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5510 sayılı Kanun ile zorunlu sigortalılık kapsamı dışında tutulan alanlardan birini oluşturan ev
hizmetlerinde çalışanlar, 6552 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeden sonra kapsadığı alan
itibariyle adeta zorunlu sigortalılık türlerinden biri halini almıştır. Nitekim söz konusu
düzenleme ile on günden az süre ile ev hizmetlerinde çalışanlar ile on günden fazla süre ile
çalışanlar arasında sigorta kolunun türüne göre farklılık olmakla birlikte her iki grupta çalışanlar
da kapsama alınmış olmaktadırlar. Bu çerçevede 6552 sayılı Kanun öncesindeki ve sonrasındaki
durum, ev hizmetlerinde çalışanlardan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin öğreti ve yüksek
mahkeme uygulamaları çerçevesinde değerlendirilerek bu hizmetlerde çalışanların durumu
sosyal güvenlik hukuku açısından inceleme amacıyla bu çalışma hazırlanmış olup her ne kadar
günden güne ev hizmetlerinde çalışanların sosyal güvenlik hukukunun korumasından gitgide
daha da faydalandıracak hukuki düzenlemelere yer verildiği görülse de bu hizmetlerde
çalışanların ve çalıştıranların hukuki hak ve yükümlülükleri noktasında farkındalıklarını
artıracak mekanizmaların işletilmesi yerinde olacaktır.
İngilizce Özet
With the Law No. 5510, those who work in home services that include one of the areas outside
the scope of compulsory insurance have become one of the compulsory insurance types in terms
of the area they cover after the regulation introduced by Law No. 6552. As a matter of fact,
among the employees working in the home service and those who work for a long time in ten
days, the employees in both groups are covered with the regulation in accordance with the
insurance branch. . In this framework, the situation before and after the Act 6552 was evaluated
within the framework of doctrines and high court practices regarding what should be understood
from the employees working in the home services, and this work was prepared for the purpose
of examining the situation of the employees in these services in terms of social security law. it
will be in place to operate mechanisms that will raise awareness of the legal rights and
obligations of the employees and their employees in these services.
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