
COVID-19’un İş İlişkisine Etkileri   

1. COVID-19 salgını süresince işverenin işyerinde alması gereken önlemler nelerdir? 

İşveren, işçiyi gözetme borcu kapsamında iş sağlığı ve güvenliğini önlemlerini almak, 
işçinin sağlığını, bedensel ve ruhsal bütünlüğünü korumakla yükümlüdür. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu uyarınca da çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlanması 
işverenin yükümlülükleri arasındadır.  

Bu kapsamda işyerinde, eğer varsa İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplanarak sürece 
ilişkin eylem planının ve alınacak tedbirlerin belirlenerek çalışanlara duyurulması; 
çalışanlarca alınan tedbirlere uygun davranılmasının sağlanması ve sürekli olarak 
uygunluk denetiminde bulunulması önerilmektedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 25 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, "Yeni 
Koronavirüs Salgını Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin İş Yerlerinde 
Aldıracağı Tedbirler" kılavuzu ile, servis araçlarının kullanımı, seyahatler, işyerine giriş ve 
çıkışlar, çalışma ortamı, toplantılar ve eğitimler ve yemekhane ile dinlenme alanlarına 
ilişkin asgari gereklilikler belirlenmiştir. Kılavuzda, işverenlerin işyerinin faaliyet konusu, 
çalışan sayısı, çalışma ortamı, kullanılan yöntemler gibi özeliklerine uygun ilave tedbirlerin 
alınması ve yetkili mercilerin duyurularının takip edilmesinin gerektiği belirtilmektedir. 

2. İşveren çalışanlarına, işe girişleri esnasında ateş ölçümü yapabilir mi ya da 
çalışanlardan, COVID-19 semptomlarını gösterip göstermedikleri yönünde bilgi 
vermelerini isteyebilir mi? 

İşyeri hekimini tarafından çalışanların ateşinin ölçülmesinde ya da hastalık semptomları 
hakkında bilgi alınmasında bir engel bulunmamaktadır. Ancak sağlık verisi içeren kişisel 
verilerin işyeri hekimi aracılığıyla toplanamayacak ya da bunun sürekli olarak sağlanması 
mümkün olmayacak ise, Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca, toplanacak sağlık 
verilerin işlenmesine ilişkin olarak çalışanların açık rızalarının alınması ve her halde 
çalışanlara uygun aydınlatmanın yapılması her koşulda önemlidir.   
 

3. Bir çalışanın COVID-19 semptomlarını göstermesi halinde bunu işverene bildirme 
yükümlülüğü var mıdır? 

Çalışanların sadakat borcu ve diğer çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye 
düşürmeme yükümlülüğü uyarınca, gösterdikleri hastalık semptomlarını işverenle 
paylaşmaları beklenmektedir. 

İşveren olarak çalışanları bu yönde teşvik edecek politikalar geliştirilmesi ve COVID-19’a 
ilişkin bilgilendirmede bulunması tavsiye edilmektedir.  

4. COVID-19 salgını süresince işverenin çalışanları yıllık izne çıkarması mümkün 
müdür? 

Kural olarak yıllık izin talebinin çalışandan gelmesi gerekmekle birlikte, COVID-19 
salgınının yarattığı olağanüstü durumlar dikkate alındığında bu döneme özgü olarak bu 
gereklilikte bir esneklik yaratılabileceği ve bu kapsamda işveren tarafından çalışanların, 
yıllık izne çıkarılmasının mümkün olabileceği yönünde görüşler bulunmaktadır.  

5. İşverenin bu süreçte çalışanlarına toplu izin kullandırması mümkün müdür? 

Yıllık İzin Yönetmeliği uyarınca işverenin, Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonuna kadar 
çalışanlarının tümü veya bir kısmı için toplu izin uygulaması mümkündür. Bu durumda 
işveren, işyerinin korunması, işyerindeki araç ve gereçlerin bakımı, temizlenmesi veya 
güvenliğinin sağlanması gibi zorunlu durumlar için yeter sayıda işçiyi toplu izin dışında 
tutabilir. 

6. İşverenin bu süreçte çalışanlarını ücretsiz izne çıkarması mümkün müdür? 

Ücretsiz izin ancak, işçi ile işverenin karşılıklı olarak anlaşması halinde uygulanabilir. 
Ücretsiz izin, çalışan tarafından teklif edilebileceği gibi, işveren tarafından da teklif 
edilebilir; ancak işveren çalışanı, ücretsiz izne çıkmaya zorlayamaz. Çalışan tarafından 



kabul edilmeyen ücretsiz izin teklifinde işveren tarafından ısrarcı olunması, fiili anlamda iş 
sözleşmesinin sona erdirilmesi anlamına gelebilecek olup, geçersiz fesih sonucunu 
doğurabilecektir. Bu durumda, çalışana kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi 
gerekmektedir. Koşullarının oluşması halinde çalışan ayrıca işe iade davası açabilecektir. 

7. İdari kararlarla geçici olarak kapatılan işyerlerinde tarafların fesih hakkı mevcut 
mudur? 

COVID-19 ile mücadele önlemleri kapsamında devlet kurumları tarafından alınan idari 
kararlarla geçici olarak işyerinin kapatılması durumunda, gerek çalışan gerekse işveren 
bakımından iş sözleşmesinin feshi için zorlayıcı bir sebep ortaya çıkacak ve her iki taraf 
için de iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi söz konusu olabilecektir. Kanunen bu hakkın 
doğabilmesi için her iki tarafa da bir haftalık bir bekleme süresi öngörülmüştür. Bu 
bekleme süresi sonunda taraflardan herhangi biri tarafından sözleşmenin feshedilmesi 
halinde çalışan, kıdem tazminatına hak kazanacaktır. 

8. İşyerinin idari karar ile geçici olarak kapatılması durumunda işverenin ücret ödeme 
yükümlülüğü devam eder mi? 

Bir haftalık bekleme süresi boyunca işveren, her gün için çalışana, yarım ücreti tutarında 
ödeme yapmakla yükümlüdür. 

9. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartları nelerdir? 

Çalışanların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için, üç ayı geçmemek üzere, 
işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azalması 
veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle geçici olarak 
durması gerekmektedir. İşverenin başvurusunun uygun bulunması halinde Kurum 
tarafından işçilere en fazla 3 aylık bir süre için kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacaktır. 

26 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 
sayılı Kanun ile yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan 
kısa çalışma başvuruları için çalışanlar bakımından kısa çalışma ödeneğinden 
faydalanma şartları esnetilmiştir. Bu kapsamda çalışanın, kısa çalışmanın başladığı 
tarihten önceki son 60 gün içinde kesintisiz olarak hizmet akdine tabi olarak çalışması ve 
son üç yıl içinde adına en az 450 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması 
gerekmektedir.  

Ancak işverenin kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, işyerinde kısa 
çalışma uygulanan dönemde işçi çıkarmaması gereklidir. Bu durumun tek istisnası haklı 
neden ile fesihtir.  

10. Telafi çalışması ne zaman gündeme gelebilir? 

Zorunlu nedenlerle işin durması veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma 
sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da çalışanın 
talebi ile kendisine sözleşmesel ya da yasal izinleri haricinde izin verilmesi hallerinde 
işveren, dört ay içinde çalışanlara, çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. 
Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 
üç saatten fazla olamaz ve yapılan telafi çalışmaları fazla çalışma sayılmaz. 
Cumhurbaşkanı dört aylık süreyi iki katına kadar artırmaya yetkilidir.  

 


