
YARGITAY 

22. HUKUK DAİRESİ 

 

 

Esas No.  

Karar No. 

Tarihi: 

 2016/30630 

2017/1090 

26.01.2017 

İlgili Kanun / Madde 

4857 S. İşK. /4 

 

 

 

 

  

• EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ YASASININ 
KAPSAMI DIŞINDA KALDIĞI 

• YAPILAN İŞİN EV HİZMETLERİ KAVRAMININ 
KAPSAMINA  GİRİP GİRMEDİĞİNİN BELİRLENMESİNİN 
GEREKMESİ 

  

ÖZETİ   4857 sayılı Kanun'un 4. maddesinin 
birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca, “ev 
hizmetlerinde çalışanlar” hakkında bu kanun 
hükümleri uygulanmaz. Ev hizmetlerinde aşçı, 
uşak, temizlikçi gibi işlerde çalışan işçi ile ev 
sahibi işveren ararındaki uyuşmazlığın iş 
mahkemesi yerine genel mahkemelerde 
çözümlenmesi gerekir. 4857 sayılı Kanun kapsamı 
dışında bırakılan bu hizmetleri gören kimselerle 
bunları çalıştıranlar arasındaki hukukî ilişkilerde 
Borçlar Kanunu'nun hizmet sözleşmesine ilişkin 
hükümleri uygulanır. Aile bireylerini evden alarak 
alışverişe, şehir içinde gezmeye götüren, boş 
zamanında ev ve eklentilerinde zamanını geçiren 
şoföründe ev hizmeti yaptığı ve İş Kanunu 
kapsamında olmadığı kabul edilmelidir. 

-Buna karşın evde hastaya bakan hemşire 
ve çocuk eğiticisi İş Kanunu kapsamında 
değerlendirilmelidir. 
 

 

  



  

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi 
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı 
vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası 
için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, 
gereği konuşulup düşünüldü: 
 
Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı, davalılara ait evde 2007 yılı Nisan ayından 2010 yılına kadar ev işlerinin 
yapılması görevinde çalıştığını, 2010 yılından 2013 yılı Nisan ayına kadar ise çocuk 
bakıcılığı ile ev işlerinin yapılması görevinde çalıştığını, iş sözleşmesi haklı sebeple 
feshettiğini belirterek kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil 
ücret alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir. 
Davalı Cevabının Özeti: 
Davalı, görev itirazında bulunmuş ve davacı çalışmasını ev hizmetlerine dayandırdığından 
davaya bakmakla Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğunu belirtmiştir. 
Mahkeme Kararının Özeti: 
Mahkemece, davacının yaptığı iş ev hizmetleri kapsamında değerlendirilerek Asliye Hukuk 
Mahkemesine görevsizlik kararı verilmiştir. 
Temyiz: 
Kararı süresi içinde davacı vekili temyiz etmiştir. 
Gerekçe: 
Uyuşmazlık, taraflar arasındaki ilişkinin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceği ve bu bağlamda iş mahkemesinin görevi noktasında 
toplanmaktadır. 
4857 sayılı Kanun'un .... maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 4. maddedeki istisnalar 
dışında kalan bütün işyerlerine, işverenler ile işveren vekillerine ve işçilerine, çalışma 
konularına bakılmaksızın bu kanunun uygulanacağı belirtilmiştir. 
4857 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca, “ev 
hizmetlerinde çalışanlar” hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. Ev hizmetlerinde 
aşçı, uşak, temizlikçi gibi işlerde çalışan işçi ile ev sahibi işveren ararındaki uyuşmazlığın 
iş mahkemesi yerine genel mahkemelerde çözümlenmesi gerekir. 4857 sayılı Kanun 
kapsamı dışında bırakılan bu hizmetleri gören kimselerle bunları çalıştıranlar arasındaki 
hukukî ilişkilerde Borçlar Kanunu'nun hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır. 
Aile bireylerini evden alarak alışverişe, şehir içinde gezmeye götüren, boş zamanında ev 
ve eklentilerinde zamanını geçiren şoföründe ev hizmeti yaptığı ve İş Kanunu kapsamında 
olmadığı kabul edilmelidir. 
Buna karşın evde hastaya bakan hemşire ve çocuk eğiticisi İş Kanunu kapsamında 
değerlendirilmelidir. 
Somut olayda davacı, görevinin çocuk bakıcılığı ve ev işlerinin yapılması olduğunu 
belirterek işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir. Mahkemece dava 
dilekçesi içeriğine göre davacının ev hizmetlerinde çalıştırıldığı anlaşıldığından genel 
mahkemelere görevsizlik kararı verilmiştir. Ancak, mahkemece yeterli araştırma 
yapılmadan sonuca gidilmiş olup davacının yaptığı işin ağırlıklı olarak ev hizmetleri 
kapsamında olup olmadığının tereddüte yer vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturulması 
gerekmektedir. Bu durumda tarafların gösterdikleri şahitler yeniden dinlenmeli, göreve 
ilişkin gösterecekleri tüm deliller toplanmalı ve yukarıda açıklanan ilke kararı 
doğrultusunda davacının ağırlıklı olarak ev hizmetleri kapsamında çalıştığının anlaşılması 
durumunda şimdiki gibi görevsizlik kararı verilmelidir. Çocuk bakıcılığının baskın olduğu 
kanaatine varılır ise davaya bakmakla iş mahkemelerinin görevli olduğu kabul edilmeli ve 
işin esasına girilerek bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi 
hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 
Sonuç: 
Hükmün yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek 
halinde ilgiliye iadesine, 26.01.2017 gününde oybirliği ile karar verildi. 
 



 
 

 


