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Koronav�rüs (COVID-19) salgını neredeyse tüm dünyaya yayılmış durumda. Vakalar artarken ‘evde kal’ çağrıları, sokağa çıkma yasağı
uygulamaları devam ed�yor ama b�rçok �şyer�nde hayat� olmamasına rağmen üret�mler, çalışanların yaşamlarını, sağlıklarını h�çe sayan
çalışma düzen�nde ısrar ed�l�yor.
 
Sağlığımız �ç�n end�şel�y�z evet, �ş güvencem�z, geç�m�m�z, geleceğ�m�z �ç�n de b�r o kadar end�şel�y�z. AKP �kt�darı, salgın koşullarında
oluşacak kr�z� �şverenler �ç�n fırsata çev�r�yor. Patronlara teşv�kler sıralanırken, çalışanlara sefalet ücret�n� reva görüyorlar. 
 
Salgın koşullarında çalışma yaşamında karşımıza çıkab�lecek sorunlara karşı b�r rehber olması umuduyla broşür hazırladık. İş hukuku
uzmanı avukat Mehmet Üm�t Erdem �le b�rl�kte gerçekleşt�rd�ğ�m�z ‘Koronav�rüs günler�nde çalışma yaşamı’ söyleş�m�zde
konuştuğumuz, meslektaşlarımızın katkılarıyla zeng�nleşen soru ve cevapları derled�k.
 
Meslektaşlarımızın kafalarındak� soruları g�dermes�, hak gasplarına karşı rehber olması ve salgın koşullarında meslektaşlar arası
dayanışmayı büyütmes� umuduyla paylaşıyoruz. 
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Bu soruya 17 N�san 2020 tar�h�nden önces� ve sonrası olarak �k� ayrı cevap ver�leb�l�r. 17 N�san önces�nde ücrets�z �z�n, ancak her �k� tarafın da kabul
etmes� hal�nde uygulanır. Yazılı onay olmaksızın, �şveren �şç�y� ücrets�z �zne zorla çıkaramaz. Koronav�rüs zorunlu ücrets�z �z�n �ç�n gerekçe değ�ld�r.
İşç� ancak şu koşullarda ücrets�z �zne çıkartılab�l�r:
 
● İşveren �şç�ye yazılı olarak ücrets�z �z�n tekl�f�nde bulunmalıdır.
● İşç� 6 �ş günü süres� �çer�s�nde bu tekl�f� yazılı olarak kabul etmel�d�r. Kabul etmez veya 
sess�z kalırsa reddetm�ş demekt�r.
● İşç�n�n kabul etmes� �le ücrets�z �z�n başlar. İşç� herhang� b�r yanıt vermez ancak �zne 
f��len başlarsa kabul etm�ş sayılır. 
● İşç�ler de ücrets�z �z�n taleb�nde bulunab�l�r. Bu durumda da aynı süreç �şlemekted�r.
 
Ücrets�z �z�n süres�nce, �ş sözleşmes� askıya alınmıştır. Dolayısıyla bu dönemde s�gorta pr�m� de yatırılmaz.
 
17 N�san 2020 tar�h�nde Resm� Gazetede yayınlanan 7244 sayılı torba yasanın 9. Maddes�ne göre �se �şverene tek taraflı ücrets�z �z�n hakkı ver�lm�şt�r.
Bu düzenleme uyarınca �şveren artık çalışanı 3 aya kadar ücrets�z �zne çıkartab�l�r ve devlet çalışana günlük sadece 39,24 TL ödeme yapar. 
 
Dolayısı �le 17 N�san tar�h�nden sonra �şveren�n ücrets�z �zne çıkartması �şç�ye haklı fes�h yetk�s� vermez.
 

İşveren �şç�y� tek taraflı ücrets�z �zne çıkarab�l�r m�? 
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İş Yasası’na göre yıllık ücretl� �z�n tamamıyla �şveren�n yönet�m hakkı çerçeves�nde düzenlenm�şt�r ve �şveren, �şç�n�n onayı ya da başvurusu
olmaksızın �şç�y� ücretl� yıllık �zne çıkarab�l�r ya da �şç�ye ücretl� �z�n vereb�l�r. Pandem� sürec�nde, yıllık �z�nler�m�z�n kullandırılıyor olması haklı fes�h
gerekçes� olamamaktadır. 
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İş Kanunu’nda �dar� �z�n d�ye b�r uygulama bulunmamaktadır. Ücretl� �z�n ve ücrets�z �z�n düzenlemes�
bulunmaktadır. İşveren 17 N�san’dan sonra yıllık �z�n veya üç aya kadar yıllık ücrets�z �z�n kullandırab�l�r. 
 
COVID neden�yle karant�nada olanların mutlaka rapor almaları gerekl�d�r. Bu durumda gel�rler�n�n 
yaklaşık %70’� tutarında SGK tarafından �şgöremezl�k ödeneğ� öden�r. 
 
65 yaşın üzer�ndek�ler�n �ş sözleşmes� sokağa çıkma yasağı neden�yle �şveren tarafından feshed�lemez. Bu k�ş�ler
yıllık �z�nde veya ücrets�z �z�nl� olarak değerlend�r�leb�l�r. 
 

İşç�ler tek taraflı yıllık �zne çıkarılab�l�r m�? 

Salgının �lk günler�nde bazı �şyerler�nde uygulanan �dar� �z�n ned�r,
nasıl uygulanır, b�r sınır var mıdır, �ş hukuku açısından yasal mıdır,
çalışanlar hak gaspına uğrar mı?
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Koronav�rüs sebeb�yle, �şyer�ndek� haftalık çalışma süreler�n�n en az üçte 1 oranında azaltılması veya �şyer�nde faal�yet�n tamamen veya kısmen
en az 4 hafta süreyle durdurulması haller�nde �şyerler�nde kısa çalışma uygulanab�l�r. Bu tür durumlarda �şveren�n İŞKUR’a başvurması gerek�r.
Kısa çalışma ödeneğ� �şs�zl�k s�gortası fonundan sağlanır. Kısa çalışma uygulaması, çalışanlara �ş akd� fesh� hakkı tanımaz.
 
 

Kısa çalışma ödeneğ�, son 12 aylık pr�me esas kazançlar d�kkate alınarak hesaplanan ortalama brüt kazancın
yüzde 60’ı oranındadır. Kısa çalışma ödeneğ�, asgar� ücretl� b�r çalışan �ç�n net 1.752,40 TL’d�r ve 4.381 TL’y� 

aşamaz. 2020 mühend�s asgar� ücret�n�n brüt 5000 TL olduğu göz önüne alınırsa kısa çalışma ödeneğ�
mühend�sler, m�marlar, plancılar �ç�n net 2977,23 TL’d�r. 

 
Ödenek, SGK b�ld�r�m� üzer�nden bel�rlenmekted�r. S�gortası daha düşükten göster�len çalışanlar �ç�n 

yapılacak ödeme de daha az olacaktır. Bu durum �şç�ye haklı nedenle fes�h hakkı vereb�l�r.  Kısa çalışma
ödeneğ� alan b�r çalışan, �lerleyen zamanlarda �şs�zl�k ödeneğ�nden faydalanmak �sted�ğ�nde, kısa çalışma

ödeneğ� �şs�zl�k ödeneğ�nden çıkartılır.  
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Kısa çalışma ned�r, nasıl uygulanır?

Kısa çalışma ödeneğ� ne kadardır?
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Kısa çalışma ödeneğ�nden yararlanab�lmek �ç�n �şs�zl�k maaşı
almaya hak kazanmış olmak gerek�r. Cumhurbaşkanlığı kararı
�le son üç yılda en az 450 gün süreyle �şs�zl�k s�gortası
pr�m�n�n ödenm�ş olması ve �şyer�nde son 60 gün s�gortalı
olmak gerek�r.
 

Kısa çalışma en çok üç ay uygulanab�l�r. Ancak Cumhurbaşkanı 
bu sürey� 6 aya kadar uzatab�l�r.
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Kısa çalışma ödeneğ� ne kadar 
süreyle uygulanab�l�r?

K�mler kısa çalışma ödeneğ�nden 
faydalanab�l�r?
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Zorunlu evden çalışma sürec�nde, �şveren�n esk� yükümlülükler� aynen devam eder, 
�ş sözleşmes�ndek� şartlar aynen geçerl�d�r. İşyer�ne g�d�lmed�ğ� �ç�n yol parası 
ödenmeyeb�l�r, ş�rket aracının ş�rkete tesl�m� talep ed�leb�l�r. 
 
Ancak yemek parasından veya sağlık s�gortası, �kram�ye benzer� herhang� b�r ödemeden kes�nt�
yapılması mümkün değ�ld�r. Üstel�k, bu süreçte patronlar, elektr�k, ısınma g�b� �şyer� g�derler�nden tasarruf
ederken çalışanların faturası kabarıyor.
 

İş kanununda ücret�n ne koşullarda düşürüleb�leceğ� bel�rlenm�şt�r ve korona v�rüs salgını neden�yle ücretler düşürülemez.
Eğer ücretler eks�k öden�yorsa, eks�k ücret�m�z� talep etmel�y�z. Taleb�m�z kabul ed�lm�yorsa CİMER ya da Çalışma Bakanlığı'na
ş�kayette bulunab�l�r ya da 5 yıl �ç�nde mahkemeye başvurab�l�r�z.
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Salgın kr�z� dolayısıyla maaşlar düşürüleb�l�r m�?

Salgın sebeb�yle zorunlu evden çalışma sürec�nde
yemek/yol ücretler� kes�leb�l�r m�?
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Eğer kasıt yoksa, az çalışma da yapılsa, �şveren haftalık 45 saatl�k
ücret� ödemekle yükümlüdür. Yan� �şveren “Bu hafta az �ş vardı, az
çalışıldı, bu sebeple çalışıldığı kadar ödeme yapacağım” d�yemez, az
çalışma �şveren�n sorunudur.
 

Fazla mesa� durumunda �spat yükü çalışanlara a�t.  Mevcut durumda toplantılar �ç�n kullanılan onl�ne platformlar (Skype, Zoom
vs) ve VPN (uzaktan bağlantı) uygulamaları üzer�nden çalışılan süre ölçümleneb�l�r. Ne kadar süre s�stemlere bağlı kalındığı, ne
kadar görüşme/toplantı yapıldığı g�b� kayıtlar kullanılarak haftada 45 saatten fazla çalışılıyorsa fazla mesa� tahakkuku
yapılab�l�r. Ancak evden yapılan mesa�ler konusundak� tartışmalar henüz netl�k kazanmış değ�ld�r.
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Evden çalışma sırasında fazla mesa�n�n tesp�t� ve
ödemes� nasıl gerçekleşt�r�l�r?

Evden çalışmada, �şveren�n, mesa� süres�n� tak�p 
ederek az bulması ve buna dayanarak ücretlerde
kes�nt�ye g�tmes� mümkün müdür?
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Seyahat �z�n belges� �le şeh�rlerarası seyahat mümkündür. Ancak �l
sınırlarındak� kontrol noktalarında ateş ölçümü mevcut ve ateş�n�z
38’�n üstünde �se 14 günlüğüne karant�naya alınab�l�rs�n�z.
 

Performansla �le �lg�l� konularda mahkemeler kasıt aramaktadır. Koronav�rüs sürec�nde, evde çocuk bakmakla yükümlü b�r
k�ş�n�n performansında b�r aksama varsa bu durumda kasıt görülmeyecekt�r.
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Evden çalışmada sürec�nde çocuk/yaşlı bakımı, ev �ç� bakım faal�yetler�
g�b� sebeplerle �şte yaşanacak aksamalarda, çalışanlar performans
düşüklüğü gerekçes�yle yaptırıma maruz kalab�l�r m�?

İş sebeb�yle yapılan şeh�rlerarası seyahatler�
kısıtlamaya tab� m�d�r?
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İşyer�nde koronav�rüs olmak, koronav�rüsten kaynaklı
hayatını kaybetmek �ş kazası sayılmaktadır. Hastalanan
k�ş�lere sağlık merkezler�nde doldurtulan formlarda,
hastalığın nereden kapılmış olab�leceğ�ne da�r sorular
sorulmakta, k�mlerle, nerelerde görüştüğü tesp�t ed�lmeye
çalışılmaktadır. Bu forma, hastalığın �şyer�nde bulaşmış
olduğu bel�rt�lmel�d�r.
  
Salgın sırasında �şyer�nde çalışmaya devam ed�yorsak,
hastalığın bulaşmasında �şveren�n sorumluluğu vardır.
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İşyer�nde koronav�rüs olmak
�ş kazası sayılır mı?
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Çalışanlar, �şyer� ortamında, kend� sağlıklarıyla �lg�l� b�r sakınca görmeler� durumunda, İş Sağlığı ve Güvenl�ğ�
Kurumu'na, Çalışma Bakanlığı’na ya da �şverene başvuruda bulunurlar. Bu ş�kayet üzer�ne İş Sağlığı ve Güvenl�ğ�
Kurumu veya �şveren derhal toplanır ve b�r karar alır. Tehl�ke durumu tesp�t ed�l�rse çalışma durdurulur ve bu
durumu bertaraf edecek gerekl� önlemler alınması gerek�r. Eğer önlemler alınmazsa �şç�ler çalışmaktan kaçınma
hakkını kullanab�l�rler veya sağlıklarını tehd�t ett�ğ� �ç�n haklı fes�h yapab�l�rler. Haklı fes�h yapıldığı durumda,
�hbar tazm�natı alınamaz ancak kıdem tazm�natına hak kazanılır. İşe �ade davası açılamaz.  
 
Pandem� sürec�nde, çalışanlar, �şyerler�nde yeter�nce önlem alınmıyorsa ve/veya beraber çalıştığı, aynı havayı
soluduğu çalışma arkadaşları arasında korona poz�t�f vakası çıkmışsa ve buna rağmen çalışma devam ed�yorsa,
topluca çalışmaktan kaçınma hakkını kullanab�l�r. Bunun g�b�, tehl�ken�n önlenemez olduğu b�r durumda, İş
Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kurulu’na ya da �şverene başvurmak zorunda olmaksızın çalışmaktan kaçınma hakkımızı
kullanab�l�r�z ve �şyer�n� terk edeb�l�r�z. Bu hakkın kullanılması �şveren�n haklı fes�h gerekçes� olamaz. Bu
nedenle çalışanın �st�fa etmes� veya �şten çıkartılması durumunda �şten kaçınmanın haklı olup olmadığını
mahkeme değerlend�r�r. 
 

Çalışmadan kaçınma hakkı ned�r, nasıl uygulanır?
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İş kazası, 5510 sayılı Yasa'nın 13. Maddes�'nde düzenlenm�şt�r. 
● İşyer�nde
● İşç�n�n �şveren�n �ş�n� yaptığı herhang� b�r yerde
● İş sebeb�yle, �şverence sağlanan b�r taşıtla �ş�n yapıldığı yere g�d�ş gel�ş� sırasında
 yaşanan bütün kazalar �ş kazasıdır. Dolayısıyla �ş�n gerçekleşt�ğ� zamanda, evden çalışıyorsak, ev �şyer� 
olarak ve evde meydana gelen kaza da �ş kazası olarak kabul ed�l�r. 
 

Evde �ş�n�z� yaparken geç�receğ�n�z kazalar �ş kazası olarak sayılacaktır ve bu durumda SGK’dan �şgöremezl�k hakkı,
kalıcı hasarda maaş talep ed�leb�l�r. Ancak ev, �şveren hak�m�yet� olmayan b�r alan olduğu �ç�n eğer kusuru yoksa
SGK ödeme yapar ama �şverenden madd�/manev� tazm�nat talep ed�lemez. Ancak kaza, ş�rket b�lg�sayarı g�b� �şyer�
aracında meydana geld�yse �şveren�n sorumluluğu düşünüleb�l�r. 
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Evden çalışma esnasında oluşab�lecek kazalar �ş kazası sayılır mı?
İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� hukukunda nasıl tanımlanır?

Evde gerçekleşecek �ş kazalarında sorumluluk k�mded�r?
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İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� gereğ�, �şveren�n çalışanlara
koruyucu ek�pmanları tem�n etmes� gerek�yor.
Örneğ�n, uygun maske olmadan �şç�ler�n çalışmaya
başlamama hakkı var. Nasıl k�, �şç�ler baretler�n�
kend�ler� almıyorsa maskey� de �şveren�n tem�n etmes�
gerek�r.

30 N�san'dan önce mahkemeler �şlem yapmıyor
ancak sonrasında yargılama söz konusu olab�lecek.
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İşyer�nde kullanılan maske g�b� koruyucu
ek�pmanları �şveren�n karşılama
yükümlülüğü var mı?

Salgın sırasında �şle �lg�l� dava
açılab�l�r m�?

KORONAViRÜS GÜNLERiNDE 
ÇALISMA YASAMINDA HAKLARIMIZ.. ..


