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TÜRKİYE’DE
NELER OLDU?

Covid-19 İş Hukuku Bülteni
Covid19 pandemisinde iş hukuku alanında Türkiye'de ve

dünyada yaşanan gelişmeler, haberler, hukuki düzenlemeler.

O C A K  2 0 2 1K A V L A K  A V U K A T L I K  B Ü R O S U

Covid-19'un 
İş Hukukuna Etkileri
Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını,
ülkemizde de gündemin ilk sıralarında yer bulmaya
devam etmekte olup birçok alanda etkilerini
sürdürmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından
"pandemi" ilan edilen salgın, hukuk alanında da
etkilerini sürdürmekte olup salgının etkilerini azaltmak
amacıyla önlemler alınmaya devam etmektedir. Bu
bağlamda; hem Türkiye’de hem de dünya genelinde
Covid-19 pandemisinin İş Hukuku kapsamında gerekli
kıldığı güncel düzenlemelerin derlenmesine ilişkin
Kavlak Avukatlık Bürosu tarafından işbu bülten
hazırlanmıştır.
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Fesih Yasağı, 
Tek Taraflı Ücretsiz İzin
Uygulaması ve 
Kısa Çalışma Ödeneğine
İlişkin Sürelerin Uzatılması
COVID-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(“Değişiklik Kanunu”) ile İş Kanunu, Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve İşsizlik Sigortası
Kanunu’na birtakım düzenlemeler getirilmiştir.

Bu düzenlemeler kapsamında:

17 Nisan 2020 tarihli itibariyle iş
sözleşmelerinin işveren tarafından
feshedilmesi üç ay süreyle yasaklanmıştır.
İşveren, üç aylık yasak döneminde çalışanın
rızası aranmaksızın ücretsiz izin
uygulayabilecektir.
Sendikalara yetki tespitinin verilmesi, toplu iş
sözleşmelerinin yapılması, toplu iş
uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta
ilişkin süreler üç ay süreyle uzatılmıştır.
Kısa çalışma ödeneği, uygunluk tespitinin
sonucu beklenmeksizin, işverenin beyanı
doğrultusunda ödenecektir.

Değişiklik Kanunu’nun yürürlük tarihinden
itibaren üç ay süreyle, İş Kanunu’nun
kapsamında olsun ya da olmasın hiçbir iş
ya da hizmet sözleşmesi işveren
tarafından feshedilemeyecektir. Bunun tek
istisnası, ahlak ve iyi niyet kurallarına
uymayan haller ve benzer sebeplere
dayalı olarak haklı nedenle
gerçekleştirilen fesihlerdir.
Cumhurbaşkanı, fesih yasağına ilişkin üç
aylık süreyi altı aya kadar uzatmaya
yetkilidir.
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Anılan maddeye aykırı olarak iş sözleşmesini
fesheden işveren veya işveren vekiline,
sözleşmesi feshedilen her işçi için aylık brüt
asgari ücret tutarında idari para cezası
uygulanacaktır.
Fesih yasağı süresince işveren, işçiyi tamamen
veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecektir. Bu
kapsamda ücretsiz izne ayrılmış olması işçiye
sözleşmesini haklı sebebe dayanarak fesih hakkı
vermez.
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.
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Sendikalara yetki tespiti verilmesi, toplu iş
sözleşmelerinin yapılması, toplu iş
uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta
ilişkin süreler, Değişiklik Kanunu’nun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle uzatılmıştır.
Cumhurbaşkanı, bu üç aylık süreyi altı aya kadar
uzatabilecektir
Covid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları
zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma
başvuruları için, uygunluk tespitinin
tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin
beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi
gerçekleştirilecektir. İşverenin hatalı bilgi ve
belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz
ödemeler ise ödeme gününden itibaren
işleyecek yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil
edilecektir.

Fesih yasağı, ücretsiz izin uygulaması ve kısa çalışma sürelerine ilişkin süreler, süreç
içerisinde Cumhurbaşkanı Kararları ile uzatılmış olup halen uygulanmaktadır. Söz konusu
uygulamalarına ilişkin güncel süreler aşağıda belirtilmektedir.



Fesih yasağı ve tek taraflı ücretsiz
izin uygulaması sürelerine ilişkin
güncel durum

29 Aralık 2020 tarihli ve 3344 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı uyarınca, 17 Ocak 2021 tarihinde sona
erecek olan fesih yasağı ve tek taraflı ücretsiz izin
uygulamasına ilişkin sürelerin 17 Mart 2021 tarihine
kadar iki ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu süreler, Cumhurbaşkanı tarafından her
defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran
2021 tarihine kadar uzatabilecektir.
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Kısa çalışma ödeneği sürelerine
ilişkin güncel durum

23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile
Covid-19 kaynaklı kısa çalışma ödeneği başvuruları
için verilen ek süre 31 Ocak 2021 tarihine kadar;
Covid-19 kaynaklı mücbir sebeple 31 Aralık 2020
tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma
başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa
çalışma ödeneğinin süresi, aynı işçiler için aynı
şartlarda geçerli olmak üzere 28 Şubat 2021
tarihine kadar 2 ay süreyle uzatılmıştır.



Nakdi ücret desteğine ilişkin
güncel durum

Nakdi ücret desteği de fesih yasağı ile beraber
uzatılmıştır. İşveren tarafından 4857 sayılı İş
Kanunu Geçici 10.maddesi kapsamında ücretsiz
izne çıkarılan çalışanlara İş-Kur tarafından nakdi
ücret desteği uygulaması 17 Mart 2021 tarihine
kadar devam edecektir.

E-Duruşma
Uygulaması
7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un 17. maddesi, 6100
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 149. maddesinde bir değişiklik yaparak
mahkemelerin, belirli durumlarda taraflardan birinin talebi üzerine veya re’sen duruşmaya
ses ve görüntü nakli yoluyla katılım sağlanmasına karar verebileceğini düzenlemektedir. 

Adalet Bakanlığı Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği’nin yayımladığı veriler doğrultusunda
Adalet Bakanlığı tarafından aşama aşama yaygınlaştırılan e-duruşma, teknik altyapısı hazır
hale getirilen 173 mahkemede daha uygulanabilir hale gelmiştir. Böylelikle 15 Eylül 2020’den
itibaren e-duruşma sistemi 30 ildeki 260 mahkemede uygulanmaya başlamıştır.
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E-Noter Uygulaması

26 Ekim 2020 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından
tanıtılan e-Noter uygulamasına başlanmıştır.
Böylelikle internet üzerinden noter işlemleri için
randevu alınabilecek ve bazı işlemlerin de
noterliklere gidilmeden yapılması mümkün
olabilecektir.

Türkiye Noterler Birliği web sayfası olan
www.tnb.org.tr üzerinden 7/24 hizmet veren e-
Randevu/Başvuru Sistemi sayesinde, vatandaşlar
noterlik işlemleri için diledikleri noterlikten e-randevu
alabilecektir. 
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Böylece işlemler için sıra bekleme ortadan kaldırıldığı gibi kalabalıkların önüne de geçilecek
ve zaman kaybetmeksizin işlemler gerçekleştirebilecektir.

Uzaktan işlem uygulamaları kapsamında ise, e-Randevu/Başvuru Sistemi üzerinden “noter
huzurunda olmayan işlem başvurusu” seçeneği ile ihtarname, ihbarname gibi bazı işlemler
noterliğe gidilmeden de gerçekleştirilebilecektir. Sistemi kullanabilmek için ilgilinin e-imza
sahibi olması ve herhangi bir noterliğe giderek Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemine üye
olması yeterli olacaktır. Üye girişi yapan e-imza sahipleri, ihtarname/ihbarname gibi bazı
işlemleri noterliğe gitmeden de yapabilecektir.



Covid-19 Tedbirleri
Kapsamında Telafi
Çalışması Uygulaması

İş Kanunu’nun “Telafi Çalışması” başlıklı 64.
maddesinde, i) zorunlu nedenlerle işin durması, ii)
ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra
işyerinin tatil edilmesi, veya iii) benzer nedenlerle,
işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde
altında çalışılması; veya tamamen tatil edilmesi; ya
da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi;
hallerinde, işverenin iki ay içinde çalışılmayan
süreler için telafi çalışması yaptırabileceği ve bu
çalışmaların fazla çalışma veya fazla sürelerle
çalışma sayılmayacağı düzenlenmiştir. Telafi
çalışması yaptırılması için çalışanın onayı
aranmamaktadır. 
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26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, önceden işverenin iki ay içinde
yaptırabileceği öngörülen telafi çalışmasının, dört ay içinde yaptırılabileceği düzenlenmiştir.
Yine aynı düzenleme uyarınca Cumhurbaşkanı, bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkilidir.

Bu kapsamda, Covid-19 nedeniyle işyerinde üretimin durması veya önemli ölçüde azalması,
telafi çalışması bakımından geçerli bir neden olarak kabul edilecektir. Salgın tehlikesi
süresince çalışanlarına ücretli izin kullandıran veya çalışanların çalışma süresini önemli
ölçüde azaltan işverenler, tehlikenin ortadan kalkmasını takiben işyerinde telafi çalışması
yapabilir. Buna karşılık işveren tarafından, çalışanlarına ücretsiz izin kullandıran veya kısa
çalışma ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan dönemlere ilişkin telafi çalışması
yaptırılamaz.
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Fransa’da da karantina sürecinin ardından çoğu
şirket şu anda faaliyetlerine yeniden
başlamıştır. 24 Haziran 2020 itibariyle Fransız
Hükümeti, ev eksenli çalışmanın artık tüm
çalışanlar için norm olmaması gerektiğini
belirtmiştir.

Bununla birlikte, çalışanların,
(i) hastalığın şiddetli bir formu için daha yüksek
bir riske sahip olduğu ve / veya
(ii) hastalığın ciddi bir formunu geliştirmeye
yatkın bir kişiyle yaşadığı durumlarda,
işverenler bireylerin evden çalışmasına izin
vermelidir. İşveren, böyle bir talepte bulunan
çalışanın görevinin uzaktan çalışma ile uyumlu
olmasını sağlamakla yükümlüdür.

Tüm işverenler, çalışanlarının güvenliğini
sağlamak ve fiziksel ve ruhsal sağlıklarını
korumak için gerekli önlemleri alma genel
yükümlülüğüne sahiptir.
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Fransız İş Hukuku’nda
Covid-19 Etkileri
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Fransız İş Hukuku’nda
Covid-19 Etkileri

Şirket binası yeniden açıldığında işverenlerin bu yükümlülüğe uymalarına yardımcı
olmak için, Hükümet tarafından "karantina çıkış protokolü" yayınlamıştır.

Getirilen yükümlülükler kapsamında işverenler, iyi hijyen uygulamaları hakkında güncel
bilgileri çalışanlarına vermeli ve bunu kolaylaştırmak için el dezenfektanları gibi gerekli
tüm ekipmanları sağlamalıdır. Çalışanların koronavirüs gibi virüslerin yayılmasını
önlemek için yapabilecekleri eylemlere ilişkin bir hatırlatıcı yayınlanması ve
güncellememesi önerilmektedir. Ayrıca bu tür tavsiyeler Fransızca olarak verilmesi
gerektiği düzenlenmiştir.

Covid-19 salgını süresince Fransa’da, 23 Mart 2020 tarihli Olağanüstü Hal Kanunu
uyarınca 2 Nisan 2020'de İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik ile ilgili beş yeni Yönetmelik
yayımlanmıştır
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Amerika’da Covid-19’a ilişkin olarak yapılan İş
Hukuku düzenlemelerine göre California’da
işverenlerin işçilerin işyerine girmesine izin
verilmesinden önce COVID-19 testinden
geçirilmesini talep etme hakkı düzenlenmiştir.

İşveren yapılacak olan testin güvenilirliğinden
sorumludur. Ayrıca halka açık alanlarda
çalışanlar veya dışarıdan ziyaretçi alan
işyerlerinde çalışanların maske takması zorunlu
hale getirilmiştir.

Bununla birlikte Aile ve Tıbbi İzin Yasası
uyarınca hamile çalışanların COVID-19
sebebiyle 12 haftalık izin alabilmesi mümkün
hale getirilmiştir.14 eyalet nezdinde ücretli izni
kullanılabilmesini öngören geçici yasalar
çıkarılmıştır.
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Amerikan İş Hukuku’nda
Covid-19 Etkileri
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İngiltere İş Hukuku’nda
Covid-19 Etkileri

Yasa ile yeni bir ücretsiz yasal izin biçimi getirilmiştir.
Böylelikle, işçiler iki, üç veya dört haftalık ücretsiz izinli
olarak acil gönüllü izin alabileceklerdir. Uygun bir otorite
aracılığıyla gönüllü olanlar için sabit oranlı kazanç ve gider
kayıplarını telafi etmek için Birleşik Krallık çapında bir
tazminat fonu kurulacaktır.
Yasal Hastalık Ödeneği, 13 Mart 2020'den itibaren geriye
dönük etkisi olacak şekilde iş göremezliğin ilk gününden
itibaren talep edilebilecektir.

Covid-19 salgınının yol açtığı zorluklarla mücadele etmek
amacıyla Birleşik Krallık Parlamentosu tarafından düzenlenen
“Koronavirüs Yasası 2020”, 31 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Yasa ile getirilen İş Hukuku’na ilişkin düzenlemeler
aşağıdaki gibidir;

Bunun yanı sıra, İngiltere’de işçinin sahip olduğu minimum
yıllık(tatil) izin süresi 28 gündür. Normal koşullarda, yıllık izin
süresinin yılının sonuna kadar alınması gerekmektedir. Ancak
Çalışma Saatleri Yönetmeliği’nde getirilen değişiklik ile birlikte,
27 Mart 2020 tarihinden itibaren işçinin hakkı olan iznin bir
kısmını veya tamamını kullanmasının Covid-19 nedeniyle
mümkün olmamasından dolayı, kullanılamayan izin süreleri
sonraki iki yıl içerisinde kullanılabilecektir.
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Önemli Bilgilendirme Notu:
Bu bülten Kavlak Avukatlık Bürosu tarafından
bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup hukuki
görüş teşkil etmez.  İzinsiz kopyalanamaz ve
çoğaltılamaz.

Nispetiye Cad. Seher Yıldızı Sok.
No:23 D:11 34340 Etiler/İstanbul

info@kavlak.av.tr

0 (212) 324 55 00
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