

için, bu durum iĢçilerin sendikalaĢma oranlarını düĢürmektedir. Atipik iĢ sözleĢmelerinde 

iĢçiler ücretler üzerinde pazarlık yapamadıklarından ülkeden ülkeye farklılık göstermekle 

birlikte genel olarak sosyal güvenlik kazanımları azalmaktadır
147

.  

Atipik iĢ sözleĢmelerinde iĢ güvencesi ve sendikal güvencenin yetersiz kalmakta bazı 

zamanlarda ise hiç olmamaktadır
148

. ÇalıĢma genel olarak iĢyeri dıĢında gerçekleĢtirilir. 

ĠĢçilerin resmi kayıtlarının tutulmasının zorlaĢması, iĢçilerin eğitim ve bilgi düzeylerinin 

yetersizliği ve atipik iĢ sözleĢmelerinin doğası gereği; iĢçinin haklarının korunması 

zorlaĢmakta, iĢçiler hak kayıplarına uğramaktadırlar. Sosyal güvenceleri ve iĢ güvenceleri 

olmamakta, hukuksal sorunlar yaĢamakta, bağımlılık iliĢkisinin zayıflaması ve ortadan 

kalkması nedeniyle iĢ hukukunun kapsamı dıĢına çıkmaktadırlar. 

Kanunun emredici hükümlerinin iĢ hukukundaki etkisinin atipik iĢ sözleĢmeleri ile 

azaltılması, taraflara iĢ sözleĢmesinin içeriğini belirlemek için geniĢ bir alan bırakmaktadır. 

Bu alan sözleĢme özgürlüğü kapsamı içerisinde olmalıdır. SözleĢme özgürlüğünün artırılmıĢ 

olması „kuralsızlaĢtırma‟ (deregulation) anlamına gelmemelidir. Öğretide kuralsızlaĢtırma 
                                                                                                                                                                                 

çalıĢmaktadırlar. Bu çalıĢma biçimi Amerika‟da ve kara Avrupası ülkelerinde uygulanmaktadır. ' 

(NARMANLIOĞLU, s.617). 
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  ÜZÜMCÜ, Tülay Polat, ĠĢ Esnekliği ve ĠĢ Güvencesi Kavramlarının ĠĢletme Rekabeti ve Performansı    

Üzerinde Etkileri, Turizm ĠĢletmelerinde Bir Uygulama, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

ĠĢletme Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Kocaeli, 2012, s.40 vd.; YÜKSEL, Ġhsan, ''ÇalıĢma 

YaĢamı Kalitesinin Tipik ve Atipik Ġstihdam Açısından Ġncelenmesi'', DoğuĢ Üniversitesi Dergisi, 2004, 

C.5, S.1, s.49; DEMĠRSAT, Duygu, Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde Güvenceli Esnekliğin ĠĢgücü 

Piyasasına Etkisi ve Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÇalıĢma Ekonomisi ve 

Endüstri ĠliĢkileri Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġzmir, 2009, s.16. 
146

  TAN, s.13. 
147

  TAN, s.13; ÇAKMAK, s.36 vd. 
148

  MAÇOġ, s.26; ERDOĞDU, Seyhan/TOKSÖZ, Gülay, Kadınların Görünmeyen Emeğinin Görünen Yüzü 

Türkiye‟de Ev ĠĢçileri, ILO ÇalıĢma KoĢulları ve Ġstihdam Serisi No:42, Ankara, 2013, s.7; TOPCUK, 

Yılmaz, Esnek ÇalıĢma ve Esnek ÇalıĢanların Sosyal Güvenliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 

Ġzmir, 2006, s.36; NOYAN, Mehmet Ali, Türkiye‟de ÇalıĢma Hayatında Esneklik Politikasının ÇalıĢma 

Süreleri Açısından Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÇalıĢma 

Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġzmir, 2007, s.123; TAN, 

s.13. 
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iĢçinin mümkün olan en üst seviyede korunması ve iĢ hayatının getirdiği gereklilik ölçüsünde 

iĢ iliĢkisinin kuralsızlaĢtırılması formülüyle ifade edilmiĢtir
149

. ĠĢ Kanunu ile baĢta ücret, iĢ 

güvencesi, iĢ sağlığı ve güvenliği olmak üzere 1475 sayılı eski ĠĢ Kanununa göre iĢçiyi 

koruyucu pek çok düzenleme getirilmiĢtir. Bunun sonucunda ĠĢ Kanunun tümüne hâkim olan 

esasın kural olarak esneklikten daha ziyade iĢçinin korunması olarak benimsendiğini 

söylemek gerekir
150

. 

A) Belirli Süreli ĠĢ SözleĢmesi 

ĠĢ sözleĢmesinde çalıĢılacak sürenin taraflarca kararlaĢtırılması halinde belirli süreli iĢ 

sözleĢmesi söz konusu olur
151

. Belirli süreli iĢ sözleĢmesi atipik iĢ sözleĢmelerindendir
152

. 

Belirli süreli iĢ sözleĢmesi yazılı olarak yapılmak mecburiyetindedir
153

. 

Belirli süreli iĢ sözleĢmesinde sözleĢmenin sona ermesinden sonra esaslı neden var 

olmadıkça, birden fazla üst üste yapılamaz. Aksi halde yapılan iĢ sözleĢmesi baĢtan itibaren 

belirsiz iĢ sözleĢmesi olarak kabul edilir
154

. 

Belirli süreli iĢ sözleĢmesiyle çalıĢan iĢçi, diğer iĢçiler ile ayrımı haklı kılan bir neden 

olmadıkça sırf sözleĢmesi belirli süreli iĢ sözleĢmesi diye diğer iĢçilerden farklı uygulamaya 

tabi tutulamaz
155

. 

Belirli sürenin iĢveren tarafından haklı bir neden olmadan feshi halinde iĢveren iĢçiye 

sürenin kalan kısmı için tahakkuk edecek ücreti tazminat olarak ödemek zorunda kalır. ĠĢçinin 
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  SÜZEK, s.20; ÇARHOĞLU, s.2; BACAK, Bünyamin/ġAHĠN, Levent, ''ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

Açısından Esnek ÇalıĢma Biçimlerinin Değerlendirilmesi: Fırsatlar ve Tehditler, Ġstanbul Üniversitesi 

Ġktisat Fakültesi Mecmuası, 2005, C.55, S.2, s.327; TOPCUK, s.1; GÜNAY, Cevdet Ġlhan, ''ÇalıĢma 

Sürelerinde Esneklik'', Kamu ĠĢ ĠĢ Hukuku ve Ġktisat Dergisi, 2004, C.7, S.3, s.4; NOYAN, s.24; „Esneklik 
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Ev Sektöründe Etkinliği (Adapazarı Örneği), YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi,1999 Sakarya 

Üniversitesi ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstriyel ĠliĢkiler Enstitüsü, s.1. 
150

  SÜZEK, s.79; YILDIZ, Esnek Üretim, s.109 vd.; ZEYTĠNOĞLU, Emin, ''ĠĢ Hukukunda Esneklik ve 

4857 Sayılı ĠĢ Kanunu‟na ÇeĢitli Yansımaları'', Ġstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006, 

S.5, s.195; ''ĠĢveren, evde çalıĢmanın niteliği gereği almak olanağına sahip bulunmadığı önlemler dıĢında 
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alınması gereken önlemler, yasal hak ve sorumlulukların konusunda bilgilendirmek ve gerekli iĢ sağlığı ve 

güvenliği eğitimlerini vermekle yükümlüdür. Buna karĢılık evde çalıĢmanın niteliği gereği iĢverenin, iĢçinin 

iĢ güvenliği kurallarını ihlal edip etmediği konusunda etkin denetim yapma imkânı yoktur.'' (ÇARHOĞLU, 

s.34 vd.). 
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  SÜZEK, s.262; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.70; ANDAÇ, s.83; SAKAL, Sonay, Türkiye‟nin Avrupa 

Birliği‟ne Uyum Sürecinde Sosyal Tarafların Güvenceli Esneklik Eğilimleri, Gazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans 

Tezi, Ankara, 2014, s.21. 
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  KARLIDAĞ, Özlem, ÇalıĢma YaĢamında Esneklik  –  Uygulamalı Bir ÇalıĢma, Beykent Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Yönetimi Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 

2011, s.24. 
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  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.70; SÜZEK, s.262; SAKAL, s.22; KARLIDAĞ, s.23. 
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  ANDAÇ, s.83; SAKAL, s.22; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.71-72. 
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  ANDAÇ, s.83; SÜZEK, s.274. 
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sözleĢmeyi haklı bir neden olmadan sözleĢme süresinden önce feshetmesi halindeyse, iĢçi 

iĢveren tarafından sözleĢmenin sona erdirilmesi nedeniyle uğramıĢ olduğu zararları 

karĢılamakla mükelleftir
156

. 

B) Çağrı Üzerine ÇalıĢma 

Çağrı üzerine çalıĢma, iĢçi tarafından yerine getirilen iĢ görme borcunun iĢverenin 

ihtiyacına göre belirlenerek ayarlandığı bir esnek kısmi süreli çalıĢma türüdür
157

. Çağrı 

üzerine çalıĢmanın, iĢçi emeğinin kötüye kullanıldığı ve iĢçinin özgür çalıĢma Ģeklini elinden 

alan bir atipik iĢ sözleĢmesi olduğu ve öğretide eleĢtirildiğini söylemek mümkündür
158

. 

Çağrı üzerine çalıĢma sözleĢmesi yazılı olarak yapılmak mecburiyetindedir
159

. Çağrı 

üzerine çalıĢmada çalıĢılacak süre belirlenmemiĢse, haftalık çalıĢma süresi 20 saat olarak 

kabul edilir. ĠĢçi bu süre zarfında çalıĢmasa da ücrete hak kazanır
160

. 

ĠĢveren iĢçiye yapacağı çağrıyı aksi kararlaĢtırılmadıkça en az 4 gün önceden yapmak 

mecburiyetindedir. Aksi kararlaĢtırılmamıĢsa her çağrıda asgari dört saat çalıĢmıĢ olması 

gereklidir
161

. 

C) Kısmi Süreli ÇalıĢma 

Kısmi süreli çalıĢma, normal çalıĢma süresinden önemli ölçüde daha kısa olan, 

düzenlilik arz eden ve isteğe bağlı olarak sürdürülen bir çalıĢma olarak ĠĢ Kanunu (m.14/1) 

düzenlenmektedir.
162

. ĠĢ Kanununa ĠliĢkin ÇalıĢma Süreleri Yönetmeliği‟nin 6. maddesinde 

kısmi süreli çalıĢmanın, tam süreli emsal çalıĢmanın üçte ikisi oranından fazla olamayacağı 

belirtilmiĢtir
163

.  
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ZEYTĠNOĞLU, s.199; SAKAL, s.22; KARLIDAĞ, s.24. 
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  ALTINAY, s.8; HATMAN, s.67; MUTLU, Emre, ''Kısmi Süreli ÇalıĢmanın ĠĢ ve Sosyal Güvenlik 

Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi'', Sosyal Güvence Dergisi, 2013, S.4, s.33. 
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Tam süreli iĢ sözleĢmesine ait genel nitelikteki yasa hükümlerinin, kısmi süreli iĢ 

sözleĢmelerine uygulanabileceği noktasında mevzuatımızda açık bir hüküm olmamakla 

birlikte, salt kısmi süreli iĢ sözleĢmesi ile çalıĢan iĢçi emsal iĢçiden farklı iĢlem göremeyeceği 

ĠĢ Kanununda (m.13/2) belirtilmiĢtir
164

. 

Kısmi süreli çalıĢma atipik iĢ iliĢkileri içerisinde esnek çalıĢma türlerinden biri olarak 

yer alır
165

. Kısmi süreli çalıĢma normal çalıĢma süresinin karĢısında yer alan bir çalıĢma 

türüdür. Kısmi süreli çalıĢmanın uygulamada part time adıyla tanımlandığı görülmektedir
166

. 

D) Kısa ÇalıĢma  

Ekonomik ve sosyal nedenler çalıĢma süresinin azaltılmasına veya geçici olarak 

çalıĢılmamasına neden olabilir
167

. Kısa çalıĢma süresi her durumda 3 ayı geçemez
168

. Kısa 

çalıĢma yapmak zorunda kalan iĢveren bu durumu Türkiye ĠĢ Kurumu‟na ve iĢçinin bağlı 

olduğu sendikaya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür
169

. 

Kısa çalıĢma nedeniyle az çalıĢacak veya çalıĢamayacak olan iĢçiye, kanunda belirtilen 

Ģartları sağlaması halinde iĢsizlik sigortası kapsamında olan „kısa çalıĢma ödeneği‟ fonundan 

ücret ödenir
170

.  

Ülkemizde 2018 yılının son aylarında döviz kurlarında yaĢanan ani değiĢikliklerle 

birlikte özellikle üretim yapan firmaların sıkıntılarını hafifletmek amacıyla Kısa ÇalıĢma ve 

Kısa ÇalıĢma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte
171

,   Kısa ÇalıĢma ve Kısa ÇalıĢma Ödeneği 

Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle
172

 değiĢiklik yapılmıĢtır. 

Yapılan düzenleme, firmaları dönemsel Ģoklara karĢı güçlendirip, döviz dalgalanması gibi 

nedenlerle iĢten çıkarmalara karĢı hem Ģirketlere hem çalıĢanlara koruma halesi getirmiĢtir.  

DeğiĢiklik ile getirilen en önemli yenilik kısa çalıĢmanın tanımına iliĢkindir. Önceki 

yönetmelikten farklı olan husus yönetmeliğin ikinci maddesinde sayılan gerekçelere (genel 

ekonomik kriz, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebepler) yapılan atıftır. Bu çerçevede 

iĢverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu 
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  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.128; SÜZEK, s.832; KUZGUN, Ġnci Kayhan, ''Güvenceli Esneklik 

Kavramı ve Türkiye‟de Güvenceli Esnekliğin Belirleyici DeğiĢkenleri'', Sosyal Güvenlik Dergisi, 2012, S.2, 

s.42; YILDIZ, Esnek Üretim, s.115; ZEYTĠNOĞLU, s.198; ALTINAY, s.19. 
168

  SÜZEK, s.834; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.128; ZEYTĠNOĞLU, s.198. 
169

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.128; SÜZEK, s.833 vd.; ZEYTĠNOĞLU, s.198; YILDIZ, Esnek Üretim, 

s.115. 
170

  SÜZEK, s.834 vd.; ALTINAY, s.19; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.128; YILDIZ, Esnek Üretim, s.115. 
171

  R.G., 30.04.2011, 27920. 
172

  R.G., 09.11.2018, 30590. 
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olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalıĢma süresinin azaltılması 

veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dıĢsal etkilerden 

kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, 

seferberlik gibi durumlar zorlayıcı sebep olarak tanımlanmıĢtır
173

. 

E) Evde ÇalıĢma  

2016 yılında 6715 sayılı ĠĢ Kanunu ve Türkiye ĠĢ Kurumu Kanunu‟nda DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanun
174

 ile yapılan değiĢiklik ile evde çalıĢma ve evde tele çalıĢma 

sistemleri de uzaktan çalıĢma baĢlığı altında ĠĢ Kanunu içerisine alınmıĢtır. Kanun burada 

evde çalıĢma ve tele çalıĢma sistemini bir üst baĢlık olarak uzaktan çalıĢma sistemi içerisinde 

sınıflandırmıĢtır
175

. ĠĢ Kanununa (m.14/4) yeni getirilen bu düzenleme ile ''işçinin, işveren 

tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamı dışında iş görme edimini evinde ya da 

teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak 

kurulan iş ilişkisi'' uzaktan çalıĢma olarak adlandırılır
176

.  

Uzaktan çalıĢma sistemine göre çalıĢan iĢçiler ĠĢ Kanunu (m.14/6) gereğince diğer 

iĢçilerden esaslı bir neden olmadıkça farklı bir iĢleme tabi tutulamaz. Salt uzaktan çalıĢma 

sözleĢmesiyle çalıĢması, uzaktan çalıĢanın emsal iĢçiden farklı uygulamaya tabi tutulmasına 

neden olarak gösterilemez. Uzaktan çalıĢanın yaptığı iĢin niteliği dikkate alınarak iĢ sağlığı ve 

güvenliği önlemleri hususunda kanunda belirtilen önlemleri almak, bilgilendirmeleri yapmak, 

sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı iĢ gereçleri ile ilgili gerekli iĢ güvenliği tedbirlerini 

almak iĢverenin yükümlülüğündedir
177

. 

ĠĢverenin verdiği iĢi iĢçi TBK (m.461) gereği evinde veya belirleyeceği baĢka bir yerde 

bizzat veya aile bireyleriyle birlikte ücret karĢılığında iĢ görmeyi üstlenir. Bu açıdan evde 

çalıĢma klasik atipik bir istihdam biçimi olup bir nevi uzaktan çalıĢmaya benzer. ĠĢçi bir 

sözleĢme uyarınca seçtiği bir mekânda genelde kendi evinde iĢverenin denetimi dıĢında 

çalıĢır
178

. Kanun koyucu da evde çalıĢmanın uzaktan çalıĢma türlerinden olduğunu ĠĢ 

Kanunun 14. maddesinde hüküm altında almıĢtır.  

                                                           
173

  http://www.kto.org.tr/d/file/kisa-calisma-odenegine-yeni-duzenleme.pdf, ET. 29.01.2018 (Çevrimiçi). 
174

  R.G., 20.05.2016, 29717. 
175

  DULAY, Uzaktan ÇalıĢma, s.149; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.211; AKYĠĞĠT, s.189; ''… 

29.11.2010 Tarihli Bazı Alacakların Yeninden Yapılandırılmasına Dair Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı‟nın ĠĢ Kanunu‟nun 14. maddesinde değiĢiklik 

yapan 61. Maddesinde „evde çalıĢma‟ ve „uzaktan çalıĢma‟ adı altında hükümlere yer verilmiĢ, ancak 

tasarının meclis görüĢmeleri sırasında, bu çalıĢma Ģekilleri metinden çıkarılmıĢtır.''  (ALP, s.76). 
176

  TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.73; EREL, s.28; SÜZEK, s.292. 
177

  EREL, s.28 vd.; DULAY, Uzaktan ÇalıĢma, s.163; DULAY, Evde ÇalıĢma, s.212; AKYĠĞĠT, s.190. 
178

  ZEHĠR, s.36; NOYAN, s.122; ÜZÜMCÜ, s.45; ALP, s.39; HATMAN, s.71; ÜZÜMCÜ, s.45; ġEN, 

Sabahattin, ''Esnek Üretim ve Esnek ÇalıĢma'',  TÜHĠS ĠĢ Hukuku ve Ġktisat Dergisi, 1999, C.15, S.6, s.50; 

http://www.kto.org.tr/d/file/kisa-calisma-odenegine-yeni-duzenleme.pdf
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ĠĢ Kanununa getirilen düzenleme (m.14/5) ile evde çalıĢmaya iliĢkin iĢ sözleĢmesinin 

yazılı yapılması zorunludur. ĠĢ sözleĢmesinin içeriğinde iĢin süresi, ücret ve ücretin 

ödenmesine iliĢkin hususlar, iĢverence sağlanan ekipman ve bunların korunmasına iliĢkin 

yükümlülükler, iĢverenin iĢçiyle iletiĢiminin nasıl kurulacağı gibi çalıĢma Ģartlarına iliĢkin 

hükümlere yer verilmesi gerekmektedir
179

. Kanuna göre (m.14/7) uzaktan çalıĢma baĢlığı 

altında düzenlenen evde çalıĢmanın usul ve esasları, iĢin niteliği dikkate alınarak hangi iĢlerde 

uzaktan çalıĢmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaĢılmasına iliĢkin iĢletme 

kurallarının uygulanması ve diğer hususlar ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 

çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

F) Tele ÇalıĢma 

Bilgisayar ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmelere bağlı olarak ortaya çıkan tele 

çalıĢma, diğer bir atipik çalıĢma Ģeklidir
180

. ĠĢ Kanununa göre tele çalıĢma için yapılacak iĢ 

sözleĢmesinde; iĢin tanımı, yapılma Ģekli, iĢin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine 

iliĢkin hususlar, iĢveren tarafından sağlanan donanım ve bunların korunmasına iliĢkin 

yükümlülükler, iĢverenin iĢçiyle iletiĢim kurması ile genel ve özel çalıĢma Ģartlarına iliĢkin 

hükümler yer almak zorundadır
181

. 

 Tele çalıĢmanın Ģu üç unsurdan meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bunlar; 

1. ĠĢin, iĢyeri dıĢında görülmesi 

2. Bu yer ile esas iĢyeri arasında teknolojik iletiĢim araçları ile kurulmuĢ bir bağın  

olması  

3. ĠĢin programlanabilir bir araç vasıtası ile ifa edilmesi Ģeklindedir
182

. 

ĠĢ Kanunu (m.14/6) iĢçiye sırf tele çalıĢma yapması nedeniyle emsal iĢçiden farklı 

iĢleme tabi tutulamayacağını ve iĢverenin eĢit eĢit davranma borcunun var olduğunu 

belirtir
183

. Kanuna göre (m.14/7) tele çalıĢmanın usul ve esasları ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir
184

.  

                                                                                                                                                                                 

TOPÇUK, Yılmaz, Esnek ÇalıĢma ve Esnek ÇalıĢanların Sosyal Güvenliği, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġzmir, 2006, s.38. 
179

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.77; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.73; AKYĠĞĠT, s.189; SÜZEK, s.297 vd.; 

ÜZÜMCÜ, s.45 vd. 
180

  SÜZEK, s.297; ZEHĠR, s.30; ÜZÜMCÜ, s.44; TAN, s.38 vd.; BERKÜN, Sanem, Özürlülerin 

Ġstihdamında Ev Esaslı Tele ÇalıĢma (Evde Tele ÇalıĢma): Bursa Ġli Belediyelerinde Örnekler, Uludağ 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Anabilim Dalı 

YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Bursa, 2012, s.38 vd.; HATMAN, s.75; DEMĠRSAT, s.16. 
181

  SÜZEK, s.297 vd.; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.212 vd.; YILDIZ, Esnek Üretim, s.10. 
182

  ZEHĠR, s.30; TAN, s.38; ÇARHOĞLU, s.9. 
183

  SÜZEK, s.298; ÜZÜMCÜ, s.44. 
184

  SÜZEK, s.298; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT,  s.211. 
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G) Deneme Süreli ĠĢ SözleĢmesi 

Deneme süresi, iĢ sözleĢmesinin baĢlangıcında iĢçi ile iĢverene sözleĢmeden dönme 

imkânı veren süredir. Diğer bir ifadeyle tarafların iĢ sözleĢmesini devam ettirip ettirmeme 

kararına kanaat getirdikleri, birbirlerini denedikleri süredir
185

. 

Deneme süresi kural olarak iki aydan fazla olamaz. Ancak bu süre toplu iĢ sözleĢmesi 

ile dört aya kadar çıkarılabilir. Taraflar bu süre içerisinde bildirim süresine gerek olmaksızın 

ve tazminat ödemeksizin iĢ sözleĢmesini feshedebilirler
186

. 

Deneme süresinin baĢlangıcı olarak sözleĢmenin yapıldığı tarih değil fiili olarak iĢçinin 

iĢe baĢladığı tarih dikkate alınır
187

. Deneme süresi olarak geçen süreler ihbar, kıdem ve 

yıllık ücretli izin hesaplarında dikkate alınır
188

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
185

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.77 vd.; SÜZEK, s.277vd.; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.74;   ANDAÇ, 

s.86;     
186

  TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.74 vd.; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.78; ANDAÇ, s.86; SÜZEK, s.278. 
187

  SÜZEK, s.279. 
188

  ANDAÇ, s.86; SÜZEK, s.280; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.79. 
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Ġkinci Bölüm 

EVDE ÇALIġMA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 

1) EVDE ÇALIġMA 

I) Genel Olarak 

Evde çalıĢmanın insanlık tarihi açısından ne zaman baĢladığı tespit edilememekle 

birlikte çok eski zamanlardan beri uygulanan bir çalıĢma sistemi olduğu bilinmektedir
189

. 

Evde çalıĢma genellikle el becerisi gerektiren ve geleneksel yapıdaki iĢlerin görüldüğü bir 

çalıĢma sistemidir
190

. Evde çalıĢma bağımsız çalıĢma ile ücretli çalıĢmanın kesiĢtiği bir alanı 

oluĢturmaktadır
191

.  

30 yıl öncesine kadar evde çalıĢmanın, ekonominin modern üretim biçimlerine geçmesi 

nedeniyle sona ereceği ve zamanla yok olacağı varsayılmaktaydı. Ancak değiĢen Ģartlar ve 

küreselleĢme çalıĢılan yeri, iĢyeri dıĢına kaydırmaya baĢlamıĢtır
192

. Ekonomik ve teknolojik 

geliĢmeler ile iĢ organizasyonu kavramındaki değiĢim, iĢ görme borcunun yerine getirileceği 

yer ve zaman konusunda önemli değiĢikliklere neden olmuĢ, bu geliĢmelerin sonucunda evde 

çalıĢma ve diğer atipik çalıĢma Ģekilleri ortaya çıkmıĢtır
193

. Eskiden beri uygulanan evde 

çalıĢmanın günümüzde etkisi artmakta özellikle de tekstil alanında yoğunlaĢmaktadır. 

Teknolojinin geliĢmeler hizmet sektöründe de evde çalıĢmanın yapılabilmesini sağlamıĢ 

özellikle de reklamcılık ve programcılık gibi çalıĢma alanlarında evde çalıĢma kendisine yer 

bulmuĢtur
194

. 

                                                           
189

  ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, , s.211; EMĠRZEOĞLU, Sinan, Evde ÇalıĢanlar, Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Anabilim Dalı 

YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 1998, s.3; ZEHĠR, s.38; LAÇĠNER, Fatma, Uluslararası 

ÇalıĢma Örgütü Normları ve Türk Hukuku Kapsamında Ev Hizmetlerinde ÇalıĢan ĠĢçilerin Sorunları, 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri 

Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale, 2015, ss.24; TOPCUK, s.33; ĠKĠZLER,  

Murat, Türk Hukukunda Esnek ÇalıĢma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk 

Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2011, s.152; DULAY, Uzaktan ÇalıĢma, 

s.154. 
190

  EMĠRZEOĞLU, s.14; ĠKĠZLER, s.152; ZEHĠR, s.38; LAÇĠNER, s.24; NOYAN, s.122. 
191

  KARADENĠZ, s.105. 
192

  METĠN, s.97; ALP, s.58. 
193

  SÜZEK, s.251; ÇARHOĞLU, s.23; AKSU, s.6; 75 vd.; ĠKĠZLER, s.152. 
194

  SÜZEK, s.292; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, , s.211; ''Evde çalıĢanlar, giysi, tekstil, halı, deri 

gibi emek yoğun iĢleri yapmakla beraber daktilo, faturalama, çeviri, temizlik iĢleri, çocuk bakımı gibi 

hizmet sektörlerinde de çalıĢmaktadırlar. Ayrıca, sağlık hizmetlerinde de evde çalıĢanlara rastlanmaktadır. 

Sağlık personelinin evlerde sünnet, aĢı gibi sağlık hizmetlerinde bulunmasına, tansiyon ölçmesine sıkça 

rastlanmaktadır.'' (EMĠRZEOĞLU, s.4); ''… 1980‟ler de uluslararası pazarlarda Ģiddetlenen rekabetle 

birlikte evde çalıĢmanın, özellikle dokuma, hazır giyim gibi iĢkollarında, el iĢi, paketleme, tütün sarma, 

kurulama, oyuncak imali gibi iĢlerde hızla yaygınlaĢtığı görülmüĢtür.'' (ZEHĠR, s.37); ÇARHOĞLU, s.10; 

MAÇOġ, s.21 vd.; NOYAN, s.93; ĠKĠZLER, s.155; KOCABAġ, Fatma/BESLER, Senem/ÖZGÜLER, 

Verda Canbey, ''Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlara Yönelik Niteliksel Bir AraĢtırma: EskiĢehir El Sanatları 
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Evde çalıĢmanın tercih edilmesinde ekonomik, teknolojik, iletiĢim vs. gibi nedenlerin 

yanında ailevi nedenler de sayabilir. Ailevi nedenlere örnek olarak, ailede çocuğun olması, 

bakıma muhtaç hasta, yaĢlı ve engellinin bulunması gösterilebilir. Evde çalıĢanlar çalıĢırken, 

aynı ortamda bakıma muhtaç yakınlarının ihtiyaçlarını karĢılayabildiğinden dolayı evde 

çalıĢma sistemini tercih etmektedirler
195

.  

Evde çalıĢma tam gün veya kısmi süreli olarak yapılabilir. Ancak uygulamada daha çok 

kısmi süreli evde çalıĢma sistemi yaygındır
196

. Kısmi süreli çalıĢmanın daha çok tercih 

edilmesinin nedeni evde çalıĢmanın asıl iĢten daha ziyade ek iĢ olarak yapılmasıdır. Örneğin 

Konya ilinde tespih dizme çalıĢması yapan evde çalıĢanlar, genelde akĢamları ailesi ile 

birlikte vakit geçirirken tespih dizme iĢini yapmaktadır. Gündüz klasik anlamda iĢyeri 

içerisinde çalıĢıp, gündüz mesai saatleri dıĢında evde aile bireyleriyle yardımlaĢma usulü ile 

tespih baĢına (parça baĢına) ücret alarak aile ekonomisine katkı sağlanmaktadır.  

TBK'da evde çalıĢma, hizmet sözleĢmeleri baĢlığı altında düzenlenmiĢ ve evde çalıĢana 

iĢçi denilmiĢtir. Eser sözleĢmesine iliĢkin hükümlerin kıyasen uygulanacağı da 

düĢünüldüğünde, kanun koyucunun evde çalıĢmayı karma bir sözleĢme olarak nitelendirdiği 

görülmektedir. Kısa bir ifadeyle kanun koyucu evde çalıĢma sözleĢmesini atipik bir iĢ 

sözleĢmesi olarak düzenlemiĢtir
197

. ÇalıĢmanın iĢyeri dıĢında evde yapılması, bağımlılık 

ölçütünün klasik anlamdaki bağımlılığa göre zayıf kalması, iĢverenin denetim ve talimat 

yetkisinin kısıtlı olması, çalıĢma sürelerinin iĢçinin keyfiyetine bırakılması gibi nedenler 

atipik iĢ sözleĢmesi olduğuna bir baĢka örnek olarak gösterilebilir.  

Evde çalıĢmada genel olarak zaman esasına göre çalıĢma değil parça baĢına ücret 

sistemi uygulanmaktadır
198

. Ancak bu durum iĢçiyi yüklenici yapmaz. Çünkü iĢçi her Ģeye 

                                                                                                                                                                                 

Pazarı Örneği'', Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, C.9, S.18, s.178; 

DULAY, Uzaktan ÇalıĢma, s.155. 
195

  EMĠRZEOĞLU, s.18 vd.; ZEHĠR, s.41; DULAY, Uzaktan ÇalıĢma, s.154; FĠDAN, Fatma/ÖZDEMĠR, 

Çağlar, ''Ev Hizmetlerinde ÇalıĢan Kadınlar ya da Evlerin Kadınları'', ÇalıĢma Ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı ÇalıĢma ĠliĢkileri Dergisi, 2011, C.2, S.1, s.83. 
196

  ÖZDEMĠR, s.129; YEġĠLYURT, Çiğdem, Kısmi Süreli ĠĢ SözleĢmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2006, s.42. 
197

  EYRENCĠ/BAKIRCI, s.48; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.214. 
198

  ĠKĠZLER, s.152; ZEHĠR, s.36; ÇARHOĞLU, s.14; MAÇOġ, s.32; ALTINAY, s.12; SAKAL, s.27; 

GÜL, s.21; AKDEMĠR, AyĢe, Hizmet Sektöründe Kısmi Süreli ÇalıĢanların Sosyo-Psikolojik Analizi 

(Isparta Ġli Örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÇalıĢma Ekonomisi ve 

Endüstri ĠliĢkileri Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2016, s.35; ZEYBEK, 

Mehmet, Türkiye‟de Kadın Ġstihdamında Etkinliğin Artırılması ve Ġnsan Kaynakları Yönetiminde Esnek 

ÇalıĢma, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2015, s.90; YAVUZ, Arif, Esnek ÇalıĢma ve Endüstri ĠliĢkilerine Etkisi 

(Esneklik), Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri 

Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul, 1994, s.80; ÖZBEK, Zeynep Dilek Hattatoğlu, 

Evde ÇalıĢan Kadınlar Arası DayanıĢma/Örgütlenme, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Sosyoloji Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul, 2000, s.168; GÜLVER,  Ender, ''Türk 
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rağmen iĢverene bir Ģey teslim etmiĢ olsa da edim sonucunu değil, edim fiilini 

borçlanmaktadır. Kısacası evde çalıĢmada sözleĢme gereği bir eser veya ürünün meydana 

gelmesi doğal bir görünümdür
199

. ĠĢverenin eserin niteliklerini belirleyebilmesi, teslim zamanı 

konusunda emir ve talimat verebilmesi mümkündür. ĠĢveren evde çalıĢanda iĢ görme borcunu 

sürekli olarak ifa etmesini ister. Bu nedenler evde çalıĢma sözleĢmesini eser sözleĢmesinden 

ayıran özelliklerdendir
200

. 

Evde çalıĢma sözleĢmesinde iĢçinin ne kadar süre ile çalıĢacağına dair bir hüküm 

bulunmaması ve aralıksız olarak iĢveren tarafından çalıĢtırılması halinde TBK (m.468/2) 

gereğince sözleĢmenin belirsiz süreli, diğer hallerde belirli süreli yapıldığı varsayılır
201

.  

A) Boyutları 

Devlet Ġstatistik Enstitüsü‟nün 1996 yılında yapmıĢ olduğu bir araĢtırmada Türkiye‟de 

istihdam edilen 21.376.000 kiĢiden 242.000 kiĢisi evde çalıĢmaktadır
202

. Bu araĢtırmaya göre 

evde çalıĢanların %77‟si kadın iĢçidir
203

. TÜĠK verilerine göre 2000 yılında evde çalıĢan 

sayısı 277 bin iken 2003 yılında bu oran 243 bine düĢmüĢtür
204

. TÜĠK verilerinden derlenen 

bilgilere göre 2014 yılında 344.549 kiĢi evde çalıĢmaktadır
205

. Alp‟in TÜĠK verilerinden 

derlediği bilgilere göre 1989 yılında 233 bin kiĢi evde çalıĢırken bu sayı 2000 yılında 259 

bine, 2005 yılında 283 bine, 2011 yılında ise 446 bine çıkmıĢtır
206

. 

 Rakamlar arasında farklılıkların ortaya çıkmasının nedenleri, evde çalıĢan kiĢilerin tam 

sayısının tespit edilememesi, evde çalıĢmanın kayıt altında alınmaksızın yapılması ve evde 

çalıĢanın yapmıĢ olduğu iĢi iĢ olarak nitelendirmemesi etkendir.  

B) Evde ÇalıĢmada Kadın 

Kadınlar ülkemizde ucuz iĢ gücünü oluĢturmakta ve kayıtsız çalıĢmaktadırlar. Kadının 

eĢinden izin almadan çalıĢamaması, evlenen veya hamile olan kadının ailevi sorumlulukları 

evde çalıĢmayı kadınlar için cazip kılar
207

.  Evde çalıĢma yapan kadınların özellikleri 

                                                                                                                                                                                 

Borçlar Kanunu‟n Evde Hizmet SözleĢmesine ĠliĢkin Hükümleri Üzerine'', Ġstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Mecmuası, 2014, C.22, S.2, s.104; ÖZDEMĠR, s.129; YEġĠLYURT, s.41. 
199

  EREN, Özel, s.572. 
200

  EMĠRMAHMUTOĞLU, s.83 vd. 
201

  ĠKĠZLER, s.160; GÜLVER, s.118; EREN, Özel, s.574. 
202

  EMĠRZEOĞLU, s.14. 
203

  EMĠRZEOĞLU, s.20; Türkiye‟de ev eksenli çalıĢan iĢçilerin %85 oranında kadın olduğu hakkındaki 

görüĢ için bkz. METĠN, ġahin, s.95; TOPCUK, s.36; Türkiye‟de ev eksenli çalıĢan iĢçilerin %90 oranında 

kadın olduğu hakkındaki görüĢ için bkz. NOVA, s.49. 
204

  TOPCUK, s.36 
205

  KARADENĠZ, s.106. 
206

  ALP, s.66. 
207

  ZEHĠR, s.27; ÇARHOĞLU, s.11 vd.; KUZGUN, s.44; ''Ev eksenli çalıĢan kadınların oranına ve 

durumuna iliĢkin DĠE‟nin elinde bile yeterli bilgi yoktur.'' (MAÇOġ, s.2); ''… 12-13 saate kadar çıkabilen 
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incelendiğinde, evli, çocuklu, köyden kente göç etmiĢ, daha önce çalıĢmamıĢ, eğitim ve gelir 

düzeyi düĢük kadınlar olduğu fark edilmiĢtir
208

. Evde çalıĢma, çalıĢma zamanının kendisi 

tarafından belirlenmesi, aileyle beraber olunması, iĢyerine gidip gelme gibi külfetlerden 

kurtardığı için daha ziyade kadın iĢçiler tarafından tercih edilmektedir
209

. Evde tele çalıĢma 

sisteminde ise erkek çalıĢanların kadın çalıĢanlara göre daha fazla olduğu yapılan araĢtırmalar 

sonucunda görülmüĢtür
210

.  

C) Tarihi GeliĢimi 

Sanayi devrimi sonrasında evde çalıĢmanın geliĢtiğini söyleyen görüĢler vardır
211

. 

Ancak evde çalıĢma tarihi insanlık tarihi kadar eskidir
212

. 14 ve 15. yüzyılda tarım dayalı 

ekonomi sistemlerinde ek gelir kaynağı olarak evde çalıĢmanın ortaya çıktığı var 

sayılmaktadır
213

. Sanayinin geliĢmesi ile evde çalıĢmada değiĢime uğramıĢtır
214

. 

Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde de var olan evde çalıĢma
215

 1960 yıllara kadar 

özellikle ihracata yönelik halı üretiminde Sümerbank ve yerli tüccarların çabalarıyla yaygın 

olarak uygulanmıĢtır
216

. 1908 yılında kurulan ġark Halı ġirketi çeĢitli vilayetlerde (MaraĢ, 

Isparta, Sivas, Burdur, Urla) halı dokutturmaktaydı
217

. 

                                                                                                                                                                                 

mesailerle çalıĢmaktadırlar.'' (MAÇOġ, s.31); ''Evde çalıĢanlar birçok ülkede yasal korumaya sahip 

değillerdir. Son derece düĢük ücretle, çok ağır çalıĢma koĢulları ve günde 8 saatin çok üzerinde 

çalıĢmaktadırlar.''  (GÜL, s.24); METĠN, s.109; TAN, s.33. 
208

  MAÇOġ, s.31. 
209

  SÜZEK, s.292; ALP, s.53; ZEHĠR, s.41; FĠDAN/ÖZDEMĠR, s.82 vd.; MAÇOġ, s.24; SAKAL, s.27; 

GÜL, s.20; NOYAN, s.123; ALKAN, Tolga, Esnek ÇalıĢma Biçimleri ve ''Çağrı Merkezi'' Örneği (Esnek 

ÇalıĢma), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri 

Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 2007, s.52; KESĠCĠ, Saniye, Emek 

Süreçlerinin EsnekleĢmesinin Türkiye Sağlık Sektöründe Sendikal Örgütlenmelere Etkileri, Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Anabilim Dalı 

YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 2013, s.76, YILDIZ, Özkan, ''ĠĢverenlerin BakıĢ Açısından 

Türkiye‟de Kadın Ġstihdamı: Bir Alan AraĢtırması'' (Kadın Ġstihdamı), Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Dergisi, 2013, C.2, S.3, s.102; TAN, s.28 vd.; ALKAN, s.52; 1989 yılında Ġstanbul‟da yapılan bir 

araĢtırmada Ġstanbul‟da evde çalıĢan kadın sayısı tahmini 88.000 kiĢi olarak tespit edilmesi hakkında bkz. 

EYRENCĠ/BAKIRCI, s.10. 
210

  ALP, s.54. 
211

  ÖZER, Zerrin, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türk ÇalıĢma Hayatında EsnekleĢtirme Politikaları, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Anabilim Dalı 

YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 2006, s.27; GÜZEL, s.83; ALP, s.57; ÖZDEMĠR, s.128. 
212

  ALP, s.57; DULAY, Evde ÇalıĢma, s.8. 
213

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.8. 
214

  ALP, s.59. 
215

  ''UlaĢabildiğimiz verilere göre, Türkiye‟de de evde çalıĢmanın tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Evde 

çalıĢma sistemi Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda da vardı. 1600-1615 yıllarında Ankara‟da tüccar hammaddeyi 

köylü ve Ģehirli üreticiye veriyor ve belirli bir ücret karĢılığında evlerde sof dokutturuyor ya da 

boyattırıyordu. Hatta 15.yy‟da Bursa, Edirne, Selanik gibi tekstil merkezlerinde sınırlı da olsa evde iĢ verme 

sisteminin izlerine rastlanmaktadır.'' (ALP, s.63); DULAY, Evde ÇalıĢma, s.9. 
216

  GÜL, s.23; ALP, s.64 vd. 
217

  ALP, s.64; DULAY, Evde ÇalıĢma, s.9. 
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1970‟lerde dünyada kitlesel üretimin krize girmesi sonrası evde çalıĢma bir çıkıĢ yolu 

olarak gündeme gelmiĢ ve o günden sonra önemini artırmıĢtır
218

. 

Evde çalıĢma hakkında bilinen ilk düzenleme çocuk iĢçilerin evde çalıĢmasını 

Almanya‟da yasaklayan 1903 tarihli düzenlemedir
219

. 1911 yılında evde çalıĢanların çalıĢma 

Ģartlarına değinen kanun ve 1923‟de evde çalıĢanların ücretleriyle ilgili diğer bir kanun 

Almanya‟da yürürlüğe girmiĢtir
220

. 

ILO tarafından 1964 tarihli ve 2 No‟lu Endüstriyel Evde ÇalıĢma Hakkında Karar, 1978 

tarihli 72 No‟lu Tekstil Endüstrisinde ÇalıĢma KoĢulları Hakkında Sonuçlar, 1979 tarihli ve 9 

No‟lu Teknolojik GeliĢmelerin Deri ve Ayakkabı Endüstrisindeki ÇalıĢma KoĢulları ve 

ÇalıĢma Ortamı Üzerindeki Etkileri Hakkında Sonuçlar, 1979 tarihli 13 No‟lu Deri ve 

Ayakkabı Endüstrisinde Endüstriyel Evde ÇalıĢma Hakkında Karar ve 1980 tarihli 7 No‟lu 

Giyim Endüstrisinde Götürü ĠĢ Hakkında Sonuçlar ILO‟nun evde çalıĢma ile ilgili yayınlamıĢ 

olduğu belgelerdir
221

. 1984 tarihli ILO Genel Kurul Toplantısında evde çalıĢanlara iliĢkin 

etkin koruma getirmek amacıyla çalıĢma yapılmasına karar verilmiĢ ve bunun sonucunda 

1984 tarihli 177 Sayılı Evde ÇalıĢma SözleĢmesi ve 184 Sayılı Evde ÇalıĢma Tavsiye Kararı 

kabul edilmiĢtir
222

. 189 Sayılı Ev ĠĢçileri Ġçin Ġnsana YakıĢır ĠĢ Hakkında ILO SözleĢmesi ve 

201 Sayılı Ev ĠĢçileri Ġçin Ġnsana YakıĢır ĠĢ Hakkında ILO Tavsiye Kararı yayınlanmıĢtır
223

. 

Bugün için evde çalıĢma bazı ülkelerde özel bir kanunla, bazı ülkelerde iĢ kanunları 

içinde özel bir bölümde düzenlenmiĢ bazı ülkelerde ise birtakım hükümleri özel olarak 

düzenlenerek veya düzenlenmeden tipik iĢ sözleĢmesi ile aynı hükümlere tabi kılınmıĢtır
224

. 

Ülkemizde TBK'daki düzenlemeye kadar özel olarak düzenlenmeyen evde çalıĢma, 

kanunun „Evde Hizmet SözleĢmesi‟ baĢlıklı 461 vd. maddelerinde düzenlenmiĢtir
225

. 6715 

Sayılı ĠĢ Kanunu ile Türkiye ĠĢ Kurumu Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunla 

2016 yılında ĠĢ Kanunun 14. maddesinde değiĢiklik yapılmıĢ ve uzaktan çalıĢma alt baĢlığı 

altında evde çalıĢma ĠĢ Kanununa (m.14) dâhil edilmiĢtir. 

                                                           
218

  ALP, s.59. 
219

  ĠKĠZLER, s.155; YAVUZ, s.82 vd.; ALP, s.62. 
220

  YAVUZ, s.83; ALP, s.62. 
221

  EYRENCĠ/BAKIRCI, s.29. 
222

  EYRENCĠ/BAKIRCI, s.46.  
223

  http://www.ilo.org/travail/areasofwork/WCMS_190450/lang--en/index.htm.  
224

  ĠKĠZLER, s.155; YAVUZ, s.83; ÖZDEMĠR, s.129.s 
225

  ĠKĠZLER, s.155; EMĠRMAHMUTOĞLU, s.47. 

http://www.ilo.org/travail/areasofwork/WCMS_190450/lang--en/index.htm
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II) Tanımı 

A) ILO’nun Tanımına Göre 

4 Haziran 1996 – 20 Haziran 1996 tarihleri arasında Cenevre‟de toplanan Uluslararası 

ÇalıĢma Örgütü Genel Konferansı 177 Sayılı Evde ÇalıĢma SözleĢmesi ve 184 Sayılı Evde 

ÇalıĢma Tavsiyesini
226

 yayınlayarak evde çalıĢma sözleĢmesi düzenlenmiĢtir. Buna göre; 

ulusal yasa, tüzük ve mahkeme kararları uyarınca bağımsız çalıĢma için gerekli olan özerklik 

ve bağımsızlığa sahip olmayan kiĢi tarafından, kendi evinde veya iĢverenin iĢyeri dıĢında 

olmak kaydıyla kendi seçtiği yerlerde, bir karĢılık mukabilinde, iĢverence belirlenen mal veya 

hizmetlerin üretimi için yapılan sözleĢmeye evde çalıĢma sözleĢmesi denir
227

. SözleĢmenin 

1/b maddesinde evde çalıĢan kiĢinin, zaman zaman evde çalıĢma yapan bir kiĢi değil, düzenli 

bir Ģekilde süreklilik arz eden bir biçimde evde çalıĢma yapması gerektiği belirtilmiĢ, 

yapmaması halinde sözleĢme kapsamında olmayacağından bahsedilmiĢtir
228

. Evde çalıĢan 

kimsenin sözleĢme kapsamına girmesi için araç ve gerecin kimin tarafından sağlandığı önemli 

değildir. Önemli olan bağımsız çalıĢma için gerekli özerklik ve ekonomik bağımsızlığa sahip 

olmayan kiĢi tarafından iĢin yerine getirilmesidir. Bir diğer ifadeyle bağımsız nitelikteki evde 

çalıĢmalar kapsam dıĢı tutulmuĢtur
229

. 

B) Avrupa Konseyi Tanımına Göre 

Avrupa Konseyinin tanımlamasına göre evde çalıĢmanın üç unsuru bulunmaktadır. 

Bunlar; 

                                                           
226

  ÇARHOĞLU, s.19; AYDINÖZ, Gonca, ĠĢ Hukukunda Tele (Uzaktan) ÇalıĢma, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara, 2014, s.7; 

DULAY, Evde ÇalıĢma, s.46;  EMĠRMAHMUTOĞLU, s.50 vd.; SAYIN, Ali Kemal, ''ILO Normlarının 

ve Örgütünün Denetim Mekanizmasının Türk ĠĢ Hukukuna Etkisi'', ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

ÇalıĢma Dünyası Dergisi, 2013, C.1, S.1, s.17); ILO normlarının ülkemiz hukukunda uygulanması ve 

karĢılaĢılan sıkıntılar için bkz. OLGAÇ, F. Birsen, ''ILO Normları ve Türkiye'', Ankara Barosu Dergisi, 

1998, S.2, s.74 vd.; Türkiye bu sözleĢmeyi ve tavsiye kararı onaylamamıĢtır. Detaylı bilgi için bkz. :                                                                    

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/KADIN%20%C4%B0ST%C4%B0HD

AMINI%20DOLAYLI%20OLARAK%20ETK%C4%B0LEYEN%20%C4%B0LO%20S%C3%96ZLE%C

5%9EMELER%C4%B0%20VE%20TAVS%C4%B0YE%20KARARLARI.pdf. 
227

   DULAY, Evde ÇalıĢma, s.124; ĠKĠZLER, s.153 vd.; ÇARHOĞLU, s.6; METĠN, s.98; LAÇĠNER, s.24; 

HATMAN, s.71; TOPCUK, s.34; KÖRDEVE, Mustafa Kemal/AYDINTAN, Belgin, ''Esnek ÇalıĢma ve 

Örgütsel Bağlılık ĠliĢkisi: Sağlık Profesyonelleri Üzerinde Bir Uygulama'', ĠĢletme AraĢtırmaları Dergisi, 

2016, C.8, S.2, s.279; KÖRDEVE, s.33; UÇGUNOĞLU, Meltem, Kayıt DıĢı Ekonomi Çerçevesinde Evde 

Üretim Üzerine Bir Değerlendirme, GaziosmanpaĢa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye 

Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Tokat, 2012, s.3; TURAN, s.37; YAVUZ, s.79; 

KESĠCĠ, s.74 vd.; KARLIDAĞ, s.31; DĠREK, s.108; EYRENCĠ/BAKIRCI, s.24; DULAY, Evde 

ÇalıĢma, s.124; 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3123

22.  
228

  METĠN, s.98; ÇARHOĞLU, s.6; DULAY, Evde ÇalıĢma, s.125.  
229

  KUBAN, Arzu, ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukukunda ĠĢçi ve ĠĢveren Kavramları ve Uygulamada Ortaya 

Çıkan Sorunlar (Prof. Dr. Kemal Oğuzman Anısına), Galatasaray Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul, 1997; 

DULAY, Evde ÇalıĢma, s.125; ÇARHOĞLU, s.6; EMĠRMAHMUTOĞLU, s.49. 

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/KADIN%20%C4%B0ST%C4%B0HDAMINI%20DOLAYLI%20OLARAK%20ETK%C4%B0LEYEN%20%C4%B0LO%20S%C3%96ZLE%C5%9EMELER%C4%B0%20VE%20TAVS%C4%B0YE%20KARARLARI.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/KADIN%20%C4%B0ST%C4%B0HDAMINI%20DOLAYLI%20OLARAK%20ETK%C4%B0LEYEN%20%C4%B0LO%20S%C3%96ZLE%C5%9EMELER%C4%B0%20VE%20TAVS%C4%B0YE%20KARARLARI.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/KADIN%20%C4%B0ST%C4%B0HDAMINI%20DOLAYLI%20OLARAK%20ETK%C4%B0LEYEN%20%C4%B0LO%20S%C3%96ZLE%C5%9EMELER%C4%B0%20VE%20TAVS%C4%B0YE%20KARARLARI.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312322
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312322
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 ÇalıĢmanın iĢyeri dıĢında genellikle iĢçinin kendi evinde yapılması 

 ÇalıĢmanın ücret karĢılığı olarak bir veya birden fazla iĢverene bağlı olarak yapılması 

 ÇalıĢma sonucu meydana getirilen mallar için iĢçinin ayrı bir mal piyasasına sahip  

olmamasıdır
230

. 

C) Türk Borçlar Kanunu Tanımına Göre 

TBK'nın özel borç iliĢkilerine iliĢkin altıncı bölümü hizmet sözleĢmelerine ayrılmıĢtır. 

Hizmet sözleĢmesi de üç ana bölüme ayrılmıĢtır. Bunlar genel hizmet sözleĢmesi, 

pazarlamacılık sözleĢmesi ve evde hizmet sözleĢmesidir
231

. Evde hizmet sözleĢmesinin 

TBK'ya göre evde çalıĢma sözleĢmesi, iĢverenin verdiği iĢi iĢçinin evinde veya belirleyeceği 

baĢka bir yerde, bizzat veya aile bireyleriyle birlikte ücret karĢılığında görmeyi üstlendiği 

sözleĢmedir
232

.  

Evde çalıĢma sözleĢmesini tanımlayan TBK (m.467) gerekçesinde evde yapılabilecek 

iĢler sınırlı sayıda olmamak kaydıyla örnek olarak sayılmıĢtır. Bunlar bir mağazaya çeyiz, 

yatak örtüsü ve giysi dikmek, kendisine verilen ürünleri paketleyip teslim etmektir
233

. 

D) ĠĢ Kanunu Tanımına Göre 

ĠĢ Kanununda ise 2016 yılında yapılan değiĢik ile evde çalıĢmaya
234

 yer verilmiĢtir. 

06/05/2016 tarih ve 6715 sayılı kanunun 2. maddesi ile ĠĢ Kanununun 14. maddesinin baĢlığı 

çağrı üzerine çalıĢma ve uzaktan çalıĢma Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve eklenen fıkralarda evde 

çalıĢmanın tanımı yapılmıĢtır. ĠĢ Kanununda (m.14/) uzaktan çalıĢma, iĢveren tarafından 

oluĢturulan iĢ organizasyonu kapsamında iĢ görme edimini evinde ya da teknolojik iletiĢim 

araçları ile iĢyeri dıĢında getirmeye dayalı kurulan iĢ iliĢkisidir. ĠĢ Kanunu sistematiği 

içerisinde evde çalıĢma ve tele çalıĢma kavramları üst baĢlık olarak uzaktan çalıĢma içerisinde 

sınıflandırılmıĢtır
235

. 
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  ĠKĠZLER, s.154; YAVUZ, s.79 vd.; KARLIDAĞ, s.31; TAN, s.26. 
231

  SÜZEK, s.258; GÜLVER, s.103; EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Genel), Yetkin 

Yayınları, 21. Baskı, Ankara, 2017, s.8; EREN, Özel, s.539. 
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  ĠKĠZLER, s.153; ÇARHOĞLU, s.34; LAÇĠNER, s.24; ALTINAY, s.13; KARACA, s.373; EREN, 

Özel, s.571; ZEVKLĠLER, s.482; DULAY, Evde ÇalıĢma, s.123. 
233

   DULAY, Evde ÇalıĢma, s.123. 
234

  29/11/2010 tarihli, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı‟nın ĠĢ Kanunu‟nun 14. Maddesinde değiĢiklik yapmayı öngeren 61. Maddesinde, „evden 

çalıĢma‟ adı altında „ ĠĢçinin, ücret karĢılığı iĢverenin belirlediği bir malı veya hizmeti üretmek amacıyla bir 

veya birden fazla iĢverene bağlı olarak ancak iĢverenin denetimi dıĢında ve genellikle iĢçinin kendi evinde 

iĢ görme edimini sunduğu yazılı sözleĢmeye dayalı iĢ iliĢkisidir.‟ Ģeklinde bir tanımlamaya yer verilmiĢtir. 
235

  Dulay, Uzaktan ÇalıĢma, s.148 vd. 
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E) Öğretideki Tanıma Göre  

Evde çalıĢma bir iĢverenin veya aracının talebi üzerine, iĢçinin kendisinin seçtiği bir 

yerde ve genellikle kendi evinde, yalnız veya aile üyeleriyle birlikte iĢverenin doğrudan bir 

denetimi olmaksızın ücret karĢılığı mal veya hizmet sağlanması Ģeklinde ifade edilebilir
236

. 

Öğretide genel kabul gören diğer bir tanıma göre evde çalıĢma, bir iĢveren veya aracı için, 

çalıĢanın seçtiği bir yerde, genellikle de kendi evinde, bu kiĢilerin doğrudan bir yönetimi ve 

denetimi olmaksızın bir anlaĢma uyarınca bir malın üretilmesi veya bir hizmetin 

sunulmasıdır
237

.   

Evde çalıĢanlar, iĢverenin belirlediği malzemeyle, iĢverenin belirlediği malı ya da malın 

bir parçasını, iĢverenin istediği Ģekilde üretirler ve iĢverenin istediği zamanda teslim ederler. 

Bir baĢka ifade ile evde çalıĢanlar bağımlı çalıĢan iĢçidirler. Ancak evde çalıĢanlar genellikle 

kendi hesabına (bağımsız) çalıĢan zannedilir
238

. Yargıtay‟a göre de, satılan parçaların 

düzeltim iĢi belli bir iĢverenin emir ve talimatı doğrultusunda çalıĢma günü içinde 

gerçekleĢtiriliyorsa, parça baĢına ücret alınması ve evde çalıĢılması iĢ sözleĢmesi niteliğini 

etkilemez
239

. ĠĢ Kanununda yapılan değiĢiklik sonrasında evde çalıĢma; iĢçinin iĢverenin iĢ 
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  CĠVAN, Orhan Ersun, „ĠĢ Hukukunda Uzaktan Tele ÇalıĢma‟, Legal ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

Dergisi, 2010, S.26, s.525-574 (525-574); ZEYBEK, s.61; YILMAZ, Nurhan, ÇalıĢanların Esnek 
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  EYRENCĠ, Ömer/BAKIRCI, Kadriye, Dünya‟da ve Türkiye‟de Eve ĠĢ Verme, Ġstanbul Ticaret Odası 

Yayınları, Ġstanbul, 2000, s.24; ÖZDEMĠR, Burhan, „Ev ÇalıĢması‟, Kamu-ĠĢ ĠĢ Hukuku ve Ġktisat Dergisi, 

C.4, S.2, 1997, 129; MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.219; ZEYBEK, s.61; YILMAZ, s.29; 

YEġĠLYURT, s.40; (Öğretideki bu tanımlamalar ĠĢ Kanunu‟nda 2016 yılında yapılan değiĢiklik öncesidir. 

Kanun kapsamına alınmadığından dolayı evde çalıĢma hakkında iĢverenin denetim ve yönetim yetkisinin 

olmadığı söylenmiĢtir. Ancak kanun değiĢikliği sonrasında evde çalıĢmada iĢverenin yönetim ve denetim 

yetkisinin olacağı Ģüphe götürmeyecektir.). 
238

  DĠSK BĠRLEġĠK METAL ĠġÇĠLERĠ SENDĠKASI, Ev Eksenli ÇalıĢanlar ve Örgütlenmeleri, BirleĢik 

Metal ĠĢ Yayınları, 2003, s.16. 
239

  ''Davacının; davalı iĢverene ait iĢyeriyle ilgili parça baĢına ücret almak suretiyle çalıĢtığı, satılan giysilerin 

düzeltim iĢlerini evinde yerine getirdiği, sürekli bir iĢ karĢılığı ve belirli ücretle çalıĢma olmadığından; 

sigortalılık isteminin reddine karar verilmiĢse de bu sonuç usul ve yasaya uygun değildir. Gerçekten, 

davanın yasal dayanağını oluĢturan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesine göre; bir 

kimsenin sigortalı sayılabilmesi için bir veya daha fazla iĢveren nezdinde eylemli biçimde hizmet akdine 

dayalı çalıĢtığının saptanması zorunludur. Hizmet akdinin unsurları ise belirli bir iĢverene "zaman" ve 

"bağımlılık" unsurlarına göre çalıĢma esasına göre belirlenmiĢtir. "Bağımlılık" tan amaç bir iĢverenin 

göstereceği iĢi, emir ve talimatına göre yerine getirmek ve onun buyruğu altında bulunmaktır. Bu iĢin belli 

bir zaman kesiti içerisinde yerine getirilmesi ve yerine getirmek üzere hazır vaziyette beklemek; hizmet 

akdinin zaman unsurunu oluĢturur. Ücretin varlığı ve biçimi hizmet akdinin zorunlu unsuru olarak kabul 

edilemez. Ancak, akdin kanıtlanması yönünden rol oynayabilir. Dava konusu olayda; davacının; 

konfeksiyon iĢyerinin; zorunlu elemanı olarak satılan parçaların düzeltim iĢinde istihdam edildiği açıkça 

anlaĢılmaktadır. ĠĢyerinin çalıĢma saatlerine uygun olarak, davacının çıkacak iĢleri gördüğü ve görmek 

üzere hazır bulunduğu dinlenen davacı ve davalı tanıklarca doğrulanmaktadır. Düzeltim iĢinin; iĢyeri ve 

davacının evinde yapılması giderek parça baĢına ücret ödenmesi iĢin hizmet akdi niteliğini etkilemez. 

Davacının belli bir iĢi iĢverenin emir ve talimatı doğrultusunda yerine getirmesi ve bunu bir çalıĢma günü 

içerisinde yerine getirmek üzere hazır olması karĢısında; davacının çalıĢma olgusu ve buna bağlı hizmet 

akdinin ortaya çıkması sonucu istemini esastan kabul etmek gerekirken aksine görüĢle davanın reddi usul ve 
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organizasyonu içerisinde iĢ görme borcunu iĢverene bağımlı olarak, evinde veya belirlemiĢ 

olduğu baĢka bir yerde bir ücret karĢılığında üstlendiği çalıĢma Ģeklidir.  

III) Sosyal Güvence 

ĠĢ kazası, hastalık, malullük, analık, yaĢlılık gibi çalıĢılamayan hallerde evde çalıĢan 

birçok problemlerle karĢılaĢır. Sosyal güvenlik kavramının evde çalıĢma sisteminde 

geliĢmemiĢ oluĢu, devlet denetiminin klasik istihdam türlerine göre evde çalıĢmada daha zor 

olması ve yeterli mevzuat düzenlemesinin olmaması bu problemlerin ortaya çıkma 

nedenidir
240

. ĠĢgücü piyasasının en zayıf ve savunmasız kolunu evde çalıĢanlar 

oluĢturmaktadır
241

.  

Evde çalıĢanın güçsüz olması ve kanuni koruma altına alınmaması iĢverenler açısından 

evde çalıĢmayı cazip kılar. Klasik istihdam tipinde iĢ ve sosyal güvenlik mevzuatının 

çalıĢanlarla ilgili olarak iĢverenlere yüklediği, iĢ güvencesi, kıdem ve ihbar tazminatı, asgari 

ücret, yıllık ücretli izin ve sosyal sigorta yükümlülüklerinden kaçınılmaya çalıĢılan bir alan 

olarak evde çalıĢma rağbet görmektedir
242

.  

Burada belirtilenler evde çalıĢmanın 2016 yılı öncesinde mevzuat içerisinde evde 

çalıĢmaya iliĢkin düzenlemelerin yetersizliğinden kaynaklanmaktaydı. Daha önceleri evde 

çalıĢanın bağımsız çalıĢan olduğunu, evde çalıĢanın sosyal güvencesinden iĢverenin değil 

evde çalıĢanın kendisinin sorumlu olduğu benimsenmekteydi. ĠĢ Kanununda yapılan 

değiĢiklik sonrasında evde çalıĢanın bağımlı veya bağımsız çalıĢtığına iliĢkin tartıĢmalar son 

bulmuĢtur. Bağımlı çalıĢan olan evde çalıĢanın sosyal güvencesini sağlamak artık iĢverenin 

yükümlülüğüdür. 

IV) Uygulanacak Hükümler 

ÇalıĢanın evinde veya belirlemiĢ olduğu baĢka bir yerde yapmıĢ olduğu iĢlerin hepsi 

evde çalıĢma sözleĢmesinin konusunu oluĢturmaz
243

. Evde çalıĢmanın aile üyeleri veya 

üçüncü derece dâhil hısımlar arasında ve el sanatlarının yapıldığı iĢlerde, iĢ hukukuna tabi 

olmayacağı, bu tür çalıĢmaların evde çalıĢma kapsamına girmeyeceği kanunda açıkça 

                                                                                                                                                                                 

yasaya aykırıdır.'' (Y10HD., E.2000/4584, K.2000/4611, KT.08.06.2000, CORPUS, ET.23.04.2018, 

(Çevrimiçi)); KARACA, s.377; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.119; ÇARHOĞLU, s.33. 
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  EMĠRZEOĞLU, s.25 vd.; ÜZÜMCÜ, s.45. 
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  KARADENĠZ, s.107 vd.; EMĠRMAHMUTOĞLU, s.57 vd. 
243

  GÜLVER, s.106. 



41 

 

düzenlenmiĢtir
244

. Ancak bu tür bir çalıĢma TBK'daki Ģartların oluĢması halinde evde çalıĢma 

kapsamında değerlendirilebilecektir
245

. 

Evde çalıĢanlar iĢ sözleĢmesi ile çalıĢtığı için ĠĢ Kanunu uygulanır. ĠĢ Kanunundaki 

(m.4/d) istisnalar dıĢında kalan tüm iĢçi-iĢveren iliĢkilerine faaliyet konularına bakılmaksızın 

uygulanır. TBK'da da evde hizmet sözleĢmesi baĢlığı altında evde çalıĢmanın düzenlenmesi 

de dikkate alındığında ĠĢ Kanunu ve TBK hükümlerinin evde çalıĢmaya birlikte uygulanması 

gerekir
246

. Öğretideki bu görüĢler 2016 yılında ĠĢ Kanununda yapılan değiĢiklik öncesine 

aittir. Kanununa getirilen düzenleme ile evde çalıĢmaya ĠĢ Kanunun uygulanacağı 

kesinleĢmiĢtir. Ancak ĠĢ Kanununun genel düzenleme yapması nedeniyle boĢluk bulunan 

yerlerde daha ayrıntılı düzenleme yapan TBK hükümleri uygulanır. Evde çalıĢmanın 

düzenlendiği TBK m.461 vd. maddelerde hüküm bulunamazsa bu durumda genel hükümlere 

baĢvurulur. ĠĢ Kanunu ile TBK arasında hüküm uyuĢmazlığı olması halinde ĠĢ Kanununa göre 

daha özel hükümler içeren TBK hükümleri uygulanmalıdır
247

. 

Evde çalıĢanın ĠĢ Kanununda tanımlanan ''işçi'' statüsünde olması Ģartıyla, uygun 

Ģartların varlığı halinde kanunda belirtilen diğer iĢçiler ile aynı statüde kabul edilmelidir
248

. 

Evde çalıĢma sisteminin geliĢmiĢ olduğu ve bu çalıĢma sistemine özel kanun çıkarılan 

Almanya‟da, çıkarılan Evde ÇalıĢma Kanunu‟na göre evde çalıĢanlar „iĢçi benzeri kiĢi‟ olarak 

kabul etmiĢtir. Evde çalıĢanlar yıllık ücretli izin, bayram ücreti gibi haklardan 

yararlanmaktadır. Evde çalıĢma sözleĢmesinin feshinde fesih ihbar süreleri uygulanır
249

. 

 

V) Türleri 

Evde çalıĢma sisteminde iki tane temel farklı çalıĢma sistemi vardır. Bunlardan birincisi 

geleneksel evde çalıĢma diğeri ise evde tele çalıĢmadır. Geleneksel evde çalıĢma sistemine 

öğretide klasik evde çalıĢma sistemi de denir. Eski zamanlardan günümüze kadar uzanan bu 

sistemde emek ve beceri ön plandadır. Evde tele çalıĢma sisteminde ise geliĢen teknoloji ile 

çevrimiçi iletiĢimin sağlanması ön plana çıkmıĢtır. Evde tele çalıĢma sisteminde ayrıca 

çevrimiçi iĢ organizasyonu da önem arz etmektedir
250

. 
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A) Geleneksel Evde ÇalıĢma 

Tarihsel bakımdan en eski atipik çalıĢma biçimi geleneksel evde çalıĢmadır. Geleneksel 

evde çalıĢmaya birçok sektörde rastlamak mümkündür. Giyim, tekstil, gıda sektörleri ise en 

yoğun karĢılaĢılan sektörlerdir
251

. Geleneksel anlamda evde çalıĢma birçok faaliyet alanına 

yayılmıĢ olup, ürün biçimleri ise çok çeĢitlidir. Evde çalıĢmanın yaygın olduğu endüstri, emek 

yoğun ve adem-i merkezileĢmeye elveriĢli olan giyim ve tekstil endüstrisidir. Bunun için evde 

çalıĢanların gereksinim duydukları araçlar en alt düzeyde teknoloji gerektirir
252

. 

El emeğinin yoğun olduğu giyim ve tekstil sektöründe ihtiyaç duyulan malzeme sayısı 

en az düzeydedir ve makineye ihtiyaç duyulmaksızın elle üretim yapılabilmektedir. Deri 

sektörü de geleneksel evde çalıĢmanın yaygın olarak kullanıldığı endüstri kollarından biridir. 

Ürünleri ayıklamak, sınıflandırmak, paketlemek ve temizlemek gibi emek yoğun iĢler de 

geleneksel evde çalıĢmanın konusunu oluĢturmaktadır
253

. Uluslararası pazarlarda güçlenen 

rekabetle birlikte, evde çalıĢma daha çok dokuma, hazır giyim gibi iĢ kollarında, el iĢi, 

paketleme, tütün sarma, kutulama, oyuncak imalatı gibi iĢlerde hızla yaygınlaĢmıĢtır
254

. 

Özellikle düĢük gelirli ailelerin sıklıkla baĢvurduğu evde çalıĢma, Doğu Karadeniz 

Bölgesi‟nin köylerinde tütünden sigara imal etmek, silah yapmak; Ġstanbul gibi 

büyükĢehirlerde ise evlerde gıda üretimi (mantı, yufka, köfte) ve tekstil sektörüne iliĢkin 

çalıĢmalardan oluĢur. Evde yapılan üretimin birçoğu küçük sermayelerle 

gerçekleĢmektedir
255

.  

GeliĢmekte olan ülkelerde tarım ürünlerinin ayıklanması, temizlenmesi gibi pek çok iĢ 

evde yapılmaktadır. Evde çalıĢan evinin eklentisinde çiftlik veya kümes kurarak burada bir 

baĢka iĢveren adına ürün yetiĢtirmektedir
256

. Ülkemizde tavukçuluğun geliĢmiĢ olduğu 

illerimizde (Sakarya, Bolu, Ġzmir) iĢverenler iĢçiye kuluçka halinde tavuk vermekte, iĢçi ise 

verilen kuluçkayı evinin eklentisi olan kümeste beslemekte ve belli bir büyüklüğe ulaĢtıktan 

sonra tavuğu iĢverene teslim etmektedir.  

Geleneksel evde çalıĢmada parça baĢına iĢ alınmakta ve ücret ona göre ödenmektedir. 

Geleneksel evde çalıĢmada evde çalıĢanın iĢveren tarafından denetlenmesi zordur. ĠĢçi 

çalıĢma saatini ve yapacağı iĢ miktarını kendisi belirler
257

. 
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B) Evde Tele ÇalıĢma 

Evde tele çalıĢma ''uzaktan iletişim'', ''uzak/ayrı çalışma'', ''mesafe çalışması'', ''uzaktan 

çalışma'' olarak da adlandırılmakta ve kapsadığı alanın geniĢliği nedeniyle tanımının 

yapılmasının zor olduğu bir çalıĢma biçimidir. Ancak yine de bir tanım yapmak gerekirse, tele 

çalıĢma, merkez büro veya üretim olanaklarından uzaktaki bir yerde yapılan ve dolayısıyla 

çalıĢanları oradaki meslektaĢlarıyla kiĢisel iletiĢim kurmaktan alıkoyan ve yeni teknolojilerin 

bu ayrılmayı iletiĢim olanaklarıyla kolaylaĢtırdığı çalıĢma biçimi olarak tanımlamak 

mümkündür
258

. 

Evde tele çalıĢma teknolojinin geliĢmesi ile ortaya çıkmıĢ bir çalıĢma biçimidir. Bu 

çalıĢma Ģeklinde çalıĢan üstlendiği iĢi ''ev ofis'' ya da ''ev büro'' olarak adlandırılan kendi 

evinde görmektedir
259

. Avrupa Komisyonu bir raporunda evde tele çalıĢmayı, bağımlı veya 

bağımsız bir kiĢi tarafından, haftanın en az bir günü tam süreli olarak, bir bilgisayar 

vasıtasıyla iĢin görüldüğü, evde çalıĢanın çalıĢma süresince meslektaĢları ve üstleri ile telefon, 

faks gibi araçlarla iletiĢim kurabildiği bir çalıĢma olarak tanımlamıĢtır
260

. 

Öğretide yaygın görüĢ makineleĢme ve modern üretim biçimlerinin, evde çalıĢma ve 

benzeri çalıĢma türlerini sona erdireceği yönündeydi
261

.  Ancak beklenenin aksi olmuĢ ve 

evde çalıĢma azaldığı pek çok sanayileĢmiĢ ülkede, özellikle de hizmet sektöründe son 

yıllarda hızlı bir artıĢ göstermiĢtir
262

. Sanayi devrimi sonrasında geleneksel evde çalıĢma 

sistemi gerilemeye baĢlamıĢ iĢyeri ev olmaktan çıkmıĢ fabrika ve ofis iĢyerlerine doğru 

kayma meydana gelmiĢtir. Ancak son dönemde iletiĢim teknolojisinin geliĢmesi, klasik 

istihdam anlayıĢının zorlukları, ulaĢım, maliyet ve zaman problemleri nedeniyle evde tele 

çalıĢma sistemi doğmuĢ ve geliĢmeye baĢlamıĢtır
263

.     

Geleneksel evde çalıĢmaya göre evde tele çalıĢmada bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin 

kullanılması daha yüksek nitelikler gerektiren iĢleri gündeme getirmektedir. Dolayısıyla evde 

tele çalıĢma, geleneksel evde çalıĢma ile karĢılaĢtırıldığında gerek iĢ organizasyonu gerek 

iĢverenle olan iliĢkiler gerekse de yapılan iĢler açısından farklılık göstermektedir
264

. 
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Geleneksel evde çalıĢmadan farklı olarak evde tele çalıĢmada bilgisayar, telefon, telefax, 

teleks, teleteks gibi bilgi ve iletiĢim teknolojisi vasıtaları devreye girmekte ve diğer iĢ 

arkadaĢları ile bu teknolojiler vasıtasıyla iletiĢim kurmakta ve üstlendiği iĢi evde çalıĢan bu 

Ģekilde yerine getirmektedir
265

. Özellikle mimarlar, mühendisler, bilgisayar programcıları, 

muhasebeciler, reklamcılar, iĢ danıĢmanları, tercümanlar, gibi fikri emeğin yoğun olduğu 

alanlarda evde tele çalıĢma biçimine yaygın olarak baĢvurulmaktadır. Bir sekreterin iletiĢim 

vasıtaları ile kendisine gönderilen konuĢmayı metin haline getirip elektronik posta ile iĢyerine 

göndermesi, bir tercümanın evine gönderilen metnin tercümesini yapıp tercüme bürosuna geri 

göndermesi evde tele çalıĢmaya örnek olarak verilebilir
266

.  

Evde tele çalıĢmanın geleneksel evde çalıĢma ile karĢılaĢtırıldığında; evde tele 

çalıĢmanın bütünüyle farklı bir iĢ organizasyonu biçimi gerektirdiği ve evde tele çalıĢanın 

merkezdeki iĢverenle olan iliĢkilerinin de geleneksel evde çalıĢmaya göre değiĢiklik 

gösterdiği görülecektir. Geleneksel evde çalıĢmaya göre evde tele çalıĢmada bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerinin yoğun kullanıldığı ve nispeten daha yüksek nitelik ve profesyonellik 

gerektiren iĢlerin yapıldığı görülecektir
267

. Evde tele çalıĢmayı geleneksel evde çalıĢmadan 

ayıran temel unsur, çalıĢma Ģekillerinin zorunlu olarak telematik teknolojilerinin en az birinin 

kullanılarak yapılması, yani diğer bir ifadeyle çalıĢanların iĢlerini düzenli bir Ģekilde 

elektronik iletiĢim araçları kullanarak evde yapmasıdır
268

.  

Evde tele çalıĢmanın önemli avantajları iĢlerin kolaylaĢtırılması, iĢçiye serbestlik 

vermesi, iĢçinin ve iĢverenin maliyet girdilerini önemli ölçüde azaltmasıdır
269

. Evde tele 

çalıĢma birbirinden bağımsız hareket eden ancak sanki tek bir iĢletmeymiĢ gibi birlikte 

faaliyet gösteren sanal organizasyonları, farklı yerlerde olsalar dahi iletiĢim araçları ile 

istedikleri zaman istedikleri yerde çalıĢma imkânı veren sanal bir iĢyerine 

dönüĢtürmektedir
270

. 

VI) Kamu Sektöründeki Evde ÇalıĢmaya Örnek: Zambak Projesi 

Yalova Belediyesi 2013 yılında hayata geçirmiĢ olduğu Zamandan ve Mekandan 

Bağımsız Kamu Yönetimi Sistemi ile evde tele çalıĢmaya örnek olacak bir uygulama modeli 

ortaya koymuĢtur. Belediyelerde yürütülen her türlü iĢ ve iĢlemlerin elektronik sisteme 
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kaydedilerek, elektronik veri kütüphanesinin oluĢturulmasıyla iĢe baĢlayan belediye 359 adet 

farklı dilekçe ve 164 farklı Ģikâyet tanımıyla, iĢlerin hangi aĢamada hangi personele 

gönderileceğini belirlemiĢtir. Elektronik ortamda iĢlerin takibi ile bürokrasinin ve 

kırtasiyeciliğin önlenmesi amaçlanmıĢtır. ZAMBAK sistemi ile iĢ artık gidilen bir yer değil, 

yapılan bir eylem haline gelmiĢtir. Uzaktan çalıĢan belediye personeli sayısı 2010 yılında 63 

iken bu sayı 2014 yılında 350 olmuĢtur. ÇalıĢan kendisine görev geldiğini, cep telefonuna 

gelen bir mesajla anlamakta ve görevini 60 dakika içerisinde baĢlatmaktadır. ZAMBAK 

sisteminde kamu binasına gelmek zorunda kalmayan personel sayesinde daha az trafik, stres, 

kaza haberi, gereksiz vakit kaybı vs. önlenmesi amaçlanmaktadır. ZAMBAK sisteminin 

olumlu yanlarının bunlar olması kadar olumsuz yanları da vardır. Bunlar yaĢı büyük 

personelin kuruma bağlılığının zayıflaması, asosyal hayatın doğması, evde zaman yönetiminin 

uygulanamaması, evdeki çalıĢma ortamının kurumdaki çalıĢma ortamı gibi olmaması ve 

mekândan bağımsız kamu yönetimi anlayıĢının olumsuzluklarıdır
271

. 

VII) Yararları 

Evde çalıĢmanın birçok avantajı bulunmaktadır. Özellikle de geleneksel evde çalıĢma 

sisteminde, geleneksel el sanatlarının korunduğu (el iĢi halı vs.) ve gelecek nesillere 

aktarıldığı bir gerçektir
272

. Aynı zamanda ev içerisinde hane halkının gelirine önemli katkı 

sağlayarak, yaĢam standartlarının iyileĢtirilmesine yardımcı olan bir çalıĢma sistemidir
273

. 

Evde çalıĢmada esnekliğin var olması evde çalıĢan açısından pek çok avantaj oluĢturur. 

ĠĢçilerin ailelerine olan sorumluluklarını yerine getirebilmeleri, aile bireyleriyle beraber 

olabilmesi için onlara izin verilmesi önemli avantajlardandır
274

. 

Engeli olan kiĢiler, yaĢlılar ve evli kadınlar için evde çalıĢmak daha rahat ve 

kolaydır
275

. Rusya Federasyonu‟nda evde çalıĢanların %35,2'sini engelliler oluĢturmaktadır. 

Polonya‟da ise 272.035 ev çalıĢanı Engelliler Kooperatif Hareketi altında örgütlenmiĢlerdir
276

. 
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Evde çalıĢmada iĢe gidip gelme sıkıntısının olmaması, iĢyerine ulaĢmada zamandan 

kayıp olmaması, yol masraflarının olmaması, iĢ için elbise giyme mecburiyetinin olmaması da 

evde çalıĢmanın diğer avantajlarındandır
277

.  

Evde çalıĢma sistemi sadece iĢçi açısından değil iĢveren açısından da avantaj sağlar. 

ĠĢverenin maliyetlerini önemli ölçüde azaltması evde çalıĢmanın tercih edilmesinin önemli 

nedenlerindendir
278

. ĠĢverenin herhangi bir bina ve makine yatırımı yapmadan üretim 

kapasitesini artırması nedeniyle iĢveren açısından evde çalıĢma önemli bir avantajdır
279

. Evde 

tele çalıĢma kapsamında iĢveren sadece ülke içerisinde değil dünyadaki ucuz iĢgücü 

neredeyse oradaki iĢçiyle çalıĢabilmektedir. Bu yapılan iĢin maliyetini önemli ölçüde 

azaltmaktadır
280

. ĠĢveren açısından evde çalıĢmanın diğer bir yararı bu çalıĢmanın 

esnekliğinin olmasıdır. ĠĢverenin evde çalıĢanlara dağıtılacak iĢ miktarını planlayabilmesi, 

ekonomik dalgalanmalara evde çalıĢmanın uyum sağlayabilmesi, üretim yapısının 

değiĢtirilebilmesi iĢverenin faydasına olan diğer bir etkendir
281

. 

Evde çalıĢanlar açısından da masrafların önemli ölçüde azalması, çalıĢmalarını ev 

ortamının rahatlığı içerisinde gerçekleĢtirmeleri, dinlenme ve çalıĢma saatlerini kendi 

inisiyatifleri doğrultusunda belirleyebilmeleri iĢçilerin önemli tercih nedenlerindendir
282

. 

Son yıllarda evde çalıĢmada meydana gelen artıĢ istihdam konusunda evde çalıĢmanın 

önemli bir çalıĢma türü olduğunu kanıtlamıĢtır
283

. Ġstihdamın artırılmasında bir etken olan 

evde çalıĢma devlet için de önemlidir
284

. Ülkenin az geliĢmiĢ bölgelerinde ekonomik canlılığa 

katkı yapması da diğer bir avantajdır
285

. 
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VII) Sakıncaları 

Evde çalıĢanların elde etmiĢ oldukları gelir klasik istihdam tiplerinde çalıĢan kiĢilerin 

kazancına göre genellikle düĢük kalmaktadır
286

.  Evde tele çalıĢma yapanların ise nitelikli iĢçi 

gücünü oluĢturmaları nedeniyle geleneksel evde çalıĢmaya göre ücretleri daha iyidir
287

.  

Evde çalıĢma sisteminde telefon, aydınlatma, elektrik, ev eĢyalarının yıpranması gibi 

maliyetler evde çalıĢanın üzerine kalabilmektedir
288

. Evde çalıĢanların yoğun bir çalıĢma 

yapması durumunda, ailelerine karĢı olan sorumlulukların aksatılması mümkündür
289

. Sadece 

ailenin ihmaline değil aynı zamanda ev iĢlerinin de tam manasıyla yapılamamasına ve 

dağınıklığa neden olmaktadır
290

. 

Evde çalıĢma sisteminin denetlenmesinin zor oluĢu vergi kaçakçılığı, faturasız alıĢ 

veriĢ, haksız muafiyet, sigortasız çalıĢma, ikinci bir iĢte çalıĢma vb. gibi olumsuz sonuçlara 

neden olmaktadır
291

.  Ġstihdam güvencesinin ve yasal korunmaların daha az olması nedeniyle 

iĢveren sosyal sigorta, ücretli izin, hastalık, annelik gibi durumlarda evde çalıĢana hakkını 

vermeyerek evde çalıĢanı mağdur etmektedir
292

. Sosyal güvenlik sisteminden de yasal 

düzenlemelerin yetersizliğinden dolayı yararlanamamaktadırlar
293

. 

Evde çalıĢanların parça baĢına düĢük ücret almaları, geçimlerini sağlamak için daha çok 

çalıĢmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda çok uzun çalıĢma süreleri ortaya 

çıkmaktadır
294

. Evde çalıĢanların en önemli isteklerinden birisinin ücret belirliliği olduğu 

söylenebilir. Belirlenecek bu ücretin asgari ücretten az olmaması gerekir. Gelirin belirsiz 

olması evde çalıĢmada en önemli sorundur. Asgari ücretin evde çalıĢanlara uygulanabilmesi 
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için yaptıkları iĢin devamlılığının olması gerekir. Uygulamada devamlılığın nadir olması 

asgari ücret verilmesinin bir kural haline gelmesinin önündeki en önemli sorundur
295

. 

Evde çalıĢanlar sürekli evde olduklarından dolayı toplumdan ve meslektaĢlarından 

kendini soyutlamakta ve sosyalleĢememektedir
296

. Evde çalıĢanların soyutlanması 

sendikalaĢmayı engellemekte, iĢgücünü parçalamakta ve pazarlık güçlerini ortadan 

kaldırmaktadır.
297

 

ĠĢ sağlığı ve güvenliğine iliĢkin önlemlerin alınmaması, denetimin yetersizliği, ev 

içerisinde denetimin olmaması evde çalıĢmanın dezavantajlarındandır
298

. Örneğin Ġtalya‟da 

deri endüstrisinde evde çalıĢan kadınların birçoğu kullandıkları kimyasal yüzünden felç 

geçirmektedir. Boya, solvent ve diğer kimyasal maddelerin kullanılarak üretim yapılması 

birçok hastalığa neden olmaktadır
299

. 

Evde çalıĢan ile iĢveren arasındaki yüz yüze iletiĢimin azalması, taraflar arasında daha 

fazla koordinasyonu gerektirmesi evde çalıĢmanın olumsuz yönlerindendir
300

. Evde 

çalıĢmanın mühim sorunlarından birisi çocuk iĢçinin çalıĢtırılmasıdır. Çocuk iĢçi 

çalıĢtırılmasında en önemli etken denetimin zor olması, kaçak çalıĢma ve ailenin rızasıdır
301

. 

Kayıt dıĢılığın olduğu gizli çalıĢmanın yapılabildiği evde çalıĢmada, çocukların ev 

çalıĢmasında yer aldıkları su götürmez bir gerçektir
302

. Niteliği gereği evde çalıĢma sisteminin 

bütün iĢ kollarında uygulanması mümkün değildir
303

. 

2) EVDE ÇALIġMANIN UNSURLARI 

Evde çalıĢma ĠĢ Kanunu, TBK ve öğretide tanımlanmıĢ olsa da yapısı gereği 

unsurlarının neler olduğu konusunda muhtelif görüĢler ve sınıflandırmalar mevcuttur. Bu 

ihtilaf genel olarak bağımsızlık unsuru üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Çünkü evde çalıĢma 

sözleĢmesinde iĢçi kendi evinde veya belirleyeceği baĢka bir yerde iĢ görme borcunu yerine 

getireceği için, akla bağımlılık unsurunun gerekli olup olmadığı sorusu gelmektedir. 

Gerçekten evde çalıĢmanın olmazsa olmaz unsuru, iĢ görmenin iĢverenin iĢyeri dıĢında bir 

yerde olmasıdır. ĠĢverene ait iĢyerinde çalıĢma olmadığı için, iĢverenin iĢçi üzerindeki 
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gözetim ve denetimi azalır. Bunun sonucunda bağımlılık iliĢkisinde zayıflama meydana gelir. 

Ancak zayıflamanın olması bağımlılık iliĢkisinin tamamen ortadan kalktığı anlamına da 

gelmez.  

ĠĢ sözleĢmesindeki bağımlılık iliĢkisinin varlığı, öğreti ve uygulamada önceden iĢin 

iĢverene ait iĢyerinde yapılması koĢuluna bağlanmıĢtı
304

. Atipik çalıĢma Ģekillerinin ortaya 

çıkması ile bu koĢul önemini kaybetmiĢtir
305

. Dünyada bazı ülkeler evde çalıĢanın 

bağımlılığın tespitinde farklı uygulamaları düzenleyerek hayata geçirmiĢlerdir. Evde çalıĢanın 

iĢ sözleĢmesi ile çalıĢtığının tespit edilmesinde klasik hukuki bağımlılık ''işin işyerinde 

görülmesi'' kıstasının yeterli olmaması, değiĢik ülke uygulamalarında ''iş organizasyonunda 

görev alma'', ''başkasının işyerine katılma ve başkası yararına çalışma'' ve ''ekonomik 

bağımlılık'' gibi kıstasların kullanılmasına neden olmuĢtur
306

. 

Evde çalıĢmanın kendine has (sui generis) özelliklerinin olması nedeniyle unsurların 

tespitinde farklı görüĢler ortaya çıkmaktadır. Evde çalıĢmanın unsurlarını bir kısım yazar; iĢin 

evde yapılması ve ücret ödenmesi
307

 Ģeklinde, diğer bir kısım yazar ise iĢ görme, ücret ve 

bağımlılık unsuru
308

 Ģeklinde sınıflandırmıĢdır. Bir baĢka gruplandırma da ise çalıĢmanın evde 

olması, çalıĢmanın ücret karĢılığı yerine getirilmesi, iĢçinin meydana getirdiği mallar için ayrı 

bir pazara sahip olmaması Ģeklinde sınıflandırma yapılmıĢtır
309

. 

ĠĢ Kanunun 14. madde gerekçesinde ise uzaktan çalıĢmanın görünümlerinden biri olan 

evde çalıĢmada ücret, iĢ görme ve bağımlılık unsurlarının varlığının devam ettiği 

belirtilmiĢtir
310

. Bir kısım yazarın evde çalıĢma ile ilgili ILO sözleĢmeleri ve tavsiye 

kararlarına göre, diğer bir kısım yazarında TBK ve ĠĢ Kanununa göre evde çalıĢmayı 

incelemesi evde çalıĢmanın unsurlarının belirlenmesinde farklılığa neden olmuĢtur. Öğreti 

içerisinde 2016 yılı sonrasında yukarıda bahsedilen ĠĢ Kanunu değiĢikliği dikkate alınarak bir 

sınıflandırma henüz yapılmamıĢtır. Diğer gruplandırmaların evde çalıĢmanın ĠĢ Kanunu 

kapsamında olmasından önce yapıldığı dikkate alındığında; kanımızca değiĢiklikle beraber 

evde çalıĢmanın dört unsurdan oluĢacağı söylenebilir. Bu unsurları iĢ görme, ücret, bağımlılık 

ve iĢverenin iĢyeri dıĢında (evde veya iĢçinin belirleyeceği baĢka bir yer) görülmesi Ģeklinde 

sınıflandırabiliriz. Ancak yazarların hangi hususları göz önüne alarak bu sınıflandırmaları 
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yaptıklarının incelenebilmesi için yazarlar tarafından ileri sürülen bütün unsurlar aĢağıda 

incelenecektir. 

ĠĢ sözleĢmesinin ve evde çalıĢma sözleĢmelerinin ortak unsurlarının varlığı ve yukarıda 

iĢ sözleĢmesi kısmında bahsedildiği için ''iş görme unsuru'' incelenmeyecek ''ücret'' ve 

''bağımlılık'' unsurunun ise evde çalıĢmaya iliĢkin özel hükümleri incelenecektir. Ayrıca evde 

çalıĢma sözleĢmesini klasik anlamdaki iĢ sözleĢmesinden farklı kılan ''çalışmanın evde veya 

işyeri dışında yapılması'' ve ''işçinin pazarın riskiyle doğrudan muhatap olmaması'' unsurları 

detaylı olarak aĢağıda incelenecektir. 

I) Bağımlılık Unsuru 

ĠĢ hukukunun esnekleĢtirilmesi taleplerine yol açan dünyadaki ekonomik ve teknolojik 

geliĢmeler bazı durumlarda iĢ akdinde klasik bağımlılık iliĢkisinin zayıflaması sonucunu 

yaratmaktadır. Yeni istihdam, üretim ve iĢ organizasyonu teknikleri atipik iĢ akdi türlerinin 

ortaya çıkmasına, iĢ görme borcunun yerine getirileceği yer ve zaman konusunda önemli 

değiĢikliklere yol açmaktadır
311

. Bu değiĢiklikler bağımlılık iliĢkisinin gerekli olmadığı veya 

ortadan kalktığı sonucunu doğurmaz. Yapılması gereken bağımlılık unsurunu değiĢen ve 

geliĢen Ģartlara uygun olarak yeniden değerlendirilmek ve içeriğini güncellenmektir
312

. 

Evde çalıĢmada iĢçinin iĢini evde görmesinden dolayı, iĢçi ile iĢveren arasındaki 

bağımlılık unsuru zayıflamaktadır. Bağımlılığın zayıflaması evde çalıĢmanın iĢ iliĢkisi olarak 

görülmesini güçleĢtirmektedir
313

. Bağımlılık kavramının mutlak değil, göreceli bir anlama 

sahip olması gerekir
314

. Evde çalıĢmada da iĢin niteliği göz önünde tutularak bağımlılık 

kavramının içeriği ona göre belirlenmelidir. 

Evde çalıĢmada çok sıkı olmamakla birlikte bağımlılık iliĢkisinin var olduğunu kabul 

etmek gerekir
315

. TBK evde çalıĢmada iĢçiyi tanımlarken „iĢverenin verdiği iĢi görmeyi 

üstlenen kiĢi‟ olarak tanımlamayı tercih etmiĢtir. Bağımlılık derecesinin evde çalıĢmada zayıf 

olması nedeniyle madde metninde özellikle bu ifade kullanılmıĢtır
316

. ĠĢ sözleĢmesinin varlığı 

için iĢin mutlaka iĢverene ait bir yerde ifa zorunluluğunun bulunmaması, hukuki bağımlılık 
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iliĢkisinin zayıflamasına neden olmaktadır. ĠĢveren tarafından evde çalıĢanlara telefon gibi 

iletiĢim araçlarıyla talimat verilebilmesi, çalıĢanın iĢveren yararına onun hizmet 

organizasyonu içinde faaliyette bulunması, evde çalıĢanın bağımsız giriĢimci gibi 

değerlendirilememesi ve parça baĢına ücret alması, iĢlenecek madde ve malzemenin hatta 

makine ve tezgâhın iĢveren tarafından temin edilmesi gibi unsurların varlığı evde çalıĢmanın 

iĢ sözleĢmesi kapsamında değerlendirilmesini gerektirmektedir
317

. 

Evde çalıĢmada bağımlılık unsurunu belirlemek iĢin niteliği gereği zordur. Zira evde 

çalıĢma sisteminde iĢçi iĢverenin otoritesi altında olmadığı için bağımlılık iliĢkisinin var olup 

olmadığı tartıĢmalıdır. ĠĢçi çalıĢtığı süre içerisinde, iĢverenin gözetimi altında olmadığından 

iĢverenin talimatlarına uygun hareket etme yükümlülüğü bulunmaz. Bu sebeple evde çalıĢanın 

bağımlılık unsurunda zayıflama olur
318

. Ancak iĢçi iĢverenden tamamen bağımsız değildir
319

. 

Bağımlılık; ekonomik bağımlılık, teknik bağımlılık ve hukuki bağımlılık olarak üçe 

ayrılır
320

.  

A) Ekonomik Bağımlılık 

Ekonomik bağımlılık deyimiyle ifade edilmek istenen kavram, evde çalıĢan kiĢinin 

müteĢebbis olmaması veya kendi nam ve hesabına çalıĢmaması, iĢverenden ücret almasıdır
321

. 

Evde çalıĢma sisteminde evde çalıĢan üretmiĢ olduğu ürün veya hizmetin karĢılığı olarak 

sözleĢmede kararlaĢtırılan ücreti alma hakkını elde eder. KazanmıĢ olduğu ücret ile de 

hayatını idame ettirir. ĠĢçi bu açıdan ekonomik olarak iĢverene bağımlıdır
322

.  

Evde çalıĢma sözleĢmelerinde iletiĢimin sık kurulmaması, iĢin toplu bir Ģekilde tek bir 

seferde verilmesi, iĢçi ile iĢveren arasındaki ekonomik bağımlılığın kiĢisel bağımlılığa göre 

daha yoğun olmasını sağlar
323

. Ekonomik bağımlılığın olduğu yerde bağımlılık unsurundan 

söz edebilmek mümkün olmakla birlikte, ekonomik bağımlılığın sağlam bir ölçüt olmadığını 

da belirtmek gerekir. Örneğin evde çalıĢanın ekonomik durumunun iyi olduğu hallerde 

(evinin, arabasının, ek gelirinin ve emekliliğinin olması) bağımlılığın varlığından söz etmek 
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zor olacaktır. Evde çalıĢan burada ekonomik olarak iĢverene tam anlamıyla bağlı değildir. 

Belki de ekonomik güç bakımından iĢverenden daha güçlü konumda bile olabilir. Bu durum 

ekonomik bağımlılığın bağımlılık tespitinde ölçüt olarak kullanılmasını güçleĢtirmektedir.  

B) Teknik Bağımlılık 

Evde tele çalıĢma modelinde çalıĢanın iĢverene teknik olarak bağımlılığı, geleneksel 

evde çalıĢma modeli ile kıyaslandığında daha zayıf kalmaktadır. Genellikle fikri emeğin 

yoğun olduğu teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren iĢleri konu alan evde tele çalıĢmada, çalıĢan 

bilgi ve iletiĢim teknolojisi araçlarının kullanımı konusunda teknik bilgiye haiz olduğundan, 

iĢverene olan teknik bağımlılığı dar kapsamlıdır. El emeğinin yoğun olduğu geleneksel evde 

çalıĢmada ise koruma ve gözetme borcunun da bir gereği olarak, iĢveren iĢ aletlerinin 

kullanımına iliĢkin teknik bilgiyi ve iĢin ne Ģekilde görüleceği hususunda gerekli talimatları 

evde çalıĢana bildirmekle yükümlüdür
324

. Bunun yanında evde çalıĢmada iĢveren iĢin hangi 

standartlarda olması, hangi teknik ve aletlerin kullanılması gerektiği konularında iĢçiye 

talimat verebilir. Tespih dizme iĢinde çalıĢan bir evde çalıĢana iĢveren otuz üçlük veya doksan 

dokuzluk tespih istediğini belirtebilir. Tekstil iĢinde çalıĢan bir evde çalıĢana iĢveren 

kumaĢların dikilmesinde tek sıralı dikiĢ ya da çift sıralı dikiĢ dikilmesini istediğini belirtebilir. 

Üretilen ürünün teknik çizimi yapılmıĢ standartlar dâhilinde olmasını isteyebilir. ĠĢveren iĢçi 

üzerinde kendi iĢyerinde uygulayabileceği teknik bağımlılık iliĢkisini evde çalıĢmada aynı 

derecede uygulayamaz. Kısıtlı bir biçimde uygulanmıĢ olsa da evde çalıĢma iliĢkisinde teknik 

bağımlılık vardır.  

Teknik bağımlılığın da evde çalıĢma sisteminde bağımlılık unsurunun belirlenmesinde 

sağlam bir ölçüt olduğunu söylemek zordur. Örneğin programlama üzerine evde tele çalıĢan 

bir iĢçinin iĢvereninden daha çok teknik bilgisinin olması muhtemeldir. ĠĢverenin bilgisi 

çalıĢtırdığı iĢçilerden daha az düzeyde olabilir. Özellikle de günümüzde büyük Ģirketlerde 

iĢverenin emri altında kendisinden daha uzman sayısız insan çalıĢmaktadır. Bu yüzden evde 

çalıĢmada teknik bağımlığın bağımlılık tespitinde ölçüt olarak kullanılamayacağı aĢikârdır. 

C) Hukuki (KiĢisel) Bağımlılık 

ĠĢ sözleĢmesinde iĢverenin yönetim ve denetim hakkı vardır. ĠĢçi iĢverenin yönetim 

hakkı kapsamında vermiĢ olduğu emir ve talimatlara uymak zorundadır. ĠĢçinin iĢin görülmesi 

esnasında veya iĢyerindeki davranıĢlarında iĢverene karĢı bağlılığının olması, hukuki (kiĢisel) 

bağımlılığın iĢ iliĢkisindeki somut görüntüsüdür. BaĢka bir deyiĢle iĢin görülmesi süreci 
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  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.91. 
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içinde iĢçinin çalıĢma Ģeklini, çalıĢma yerini, zamanı ve iĢ yerindeki davranıĢlarını 

düzenleyecek talimatlar veren iĢveren onu kiĢisel bağımlılığı altında tutar
325

.  

Hukuki bağımlılığın evde çalıĢma sistemindeki görünümünü incelediğimizde, evde 

çalıĢanın iĢverenin emir ve talimatlarına göre, onun denetimi ve gözetimi altında çalıĢması 

gerekir. Evde çalıĢanın iĢverenin iĢ organizasyonuna dâhil olmadan, doğrudan veya dolaylı 

olarak iĢverenden emir ve talimat almadan, iĢverenin denetimine tabi olmaksızın üretim 

yapması halinde iĢverenle aralarında hukuki (kiĢisel) bağımlılık ortaya çıkmaz. Tipik iĢ 

iliĢkilerinde var olan yoğunlukta olmasa dahi, kısmen de olsa iĢverenin yönetim ve denetim 

yetkisini kullanabildiği, özellikle iĢverenin çalıĢma süresini, ara dinlenmesini yahut iĢin nasıl 

görüleceğini talimatları ile belirleme hakkının bulunduğu hallerde kiĢisel ve hukuki bağımlılık 

vardır
326

. Evde çalıĢma sözleĢmesinde kararlaĢtırılan hak ve borçlar, tarafların gerçek 

iradeleri, olayların bütünü, hayatın olağan akıĢı, iĢin ekonomik amacı, üretimde ortaya 

çıkabilecek rizikoya kimin katlandığı gibi hususlar mevcut iliĢkiyi tespit etme bakımından 

yardımcı olan kıstaslardır. Bu kıstaslar iĢçi ile iĢveren arasında bağ kuruyorsa bu durumda 

hukuki bağımlılığın olduğu kabul edilmelidir. Özellikle de günümüzde teknolojinin 

geliĢmesiyle iĢveren evde çalıĢana her an emir ve talimat verebilmekte, yapmıĢ olduğu iĢin 

denetimini gerçekleĢtirebilmektedir
327

.  

Hukuki bağımlılığı sözleĢmenin konusu ve etkileri açısından iĢçinin Ģahsını iĢverene 

bağlı kılma özelliği olan bir bağlılık olarak nitelendirmek mümkündür
328

. Bağımlılığın var 
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  SÜZEK, s.250; '' Gerçek anlamda hukuki bağımlılık iĢçinin iĢin yürütümünde ve iĢyerindeki talimatlara 

uyma yükümlülüğünü içerir. ĠĢ sözleĢmesinde bağımlılık unsurun içeriğini iĢverenin talimatlarına göre 

hareket etmek ve iĢ sürecinin sonuçlarının iĢveren tarafından denetlenmesini oluĢturmaktadır. Bağımlılık iĢ 

sözleĢmesini karakterize eden unsur olup, genel anlamıyla bağımlılık, hukuki bağımlılık olarak anlaĢılmakta 

olup, iĢçinin belirli veya belirsiz bir süre için iĢverenin talimatına göre ve onun denetimine bağlı olarak 

çalıĢmasını ifade eder.'' (Y9HD, E.2016/18122, K.2016/18067, KT.18.10.2016, CORPUS, ET.24.04.2018, 

(Çevrimiçi)). 
326

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.99; Aksi görüĢ, ''Atipik istihdam modeli olan evde çalıĢma biçiminde kiĢisel 

bağımlılıktan söz etmemiz oldukça zordur. Çünkü evde çalıĢmada iĢveren, kiĢisel bağımlılığın gereği olan, 

çalıĢma süresince iĢin yürütümünü ve iĢçinin çalıĢma biçimini düzenleme olanağına kural olarak sahip 

değildir. Sadece iĢin baĢlangıç ve bitiĢ zamanını belirleyebilir. Ancak ekonomik bağımlılık, evde çalıĢanlar 

için de söz konusudur.'' (CENTEL, Tankut, Türkiye‟de Yeni Ġstihdam Türleri ile ĠĢ ĠliĢkilerinin 

EsnekleĢtirilmesi, ÇalıĢma Hayatında Esneklik Semineri, YaĢar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayını, Ġzmir, 

1994, s.243-243). 
327

  ''… malzemenin iĢveren tarafından sağlanması, iĢ görenin iĢin görülme tarzı bakımından iĢ sahibinden 

talimat alması, iĢin iĢ sahibi veya yardımcısı tarafından kontrol edilmesi, bir sermaye koymadan ve kendine 

ait bir organizasyonu olmadan faaliyet göstermesi, ücretin ödenme Ģekli kiĢisel bağımlılığın tespitinde 

dikkate alınacak yardımcı olgulardır. Sayılan bu belirtilerin hiçbiri tek baĢına kesin bir ölçü teĢkil etmez.'' 

(Y9HD, E.2009/29389, K.2010/36477, KT.07.12.2010, CORPUS, ET.22.04.2018, (Çevrimiçi)).  
328

  KANDEMĠR, s.149; '' ĠĢçi edimini iĢverenin karar ve talimatları çerçevesinde yerine getirmektedir. ĠĢçinin 

bu anlamda iĢverene karĢı kiĢisel bağımlılığı ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda iĢverenle iĢçi arasında 

hiyerarĢik bir bağ vardır. ĠĢ sözleĢmesine dayandığı için hukuki, iĢçiyi kiĢisel olarak iĢverene bağladığı için 

kiĢisel bağımlılık söz konusudur.'' (Y22HD, E.2013/5135, K.2014/3338, KT.21.02.2014, CORPUS, 

ET.16.04.2018, (Çevrimiçi)). 
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olması iĢçinin ĠĢ Kanununa tabi olması ve haklarının korunabilmesi açısından önem arz eder. 

Böylelikle iĢçi hukuki koruma altına alınmıĢ olur. 

Hukuki bağımlılığın belirlenmesinde, ülkemizde mahkeme kararlarında açıklanan, iĢin 

iĢverenin gözetimi ve denetimi altında ve onun talimatına uygun olarak yapılması gibi 

ölçütlerin yanında, Batı hukuklarında benimsenen, iĢin iĢverene ait organizasyon içerisinde 

iĢverenin yararına yapılması temel ölçüt olarak alınmalıdır
329

. ĠĢ Kanununa göre iĢyeri; iĢ 

organizasyonu kapsamında iĢyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluĢturulan bir 

bütündür. Buna göre iĢverenin iĢ organizasyonu içerisine giren yerler iĢyeri kapsamının 

içerisine girmektedir
330

. Ekonomik ve teknolojik geliĢmeler, iĢin görüldüğü yerin 

geniĢlemesine ve iĢyeri sınırlarının dıĢına taĢmasına neden olmuĢtur. Örneğin gazete 

dağıtıcılığı, montaj iĢleri, evde çalıĢma gibi atipik çalıĢma Ģekilleri geleneksel iĢyeri 

kavramının dıĢına çıkmaktadır. Bu nedenle iĢ organizasyonu kavramının iĢyerinin kapsamının 

belirlenmesinde esas alınması daha uygundur. ĠĢçinin iĢverence belirlenmiĢ bir iĢi onun 

talimatlarına uygun olarak yapması halinde iĢin iĢyeri dıĢında gerçekleĢmiĢ olması bağımlılık 

unsurunun varlığını etkilememelidir
331

. 

Bir iĢyerinde her iĢçinin, iĢverene olan bağlılıklarının eĢit olduğu söylenemez. 

EĢitsizliğin olmasının temel nedeni iĢçilerin; nitelikli iĢçi, vasıfsız iĢçi, iĢveren vekili, hukuk 

danıĢmanı gibi farklı özelliklerinin yanı sıra iĢi iĢyerinde veya iĢyeri dıĢında görmeleridir. 

Bağımlılık unsurunun bulunması kaydıyla iĢçinin iĢ görme borcunu mutlaka iĢverene ait 

iĢyerinde gerçekleĢtirmesi gerekmez. Önemli olan iĢçinin iĢ görme borcunu iĢverenin 
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  ''Somut olayda, davacının serbest avukat olarak ayrı ve bağımsız bir bürosunun bulunduğu, kendisine 

verilen iĢ ve iĢlemleri aldıktan sonra, kendi belirlediği iĢ organizasyonu ve çalıĢma programı içerisinde, 

iĢverenin çalıĢma dönemi, mesai ve iĢ konusunda herhangi bir talimatı olmadan takip edip sonuçlandırdığı, 

sadece iĢ sahibi davalıya yapılan iĢ ve iĢlemlere iliĢkin olarak bilgi ve raporlar verdiği, bu durumun iĢ sahibi 

davalıya bağımlı bulunmaması ve davalı Ģirketin kendi bünyesinde çalıĢtırdığı sigortalı avukatlarının da 

bulunması dikkate alındığında, taraflar arasındaki hukuki iliĢkide iĢ sözleĢmesinin belirleyici unsuru olan 

hukuki ve kiĢisel bağımlılığın varlığından söz edilemeyeceği açıktır.'' (YHGK, E.2015/22-3235, 

K.2017/381, KT.01.03.2017, CORPUS, ET.27.03.2018, (Çevrimiçi)); YHGK, E.2004/10, K.2005/26, 

KT.02.02.2010, CORPUS, ET.26.03.2018, (Çevrimiçi). 
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  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.147; YBGK, E.2016/3, K.2017/4, KT.09.06.2017, CORPUS, ET.29.05.2018, 

(Çevrimiçi). 
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  TOPÇUK, s.95; TAN, s.17; ''Öte yandan teknolojik ve ekonomik geliĢmeler bir iĢyeri çerçevesinde mal ve 

hizmet üretimi, pazarlama ve müĢterilere sunulması yönünden çok yönlü bir yapısal değiĢikliği gerektirmesi 

nedeniyle bir iĢyerinin amacının gerçekleĢmesinde iĢlerin görülmesi iĢyerinin kurulu bulunduğu „‟yerin‟‟ 

dıĢına taĢmıĢ, özellikle „‟iĢveren kurulan iĢ organizasyonu‟‟ içerisinde iĢyeri niteliğinde olmayan irtibat 

bürolarına veya yurt genelinde veya bağlı yerler, eklentiler ve araçlarla oluĢturulan iĢ organizasyonu 

kapsamında bir bütündür hükmü getirilmiĢtir.'' (Y9HD, E.2010/28347, K.2010/29733, KT.19.10.2010, 

CORPUS, ET.01.05.2018, (Çevrimiçi)); YHGK, E.2011/9-347, K.2011/311, KT.18.05.2018, CORPUS, 

ET.01.03.2018, (Çevrimiçi), YHGK, E.2010/9-169, K.2010/171, KT.24.03.2010, CORPUS, 

ET.01.03.2018, (Çevrimiçi). 
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denetimi ve gözetimi altında ve onun talimatlarına uygun olarak iĢverene ait organizasyonu 

içerisinde yerine getirmesidir
332

. 

Evde çalıĢanlar iĢveren tarafından belirli bir mal veya hizmet üretimi için bir 

organizasyon içinde örgütlenmiĢ durumdadırlar. Daha önce görüldüğü gibi iĢ organizasyonu 

ölçütü nedeniyle, iĢ görme edimini yerine getirirken iĢverene karĢı belirli bir serbestiye sahip 

olanlar da bu organizasyon içerisinde yer alıyorlarsa, sıkı bir bağımlılık iliĢkisi aramaksızın 

evde çalıĢanlar da iĢçi sayılırlar
333

. 

Hukuki ve kiĢisel bağımlılığın tespitinde „baĢkasının iĢ organizasyonu içerisinde iĢ 

görme‟ temel anahtardır. Bunun yanında iĢçinin, iĢ sahibine iĢ hakkında bilgi ve hesap 

vermesi, iĢ için gerekli olan malzemenin iĢveren tarafından sağlanması, iĢin iĢveren tarafından 

kontrol edilmesi,  iĢveren tarafından iĢçye ücret ödenmesi, piyasanın risklerine iĢçinin 

doğrudan maruz kalmaması gibi etkenler de bağımlılığın belirlenmesinde önem arz eder. ĠĢ 

iliĢkisinde bağımlılık kavramı mutlak değil göreceli bir nitelik taĢır. BaĢka bir deyiĢle her 

iĢçinin yaptığı iĢin niteliğine, iĢyerindeki hiyerarĢik konumuna ve mesleki durumuna göre 

bağımlılık iliĢkisi farklı derecelerde, sıkı veya esnek olabilir. ĠĢyerindeki üst düzey 

yöneticiler, uzmanlığa sahip kiĢiler (hukukçu, hekim, mühendis vb.) vasıflı ve vasıfsız iĢçiler; 

iĢverene  farklı düzeyde bağımlıdır
334

.  

Öğretide bazı yönden bağımlılık azalsa da ev çalıĢmasında iĢ sözleĢmesine dayalı bir 

iliĢkinin kurulacağı belirtilmektedir
335

. ĠĢveren teknolojiyi kullanarak evde çalıĢanı 

denetliyorsa, evde çalıĢan ile arasında bağımlılık iliĢkisinin var olduğu kabul edilmelidir. 

Malzemenin iĢverence sağlanması, evde çalıĢanın bağımsız bir giriĢimci niteliği taĢımaması 

evde çalıĢanı iĢverenin iĢ organizasyonuna dâhil eder
336

. 

ĠĢ görme borcunun klasik manada iĢverenin iĢyerinde getirildiğinden yukarıda 

bahsedilmiĢtir. ĠĢ Kanununa yeni getirilen düzenlemeyle iĢyeri dıĢında yapılan çalıĢmaların 

14. madde kapsamına alınabilmesi için, iĢçinin iĢ görme borcunu iĢveren tarafından 

oluĢturulmuĢ iĢ organizasyonu içerisinde görmesi gereklidir
337

. ĠĢ organizasyonu hukuki 
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  SÜZEK, s.251 vd.; SÜMER, ĠĢ, s.39; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT,  s.167; GÜZEL, s.108. 
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   SÜZEK, s. 293; (ĠKĠZLER, s.158); DULAY, Evde ÇalıĢma, s.123. 
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  SÜZEK, s.251; GÜZEL, s.108 vd. 
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  SÜZEK, Sarper, ĠĢ Akdinin Türleri (ĠĢ Akdi), Mercek Dergisi, Nisan 2001, s.30;  DULAY, Uzaktan 

ÇalıĢma, s.155; ÖZDEMĠR, Burhan, ''Ev ÇalıĢması'', Kamu-ĠĢ ĠĢ Hukuku ve Ġktisat Dergisi, C.4, S.2, s.146 

(127-150); ''… öte yandan, evde çalıĢanlar kural olarak iĢveren tarafından belirli bir mal veya hizmet 

üretimi için bir organizasyon içinde örgütlenmiĢ durumdadırlar. Daha önce görüldüğü gibi iĢ organizasyonu 

ölçütü nedeniyle, iĢ görme edimini yerine getirirken iĢverene karĢı belirli bir serbestiye sahip olanlar da bu 

organizasyon içinde yer alıyorlarsa, sıkı bir bağımlılık iliĢkisi aranmaksızın iĢçi sayılırlar.'' (SÜZEK, 

s.293); ALTINAY, s.12; TAN, s.30. 
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  SÜZEK, s.30; KANDEMĠR, s.151; KARACA, s.383; TAN, s.30. 
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  DULAY, Uzaktan ÇalıĢma, s.151. 
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bağımlılığın yerini almamakta, aksine kavramsal olarak iĢverenin yönetim ve denetimini 

içermektedir. ĠĢ ya da hizmetin organizasyonundan söz edebilmek için, iĢverenin iĢçinin 

edimini örgütleme olanağına sahip olması, dolayısıyla kiĢisel (hukuki) bağımlılığın bulunması 

gerekir
338

. 

Evde çalıĢmada bağımlılık ile ilgili tartıĢmaların temel sebebi geleneksel evde çalıĢma 

sistemidir. Evde tele çalıĢma sisteminde biliĢim teknolojileri sayesinde iletiĢim sürekli olarak 

sağlanır, iĢveren emir ve talimat verir, gerekli denetimlerini anlık olarak yapar. Bu nedenle 

bağımlılık unsurunda zayıflama olmaz
339

. 

Bağımlılık iliĢkisinin belirlenmesinde baĢvurulan diğer bir yardımcı kıstas, üretimde 

kullanılan araç gereç ve malzemelerin iĢveren tarafından sağlanmasıdır. ĠĢin yapılması için 

gerekli olan alet ve malzeme kural olarak iĢveren tarafından sağlanır. Üretim araçlarının 

sahibinin iĢveren olması bağımlılık iliĢkisinin varlığına iĢaret eder
340

. ĠĢçi iĢverenle anlaĢarak 

kendi araç veya malzemesini kullanabilir ya da örf adet hukukuna göre iĢin görülmesi 

esnasında araç ve malzemenin tedariki iĢçi tarafından karĢılanabilir. Bu durumda iĢverenin 

araç gereç ve malzemeyi tedarik edip etmediği dikkate alınmaz. 

Son olarak iĢçi ile iĢveren arasında bağımlılığın bulunup bulunmadığı her somut olayda 

ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken bir husustur. Genellikle tarafların karĢılıklı durumları, iĢin 

ifa tarzı ve ücretin ödenme biçimi taraflar arasında bağımlılık iliĢkisinin var olup olmadığını 

ortaya çıkarmada önemli karinelerdir
341

. 

II) Ücret Unsuru 

Evde belirli miktar para karĢılığı yapılan her iĢ evde çalıĢma olarak nitelendirilemez. 

Örneğin küçük esnaf ve sanatkâr, dükkânını kapayıp kendi evinde faaliyetini sürdürebilir
342

. 

Evde çalıĢma sözleĢmesinde genel iĢ sözleĢmelerinde olduğu gibi evde çalıĢan ücret 

karĢılığında iĢ görmektedir
343

. Evde çalıĢma sözleĢmelerinde ücret esaslı unsur olarak kabul 

edilir. Evde çalıĢanın iĢverenin verdiği iĢi bizzat veya aile bireyleriyle beraber yapacak 

olmasına karĢılık olarak ücret iĢveren tarafından iĢçiye ödenir
344

. 
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  ENGĠN, Murat, Türk ĠĢ Hukukunda Evde ÇalıĢma, Kamu-ĠĢ ĠĢ Hukuku ve Ġktisat Dergisi, C.5, S.3, 2000, 

s.271 (143-166); ALP, s.83. 
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  ALP, s.84. 
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  CĠVAN, s.529; GÜL, s.21. 
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  KARACA, s.379; GÜZEL, s.96. 
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Ücretin ödenmesine iliĢkin bir takım yöntemler mevcuttur. Bunların belli baĢlıları 

zaman esasına, parça baĢına ve yüzde usulüne göre ücret ödemedir
345

. Evde yapılan 

çalıĢmalarda genellikle tercih edilen ücret sistemi parça baĢına ücrettir
346

. ĠĢçi tarafından 

üretilen mal veya çıkarılan iĢin miktarına göre ödeme yapılan ücret sistemine parça baĢına 

ücret sistemi denir
347

. Mal veya çıkarılan iĢin miktarının belirlenmesinde kilo, uzunluk, adet 

sayısı gibi ölçüler kullanılır. Parça baĢına ücret ödeniyor olması hukuki iliĢkinin tespiti 

açısından tak baĢına bir önem arz etmez. Evde çalıĢmada parça baĢına ücretin tercih 

edilmesindeki neden, iĢverenin iĢçinin çalıĢma saati ve yaptığı iĢ üzerindeki denetiminin 

kısıtlı olması, bu ödeme sisteminin iĢ verimliliğini artırması ve ödenecek miktarın tespitinde 

Ģeffaflık sağlamasıdır
348

. Öğretide bir görüĢe göre ücretin parça baĢına belirleniyor olması 

evde çalıĢmada bağımsız çalıĢmanın bir kanıtı olmadığı gibi, iĢ sonucundan bağımsız olarak 

ödenmesi diğer bir ifadeyle edim sonucunun değil, iĢ görmenin bir sonucu olması tek baĢına 

bir hukuki iliĢkinin iĢ iliĢkisi olduğunu göstermeyecektir
349

. 

Evde çalıĢmada iĢçinin ücretinin nasıl belirleneceği sorununa gelindiğinde; ücretlerin, 

iĢverenle iĢçi arasındaki iĢ sözleĢmesine göre ya da evde çalıĢmanın hangi iĢkolunda olduğu 

tespit edilerek o iĢkolunda geçerli toplu sözleĢmeyle belirlenmesi uygundur
350

. 

III) ÇalıĢmanın Evde veya ĠĢyeri DıĢında Yapılması  

ĠĢyeri kavramı, bir hukuki durumun iĢ mevzuatı kapsamına girip girmediğinin tespit 

edilmesinde önemli bir ölçüttür. Ancak günümüzde üretimde meydana gelen değiĢiklikler, 

ekonomik, ticari ve sınai geliĢmeler iĢyeri kavramını klasik iĢyeri tanımından uzaklaĢtırarak 

daha geniĢ anlam kazandırmıĢtır
351

. 
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Ebert Vakfı Yayını, 1990, s.7.; KANDEMĠR, s. 148; GÜL, s.21. 
347

  NARMANLIOĞLU, s.391 vd.; UġAN, Fatih, ĠĢ ve Sosyal Sigorta Hukuku Uygulamasında Parça BaĢına 

Ücret, Seçkin Yayınları, 2003, s.23. 
348

  NARMANLIOĞLU, s.290 vd. 
349

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.102; Y21HD, E.2010/13750, K.2012/11372, KT.14.06.2012, CORPUS, 

ET.07.01.2018, (Çevrimiçi). 
350

  METĠN, s.107. 
351

  DULAY, Uzaktan ÇalıĢma, s.151; ''Teknolojik ve ekonomik geliĢmeler bir iĢyeri çerçevesinde mal ve 

hizmet üretimi, pazarlama ve müĢterilere sunulması yönünden çok yönlü ve yapısal değiĢiklikleri 

beraberinde getirmiĢ, bir iĢyerinin amacının gerçekleĢtirilmesinde iĢlerin görülmesi iĢyerinin kurulu 

bulunduğu „‟yerin‟‟ dıĢına taĢmıĢ, iĢveren, kurulan 'iĢ organizasyonu' iĢçinin evine, bağımsız bir iĢyeri 

niteliğinde olmayan irtibat bürolarına veya yurt genelinde (ilaç fabrikası satıĢ elemanları gibi) veya ilin 

içinde „beyaz eĢya bakım ve onarım iĢlerinde çalıĢanlar gibi) iĢlerin yürütüldüğü bir örgütlenmeye kadar 

geniĢletmek gereksinimi duymuĢtur. Bu olgular dikkate alınarak ve Avrupa Birliğine üye devletlerdeki 

değerlendirme ve kavramsal geliĢmeler göz önünde tutularak maddeye üçüncü fıkra olarak „‟iĢyeri, iĢyerine 

bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluĢturulan iĢ organizasyonu kapsamında bir bütündür.'' (ĠĢ Kanunu m.2 

gerekçesi); ''… iĢveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlarla 

iĢçinin birlikte örgütlendiği birime iĢyeri denir. ĠĢverenin iĢyerinde ürettiği mal veya hizmetle nitelik 

yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (iĢyerine bağlı yerler) ile dinlenme, 
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ILO‟nun 177 sayılı Evde ÇalıĢma SözleĢmesi ve 184 sayılı Evde ÇalıĢma Tavsiyesinde 

iĢyeri kavramı, evde çalıĢanın kendi evinde veya iĢverenin iĢyeri dıĢında olmak kaydıyla 

kendi seçtiği diğer yerler Ģeklinde tanımlanmıĢtır
352

. Yine ILO‟nu 1989 tarihli Ev ÇalıĢmasına 

ĠliĢkin Raporda; iĢin yapıldığı yer, iĢverene ait binanın/yerin dıĢındadır Ģeklinde 

tanımlanmıĢtır. Devamında çalıĢmanın bütün türlerinin ''ev temelli'' olmak zorunda 

olmayacağından bahsedilmiĢtir
353

. 

ĠĢ görme borcunun klasik anlamda iĢyeri dıĢında görülmesi evde çalıĢmayı diğer 

çalıĢma Ģekillerinden ayıran en önemli nedendir
354

.  Evde çalıĢma
355

, iĢverenin doğrudan bir 

yönetim ve denetiminin olmadığına vurgu yapılarak, bir iĢveren veya aracı adına iĢçinin 

seçtiği bir yerde genellikle de kendi evinde, bu Ģahısların doğrudan bir yönetim/denetimi 

olmaksızın bir anlaĢma uyarınca bir malın üretilmesi veya bir hizmetin sunulması olarak 

tanımlanmaktadır
356

.  

Evde çalıĢma sisteminde klasik anlamdaki iĢyeri ve fabrika dıĢında iĢçinin kendi evinde 

veyahut iĢverenin iĢyeri dıĢında olmak Ģartıyla evde çalıĢanın belirleyeceği baĢka bir yerde iĢ 

görülmektedir. Evde çalıĢma dendiğinde iĢyerinin sadece ev olduğu akla gelmemelidir. Diğer 

bir ifadeyle ev çalıĢması ''ev temelli'' olmak zorunda değildir. ĠĢ, komĢu iĢ istasyonları 

(workstation), atölyeler veya iĢverene ait olmayan yerlerde/binalarda yapılabilir
357

.  

Evde çalıĢan, çalıĢmasını kesen iĢ arkadaĢları olmadığı için iĢe daha iyi motive 

olabilmekte, iĢ ile ev yaĢamı arasındaki dengeyi dilediği gibi kurabilmektedir. Evde çalıĢmada 

iĢyerinin çalıĢan tarafından belirlenmesi esastır. ĠĢçi kendi evinde çalıĢmak isteyebileceği gibi, 

iĢverenin iĢyeri dıĢında baĢka bir yerde de iĢ görmek isteyebilir. Böylece iĢverenin denetim ve 

gözetim yetkisi sınırlandırılmıĢ, iĢçi kendi isteği doğrultusunda hareket edebilme 

muhtariyetini elde etmiĢ olacaktır. 
                                                                                                                                                                                 

çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer 

eklentiler ve araçlar da iĢyerinden sayılır. ĠĢyeri, iĢyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlarla oluĢturulan iĢ 

organizasyonu kapsamında bir bütündür. Bir yer, ancak iĢin niteliği ve yürütümü bakımından iĢyerine bağlı 

bulunmaktaysa, o iĢyerinden sayılacaktır.'' (Y22HD, E.2012/29206, K.2013/26621, KT.26.11.2013, 

CORPUS, ET.17.01.2018, (Çevrimiçi)). 
352

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.145. 
353

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.124. 
354

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.145. 
355

  29/11/2010 tarihli, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı‟nın ĠĢ Kanunu‟nun „ĠĢçinin, ücret karĢılığı iĢverenin belirlediği bir malı veya hizmeti 

üretmek amacıyla bir veya birden fazla iĢverene bağlı olarak ancak iĢverenin denetimi dıĢında ve genellikle 

iĢçinin kendi evinde iĢ görme edimini sunduğu yazılı sözleĢmeye dayalı iĢ iliĢkisidir‟ Ģeklinde bir tanımlaya 

yer verilmiĢtir. 
356

  EYRENCĠ/BAKIRCI, s.25; KANDEMĠR, s.147; KARACA, s.379; GÜLVER, s.104; 

EMĠRMAHMUTOĞLU, s.63. 
357

  ALP, s.44; DOĞRU, Çağlar, Türkiye‟deki Ġnsan Kaynakları Açısından Esnek ÇalıĢmanın Ġstihdama 

Etkileri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans 

Tezi, Ankara, 2010, s.57; KARACA, s.375; ġEN, s.50; EMĠRMAHMUTOĞLU, s.73; DOĞRU, s.57. 
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Evde çalıĢma sistemi ev içerisinde dıĢarıdaki bir iĢverenden sipariĢ alma ve bu Ģekilde 

çalıĢmadır. Klasik istihdam modeli olarak da adlandırabileceğimiz çalıĢma Ģeklinde, çalıĢma, 

bazı istisnalar dıĢında iĢverene ait olan iĢyerinde yapılır. ĠĢte klasik istihdam tarzına uymayan 

çalıĢma Ģekillerinden birini de ''ev çalışması'', ''evde çalışma'', ''eve iş verme sistemi'' veya 

''evde üretim'' olarak adlandırılan çalıĢma Ģekli oluĢturur. Burada üretim bir iĢyerinde veya 

fabrikada değil, bunların dıĢında ve genellikle de iĢçilerin kendi evlerinde üretim yapılmakta 

ve iĢ görülmektedir
358

.  

IV) ĠĢçinin Pazarın Riskiyle Doğrudan Muhatap Olmaması 

ĠĢçi yapmıĢ olduğu iĢin karĢılığında yukarıda belirtildiği üzere ücret alır. Alınan bu 

ücret, evde çalıĢma sisteminde genelde parça baĢına ücret ödemesi Ģeklindedir
359

. ĠĢçi üretmiĢ 

olduğu hizmet veya malın pazarlanması ile ilgilenmez ve pazarlamadan gelecek olan paraya 

göre ücretinde artma veya azalma olmaz. ĠĢçi piyasa risklerine doğrudan maruz kalmaz. 

Üretilenleri iĢverenin namına, ona fayda sağlaması için üretmiĢtir
360

. Pazar Ģartlarının etkisine 

maruz kalacak iĢçi kendi ad ve namına iĢ gören bir konuma geçer. Fakat evde çalıĢma 

sisteminde bağımlılık ne kadar zayıf da olsa, iĢçinin piyasa riskleri ile doğrudan muhatap 

olmaması iĢçinin bağımlı olarak çalıĢtığının bir göstergesidir. Daha açık bir ifade ile üretilen 

mal veya hizmeti iĢçinin pazarlama zorunluluğu yoktur. Ürün ve hizmetin hangi fiyat 

üzerinden satılması gerektiği, gelir gider hesaplamaları iĢçiyi ilgilendirmez
361

.  

Evde çalıĢmada ortaya çıkan ürün ister tamamlanmıĢ ister henüz tamamlanmamıĢ 

durumda olsun evde çalıĢan ürünü pazara arz etmemektedir. Evde çalıĢan ürünü kendisinden 

bu iĢin görülmesini isteyen kiĢiye (iĢverene veya aracıya) teslim etmektedir. Oysa geleneksel 

sanat erbabı, ürettiği ürünü doğrudan tüketiciye pazarlamaktadır
362

. Evde çalıĢan yaptığı ürün 
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  KANDEMĠR, s.145; ĠKĠZLER, s.153; HATMAN, s.71; TOPCUK, s.34; ALP, s.39, 

EYRENCĠ/BAKIRCI, s.24. 
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  ÇARHOĞLU, s.14; ZEHĠR, s.36; GÜL, s.21. 
360

  ÇARHOĞLU, s.24; HATMAN, s.71; GÜL, s.22; ĠKĠZLER, s.154; ALP, s.48. 
361

  ''Bazı ev-eksenli çalıĢanlar, kendi karar verdikleri malzeme ile yine kendi karar verdikleri ürünleri asarlar, 

üretir ve fiyatlandırıp satarlar. Bu Ģekilde çalıĢanlar, ortaya çıkacak ürün üzerinde de, üretimin 

planlanmasında da kendi baĢlarına yetkilidirler. Onların, piyasada kabul gören, talep edilen ürünleri 

keĢfetmeleri ya da tespit etmek, fiyatlandırmayı doğru yapmak, ürününü nerede, kime satabileceğini doğru 

görebilmek gibi konuları düĢünmeleri gerekir. Evde aile bireyleri, özellikle de anne tarafından üretilen 

yiyecek maddelerini babanın seyyar arabası ile satması da bu tür bir ev-eksenli çalıĢmadır. Bu tür ev-eksenli 

çalıĢma ile, çoğu kez nakıĢ, dokuma gibi geleneksel el iĢleri, hediyelik eĢyalar, çeyizlik eĢyalar üretilir. 

Örneğin, tarımsal faaliyetlerden arta kalan zamanlarında ya da mevsim dıĢı zamanlarda evde dokuma yapan 

kadınlar bu dokumaları çeĢitli yerlere (köye gelen aracılara, tüccarlara, turistlere, Ģehirdeki dükkânlara vb.) 

satarlar. Bu tür ev eksenli çalıĢanlar, “kendi hesabına çalıĢan”, bir baĢka deyiĢle bağımsız çalıĢanlardır.'' 

DĠSK, s.15. 
362

  Özdemir, s.130-131; KANDEMĠR, s.150; ALP, s.48; EYRENCĠ/BAKIRCI, s.33, '' ĠĢçinin, iĢverenin 

belirlediği koĢullarda çalıĢırken, kendi yaratıcı gücünü kullanması, iĢverenin isteği doğrultusunda iĢin 

yapılması için serbest hareket etmesi bağımlılık iliĢkisini ortadan kaldırmaz. ÇalıĢanın iĢyerinde kullanılan 

üretim araçlarına sahip olmaması, kar ve zarara katılıp kayılmaması, giriĢimcinin sahip olduğu karar verme 



60 

 

veya hizmeti kendisi pazara sunmuyor ise iĢ sözleĢmesine dayalı olarak çalıĢtığı kabul 

edilmelidir
363

. 

Evde çalıĢmada iĢçinin kendine ait müĢterileri de bulunmaz. MüĢterinin varlığı, bir 

iĢyeri ya da iĢletmenin varlığının kanıtıdır. Evde çalıĢan iĢletmenin kar durumu ile ilgili olsa 

bile, iĢletmenin risklerine katlanmak durumunda değildir. ĠĢletmenin rizikosunu tümüyle 

üstlenen kimse iĢveren sıfatını alacaktır
364

. Evde çalıĢanın tüketici ile doğrudan bir alıĢveriĢ 

içerisinde bulunması halinde iĢçi statüsünden çıkacak ve bağımsız çalıĢan olarak 

adlandırılacaktır. Evde çalıĢan, iĢinin niteliğine uygun olarak özel müĢterilere de hizmet 

vermemelidir. Aksi halde bağımsız olarak nitelendirilmesi söz konusu olacaktır
365

.   

ĠĢveren için sürekli mal üreten ancak kendi iĢletmesini iĢleten giriĢimciler, iĢverenin iĢ 

organizasyonu içerisinde iĢ gören kimseler olarak kabul edilemezler. Kendilerine ait 

müĢterileri olan, karar verme özgürlüğü bulunan, faaliyetinin kapsamını tek baĢına belirleyen, 

kendi iĢletmesinin ekonomik riskini taĢıyan, kârına sahip olup zararını üstlenen kiĢiler 

(serbest giriĢimciler) iĢveren ile sürekli iliĢki içinde bulunsalar da iĢ sözleĢmesine dayalı 

olarak çalıĢmazlar
366

. Kısa bir ifadeyle iĢin iĢverene ait organizasyon çerçevesinde, onun 

yararına yapılması yolundaki temel ölçüt esas alınmalıdır
367

.  

3) EVDE ÇALIġAN 

Evde çalıĢma yapan kiĢiye evde çalıĢan denir. Evde çalıĢmayı içeren iĢ iliĢkilerinde 

evde çalıĢan iĢçi olarak da nitelendirilebilir
368

. Evde çalıĢma sisteminde çalıĢan iĢçiler daha 

çok kadınlardır
369

. Bir diğer tanımda evde çalıĢan, bir veya birden çok iĢveren için, bu 

kiĢilerin yönetimi ve denetimi altında bulunmadan, kendi evinde veya kendi seçtiği bir 

çalıĢma yerinde yalnız veya aile üyeleri ile birlikte ücret karĢılığı mal ve hizmet üreten kiĢi 

olarak tanımlanmıĢtır
370

. 

Avrupa Konseyinin 1998 yılında hazırlanan ''Evde Çalışanların Korunması Raporu'' 

çalıĢmasında iĢçinin (evde çalıĢanın) tanımı yapılmıĢtır. Rapora göre, sabit bir yerde iĢverene 

                                                                                                                                                                                 

özgürlüğüne sahip olup olmaması bağımlılık unsuru açısından önemlidir.'' (Y9HD, E.2009/29389, 

K.2010/36477, KT.07.12.2010, CORPUS, ET.22.04.2018, (Çevrimiçi)). 
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  ÇARHOĞLU, Emine „Evde ÇalıĢan ĠĢçilerin Korunması Sorunu‟, T.C. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı ĠĢ TeftiĢ Kurulu Yayını, 2011, s.23; HATMAN, s.71; KARADENĠZ, s.108; ALP, s.48. 
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  GÜZEL, s.112; ALP, s.48. 
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  ĠKĠZLER, s.154; ALP, s.48. 
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  SÜZEK, s. 253; ÇARHOĞLU, s.24; Y9HD, E.1998/18888, K.1999/1810, KT.09.02.1999, CORPUS, 

ET.19.03.2018, (Çevrimiçi). 
367

  ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT, s.120; ÇARHOĞLU, s.23; KARADENĠZ, s.108. 
368

  SÜZEK, s.293; ALP, s.85; TAN, s.26. 
369

  EMĠRZEOĞLU, s.3 
370

  KARACA, s.384. 



61 

 

bağlı durumda fakat iĢverenin denetimi altında olmayan bedensel veya düĢünsel iĢ yapan 

kiĢiye evde çalıĢan denir
371

. 

ILO 177 sayılı sözleĢmesinde ise evde çalıĢan, kendi evinde veya iĢverenin iĢyeri 

dıĢında olmak kaydıyla kendi seçtiği yerlerde, bir ücret mukabilinde, malzeme ekipman ve 

diğer girdilerin kendisi, iĢveren veya aracı tarafından temin edilmesine bakılmaksızın, üretim 

ya da servisin iĢveren tarafından kararlaĢtırıldığı, iĢverence belirlenen mal ve hizmetlerin 

üretimi için çalıĢan kiĢidir
372

. ILO tarafından yapılan bu tanımın evde çalıĢmada bağımlılık 

unsurunun tespit edilmesinde kullanılan ölçütlerden biri olan malzeme, araç ve gereçlerin kim 

tarafından temin edildiği ölçütünü önemsemediği görülecektir. Öğretide iĢveren tarafından 

temin edilmesi halinde bağımlı çalıĢmanın olduğu, iĢçinin kendisinin temin etmesi halinde 

bağımsız çalıĢmanın olduğu söylenmektedir. ILO‟nun tanımında ise bu ölçüte dikkat 

edilmeksizin hepsi evde çalıĢan olarak nitelendirilmiĢtir
373

. 

4) ARACILAR VE YARDIMCILAR 

I) Aracılar 

Aracılar bir veya birden fazla iĢverenden almıĢ olduğu sipariĢi evde çalıĢana yaptırarak 

kazanç elde eden kiĢilerdir
374

. Uygulamada aracılar evde çalıĢanın almıĢ olduğu ücretten 

belirli bir oranda pay almaktadır
375

. Evde çalıĢmada iĢverenler iĢçilerle doğrudan kendileri 

iletiĢim kurmak yerine ''ekip başı'' olarak da tabir edilen aracılar kullanmaktadırlar. Aracının 

olması halinde iĢçilerin muhatabı genellikle aracı olup iĢlerin dağıtımı ve bitirilen iĢlerin 

toplanması ekip baĢı vasıtasıyla gerçekleĢtirilmektedir
376

. 

Evde çalıĢmada iĢçiler ile aracılar arasında ekonomik nedenler, yapılan iĢe ait bilgilerin 

saklanması, iĢçinin kime iĢ yaptığını bilmemesi, aracıların kendilerine az ücret vermeleri 

ancak kendilerinin aracılıktan daha yüksek ücret aldıklarının düĢünülmesi zaman zaman 

sorunlara neden olmaktadır
377

. 

Evde çalıĢmada aracıların ĠĢ Kanununa göre iĢveren vekili sayılması görüĢünü 

savunanlar vardır
378

. Ancak TBK'ya (m.404) göre aracılık hizmetini yerine getiren kiĢiler iĢçi 
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  ÇARHOĞLU, s.25; EYRENCĠ/BAKIRCI, s.34; DULAY, Evde ÇalıĢma, s.133. 
375

  ÇARHOĞLU, s.25; EYRENCĠ/BAKIRCI, s.34. 
376
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olarak kabul edilmelidir
379

. Uygulamada evde çalıĢanın iĢ yaptığı kiĢiyi bilmemesi, bütün 

sorumluluk ve organizasyonun aracı vasıtasıyla yapılması, denetim ve gözetimin aracılar 

tarafından yerine getirilmesi nedeniyle iĢveren vekili olarak sayılmaları gerekmektedir. Evde 

çalıĢmanın 2016 yılında yapılan değiĢiklik ile ĠĢ Kanunu kapsamına alınması ve ĠĢ Kanunu 

hükümlerinin evde çalıĢmaya uygulanacağının kesinleĢmesiyle, evde çalıĢma sisteminde aracı 

olarak görev yapan kiĢilerin TBK kapsamında değil ĠĢ Kanunu kapsamında değerlendirilmesi 

gerekmektedir. ĠĢveren adına hareket etmeleri ve iĢin yönetiminde görev almaları aracıları ĠĢ 

Kanunu (m.2) kapsamında iĢveren vekili yapar. 

II) Yardımcılar 

Evde çalıĢmada iĢçinin iĢin görülmesinde aile bireylerinden yardım alabileceği TBK'da 

açıkça düzenlenmiĢtir
380

. Evde çalıĢan kiĢilere yardım eden aile bireyi veya üçüncü kiĢilere 

yardımcı denir. Evde çalıĢma hakkında hukuken düzenlemelerin yapıldığı ülkelerde 

yardımcılar hakkında açık bir hüküm konulmamıĢtır
381

. ĠĢçinin ücret karĢılığında aile 

üyeleriyle yaptığı sözleĢme, niteliği gereği alt iĢveren sözleĢmesidir
382

. Evde çalıĢan 

yardımcılara karĢı iĢveren gibi talimat verme yetkisi kullanabilir ve iĢverenin iĢçiyi gözetme 

ve ücret ödeme borcundan kaynaklanan yükümlülüklerini iĢveren gibi üstlenmiĢ olur
383

. 
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  EMĠRMAHMUTOĞLU, s.59 vd.; DULAY, Evde ÇalıĢma, s.135. 
380

  EREN, Özel, s.541. 
381

  ÇARHOĞLU, s.24; ALP, s.85. 
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  EREN, Özel, s.572. 
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Üçüncü Bölüm 

EVDE ÇALIġMANIN DÜZENLENMESĠ VE SONA ERMESĠ 

1) EVDE ÇALIġANIN BORÇLARI 

I) ĠĢ Görme Borcu 

ĠĢ sözleĢmesinin niteliği itibari ile iki tarafa borç yükleyen sözleĢmelerden olduğunu 

yukarıda belirtmiĢtik. Evde çalıĢanın iĢ sözleĢmesinin tarafı olarak üzerine düĢen borçlarından 

bir tanesi iĢ görme borcudur
384

. ĠĢ görme borcu evde çalıĢanın baĢlıca borcu olup, iĢ 

sözleĢmesinde kararlaĢtırılmıĢ olan iĢi yerine getirir
385

. Evde çalıĢan verilen iĢi zamanında 

bitirmek ve iĢverene teslim etmekle yükümlüdür. Aksi durumun olması halinde TBK (m.463) 

gereği sözleĢmeden kaynaklanan yükümlülüğünü ihlal etmiĢ sayılır
386

. Evde çalıĢanın kural 

olarak iĢi bizzat görme borcu vardır. TBK'da (m.395) iĢin istisnai olarak
387

 baĢka bir iĢçinin 

eliyle görülmesi mümkündür
388

. Aile bireylerinin birbiriyle dayanıĢması esastır. Evde çalıĢma 

sisteminde iĢ gören aile bireylerine diğer aile bireylerinin (çocuklar gibi) yardım etmesini iĢ 

görme olarak değil yardım etme olarak kabul etmek gerekir
389

. Kural olarak iĢçi belirli bir 

iĢyerinde çalıĢmayı deruhte eder. ĠĢyerinin neresi olduğu kararlaĢtırıldıktan sonra, iĢ görme 

borcu orada gerçekleĢtirilir. ĠĢçiden iĢyeri dıĢında iĢ görmesi istenemez ancak iĢçinin rızası 

olması halinde bir baĢka yerde iĢ görülebilir aynı zamanda iĢin gereği veya doğruluk kuralları 

istisnai olarak iĢin dıĢarıda yapılmasını gerektirebilir
390

. Evde çalıĢma sistemi bu istisnai 

durumlardandır. Evde çalıĢan iĢ görme borcunu evde gerçekleĢtirir. 

Evde çalıĢmada iĢveren iĢçinin iĢ görme esnasında iĢ için yapmıĢ olduğu harcama ve 

maliyetleri ödemekle yükümlüdür. TBK (m.414) gereği zorunlu harcamaların kısmen veya 
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  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.142. 
385

  SÜZEK, s.248; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.94; DULAY, Evde ÇalıĢma, s.142. 
386

  EREN, Özel, s.572 vd.; ZEVKLĠLER, s.483; DULAY, Evde ÇalıĢma, s.142; TUNÇUMAĞ/CENTEL, 

s.98 vd.; SÜZEK, s.248; ĠKĠZLER, s.160; ALP, s.88;  KARACA, s.385; EYRENCĠ/BAKIRCI, s.48; '' 

Evde hizmet sözleĢmesinde, iĢçi sözleĢme gereğince yapacağı iĢi, iĢverenin denetimi altında olmaksızın 

kendine ait bir yerde yerine getirdiğinden, iĢveren aleyhine ortaya çıkan sakıncaları telafi etmek amacıyla 

iĢçiye özel yükümlülükler getirilmiĢtir. Buna göre iĢçi iĢe zamanında baĢlamak ve iĢi kararlaĢtırılan 

zamanda bitirmekle yükümlüdür.'' (GÜLVER, s.111). 
387

  ANDAÇ, s.42; ĠĢin baĢkasının eli ile görülmesine iliĢkin ''kapıcılık'' doktrin tarafından sıkça verilen bir 

örnektir. Kocayla kapıcılık sözleĢmesi yapılıp iĢ iliĢkisi baĢladıktan sonra karısı kocasının yerine 

sözleĢmede belirtilen iĢ görme borcunu yerine getirmektedir. Detaylı bilgi için bkz.: 

TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.95 
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  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.93; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.94; NARMANLIOĞLU, s.250; EREN, 

Özel, s.571; DULAY, Uzaktan ÇalıĢma, s.156; KARACA, s.379; 
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TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.97 vd.; ALP, s.87. 
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tamamen iĢçi tarafından karĢılanmasına iliĢkin anlaĢmalar geçersizdir
391

. Tekstil ürünleri 

düzeltim iĢinde evde çalıĢan bir iĢçinin kullanmıĢ olduğu iĢ araç gereçlerinin evin 

elektriğinden tüketmesi halinde iĢverenin elektrik maliyetini karĢılaması örnek olarak 

gösterilebilir.  

A) ĠĢ Görme Borcunun Ayıplı Ġfası 

ĠĢ görme borcu ayıplı olarak yerine getirilmiĢse iĢçi giderilmesi mümkün ayıpları, 

masrafı kendisine ait olmak kaydıyla gidermekle mükelleftir
392

. Bu kural evde çalıĢanlar 

açısından da geçerlidir. Evde çalıĢan iĢ görme borcunu ifa ederken kendi kusuruyla ayıplı 

ifada bulunursa TBK (m.463/2) gereği giderilmesi mümkün olan ayıpları masrafı kendisine 

ait olmak üzere tazmin eder
393

. Bu sorumluluğun belirlenmesinde TBK (m.400/2) iĢin 

tehlikeli olup olmaması, uzmanlığı ve eğitimi gerektirip gerektirmemesi ile iĢçinin iĢveren 

tarafından bilinen veya bilinmesi gereekn yetenek ve nitelikleri göz önünde tutulur
394

. Evde 

çalıĢanın yapmıĢ olduğu iĢin kusuru nedeniyle ayıplı olması, teslim edilen malzemenin 

özensiz olarak kullanılması gibi durumlarda evde çalıĢan, iĢverene karĢı sorumlu olacaktır
395

. 

ĠĢverenin evde çalıĢan üzerinde doğrudan denetim ve gözetim hakkı olmadığı için yapılan iĢin 

istenilen standartlarda olup olmadığını ürünleri teslim aldığı anda incelemektedir. ĠĢin niteliği 

gereği ilk incelemede ortaya çıkmayan gizli ayıpların tespitindeki zorluk, evde çalıĢanın iĢ 

görme borcunun önemini daha da artırmaktadır. 

ĠĢveren iĢçinin üretmiĢ olduğu ürünü TBK'ya (m.465) göre teslim tarihinden itibaren 1 

hafta içerisinde incelemelidir. Ġnceleme sonucunda malda ayıp çıkması halinde iĢçiye bildirir. 

Bildirim yapılmamıĢsa mal mevcut haliyle kabul edilmiĢ sayılır
396

. Gizli ayıplar için 1 haftalık 

hak düĢürücü süre uygulanmaz
397

. 

B) ĠĢverenin Yönetim Hakkı 

ĠĢverenin iĢçi üzerinde TBK'ya (m.399) göre yönetim hakkı bulunmaktadır. Yönetim 

hakkı iĢverene iĢin yapılması konusunda genel veya özel emir verme yetkisi verir. ĠĢçi 

iĢverenin yönetim hakkına saygı gösterip, iĢverenin yönetim talimatlarına uygun olarak iĢini 
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görür
398

. ĠĢverenin yönetim hakkı, iĢyerinin ihtiyaçları ve o iĢin âdetine uygun olarak 

yapılması ile sınırlıdır
399

. ĠĢin görülmesi esnasında iĢvereninin emir ve talimat verme hakkı, 

kanun ve sözleĢme ile sınırlandırılmıĢtır
400

. ĠĢçinin talimatlara uyma borcu iĢin ifasına iliĢkin 

olup, dürüstlük kuralları çerçevesinde iĢçiden beklenen davranıĢlardır. ĠĢverenin yönetimi 

kanuna ve sözleĢmeye ya da iĢin gereğine aykırı olması halinde iĢçinin talimatlara uymama 

hakkı doğar
401

.  

Evde tele çalıĢmada iĢçi, iĢverenin kendisinden beklediği sonuçları, bilgi ve iletiĢim 

teknolojisi araçları vasıtasıyla iĢverene iletmektedir. ĠĢ iĢyerine uzak bir yer de yapılıyor olsa 

da iĢçi iĢveren tarafından yapılan çağrıya cevap vermek, iĢverenin elektronik ortamda vermiĢ 

olduğu talimatlara uymak zorundadır
402

. 

Talimatlara uyma yükümlülüğü özellikle iĢin türü, sözleĢmenin içeriği veya iĢin evde 

yapılmasına göre değiĢiklik gösterir
403

. Bir baĢka görüĢ ise evde çalıĢmada iĢçinin iĢ görme 

borcunu evinde yerine getirdiği için evde iĢverenin denetim ve gözetiminin olamayacağını 

söylemektedir
404

. Evde çalıĢma sisteminin denetlenmesinde karĢılaĢılan en önemli güçlük 

çalıĢmanın evde yapılmasıdır. Anayasal bir hak olan konut dokunulmazlığı sebebiyle, evde 

çalıĢanların ve yapılan iĢin iĢveren ve iĢ müfettiĢleri tarafından denetlenmesi mümkün 

değildir
405

. Evde çalıĢma sisteminde doğrudan bir denetim ve talimat vermenin olmadığı, 

denetim ve talimatlara uyma yükümlülüğünün kendine has özelliklerinin olduğu 

söylenebilir
406

. Evde çalıĢmada iĢverenin denetimi, iĢin görüldüğü esnada değil, iĢ sonucunun 

tesliminde söz konusu olur. Bu yüzden evde çalıĢmada iĢçi bakımından denetim, sadece 

zamansal olarak ötelenmiĢtir
407

. Bu açıdan evde çalıĢma eser sözleĢmesi ile benzerlik 

göstermektedir
408

. 

Sonuç olarak evde çalıĢma sisteminde iĢverenin yönetim ve denetim hakkının olduğu 

söylenebilir. Ancak bu yönetim ve denetim hakkı klasik anlamdaki yönetim ve denetim 

anlayıĢından farklıdır. Aynı zamanda evde çalıĢmada iĢin niteliği gereği iĢveren genel olarak 
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408
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yönetim ve denetim hakkını kullanma ihtiyacı hissetmez. Yapılacak iĢin standartları ve nasıl 

yapılacağı bellidir. Bu nedenle iĢ sonunda yapılan denetim yeterli gelmektedir. Ancak daha 

kapsamlı iĢlerde evde çalıĢan, iĢverene karĢı hesap verme yükümlülüğü çerçevesinde iĢin 

hangi aĢamada olduğu, nasıl yapıldığı, ne zaman biteceği gibi konularda bilgi vermelidir. 

Teknolojinin geliĢmiĢ olduğu günümüzde iĢveren evde çalıĢandan yapılan iĢin fotoğraflarını 

isteyebilir ya da iĢin yapıldığı an ve yeri canlı olarak izleyebilir, yönetim ve denetim hakkını 

bu Ģekilde kullanabilir.  

C) Evde ÇalıĢanın ĠĢi Özenle Görmesi 

ĠĢçi iĢini görürken özen yükümlülüğüne uygun hareket etmelidir
409

 (TBK. m.396/1). 

ĠĢçinin göstereceği özenin derecesi konusunda genel sabit bir ölçü bulunmamaktadır. Özenin 

derecesi her iĢ iliĢkisinde ayrıca takdir edilmesi gereken bir husustur
410

. Evde çalıĢanın özen 

derecesi açıkça belirlenemezse bu durumda vasat (orta) nitelikte bir evde çalıĢan ölçüsü esas 

alınmalı bunun üzerinden değerlendirme yapılmalıdır. Evde çalıĢanın mesleki bilgisi, 

tecrübesi ve yeteneği göstereceği özenin sınırlarının belirlenmesinde önem arz eder
411

 (TBK. 

m.400/2).  

ĠĢin görülmesi için iĢveren tarafından iĢçiye verilen alet, araç-gereç ve malzemenin 

kullanımında da iĢçinin özen yükümlülüğü vardır. Evde çalıĢan malzemeleri hasara 

uğratmamalı ve en verimli Ģekilde kullanmalıdır
412

 (TBK. m.396/2). Özen borcunun içeriği 

evde çalıĢma yapılan iĢin niteliğine ve evde çalıĢanın vasıflarına göre belirlenmelidir. Dikim 

iĢleriyle uğraĢan bir evde çalıĢanın, kendisine verilen dikiĢ makinesinin bakım ve onarımını 

detaylı olarak yapması beklenemez. Evde çalıĢan burada vasfının gerektirdiği vasat bakım 

onarım faaliyetlerini yerine getirerek üzerine düĢen özen borcunu ifa etmiĢ sayılır. 

II) Sadakat Borcu 

ĠĢçinin diğer borçlarından biri de sadakat borcudur. Sadakat borcu dürüstlük kuralları 

çerçevesinde ortaya çıkmıĢ, bir kısmı iĢçinin çalıĢma esnasında bir kısmı da iĢ sözleĢmesinin 

sona ermesinden sonra ortaya çıkan borç türüdür
413

. Sadakat borcu iĢçi ile iĢveren arasındaki 

iĢ iliĢkisi gereğince iĢverenin korunmaya değer menfaatlerinin, doğruluk ve güven ilkesinin 
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gerektirdiği Ģekilde ve iĢçiden beklenebilecek makul ölçülerde korunması ve iĢçinin bu 

menfaatlere zarar verecek davranıĢlardan kaçınmasıdır
414

. ĠĢçi iĢverenin otoritesi altında 

çalıĢtığı dönemde kiĢisel iliĢki kurmaktadır. KiĢisel iliĢkinin doğurduğu etkileĢim (iĢini 

doğruluk ve vefa ile görme, iĢverene içtenlikle bağlanma vs.) iĢçiyi iĢverene sadakat bağıyla 

bağlamaktadır
415

. Evde çalıĢanın iĢverenin gözetim ve denetim yetkisinin sınırlı olmasından 

dolayı iĢ görme borcunu doğruluk ve dürüstlük içerisinde yerine getirmelidir. 

Sadakat borcunun genel konusu, iĢverenin ve iĢletmenin çıkarlarını korumak ve bu 

çıkarlara zarar verecek her türlü davranıĢtan uzak durmaktır
416

 (TBK. m.396/1). Örneğin 

iĢçinin diğer bir iĢçinin iĢ iliĢkisini bozması ve diğer bir iĢletmeye geçmesi noktasında 

kıĢkırtması sadakat borcunun ihlalidir. 

Evde çalıĢmada malzeme ve iĢ araç gereçlerinde iĢçi tarafından tespit edilen ayıbın 

iĢverene bildirilmesi gerekir. Bu bildirim iĢçinin sadakat borcunun bir görünümünü 

oluĢturmakta ve iĢçinin inceleme yükümlülüğünü de beraberinde getirmektedir
417

. 

Teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmeyen geleneksel evde çalıĢma ile teknik bilgi ve 

uzmanlık gerektiren evde tele çalıĢma kıyaslandığında, evde tele çalıĢmada sadakat borcunun 

kapsamının daha geniĢ olacağı aĢikârdır
418

. Evde çalıĢanın iĢverenin denetim ve gözetimi 

altında olmaması sadakat borcunun önemini daha da artırmıĢtır. Evde çalıĢanın yaptığı iĢ 

esnasında vakıf olduğu iĢverene ait sırları, evde bulunan diğer kiĢilerin öğrenmesi 

muhtemeldir. Evde çalıĢan burada iĢverene ait ticari sır ve bilgileri evde yaĢayan diğer 

bireylerden gerekli Ģekilde korumalıdır. 

Sadakat borcu yapma ve katlanma (yapmama) borçlarını içerisinde barındıran bir borç 

türüdür. Yani bazen belirli bir davranıĢta bulunmayı, bazen de belirli bir davranıĢtan 

kaçınmayı ifade eder. Bu borçlar iĢ sözleĢmesi sona erse bile devam eder
419

. Evde çalıĢanın 

sadakat borcu kapsamında üçüncü kiĢinin iĢini görememesi, iĢvereni ile rekabete girememesi, 

sır saklaması; iĢ görme borcunu özenle yerine getirmesi ve iĢverene sadakatle davranması bu 

borçlara örnek olarak gösterilebilir (TBK. m.396). 

Evde çalıĢan sadakat borcunun içerisinde, iĢverene ait olan ve korunmasında iĢverenin 

haklı menfaatinin olduğu bilgileri saklamak, bu bilgilerin korunması için gerekli önlemleri 
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almak ve bunları baĢkaları ile paylaĢmamak vardır
420

. Evde çalıĢanın ev ortamında diğer 

iĢçilerden ve iĢverenden uzak olarak çalıĢması nedeniyle iĢverenin müĢteri kitlesini tanıması, 

iĢverenin ticari sırlarına vakıf olması, iĢ hacmi ve parasal gücü hakkında bilgi sahibi olması 

pek mümkün değildir.  

Evde çalıĢanın bir iĢverene çalıĢırken, ücreti karĢılığında bir üçüncü kiĢiye hizmet 

etmesi sadakat borcuna aykırılık oluĢturur
421

 (TBK. m.396/3). Üçüncü kiĢiye yapılan iĢ yan 

iĢtir. Yan iĢin varlığından söz edebilmek için halen mevcut asıl bir iĢ iliĢkisinin olması ve asıl 

iĢin zaman itibari ile baskın süreyi kapsaması gerekmektedir
422

. Ancak evde çalıĢanın iĢ gücü 

içerisinde zayıf konumda olması ve tam zamanlı bir Ģekilde sürekli olarak çalıĢmaması, 

ekonomik ihtiyaçlarını karĢılamak için bir diğer iĢverene iĢ yapması zorunluluğunu doğurur. 

Bu nedenle bir diğer iĢverene yapmıĢ olduğu çalıĢma sadakat borcunun ihlali anlamına 

gelmemelidir.  

III) Dürüstlük Borcu  

Dürüstlük kavramının içeriğini somut ve kesin manada belirlemek mümkün değildir
423

. 

ĠĢverenin güveninin kötüye kullanılması, asılsız ihbar ve isnatlarda bulunulması, arıza ve 

hırsızlık gibi durumların iĢverene zamanında haber verilmemesi vs. verilebilir. Dürüstlük 

kuralları genel olarak sadakat borcuyla bağdaĢmayan davranıĢlardır
424

. 

Evde çalıĢan; iĢverene ve aile üyelerine, iĢ arkadaĢlarına saygılı bir biçimde davranmak, 

onlara karĢı dürüst hareket etmek zorundadır. Bu kiĢilere karĢı iĢçinin onur kırıcı, kiĢilik 

haklarına zarar verici söz ve davranıĢlarda bulunmaması gereklidir
425

. Evde çalıĢanın iĢ görme 

borcunu kural olarak kendisinin ifa etmesi gerekmektedir. Evde çalıĢanın evde beraber 

yaĢadığı kiĢilere iĢverenin bilgisi olmaksızın iĢ yaptırması dürüstlük kuralına aykırı 

davranıĢtır. Evde çalıĢanın kendisine teslim edilen malzeme ve araç gereci iĢ görme amacına 

uygun olarak kullanmalıdır. ĠĢverenin kendisini denetleyemediği ev ortamında verilenleri 

Ģahsi iĢleri ya da ev iĢleri için kullanması dürüstlük kuralına aykırılık oluĢturacaktır. Ayrıca 

kendisine verilen malzeme ve araç gereçlerin arızalarını zamanında iĢverene bildirmek, 

bakımlarını zamanında yapmak veya yaptırmak, yapılan iĢteki aksaklıkları veya ayıplı 

ürünleri iĢverene bildirmek dürüstlük borcunun gereğidir. 
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ĠĢverenin belirlemiĢ olduğu standartlar dâhilinde iĢ görme borcunu ifa etmeyen, 

iĢverenin fark edemediği ayıplı malı teslim eden evde çalıĢan dürüstlük kuralına aykırı 

davranmıĢ olur. Her ne kadar iĢverenin gözetim ve denetim yetkisi sınırlı olsa da iĢ görme 

borcunu dürüstlük içerisinde görmesi kanunen evde çalıĢana yüklenmiĢtir. Son olarak evde 

çalıĢanın iĢverenin gözetim ve denetiminden uzak olması, dürüstlük borcunun ihlal edilebilme 

ihtimalini artırır. 

IV) Rekabet Etme Yasağı 

ĠĢçinin rekabet etmeme borcu kural olarak iĢ sözleĢmesinin devamı esnasında olduğu 

kadar sona ermesiyle de devam eder
426

 (TBK. m.396/3). Evde çalıĢmada rekabet yasağının 

olması ve iĢçinin buna uygun davranması evde çalıĢmada iĢ sözleĢmesinin var olduğuna 

delalet eder
427

. 

ĠĢçinin iĢ sözleĢmesi devam ederken iĢvereni ile rekabet etmeme yükümlülüğüne iliĢkin 

açık bir yasal düzenleme mevcut olmamakla beraber, bu yükümlülük iĢ sözleĢmesinin özünde 

mevcuttur
428

. ĠĢçinin iĢ iliĢkisinin devamı süresince kendi adına iĢvereni ile rekabet edeceği 

bir iĢi yapması kadar iĢverenin rakibi olan bir iĢyerine ortak olması ya da orada çalıĢması da 

rekabet yasağının ihlali anlamı taĢır
429

 (TBK. m.444/1). Evde çalıĢmada iĢçinin birden çok 

iĢverene iĢ yaptığı sıkça karĢılaĢılan bir durumdur. ĠĢveren tarafından tam zamanlı ve sürekli 

olarak çalıĢtırılmayan evde çalıĢanın, ihtiyaçlarını karĢılamak için bir baĢka iĢverenin yanında 

çalıĢması doğaldır. Bu Ģekilde çalıĢan iĢçinin rekabet yasağını ihlal ettiğini söylemek mümkün 

değildir. Evde çalıĢanın amacı ekonomik ihtiyaçlarını karĢılamak olup, iĢveren ile rekabet 

etme düĢüncesi yoktur. Ancak tam zamanlı ve sürekli olarak bir iĢverene bağlı olan evde 

çalıĢanın bir baĢka iĢverene de çalıĢması rekabet yasağı içerisine girer. ĠĢverenin açık rızası 

olmadıkça evde çalıĢanın dinlenme süresinde baĢka bir iĢverenin yanında çalıĢması mümkün 

değildir. 

ĠĢçi iĢ sözleĢmesi sona erdikten sonra iĢverene karĢı rekabet etmeme yükümlülüğü 

altına girecekse bunun sözleĢme esnasında veya sonrasında yazılı olarak yapılması 

gerekmektedir
430

 (TBK. m.444/2). Rekabet yasağının geçerli olabilmesi için yazılı olmasının 

yanında içeriğinin belli olması ve belli bir zaman öngörülmüĢ olması gerekir. Belirlenen 
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zaman kural olarak iĢ sözleĢmesinin sona erdiği tarihten itibaren iki yılı geçmemelidir
431

 

(TBK. m.445). Evde çalıĢmada rekabet yasağının geçerli olabilmesi için bu Ģartların 

gerçekleĢmesi gerekir
432

. 

ĠĢçinin rekabet etmeme taahhüdü, iĢ iliĢkisinin bilgi edinme olanağı sağlaması ve aynı 

zamanda bu bilgilerin kullanılmasının iĢverenin önemli bir zararına sebep olacak nitelik 

taĢımasına bağlıdır
433

 (TBK. m.444/2). ĠĢçinin iĢverenin müĢterilerini tanıması veya iĢlerin 

esrarına nüfuz etmesi, kilit pozisyonda çalıĢması halinde rekabet yükümlülüğünün var olması 

gerekir. Bu nitelikte olmayan iĢçilerin rekabet yükümlülüğünün olduğu söylenemez
434

. Genel 

olarak iĢ gücünün en zayıf halkasını oluĢturan evde çalıĢanın, iĢverenin vermiĢ olduğu 

malzemelerle üretim yapması, ekonomik açıdan malzeme alıp üretebilecek bir imkânının 

olmaması, pazarın riskini göğüsleyebilecek parasal gücünün olmaması iĢverenle rekabet 

edemeyeceğine karine teĢkil eder. Ancak evde çalıĢanın genelde parça baĢına ücret sistemiyle 

çalıĢması, evde çalıĢma sisteminin bir gereği olarak iĢçinin iĢ ile alakalı bütün detayları 

bilmesi, iĢverenin denetim ve gözetimi altında bulunmaması rekabet edebilme imkânını da 

beraberinde getirebilir. Çünkü evde çalıĢma sisteminde iĢverenin en önemli özelliği, evde 

çalıĢanın üretmiĢ olduğu üründen pazar riskini üstlenerek parasal değer elde etmesidir. Eğer 

evde çalıĢan mesleki olarak bütün detaylarını bildiği ve ürettiği ürünü pazar riskini üzerine 

alarak kendisi değerlendirirse iĢveren ile rekabet ettiği varsayılır. Ancak bu rekabetin 

iĢverenin iĢ hacmiyle kıyaslanabilecek çoklukta olması gereklidir. Örneğin büyük bir gömlek 

firmasının gömlek dikim iĢinde çalıĢan evde çalıĢanın, kendi imkânları ile almıĢ olduğu 

kumaĢı dinlenme sürelerinde gömlek olarak üretmesi ve bunu satması rekabet sayılmamalıdır. 

V) Sır Saklama Borcu 

ĠĢçi iĢ görme borcunu yerine getirirken iĢverenin mesleki ve ticari sırlarına vakıf olur. 

Öğrendiği bu bilgileri üçüncü bir kiĢiye karĢı açıklamamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük iĢ 

sözleĢmesi sona erdikten sonra da devam eder
435

. ĠĢçinin bu sırları nasıl öğrendiği pek önemli 

değildir. Öğrendiği tüm olaylar ve iĢverenin kendisinden saklamasını istediği sırları, sır 

saklama kapsamına girmektedir
436

. Bir iĢ iliĢkisinde sırrın ne olduğunun belirlenebilmesi için 

Ģu unsurlar bulunmalıdır. Sır olarak nitelendirilen bilginin herkes tarafından bilinmemesi, bu 
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bilginin iĢ ile bağlantısının olması, iĢverenin bu bilgiyi sır olarak saklama iradesinin olması ve 

iĢverenin haklı bir menfaatinin olması gerekir
437

. 

Mesleki ve ticari sır, iĢyerinin kendisine has baĢkalarının bilmediği imalat usullerini 

ifade eder. Bu sırlar iĢ iliĢkisinin sona ermesinden sonra da saklanmalıdır
438

 (TBK. m.396/4). 

Saklanması gereken sırlara, üretim ve üretim süreci, satıĢ organizasyonu ve müĢteri sırları gibi 

her türlü ticari, mali ve kiĢisel bilgiler girebilir
439

. 

Sır niteliğindeki bilgilerin sızdırılması bildirimsiz fesih hakkını verir. ĠĢveren veya 

iĢyeri için gerçekten sır teĢkil eden hususun herhangi bir kiĢiye sızdırılması, o kiĢinin bundan 

yararlanabilecek olması durumunda yeterli sayılmalıdır
440

. Klasik anlamda iĢyerinde çalıĢan 

iĢçi yapılan iĢin sadece bir bölümüyle ilgilenir. Örneğin tekstil sektöründe çalıĢan bir iĢçi ütü 

iĢi yapıyorsa sadece ütü iĢini bilir. Diğer çalıĢma bölümleri ile ilgili bilgi sahibi değildir. Evde 

çalıĢmanın niteliği gereği yapılan iĢin her safhasında iĢçi, iĢ görmeye iliĢkin bütün mesleki 

sırra vakıf olacaktır. Çünkü iĢveren bir anlamda evde çalıĢana iĢi ve standartlarını bir kül 

halinde bildirmektedir. ĠĢin bütün safhası hakkında bilgi sahibi olan evde çalıĢanın sır saklama 

borcunun kapsamı ve önemi fazladır. 

2) ĠġVERENĠN BORÇLARI 

I) Ücret Ödeme Borcu 

ĠĢverenin belki de en önemli borcunu teĢkil eden ücret ödeme borcu, kanun koyucu 

tarafından önemsenmiĢ hukuki alt yapısı sadece iĢ sözleĢmesine ve taraflara bırakılmamıĢ 

özellikle TBK ve ĠĢ Kanununda detaylı düzenlemeler yapılmıĢtır
441

. 

Her Ģeyden önce hukuken ücret, iĢçi tarafından yapılan iĢin görülmesi neticesinde iĢçiye 

verilen ücrettir
442

. Klasik ve liberal anlayıĢın olduğu dönemlerde ücret sıradan bir borç olarak 

kabul edilmiĢtir. Daha sonraları ücretin iĢçinin ve ailenin yegâne geçim kaynağı olduğu ve 

ücretin sosyal karakterinin var olduğu kabul edilmiĢtir. ÇağdaĢ iĢ hukukunda ücret iĢçi ve 
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ailesinin yaĢam düzeylerini mümkün olanın en üstünde iyileĢtirmeyi; hasta, izinli, sakat, iĢsiz 

ya da yaĢlı tüm çalıĢanların ücretinin devamlılığını sağlamaktır
443

 (TBK. m.467). 

Evde çalıĢanı aralıksız olarak çalıĢtıran iĢveren, iĢçinin üretmiĢ olduğu ürünü kabul 

etmezse veya iĢçinin kusuru olmaksızın iĢ görmesini engellerse bu durumda iĢçinin ücretini 

ödemekle yükümlüdür. Diğer durumlarda, iĢveren ücret ödemekle yükümlü değildir
444

. 

ĠĢveren evde çalıĢana her yeni iĢ veriĢinde ödeyeceği ücreti yazılı olarak bildirmek 

zorundadır. Yazılı bildirimin yapılmaması halinde alıĢılmıĢ bedel ve ücret ödenir
445

 (TBK. 

m.462). 

A) Ücret Ödeme Zamanı 

ĠĢçiye ücret ödeme borcu kural olarak iĢveren tarafından yerine getirilir
446

 (ĠĢ Kanunu 

m.32/1). Ücret iĢin yapılmasından sonra ödenir
447

. ĠĢveren ücret ödemesini en geç ''ayda bir'' 

yapmak mecburiyetindedir. ĠĢ sözleĢmesi ve toplu iĢ sözleĢmesi ile bu süre ''bir haftaya'' 

kadar düĢürülebilir
448

 (ĠĢ Kanunu m.32/5). TBK'ya göre evde çalıĢma sisteminde yapılan iĢin 

ücreti, evde çalıĢan iĢveren tarafından aralıksız çalıĢtırıldığı takdirde on beĢ günde bir veya 

iĢçinin rızasıyla ayda bir ödenir. Aralıklı çalıĢtırılması halinde ürünün iĢverene her tesliminde 

ödenir
449

 (TBK. m.466/1).   

B) Ücretin Ödenme ġekli 

ĠĢ Kanunu, TBK ve Ücret, Prim, Ġkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü Ġstihkakın 

Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte
450

 iĢçiye ödenecek ücretin çalıĢan iĢçi 

sayısının beĢi aĢması halinde bankadan ödenmesi zorunludur. Usulüne uygun olarak ve 

zamanında yatırılan ücret ve eklerinden iĢverenin sorumluluğu doğmaz
451

. ĠĢçi sayısının beĢin 

altında olması halinde ücretin nerede ödeneceğini hususunda ise kanunda açık bir hüküm 

bulunmamaktadır. Bu durumda daha az sayıda iĢçi çalıĢtırılan yerlerde ücretler kural olarak 
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iĢyerinde ödenir. Ancak bu durumda da banka aracılığıyla ücret ödemesi yapılabilir
452

. 13 

Eylül 2018 tarihinde yayınlanan CumhurbaĢkanlığının 85 sayılı kararı ile 32 Sayılı Türk 

Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kararda değiĢiklik yapılarak, Türkiye‟de yerleĢik 

kiĢiler arasında yapılacak hizmet sözleĢmelerinde sözleĢme bedeli ve bu sözleĢmelerden 

kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz veya döviz cinsinden 

kararlaĢtırılamayacağı düzenlenmiĢtir. Karara göre değiĢiklik öncesi akdedilmiĢ yürürlükteki 

sözleĢmelerde döviz cinsinden kararlaĢtırılmıĢ bedeller, kararın yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren 30 gün içinde Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecektir
453

. 

ĠĢveren iĢçiye yapmıĢ olduğu ücret ödemelerini her ne kadar banka üzerinden ödemiĢ 

olsa bile, ücret hesabını gösterir imzalı veya iĢyerinin özel iĢaretini taĢıyan bir pusula veya 

belge vermek mecburiyetindedir. Bu pusulada ücret kalemlerinin ayrı ayrı ve eksik olmayacak 

Ģekilde düzenlenmesi gereklidir
454

 (ĠĢ Kanunu m.37/1-2). 

C) Ücretin Ödenmemesi 

Kusuru olmasa bile tamamen veya kısmen ücret ödeme borcunu yerine getiremeyen 

iĢveren TBK'da düzenlenmiĢ borçlu temerrüdüne düĢer. ĠĢçi bu durumda sözleĢmeyi 

bildirimsiz feshedebilir. Ücret ödememeye iliĢkin temerrüdün devam etmesi halinde, kanunda 

bildirimsiz fesih için öngörülen altı günlük süre baĢlamaz. Temerrüdün ortadan kalkması 

halinde kalktığı günden itibaren altı günlük bildirimsiz fesih süresi baĢlayacaktır
455

. 

Kanun veya sözleĢmeyle belirtilen tarihte mücbir (zorlayıcı) neden bulunmaksızın 

ödeme yapılmaması halinde, ĠĢ Kanunun 34. maddesine göre iĢveren yirmi gün içerisinde 

ücret ödeyebilme imkânına kavuĢmuĢ olacaktır
456

. Ücretin zamanında ödenmemesi halinde ĠĢ 

Kanunu (m.34) gereğince iĢçinin iĢ görmekten kaçınma hakkı mevcuttur
457

. ĠĢçinin 

çalıĢmaktan kaçındığı döneme ait ücret isteme hakkı yoktur. Çünkü ĠĢ Kanunu ücretin ancak 

çalıĢılan dönemler için ödeneceğini açıkça düzenlemiĢtir
458

. 

                                                           
452

  NARMANLIOĞLU, s.304; SÜZEK, s.412 vd.; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.113 vd.; 

TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.121. 
453

  ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT,  s.322. 
454

  SÜZEK, s.415; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.124-126; NARMANLIOĞLU, s.306; ÇARHOĞLU, s.34; 

TAN, s.36. 
455

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.113; NARMANLIOĞLU, s.308; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.116 vd. 
456

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.113; NARMANLIOĞLU, s.310; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.120. 
457

  TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.116; NARMANLIOĞLU, s.310. 
458

  SÜZEK, s.435; NARMANLIOĞLU, s.311; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.112; Basın ĠĢ Kanunu‟nda ise 

iĢçiye ücretinin peĢin olarak çalıĢmadan önce ödeneceği düzenlenmiĢtir. 
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D) Ücrette ZamanaĢımı 

ĠĢçinin ücret alacakları için kanun beĢ yıllık zamanaĢımı düzenlemiĢtir. ĠĢçinin 

iĢyerinde çalıĢıyor olması zamanaĢımını kesen bir sebep değildir
459

. 

E) Ücrette Takas, Haciz, Devir ve Temlik 

Kural olarak ücret alacağı takas edilemez (TBK. m.407/2). ĠĢçinin iĢverenin aleyhine iĢ 

görme esnasında kasten vermiĢ olduğu zararlar için takas yasağı yoktur. Ancak bu takas oranı 

ücretin haczedilebilir kısmını geçemez
460

.  

ĠĢçinin ücretinin dörtte birinden fazlası haczedilemez (ĠĢ Kanunu m.35). Kanunen 

ücretin saklı kısmı belirlenirken iĢçinin bakmakla mükellef olduğu aile birey sayısı hâkim 

tarafından gözetilir. Saklı kısım dıĢında kalan miktarın nispet oranına kadar haczi mümkün 

olabilir
461

. Devir ve temlik içinde aynı hükümler geçerlidir
462

. Ancak bunun bir takım 

istisnaları mevcuttur. Kanunda nafaka borçları bu sınırlamanın dıĢında tutulmuĢtur. Ayrıca 

borçlunun kanuni orandan daha fazla haciz uygulanmasına yazılı rıza göstermesi halinde 

kanuni orandan daha fazla miktarda haciz uygulanabilir
463

.  

II) ĠĢçiye Malzeme ve ĠĢ Sağlama Borcu 

ĠĢveren iĢini görmek üzere hazır bulunan iĢçiye, gerekli araç gereç ve malzemeyi 

hazırlamak zorundadır. ĠĢveren malzeme ve iĢ sağlama borcunu yerine getirmediği takdirde 

iĢi kabulden kaçınmıĢ sayılır
464

.  Ancak bu kural malzeme temin edilmesi açısından kesin bir 

kural değildir. Örf adet, iĢin niteliği vs. gibi nedenlerle iĢçi tarafından malzeme sağlanması 

gerekebilir
465

(TBK m.413). ĠĢveren tarafından iĢçiye temin edilen araç gereç ve malzemenin 

mülkiyeti iĢverene aittir
466

. ĠĢveren tarafından evde çalıĢana teslim edilen malzeme ve iĢ araç 

gereçlerinde teslimden sonra meydana gelecek zararlar evde çalıĢan tarafından karĢılanmak 

zorundadır
467

 (TBK. m.464/3). 

                                                           
459

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.115; NARMANLIOĞLU, s.307; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.123; 

SÜZEK, s.416 vd. 
460

  TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.129; SÜZEK, s.426; NARMANLIOĞLU, s.313. 
461

  SÜZEK, s.424 vd.; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.131; NARMANLIOĞLU, s.313 vd. 
462

  Detaylı bilgi için bkz. NARMANLIOĞLU, s.315 vd.; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.131; SÜZEK, s.425. 
463

  TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.131; SÜZEK, s.424 vd.;  NARMANLIOĞLU, s.314. 
464

  NARMANLIOĞLU, s277 vd.; SÜZEK, s.517 vd.; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.150; 

DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.123; ALP, s.95; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT,  s.217. 
465

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.123; SÜZEK, s.518; ALP, s.95; DULAY, Evde ÇalıĢma, s.203; EREN, 

Özel, s.573; EYRENCĠ/BAKIRCI, s.25; 1989 Tarihli ILO Ev ÇalıĢmasına ĠliĢkin Raporda ''Malzeme ve 

araçların teminine gelince, bazı durumlarda evde çalıĢanların kendi araçları mevcutken, bazılarında iĢveren 

araçları ödünç verebilir veya kiralayabilir. Benzer olarak, evde çalıĢanlar hammaddelerini dıĢarıdan veya 

iĢveren veya taĢerondan satın alabilirler ve bitmiĢ veya yarı iĢlenmiĢ ürünleri onlara tekrar satabilirler.'' 

(DULAY, Evde ÇalıĢma, s.124). 
466

  ÇARHOĞLU, s.24; GÜZEL, s.98. 
467

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.153. 



75 

 

Evde çalıĢmada gerekli malzeme ve araçlar genel olarak iĢveren tarafından sağlanır.
468

 

Ancak malzeme evde çalıĢan tarafından sağlanacak ise kendisine bu eyleminden dolayı ne 

kadar miktarda ödeme yapılacağı iĢveren tarafından yazılı olarak bildirilmelidir
469

. Sağlanan 

alet ve malzemenin iĢin niteliğine uygun olması gerekir. Hiç tedarik yapılmaması, iĢin 

görülmesi için elveriĢli olmaması veya zamanında temin edilmemesi iĢçiye çalıĢmadan ücret 

isteme hakkı verecektir
470

. 

Malzemenin ve araç gereçlerin iĢveren tarafından sağlanması halinde, evde çalıĢan özen 

yükümlülüğüne uygun olarak bunları kullanmakla yükümlüdür. Eğer temin edilen malzeme 

ve araç gereçlerde ayıp var ise durumu hemen iĢverene bildirmek mecburiyetindedir
471

 (TBK. 

m.464/2). ĠĢçi iĢveren tarafından kendisine sağlanan malzeme ve iĢ araç gereçlerini kusuru 

nedeniyle kullanılamaz hale getirirse bu durumda zararı tazmin etmekle yükümlüdür
472

. 

ĠĢverenin parça baĢına çalıĢan iĢçilere yeterli iĢ sağlama mükellefiyeti kanunda (TBK. 

m.411) açıkça düzenlenmiĢ bulunmaktadır
473

. Buna göre iĢveren iĢçiye iĢ sağlayamazsa, 

iĢçinin çalıĢmadığı sürenin karĢılığını ödemek zorundadır. Eğer ücretin miktarı tespit 

edilemiyorsa bu durumda çalıĢtığı döneme ait ücret emsal alınır ve o ücrete eĢ değer ödeme 

yapılır
474

. 

III) EĢit Davranma Borcu 

EĢit davranma borcu iĢverenin buyruğunda çalıĢtırdığı iĢçilere ayrım yapmasını 

gerektiren makul nedenlerin yokluğunda, aynı durum ve konumdaki iĢçilerine eĢit 

davranması, daha doğrusu iĢçiler arasında keyfi ayırım yapmaması anlamına gelmektedir
475

. 

Bir diğer ifadeyle eĢit davranma borcu, eĢit verimle çalıĢan ve aynı nitelikteki iĢçiler için söz 

konusu olur; yoksa iĢyerinde çalıĢan bütün iĢçilere aynı düzeyde haklar ve imkânlar 

sağlanması Ģeklinde bir anlam taĢımaz
476

. Uzaktan çalıĢmada dolayısıyla evde çalıĢmada 

                                                           
468

  EREN, Özel, s.573; ZEHĠR, s.36 vd.; NOYAN, s.122; ÜZÜMCÜ, s.45; YAVUZ, s.80; ġEN, s.50; 

KARLIDAĞ, s.31. 
469

  ĠKĠZLER, s.160; KARACA, s.386; GÜLVER, s.108 vd.; TAN, s.36; Türk Borçlar Kanunu m.462; ILO 

184 Sayılı Evde ÇalıĢma Tavsiye Kararının Genel Hükümler bölümü 5. maddesinde evde çalıĢanın, kendi 

istihdamının özel koĢulları hakkında yazılı olarak ya da baĢka uygun bir Ģekilde ulusal yasa ve uygulama 

hakkında haberdar edilmesi gerekmektedir. Bu bilgilendirmede, iĢveren ve varsa aracı adı ve adresi, ücret 

oranı veya cetveli ve hesaplama yöntemleri ve son olarak yapılacak iĢin türü olmalıdır. 
470

  SÜZEK, s.518; NARMANLIOĞLU, s.278; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.150; ANDAÇ, s.40; 

ÇARHOĞLU, s.34; KARACA, s.387; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT,  s.217. 
471

  EREN, Özel, s.573; ZEVKLĠLER, s.483. 
472

  ZEVKLĠLER, s.483. 
473

  ANDAÇ, s.39; SÜZEK, s.397. 
474

  ĠKĠZLER, s.161. 
475

  NARMANLIOĞLU, s.323; SÜZEK, s.493 vd.; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.116;  

TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.142; ALP, s.96; DULAY, Uzaktan ÇalıĢma, s.165. 
476

  SÜZEK, s.493 vd.; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.117; NARMANLIOĞLU, s.327;;  DULAY, Evde 

ÇalıĢma, s.243; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.142. 
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iĢveren, tipik iĢ sözleĢmesine göre çalıĢanla evde çalıĢana aynı derecede eĢit davranmak 

zorundadır
477

 (ĠĢ Kanunu m.14/2). 

ĠĢveren iĢçinin ihtisas alanına, öğrenim durumuna, kabiliyet ve yeteneği gibi özel 

vasıflarına göre farklı uygulama yapabilir. Bu uygulamalar eĢit davranma borcuna aykırılık 

oluĢturmaz
478

. ĠĢveren uzaktan çalıĢan iĢçiye gerekli özel eğitimleri vermek ve klasik anlamda 

iĢyerinde çalıĢan iĢçiyle aynı kariyer olanaklarını sağlamakla yükümlüdür
479

. 

ĠĢ Kanunu ''eşit davranma ilkesi'' kavramına (m.5) özel olarak yer vermiĢ, iĢverenin bu 

ilkeye aykırı davranması halinde iĢçiye özel bir tazminat talep hakkı tanımıĢ, ayrıca iĢçinin 

iĢverenin ayrımcı davranıĢı dolayısıyla yoksun kaldığı haklarını isteyebilme hakkı 

tanımıĢtır
480

 (ĠĢ Kanunu m.5/6). 

Genel manada eĢit davranma borcu, iĢe giriĢte ve çalıĢma Ģartlarının oluĢturulmasında 

ve uygulanmasında ve iĢ iliĢkisinin sona ermesinde, iĢçinin biyolojik durumu ve iĢin gereği 

dolayısıyla meydana gelen sebepler gerektirmedikçe cinsiyet ve gebelik nedeniyle farklı iĢlem 

yapılmamasını ve eĢit durumdaki kiĢilere eĢit davranılmasını kapsar
481

. ĠĢçinin sendikalı 

olması veya olmaması da iĢverenin evde çalıĢanı emsal iĢçiye göre farklı iĢleme tabi 

tutmasına izin vermemektedir. Ancak toplu iĢ sözleĢmesi kapsamında iĢçiye verilen mali 

haklar müstesnadır
482

. 

IV) ĠĢçiyi Koruma Borcu 

KiĢisel niteliği ön planda olan iĢ sözleĢmesinde iĢverenin diğer bir borcu, iĢçinin 

kiĢiliğinin korunması ve kiĢisel haklarına saygı gösterme borcudur. ĠĢçiyi koruma borcu, 

iĢçinin gerek maddi gerekse manevi varlığı yönünden korunması ve iĢçinin insana yakıĢır bir 

Ģekilde çalıĢtırılmasını anlatır
483

. TBK'da (m.417) iĢveren iĢçinin kiĢiliğini korumak ve saygı 

göstermek ve iĢyerinde dürüstlük ilkesine uygun önlem almakla özellikle iĢçillerin psikolojik 

ve cinsel tacize uğramamaları ve bu ve bu tür tacizlere uğramıĢ olanların daha fazla zarar 

görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
484

  

                                                           
477

  DULAY, Uzaktan ÇalıĢma, s.165. 
478

  NARMANLIOĞLU, s.328; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.144; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.169; 

SÜZEK, s.496 vd. 
479

  DULAY, Uzaktan ÇalıĢma, s.166. 
480

  NARMANLIOĞLU, s.324; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.118;  TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.146; 

SÜZEK, s.507 vd. 
481

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.117; NARMANLIOĞLU, s.325; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.142; 

SÜZEK, s.501 vd. 
482

  NARMANLIOĞLU, s.328 vd.; SÜZEK, s.508 vd.; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.119; STĠSK m.25/2. 
483

  SÜZEK, s.437; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.120; NARMANLIOĞLU, s.320; 

TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.132; ALP, s.97; DULAY, Uzaktan ÇalıĢma, s.161. 
484

  ''Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 332'inci maddesinde iĢçinin, iĢ görme yükümlülüğü çerçevesinde 

maruz kalacağı tehlikelere karĢı iĢverenin gerekli tedbiri alması gerektiği hususu düzenlenmiĢti. Bu 

düzenleme, iĢverenin iĢçiyi koruma (gözetme) borcunun temelini oluĢturuyordu. Buna karĢılık 6098 sayılı 
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ĠĢçiyi koruma borcunun kapsamına örnek olarak; iĢçinin hayatının korunması, 

sıhhatinin korunması, çıkarlarının korunması, iĢten zarar görmesinin önlenmesi gibi 

yükümlülükler örnek olarak gösterilebilir. ĠĢverenin iĢçiyi koruma borcu görüleceği üzere 

geniĢ kapsamlı bir borç olup, bu borcun kapsamını önceden belirlemek pek mümkün 

değildir
485

.  

A) KiĢisel Verilerin Korunması 

ĠĢverenin iĢçiyi koruma ve gözetme, iĢçinin kiĢilik değerlerine saygı gösterme borcu 

kapsamında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da iĢçinin kiĢisel verilerinin 

korunmasıdır
486

. 2010 yılında yapılan Anayasa değiĢikliği ile herkes kendisine iliĢkin kiĢisel 

verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir
487

 (Anayasa m.20/3). 6098 Sayılı KiĢisel 

Verilerin Korunması Kanunu
488

 çıkarılmıĢ ve kiĢisel verilerin korunması ile ilgili özel 

düzenlemeler getirilmiĢtir
489

. Kanuna (m.3/1-d) göre kiĢisel veri, kimliği belirli veya 

belirlenebilir gerçek kiĢiye iliĢkin her türlü bilgidir
490

. Kanun kiĢisel verileri özel nitelikli 

kiĢisel veri ve özel nitelikli olmayan kiĢisel veri olarak ikiye ayırmıĢtır
491

.  

ĠĢveren iĢçiye ait kiĢisel verileri ancak iĢçinin yatkınlığıyla veya iĢ sözleĢmesinin ifası 

için zorunlu olduğu ölçüde kullanabilir
492

 (TBK m.419). Evde çalıĢmada iĢ görme borcunun 

yerine getirildiği yerin aynı zamanda iĢçinin konutu olması sorunlara yol açabilmektedir. 

Evde çalıĢanın özel hayatını da sürdürdüğü evinin aynı zamanda iĢyeri olması, evde çalıĢanla 

ilgili toplanan kiĢisel verilerin korunmasını daha hassas hale getirmektedir
493

. 

ĠĢ hukuku açısından kiĢisel veri, iĢçi ile iliĢkilendirilebilen, iĢçinin özel ya da mesleki 

yaĢamına dair tüm bilgi, iĢaret ve notlar Ģeklinde tanımlanabilir. Buna göre iĢçinin kimlik 

bilgileri, mahkûmiyet durumu, siyasi ya da sendikal faaliyetleri, sağlık ve hastalık durumu, e 

posta yazıĢmaları, dini, ırkı, cinsel eğilimi vb. konular kiĢisel veri kapsamında yer 

                                                                                                                                                                                 

Türk Borçlar Kanunu'nda 'ĠĢçinin KiĢiliğinin Korunması' baĢlıklı 417'nci maddesinde psikolojik taciz 

terimine açıkça yer verilmiĢ ve iĢçinin kiĢiliğinin korunması yoruma yer vermeyecek biçimde özel olarak 

düzenlenmiĢtir.'' (YHGK, E.2015/22-2274, K.2018/1428, KT.04.10.2018, CORPUS, ET.12.12.2018, 

(Çevrimiçi)). 
485

  TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.132; SÜZEK, s.438 vd.; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.120 vd.; 

NARMANLIOĞLU, s.320. 
486

  ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT,  s.352. 
487

  NARMANLIOĞLU, s.322; SÜZEK, s.441 vd. 
488

  R.G., 07.04.2016, 29677.  
489

  GÜMRÜKÇÜOĞLU, Yeliz Bozkurt, ĠĢ ĠliĢkisinde ĠĢçinin KiĢisel Verilerinin Korunmasına ĠliĢkin 

Sorunlar ve KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu,  Editör: YENĠSEY, Kübra Doğan/EMRAĞ, Seda 

ErgüneĢ, ĠĢ Hukukunda Yeni YaklaĢımlar, Beta Yayınevi, 2017, Ġstanbul, s.20 vd.; 

ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT,  s.355. 
490

  GÜMRÜKÇÜOĞLU, s.20; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT,  s.355. 
491

  ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT,  s.355. 
492

  ĠKĠZLER, s.160; DULAY, Evde ÇalıĢma, s.223. 
493

  DULAY, Uzaktan ÇalıĢma, s.163; DULAY, Evde ÇalıĢma, s.223. 
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almaktadır
494

. ĠĢçinin kiĢisel verileri kural olarak rızası olmadıkça iĢlenemez
495

. ĠĢçi kiĢisel 

verileri iĢlenmiĢse, bu bilgileri talep etme, kiĢisel verilerinin amacına uygun olup olmadığını 

öğrenme, kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢileri bilme, kiĢisel verilerin düzeltilmesini ve 

silinmesini isteme gibi haklara sahiptir. KiĢisel verilerinin kanuna uygun olarak tutulması 

nedeniyle uğramıĢ olduğu zararı isteme hakkına sahiptir
496

. 

B) ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması 

6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‟nda
497

 iĢverene mesleki risklerin önlenmesi, 

eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri alarak iĢçiyi koruma ve iĢ sağlığı ve güvenliği 

sağlama borcu yüklenmiĢtir
498

. ĠĢ Kanununda 2016 yılında yapılan değiĢiklik (m.14/6) ile 

iĢverenler evde çalıĢanlarla ilgili iĢ sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalıĢanı 

bilgilendirmeli, gerekli eğitimi vermelidir. ĠĢveren sağlık gözetimini sağlamalı ve sağladığı 

ekipmanla ilgili gerekli iĢ güvenliği tedbirlerini almalıdır
499

. Evde çalıĢmada iĢe iliĢkin risk 

faktörleri genellikle belirsizdir. Uygulamada iĢveren ya da aracılar, iĢçilere hiç koruyucu 

malzeme vermezler. Sağlık ve güvenliğe dikkat etmezler. ÇalıĢmanın aile konutunda yapıldığı 

düĢünüldüğünde sadece iĢçi değil aile bireyleri de tehlike altına girer
500

. Birçok batı ülkesinde 

evde çalıĢma Ģartlarının iĢ sağlığı ve güvenliğine uygun olmaması halinde mevzuatları 

gereğince evde çalıĢma yaptırılmamaktadır
501

.  

Evde çalıĢmada iĢveren iĢçiye, iĢ sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirme yapmalı 

ve eğitim vermeli, iĢ araç ve gereçlerini bakımını zamanında ve tam yapmalıdır. Evin 

çalıĢmaya uygun olacak Ģekilde elektrik tesisatı gibi altyapı iĢlerini zamanında ve tam 

yapmalıdır
502

. Evde iĢveren için yapılan iĢ sırasında meydana gelen kazadan dolayı, yapılan iĢ 

ile kaza arasında uygun illiyet bağının bulunması halinde iĢ kazası sayılmalıdır
503

. Ancak evde 

çalıĢmanın niteliği gereği evde meydana gelen her kazanın iĢ kazası olacağını söylemek 

mümkün değildir. Burada iĢ kazasının var olup olmadığını belirlemede önemli olan husus, 

kazanın iĢveren için yapılan iĢ nedeniyle meydana gelmesidir. ĠĢverenin evde meydana gelen 

iĢ kazasını engellemek ve önlem almak için bazı durumlarda imkânı ve yetkisi yoktur. Bu 
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sebeple iĢ kazasının meydana gelmesinde iĢçinin kusurunun olması halinde TBK (m.52) 

gereğince iĢverenin tazminat sorumluluğu azalır veya ortadan kalkar
504

.  Evde çalıĢmada iĢ 

sağlığı ve güvenliği sadece çalıĢanlar açısından değil, evde çalıĢanla beraber evi paylaĢan 

kiĢiler özellikle çocuklar açısından da çok önemlidir. Bu nedenle evde çalıĢmada iĢ sağlığı ve 

güvenliğine verilen önem  klasik anlamdaki çalıĢmaya göre daha fazla olmalıdır
505

. ILO 177 

numaralı sözleĢmesi ve 184 numaralı tavsiyesinde iĢ sağlığı ve güvenliğine iliĢkin mevzuatın 

evde çalıĢmaya uygulanacağı hüküm altına alınmıĢtır. ĠĢverenler evde çalıĢanı iĢ sağlığı ve 

güvenliği açısından bilgilendirecektir. ĠĢveren evde çalıĢana potansiyel tehlikeleri ve 

alınabilecek önlemleri anlatmak ve bu konular hakkında gerekli eğitimi vermekle 

yükümlüdür. ĠĢveren tarafından iĢçiye sağlanan malzeme ve araç gereçlerin iĢ güvenliği ve 

sağlığı standartlarına uygun olması gerekir. Evde çalıĢana iĢle ilgili her türlü koruyucu 

donanım ücretsiz olarak iĢveren tarafından verilmelidir
506

. 

ĠĢ güvenliği denetimindeki eksiklik ve yetersizlikler, uzaktan çalıĢan iĢçilerin sağlık ve 

güvenlikleri için en önemli sorunlardandır. ĠĢ müfettiĢleri tarafından evde çalıĢanın 

denetlenmesi sorun teĢkil etmektedir. Evde çalıĢan evinin denetimi için izin vermediği sürece 

denetleme yapılamaz
507

.  

V) Ürünü Kabul Etme Borcu 

ĠĢveren, iĢçinin üretmiĢ olduğu malı teslim almak zorundadır. Teslim aldığı bu malı 

teslim tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde incelemelidir. Ġnceleme sonucunda malda ayıp 

çıkması halinde iĢçiye bildirir. Bildirim yapılmamıĢsa mal mevcut haliyle kabul edilmiĢ 

sayılır
508

. Gizli ayıplar için 1 haftalık hak düĢürücü süre uygulanmaz
509

.  ĠĢveren tarafından 

iĢçiye yapılan ayıp ihbarının, ayıbın evde çalıĢan tarafından incelenebilmesine imkân 

sağlayacak ölçüde açık olması gerekir
510

. Ayıpların bildirilmesi Ģekle bağlı değildir. 1 haftalık 

süre hak düĢürücü süre olup hâkim tarafından resen dikkate alınmalıdır
511

. 1 haftalık hak 

düĢürücü süre nispi emredici hükümdür. SözleĢmeyle bu sürenin kısaltılması mümkün 

olmakla birlikte iĢçi aleyhine uzatılması mümkün değildir
512

.  ĠĢveren evde çalıĢana iĢ 
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verirken ya da evde çalıĢan üzerindeki gözetim ve denetim hakkını kullanırken hangi iletiĢim 

araçlarını kullanıyorsa, ayıp için öngörülen bildirimi de o Ģekilde kullanabilir.  

3) EVDE ÇALIġMANIN DÜZENLENMESĠ 

I) ÇALIġMA SÜRELERĠ 

A) Genel Olarak 

ĠĢçilerin tabiatı (bedeni kudret ve organizmasının yetersizliği) itibariyle sürekli 

çalıĢması mümkün değildir.  ÇalıĢan kiĢi dinlenmeye ihtiyaç duyar
513

. Verimliliğin artırılması, 

iĢçi sağlığının korunması, iĢçiye sosyal ihtiyaçlarını karĢılaması için süre tanınması gibi 

sebepler, çalıĢma sürelerinin düzenlenmesindeki önemli aktörlerdir
514

.  

ÇalıĢma süresi iĢçinin çalıĢtırıldığı iĢte iĢverenin emrine girdiği andan çıktığı ana kadar 

geçirdiği süredir
515

. Bir diğer ifadeyle iĢçi iĢgücünü iĢverenin emrine tahsis ettiği andan 

itibaren ister fiili olarak çalıĢsın ister çalıĢmasın, bu süre zarfında geçirdiği bütün süreler 

çalıĢma süresinden sayılır
516

. Farazi çalıĢma süresi, iĢçinin fiilen çalıĢmadığı, iĢ görme 

borcunu fiilen ifa etmediği halde iĢverenin emri altında her an iĢ görme borcunu ifaya hazır 

vaziyette olduğu, kanun koyucunun iradesi ile çalıĢma süresinden sayılan hallerdir
517

. 

Evde çalıĢmada günlük ve haftalık çalıĢma süreleri, ara dinlenmeleri, gece çalıĢmaları, 

tatil günlerinde çalıĢma, fazla çalıĢma gibi çalıĢma sürelerine iliĢkin hükümlerin uygulanması 

ve denetimi mümkün değildir
518

. Ancak evde çalıĢmanın ĠĢ Kanunu kapsamı içerisine 

alınması nedeniyle, her ne kadar uygulanmasında güçlüklerle karĢılaĢılsa da ĠĢ Kanunu 

hükümlerinin uygun düĢtüğü ölçüde evde çalıĢmaya uygulanması gereklidir. 

Günümüzde iĢin zaman ve mekân kavramına bağlı olmaksızın yapılabilmesi, çalıĢma 

hayatında özel yaĢam ile iĢ yaĢamı arasındaki sınırın kalkmasına neden olmuĢtur. Evde 
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çalıĢmada iĢin görüldüğü yerin ev olması itibariyle çalıĢma süreleri, dinlenme süreleri ve özel 

yaĢam ayrımı ortadan kalkmakta, bu kavramlar iç içe geçmektedir
519

. 

ÇalıĢma sürelerinin bizzat iĢçi tarafından belirlendiği evde çalıĢma sisteminde çalıĢma 

süreleri ile ilgili düzenleme yapılması uygun olmayabilir
520

. Uygulamada iĢin teslim süresinin 

iĢveren tarafından belirlendiği ve genellikle bu sürenin çok kısa olduğu ev çalıĢmasında uzun 

iĢ süreleri olağandır
521

. Evde çalıĢmada çalıĢma sürelerinin esnek olduğunu ve iĢçilerin 

kendilerine uygun saatlerde çalıĢabildiklerini söylemek mümkündür. ĠĢçinin ürettiği ürünlerin 

parça baĢı fiyatlarının çok düĢük olması, iĢçilerin para kazanmak için çok daha fazla 

üretmesine bu da uzun çalıĢma sürelerine neden olmaktadır
522

. 

Evde çalıĢanın çalıĢma sürelerini kendisinin belirleyebilmesi, onun için çok uzun bir 

çalıĢma süresine yol açmamalıdır. Bu nedenle evde çalıĢan iĢçinin çalıĢma süresinin 

belirlenmesi gerekir
523

. Evde tele çalıĢanlar açısından çalıĢma süreleri teknolojinin yardımıyla 

takip edilebilir
524

. Avrupa ülkelerinde uzaktan çalıĢmada ''güvene dayalı çalışma süresi'' 

modeli uzaktan çalıĢanların mesai süresinin tespit edilmesinde kullanılan yöntemlerden 

biridir
525

. Evde çalıĢmada emsal iĢçinin bir iĢi ne kadar sürede yapabileceği belirlenerek iĢ 

süresinin tespit edilmesi de mümkündür. 

Haftalık çalıĢma süresi ĠĢ Kanununa göre haftalık en çok 45 saattir. Bu süre aksi 

kararlaĢtırılmadığı sürece çalıĢma günlerine eĢit olarak bölünüp çalıĢılır. ĠĢçiler haftalık 

çalıĢma süresini sözleĢmeyle kanuni sürenin altına indirebilir fakat artıramazlar
526

. Evde 

çalıĢanlar hakkında da ĠĢ Kanununda belirlenmiĢ çalıĢma süreleri uygulanır. 

Haftalık çalıĢma süresi günlere eĢit olarak ya da farklı olarak dağıtılabilir
527

. Günlük 

çalıĢma süresi her durumda 11 saatten fazla olamaz. 11 saate kadar olan çalıĢmalar 

denkleĢtirme esasına tabidir. ĠĢ Kanununa ĠliĢkin ÇalıĢma Süreleri Yönetmeliğinde
528

 haftalık 

çalıĢma süresini çalıĢılan iĢ günlerine farklı Ģekilde dağıtılabilmesini sağlayacak denkleĢtirme 

yönteminin uygulanabilmesi tarafların anlaĢma koĢuluna bağlanmıĢtır. DenkleĢtirme süresinin 

iki aylık olduğunu bu sürenin toplu sözleĢme ile dört aya kadar artırılabileceği hüküm altına 

                                                           
519

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.163. 
520

  EYRENCĠ/BAKIRCI, s.38. 
521

  ÇARHOĞLU, s.26; ALP, s.103. 
522

  METĠN, s.108 vd.; ALP, s.44 vd. 
523

  ALP, s.103. 
524

  ALP, s.103; DULAY, Evde ÇalıĢma, s.163. 
525

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.168. 
526

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.124; SÜZEK, s.816 vd.; NARMANLIOĞLU, s.619 vd.;  

TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.154; ANDAÇ, s.141; KAMALIOĞLU, s.54. 
527

  SÜZEK, s.817 vd.; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.125 vd. 
528

  R.G., 06.04.2004, 25425.  



82 

 

alınmıĢtır
529

. Yargıtay denkleĢtirmenin açık değil örtülü bir beyanla da olabileceğini kabul 

etmiĢtir
530

. Güvene dayalı çalıĢma süresinin uygulandığı evde çalıĢmada iĢçinin denkleĢtirme 

yahut fazla çalıĢmaya dayalı herhangi bir hakkı bulunmaz
531

. Tüm iĢler ve iĢçiler için tek bir 

süre öngörmek, genel olarak azami sınırı belli edilen bir çalıĢma süresiyle yetinmek kuĢkusuz 

iĢ hukukunun amacına uygun değildir. Bazı iĢlerin özelliği onlar için farklı çalıĢma süreleri 

öngörülmesini gerektirmektedir
532

. Evde çalıĢmada çalıĢma süreleri ile ilgili sınırlamalar 

yapılırken dikkat edilmesi gereken husus, ev çalıĢanlarına makul bir gelir sağlamak için 

çalıĢma sürelerinin iĢin bitirilebilmesi için gereken gerçek sürelerle uyumlu olmasıdır
533

. 

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme ĠĢleri Yönetmeliğine
534

 göre yönetmelik 

kapsamına giren iĢler, iĢyerinin asıl iĢçileri tarafından ve esas iĢlerine ek olarak 

yürütülmelidir. Bu iĢ günlük çalıĢma süresinin baĢlamasından önce ve/veya sonra 

yapılmalıdır. Eğer hazırlama, tamamlama ve temizleme iĢi asıl iĢçiler tarafından çalıĢma 

süresi içinde yapılırsa, artıĢlı ücret ödenmez. Bu iĢte çalıĢma süresi normal çalıĢma süresine 

ek olarak günde en fazla iki saat olabilir. ÇalıĢılan süreye iliĢkin ücret yüzde elli zamlı Ģekilde 

ödenir
535

. Klasik anlamda bir iĢyerinde çalıĢan iĢçi iĢ görme borcunu iĢyerinde yerine getirir. 

Evinde herhangi bir temizlik iĢi olmaz. Hazırlama, tamamlama ve temizleme iĢleri Ģüphesiz 

evde çalıĢmada karĢılaĢılabilecek bir durumdur.  Öğretide hazırlama, tamamlama ve 

temizleme iĢlerinin evde çalıĢma süresinden sayılıp sayılmayacağı hakkında bir bilgi yoktur. 

Evde çalıĢan açısından ev, yaĢamını idame ettirdiği bir yer olmakla beraber aynı zamanda 

iĢyeridir. ĠĢçi evini yaĢamı için kullandıktan sonra iĢ görme borcunu ifa etmek için gerekli 

hazırlama ve temizlik iĢlerini yapmalıdır. ĠĢ baĢlamadan önce hazırlama, tamamlama ve 

temizleme iĢinin karĢılığı olarak iĢveren tarafından bir ücret ödenmemelidir. Çünkü iĢ 

ortamını iĢçi kendisi kirleterek temizlik yapılmadan çalıĢılmaz hale getirmiĢtir. Evde çalıĢanın 

iĢ görme borcunu yerine getirirken evinin kirlenmesi veya dağılması halinde çalıĢma süresinin 

sonrasında yapılan temizlik ve düzenleme iĢleri için iĢveren ücret ödemelidir. Çünkü iĢ görme 

borcunu yerine getirirken aynı zamanda yaĢamıĢ olduğu evi kirletmiĢ ve dağıtmıĢtır. Evde 

çalıĢanın iĢverenin iĢini görürken yapmıĢ olduğu masrafları (örneğin evde elektrik tüketimi) 
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nasıl iĢverenden isteyebiliyorsa, iĢ görmeden dolayı kirlenen ve dağıtılan evi temizleme iĢi 

için harcamıĢ olduğu beden gücünün karĢılığını iĢverenden almalıdır. 

B) Fazla ÇalıĢma ve Fazla Sürelerle ÇalıĢma 

TBK'ya (m.398) göre fazla çalıĢma iĢçinin rızası alınmadan yapılamaz. ĠĢçi dürüstlük 

kuralına aykırı olarak fazla çalıĢma yapmaktan kaçınamaz. ĠĢ Kanunu (m.41) ve ĠĢ Kanununa 

ĠliĢkin Fazla ÇalıĢma ve Fazla Sürelerle ÇalıĢma Yönetmeliğine
536

 (m.3) göre, haftalık kanuni 

çalıĢma süresi olan 45 saati aĢan süre fazla çalıĢma sayılır
537

. Yönetmeliğe göre, haftalık 

çalıĢma süresinin kanuni süre olan 45 saat süre altında belirlenmesi halinde, bu çalıĢma 

süresini aĢarak kanuni süre olan 45 saate kadar olan çalıĢmaya fazla sürelerle çalıĢma 

denmektedir
538

. ĠĢ Kanununda fazla çalıĢma ve fazla sürelerle çalıĢma yapılabilecek haller, 

fazla çalıĢmanın yapılmasının yasaklandığı durumlar ve yapılacak çalıĢmaların azami süresi 

gibi gerekler yanında iĢçinin rızasının alınması da Ģart olarak konulmuĢtur
539

. Diğer bir 

ifadeyle kanunda hangi Ģartlar altında zorunlu fazla çalıĢma ve fazla sürelerle çalıĢma 

yaptırılabileceği belirlenmiĢtir
540

. 

ĠĢ Kanunu bir yılda en fazla 270 saat fazla çalıĢma yapılabileceğini belirlemiĢtir. Fazla 

saatlerin hesaplanmasında yarım saatten az saatlerin yarım saat, tam saate ulaĢmayan sürelerin 

ise bir saat sayılması belirtilmiĢtir
541

.  

Yönetmeliğe (m.5/2) göre 18 yaĢını doldurmamıĢ iĢçiler, fazla çalıĢmanın sağlık sorunu 

oluĢturacağı belgelenen iĢçiler, gebe, yeni doğum yapmıĢ ve çocuk emziren kadınlara, kısmi 

süreli çalıĢanlara fazla çalıĢma yaptırılamaz
542

 (ĠĢ Kanunu m.41/8). 

Fazla ve fazla sürelerle çalıĢma için iĢverenin talebi açık olabileceği gibi kapalı da 

(zımni) olabilir. Aynı Ģekilde iĢçi iĢverenin bu talebini açık beyanla kabul edebileceği gibi 

zımni beyanlada kabul edebilir. Örneğin iĢçinin iĢverenin bilgisi dâhilinde fazla çalıĢma 

yapması ve iĢveren bu duruma karĢı çıkmaması halinde fazla çalıĢmanın olduğu kabul 

edilmelidir
543

. 

                                                           
536

  R.G., 06.04.2004, 25425. 
537

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.129; SÜZEK, s.836; ALTINAY, s.16; ANDAÇ, s.150; 

TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.157; NARMANLIOĞLU, s.644; DEMĠR/GERġĠL, s.85; YILDIZ, Esnek 

Üretim, s.115; SAKAL, s.30. 
538

  SÜZEK, s.836 vd.; NARMANLIOĞLU, s.644; ALTINAY, s.16; ANDAÇ, s.150 vd.; 

TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.157; DEMĠR/GERġĠL, s.85. 
539

  SÜZEK, s.838; NARMANLIOĞLU, s.645; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.160 vd; DEMĠR/GERġĠL, s.82. 
540

  Bu konu hakkında detaylı bilgi için ĠĢ Kanunu m.41 vd. bakılabilir. Ayrıca bkz. NARMANLIOĞLU, s.645 

vd.; ANDAÇ, s.150; SÜZEK, s.837 vd. 
541

  SÜZEK, s.839; ANDAÇ, s.151; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.130; NARMANLIOĞLU, s.647; 

YILDIZ, Esnek Üretim, s.115. 
542

  SÜZEK, s.841; NARMANLIOĞLU, s.650; ANDAÇ, s.151 vd.;  
543

  NARMANLIOĞLU, s.651; SÜZEK, s.837 vd. 
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Fazla ve fazla sürelerle çalıĢmada denkleĢtirme yapılabileceği gibi, fazla çalıĢma için 

%50 zamlı, fazla sürelerle çalıĢma için %25 zamlı ücrette ödenebilir
544

. Bunun yanında iĢçiye 

fazla çalıĢmalarının karĢılığı olarak serbest zamanda verilebilir. Bu süre fazla çalıĢmalarda 

fazla çalıĢılan her bir saat için bir saat otuz dakika, fazla sürelerle çalıĢmalarda her bir saat 

için bir saat on beĢ dakikadır
545

. 

Fazla ve fazla sürelere iliĢkin çalıĢma yaptığını iĢçi her türlü delil ile ispat edebilir
546

. 

Yargıtay bir iĢçinin uzun süre ve her gün aynı Ģekilde günlük çalıĢma süresinin üzerinde fazla 

çalıĢma yapmasının, hafta tatili ve genel tatillerde sürekli çalıĢmasının hayatın olağan akıĢına 

uygun düĢmediğini ve fazla çalıĢmalarda ''hakkaniyet indirimi'' denilen indirimin yapılması 

görüĢünü benimsemiĢtir
547

. 

ĠĢçinin fazla çalıĢma saatlerinde ürettiği parça veya iĢ miktarı belirlenebiliyorsa her bir 

fazla saat için yapılan parçayı veya iĢ miktarını karĢılayan ücret esas alınarak, ek ücret yani 

fazla çalıĢma ücreti hesap olunur. Bu usulün uygulanmasında zorluk çekildiği hallerde, parça 

baĢı veya yapılan iĢ miktarına ait ödeme döneminde meydana getirilen parça veya iĢ 

miktarları, o dönem içinde çalıĢılmıĢ olan normal ve fazla çalıĢma saatlerine bölünerek bir 

saate düĢen parça veya iĢ miktarı bulunur ve fazla çalıĢma ücreti bu miktar esas alınarak 

belirlenir
548

. Evde çalıĢmada da genel olarak parça baĢına ücret sistemi uygulandığından evde 

fazla çalıĢmanın kanun koyucu tarafından güvence altına alındığı söylenebilir
549

. 

Evde çalıĢmada çalıĢma süresi belirlenirken uygulanan sistem güvene dayalı çalıĢma 

sistemi ise burada fazla ve fazla sürelerle çalıĢma sisteminin uygulanması söz konusu 

olmayacaktır
550

.  

 

II) DĠNLENME SÜRELERĠ 

A) Ara Dinlenmesi 

Ara dinlenmesi genel manada iĢçinin yasal günlük çalıĢma süresi içinde kullanmıĢ 

olduğu dinlenme süreleridir
551

. ĠĢ Kanunu ara dinlenme sürelerinin miktarını belirlerken 

                                                           
544

  NARMANLIOĞLU, s.656-665; SÜZEK, s.845 vd.; ALTINAY, s.17; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.161-

165.; ANDAÇ, s.150-152; DEMĠR/GERġĠL, s.85 vd. 
545

  SÜZEK, s.846 vd.; DEMĠR/GERġĠL, s.85 vd.; YILDIZ, Esnek Üretim, s.115; ZEYTĠNOĞLU, s.198. 
546

  SÜZEK, s.842 vd.; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.162; NARMANLIOĞLU, s.657;  
547

  NARMANLIOĞLU, s.661; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.162; SÜZEK, s.843; Y22HD, E.2017/1928, 

K.2017/1325, KT.06.02.2017, CORPUS, ET.30.01.2019, (Çevrimiçi). 
548

 Fazla ÇalıĢma ve Fazla Sürelerle ÇalıĢma Yönetmeliği m.4/3; NARMANLIOĞLU, s.663; 

ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT,  s.218. 
549

  ALP, s.104 vd. 
550

  Editör: CENTEL, Tankut, ĠĢ Hukukunda Genç YaklaĢımlar, Onikilevha Yayınevi, 2018, Ġstanbul, s.245 vd. 
551

  TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.167; SÜZEK, s.852; ANDAÇ, s.148; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.133. 



85 

 

çalıĢma sürelerini dikkate almıĢtır. Buna göre dört saat veya daha kısa süreli iĢlerde on beĢ 

dakika, dört saatten fazla yedi buçuk saatten az olan iĢler için yarım saat, yedi buçuk saati 

aĢan iĢler için bir saat ara dinlenmesi vermektedir
552

. Ara dinlenmesinin aralıksız verilir
553

 (ĠĢ 

Kanunu m.68). 

Ara dinlenmeleri çalıĢma sürelerinden olmadığı için iĢverenin iĢçiye ara dinlenmesinde 

geçen zamanı için ücret ödeme borcu yoktur
554

 (ĠĢ Kanunu m.68/5). ILO‟nun 184 numaralı 

tavsiye kararında da evde çalıĢanın ara dinlenmesi hakkının olması gerektiği ifade 

edilmiĢtir
555

. Evde çalıĢanın çalıĢma süresi tespit edilebiliyorsa ya da yaptığı iĢin emsal iĢçi 

tarafından ne kadar sürede yapılabileceği tespit ediliyorsa ara dinlenmesi hakkına sahip 

olmalıdır. Ancak güvene dayalı çalıĢma süresi benimsenmiĢ ise bu durumda ara dinlenmesi 

hakkının olmadığını söylemek mümkün olacaktır. 

B) Bayram ve Genel Tatiller 

Evde çalıĢan bayram ve genel tatillerden emsal iĢçiler gibi yararlanma hakkına 

sahiptir
556

. Ramazan ve Kurban Bayramları dini tatil günleridir. 29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, YılbaĢı, 19 Mayıs Atatürk‟ü Anma 

ve Gençlik Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Hafta Tatili, tatil günleridir
557

. ILO‟nun 

184 numaralı tavsiye kararında da evde çalıĢanın bayram ve genel tatillerden faydalanma 

hakkının olması gerektiği ifade edilmiĢtir
558

. ĠĢçiler bu sürelerde çalıĢmadan ücrete hak 

kazanırlar
559

.  

Hafta tatili, iĢ iliĢkisinin tarafı olan iĢçinin haftanın altı iĢ gününde emeği ile iĢ görme 

borcunu yerine getirmesinin sonucunda oluĢan yorgunluk, gerginlik ve verimsizlik hallerinin 

ortadan kaldırılarak, yeni haftaya dinlenmiĢ olarak baĢlayabilmesinin sağlanması amacıyla, 

kendisine, ailesine ve özel hayatına zaman ayırabileceği hafta sonundaki dinlenme 

günüdür
560

. 

                                                           
552

  SÜZEK, s.852; ANDAÇ, s.148; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.133; NARMANLIOĞLU, s.675; 

TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.167. 
553

  SÜZEK, s.853; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.133; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.167; ANDAÇ, s.148. 
554

  NARMANLIOĞLU, 676; SÜZEK, s.853; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.133 vd.; ANDAÇ, s.149; 

TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.168. 
555

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.166. 
556

  ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT,  s.219. 
557

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.135 vd.; NARMANLIOĞLU, s.679 vd.; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.170 

vd.; SÜZEK, s.859 vd. 
558

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.166. 
559

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.135; SÜZEK, s.856. 
560

  TULUKÇU, N. Binnur, ĠĢ Hukukunda Dinlenme Hakkı, Adalet Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2012, s.198 

vd. 
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ĠĢ Kanuna göre iĢçinin 6 günden fazla çalıĢtırılamaması, iĢçinin haftada asgari 24 saat 

süren bir dinlenme verilmesi gerekir. Hafta Tatili Hakkındaki Kanuna
561

 göre kural olarak 

hafta tatili Pazar günüdür. Yani ülkemizde hafta tatili kural olarak Pazar günü kesintisiz 24 

saat olarak uygulanmaktadır
562

 (TBK m.421/1). Ulusal Bayram ve Genel Tatil günü olarak 

kabul edilen günlerde çalıĢma yapılması halinde iĢçi normal çalıĢma ücretlerinden bir kat 

fazlasıyla ücret alacaktır
563

 (ĠĢ Kanunu m.47/1).  

ĠĢçi günlük çalıĢma halinde hafta tatiline hak kazanır. Kanunda belirlenen çalıĢma 

süresinden daha az çalıĢan bir iĢçinin hafta tatili ücreti talep hakkı yoktur
564

. Parça baĢına, 

akort ve götürü usulle çalıĢan iĢçinin bir günlük tatil ücreti, bir ödeme süresinde kazandığı 

ücretin aynı süre içinde çalıĢtığı günlere bölünmesi suretiyle bulunur
565

. Tatil ücretinin 

ödendiğini ispat etmek iĢverene düĢer
566

. 

C) Yıllık Ücretli Ġzin 

ĠĢçilere devri (periyodik) dinlenme hakkı tanıyan, sosyal bir hak görünümünde olan 

yıllık ücretli izin hakkı, Anayasa‟da
567

 ĠĢ Kanununda ve kanuna dayanılarak çıkarılan Yıllık 

Ücretli Ġzin Yönetmeliğinde
568

 detaylı bir biçimde düzenlenmiĢtir. ILO‟nun 184 numaralı 

tavsiye kararında da evde çalıĢanın yıllık ücretli izin hakkının olması gerektiği ifade 

edilmiĢtir
569

.  Evde çalıĢana klasik istihdam biçiminde çalıĢan iĢçilerle aynı koĢullarda yıllık 

ücretli izin kullanma hakkı tanınmalıdır.
570

 Evde çalıĢmada iĢveren tarafından iĢçisine yıllık 

ücretli izin verilebilmesi için çalıĢmanın sadece o iĢverene karĢı yapılması gerekir. Eğer 

düzensiz ve değiĢik iĢverenler için çalıĢılmıĢ ise evde çalıĢanın bu durumda yıllık ücretli izin 

hakkının bulunması mümkün değildir
571

.  

                                                           
561

  21.01.1924 tarih ve 54 sayılı Resmi Gazete ‟de yayınlanan 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkındaki Kanun, 

01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete ‟de yayınlanan 7033 Sayılı Sanayinin GeliĢtirilmesi ve 

Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıĢtır. Ancak 19.03.1981 tarih ve 17284 

sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 3. 

maddesinde hafta tatilinin Pazar günü olduğu belirtilmiĢtir. 
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  SÜZEK, s.854; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.135; ANDAÇ, s.42; NARMANLIOĞLU, s.683 vd.; 

TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.170. 
563

  SÜZEK, s.858; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.172; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.136 vd.; 

NARMANLIOĞLU, s.693. 
564

  NARMANLIOĞLU, s.696; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.170; SÜZEK, s.855. 
565

  SÜZEK, s.856; NARMANLIOĞLU, s.698 vd.; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.173. 
566

  NARMANLIOĞLU, s.702. 
567

  Anayasa‟mızda olduğu gibi diğer ülkelerin Anayasası‟nda yıllık ücretli izin hakkı anayasal olarak güvence 

altına alınmıĢtır.  
568

  R.G., 03.03.2004, 25391 
569

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.166. 
570

  ÇARHOĞLU, s.27; ''… ĠĢ Hukukunun kendisine tanıdığı yıllık ücretli izin gibi haklardan yararlandırılması 

gerekecektir.''  (ĠKĠZLER, s.157); ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT,  s.219. 
571

  METĠN, s.109; EYRENCĠ/BAKIRCI, s.39; ÇARHOĞLU, s.27. 
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Batı ülkelerinin evde çalıĢma hakkında özel hükümler içeren mevzuatlarında yıllık 

ücretli izin garanti altına alınmıĢtır. Almanya‟da yıllık ücretli izin süresi 18 gün, Fransa‟da ise 

evde çalıĢanın yıllık brüt kazancının %10‟u oranında yıllık ücretli izin parası talep 

edilebileceği belirlenmiĢtir
572

. Ülkemizde ise TBK'da evde çalıĢmada yıllık ücretli iznin 

uygulanmasına iliĢkin özel bir düzenleme getirilmemiĢtir. Bu yüzden hizmet sözleĢmelerini 

düzenleyen genel hükümlere gidilecek ve TBK'nın 422‟inci maddesine göre evde çalıĢana 

ücretli izin hakkı verilecektir
573

. Ancak 2016 yılında yapılan değiĢiklik ile ĠĢ Kanunu kapsamı 

içerisine alınan evde çalıĢma hakkında değiĢiklik sonrası ĠĢ Kanunu hükümlerinin 

uygulanması gerekir. Evde çalıĢmanın niteliğine uygun düĢtüğü oranda ücretli izin hakkına 

iliĢkin hükümler uygulanmalıdır. 

ĠĢçinin bir yıllık çalıĢma süresi hesaplanırken fiilen iĢe baĢlamıĢ olduğu tarih
574

 dikkate 

alınır. ĠĢçinin yıldan artan çalıĢma süresi için orantılı yıllık izin hakkının doğduğu 

söylenemez
575

. ĠĢ kanunu kapsamına giren iĢyerinde deneme süreside dâhil olmak üzere en az 

bir yıl çalıĢmıĢ olanlara yıllık ücretli izin verilir
576

 (ĠĢ Kanunu m.53/1). 

ĠĢçinin yapmıĢ olduğu iĢ sözleĢmesinin türünün sürekli iĢlerden olması kaydıyla (belirli 

süreli, belirsiz süreli, evde çalıĢma) sözleĢmenin türü yıllık ücretli iznin hak edilmesinde 

önem taĢımaz
577

. 

ĠĢ Kanunu (m.55) yıllık ücretli izin bakımından çalıĢılmıĢ gibi sayılan süreleri 

belirlemiĢ, bu sürelerde iĢçinin fiili çalıĢmıĢ gibi sayılacağı ve yıllık ücretli izin hakkının 

hesaplanmasında dikkate alınacağını belirtmiĢtir
578

 (TBK. 423/2-3). Parça baĢına ücret 

Ģeklinde çalıĢanların yıllık ücretli izin ücretinin günlük miktarı, bir yıllık toplam elde etmiĢ 

olduğu ücretin gün baĢına düĢen ortalama miktarı kadardır
579

 (ĠĢ Kanunu m.57/3).  

ĠĢ Kanunu çalıĢma süresi arttıkça artan yıllık ücretli izin hakkı anlayıĢını benimsemiĢtir. 

Kanunu‟n 53. maddesinde bir yıldan beĢ yıla kadar olan çalıĢmalar için on dört, beĢ yıldan 

fazla ve on beĢ yıldan az olan iĢçiler yirmi, on beĢ yıl ve daha fazla çalıĢan iĢçiler için ise 

yirmi altı gün izin hakkının olduğu düzenlenmiĢtir
580

. Bu sürelerin kanunun belirlediği asgari 
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  METĠN, s.110; EYRENCĠ/BAKIRCI, s.39 vd. 
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  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.165.  
574

  TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.178; SÜZEK, s.864. 
575

  NARMANLOĞLU, s.704; SÜZEK, s.864 vd.; Orantılı yıllık ücretli izin kullanılamayacağına örnek olarak 

1 yıl 9 ay çalıĢması olan iĢçinin sadece 1 yıllık ücretli izin hakkının olduğu, 9 aylık çalıĢmasının 

karĢılığında orantılı olarak yıllık ücretli izni hak etmeyeceği söylenebilir.  
576

  SÜZEK, s.863; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.138; ANDAÇ, s.154; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.178; 

NARMANLIOĞLU, s.703 vd. 
577

  NARMANLIOĞLU, s.704 vd.; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.178. 
578

  TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.179 vd.; ANDAÇ, s.154 vd.; NARMANLIOĞLU, s.705 vd. 
579

  ANDAÇ, s.156.  
580

  SÜZEK, s.870; NARMANLIOĞLU, s.710 vd.; ANDAÇ, s.156; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.180 vd. 
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süreler olduğu, iĢ sözleĢmesi ve toplu iĢ sözleĢmesi ile sürelerin artırılabileceği öğretide 

belirtilmiĢtir
581

. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil 

günleri kanunen izin süresinden sayılmadığı için bu günlerin yıllık ücretli izin süresinin 

üzerine ilave edilmesi gerekmektedir
582

 (ĠĢ Kanunu m.56/5). 

4) EVDE ÇALIġMANIN SONA ERMESĠ 

I) GENEL OLARAK 

Tipik çalıĢma modellerine benzer Ģekilde evde çalıĢma modelinde de taraflar arasındaki 

hukuki iliĢki ''ölüm'', ''sözleşme süresinin sona ermesi'', '' ikale (tarafların anlaşması)'' ve 

''fesih'' ile sona erecektir
583

. 

Dulay tarafından ileri sürülen görüĢe göre evde çalıĢmada uygulanacak fesih bildirim 

süreleri ĠĢ Kanununa göre belirlenen süreler olmalıdır
584

. ĠĢ Kanunu 14. maddesinde evde 

çalıĢmanın düzenlenmesiyle birlikte TBK'ya göre değil ĠĢ Kanununa göre fesih bildirim 

sürelerinin belirlenmesi gerekmektedir. DeğiĢiklik sonrasında evde çalıĢmanın iĢ hukuku 

kapsamına girip girmediği tartıĢmaları sona ermiĢ ve evde çalıĢmanın iĢ hukuku kapsamında 

olduğu kanun koyucu tarafından kesin olarak belirlenmiĢtir.  

II) FESĠH DIġINDA SONA ERME SEBEPLERĠ 

A) Ölüm 

ĠĢçinin ölmesi halinde iĢ sözleĢmesi kesin olarak sona erer. ĠĢveren iĢçinin 

çocuklarından iĢ görme borcunun yerine getirilmesini isteyemez
585

 (TBK. m.440).  ĠĢverenin 

ölümü halinde iĢ sözleĢmesi kural olarak sona ermez. ĠĢverenin mirasçıları ile iĢçi arasında 

devam eder. ĠĢverenin kiĢiliği de ön planda tutularak iĢ sözleĢmesi yapılmıĢ ise bu durumda iĢ 

sözleĢmesi sona erer
586

 (TBK. m.441). 
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  NARMANLIOĞLU, s.711; ANDAÇ, s.156; SÜZEK, s.870 vd. 
582

  SÜZEK, s.873; ANDAÇ, s.157; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.184; NARMANLIOĞLU, s713. 
583

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.164 vd.; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.192; DULAY, Evde ÇalıĢma, s.246. 
584

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.247.  
585

  TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.195; SÜZEK, s.553 vd.; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.164; 

NARMANLIOĞLU, s.334; ALP, s.112; KARACA, s. 393. 
586

  SÜZEK, s.555 vd.; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.165;  vd.; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.195; 

NARMANLIOĞLU, s.335; KARACA, s.393 vd. 
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B) Ġkale 

ĠĢ sözleĢmesinin tarafları nasıl kendi rızalarıyla iĢ sözleĢmesini kurmuĢlar ise karĢılıklı 

rızalarının olması kaydıyla iĢ sözleĢmesini sona erdirme hakkına da sahiptirler
587

. Ġkale açık 

ya da örtülü beyan ile yapılabilir
588

. Taraflar iĢ sözleĢmesini karĢılıklı iradelerinin açıklandığı 

ya da açıklanmıĢ sayıldığı anda sona erdirebileceği gibi ne zaman sona ereceğini de belirleme 

özgürlüğüne sahiptirler. Ayrıca ikale ile kıdem ve ihbar tazminatı gibi hak ve alacaklarda 

düzenlenebilir
589

. 

Taraflar iĢ sözleĢmesini karĢılıklı anlaĢarak sona erdirdikleri için iĢ güvencesi kavramı 

burada yoktur. Bu sebeple Yargıtay iĢçinin haklarını korumak için iĢ sözleĢmesinin ikale 

yoluyla sonlandırılmasının nedenleri üzerinde durmaktadır
590

. 

C) SözleĢme Süresinin Sona Ermesi 

ĠĢ sözleĢmesi türlerinden bir tanesi belirli süreli iĢ sözleĢmesidir. Belirli iĢ 

sözleĢmesinin süresinin bitmesi halinde sözleĢme ortadan kalkar.  Diğer bir ifadeyle iĢ 

sözleĢmesi aksi kararlaĢtırılmadıkça sürenin bitmesi halinde sona erer
591

 (TBK. m.430/1). 

TBK'da (m.430) belirli hizmet sözleĢmesinin, aksi kararlaĢtırılmadıkça, fesih 

bildiriminde bulunulmasına gerek olmaksızın sürenin bitiminde kendiliğinden ortadan 

kalkacağını, sözleĢmenin fesih bildirimiyle sona ereceğinin kararlaĢtırılmıĢ olması halinde, 

tarafların fesih bildiriminde bulunmamalarının sözleĢmeyi belirsiz süreli hale getireceği 

düzenlenmektedir
592

. 

ĠĢ Kanununa göre belirli süreli iĢ sözleĢmesinin, yenilenmesi veya uzatılmasında esaslı 

bir nedenin var olması gerekir. Esaslı bir neden olmadan sözleĢmenin tarafların anlaĢmasıyla 

                                                           
587

  NARMANLIOĞLU, s.336; SÜZEK, s.549; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.164; ANDAÇ, s.101; 

KARACA, s.391. 
588

  KARACA, s.391. 
589

  SÜZEK, s.550; NARMANLIOĞLU, s.337; ANDAÇ, s.101; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.164; 

KARACA, s.392. 
590

  NARMANLIOĞLU,  s.338; SÜZEK, s.550 vd.; ''Ġrade fesadı denetimi dıĢında tarafların bozma 

sözleĢmesi yapma konusunda iĢçinin makul yararının olup olmadığının incelenmesi gerekir. Yargıtay bir 

kararında „... SözleĢme özgürlüğünün bir sonucu olarak daha önce kabul edilen bir hukuki iliĢkinin sona 

erdirilmesinin, sözleĢmenin doğal yoldan sona ermesi dıĢında tarafların akdi iliĢkiyi sona erdirmeleri ikale 

sözleĢmesidir. Bozma sözleĢmesi yapma konusunda icapta bulunmasının makul bir yararının olması 

gerekir. ĠĢ sözleĢmesi devam ederken alınan ibraname ve özellikle iĢ güvencesini sağlayan iĢe iade 

isteminden feragat geçerli değildir. Geçerli olmayan bir ibraname ve feragatnameye dayalı karĢılıklı 

anlaĢma ile iĢ sözleĢmesinin sona erdirilmesi, ikale de geçersizdir.'' Y9HD.; E.2007/26232, K.2008/53313, 

KT.18.03.2008, CORPUS, ET.05.07.2018, (Çevrimiçi). 
591

  SÜZEK, s.552; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.193; ANDAÇ, s.101; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.165; 

NARMANLIOĞLU, s.338; ALP, s.106; EREN, Özel, s.574. 
592

  ANDAÇ, s.101 vd.; SÜZEK, s.552; NARMANLIOĞLU, s.342; DULAY, Evde ÇalıĢma, s.246. 



90 

 

uzatılmıĢ veya yenilenmiĢ olması halinde iĢ sözleĢmesi belirsiz süreli iĢ sözleĢmesine 

dönüĢür
593

. 

III) FESĠHLE SONA ERME 

A) Genel Olarak 

ĠĢ sözleĢmesinin feshi en kısa tanımla, taraflardan birinin irade beyanını açıklayarak iĢ 

sözleĢmesini tek taraflı olarak sona erdirmesidir. SözleĢmeyi fesih yetkisi iĢveren ve iĢçinin 

her ikisine de tanınmıĢtır
594

. ĠĢ sözleĢmesinin fesih bildirimi yoluyla sona erdirilebilmesi için 

iĢ sözleĢmesinin belirsiz süreli olması ve süreklilik arz etmesi gerekir
595

. 

Evde çalıĢanların iĢ güvencesi kapsamına girmesi için gerekli olan diğer bir Ģart ise 

iĢverenin 30 iĢçi ve daha fazlasını çalıĢtırıyor olmasıdır. ĠĢçi sayısının önemi iĢverenin fesih 

halinde geçerli sebebe dayanma zorunluluğudur. ĠĢverenin iĢ organizasyonu içerisinde çalıĢan 

toplam evde çalıĢan sayısının 30 ve daha üzeri olması halinde iĢ güvencesinin varlığından söz 

edilebilecektir
596

. 

ĠĢ sözleĢmesinin feshini bildirimli ve bildirimsiz (haklı sebeple) fesih olmak üzere ikiye 

ayırmak mümkündür
597

.  

B) Bildirimli Fesih 

Fesih bildirimi belirsiz süreli bir iĢ sözleĢmesini, belirli bir süre sonra sona erdiren, 

yöneltilmesi zorunlu, sonuç doğurması karĢı tarafın kabulüne ihtiyaç göstermeyen bir irade 

beyanıdır. Daha kısa bir ifadeyle iĢ sözleĢmesini belirli bir sürenin geçmesi üzerine sona 

erdiren irade beyanıdır.
598

 Fesih bildiriminde bulunma yetkisi kural olarak iĢçi ve iĢverene ait 

olsa da bu kiĢilerin yasal temsilcilerinin de bu hakkı kullanabilme yetkisi vardır
599

.  

Fesih bildiriminin ĠĢ Kanunun 109. maddesinde yazılı olarak yapılması gerektiğine yer 

verilmiĢtir. Ancak bu gerekliliğin geçerlilik Ģartı değil ispat Ģartı olduğu öğretide ve 

uygulamada benimsenmiĢtir
600

. Fesih bildirimi açık olabileceği gibi, sözleĢmenin sona 

                                                           
593

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.166; SÜZEK, s.552; NARMANLIOĞLU, s.343; 

TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.194. 
594

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.166; NARMANLIOĞLU, s.349; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.200; 

SÜZEK, s.555 vd.; 
595

  TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.200; SÜZEK, s.555 vd.; DULAY, Evde ÇalıĢma, s.248; ANDAÇ, s.103; ''… 

ĠĢ Kanunu‟na göre de, belirsiz süreli sözleĢmelerde taraflardan biri öteki tarafa bir süre vererek fesih 

bildiriminde bulunabileceği gibi, belirsiz veya belirli süreli olan sözleĢmelerde haklı bir nedenin varlığı 

halinde süre vermeksizin fesih bildiriminde bulunabilir.'' (ÇELĠK, s.204). 
596

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.248. 
597

  ANDAÇ, s.103; NARMANLIOĞLU, s.349; SÜZEK, s.555; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.166 vd.; 

TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.200 vd. 
598

  ANDAÇ, s.103 vd.; NARMANLIOĞLU, s.352; SÜZEK, s.557; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.201. 
599

  NARMANLIOĞLU, s.354. 
600

  NARMANLIOĞLU, s.354; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.166. 
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erdiğine yönelik beyanda veya davranıĢta bulunma yeterli olacaktır. Burada dikkat edilmesi 

gereken husus muhataba yönelen bildirimin objektif olarak anlaĢılabilir ve kesin olmasıdır
601

. 

Fesih bildiriminde sebep bildirme zorunluluğu yoktur. Geçerli bir sebebin olmaması 

halinde dahi sözleĢme feshedilebilir. Toplu sözleĢme ve iĢ sözleĢmesi ile fesih bildiriminin 

hangi hallerde yapılabileceği düzenlenebilir
602

. 

Fesih bildirimi Ģarta bağlı olarak yapılamaz. ġarta bağlanan fesih bildirimleri 

geçersizdir
603

. 

 ĠĢ Kanunun 17. maddesinde; 

- ĠĢi altı aydan az sürmüĢ olan iĢçi için iki hafta, 

- ĠĢi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüĢ olan iĢçi için dört hafta,  

- ĠĢi bir buçuk yılda üç yıla kadar sürmüĢ olan iĢçi için altı hafta, 

- ĠĢi üç yıldan fazla sürmüĢ iĢçi için sekiz hafta,  

fesih bildirim süreleri düzenlenmiĢtir. Kanunda belirtilen bu süreler asgari süreler olup, 

toplu iĢ sözleĢmesi ve iĢ sözleĢmesi ile bu süreler iĢçi lehine artırılabilecektir
604

. Evde 

çalıĢanın iĢveren tarafından aralıksız çalıĢtırılması halinde belirsiz süreli iĢ sözleĢmesi var 

olacağından kanunda belirtilen fesih bildirim süreleri evde çalıĢana uygulanır
605

. Bildirim 

süresine esas olacak çalıĢma süresinin tespitinde, baĢlangıç olarak iĢçinin fiilen iĢe baĢladığı 

gün sonu olarak da fesih bildiriminin muhataba ulaĢtığı gün dikkate alınır
606

. ĠĢçi ve iĢveren 

arasındaki iĢ iliĢkisi fesih bildirim süresi boyunca, olağan iĢ iliĢkisindeki gibi devam eder
607

. 

Bildirim süreleri sırasında ĠĢ Kanunun 27. maddesi gereği iĢçiye yeni bir iĢ bulması için 

gerekli olan iĢ arama izni iĢ saatleri içerisinde ve iĢçinin ücretinden kesinti yapılmaksızın 

verilmelidir. ĠĢ arama süresi toplu sözleĢme ve iĢ sözleĢmesi ile artırılabilir fakat 
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  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.166; NARMANLIOĞLU, s.355. 
602

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.169; SÜZEK, s.559 vd.; NARMANLIOĞLU, s.357 vd.; 

TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.202. ''… Bu süreler asgari süreler olup sözleĢmeler ile artırılabilir.'' (ĠĢ Kanunu 

m.17/3). 
603

  NARMANLIOĞLU, s.359; SÜZEK, s.559; ''Yenilik doğuran hakların kullanılmasına iliĢkin beyanın 

hüküm ifade etmesi prensip itibariyle bir Ģarta bağlı tutulamaz … istisnai bazı hallerde Ģarta cevaz 

verilmekte ve Ģart ancak Ģartın yarattığı Ģüpheli durumun, hakkın yöneldiği Ģahıslar için zararlı olamayacağı 

hallerde uygun görülmektedir. Bu imkan özellikle, Ģartın gerçekleĢmesi yenilik doğuran beyanın yöneldiği 

kiĢinin hakimiyet alanında ve onun iradesine bağlı olunca görülür. Mesela, iĢveren iĢçiye „bu ay bir haftadır 

mazeretsiz iĢe gelmiyorsun, bir gün daha gelmezsen sözleĢmen feshedilmiĢ olacaktır‟ derse veya iĢçi 

iĢverene „ücretimi üç aydır geç ödüyorsunuz, Ģayet bu durum gelecek ayda tekrarlanırsa aramızdaki 

sözleĢmenin feshedilmiĢ olacağını Ģimdiden haber veriyorum‟ derse, bu hallerde fesih hakkının 

kullanılmasının bağlandığı Ģart karĢı taraf için zararlı bir durum yaratmaz, bu sebeple böyle bir Ģarta 

bağlama uygun ve geçerlidir.'' (OĞUZMAN, Kemal/BARLAS, Nami, Medeni Hukuk, Vedat Kitapçılık, 

20. Bası, Ġstanbul, 2014, s.161) 
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  TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.202; SÜZEK, s.561 vd.; NARMANLIOĞLU, s.360 vd.; ANDAÇ, s.104. 
605

  KARACA, s.395. 
606

  SÜZEK, s.560; NARMANLIOĞLU, s.362 vd.; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.201. 
607

  NARMANLIOĞLU, s.364 vd.; SÜZEK, s.565; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.168 vd.; 

TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.202 vd.; ANDAÇ, s.104. 
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azaltılamaz
608

. ĠĢ arama süresi asgari iki saat olarak öngörülmüĢtür. ĠĢveren iĢ arama süresinin 

hangi vakitlerde kullanılacağını belirleyebilir ancak belirlenen vakitlerin iĢçiye uygun olması 

zorunludur
609

. 

ĠĢveren iĢ arama iznini kullandırabileceği gibi kullandırmayıp bunun karĢılığında iĢçiye 

para ödemesi yapabilir. Bu ödeme normal ücretin yüzde yüz zamlı olanıdır. ĠĢveren bildirim 

sürelerine tekabül eden ücreti peĢin ödeyerek iĢçinin derhal iĢten uzaklaĢtırılmasını 

sağlayabilir. PeĢin ödemeyi sürenin baĢlangıcında kullanması gerekir. Çünkü bu iki imkândan 

birisini baĢta kullanmak zorundadır, iki yöntemi bir arada kullanamaz
610

. 

ĠĢ Kanununda (m.19/1), toplu iĢ sözleĢmesinde ve iĢ sözleĢmesinde kabul edilen Ģartlara 

uyulmadan iĢ sözleĢmesi bozulmuĢsa bu durumda usulsüz fesih olduğu kabul edilir. Taraflar 

usulsüz fesih bildirimi halinde ihbar tazminatına, maddi ve manevi tazminata hak kazanabilir. 

Kötü niyetli olarak fesih yapılması halinde kötü niyetli olarak sözleĢmeyi sona erdiren 

taraftan kötü niyet tazminatı istenebilir
611

. TBK'da (m.435) tarafların haklı sebeplerle 

sözleĢmeyi derhal feshedebileceği, fesih sebebinin yazılı olarak bildirmesi gerekeceği, 

dürüstlük kurallarına göre hizmet iliĢkisini sürdürülmesi beklenemeyen bütün durum ve 

koĢulların haklı sebep sayılacağı belirtilmiĢtir. 

ĠĢ güvencesi hükümlerinin kapsamı dıĢında olan ve iĢveren tarafından kötü niyetle iĢ 

sözleĢmesi feshedilen iĢçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenmesine kötü 

niyet tazminatı denir
612

.  

Ġhbar tazminatı bildirim sürelerini karĢılayan ücret tutarıdır
613

. Ġhbar tazminatı iĢçinin 

çalıĢma süresi (kıdem) ile usulsüz fesih sırasındaki almıĢ olduğu ücret üzerinden 

hesaplanır
614

. 

ĠĢçinin iĢ güvencesi kapsamında olması halinde en az altı aylık kıdemi olan iĢçinin 

belirsiz süreli iĢ sözleĢmesini fesheden iĢveren, iĢçinin yeterliliğinden veya davranıĢlarından 

ya da iĢletmenin, iĢyerinin veya iĢin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak 

                                                           
608

  SÜZEK, s.566 vd.; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.169; ANDAÇ, s.104; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.203; 

NARMANLIOĞLU, s.366. 
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  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.169; ANDAÇ, s.104; SÜZEK, s.567 vd.; NARMANLIOĞLU, s.368; 

TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.203. 
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  NARMANLIOĞLU, s.370; SÜZEK, s.570 vd.; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.169 vd. 
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  ANDAÇ; s.114 vd.; SÜZEK, s.573 vd.; NARMANLIOĞLU, s.377 vd.; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.204 

vd. 
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  NARMANLIOĞLU, s.394; SÜZEK, s.583; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.171; ANDAÇ, s.116; 

TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.206.;  
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  NARMANLIOĞLU, s.377; SÜZEK, s.574; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.171;  
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  SÜZEK, s.574; NARMANLIOĞLU, s.383; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.204 vd.; 

DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.171. 
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zorundadır
615

 (ĠĢ Kanunu m.18/1).   ĠĢ Kanununa göre iĢ güvencesinin olması için iĢyerinde 

en az 30 iĢçinin çalıĢıyor olması gerekir. Aynı zamanda iĢçinin en az altı aylık kıdeminin 

olması gerekir. Yargıtay 30 iĢçi sınırını nispi emredici olarak kabul etmekte ve bu koĢulun 

gerçekleĢmediği bir iĢyerinde dahi iĢ güvencesi hükümlerinin uygulanmasını öngören toplu iĢ 

sözleĢmesini hukuken geçerli saymıĢtır
616

. 

C) Bildirimsiz Fesih 

ĠĢveren veya iĢçi; iĢ iliĢkisinin sürdürülmesine engel olan haklı bir sebebin
617

 (TBK. 

m.417/2) varlığı halinde, sözleĢme süresinin bitmesini ya da bildirim sürelerini beklemeye 

gerek olmaksızın sözleĢmeyi sona erdirebilir
618

 (ĠĢ Kanunu m.24 ve 25). Diğer bir ifadeyle 

dürüstlük kuralları gereği iĢ sözleĢmesinin sürdürülmesi kendisinden istenemeyecek olan taraf 

haklı sebeple sözleĢmeyi derhal sona erdirir
619

. 

 Bildirimsiz feshin gerçekleĢmesi için iĢ sözleĢmesinin taraflarından birisi için bir haklı 

sebebin ortaya çıkması yetmez, iĢ iliĢkisinin sürdürülmesi kendisinden istenemeyecek tarafın 

haklı sebeple sözleĢmeyi feshettiğini beyan etmesi ve bu beyanın yeterli açıklıkta olması 

gerekir
620

. 

Bildirimsiz fesih beyanı da bildirimli fesih beyanı gibi herhangi bir Ģekil Ģartına bağlı 

değildir
621

. Fesih hakkını kullanan tarafın dayandığı haklı sebebi, fesih beyanı ile birlikte 

bildirmek zorunda olup olmadığı tartıĢmalıdır. Öğretide de baskın görüĢ bildirimde haklı 

sebebe dayanıldığının belirtilmesi gerektiği ancak somut bir olay ya da sebebin 

gösterilmesinin gerekli olmadığı yönündedir
622

. Yargıtay ise fesihe dayanak yapılan sebebin 

                                                           
615

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.172 vd.; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.207; ANDAÇ, s.103 vd.; SÜZEK, 

s.558 vd. 
616

  TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.207 vd.; SÜZEK, s.599 vd.; ''4857 sayılı ĠĢ Kanunu'nun 18. Maddesinde 

belirtilen en az 30 iĢçi sayısına iliĢkin düzenleme nispi emredici nitelikte olup, iĢ güvencesi hükümlerinin 

30'dan az iĢçi çalıĢması halinde uygulanacağına iliĢkin düzenlemeler geçerlidir. Buna göre davalı 

Belediye'de fesih tarihi itibariyle çalıĢan iĢçi sayısı 30'dan az ise de Toplu ĠĢ SözleĢmesinin 31. Maddesi 

gereği davacının iĢ güvencesi hükümlerinden yararlanması mümkün olduğundan iĢin esasına girilerek 

sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi hatalı olmuĢtur.'' (Y22HD, 

E.2011/5116, K.2012/473, KT.24.01.2012, CORPUS, ET.28.08.2018, (Çevrimiçi)); Y9HD, E.2015/22946, 

K.2015/21572, KT.05.11.2015, CORPUS, ET.31.01.2019 (Çevrimiçi). 
617

  TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.216; SÜZEK, s.717; ''Haklı sebep, dürüstlük kuralları gereğince iĢ 

sözleĢmesine taraf olanlardan birine sözleĢmeyi sürdürmemek hakkı veren bir durum olarak tanımlanabilir.'' 

(NARMANLIOĞLU, s.417). 
618

  NARMANLIOĞLU, s.405; SÜZEK, s.717; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.216 vd. ; ANDAÇ, s.105; 

DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.180; KARACA, s.396. 
619

  SÜZEK, s.717; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.216 vd.;  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.180; 

NARMANLIOĞLU, s.406; KARACA, s.396 
620

  NARMANLIOĞLU, s.408; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.180 vd.; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.230. 
621

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.181; NARMANLIOĞLU, s.409; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.230; 

Bildirimin yazılı olarak yapılması gerektiği konusundaki görüĢ için bkz. SÜZEK, s.745 vd. 
622

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s, 181; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.230; NARMANLIOĞLU, s.409; 

''Borçlar Kanunu‟n 435. Maddesinin 1. Fıkrasında ise iĢ akdinin haklı nedenle feshinde sebebin belirtilmesi 

gerektiği öngörüldüğü gibi ayrıca bu bildirimin yazılı olarak yapılması zorunluluğu hükme bağlanmıĢtır. 
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bildirimde belirtilmesi gerektiğini aksi halde feshin geçerli olamayacağını belirtmiĢtir
623

. 

Haklı nedene dayanarak iĢ sözleĢmesini sona erdiren taraf iddiasını ispat etmekle 

mükelleftir
624

. 

Haklı sebeple feshin yapılabileceği süre sınırlandırılmıĢtır. ĠĢ Kanunun 24 ve 25. 

maddelerinde „ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri‟ baĢlıklı bölümlerde 

gösterilen nedenler doğrultusunda haklı nedenle iĢ sözleĢmesinin bildirimsiz feshi, taraflardan 

birinin bu çeĢit davranıĢlarda bulunduğunu karĢı tarafın öğrendiği günden baĢlayarak altı iĢ 

günü geçtikten ve her durumda fiilin vukuundan itibaren bir sene sonra kullanılamaz. Ancak 

iĢçi maddi çıkar sağlarsa bir yıllık süre uygulanmaz
625

.  

ĠĢ Kanunu bildirimsiz feshe konu olabilecek nedenleri 24 ve 25. maddelerde üçe 

ayırmıĢtır. Bunlar ''sağlık sebepleri'', ''ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve 

benzerleri'' ve ''zorlayıcı sebepler'' Ģeklindedir
626

. 

Ücretin parça baĢına veya iĢ tutarı üzerinden ödenmesi kararlaĢtırılıp, iĢveren tarafından 

iĢçiye yapabileceği miktardan (iĢçinin kapasitesinden) daha az iĢ verilmesi halinde, iĢçi 

aradaki ücret farkının zaman esasına göre ödenmesini talep edebilir. Ücretin verilmemesi 

halinde iĢçinin bildirimsiz fesih hakkına sahip olur
627

.  

Ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık dıĢındaki nedenlerle bildirimsiz fesih yapılması 

halinde, fesheden tarafın kim olduğuna bakılmaksızın iĢçiye kıdem tazminatı ödenir
628

. 

IV) Ġġ GÜVENCESĠ 

ĠĢ Kanununa (m.18) göre bir iĢçinin iĢ güvencesi vardır. ĠĢçinin yeterliliğinden veya 

davranıĢlarından veya iĢ yerinin veya iĢin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe 

dayanılmadan belirsiz süreli iĢ sözleĢmesi ile çalıĢtırılan iĢçinin iĢ sözleĢmesi sona 

                                                                                                                                                                                 

Anılan hükme göre „SözleĢmeyi fesheden taraf, fesih sebebini yazılı olarak bildirmek zorundadır.‟ Bu 

durumda kanımıza göre ĠĢ Kanunu kapsamındaki iĢ güvencesi uygulanan veya uygulanmayan iĢ 

iliĢkilerinde haklı nedenle iĢ akdini fesheden iĢveren iĢçinin savunmasını almak zorunda olmamasına karĢın, 

haklı fesih nedenini belirtmek ve bunu yazılı olarak yapmakla yükümlüdür.'' (SÜZEK, s.745 vd.) 
623

  ''… yazılı fesih iĢleminin içeriğinde dayandığı fesih sebeplerini somut ve açık olarak göstermiĢ olması 

gerekir.'' (Y9HD, E.2016/23297, K.2017/15409, KT.11.10.2017, CORPUS, ET.01.03.2018, (Çevrimiçi)); 

NARMANLIOĞLU, s.410. 
624

  NARMANLIOĞLU, s.468; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.230.  
625

  NARMANLIOĞLU, s.411; SÜZEK, s.741; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.231; ANDAÇ, s.110; 

DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.181 vd. 
626

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.182 vd.; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.217 vd.; NARMANLIOĞLU, s.419; 

SÜZEK, s.717 vd. 
627

  ANDAÇ, s.106; EYRENCĠ/BAKIRCI, s.40 vd. 
628

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.190 vd. 
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erdirilemez. Sonlandırılması halinde yapılan bu hukuki iĢlem geçersiz olur
629

. Evde 

çalıĢanında klasik anlamda iĢyerinde çalıĢan iĢçi gibi iĢ güvencesinin olması gerekir
630

. 

Bir iĢçinin iĢ güvencesinden faydalanabilmesi için iĢçinin, en az altı aylık kıdeminin 

olması, ĠĢ veya Basın ĠĢ Kanununa göre çalıĢması, iĢyerinde otuzdan daha fazla iĢçi 

çalıĢtırılması, iĢveren vekili olmaması ve belirsiz süreli iĢ sözleĢmesinin iĢverence 

feshedilmesi gerekmektedir
631

 (ĠĢ Kanunu m.18). 

ĠĢ kanunu göre iĢçinin iĢ güvencesinden faydalanabilmesi için iĢverene ait iĢ 

organizasyonu içerisinde 30 ya da daha fazla iĢçinin çalıĢtırılması gerekmektedir. 30 iĢçinin 

altında çalıĢanın olması halinde iĢçi iĢ güvencesinden belirsiz süreli çalıĢmıĢ olsa ve diğer 

Ģartlar yerine gelse dahi faydalanamaz
632

. 

Uzaktan çalıĢmanın dolayısıyla evde çalıĢmanın ĠĢ Kanununda düzenlenmesi ile evde 

çalıĢanın ĠĢ Kanunu kapsamına girip girmediği tartıĢmaları son bulmuĢtur. ĠĢ Kanunu 

kapsamına giren evde çalıĢan iĢ güvencesinden de diğer iĢçiler gibi faydalanır. Evde 

çalıĢmada 30 iĢçi miktarı belirlenirken dikkat alınması gereken husus iĢverenin iĢ 

organizasyonu içerisinde çalıĢan iĢçi sayısıdır. Eğer bir iĢverene bağlı olarak iĢ organizasyonu 

içerisinde çalıĢan iĢçilerin hangi iĢ sözleĢmesi türüne göre çalıĢtığına bakılmaksızın hepsinin 

toplamı 30 veya daha fazla ediyorsa iĢ güvencesi için gerekli olan iĢçi sayısına ulaĢılmıĢtır. 

ĠĢverenin birden çok iĢyerinin olması halinde evde çalıĢanın iĢ güvencesinden faydalanması 

için iĢverene ait iĢyerlerinde ise aynı iĢ kolunda çalıĢan iĢçilerin sayısının 30‟u geçmesi 

gerekmektedir. ĠĢ güvencesinden evde çalıĢanın faydalanabilmesi için gerekli olan diğer bir 

Ģart ise evde çalıĢanın belirsiz süreli iĢ sözleĢmesiyle çalıĢmasıdır. Ancak uygulamada parça 

baĢına ücret sistemiyle çalıĢmanın yaygın olarak uygulanması nedeniyle, evde çalıĢan 

kendisine teslim edilen iĢ bittikten sonra yeni bir iĢin verilmesini beklemektedir. Yeni verilen 

iĢ ile yeni iĢ standartları ve iĢçiye ödenecek ücret belirlenmektedir. Bir anlamda yeni bir iĢ 

sözleĢmesiyle yeni bir iĢ iliĢkisi kurulmuĢ olur. Bu nedenle evde çalıĢmada iĢveren tarafından 

verilen iĢin bitirilmesiyle iĢ sözleĢmesinin sona erdiği söylenebilir. Evde çalıĢana iĢveren 

tarafından aralıksız olarak iĢ verilmesi halinde belirsiz süreli çalıĢtığı kabul edilmelidir.  

                                                           
629

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.247. 
630

  ÇARHOĞLU, s.27. 
631

  SÜZEK, s.595 vd. 
632

  DULAY, Evde ÇalıĢma, s.249; SÜZEK, s.596. 
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5) EVDE ÇALIġMANIN SONA ERMESĠNĠN SONUÇLARI 

I) ÇALIġMA BELGESĠ 

ĠĢ Kanunu iĢinden ayrılan iĢçiye iĢveren tarafından iĢin çeĢidini ve süresini gösteren bir 

belge verileceğini düzenler. ĠĢçinin talep etmesi halinde iĢveren çalıĢma durumu, vasıfları, 

davranıĢları, iĢten ayrılma sebebi çalıĢma belgesine yazılabilir
633

. 

ĠĢ Kanunu (m.28) ve TBK'ya (m.426) göre belgenin vaktinde verilmemesinden veya 

belgede doğru olmayan bilgilerin bulunması halinde bundan zarar gören iĢçi, iĢvereninden 

tazminat isteme hakkına sahip olur
634

.   

II) KIDEM TAZMĠNATI 

Kıdem tazminatı iĢçiye meslekte uzun süre çalıĢmasının karĢılığı olarak iĢinde 

yıpranması nedeniyle iĢverenin iĢçiye duymuĢ olduğu minnet karĢılığında, iĢçinin 

hizmetlerine karĢılık iĢveren tarafından iĢçiye bir miktar para verilmesidir
635

. 

Kıdem tazminatı iĢ sözleĢmesi sona erdikten sonra ortaya çıkan bir iĢçi hakkıdır. Kıdem 

tazminatı her durumda verilmeyip 1475 Sayılı ĠĢ Kanunda (m.14) sayılan hallerde 

verilmektedir
636

. Evde çalıĢan iĢten ayrıldığında ve kanundaki diğer Ģartları da oluĢmuĢ ise 

kıdem tazminatı isteyebilecektir
637

. 

ĠĢçi kıdem tazminatına hak kazanabilmek için ĠĢ Kanunu kapsamında çalıĢmalıdır
638

. 

ÇalıĢma Ģekli, görevi ve statüsü ne olursa olsun kanunda belirtilen Ģartları yerine getiren her 

iĢçi kıdem tazminatına hak kazanır. Bu sebeple sürekli bir iĢte çalıĢmak kaydıyla devamlı 

çalıĢanlar gibi zaman esasına göre, parça baĢına ya da baĢka bir ücret ödeme Ģekline göre 

çalıĢanlar da Ģartlar bulunduğunda kıdem tazminatı talep edebilirler
639

. 

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için iĢçi aynı zamanda en az bir yıl çalıĢmıĢ 

olmalıdır
640

. Kıdem tazminatının belirlenmesinde esas alınacak sürenin baĢlangıcı iĢçinin iĢe 

baĢladığı tarihtir ve kıdemi buna göre hesaplanır
641

. Kıdem tazminatına esas alınacak sürenin 

                                                           
633

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.196; SÜZEK, s.811; NARMANLIOĞLU, s.534; ANDAÇ, s.42. 
634

  SÜZEK, s.811; ANDAÇ, s.42; NARMANLIOĞLU, s.535; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.196. 
635

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.197; SÜZEK, s.770; NARMANLIOĞLU, s.535; 

TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.233; ANDAÇ, s.118. 
636

  TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.237 vd.; SÜZEK, s.772 vd.; ANDAÇ, s.119; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, 

s.19 vd.; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT,  s.630 vd.; NARMANLIOĞLU, s.535. 
637

  ĠKĠZLER, s.157. 
638

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.198; NARMANLIOĞLU, s.541; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.237; 

SÜZEK, s.772. 
639

  NARMANLIOĞLU, s.541; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.237 vd. 
640

  SÜZEK, s.772; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.240; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.201;  

NARMANLIOĞLU, s.543; ÇELĠK/CANĠKLĠOĞLU/CANBOLAT,  s.643 
641

  NARMANLIOĞLU, s.553; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.244; SÜZEK, s.786. 
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sona erdiği an iĢ sözleĢmesinin sonlandırıldığı andır
642

. Evde çalıĢan içinde bu durum 

geçerlidir. 

Kıdem tazminatı hesaplanırken her tam yıl için iĢverence 30 günlük ücret tutarındaki 

bedel iĢveren tarafından iĢçiye ödenir. Kıdem tazminatı hesap edilirken iĢçinin son ücreti (brüt 

ücret miktarı) göz önüne alınacaktır
643

. Parça baĢı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin 

sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalıĢılan günlere 

bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret kıdem tazminatının miktarının belirlenmesinde 

esas alınır
644

 ( Eski ĠĢ Kanunu m.14/9). 

Kıdem tazminatının hesaplanmasında temel ücretin yanında kanundan doğan, 

devamlılık arz eden ücret ekleri, sosyal yardımlar ve diğer ödemeler de göz önünde 

bulundurulacaktır
645

 (Eski ĠĢ Kanunu m.14/11). Kıdem tazminatının alacaklısı iĢçi olup, 

alacak hakkı miras yoluyla mirasçılara geçebilir
646

. Kıdem tazminatı Gelir Vergisi 

Kanunundaki özel düzenleme ile vergilendirilecek gelirler dıĢında bırakılmıĢ olup, ücret 

niteliğinde olan bir hak olmadığından genel zaman aĢımı süresi olan 10 yıllık zaman aĢımı 

süresine tabi olur
647

. 

Kıdem tazminatı hesaplanırken tam yıllardan artan süreler (artık süre) de kıdem 

hesaplamasına dâhil edilir. Bu sürelere düĢen kıdem tazminatı hesaplanırken, artık süre ilk 

önce güne çevrilmeli ve bulunan gün sayısı, 30 günlük ücretin 365 güne bölünmesi suretiyle 

çıkacak miktarla çarpılmalıdır
648

. 

III) ĠBRANAME 

Ġbra alacaklının hakkından ya da bir takım alacak haklarını talep etmekten vazgeçmesi 

sonucunu doğuran, böylece borçlunun da borcundan kurtulmasını sağlayan bir sözleĢmedir
649

. 

ĠĢ Kanununda açıkça ibranameye yer verilmemiĢ TBK hükümleriyle (m.420/2-3), Yargıtay 

kararları ve öğreti ıĢığında uygulamaya yansıtılmıĢtır.
650

 

                                                           
642

  SÜZEK, s.786; NARMANLIOĞLU, s.555; ANDAÇ, s.118 vd. 
643

  ANDAÇ, s.119; NARMANLIOĞLU, s.584 vd.; SÜZEK, s.803; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.202 vd.; 

TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.244 vd. 
644

  NARMANLIOĞLU, s.587. 
645

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.204; NARMANLIOĞLU, s.587 vd.; TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.245 vd.; 

SÜZEK, s.803 vd. 
646

  NARMANLIOĞLU, s.598; SÜZEK, s.780; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.201. 
647

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.204; SÜZEK, s.809; NARMANLIOĞLU, s.601; ANDAÇ, s.120. 
648

  DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.202; SÜZEK, s.803. 
649

  SÜZEK, s.811; NARMANLIOĞLU, s.608; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.196. 
650

  NARMANLIOĞLU, s.607; SÜZEK, s.812 vd.; ''ĠĢ iliĢkisinde borcun ibra yoluyla sona ermesi ise 6098 

sayılı Türk Borçlar Kanunu‟nun 420'nci maddesinde öngörülmüĢtür. Sözü edilen hükme göre, iĢçinin 

iĢverenden alacağına iliĢkin ibra sözleĢmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleĢmenin sona 

ermesinden baĢlayarak en az bir aylık sürenin geçmiĢ bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve 

miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması 
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Yargıtay‟a göre ibra sözleĢmesi yapılırken taraflardan birinin esaslı hataya düĢmesi, 

diğer tarafın ya da üçüncü Ģahsın hile ya da korkutmasıyla karĢılaĢması halinde ibra 

sözleĢmesi geçerli olmaz
651

. 

Yargıtay ibranamenin geçerli olması için bazı hususların olmasına önem göstermiĢtir. 

Bunlara örnek olarak ibranamenin geçerli olabilmesi için iĢ sözleĢmesinin sona erdiği tarihten 

sonraki bir tarihte düzenlenmesi, kalem kalem iĢçilik alacaklarının ödendiğini belirten 

ibranamelerin geçerli olduğu, iĢverenin davranıĢ ve savunması ile ibranamenin çeliĢmesi 

halinde ibranamenin geçersiz olduğu, ibranamenin yazılı olmadığı halde geçersiz olacağı vb. 

gösterilebilir
652

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

Ģarttır. Bu unsurları taĢımayan ibra sözleĢmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür. Hakkın gerçek 

tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleĢmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, 

içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu halde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla 

yapılmıĢ olması gerekir.'' (YHGK, E.2015/7 (9)- 2567, K.2017/543, KT.22.03.2017, CORPUS, 

ET.23.10.2018, (Çevrimiçi)). 
651

  ''Yeni Borçlar Kanunu tasarısında bu konuya değinilmiĢ ve 419. maddesinde, iĢçi ve iĢveren iliĢkileri 

açısından ibra sözleĢmesine dair bazı kurallara yer verilmiĢtir. Bahsi geçen düzenleme de, iĢçilik 

alacaklarını sona erdiren ibra sözleĢmelerinin sınırlı biçimde ele alınması gerektiğini göstermektedir. Bu 

itibarla Borçlar Kanunun irade fesadını düzenleyen 23-31. maddeleri arasında düzenlenmiĢ olan irade fesadı 

hallerinin ĠĢ Hukukunda ibra sözleĢmeleri bakımında çok daha titizlikle ele alınması gerekir. Ġbra 

sözleĢmesi yapılırken taraflardan birinin esaslı hataya düĢmesi, diğer tarafın ya da üçüncü Ģahsın hile ya da 

korkutmasıyla karĢılaĢması halinde ibra iradesine değer verilemez.'' (Y9HD, E.2008/20819, K.2010/5414, 

KT.01.03.2010, CORPUS, ET.03.06.2018, (Çevrimiçi)). 
652

  NARMANLIOĞLU, s.607, SÜZEK, s.812 vd.; DEMĠRCĠOĞLU/CENTEL, s.196 vd.; '' bra sözleĢmesi, 

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiĢ olup, kabul edilen 

Kanun'un 132.  maddesi “Borcu doğuran iĢlem kanunen veya taraflarca belli bir Ģekle bağlı tutulmuĢ olsa 

bile borç, tarafların Ģekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra sözleĢmesiyle tamamen veya kısmen ortadan 

kaldırılabilir” hükmünü getirmiĢtir. Ġbranameyle ilgili olarak diğer önemli bir düzenleme ise 6098 sayılı 

Kanun'un 420. maddesinde yer almıĢtır. Sözü edilen hükme göre, iĢçinin 

iĢverenden alacağına iliĢkin ibra sözleĢmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleĢmenin sona 

ermesinden baĢlayarak en az bir aylık sürenin geçmiĢ bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve 

miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması 

Ģarttır. Bu unsurları taĢımayan ibrasözleĢmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür. Hakkın gerçek 

tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleĢmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, 

içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla 

yapılmıĢ olması zorunludur.'' (Y22HD, E.2015/9853, K.2015/25040, KT.15.09.2015, CORPUS, 

ET.01.01.2018, (Çevrimiçi)). 
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SONUÇ 

Evde çalıĢmanın ülkemizde çok eski zamanlardan beri uygulandığını ve günümüzde iĢ 

hayatının gerekleri nedeniyle öneminin daha çok arttığını söylemek mümkündür. Evde 

çalıĢmanın iĢ hayatındaki geliĢim hızıyla, hukuki geliĢimi kıyaslandığında paralel bir 

değiĢimin olmadığı açıkça görülür. Evde çalıĢmanın hukuki zemine oturtulamaması sıkıntılı 

günler geçirmesine neden olmaktadır.  

Evde çalıĢmanın her Ģeyden önce iĢ hukukuna tabii olup olmadığı tartıĢılagelmiĢtir. 

Evde çalıĢma sözleĢmesinin iĢ sözleĢmesi olup olmadığı tartıĢması da günümüze kadar devam 

etmiĢtir. Öğretimiz ve uygulamada bugüne kadar tartıĢılagelmiĢ sorunlara kanun koyucu 2016 

yılında ĠĢ Kanununun 14. maddesinde yapmıĢ olduğu değiĢiklik ile noktayı koymuĢtur. Buna 

göre evde çalıĢma artık iĢ hukukunun bir parçasıdır ve evde çalıĢma sözleĢmesi bir iĢ 

sözleĢmesidir.  

Evde çalıĢmanın ĠĢ Kanununda genel olarak düzenlenmesi evde çalıĢma sisteminin 

sorunlarına çözüm getirilmesinde zorluğa neden olmaktadır. TBK içerisindeki evde çalıĢmaya 

iliĢkin hükümler de (m.461 vd.) evde çalıĢmaya iliĢkin problemlerin çözümünde yetersiz 

kalmaktadır. Evde çalıĢmanın hem ĠĢ Kanunu hem TBK'da düzenlenmiĢ olması hangi 

mevzuatın uygulanacağı sorununu da beraberinde getirmiĢtir.  Evde çalıĢmanın tek bir kanun 

içerisinde alt baĢlık olarak düzenlenmesi veya sadece evde çalıĢmaya iliĢkin özel bir kanun 

çıkarılması gerekmektedir. Evde çalıĢmanın kendine has özellikleri incelenmeli ve çalıĢma 

koĢullarına iliĢkin asgari düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler yapılırken Ģu hususlara 

mutlaka yer verilmelidir. 

Evde çalıĢanın mutlaka iĢ güvencesi olmalıdır. Çünkü iĢçi sınıfının en zayıf ve 

korunmaya muhtaç kesimi evde çalıĢan iĢçilerdir. ĠĢ güvencesinin olabilmesi için ĠĢ 

Kanununu 30 ve daha fazla çalıĢan olmasını Ģart koĢmaktadır. Evde çalıĢmada ise bir evde 30 

kiĢinin çalıĢması pek mümkün değildir. Bu durumda iĢ güvencesinin olmadığına hükmetmek 

ĠĢ Kanunun iĢçiyi koruma ilkesiyle bağdaĢmamaktadır. Aynı iĢ organizasyonu içerisinde 

çalıĢan bütün evde çalıĢanlar sayısal olarak toplanmalı ve yeterli sayıya ulaĢmaları halinde ĠĢ 

Kanunun aramıĢ olduğu diğer Ģartlarında yerine gelmesi kaydıyla iĢ güvencesinden 

faydalandırılmalıdır. 

Evde çalıĢmada çok uzun çalıĢma sürelerinin olduğu bir gerçektir. Evde çalıĢan daha 

fazla ücret almak için daha fazla iĢ üretmek zorunda kalmakta bunun sonucunda ise uzun 

çalıĢma süreleri ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden evde çalıĢmada asgari bir ücret düzeyi 

belirlenmeli ve iĢçinin parça baĢına çok ucuz çalıĢmasının önüne geçilmelidir.  
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ÇalıĢma süreleri iĢverenin iĢçiyi denetleme imkânının zayıf olması nedeniyle doğru 

olarak tespit edilemeyecektir. Evde çalıĢanın inisiyatifinde olan çalıĢma süreleri somut olaya 

göre tespit edilmelidir. Evde çalıĢanın üretmiĢ olduğu ürünü vasat nitelikte bir iĢçinin kaç saat 

içerisinde üretebileceği belirlenmeli ve böylelikle günde ne kadar miktarda üretim 

yapabileceği dolayısıyla ne kadar süre çalıĢabileceği tespit edilmelidir. Tespit edilen miktar 

günlük kota olarak kabul edilmeli ve evde çalıĢana bu kotanın üzerinde çalıĢma 

yaptırılmamalıdır.  Eğer bu tespitin doğru olarak yapılabilmesi mümkün değilse bu durum da 

güvene dayalı çalıĢma süresi benimsenmelidir. Güvene dayalı çalıĢma sisteminde ise iĢçinin 

beyanı esas alınarak beyan ettiği süre çalıĢma süresi olarak sayılmalıdır. 

Evde çalıĢmada ĠĢ Kanununda yapılan değiĢiklik öncesi bağımsız çalıĢmanın olduğu bu 

sebeple ĠĢ Kanunu, Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası‟ndan faydalanamayacağı öğretide ileri sürülmüĢtür. DeğiĢiklik sonrasında 

evde çalıĢmada bağımlılık iliĢkisinin var olduğunu kabul etmek gerekir. Kanunun 14. 

maddesinin gerekçesinde iĢ sözleĢmesinde var olan iĢ görme, ücret ve bağımlılık unsurunun 

varlığı evde çalıĢma sözleĢmesi içinde kabul edilmiĢtir. Evde çalıĢmanın bir iĢ sözleĢmesine 

dayanılarak yapıldığı ve ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olduğu kabul edilmeli, bunun sonucunda 

Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu ve Sosyal Sigortlar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uygulanmalıdır.  

Evde çalıĢanın ĠĢ Kanunu m.14 hükmüne göre emsal iĢçiden ayrı iĢleme tabi tutulması 

mümkün değildir. Bu nedenle yıllık ücretli izin hakkı,  kanuni tatiller, fesih ile ilgili hükümler 

vb. evde çalıĢana niteliğine uygun düĢtüğü ölçüde uygulanmalıdır.  Evde çalıĢanın iĢ görme 

borcunu ifa ederken yapmıĢ oluğu harcamaların iĢin yapılması için zorunlu olması halinde 

iĢin maliyetine dâhil edilmesi ve iĢveren tarafından bu maliyetin evde çalıĢana ödenmesi 

gerekir. Evde çalıĢanın hazırlama, tamamlama ve temizleme iĢlerini iĢten sonra yapması 

halinde, iĢten sonra yapılan hazırlama, tamamlama ve temizleme iĢlerine iliĢkin iĢler çalıĢma 

süresinden sayılmalıdır.  

Evde çalıĢmada kayıt dıĢılığın önüne geçmek gerekmektedir. Böylece tarafların ve 

devletin çıkarlarının korunması mümkün hale gelir, devlet evde çalıĢma ile ilgili istihdam 

verilerini takip edebilir, vergi kaçırmanın önüne geçilebilir. Evde çalıĢmaya iliĢkin kayıtların 

sağlıklı olarak tutulması halinde, evde çalıĢmaya iliĢkin sorunlar ve eksiklikler doğru olarak 

tespit edilebilir ve  evde çalıĢmaya iliĢkin yeni düzenlemelerle evde çalıĢmanın doğru yönde 

geliĢmesi sağlanabilir. Evde çalıĢmanın kayıt altına alınması halinde evde çalıĢan, sigortasız 

çalıĢamaz. Kayıtlılığın olması halinde evde çalıĢan ĠĢ Kanunu ve diğer kanunların iĢçilerle 

alakalı sağlamıĢ olduğu korumalardan yararlanabilir.  
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Devlet evde çalıĢmada sendikal örgütlenmeyi desteklemelidir. Sendikalar pek fazla 

ilgilenmedikleri bu iĢ koluna önem vermeli, burada çalıĢan iĢçilerin sendikalılaĢması için 

gerekli faaliyetlerde bulunmalı, önlem ve tedbirleri almalıdır. Sendika aracılığıyla bir araya 

gelen evde çalıĢanlar, iĢverenle pazarlık etme gücüne sahip olur. Sendikal örgütlenmenin 

baĢarılması halinde evde çalıĢanlar ekonomik bakımdan zayıf ve iĢ piyasasının en güçsüz 

kesimi olmaktan kurtulabilirler. Evde çalıĢanların sendikalılaĢması iĢ ve sosyal hayatlarının 

geliĢmesi açısından da önem arz etmektedir. Devlet, sendikalar ve iĢverenler evde çalıĢanın 

gerek iĢ sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ve iĢlerinde uzmanlaĢtıran eğitimleri vermelidir. 

Evde çalıĢanların mesleklerinde kariyer yapmasına ve kendilerini geliĢtirmelerine imkân 

tanınmalıdır. 

Evde çalıĢanın iĢ kazası ve meslek hastalıklarına maruz kalmaması için evde çalıĢmanın 

devlet ve sendikalar tarafından denetlenmesi gerekir. Evde çalıĢmada iĢyeri ev olduğundan 

dolayı Anayasa ve kanunlar gereği konut dokunulmazlığının olduğu bir ortamda ev içerisinde 

denetim yapılması mümkün değildir. Bu durumda denetim evde çalıĢana araç gereç ve 

malzemenin verilmesi ve üretilen ürünün alınması esnasında yapılmalıdır. Evde çalıĢanın iĢ 

sağlığı ve güvenliği eğitiminin düzenli ve eksiksiz olarak verilmesi gerekir. Evin içerisinde 

denetim yapılamaması nedeniyle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfındaki hiçbir iĢin evde 

yapılmasına müsaade edilmemelidir. Evde çalıĢmanın niteliği gereği yapılan iĢe ait araç gereç 

ve malzeme eve dıĢarıdan getirilmektedir.  Örneğin deri sektöründe evde çalıĢan bir iĢçinin 

boya ve solvent türü sağlığa zararlı maddeleri kullanması kaçınılmazdır. Bu yüzden yapılan 

iĢin niteliğine göre evde çalıĢana iĢ sağlığı ve güvenliği eğitiminin verildiğinin yazılı olarak 

belgelendirilmesi ve ondan sonra o iĢ koluyla ilgili çalıĢmanın yaptırılması gerekir. ĠĢverenin 

evde çalıĢanın ev ortamına konut dokunulmazlığı gereği müdahale edememesi nedeniyle 

iĢveren üzerine düĢen yükümlülükleri yerine getirdiğini ispat edebilirse, evde çalıĢanın 

geçirmiĢ olduğu iĢ kazası ve meslek hastalığından sorumlu tutulamaz. 

Son olarak evde çalıĢan ĠĢ Kanununa göre klasik anlamda iĢyerinde çalıĢan emsal iĢçiye 

göre farklı iĢleme tabi tutulamaz. Evde çalıĢan emsal iĢçiye verilen haklardan aynı Ģartlar 

altında faydalanabilir. ĠĢ Kanunu ve iĢçi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri niteliğine uygun 

düĢtüğü sürece evde çalıĢmaya da uygulanır. 
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