
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? 

Kural olarak ücretsiz izin, 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.  

Ancak, 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 
sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, 17.04.2020 
tarihli itibariyle üç ay süre boyunca işveren çalışanı, rızası aranmaksızın tamamen veya kısmen 
ücretsiz izne çıkarabilecektir. Bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmış olması işçiye sözleşmesini haklı 
sebebe dayanarak fesih hakkı vermeyecektir.  

7. İşverenin bu süreçte iş sözleşmelerini feshetmesi mümkün müdür? 

7244 sayılı Kanun uyarınca, 17.04.2020 tarihli itibariyle iş sözleşmelerinin işveren tarafından 
feshedilmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzer sebeplere dayalı olarak haklı 
nedenle gerçekleştirilen fesihler hariç, üç ay süreyle yasaklanmıştır. Bu süre Cumhurbaşkanının 
kararıyla altı aya kadar uzatılabilecektir. 

Bu düzenlemeye aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi 
feshedilen her işçi için aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır. 

8. Nakdi ücret desteği nedir? 

Üç aylık fesih yasağı süresini geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya 
işsiz kaldıkları süre kadar, fesih yasağı kapsamında ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 51. maddesi kapsamında iş 
sözleşmesi 15 Mart 2020 tarihinden sonra feshedilen ve işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen 
işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan her gün için 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilecektir. 

Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanın fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu 
şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırdığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere, fiil tarihine göre 
hesaplanan aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak ve ödenen nakdi ücret 
desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. 

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 başvurusu üzerine 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 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. 

Daha sonra yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanun uyarınca, COVID-19 sebebiyle işverenlerin 
yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin 
tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi 
gerçekleştirilecek, uygunluk denetimi daha sonra yapılacaktır. İşverenin hatalı bilgi ve belge 
vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler ise ödeme gününden itibaren işleyecek yasal 
faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. 



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. 

 


