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CORONAVİRÜS SEBEBİYLE İŞLETMELERDE UZAKTAN ÇALIŞMA 

(TELEWORK1) UYGULAMALARINA DAİR HUKUKİ DEĞERLENDİRME 
 

 

Coronavirüsün yayılmasının önlenmesine dair işverenler tarafından da bir takım tedbirlerin uygulanması 

gündeme gelmektedir. Bu tedbirlerden biri, evlerinden çalışma imkanları mevcut olan çalışanların, 

işyerine gelmeden, “home office” olarak tabir edilen şekilde; evlerinde çalışmalarıdır. Bu sistemin yasal 

statüsü, dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulamanın doğurabileceği sonuçlara dair işbu hukuki 

değerlendirme Onur Hukuk Bürosu tarafından hazırlanarak bilgilerinize sunulmaktadır. 

 

1. “Uzaktan çalışma” nedir? 

 

Evde hizmet sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) Madde 461’de tanımlanmıştır. Buna göre; 

 
Evde hizmet sözleşmesi, işverenin verdiği işi, işçinin kendi evinde veya belirleyeceği başka bir 
yerde, bizzat veya aile bireyleriyle birlikte bir ücret karşılığında görmeyi üstlendiği sözleşmedir.  

 

Hukuk sistemimizde “uzaktan çalışma” kavramı ise açıkça, 2016 yılında 4857 S. İş Kanunu’nun                    

(“İş Kanunu”) 14. Maddesine eklenen dört ila yedinci fıkralar ile yasal düzenlemeye kavuşmuştur. 

Uzaktan çalışmanın tanımı, İş Kanunu Madde 14/4’de yapılmıştır. Buna göre; 

 
Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme 
edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı 
ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir. 

  

Bu tanım, Uluslararası Çalışma Örgütü (“ILO”) tarafından “işyeri merkezinden uzak bir mekanda, iş 

yerindeki işçilerden ayrı yapılan ve yeni teknolojilerin bu ayrılmayı iletişim olanakları sağlayarak temin 

ettiği bir çalışma şekli” olarak tanımlanan2 “uzaktan çalışma” ile benzer bir nitelendirme ürünüdür.  

 

2. “Ev esaslı uzaktan çalışma” nedir? 

 

Uzaktan çalışmanın çeşitli modelleri olup mevcut gelişmeler itibariyle uygulanması işletmelerin 

gündemine alınan, çalışanların iş görme edimlerini evlerinden yerine getirmeleri esasına dayanan 

çalışma modeli; “ev esaslı uzaktan çalışma (home-based telework)” olarak nitelendirilmektedir. 

 

 

 
 

                                                 
1 “Tele” kelimesi, Antik Yunan dilinde “uzak” anlamına gelmektedir. 
2 Soysal, Tamer, Tele Çalışma, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2006, Sayı: 9, s. 136. 
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Ev esaslı uzaktan çalışma; 

 

 tam zamanlı veya  

 kısmi zamanlı olarak  

 

iki farklı biçimde uygulanabilir.  

 

(i) Tam zamanlı modelde çalışan çalışmasını evinden yürütmekte,                    

(ii) Kısmi zamanlı modelde çalışan iş görme ediminin bir kısmını evinden, bir kısmını ev 

dışındaki bir yerden (işyeri, müşteriye ait işyerleri vs.) yerine getirmektedir. 

3. İşverenin tek taraflı iradesi ile “uzaktan çalışmaya” geçilebilir mi? “Uzaktan çalışma 

teklifi”, çalışan bakımından “esaslı değişiklik” niteliğinde midir? 

 

Genel olarak; uzaktan çalışma modeline geçmek için iş sözleşmesinde bu geçişe dair bir hüküm 

bulunmaması halinde işverenin tek taraflı iradesi ile uzaktan çalışmaya geçiş, çalışan bakımından İş 

Kanunu Madde 22 kapsamında “esaslı değişiklik” teşkil edecektir. Bu değişiklik ancak,  

 

(i) çalışana değişikliğin yazılı olarak teklif edilmesi,  

(ii) çalışanın değişikliğe altı iş günü içerisinde yazılı olarak onay vermesi  

 

halinde geçerlidir. Aksi halde değişiklik çalışanı bağlamaz. Çalışan değişiklik önerisini bu süre içinde 

kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli 

nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini 

feshedebilir. Çalışan bu durumda geçerli nedenlerin bulunmadığı iddiası ile feshin geçersizliği ile işe 

iadesi talebiyle yasal yollara başvurabilir. 

 

Somut durumda ise; coronavirüsün statü ve etkisinin, işverenin tek taraflı iradesi ile uzaktan çalışmaya 

geçilip geçilemeyeceği yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 

İşverenin, karar ve talimatları aracılığıyla işin yürütülmesini düzenleyebilme yetkisi “Yönetim Hakkı” 

kapsamındadır. Bu hakkın yasal düzenlemelere, iş sözleşmesine ve/veya toplu iş sözleşmesine aykırılık 

teşkil etmeden ve/veya çalışanlar bakımından esaslı değişikliğe yol açmadan kullanılması bir gereklilik 

olduğu gibi, işveren, yasal düzenlemelere ve sözleşmelere aykırı olmamak kaydıyla işin yürütülmesine 

dair işletmesel kararlar almakta ve uygulamakta serbesttir. Yine, işverenin yönetim hakkı kapsamında 

kalan ve geçerli nedene dayanan değişiklikler çalışma koşullarının esaslı değişikliği olarak 

nitelendirilemez. 

 

“Uzaktan çalışmanın karşılıklı anlaşma ile uygulanabileceği ilkesine, mücbir sebep ve benzeri hallerde 

istisna getirilmesi söz konusu olabilecektir. Örneğin Fransız İş Kanunu’nun L1222-11 sayılı maddesi 

uyarınca özellikle salgın hastalık, zorlayıcı sebep gibi istisnai koşulların varlığı halinde, işçilerin 

korunması ve işletmenin faaliyetinin devamlılığının sağlanması amacıyla çalışma düzeninde değişiklik 

yapılarak tele çalışmaya geçilmesinin gerekli olduğu kabul edilebilir… Söz konusu hüküm, tasarının 

kabul edildiği tarihte gündemde olan grip virüsünün ekonomiye etkisine ilişkin endişelerin etkisiyle, 

meclis görüşmelerinde metne eklenmiştir. Hükmün uygulanmasında işveren tarafından kullanılacak 

takdir yetkisinin sınırının çizilmemiş olması sebebiyle, işveren tarafından “istisnai” addedilen 

sebeplerle işçinin rızası aleyhine tele çalışmaya geçişe zorlamak için kullanılmaya müsait olduğu 

belirtilmektedir… Diğer taraftan işverene, sağlık veya güvenlik gibi sebeplerle tele çalışmaya karar 

verme yetkisinin tanınması olumlu değerlendirilmektedir…  
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Bu kapsamda mücbir sebep ağırlığındaki hallerde işçinin, rızası aranmaksızın tele çalışmaya 

geçirilmesine hukuki temel sağlanması ve ayrıntıların düzenleyici işlemle belirlenmesinin yararlı 

olacağı değerlendirilmektedir.”3 
 

Somut durumda coronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla işverenlerin, çalışanlarını ev 

esaslı uzaktan çalışma sistemine geçirmesinin meşru zemininin oluştuğu görüşündeyiz. Ancak bu 

uygulamalara dair yasal uyuşmazlıkların ortaya çıkması halinde nihai kararı yargı organları verecektir. 

 

4. Uzaktan çalışmaya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 

 

İş Kanunu Madde 14/5, “uzaktan çalışma” yapılması halinde, bir takım hususların belirlenmesini 

zorunlu kılmaktadır: 

 
Dördüncü fıkraya göre yapılacak iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, 
ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların 
korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma 
şartlarına ilişkin hükümler yer alır. 

 

İlgili fıkraya göre, “uzaktan çalışma” yapılması için öncelikle, sayılan hususları içeren YAZILI bir iş 

sözleşmesinin yapılması gerekmektedir. Halihazırda devam eden bir iş sözleşmesi ile çalışan personelin 

ev esaslı uzaktan çalıştırılması halinde ise işbu geçici statüye dair, mutlaka, yine sayılan hususları içeren 

bir iş sözleşmesi veya iş sözleşmesi eki yapılmasını önermekteyiz. Buna göre “ev esaslı uzaktan 

çalışma” yapması talep edilen çalışanlarla, işveren tarafından hazırlanan bir iş sözleşmesi veya iş 

sözleşmesi eki imzalanmalı ve ilgili metinde aşağıdaki hususlara yer verilmelidir: 

 

 İşin tanımı4,  

 İşin yapılma şekli5, 

 İşin süresi6, 

 Ücretin ödenmesine dair hususlar7, 

 İşveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler8, 

 İşverenin işçiyle iletişim kurması9, 

                                                 
3 Gonca Aydınöz, İş Hukukunda Tele (Uzaktan) Çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel 

Hukuk (İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku) Anabilim Dalı Doktora Tezi, Tez Danışmanı Prof. Dr. Sarper Süzek, 

Ankara, 2014, s.81-82. 
4 Devam eden çalışma ilişkilerinde uzaktan çalışmaya bağlı olarak iş tanımı değişmeyebilir, bu halde yine mevcut 

işin tanımının metne eklenmesini veya daha önce çalışan tarafından imzalandıysa veya görev tanımı, yayınlanan 

ve çalışanın erişebileceği bir prosedürün içeriği halinde ise, ilgili görev tanımına atıfta bulunulmasını öneriyoruz. 
5 Devam eden çalışma ilişkileri için uzaktan çalışma modeli ile getirilen yeniliklerin belirtilmesinde (örneğin gün 

sonunda yapılan işlerin işveren tarafından belirlenen formattaki listesinin yöneticiye e-posta ile gönderilmesi vs.) 

fayda bulunmaktadır. 
6 Devam eden çalışma ilişkilerinde gerek işbu geçici uzaktan çalışma süresinin gerekse haftanın kaç günü ve kaç 

saati uzaktan çalışmanın talep edildiği yazılı hale getirilmeli, ara dinlenmeler de yine belirtilmelidir. 
7 Mevcut ilişkilerin uzaktan çalışma modeline dönüşmesinde ücrette bir değişiklik olmayacaksa da bu hususun 

belirtilmesi gerekmektedir. 
8 Çalışanın eve götüreceği bilgisayar dahil belirtilmeli ve bilgisayarın yedeklenmesine dair talimatlar, parola ile 

korunması, 3. kişilerin erişimine kesinlikle açılmaması, ev dışındaki bir ortama götürülmemesi başta olmak üzere 

yükümlülüklerin belirtilmesi işveren bakımından gereklidir. 
9 Örneğin çalışma saatleri içerisinde şirket veya bireysel cep telefonundan aranması, e-posta gönderilmesi, şirket 

içi yazışma programında çalışan tarafından çalışma saatleri arasında online olunmasının gerekliliği gibi hususların 

eklenmesi uygun olacaktır. 
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 Genel ve özel çalışma şartları10. 

  

İş Kanunu Madde 14/6 uyarınca; 

 
Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal 
işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın 
yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı 
bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili 
gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. 
 

Fıkra ile öncelikle, ayrımcılık yasağı (eşitlik ilkesi) işaret edilerek, çalışanın salt uzaktan çalışıyor olması 

nedeniyle emsal çalışanlara göre farklı işleme tabi tutulamayacağı düzenlenmiş akabinde işverenin, 

uzaktan çalışan çalışana karşı iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki yükümlülüklerinin devam ettiğini 

hatırlatılmaktadır.  

 

Bir kısım çalışan işleyişin aksamaması için işyerine gelmeye devam edecekse, işyerine gelmeye devam 

eden çalışanlarla tam veya kısmi zamanlı ev esaslı çalışma yapanlar arasında, salt iş sözleşmelerinin 

niteliğinden ötürü farklı muamele uygulanmamasına dikkat edilmelidir. Bu hususta öncelikle bakınız 

aşağıdaki “4 No.lu” başlık altındaki açıklamalarımız. Burada açıklanan eşitlik ilkesinin uygulanmasında 

ön sorun veya sorular gündeme gelebilir. Örneğin; işyerinde yemek uygulaması mevcutsa; işverenin, 

işyerine gelmeye devam eden personelin yararlandığı yemek hizmetinin evden çalışanların da 

yararlanmasını sağlamak amacıyla evden çalışan personellerin ev adreslerine yemek dağıtımı 

yapmasının, ölçüsüz bir beklenti olacağı kanaatindeyiz. 

 

İş Kanunu Madde 14/7; uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde 

uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının 

uygulanması ile diğer hususların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan 

yönetmelikle belirleneceğini düzenlemiş olsa da henüz bu yönde bir yönetmelik yayımlanmamıştır. 

 

5. Uzaktan çalışma kapsamında çalışanın yaptığı giderlerin durumu nedir? 

 

TBK Madde 414’e göre; 

 
İşveren, işin görülmesinin gerektirdiği her türlü harcama ile işçiyi işyeri dışında çalıştırdığı 
takdirde, geçimi için zorunlu olan harcamaları da ödemekle yükümlüdür11. 
Yazılı olarak yapılmış bir hizmet veya toplu iş sözleşmesinde, bizzat işçi tarafından karşılanması 
kararlaştırılan harcamaların, işçiye götürü biçimde günlük, haftalık veya aylık olarak ödenmesi 
öngörülebilir. Ancak bu ödeme, zorunlu harcamaları karşılayacak miktardan az olamaz.  
Zorunlu harcamaların kısmen veya tamamen işçi tarafından bizzat karşılanmasına ilişkin 
anlaşmalar geçersizdir. 

 

TBK Madde 416 uyarınca; 

  
İşçinin yapmış olduğu giderlerden doğan alacağı, daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa veya 
yerel adet yoksa, her defasında ücretle birlikte ödenir. 
İşçi, sözleşmeden doğan borçlarını yerine getirmek için düzenli olarak masraf yapıyorsa, 
kendisine en az ayda bir olmak üzere belirli aralıklarla uygun bir avans verilir. 

                                                 
10 Devam eden ilişkilerde önceki sözleşmeye atıfta bulunulabileceği gibi yemek düzeni vs. hususlarda yeni metne 

düzenlemeler de ilave edilebilir. 
11 Çalışanın evde çalışma sürecinde kullandığı iletişim araçlarının (telefon faturası, faks, ilave kullanım söz konusu 

ise internet faturası yazıcı harcamaları gibi) giderleri, elektrik kullanım bedeli payı gibi kalemler bu kapsamda 

değerlendirilmelidir. 
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İlgili madde hükümleri doğrultusunda çalışanın yaptığı giderlere dair ücretlerin en geç ilgili ayın 

ücreti ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. 

 

TBK Madde 413’e göre ise; 

 
İşçi işverenle anlaşarak kendi araç veya malzemesini işin görülmesine özgülerse, aksi 
anlaşmada kararlaştırılmadıkça veya yerel adet bulunmadıkça işveren, bunun için işçiye uygun 
bir karşılık ödemekle yükümlüdür. 

 
İlgili madde kapsamında, uzaktan çalışma halinde evini kullanan çalışanın, bu kullandırma karşılığında 

uygun bir bedele hak kazandığı görüşü dahi ileri sürülmektedir. Ancak bu hususun aksi 

kararlaştırılabileceğinden uzaktan çalışmaya dair düzenlenecek iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinin eki 

niteliğindeki belgede bu hususa dair anlaşma koşulunun belirtilmesinde fayda bulunmaktadır. 

 

6. Ev esaslı uzaktan çalışmada çalışanın evde geçirdiği kaza “iş kazası” kapsamına girebilir 

mi?  

 

Yukarıda “3-B No.lu” başlıkta belirttiğimiz üzere, ev esaslı uzaktan çalışma halinde de işverenin iş 

sağlığı ve güvenliği kapsamındaki yükümlülükleri devam etmektedir. Ancak bu halde işverenin 

özellikle, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine çalışan tarafından riayet edilip edilmediğini denetleme 

imkanı sınırlı yahut fiilen imkansızdır. Zira çalışan evden çalışmakta ise, işverenin, çalışanı, rızası 

dahilinde çalışırken denetlemesinin fiili imkansızlığı bir yana, herhangi bir zamandaki denetleme dahi, 

çalışanın Anayasal “Özel hayatın gizliliği” ve “Konut dokunulmazlığı” hakları kapsamında çalışanın 

onayına tabidir. 

 

Doktrinde, uzaktan çalışmada işin niteliği gereği işverenin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almasının 

mümkün olmadığı hallerde, bu imkansızlığın, işverenin tazminat sorumluluğunu azaltan veya ortadan 

kaldıran bir faktör olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşü ileri sürülmüştür12.  

 

Ev esaslı uzaktan çalışma halinde, “çalışma ortamı” bulunsa da “işyeri” mevcut değildir. 

 

 

 
 

 

                                                 
12 Sarper Süzek, İş Akdinin Türleri, Mercek Yayınları, Nisan 2001, s.30. 
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6331 S. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 3/g’de yer alan “iş kazası” tanımına göre; 

 
İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya 
vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı ifade eder. 

 

Maddeye göre, “işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen” olaylar iş kazası kapsamına 

girmektedir. Genel hükümler uyarınca işverenin tazminat sorumluluğunun doğması için de, “kaza ile 

yapılan iş arasında illiyet bağının olması” diğer bir deyişle “kazanın, işle ilgili olması” gerekmektedir.  

 

Uzaktan çalışma halinde meydana gelen olaylar sonucu doğacak zararın “iş kazası” kapsamına girip 

girmediğine dair somut olayın özellikleri ve delillerin durumu Mahkeme tarafından değerlendirilecektir. 

Şayet evin belirli bir bölümü çalışma alanı ve haftanın belirli gün ve saatleri çalışma saatleri olarak 

belirlendiyse, bu yerde ve zaman diliminde meydana gelen kaza, aksi ispat edilmedikçe iş kazası 

sayılacaktır.  

 

Güncel durumda coronavirüs sebebiyle ev esaslı uzaktan çalışma yapması planlanan çalışanların 

“çalışma saatleri” taraflarca belirlenebilirse de evin belirli bir alanının “çalışma alanı” olarak 

özgülenmesi güç olduğundan ve her halükarda kazanın meydana geldiği saatin işverence teyidi de 

mümkün olmadığından her bir somut durumun özelliklerini incelemek gerekecektir. Ancak işverenlerin 

her halükarda uzaktan çalışmaya dair eğitim verme yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve eğitimleri 

çalışanlar tarafından imzalanmış eğitim formları ile kayıt altına almaları önemlidir.  

 

Bu hususta son olarak belirtmek isteriz ki; işletmelerin, mevcut işveren mali mesuliyet sigorta 

poliçelerini inceleyerek, işyeri dışında meydana gelebilecek bu gibi kazaların poliçe kapsamına girip 

girmediğini kontrol etmeleri, bu hususta açık düzenleme bulunmuyorsa işyeri sınırları dışında da olsa 

“iş kazası” kapsamına girebilecek bu gibi durumları kapsayan bir zeyilname düzenlenmesi hususunda 

sigorta şirketleri ile iletişime geçmeleri yerinde olacaktır.  

 

*** Ofisimiz tarafından hazırlanan, “Ev Esaslı Uzaktan Çalışma Hakkında İş Sözleşmesine Ek Protokol” 

taslağı aşağıda yer almaktadır. İlgili protokolün yasanın aradığı tüm koşulları içerecek şekilde 

doldurulması ve firmanın kendi işleyişine göre uyarlaması gerektiğini önemle belirtmek isteriz. 

17.03.2020 
 

 

 Saygılarımızla, 

 

       ONUR HUKUK BÜROSU 

            Av. Güngör HATEMOĞLU 
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EV ESASLI UZAKTAN ÇALIŞMA HAKKINDA 

İŞ SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL 

  

 

İşbu ek protokol bir tarafta ……………….. adresinde mukim ……………………….. (Bundan sonra 

kısaca “işveren” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta …………….. adresinde mukim ……………….. 

(Bundan sonra kısaca “çalışan” olarak anılacaktır.) (İkisi birlikte “taraflar” olarak anılacaktır.) arasında 

imzalanmıştır. 

 

I-) İşbu ek protokol, taraflar arasında imzalanmış olan İş Sözleşmesi’nin (Bundan sonra kısaca “iş 

sözleşmesi” olarak anılacaktır.) eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.  

 

II-) İşbu ek protokol, dünya çapında görülen ve ülkemize de sirayet etmiş olan Coronavirüs’ün 

yayılmasının önlenmesine dair ülke kapsamında alınan tedbirlere ilaveten, işverenin iş sağlığı ve 

güvenliği kapsamındaki ödev ve yükümlülükleri çerçevesinde, coronavirüsün işyerinde çalışan 

personellere bulaşmaması ve salgın hastalığın işyeri bazında yayılmasını önlemek amacıyla, kapalı ve 

birbirlerine yakın alanlarda çalışan ve evden iş görme edimini ifa etmesi mümkün görülen bir kısım 

personelin “ev esaslı uzaktan çalıştırılmasına” dair düzenlenmiştir. Taraflar, aşağıdaki hususlarda 

mutabakata varmışlardır: 

 

1. İşin tanımı    : Çalışan, mevcut görev tanımını aynen ifa etmeye 

devam edecek, ilaveten, her günün mesai saati sona ermeden önce yöneticisine günlük işleri ile 

ilgili e-posta gönderecektir. 

2. İşin yapılma şekli   : Çalışan, işyeri tarafından kendisine zimmetlenen 

dizüstü bilgisayarı adresi yukarıda verilen ev adresine götürerek ek protokol veya uzatılması 

halinde toplam yürürlük süresince iş görme edimini evinden çalışmak suretiyle yerine 

getirecektir. Çalışma gün ve saatleri içerisinde çalışanın cep telefonu ve bilgisayarı açık ve 

kendisine ulaşılabilir halde olacak, günlük işlerini uzaktan bağlantı ve e-posta üzerinden 

yürütecektir. İşverenin acil veya önemli durumlarda çalışanı işyerine veya işyeri dışındaki bir 

yere, işyeri e-posta adresine gönderilecek yazı ile halinde çalışan belirtilen gün ve saatte ilgili 

yerde bulunacaktır. Bu gibi hallerde çalışanın evden işyerine veya ilgili yere geliş-gidiş 

masrafları aylık ücretle birlikte işveren tarafından çalışana ödenecektir. 

3. İşin süresi    : Çalışan, haftanın ………’den …….’ya kadar 

(…………. dahil) ….. günü, saat ….. - ….. arasında çalışacak, mevcut çalışma koşullarında 

uygulanan ara dinlenme süreleri ile öğle molasını evinden kullanmaya devam edecektir. 

4. Ücretin ödenmesine dair hususlar : Çalışanın aylık ücretinde ev esaslı uzaktan çalışma 

süresince herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecektir. Çalışanın ev esaslı uzaktan çalışması 

süresince iletişim, internet gibi masrafları olursa bu masraflar çalışan tarafından İnsan 

Kaynakları birimi yetkilisi ……..’ne ait ……… e-posta adresine belgeli bir şekilde bildirilecek 

ve masraflar, işverene bildirim tarihinden itibaren en geç 15 (Onbeş) iş günü içerisinde işveren 

tarafından çalışana ödenecektir. Taraflar, çalışan tarafından ev adresinin geçici olarak işbu ev 

esaslı uzaktan çalışma ilişkisi doğrultusunda kullanılması sebebiyle işveren tarafından bir 

kullanım bedeli ödenmemesi konusunda mutabakata varmışlardır. 

5. İşveren tarafından sağlanan ekipman  

ve bunların korunmasına ilişkin  

yükümlülükler   : ……………………………… 

6. İşverenin işçiyle iletişim kurması : ……………………………… 

7. Genel ve özel çalışma şartları  : ………………………………. 

 

mailto:onurhukuk@onurhukuk.com
http://www.onurhukuk.com/


 

 
FSM Bulvarı Barış Mah. Nilüfer Hatun Cad. Hamdi Sami Evleri B Blok D: 9 Nilüfer - BURSA 

Tel.: +90 224 240 2344 – 48 ( PBX ) Faks: +90 224 240 2342 

Mail: onurhukuk@onurhukuk.com 
Web: www.onurhukuk.com  

III-) Taraflar, ev esaslı uzaktan çalışma sisteminin işbu ek protokolün imzalanmasını takiben …. 

hafta süreceğini, bu sürenin sonunda ülkedeki coronavirüs ile ilgili gelişmeler nazara alınarak işveren 

tarafından çalışanın işyeri e-posta adresine gönderilecek e-posta ile ev esaslı uzaktan çalışma süresinin 

uzatılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Gerek işbu ek protokol süresi gerekse uzatılması 

halinde uzatma süreleri içerisinde, işveren tarafından alınacak kararla ev esaslı uzaktan çalışma, çalışana 

en erken 2 (İki) iş günü öncesinden işyeri e-posta adresine gönderilecek bir e-posta ile sonlandırılabilir. 

Bu halde çalışan işveren tarafından belirtilen gün ve saatte işyerindeki çalışma düzenine geri dönecek 

ve eve götürdüğü işyeri bilgisayarı, şarj aleti veya başkaca işyerine ait ekipman ve/veya malzeme varsa 

bunları da geri getirecektir. 

 

IV-) İşbu ek protokolde hüküm bulunmayan hallerde İş Sözleşmesi hükümleri uygulanmaya devam 

edecektir. 

 

İşbu ek protokol ………. tarihinde taraflarca imzalanmış ve imzalı birer nüsha taraflarca teslim 

alınmıştır. 

 

 

İŞVEREN       ÇALIŞAN           

 ADINA İMZA YETKİLİSİ     ……………. 
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