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YÖNETMELİK

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığından:

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı �şler�, ver�ler�n korunması ve

paylaşılmasına �l�şk�n �şletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını bel�rlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 22/5/2003 tar�hl� ve 4857 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddes� uyarınca

uzaktan çalışanları ve bunların �şverenler�n� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4857 sayılı Kanunun 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığını,
b) Uzaktan çalışan: İş görme ed�m�n�n tamamını veya b�r kısmını uzaktan çalışarak yer�ne get�ren �şç�y�,
c) Uzaktan çalışma: İşç�n�n, �şveren tarafından oluşturulan �ş organ�zasyonu kapsamında �ş görme ed�m�n�

ev�nde ya da teknoloj�k �let�ş�m araçları �le �şyer� dışında yer�ne get�rmes� esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan �ş
�l�şk�s�n�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Uzaktan Çalışma Usul ve Esasları

Sözleşmen�n şek�l ve �çer�ğ�
MADDE 5 – (1) Uzaktan çalışmaya �l�şk�n �ş sözleşmeler� yazılı şek�lde yapılır. 
(2) Sözleşmede; �ş�n tanımı, yapılma şekl�, �ş�n süres� ve yer�, ücret ve ücret�n ödenmes�ne �l�şk�n hususlar,

�şveren tarafından sağlanan �ş araçları, ek�pman ve bunların korunmasına �l�şk�n yükümlülükler, �şveren�n �şç�yle �let�ş�m
kurması �le genel ve özel çalışma şartlarına �l�şk�n hükümler yer alır.

Çalışma mekânının düzenlenmes�
MADDE 6 – (1) Gerekl� olması hal�nde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân �le �lg�l� düzenlemeler �ş

yapılmaya başlamadan önce tamamlanır. Bu düzenlemelerden kaynaklanan mal�yetler�n karşılanma usulü, uzaktan
çalışan �le �şveren tarafından b�rl�kte bel�rlen�r.

Malzeme ve �ş araçlarının tem�n� ve kullanımı
MADDE 7 – (1) Uzaktan çalışanın mal ve h�zmet üret�m� �ç�n gerekl� malzeme ve �ş araçlarının �ş

sözleşmes�nde aks� kararlaştırılmamışsa �şveren tarafından sağlanması esastır. Bu malzeme ve �ş araçlarının kullanım
esasları �le bakım ve onarım koşulları açık ve anlaşılır b�r şek�lde uzaktan çalışana b�ld�r�l�r.

(2) İş araçlarının �şveren tarafından sağlanması hal�nde, bunların �şç�ye tesl�m ed�ld�ğ� tar�htek� bedeller�n�
bel�rten �ş araçları l�stes�, �şveren tarafından yazılı olarak �şç�ye tesl�m ed�l�r. İşç�ye tesl�m ed�len belgen�n �şç� tarafından
�mzalı b�r nüshası �se �şveren tarafından �şç� özlük dosyasında saklanır. İş araçlarının l�stes�, �ş sözleşmes� �çer�s�nde
veya sözleşme tar�h�nde �ş sözleşmes�ne ek olarak düzenlen�rse ayrıca yazılı belge düzenlenmes� şartı aranmaz.

Üret�m mal�yetler�n�n karşılanması
MADDE 8 – (1) İş�n yer�ne get�r�lmes�nden kaynaklanan mal veya h�zmet üret�m�yle doğrudan �lg�l� zorunlu

g�derler�n tesp�t ed�lmes�ne ve karşılanmasına �l�şk�n hususlar �ş sözleşmes�nde bel�rt�l�r.
Çalışma süres�n�n bel�rlenmes�
MADDE 9 – (1) Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süres� �ş sözleşmes�nde bel�rt�l�r. Mevzuatta

öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatler�nde değ�ş�kl�k yapılab�l�r. Fazla çalışma
�şveren�n yazılı taleb� üzer�ne, �şç�n�n kabulü �le mevzuat hükümler�ne uygun olarak yapılır.

İlet�ş�m
MADDE 10 – (1) Uzaktan çalışmada �let�ş�m�n yöntem� ve zaman aralığı uzaktan çalışan �le �şveren tarafından

bel�rlen�r.
Ver�ler�n korunması
MADDE 11 – (1) İşveren; uzaktan çalışanı, �şyer�ne ve yaptığı �şe da�r ver�ler�n korunması ve paylaşımına

�l�şk�n �şletme kuralları ve �lg�l� mevzuat hakkında b�lg�lend�r�r ve bu ver�ler�n korunmasına yönel�k gerekl� tedb�rler� alır.
(2) İşveren, korunması gereken ver�n�n tanım ve kapsamını sözleşmede bel�rler.



(3) Ver�ler�n korunması amacıyla �şveren tarafından bel�rlenen �şletme kurallarına uzaktan çalışanın uyması
zorunludur.

İş sağlığı ve güvenl�ğ�ne �l�şk�n tedb�rler�n alınması
MADDE 12 – (1) İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı �ş�n n�tel�ğ�n� d�kkate alarak �ş sağlığı ve güvenl�ğ� önlemler�

hususunda çalışanı b�lg�lend�rmekle, gerekl� eğ�t�m� vermekle, sağlık gözet�m�n� sağlamakla ve sağladığı ek�pmanla �lg�l�
gerekl� �ş güvenl�ğ� tedb�rler�n� almakla yükümlüdür.

Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı �şler
MADDE 13 – (1) Tehl�kel� k�myasal madde ve radyoakt�f maddelerle çalışma, bu maddeler�n �şlenmes� veya

söz konusu maddeler�n atıkları �le çalışma, b�yoloj�k etkenlere maruz kalma r�sk� bulunan çalışma �şlemler�n� �çeren
�şlerde uzaktan çalışma yapılamaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca �lg�l� mevzuatına göre h�zmet alımı suret�yle gördürülen �şler �le m�llî
güvenl�k açısından stratej�k önem� ha�z b�r�m, proje, tes�s veya h�zmetlerden hang�ler�nde uzaktan çalışma
yapılamayacağı b�r�m, proje, tes�s veya h�zmetten sorumlu olan veya h�zmet� alan kamu kurum ve kuruluşunca
bel�rlen�r.

Uzaktan çalışmaya geç�ş
MADDE 14 – (1) İş �l�şk�s� doğrudan uzaktan çalışma sözleşmes� �le kurulab�l�r veya hâl�hazırda �şyer�nde

çalışan �şç�n�n �ş sözleşmes�, �şç�n�n ve �şveren�n anlaşması hal�nde, uzaktan çalışma sözleşmes�ne dönüştürüleb�l�r.
(2) İşç�n�n, uzaktan çalışma yapma taleb� �le �lg�l� hususlar aşağıdadır:
a) Talep yazılı olarak yapılır.
b) Talep �şyer�nde bel�rlenen usul doğrultusunda �şverence değerlend�r�l�r.
c) Talep değerlend�r�l�rken, �ş�n ve �şç�n�n n�tel�ğ� gereğ� uzaktan çalışmaya uygunluğu �le �şverence bel�rlenecek

d�ğer kıstaslar kullanılır.
(3) Talebe �l�şk�n değerlend�rme sonucunun otuz gün �ç�nde �şç�ye taleb�n yapıldığı usulle b�ld�r�lmes� esastır.
(4) Taleb�n kabul ed�lmes� hal�nde 5 �nc� maddede bel�rt�len hususlara uygun şek�lde sözleşme yapılır.
(5) Uzaktan çalışmaya geçen �şç�, �k�nc� fıkrada bel�rt�len usulle tekrar �şyer�nde çalışma taleb�nde bulunab�l�r.

İşveren, söz konusu taleb� öncel�kl� olarak değerlend�r�r.
(6) Uzaktan çalışmanın mevzuatta bel�rt�len zorlayıcı nedenlerle �şyer�n�n tamamında veya b�r bölümünde

uygulanacak olması hal�nde uzaktan çalışmaya geç�ş �ç�n �şç�n�n taleb� veya onayı aranmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı yürütür.

 
 


