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4857 Sayılı İş Kanunu

- Esnek Çalışma Modelleri

- Zorlayıcı Nedenle Fesih

- Yarım Ücret Uygulaması

- İşçinin Koronavirüs Nedeniyle Ölümü Halinde Ölüm 
Tazminatı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

-İş Kazası ve Meslek Hastalığı

- Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

- Kısa Çalışma Ödeneği

107 Sayılı Torba Kanun Düzenlemeleri (Geçici İstihdam 
Güvencesi, Nakdi Ücret Desteği, Yetki Tespiti- Toplu İş 
Sözleşmesinin Yapılması- Grev ve Lokavtın Uzatılması)

COVID-19



UZAKTAN ÇALIŞMA
(Nedir?)

• Uzaktan çalışma;

iş ilişkisidir.

İşveren 
organizasyonu 

içerisinde 

İş görme ediminin 
işyeri dışında 

görülmesi biçiminde
Yazılı Kurulan



UZAKTAN ÇALIŞMA PROTOKOL 
ŞEKLİNDE YAPILABİLİR Mİ?

Evet. 

• Ancak protokolde mutlaka;

yer almalıdır.

İşin süresi, yeri, 
yapılma şekli, 

tanımı

Ücret ve ücretin 
ödenmesi

Özel ve genel 
çalışma şartları

İşveren tarafından 
sağlanan 

ekipmanlar ve 
bunların 

korunmasına 
ilişkin hükümler



KORONAVİRÜS NEDENİYLE UZAKTAN ÇALIŞMAYA 
GEÇİLDİĞİNDE YEMEK YARDIMI VERİLMESİ ZORUNLU MU?

• Uzaktan çalışmada esaslı neden olmadıkça farklı işleme tabi tutulmaması 
gerekir.

• Eğer işyerinde yemekhanede ayni yemek yardımı veriliyorsa uzaktan 
çalışmada bu haktan faydalanma imkanı kalmayacaktır. Dolayısıyla 
uzaktan çalışmada ayni yardımının verilmesi fiilen imkansız hale 
gelecektir.

• Eğer nakdi yemek yardımı veriliyorsa uzaktan çalışmada da verilmeye 
devam edilmesi gerekir.

• Ancak

• 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 22. maddesine göre taraflar anlaşarak çalışma 
koşullarını her zaman değiştirme hakkına sahiptir.



UZAKTAN ÇALIŞMA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ DEVAM EDER Mİ?

• İşveren,

yükümlüdür.

İş sağlığı ve 
güvenliği 
önlemleri 

hususunda 
çalışanı 

bilgilendirmek

Gerekli eğitimi 
vermek

Sağlık 
gözetimini 
sağlamak

Sağladığı 
ekipmanla ilgili 

gerekli iş 
güvenliği 

tedbirlerini 
almakla



KORONA VİRÜS NEDENİYLE UZAKTAN ÇALIŞMA SİSTEMİNE 
GEÇİLDİĞİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 

HÜKÜMLERİ UYGULANMAYA DEVAM EDER Mİ?

Evet.

• Sözleşme türü itibariyle uzaktan çalışmanın toplu 
iş sözleşmesine farklı bir etkisi bulunmamaktadır.

• Uzaktan çalışmaya geçildiğinde toplu iş 
sözleşmesi hükümleri uygulanmaya devam 
edecektir.



TELAFİ ÇALIŞMASI

• İş mevzuatı açısından telafi çalışması, 

işçinin çalışmadığı sürelerin daha sonra çalışılarak 
telafi edilmesini ifade etmektedir.

çeşitli sebeplerden dolayı 
işin durması

Ulusal bayram ve genel 
tatillerden önce veya 
sonra işyerinin tatil 

edilmesi veya benzer 
nedenlerle işyerinde 

normal çalışma 
sürelerinin önemli ölçüde 

altında çalışılması veya 
tamamen tatil edilmesi

veya işçinin talebi ile 
kendisine izin verilmesi 

hallerinde



TELAFİ ÇALIŞMASI KAÇ AY İÇERİSİNDE 
YAPILABİLİR?-I

• Ekonomik kalkınma paketi kapsamında 4857 Sayılı 
İş Kanunu’nun 64. maddesinde yer alan telafi 
çalışma süresi 26.03.2020 tarihinden

• 2 aydan 4 aya çıkarılmıştır. (Bu süreyi 6 aya 
çıkarmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir)



TELAFİ ÇALIŞMASI KAÇ AY İÇERİSİNDE 
YAPILABİLİR?-II

• Telafi çalışması, zorunlu nedenin ortadan 
kalkması ve işyerinin normal çalışma dönemine 
başlamasını takip eden 4 ay içerisinde yaptırılır. 



TELAFİ ÇALIŞMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Telafi Çalışması

Günde 3 saatten fazla olamaz.

Günlük 11 saatin aşılmaması gerekir.

Hafta  tatillerinde yapılamaz.

Tatil günlerinde telafi 
çalışması yaptırılamaz.

Örneğin; günde 8 saat çalışan bir işçi, günde 3 saat telafi çalışması 
yapabilecekken, günde 9 saat çalışan işçi günde ancak 2 saat telafi çalışması 

yapabilecektir



TELAFİ ÇALIŞMASINDA İŞÇİ ONAYI 
GEREKİR Mİ?

• Telafi çalışmasında işçi onayı aranmaz.

• Ancak telafi çalışmasının işçilere uygun araçlarla 
duyurulması gerekir. 

• İşveren; hangi nedenle telafi çalışmasını 
yaptırdığını açık olarak belirtmek ve hangi 
tarihte çalışmaya başlanılacağını ilgili işçilere 
bildirmek zorundadır.



TELAFİ ÇALIŞMASINDA İŞÇİ FAZLA MESAİ 
ÜCRETİ İDDİASINDA BULUNABİLİR Mİ?

• Telafi çalışması fazla çalışma veya fazla sürelerle 
çalışma olarak sayılmaz.

    - Günde 3 saat ve günlük 11 saatlik telafi çalışma 
sürelerine uyulmuş olması kaydıyla-



TELAFİ ÇALIŞMASI 4 AYLIK SÜREDE 
TAMAMLANAMAZ İSE;

• 4 aylık sürenin sona ermesi halinde artık telafi 
çalışması mümkün olmadığı gibi, işçinin telafi 
çalışması nedeniyle çalışmadığı sürenin ücreti 
istenemeyecektir.



Telafi Çalışmasına İlişkin İdari Para Cezası 

• İş Kanunu’nun 104. Maddesine göre, 64’üncü 
maddede öngörülen ‘Telafi çalışması usullerine 
uymamak’ nedeniyle işveren veya işveren 
vekiline bu durumda olan her işçi için 2020 
yılında 509 TL idari para cezası uygulanacaktır.



İŞYERİNDE KORONAVİRÜS NEDENİYLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN VEYA 
OLMAMASI HALİNDE AVANS İZİN KULLANDIRABİLİR Mİ?  

• İşveren yönetim hakkına dayanarak birikmiş yıllık izinlerin 
veya hak edilmiş yıllık izinlerin kullanılmasını sağlayabilir. 

• Hak edilmemiş yıllık izinler açısından ise mutlaka avans izin 
protokolü imzalanarak sürecin yürütülmesi gerekmektedir.

• İzolasyon sürecinin yıllık izinli olarak geçirilmesinde mümkün 
olduğu gibi işçi sayısının 100’den fazla olduğu işyerlerinde 
sürecin yıllık izin kurulu tarafından yürütülmesi gerekir. 

• Yıllık izinlerin kullandırılmasında mutlaka yıllık izinlerin 
bölümünün 10 günden az olmamasına dikkat edilmelidir. 



TOPLU YILLIK İZİN

• İşveren Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki 
süre içinde, işçilerin tümünü veya bir kısmını 
kapsayan toplu izin uygulayabilir.

• Bu kapsamda toplu izin dönemi, henüz yıllık ücretli 
izin hakkını kazanmayan işçileri de kapsayacak 
şekilde belirlenebilir.

• Toplu izin kullandırılması durumunda, kullandırılan bu 
izinlerin çalışanların yıllık ücretli izinlerinden ve izin 
hak etmeyenlerin ise bir sonraki yılık izin hakkından 
mahsup edilmesi uygun olacaktır.



ZORLAYICI NEDEN
4857 Sayılı İş Kanununda Haklı Nedenle Fesih

Madde 24

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

I-Sağlık Sebepleri

II-Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve 
Benzerleri

III- Zorlayıcı Sebepler

Madde 25

İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

I-Sağlık Sebepleri

II-Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve 
Benzerleri

III-Zorlayıcı Sebepler

IV- İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması 



İŞÇİ AÇISINDAN ZORLAYICI SEBEP

• İşçi açısından zorlayıcı sebep 4857 Sayılı İş Kanunun 
24. Maddesi III numaralı alt bendinde “İşçinin 
çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin 
durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler” olarak 
tanımlanmıştır.

• İşveren açısından zorlayıcı sebepler ise 4857 Sayılı İş 
Kanunun 25. Maddesi III numaralı alt bendinde; 
“İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile 
işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya 
çıkması” olarak tanımlanmıştır



ZORLAYICI SEBEPLERİN ÖZELLİKLERİ
Zorlayıcı Neden

İşçi Bakımından Zorlayıcı Neden

İşyerinde meydana gelen olaylar

İşyerinde çalışmayı alıkoyan bir olgunun 
varlığı

İşverence öngörülmeyen, kusura 
dayanmayan, kaçınılması mümkün olmayan, 

dıştan gelen sebepler

İşveren Bakımından Zorlayıcı Neden

Sadece işçi çevresinde meydana gelen 
olaylar

İşyerinde meydana gelmeyen olaylar

İşçi tarafından öngörülmeyen, kusura 
dayanmayan, kaçınılması mümkün olmayan, 

dıştan gelen sebepler

İş görme borcunun yerine getirilmemesi



KORONAVİRÜS ZORLAYICI NEDEN 
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR Mİ?

• Zorlayıcı nedenden söz edebilmek için gerekli olan unsurlar;

* Evet. Koronavirüs kamu kararları ile birlikte zorlayıcı nedenin çevresi ve kaynağına göre 
zorlayıcı neden kapsamında değerlendirilir.

Olayın dışsal 
etkilerden 

kaynaklanması

Olayın kaçınılmaz 
olması yani 

engellenemez olması

Olayın önceden 
kestirilemez olması

Olayın tarafların 
borçlarının ifa 
edilmesine engelleyici 
etki yaratması



İŞÇİ AÇISINDAN ZORLAYICI NEDEN 
ÖRNEĞİ

• Örneğin deprem, sel gibi doğal afetlerle veya 
kamu idaresi kararıyla işyerinde çalışmaların 
durdurulması zorlayıcı neden olarak kabul edilir. 
Zorlayıcı neden sonucunda işçinin 7 günden fazla 
çalışmasını engelleyen bir durum ortaya çıkması 
nedeniyle işçi, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. 
Maddesi III. Alt bendine göre iş sözleşmesini haklı 
nedenle sona erdirebilir. 



İŞVEREN AÇISINDAN ZORLAYICI NEDEN

• İkinci bir örnek olarak, işçinin ikamet ettiği bölgede 
salgın hastalık nedeniyle karantina uygulaması 
nedeniyle karantina uygulaması olmayan bölgede 
bulunan işyerine gidemiyor olması da zorlayıcı neden 
kabul edilir. 

• Bu şekilde en az 1 hafta işçinin iş görmesini 
engelleyen bir dışsal etki söz konusu olduğunda 
işveren, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. Maddesi III. Alt 
bendine göre iş sözleşmesini haklı nedenle sona 
erdirebilir. 



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BULUNAN ÇALIŞANLAR AÇISINDAN ZORLAYICI 
NEDEN

• Sokağa çıkma yasağı kapsamında olup uzaktan çalışma, yıllık izin gibi alternatif çalışma 
modellerinin uygulanması mümkün olmayanlar çalışanlar için zorlayıcı bir nedenin var 
olduğu açıktır. 

• DOKTRİNDE AKSİNE GÖRÜŞLER BULUNMAKLA BİRLİKTE;

• ZORLAYICI NEDENİN «İŞÇİ ÇEVRESİNDE» MEYDANA GELDİĞİ KABUL EDİLECEĞİNDEN 
İŞVERENİN ZORLAYICI NEDENLE FESİH HAKKI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLMELİDİR.

65 yaş ve üzerinde 
olanlar

Kronik hastalar

18 yaş altında 
olanlar



ZORLAYICI SEBEPLERDE “YARIM ÜCRET” 
UYGULAMASI

• 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 40. Maddesi “Kanunun 24 ve 25 inci maddelerin (III) 
numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan 
veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün 
için yarım ücret ödenir.” Şeklindedir.

• Buna göre zorlayıcı sebebin başladığı günden itibaren işçiye her gün için yarım 
ücret ödenmesi zorunludur. 

• Yine 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 46 ncı maddesinde “Bir işyerinde işin bir 
haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya 
çıktığı zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen 
zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret 
hafta tatili günü için de ödenir.” Hükmü bulunmaktadır.

• Dolayısıyla zorlayıcı sebebin ortaya çıktığı andan itibaren 1 haftalık sürede 
hafta tatili dahil olmak üzere her gün için yarım ücret ödenmesi zorunludur. 1 
haftalık süreden sonra işverenin ücret ödeme yükümlülüğü gündeme 
gelmeyecektir.



Yarım Ücret Döneminde SGK Bildirimi

• Yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim 
ödeme gün sayısı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

  
• Günlük brüt yarım ücretin prime esas kazanç günlük alt 

sınırının altında olması halinde prime esas günlük kazanç 
alt sınırı üzerinden bildirim yapılması gerekmektedir.

• Örnek: Prime esas günlük kazancı 160 TL olan bir 
sigortalının brüt yarım ücreti (80 TL) prime esas kazanç alt 
sınırının (98,10 TL) altında olacağından , söz konusu 
sigortalının prime esas günlük kazancı için 98,10 TL esas 
alınarak bildirim yapılacaktır.



KISA ÇALIŞMA UYGULAYAN İŞVEREN ZORLAYICI NEDENLE İŞ 
SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR Mİ?

Kısa çalışma çalışmadan yararlanmak için;

Gerekir.
Buna göre fesih iradesi işçiden geliyorsa kısa çalışma ödeneği bakımından 
sorun oluşmayacaktır. İşveren tarafından zorlayıcı nedenle fesih 
gerçekleştirildiğinde (25/III), 26.02.2020 tarihli 7226 sayılı Kanun’la 
yapılan düzenleme gereğince eğer işyerinde uygulanan kısa çalışma 
varsa, istihdamın korunması şartının korunmadığı sonucuna varılarak kısa 
çalışma uygulamasına uygunsuzluk verilecektir.

İşverence feshin 
gerçekleştirilmemes
i (25/II-Ahlak ve iyi 

niyet kuralları hariç) 

Feshin “kısa çalışma 
dönemi” içerisinde 

gerçekleştirilmemes
i



ASKI SÜRECİNİN TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ

• Zorlayıcı neden kapsamında işyerinde faaliyetin tamamen 
durması söz konusu olduğunda, ilk hafta uygulanacak yarım 
ücretten sonraki günlerde iş sözleşmesi askıda kabul edilecektir.

• Bu sürede tarafların birbirine karşı olan borçları yerine 
getirilmeyeceğinden dolayısıyla işyerinde uygulama alanı bulan 
toplu iş sözleşmesi olduğunda, toplu iş sözleşmesinden doğan 
hak ve borçların da gündeme gelmeyeceği kabul edilmelidir.

• “Kısa çalışma döneminde işçinin iş görme borcu ile işverenin 
ücret ödeme borcu askıda olduğundan yasa gereği sadece 
kurum tarafından ödeme yapıldığından bu dönem için toplu iş 
sözleşmesinden doğan sosyal yardımlara hak kazanılması 
mümkün değildir.” 

• (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E. 2018/9973, K. 2018/22978, T. 
12.12.2018)



ZORLAYICI SEBEP SÜRESİNDE YILLIK ÜCRETLİ İZİN VE KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRE
 ZORLAYICI SEBEP SÜRESİNDE YILLIK ÜCRETLİ İZİN VE KIDEM TAZMİNATINA 

ESAS SÜRE

ZORLAYICI SEBEP HALİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN 
25/III VEYA 24/III GEREĞİNCE HAKLI NEDENLE 
FESHEDİLMESİ

İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanamaması veya işverenin kısa 
çalışma talebi kurumca uygun bulunmaması halinde 1 haftalık yarım ücret 
ödenen süre 
Dahil edilir

 
 
 
 
 
 
 
 
ZORLAYICI SEBEPLERLE KISA ÇALIŞMA 
UYGULAMASI

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi iş sözleşmesini, ücretinin eksik 
ödendiği veya iş şartlarında esaslı değişiklik nedeniyle haklı nedenle sona 
erdiremez.
 
7226 sayılı Kanun gereğince, işyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 
4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı 
bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi 
çıkarılmaması gerekir.
 
İşyerinde kısa çalışma faaliyetin durdurulması şeklinde yapılması halinde 3 
aylık kısa çalışma süresi 
 
Dahil edilir.

 
KISA ÇALIŞMA UYGULANMADIĞI ANCAK;
ZORLAYICI SEBEPLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN 
FESHEDİLMEMESİ VE ZORLAYICI SEBEP BİTİMİNDE 
İŞÇİNİN YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI

 
İşyerinde kısa çalışma yapılmaması halinde 1 haftalık yarım ücret ödenen 
süreye ilaveten askıda kalan sürenin 15 günü yıllık ücretli izin hesabına dahil 
edilir;
 
Kıdem tazminatına esas süre bakımından ise sadece 1 haftalık yarım ücret 
ödenen süre dahil edilir.



İŞÇİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE TBK 440. MADDE 
KAPSAMINDA ÖLÜM TAZMİNATI VERİLİR Mİ?

• Kıdem tazminatı 
ile birlikte;

• Ayrıca 6098 
Borçlar 
Kanunu’nda 
düzenlenen ölüm 
tazminatı 
gündeme gelir.

İşçinin sağ kalan 
eşine ve ergin 

olmayan çocuklarına

1 aylık

Hizmet ilişkisi beş 
yıldan uzun bir süre 
devam etmişse, iki 

aylık ücret 

Yoksa bakmakla 
yükümlü olduğu 

kişilere



İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI-I

İş kazası

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada

İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle

Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince 
çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda

Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı 
yere gidiş gelişi sırasında

HEMEN VEYA SONRADAN 

RUHEN VE BEDENEN ENGELLİ HALE GETİREN OLAY 



İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI-II

Meslek Hastalığı

sigortalının çalıştığı 
veya yaptığı işin 

niteliğinden dolayı 

Tekrarlanan bir 
sebeple veya işin 
yürütüm şartları 

yüzünden uğradığı 

Geçici veya sürekli 
hastalık, bedensel 

veya ruhsal engellilik 
halleri



SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KORONAVİRÜSE YAKALANMASI HALİ;
İŞ KAZASI MI MESLEK HASTALIĞI MI?

Çok tartışmalı bir husus olmakla birlikte;

• Sağlık personelinin yapmış olduğu iş dikkate 
alındığında «Covid 19» un işin yürütümünden 
şartlarından ileri gelebileceği söylenebilir.

• Buna göre sağlık çalışanları bakımından İŞ KAZASI 
olacaktır. 



Diğer İşyerlerinde İşçilerin Koronavirüse 
Yakalanması Durumu;  

• İşi gereği evden çıkıp işyerinde çalışmak 
durumunda olup bu hastalığı kapan çalışanlarla 
ilgili hastalık ile yapılan iş arasında bir illiyet bağı 
olması durumun İŞ KAZASININ gündeme geldiği 
söylenebilecektir.

• Çalışanın Covid-19’a maruz kalmasının iş 
kazası/meslek hastalığı kapsamında sayılıp 
sayılmayacağına dair illiyet bağının tespiti oldukça 
zordur.



ŞÜPHELİ İŞ KAZASI BİLDİRİMİ

• Çalışanın koronavirüse nereden ve ne şekilde 
yakalandığı bilinemiyorsa SGK’ya şüpheye dayalı 
iş kazası bildirimi yapılabilir.

• Bu durumda SGK’ya iş kazası bildirimi yapılarak 
ayrıca SGK’ya şüpheli durum dilekçesi 
verilmelidir.



ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI
(6331 SAYILI KANUN MADDE 13)

• Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan 
çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde 
ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve 
gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep 
edebilir. 

• Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar 
vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya 
kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların 
çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile 
kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer 
hakları saklıdır.



İŞVEREN, KAMU İDARELERİNİN TALİMATLARINA UYGUN 
ŞEKİLDE ÖNLEM ALMALIDIR!

• Sağlık Bakanlığı talimatları,

• İl Pandemi Kurulları,

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 
bilgi notları doğrultusunda işyerinde gerekli 
önlemleri almalıdır.

• Aksi durum «ÇALIŞANIN KAÇINMA HAKKI» nı 
gündeme getirecektir.



YAKIN TEMASLI KİŞİLER KİMLERDİR?

• Maske takma kurallarına tam uyularak çalışılan bir iş 
yerinde, bir çalışanın COVID-19 pozitif çıkması 
durumunda etrafındaki kişiler yakın temaslı 
kategorisinde değil, temaslı kategorisinde 
değerlendirilir.

• COVID-19 pozitif kişinin takip ve tedavisi sağlık 
kuruluşunca yönetilir, diğer çalışanlar maskesini 
takarak çalışmaya devam eder. 

• İl-ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, hastalık belirtileri 
açısından 14 gün süreyle takip edilir.



KISA ÇALIŞMADA ÖZELLİKLİ DURUMLAR



KISA ÇALIŞMA HANGİ YÖNTEMLERLE UYGULANIR?

Kısa çalışma “çalışma sürelerinin önemli ölçüde azaltılması” ya da “faaliyetin tamamen 
durdurulması” olmak üzere iki yöntemle uygulanabilir.

Kısa Çalışma Yöntemleri

Çalışma Süresinin 
Azaltılması

İşyerinin 
Tamamında

İşyerinin Bir 
Bölümünde

Faaliyetin 
Durdurulması

İşyerinin 
Tamamında

İşyerinin Bir 
Bölümünde 



İŞ MÜFETTİŞİ UYGUNLUK TESPİTİNİ GERİYE YÖNELİK OLARAK 
VEREBİLİR Mİ?
 

Kısa çalışma başlama tarihi, iş müfettişinin işyerinde yaptığı uygunluk tespiti inceleme 
tarihinden önce olabilir. Böyle bir durumda kısa çalışma başlama tarihinden inceleme tarihine 
kadar olan dönem için müfettişin belirlediği oranda kısa çalışma ödemesi yapılacak, inceleme 
tarihinden sonraki dönem için değişken oranlı uygulama yapılabilecektir.

 



KISA ÇALIŞMA BAŞVURU SONUCUMU NASIL ÖĞRENİRİM?
 

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere 
başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi 
uygun bulunan işverenler, Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini 
güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gönderir.

FAALİYETİN TAMAMEN DURMASI HALİNDE İŞVEREN OLARAK 
İŞÇİYE ÖDEME YAPMAK ZORUNDA MIYIM?
 

İşveren bu dönemde çalışanlara ilk hafta haricinde herhangi bir ödeme yapmak zorunda 
değildir. Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 
4857 sayılı Kanunun 24’üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40’ıncı 
maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu nedenle zorlayıcı sebeple en 
fazla toplam 83 gün süreyle ödeme yapılır.



KISA ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÇALIŞANA EK 
ÖDEME YAPILABİLİR Mİ?

• Çalışana İŞKUR’dan aldığı ödenek haricinde 
ödeme yapabilirsiniz. Ancak bu ödemenin 
APHB’de ücret sütununda değil prim, ikramiye 
bölümünde ödenmesi gerekir.



107 SAYILI TORBA KANUNDA YER ALAN 
DÜZENLEMELER

• 1- Geçici İstihdam Güvencesi

• 2- Nakdi Ücret Desteği

• 3- Uygunluk Tespiti Öncesinde Ödenek Verilmesi

• 4- Yetki Tespiti, Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması, 
Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü ile 
Grev-Lokavta İlişkin Sürelerin Uzatılması



GEÇİCİ İSTİHDAM GÜVENCESİ
Gerekçe

• İş Kanununa eklenen geçici madde ile, kısa çalışma 
uygulamasıyla da uyumlu   olmak üzere, istihdamın korunması 
amacıyla Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her 
türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık 
halleri dışında, belirlenen süre boyunca işveren tarafından 
feshedilememesinin sağlanması, ücretsiz izne ayrılan işçilerin 
geçerli sebebe dayanarak sözleşmeyi feshedememesi 
amaçlanmaktadır. 

• Ayrıca maddeye aykırı şekilde İşveren tarafından yapılan fesih 
geçersiz olacak ve bu fiili işleyen işveren veya işveren vekili 
hakkında idari para cezası uygulanması amaçlanmaktadır.



GEÇİCİ İSTİHDAM GÜVENCESİ

• İş Kanunu kapsamında olup olmadığına 
bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının 
(II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili 
hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet 
kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler 
dışında işveren tarafından feshedilemez. 



GEÇİCİ İSTİHDAM GÜVENCESİ

• Üç aylık süre içerisinde işveren işçiyi tamamen veya 
kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında 
ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak 
sözleşmeyi fesih hakkı vermez. 

• Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini 
fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi 
feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık 
brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir. 

• Cumhurbaşkanı birinci fıkrada yer alan üç aylık süreyi 
altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.



NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

• 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca 
işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 
tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi 
feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik 
ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla 
ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan 
fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre 
içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre 
kadar, Fondan günlük 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği 
verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi 
bir kesinti yapılamaz. 



NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDE CEZA

• Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden 
yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti 
halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve 
çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin 
işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu 
maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret 
tutarında Sosyal Güvenlik Kurumunca idari para 
cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği 
ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi 
ile birlikte işverenden tahsil edilir. 



NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN 
YARARLANANLARIN GENEL SAĞLIK 

SİGORTASI
• Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 

sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya 
genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü 
olduğu kişi kapsamına girmeyenler genel sağlık 
sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına 
ilişkin primleri Fondan karşılanır. 



UYGUNLUK TESPİTİ BEKLENMEKSİZİN 
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN VERİLMESİ

• Yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin 
yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma 
başvuruları için, uygunluk tespitinin 
tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin 
beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi 
gerçekleştirilir. İşverenin hatalı bilgi ve belge 
vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz 
ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil 
edilir.



Yetki Tespitlerinin Verilmesi, Toplu İş Sözleşmesinin 
Yapılması, Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü ile 

Grev-Lokavta İlişkin Sürelerin Uzatılması

• 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki 
tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin 
yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile 
grev ve lokavta ilişkin süreler bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 
uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan 
üç aylık süreyi bitiminden itibaren üç aya kadar 
uzatmaya yetkilidir.



SORU ve CEVAP

Mustafa BAŞTAŞ
Yönetici Ortak, İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

kocakdanismanlik@mehmetkocak.com
mustafa.bastas@mehmetkocak.com

0 555 101 01 01

KIZILKAYA İletişim 
T +90 212 288 1812 

info@kizilkaya.com.tr 
kizilkaya.com.tr


