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ZORUNLU TATİLDE GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA 
K O M İ S Y O N U M U Z

Av. Meriç KAPTAN1

Covid- 19 pandemisi ve neredeyse ev hapsinde geçen 50 gün... 
Doğrusu ya bana iyi geldi... Başka türlü mümkün değil el atamaz-
dım üzerinde 40 gündür uğraşmak zorunda kaldığım çalışmaya. 
Aslında benimki ev hapisliği bile değil, büyükçe bir balkona açı-
lan ve yine büyükçe sayılabilecek mutfakta, gemi kapısından boz-
ma masanın bir kenarında bilgisayarın başında tüneyerek  geçen 
45 gün... (Diğer 5 günü,  her şeyi göze alıp kaçıp gittiğim Çan-
darlı’da kardeşimin yanında geçirdim. Onun da eşi İstanbul’ da 
kızının yanında torun bakıyor. İki  bekar kardeş evin bahçesinde 5 
gün boyunca yedik içtik lafladık.)

Evet mutfaktaki masanın bir köşesinde 45 gündür 2012 yılı Eylül ayında hazırladığım “ İş ak-
dinden doğan  alacaklar ile iş kazalarından doğan maddi tazminat alacağı hesaplamaları 
(TOPLANTI NOTLARI) “ isimli çalışmanın güncellemesiyle uğraşıyorum. Komisyonumuz-
dan sorumlu  YK üyemiz Cansu Bildirici’ nin “ Aradan 8 yıl geçmiş asgari ücret değişmiş, 
kıdem tavanı değişmiş. Bunun güncellenmesi gerekmiyor mu?  Ne dersiniz ? “ sözlerini, O mu 
imalı söyledi ben mi öyle anladım bilmem.Bildiğim Cansu’ nun haklı olduğu ve bu çalışmanın 
ya güncellenmesi ya da baro sayfasından kaldırılması gerektiğiydi.  

Veee Covid  - 19 pandemisi... 15 yıldan fazladır birlikte çalıştığımız meslektaşım Yeliz...  Kar-
deşi ve eniştesi - biri beyinci diğeri kalpçi- ikisi de uzman doktor.. Artık ne anlattılarsa Yeliz’e, 
dedi ki: “ Meriç bey, eve gidiyorsun ve bir daha evden çıkmıyorsun, büroya da gelmiyorsun. 
Bilgisayarını, masanın üzerindeki yazı çizilerini ve senin bakman gereken dosyaları akşam evi-
ne göndereceğim. Bir süre  evden çalışacaksın. “    3 - 4  gün sonra da 65 yaş ve üstüne sokağa 
çıkma yasağı geldi zaten. 

Yeliz’in gönderdiği 6 - 7 dosyanın işi 3 - 4  gün içinde bitti.  30 nisana kadar daha yaklaşık 40 
gün var.. Aklıma Cansu’ nun sözleri geldi. Hadi dedim tam sırası.

Ve başladım.... Daha doğrusu başlayamadım. Öylece kalakaldım. Ulusal bayram ve genel tatil 
çalışması ücreti, hafta tatili çalışması ücreti, ücret, AGİ, sendikal tazminat, İşe başlatmama taz-
minatı, askerlik ve resmi hizmet dönüşü işe başlatmama tazminatı, eşit işlem borcuna aykırılık 
tazminatı,  4 aylık boşta geçen süre ücreti yok. Sadece kıdem, ihbar, yıllık izin ve fazla çalışma 
alacakları var. Zamanaşımı ile ilgili de hiç bir şey yok. Dedim ki kendi kendime: Demek 2012 
yılında bu çalışma hazırlanırken komisyonda bu konular yeterince incelenmemiş henüz ve top-
lantı notlarında yer almamış.  Ama şimdi bunların hepsi bir şekilde incelendi. Öyleyse ya otur 
tüm eksikleri tamamlayacak şekilde  yeni bir sunum çalışması hazırla ya da bırak aynen öyle 
kalsın.” 
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Bugün Mayısın altısı ve eskisi 110 slayt olan “iş kazalarından doğan maddi zarar”  kısmı hariç 
509. slayta gelmişim. Eskisi 113 slayttı. Daha da bitmedi. 4 aylık boşta geçen süre ücreti ile işe 
başlatmama tazminatı konuları henüz tamamlanmadı. Kısacası 550 slaytı bulacak gibi. Ama 
işin zor kısmı bitti. Haftaya “iş kazalarından doğan maddi zarar” kısmına başlayayım derken 
Komisyon sorumlumuz Cansu aradı. Komisyon olarak bülten çıkarmaya karar vermişler ve 
benim de bir yazı yazmam gerekiyormuş. Olmaz işim var sonra hangi konuda yazacağım de-
diysem de, bülteni çıkaracak  komisyondaki arkadaşlar, coronavirüs günlerini yazsın, komis-
yonumuzu anlatsın, ne isterse onu yazsın demişler. Cansu bu, mesleğinin daha altıncı yılında 
nereden öğrendiyse yöneticiliği, bir şey yapmanı rica etmiyor, emir de vermiyor, görev tebliğ 
ediyor ve sen öylece kalakalıyorsun.     
  
Ben de komisyonumuzu kendi penceremden nasıl gördüğümü anlatayım o zaman dedim. 

Yolculuğa 2011 yılı Ocak ayında çıktığımızda - benim yönümden-  birbirini tanımaya çalışan 
yedi meslektaştık. Ben, Zöhre, Dilek, Seyhan, Ozan, Özlem, Erkan. Sonra Özgür Metin geldi 
ve her toplantıya mutlaka yeni bir meslektaş getirdi. Sonra İrfan, Fatma, Dicle, Hatice, Hakan, 
Aysu, bunlar demirbaş gibi oldular. Bir yıl sonra sayımız elliye ulaştı. Haftalık toplantılarımızı 
yirmi meslektaşımızın  katılımıyla yapar olduk.

Geriye dönüp baktığımızda neler mi yaptık? 

Yargıtay’ın İş Hukuku uyuşmazlıklarına bakan dairelerinin sayın başkan ve üyeleri, İzmir 
BAM’ın İş Hukuku uyguşmazlıklarına bakan dairelerinin sayın başkanalrı ile İş Mahkemesi 
Hakimi Sayın Uğur Erçetin’in katılımıyla düzenlediğimiz “İş Hukuku Günleri” isimli sempoz-
yumumuz ve yayımladığımız özel bültenimiz olmazsa olmazımızdı ve kurulduğumuz yıldan 
bu yana her yıl gerçekleştirmişiz.   

Prof  Dr. Mustafa Alp’in ,   Prof  Dr. Ayşegül Kökkılıç’ ın ,   Doç Dr. M. Erdem Özdemir’ in ,   
Doç. Dr. Zeynep Şişli’ nin ,   Dr. Öğretim üyesi  Eda Karaçöp ‘ ün , Dr . Öğretim üyesi Ayça 
İzmirlioğlu’ nun , Dr. Av. Murat ÖZVERİ’ nin   katılımıyla gerçekleştirdiğimiz etkinlikler,  

Makina Mühendisleri Odası mensuplarına İzmir ve Manisa’da, Özlem Balım ile birlikte ger-
çekleştirdiğimiz iki ayrı sunum.

Ben Meriç Kaptan, Mehmet Özpehlivan’ın,  Fatma Kuzu’nun,   İrfan Demirci’nin,  Hatice 
Aslan Atabay’ın,  Zöhre Dalkıran’ın,  Dicle Arar’ın,  Erkan Göbekçin’in,  Özlem Balım’ın,  
Hakan Dimdik’in, Aysun Yazıcıoğlu’nun, Seyhan Güngör Göbekçin’in, Dilek Güzel’in,  Müj-
de Kumbas’ın, Fikret Atbaş’ın, Özgür Metin’in, Deniz Gürbüz’ün, Ümit Görgülü’nün, Duy-
gu Özman Işıkoğlu’nun - özellikle sosyal hukuku alanındaki katkılarıyla-, Evran Kırmızı’nın 
meslektaşlarımıza ve komisyon üyelerimize yönelik harika sunumları ve çalışmaları,

Soma maden faciası mağduru ailelerine taziye ve  karşı karşıya kaldıkları hukuki ve cezai süreç 
hakkında bilgilendirilmeleri amaçlı yapılan ziyaretler, bu yönde çıkardığımız özel bültenimiz 
ve komisyon olarak hazırladığımız rapor, “Çocuk İşçiliği” konusunu ele aldığımız özel bülte-
nimiz ve bültenimizde yer alan harika yazılar, 
   
İşe iade, asıl  -  alt işveren ilişkisi, yıllık izin ücreti, asgari geçim indirimi, fazla çalışma ücreti, 
kıdem ve ihbar tazminatı, yeni HMK kapsamında dava masrafları, işçilik alacakları yönünden  
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belirsiz alacak kavramı, çalışma hayatına torba yasalarla getirilen düzenlemeler, iş güvenliği 
yasası üzerine görüşme, ikale sözleşmeleri, ibranameler, ıslah, iş kazalarında işverenin hukuki 
ve mali sorumluluğu,  iş kazaları sebebiyle uğranılan maddi zararın hesaplanması ve uygulama 
sorunları,  işçilik alacaklarının hesaplanması ve uygulama sorunları, 7036 sayılı Kanun kap-
samında zorunlu  arabuluculuk,  7036 sayılı Kanun kapsamında yetki ve zamanaşımı, 7036 
sayılı Kanun değişikliği öncesi ve sonrası işe başlatmama tazminatı ile  en çok 4 aya kadar 
boşta geçen süre ücreti ve diğer hakların belirlenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açmış ol-
duğu “yersiz ödemeler” ile ilgili davalar,  rücu davaları ve  daha aklıma gelmeyen birçok konu 
üzerinde seminer, panel, söyleşi, komisyon toplantılarında sunum,  tartışma ve   karşılıklı bilgi 
alışverişinde bulunma etkinlikleri. 

Aliağa’da üç,  Bergama’da iki kez, Menemen, Ödemiş, Torbalı, Tire, Selçuk ilçelerinde mes-
lektaşlarımıza yönelik sunumlarımız.  
Ve komisyon toplantılarında gerçekleştirdiğimiz sayısız Yargıtay kararı incelemelerimiz... Bu 
çalışmada özellikle meslektaşımız Lütfiye Kanar, görev bilinciyle, önceden yaptığı hazırlık ve 
kendine has üslubuyla bu konuda bizlere iyi bir öğretmen oldu. 

Yargıtay kararı incelemesi nedir ki demeyin. Önemine binaen tüm meslektaşlarımıza yönelik 
olarak Barohan 6. katta yaptığımız “belirsiz alacak davası” ile ilgili verilmiş ve önemli hukuki 

Karikatür: Av. Cem KOÇ - İzmir Barosu Üyesi
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sonuçlar doğuracak bir kararın incelenmesine, Yargıtay 22. Daire Başkanı Sn. Seracettin GÖK-
TAŞ bizzat katılarak, kararın eleştirisine karşı, kararın savunmasını yapma gereğini duymuştu 
ve sözlerini de, verilen kararın mutlaka HGK’ ya taşınacağını ve burada verilen karara uyula-
cağını belirterek bitirmişti. Komisyonumuzun İş Hukuku’ndaki birikiminin seviyesini ve daha 
önemlisi saygınlığını göstermesine bir örnektir.     
   
Yine, komisyon olarak,  Ankara’da gerçekleştirilen “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi” ne, 
2012 yılından bu yana da düzenli olarak  Milli Komite toplantılarına, yine Ankara’da TBB tara-
fından gerçekleştirilen ve sunumunu Yargıtay 9, 10, 21 ve 22. Daire başkan ve üyelerinin yap-
tıkları seminere toplu olarak  katıldık. DİSK - KESK - TMMOB - TTB Ve İzmir Barosu’nun 
ortaklaşa yaptığı Billur Tuz ve Savranoğlu Deri İşçilerinin mücadelesine destek ile ilgili basın 
açıklamasının hazırlanmasında komisyon olarak yer aldık.  Genel Sağlık Sigortası Kapsamın-
da Gelir Tespiti Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 
iptaline ilişkin İzmir Barosu’nca dava açılması sürecine katkıda bulunduk.  
 
Bu yoğun çalışmaların yanısıra organize edilen kahvaltılar gibi, dostluklar kurduğumuz aktivi-
telerimiz de oldu elbet.    

Ve en önemlisi genel tatiller haricinde ertelemesiz her hafta ardı ardına haftalık toplantılarımızı 
gerçekleştirdik.   
Yukarıdaki etkinliklerimizin tamamında yer alan, komisyonumuzun işçi arı misali isimsiz ça-
lışkanlarından da söz etmeden geçemem. Bu arkadaşlarım seminerlerde, sempozyumlarda, 
panellerde, söyleşilerde konuşmacı olarak yer almazlar, bülten ya da dergide yazıları belki 
çıkmaz. Bu yüzden isimleri komisyon çalışmalarının anlatıldığı bu türden yazılarda yer almaz. 
Ama, biz biliyoruz ki, komisyonumuzun işçi arıları misali bu isimsiz çalışkanları olmasaydı 
seminerler yapılamaz, sempozyumlar düzenlenemez, toplantı notları derlenmezdi. İncelenecek  
Yargıtay kararları belirlenemeyeceği gibi, bu kararların incelendiği toplantılar, ön hazırlığı ya-
pılmış panel tadında değil, kararın dümdüz okunup geçilmesi hayli sıkıcı olurdu. Bültenlerimiz 
teknik olarak hazırlanamaz ve matbaaya gönderilemezdi. Alt komisyonların çalışması durur, 
haftalık toplantılarımız gündemsiz kalırdı. İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde İş Hukuku 
özel bölümü koordinatörü olarak da çalışan, işi başından aşkın olduğundan vakit bulabildiğinde 
Ozan Balım, özellikle bülten çalışmalarındaki yoğun emeğiyle Aydın Sunelcan, komisyondaki 
çalışmalarının yanıda aynı zamanda SEM eğitimcileri olarak da çalışan Gökçe Serdar, Gizem 
Tosun, Müge Kutluk, Elif Karlıdağ, Bayram Şanda, Şefika Yıldırım Sert, Lütfiye Kanar, Aydın 
İnag, yine bu bültenimize katkı sunan Veysel Gül, aramıza yeni katılan Hıdır Kırkıcı, Şenay 
Çöte, ismini sayamadığım daha pek çoğu komisyonumuzda emek veren çalışkan meslektaşlar 
oldular.    

Yine komisyonumuzun tecrübeli abileri,  İsmail Hanoğlu, Anıl Güler ve İbrahim Arzuk’ tan da 
söz etmemek haksızlık olur. Katılma imkanı buldukları her bir haftalık toplantımızda, bir konu 
üzerinde anlaşmanın imkansız hale geldiği anlar olduğunda, sakinlikleri, tarafların üzerinde 
ortaklaşabileceği görüşleri ön plana çıkarmaları, “demek ki tecrübe böyle bir şeymiş” dedirten 
önerileriyle, komisyonumuzda kalıcı hasar oluşmasını önleyen koruyucular olmuşlardır. 

Ve Hümeyra Ertosun. İzmir Barosu çalışanı olarak komisyonumuzun sekretaryasını yürüten tek 
profesyonel çalışanımız. Baro çalışanı olduğu ve görevlendirilmesi sebebiyle aramıza katıldığı 
için profesyonel, ama içtenliği, sevgisi, çalışkanlığı, saygısı, özverisine bakılacak olduğunda, 
ez az bizler kadar amatör ruhuyla bu meslektaşımızla çalışmak bizler için şans olmuştur.    
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Kısaca sayımız ne kadar artarsa artsın, tek yürek olarak devam ediyoruz yolculuğumuza. Hiç-
birimiz aynı kişi olmadık, olmak da istemedik zaten. Böyle bir hedefimiz de olmadı,  çabamız 
da. Farklı düşüncelerimizi özgürce dile getirdik ve savunduk. Hiçbir zaman, çatışan düşün-
celerimizden dolayı birbirimizi karşımıza almadık. Düşüncelerimizden ötürü ayrışmayı, ku-
tuplaşmayı eylem boyutuna taşımamaya çalıştık. Doğrularımızı özenli biçimde dile getirdik. 
Her toplantıda, farklılıklarımızla, tartışmalarımızla, kendimizi zenginleştirdik. Ve toplantılara 
katılan sayısı kadar farklı beyinli, tek yürekli bir komisyon olduk.

Her yıl mutlaka bir sempozyum, yine mutlaka bir özel bülten, yılın dokuz ayı içinde olmakla, 
her ay farklı konuda bir seminer, mümkünse her komisyon toplantısında, değilse mutlaka iki 
toplantıdan birinde, önem arz eden farklı  bir Yargıtay kararı değerlendirilmesini, olağan işle-
rimiz arasında sayıyoruz artık.

Komisyon olarak yapacağımız olağan işlerimizi eksiksiz her yıl yine yerine getireceğimize o 
kadar eminim ki coronavirüs pandemisi yüzünden farklı bir yaşam biçimine geçmek zorunda 
kaldığımız bu günlerde bile, bu yöndeki düşüncem, inancım  değişmedi. Evet belki biraz zor-
lanacağız, çalışma yöntemimizi değiştirmek durumunda kalacağız belki, ama sonuçta yıl bit-
tiğinde sempozyumumuzu, seminerlerimizi gerçekleştirmiş, bültenlerimizi çıkarmış, Yargıtay 
karar incelemelerimizi yerine getirmiş, kısaca hedeflerimizi gerçekleştirmiş olacağız.     

Covid -19 pandemisinin, komisyon olarak hedeflerimizi değiştirmesine izin vermemeliyiz. 
Bunu da  ancak çalışma yöntemimizi coronovirüs pandemisinin getirdiği yeni yaşam koşulları-
na uygun hale getirmek suretiyle başarabiliriz. Hayat da bunu dayatıyor zaten.    

Kısaca, öncelikli yakın hedefimiz, coronavirüs pandemisinin dayattığı yaşam koşullarına uy-
gun çalışma şartlarını bir an evvel oluşturmaktır.  Buna da çok kısa sürede uyum sağlamaya 
başladık diyebilirim. Yaklaşık 50 - 55 günde, her daim yanımızda omuz başımızda olan değerli 
meslektaşımız Dr. Murat Özveri ve  Dr. Öğretim Görevlisi Ayça İzmirlioğlu ile birlikte iki 
seminer gerçekleştirildi. Bülten, kısa süre sonra hazır olacak.  Bu arada haftalık toplantıların 
formülü üzerinde çalışılıyor. Yargıtay kararları incelemesi ve tüm diğer etkinliklerin de yapı-
labilirliği üzerinde mutlaka bir çözüm üreteceğiz. Benim telefon konuşmalarımda meslektaş-
larımda görebildiğim en büyük eksiğimiz, evde geçirmek zorunda kaldığımız saatleri hoyratça 
harcamamızdır. Aslında bu günleri en verimli şekilde geçirmek adına yapılması gerekenin, 
tahsil hayatımız boyunca okullarda yeterince göremediğimiz, meslek hayatımızda da nedense 
bir türlü vakit ayıramadığımız, hukuk felsefesi ile hukuk sosyolojisi konularına eğilmek ve bu 
eksiğimizi gidermek olduğunu düşünüyorum.      
       
Asıl hedefimiz hiç değişmedi. Komisyon çalışmalarının aksamaması kaydıyla,  öncelikle 4857 
sayılı İş Kanununun tümünü, madde gerekçeleriyle, TBK hükümlerine atıf yapmak suretiyle ve 
Yargıtay kararlarındaki yorumlanışlarıyla bilmektir.  Sonrasında Deniz İş Kanunu ve Basın İş 
Kanunu hükümleri de dahil,  çalışma hayatındaki gelişmelere ve çalışma hukukunun evrensel 
gelişimine uyumsuz hükümlerin ya da içerdiği hükümlerin olumsuz yorumlandığı yargı karar-
larının,  gerekçeli eleştirisini yapabilmek, doğru önerilerin getirilebilmesi bilgi düzeyine gele-
bilmektir.  Daha sonra,  4857 sayılı İş Kanunu yanında Toplu Çalışma, Sendikalar, İş Güvenliği 
ile ilgili diğer yasalar yönünden de aynı yetkinliğe erişmekgerekmektedir düşüncesindeyim.  

Sonraki hedeflerimizi zaten zaman içinde ulaştığımız her hedef kendisi belirleyecektir.  Bunu 
da komisyon,  zamanın ruhuna uygun olarak bizzat saptayacaktır. 
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Komisyonumuzu kendi penceremden gördüklerim kadarıyla anlatmaya çalıştım. 
Eğer eksiği varsa,  - penceremin görüş açısının darlığından -   göremediğimdendir.  
Fazlası varsa eğer - ki yok -, mevcut potansiyeli görmemden kaynaklanan temenniyi tespit ile  
karıştırmamdan olabilir.    

Önceki bir yazımda,  Komisyonla ilgili şu satırları yazmışım:
  
“İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu içinde yer almak benim için hep bir ayrıcalık oldu. 
Eğer gerçekten ertelenmez bir işim yoksa, her hafta toplantılarına katıldım.  Hiçbirine ‘görev 
gereği’ katılmadım. Her toplantıya gönüllü olarak isteyerek gittim.  Ve her toplantı gittiğime 
değdi.  Her toplantı beni geliştirdi ve zenginleştirdi. Her toplantı sonrası kalıcı yeni dostlar 
edindim.” 

Komisyon için yaptığım her çalışma bana bilgi, vefa ve saygınlık olarak hep geri döndü. Bu 
komisyonda öyle bir sarmala giriyorsunuz ki, size verilen ve yerine getirdiğiniz her görev,  
komisyona yaptığınız her katkı, sonunda size bilgi olarak, olgunluk olarak, sevgi olarak, saygı 
olarak geri dönüyor. Sizi vefa duygusuyla önce tanıştırıyor sonra da bu duyguyu geliştiriyor.   

Bu bülteni hazırlayan İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Komisyonunu oluşturan meslek-
taşlarım; çalışkanlığı, özveri, amatörlüğü, inancı, mesleği icra ediş, en önemlisi gelişmiş vefa 
duygusuyla kısaca hey şeyiyle her türlü takdiri hak ediyorlar. 

Durmak yok, çalışmaya, gelişmeye ve geliştirmeye devam 

Daha nice nice bültenlere...

Karikatür: Av. Cem KOÇ - İzmir Barosu Üyesi
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Röportaj: Av. Hıdır KIRKICI1

Koronavirüs salgını yüzünden birçok insan hayatını evine 
sığdırmak zorunda kalsa da geçinmek için bu dönemde de ye-
rin metrelerce altında ömürlerini kömüre sığdırmak zorunda 
olan maden emekçileri sanki hiçbir şey olmamışçasına çalış-
maya devam ediyorlar. Salgının madencilerin mevcutta çok 
zorlayıcı olan çalışma koşullarını nasıl etkilediğini Bağımsız 
Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin’e internet üzerinden 

yaptığımız görüşmede konuştuk:

Tahir ÇETİN :Koronavirüsün Türkiye’de ilk görüldüğü 10 Mart tarihinde bilim insanlarının 
hastalığın en fazla akciğeri etkilediğine dair açıklamaları ve madencilerde çok sık görülen 
KOAH(Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) vakalarını bildiğimiz için bütün maden sahiple-
rini ve Çalışma Bakanlığı’nı üretimin durdurulması için yazılı şekilde uyardık. Fakat maalesef 
uyarılarımız dikkate alınmadı. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ve Soma’daki yerel basında 
madenlerde üretimin durdurulmayacağı, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınarak üretime 
devam edileceği açıklandı. Maden işçisi arkadaşlarımız da ülke çapında vakaların arttığını gör-
dükçe tedirgin olmaya başladılar. Madenciler arasında ilk koronavirüs vakasını Nisan ayının 
başında aldık. Bu durum arkadaşlarımızın tedirginliğini daha da arttırdı. İlk vakayla beraber 
madencilerde bir bilinç oluşmaya başladı.

Av. Hıdır KIRKICI: İlk vaka Soma’daki bir ocakta mı görüldü?

Tahir ÇETİN: Evet, ilk vaka Soma’daki İmbat Madencilik ocağında görüldü. Hastalığa ya-
kalanan arkadaşımız uzak bir mahallede oturuyordu, dolayısıyla onunla aynı servisi, giyin-
me-dinlenme yerlerini kullanan birçok madenci arkadaşımız da vardı. Neticede hastalanan 
arkadaşımızla yakın çalışmış birçok madenci arkadaşı tekrar işyerine(madene) almadılar. Son-
rasında maden işçileri sendikamızı arayarak yeterli maske verilmediğini, madene inerken tak-
tıkları maskeyi eve gittikleri serviste de taktıklarını, ardından aynı maskeyle ertesi gün evden 
işe geldiklerini, yeni maskenin ancak tekrar madene inerken kendilerine verildiğini, yani tek 
maskeyle yirmi dört saat idare ettiklerini anlattılar. İşçilere yeterli maske temin edilmesi için 
işverenleri Sendika olarak yazılı olarak uyardık ama maalesef yine aynı şekilde uyarımız dik-
kate alınmadı, üretim zorlamasına aynen devam edildi.
1 İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Üyesi

KORONAVİRÜS SALGINININ 
MADENCİLER ÜZERİNDEKİ

ETKİLERİNİ BAĞIMSIZ MADEN 
İŞ SENDİKASI BAŞKANI

TAHİR ÇETİN’LE 
DEĞERLENDİRDİK
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Vaka artışının sürmesiyle madencilerin işverenlerce senelik izne ve ücretsiz izne çıkarıldığını 
gördük. Hala çalışmayı sürdüren madencilerden hastalığın çok hızlı yayıldığını ve madende ça-
lışmanın gitgide zorlaştığını öğrendik. Bu konularda da işverenleri yazılı olarak uyardık. 4500 
maden işçisinin çalıştırıldığı ocağın aynı tempoda 2500 işçiyle sorunsuz çalıştırılmasının im-
kânsız olduğunu ve bunun ileride iş sağlığı ve güvenliği noktasında çok ciddi sorunlara sebep 
olacağını söyledik. Yine üretim baskısı devam ettirildi. Neticede 20 Nisan itibariyle üç maden 
işçisi arkadaşımızı üretim baskısı altında çalıştıkları için kaybettik.

Soma’da maden işçileri ciddi şekilde vaka sayısının çoğalmasından etkilendiler. Mesela genç 
bir işçi arkadaşımız kendini kötü hissettiği için işyeri hekiminden rapor yazmasını istediğini 
ve bunun üzerine hekimin muayenede şüphelenmesiyle yapılan tahlil ile koronavirüs hastası 
olduğunu öğrendiğini anlattı. Arkadaşımız ailesiyle beraber on beş gün hastanede tedavi altına 
alınmıştı, daha dün karantinadan çıktılar.

Bu hastalık genç maden işçilerinde belirti vermiyor ama hastalığa bir kez yakalanıp iyileşseler 
de madene dönme şansları olmayacak çünkü zaten madencilerde KOAH çok yaygın görülüyor, 
koronavirüs de buna eklendiğinde hayati akciğer hasarlarına sebep oluyor. Yine bu hususları 
işverenlere ilettik. Bir daha madene inemeyecek duruma gelen işçilerin iş kazası ve meslek 
hastalığı sebebiyle işverenlere dava açabileceklerini işçilere açıkladık. 13.000 maden işçisinin 
durumunun kırmızı alarm verdiğini söyledik. Soma’nın kırmızı alarm verdiğini, bu sorum-
luluğun altından devletin, işverenlerin, siyasi partilerin ve sarı sendikaların kalkamayacağını 
duyurduk. Manisa Milletvekili Özgür Özel’e Soma’daki madencilerden her gün üç arkadaşımı-
za koronavirüs teşhisi konulduğunu, Soma’da yedi sekiz binada karantina uygulandığını ama 
üretim zorlamasının hala sürdüğünü aktardık. Özgür Özel bütün sosyal medya hesaplarından 
ve basın üzerinden Soma’da yaşananları aktardı. Fakat iktidar partisinin vekili bunun aksine 
yaptığı açıklamada madenlerde gereken tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınarak çalı-
şıldığını, Soma’da tespit edilmiş koronavirüs vakasının olmadığını, muhalefetin salgın üzerin-
den siyaset yaptığını söyledi. Bizi sevindiren şöyle bir gelişme oldu: açıklamaları yapan sayın 
vekilin maden işçilerinin yaşadığı sorunları dikkate almaması karşısında Soma Madenci Kat-
liamı sonrasında geçen 5 yılda tazminatlarını alamayan 3500 işçinin de bulunduğu arkadaşlar 
çok sert bir eleştiri yağmuru başlattılar. Nasıl ki önlemler alınmadan çalışıldığı için 301 canı 
yitirmişsek aynı şekilde 13.000 maden işçisinin de yeraltında üretim zorlaması altında çalış-
tıklarını vurguladılar. Soma’da vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Germinal romanının 
bir benzerini bu salgında yaşıyoruz adeta. Örneğin Kınık’ta Polyak Madencilik ocağında 700 
maden işçisi konteynırlarda konaklayarak ve maden sahası dışına çıkmayacak şekilde üç ay ka-
rantina altında çalıştırılmaya başlandı. Böyle bir çalışma düzeninin ne mevzuatta ne herhangi 
bir hukukta yeri yok. Bu çalışma kampı duyulmuyor, kimse hesap sormuyor.

Av. Hıdır KIRKICI: Böyle bir uygulama neredeyse hiç duyulmadı kamuoyunda. Aslında bu 
uygulama maalesef İkinci Dünya Savaşı’ndaki çalışma kamplarına benziyor. Sadece çalıştır-
mak için yüzlerce insanı bir yerde çok uzun süreler alıkonuluyor. Peki, neye dayanarak, güve-
nerek bu yola başvuruyor işveren?

Tahir ÇETİN: Böyle bir uygulama yapma cesaretini nereden buluyorlar? İnsanların borçları 
üzerinden... Ekmek davası, borç davası sebebiyle bu arkadaşlarımız üretim zorlamasına maruz 
kalıyorlar. Arkadaşlarımız bu düzene ikna edilirken kendilerine ilk önce kıdem, ihbar, prim, ik-
ramiyelerinin zamanında ve fazlasıyla ödeneceği sözünü verdiler. Ama maalesef başta verdik-
leri sözün arkasında durmuyorlar. Bugün bir arkadaş bana ulaşıp “bize sadece 23 Nisan’daki 



İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bülteni

11

fazla mesaimiz ödenecek, daha fazla bir ödeme yapılmayacakmış.” dedi. Benden avukat talep 
etti, yardımcı olacak avukatın olup olmadığını sordu. Bunun üzerine kendisine “Eğer sen sesini 
güçlü çıkarırsan arkanda avukat da olacak, STÖ’ler de olacak, siyaset de olacak... Çünkü ön-
ceden de ifade ettiğimiz gibi ekonomik sıkıntılar başlayacaktı nitekim şu anda başladı. Ülkenin 
her yanı üretim baskısıyla parlamaya hazır şekilde bekliyor, sıkıntılarının benzerini bakkalı, 
berberi, işçisi, çiftçisi, hemen herkes yaşıyor. Bir kişinin öncülük etmesi yetecek durumda” 
dedim. 

Çalışma kampı şeklinde işleyen bu madene ve Soma’ya yönelik siyasi iktidarın ciddi bir tavır 
sergilemesi gerekiyor. Biz salgının başında yazılı olarak hastalığın madencilik yapılan yerlerde 
çok ciddi kayıplara sebep olacağını belirtmiştik. Zaten bu tespitimizin haklılığı büyük şehir ol-
mamasına rağmen kısıtlama getirilen Zonguldak ile teslim edildi. Fakat buna rağmen Soma’ya 
yönelik benzer bir tedbir alınmadı, aynı şekilde üretime devam ediliyor.

Av. Hıdır KIRKICI: Peki, Zonguldak’taki madencilerle görüştüğünüzde işverenler üretim 
için valilikten izin alarak çalışmayı sürdürüyorlar mı?

Tahir ÇETİN: Aynı şekilde devam ediliyor. Sadece TTK(Türkiye Taşkömürü Kurumu)’nin 
yaptığı bir açıklamayla üretime istirahatli biçimde çalışmaya devam edileceği ve çalışmayan 
madencilerin de ücretlerinin ödeneceği duyurdu ama maalesef özel sektörün elindeki maden-
lerde üretim baskısı aynı şekilde sürüyor. Burada çalışanlar için herhangi bir yasal düzenleme 
yapılmadı.

Av. Hıdır KIRKICI: Salgın sebebiyle alınan tedbirlerden birisi de Çalışma Bakanlığı’nın ge-
nelgesiyle toplu iş sözleşmesi süreçleri ve sendikalaşmaya dair süreler ve işlemler durduruldu. 
Bunun benzeri bir düzenleme 12 Eylül Darbesi’yle beraber yapılmıştı. Buna dair hem sizin 
faaliyetleriniz yönünden hem sizin iletişimde olduğunuz sendikalar yönünden ya da sizin yetki 
almaya çalıştığınız işyerlerinde bir aksamaya sebep oldu mu?
Tahir ÇETİN: Bildiğiniz gibi biz Türkiye genelinde yeni bir Sendikayız, herhangi bir konfe-
derasyonla bağımız yok yani bağımsız bir sendikayız. Biz aslında işçilerin yani halkın üretip 
halkın yönettiği bir düzende hareket ediyoruz. Dolayısıyla biz konfederasyonların etkisiyle 
gerçekleşen yasal değişikliklerle, iyileşmelerle, kötüleşmelerle ilgilenmiyoruz. Bizi ilgilendi-
ren sadece maden işçisinin örgütlenerek kendi haklarına ve geleceğine sahip çıkması için yü-
rüttüğümüz mücadeledir. Türkiye’de dört tane konfederasyon ve bunlara bağlı yüzbinlerce üye 
işçi var. Konfederasyonlar üyelerinin haklarını hükümete ve işverene rica minnet işten çıkar-
mama ve ücretli izin kullandırma çağrıları yaparak koruduklarını iddia ediyorlar. Dediğim gibi 
bu konfederasyonların yüzbinlerce üyeleri var, kitlelerle harekete geçseler kim engel olabilir?.. 
Ama sendika yöneticilerinin aldıkları ücretler buna engel oluyor çünkü sendika yöneticilerinin 
bütün ihtiyaçları önlerine geliyor, onlar evde kalıyor; temsil ettikleri yeraltında, fabrikada, de-
polarda her yerde çalışan işçiler evde kalamıyorlar, onlar sadece evlerine ekmek götürmenin 
peşindeler. İşçiler evine doktor gelmesi, lüks şeyler almak için değil sadece ekmek götürmenin 
mücadelesini veriyorlar.

Av. Hıdır KIRKICI: Her iş kolunda maalesef bu durumu görüyoruz, haklısınız. Özetlemek 
gerekirse; zaten kriz olsun olmasın her dönemde işçilerin emeğinin karşılığını alamaması var. 
Bu bir sömürüye neden oluyor. İşçilerin örgütlü mücadele aracı olan sendikalar da işçilerden az 
ya da çok aidat topluyorlar, sendikal faaliyetlerin bütçesini aidatlar oluşturuyor. Aynı zamanda 
büyük sendikalar ve konfederasyonların yöneticileri de bu bütçeden maaşlarını alıyorlar ve bir 
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yerde işçilerin hakları için mücadele sürecinde kendi durumları iyileşirken işçilerin durumları 
aynı kalıyor. Bu da sendikaların amacına yabancılaşmasıyla beraber işçiler için ikincil sömü-
rüyü beraberinde getiriyor.

Tahir ÇETİN: Doğru bir yere dokundun. Soma’da 13.000 maden işçisi var, diğer sendika 
üye işçilerden 150 TL aidat alıyor. Bunun hesabını yaptığımızda çok büyük bir rakam çıkıyor. 
Diğer sendikanın topladığı bu aidatlar nereye gidiyor... Grev fonu biriktiren sendikalar niçin 
grev hakkını kullanarak bütçelerini şu zor dönemde işçiler için harcamıyor? Demek ki işçi-
lerden toplanan aidatlarla kendine mükellef bir düzen inşa eden yöneticiler var, işçilerden ve 
mücadeleden kopmuş artık bu oluşumlar sendika değiller. Aslında işçilerin verdikleri aidatların 
ne amaçla ve hangi faaliyetlere harcandığını herkesten çok sorgulaması, sorması gereken bir 
zamandayız.

Av. Hıdır KIRKICI: Görüşmemizin sonuna doğru yaklaşırken 301 emekçinin katledildiği 
Soma Faciası sonrasında işten çıkarılan 3500 madencinin Sendikanız öncülüğünde başlayan 
beş yıl boyunca alamadıkları tazminat mücadelesi vardı, Kırkağaç’ta 33 gün direniş ve yaptığı-
nız görüşmelerle bazı kazanımlar elde edilmişti. Bu tazminatların ödenmesi süreci tamamlandı 
mı?

Tahir ÇETİN: Verilen birtakım sözler oldu, bu sözlerin gereği olarak ödemelerin eksiksiz yapıl-
ması için 2020’nin ilk çeyreğinde bir torba yasa çıkarılacaktı fakat bu yasa yerine infaz yasasının 
çıktı ve salgın hastalık etkisiyle bizim yasamız çıkarılmadı, halen bekliyor. Salgının sona erme-
siyle tekrar daha güçlü biçimde mücadeleye devam edeceğiz.

Av. Hıdır KIRKICI: Buraya kadar maden işçilerinin altını çizdiğin taleplerini özetlemek is-
tiyorum, yine eksik bir husus olursa siz de ekleyebilirsiniz: İşçilerin haklarının tam olarak 
korunması, sendikaların görevini yapması, işverenlerin ve devletin iş sağlığı ve güvenliği ku-
rallarını uygulaması ve bunu denetlemesi gerektiğini söylediniz.

Tahir ÇETİN: Evet, taleplerimiz tam olarak bunlardır.

Av. Hıdır KIRKICI: Son olarak; yarın 1 Mayıs Dünya Emek, Mücadele ve Dayanışma Günü. 
Daha yakın olabildiğimiz, mücadelenin yükseldiği günlerde kutlamak umuduyla tüm maden-
cilerin ve işçilerin 1 Mayıs’ını kutluyorum, emekçiler olarak günümüz kutlu olsun. 1 Mayıs’a 
dair neler söylemek istersiniz?

Tahir ÇETİN: 1977’de hak mücadelesi için sokaklara inen yüzbinlerce işçinin onurlu müca-
delesi bizim şu anki mücadelemizi daha da beslemiş durumdadır. O arkadaşlarımız zamanında 
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hakları için, daha iyi koşullarda daha iyi bir ücretle daha insanca bir düzende yaşayabilmek 
için mücadele vermişlerdi. Bu 1 Mayıs’ta da aslında Dünyadaki bütün işçilerin özellikle bu 
dünyadan başka yaşayacağımız bir dünyanın olmadığı bilinciyle, az önce detaylıca anlattığım 
siyasetçilerin, sendikacıların, işverenlerin sahip olduğu yanlış zihniyetin sonunda ortadan kal-
kacağını bilerek, bulundukları her yerden, madenlerden, depolardan, fabrikalardan, tarladan, 
balkonlardan seslerini duyurarak “patronlara siz evlerinizde kalıyorsunuz fakat sizin evde ka-
labilmeniz için biz çalışıyoruz, asıl güç bizdedir” diyerek 1 Mayıs coşkusuyla haykırmasını 
istiyorum. Evde kal çağrılarının her şeyden önce evde kalamayanların durumunun düşünülerek 
herkesin evde kalabilmesinin şartlarını hazırlanmasıyla anlamlı olacağını bir kez daha belirti-
yorum.

Karikatür: Av. Cem KOÇ - İzmir Barosu Üyesi
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COVİD-19 PANDEMİSİ 
SÜRECİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA

Dr. Eda KARAÇÖP 1 

1. Giriş

Teknolojik gelişmeler, küreselleşme ve uluslararası rekabet ça-
lışma şekillerinde esneklik ihtiyacını doğurmuştur. Esnekleşme 
de farklı türde iş sözleşmelerinin iş mevzuatında düzenlenmesi 
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır2 . Bu düzenlemelerden birini 
de uzaktan çalışma oluşturmaktadır. İlk olarak “Evde Hizmet 
Sözleşmesi” başlığı altında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda 
(“TBK”)3  evde çalışmanın kuralları belirlenmiş, akabinde 2016 
yılında 6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun4 ile 4857 sayılı İş Kanununun 

(“4857 sayılı Kanun”)5 14. maddesinde değişiklik yapılmıştır. İlgili düzenleme ile tele çalışma 
ve evde çalışmayı kapsar şekilde “Uzaktan Çalışma” iş mevzuatımızda yer almıştır. 

 Uygulamada web tasarımı, mimarlık, çeviri, bilgisayar programcılığı, danışmanlık, pa-
ketleme gibi farklı alanlarda uzaktan çalışmanın yapıldığı görülmekle beraber Covid-19 pan-
demisi ile bu çalışma modeli tekrar gündeme gelmiştir6 . Zira pandeminin yayılımının önlen-
mesi amacıyla uygun olan işler ve işçiler bakımından işyerinde yapılan çalışmalar yerine evde 
çalışmanın tercih edilmesi söz konusu olmuştur. İşbu yazımızda da bugün gündemdeki birçok 
esnek çalışma modelinden biri olan uzaktan çalışmada dikkat edilmesi gereken hususlar ile 
uzaktan çalışmanın uygulamada ortaya çıkardığı sorunlara değinilmiştir. Bu kapsamda önce-
likle tele çalışma ve evde çalışma kavramları tanımlanmış, akabinde bu ilişkiye uygulanacak 
hükümler belirlenmiş ve özellikle Covid-19 pandemisi süresinde uzaktan çalışmadan kaynaklı 
uygulamada ortaya çıkan sorunlar incelenmiştir. Yazının son bölümünde ise konuya ilişkin 
değerlendirmelerimize yer verilmiştir.

1 Araştırma Görevlisi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı, eda.
karacop@deu.edu.tr.
2 Öner Eyrenci: İşin Düzenlenmesinde Değişim ve Esneklik Gerekliliği, TÜHİS, Ma-
yıs-Ağustos 2001, s.1-12; Serkan Odaman: Esneklik Prensibi Çerçevesinde Yargıtay Kararları 
Işığında Türk İş Hukukunda Çalışma Süreleri ve Yöntemleri, İstanbul 2013; Gaye Baycık: Ça-
lışma Sürelerinde Güvenceli Esneklik Uygulamaları, Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, MÜ-
HFD., Özel Sayı, C.20, S. 1, 2014, s.234.
3 RG., 04.02.2011, 27836.
4 RG., 20.05.2016, 29717.
5 RG., 10.06.2003, 25134.
6 Ersun Orhan Civan: İş Hukukunda Uzaktan Çalışma (Evde Çalışma/Tele Çalışma), Le-
gal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku D., S. 26, C. 7, 2010, s. 528;  Murat Engin: Türk İş 
Hukukunda Evde Çalışma, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, Ankara 2000, s. 270; Murat 
Kandemir: Evde Çalışma ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Evde Hizmet Sözleşmesine 
İlişkin Hükümleri, İÜHFM, C.72, S.2, İstanbul 2014, s.145.
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 2. Tele Çalışma ve Evde Çalışma Kavramları

            4857 sayılı Kanunun 14. maddesinin 4. fıkrasında uzaktan çalışma tanımlanmıştır. İlgili 
düzenlemeye göre “işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş gör-
me edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına 
dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” uzaktan çalışma olarak adlandırılmaktadır. Tanım 
içeriğinde hem evde çalışmayı hem de teknolojik iletişim araçları kullanılarak işyeri dışında 
yapılan tele çalışmayı birlikte barındırmaktadır7 . Bu nedenle tele çalışma ve evde çalışma kav-
ramlarının açıklanması gerekmektedir.

            2.1. Tele Çalışma

Uzaktan çalışmanın bir türü olan tele çalışma işçinin işgörme borcunu evinde yahut işyeri dı-
şında herhangi bir yerde teknolojik iletişim araçları aracılığı ile sürekli ve düzenli bir şekilde 
işverenin iş organizasyonu kapsamında yazılı olarak yerine getirdiği çalışma biçimi olarak 
tanımlanabilir8 . 

 Tele çalışmanın dört unsuru bulunmaktadır. Bunlardan ilkini tele çalışmanın uzaktan 
çalışmanın bir türü olması nedeniyle mutlaka yazılı yapılması oluşturur. Yazılılık ispat koşulu 
değil geçerlilik koşulu olarak mevzuatta öngörülmüştür. Hatta 4857 sayılı Kanunun 14. madde-
sinin 5. fıkrasında yazılı yapılması zorunlu olan uzaktan çalışmanın temeli olan iş sözleşmesin-
de bulunması gereken asgari hükümlerde belirtilmiştir. İlgili düzenleme uyarınca, “yapılacak 
iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine 
ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yüküm-
lülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler 
yer alır”. Tele çalışmanın ikinci unsurunu işçinin çalışma yeri oluşturur. Buna göre işçi işi 
evinde veya işyeri dışında herhangi bir yerde yapmalıdır. Üçüncü unsur işin teknolojik iletişim 
araçları kullanılarak yapılmasıdır. Bu yönüyle işin tamamının bilgisayar, telefon, internet gibi 
teknolojik araçlar kullanılarak yapılması mümkünse de bir kısmının bu şekilde yapılması da 
bu kapsamda değerlendirilmektedir9 . Önemli olan işçinin teknolojik araçları kullanımının iş 
organizasyonuna dahil olması için zorunlu olmasıdır. Son olarak ise tele çalışmada çalışmanın 
sürekli ve düzenli olarak işverenin emir ve talimatları altında, iş organizasyonu içerisinde ya-
pılması gerekmektedir. İşçinin işyerindeki işini evde veya bir başka yerde yapması tek başına 
çalışmanın uzaktan çalışma olması için yeterli değildir10 . Ayrıca söz konusu işin sürekli ve 
düzenli olarak işverenin iş organizasyonu kapsamında bağımlılık unsurunu içerir şekilde evde 
veya başka bir yerde yapılması şarttır. 
 
 2.2. Evde Çalışma

 Evde çalışmaya da uzaktan çalışma tanımında yer verildiği görülmektedir. İşçinin iş-
görme edimini iş organizasyonu kapsamında evinde yerine getirdiği yazılı akdettiği sözleş-

7 Nuri Çelik/Nurşen Caniklioğlu/Talat Canbolat: İş Hukuku Dersleri, Eylül 2018, s. 210.
8 Tamer Soysal: Tele Çalışma, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku D.,  S. 9, C. 3, 
2006, s. 135; Ufuk Aydın: Tele Çalışma ve Tele Çalışma Çerçeve Avrupa Sözleşmesi, Prof. Dr. 
Devrim Ulucan’a Armağan, İstanbul 2008, s.353.
9 Hamdi Mollamahmutoğlu/Muhittin Astarlı/Ulaş Baysal: İş Hukuku, Ankara 2014, s. 
478.
10 Soysal, s. 137; Sarper Süzek: İş Hukuku, 15. Tıpkı Bası, İstanbul 2018, s. 286.
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meye dayalı çalışma türü evde çalışma olarak tanımlanmaktadır. Diğer üç unsuru yönünden 
tele çalışma ile aynı özelliklere sahip olan evde çalışmayı tele çalışmadan ayıran unsur ise işin 
evde yapılmasıdır. Ancak bu noktada TBK’nin “Evde Hizmet Sözleşmesi” başlığı altında yer 
alan düzenlemelerine de değinmek gerekmektedir. Zira söz konusu hükümler “Uzaktan Ça-
lışma”nın 4857 sayılı Kanunun 14. maddesinde düzenlenmesinden önce yürürlüğe girmiştir. 
TBK’de yer alan evde hizmet sözleşmesi işveren tarafından işçiye verilen işin işçinin evinde 
yahut belirleyeceği bir başka yerde bizzat veya aile bireyleri ile yerine getirmeyi ücret karşı-
lığı üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır. TBK’deki evde hizmet sözleşmesinde yazılılık 
koşulu öngörülmemekte, işçinin işi sadece evinde yapması zorunluluğu bulunmamakta ve yine 
işçinin işi bizzat yapması da gerekmemektedir11 . Bu yönüyle 4857 sayılı Kanundaki uzaktan 
çalışmanın unsurlarının TBK’de düzenlenen evde hizmet sözleşmesi ile öngörülen çalışmadan 
farklı olduğu anlaşılmaktadır. 

 3. Uygulanacak Hükmün Tespiti

 Evde çalışmanın hem “Uzaktan Çalışma” başlığı altında 4857 sayılı Kanunda düzen-
lenmesi hem de “Evde Hizmet Sözleşmesi” başlığı altında TBK’de düzenlenmesi ve her iki 
düzenlemede de bağımlılık unsuru ortak olmakla birlikte farklı unsurlara yer verilmesi İş Ka-
nunu kapsamında çalışan işçilere hangi hükümlerin uygulanacağı sorusunu beraberinde getir-
mektedir.

 İş Kanunu kapsamında çalışanlar bakımından genel kanun özel kanun ilişkisi çerçeve-
sinde 4857 sayılı Kanunun 14. maddesinde düzenlenen uzaktan çalışmaya ilişkin hükümlerin 
uygulanması gerekecektir12 . İş Kanunu kapsamına dahil olup olmama belirlenirken 4857 sayılı 
Kanunun 4. maddesi dikkate alınacaktır. Evde hizmet sözleşmesine ilişkin düzenlemeler 14. 
maddede boşluk bulunması durumunda İş Kanunu kapsamındakilere de uygulanır. Buna rağ-
men yine boşluk söz konusuysa o zaman boşluk TBK’nin “Genel Hizmet Sözleşmesi”ne ilişkin 
hükümlerinden yararlanılarak doldurulacaktır. İş Kanunu kapsamı dışında hizmet sözleşmesi 
ile evde çalışanlar veya tele çalışanlar için ise TBK’nin evde hizmet sözleşmesine ilişkin hü-
kümleri uygulanacaktır. Ancak burada önemle belirtilmelidir ki işbu yazımıza konu evde çalış-
ma TBK’nin 418. maddesinde yer alan ev düzeni içinde çalışmadan farklıdır13 .

 4. Covid-19 ve Uzaktan Çalışmada Ortaya Çıkan Uygulama Sorunları

 Covid-19 pandemisinin ülkemizde etkisinin hissedilmesiyle sosyal mesafeye dikkat 
edilmesi ve salgının yayılımının engellenmesi için mümkün olduğunca evde izolasyonun sağ-
lanması alınması gereken tedbirler olarak açıklanmıştır. Uygulamada bazı özel meslek türleri 
dışında rastlanmayan uzaktan çalışma Covid-19 pandemisi sürecinde birçok işyerinde tercih 
edilen bir çalışma türü olmuş, birçok işveren uygun olan işlerde başta beyaz yakalı işçiler ol-
mak üzere uzaktan çalışma yöntemine geçme ihtiyacı duymuştur. Uzaktan çalışmanın işçinin 
işe giderken yolda geçireceği zaman kaybını önlemesi, engelli bireylerin iş hayatına katılımı-
nın artırılması, işverenler açısından esneklik sağlaması, işçilerin devamsızlığı, tartışması vb. 
sorunların ortadan kalkması gibi avantajları14  yanında işyerindeki sosyal ilişkileri zedelemesi, 

11 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, s. 214.
12 Dilek Dulay Yangın: Türk İş Hukukunda Evde Çalışma, Ankara 2016, s. 160.
13 Mollamahmutoğlu/ Astarlı/ Baysal, s. 479.
14 Öner Eyrenci/Kadriye Bakırcı: Dünya’da ve Türkiye’de Evde Çalışma ve Eve İş Verme, 
İstanbul 2000, s.16-17.
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iletişim gelişimine olumsuz etki sağlaması ve işçilerin örgütlenmelerini azaltması gibi deza-
vantajlarının da olduğu belirtilmektedir15 . Ancak tüm bu dezavantajlarına karşın Covid-19 
pandemisinde salgının yayılımının engellenmesi ve sokağa çıkma yasağına tabi olanların iş-
görme edimlerini yerine getirmelerine olanak sağlaması uzaktan çalışmanın tercih edilmesini 
uygun olan işler ve işçiler bakımından zorunlu kılmıştır. Covid-19 pandemisi sürecinde uygu-
lamada çok da sık karşılaşılmayan uzaktan çalışma modeline geçiş bazı soruları da beraberinde 
getirmiştir. 

            4.1. Uzaktan Çalışmaya Geçiş

 Covid-19 pandemisi sürecinde zorunluluk olarak ortaya çıkan uzaktan çalışma modeli-
ne geçiş akla bu geçişin çalışma koşullarında esaslı değişiklik yaratıp yaratmayacağı sorusunu 
getirmektedir. Bilindiği üzere bir değişikliğin çalışma koşullarında esaslı değişiklik olarak ka-
bul edilmesi için öncelikle değişikliğin işçinin çalışma koşullarında meydana gelmesi, esaslı 
nitelikte olması ve işçinin aleyhine bir sonuç doğurması gerekmektedir16 . Değişikliğin işçinin 
aleyhine olup olmadığı değerlendirilirken sadece ücret ve eklerinde düşüş yahut çalışma şart-
larının ağırlaşması hususları belirleyici olmamakta işçinin gelişimine engel olmak gibi işçiyi 
ekonomik, sosyolojik ve/veya psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durum yaratan çalışma 
koşullarındaki değişiklik de esaslı değişiklik olarak kabul edilmektedir. Çalışma koşullarında 
esaslı değişiklik değerlendirilirken işçinin iş sözleşmesinde bu hususta bir hükmün olup olma-
dığı eğer tip sözleşme ise genel işlem koşullarına ilgili hükümde uyulup uyulmadığına göre 
hareket etmek gerekmektedir17 . Eğer sözleşmede bu yönde hukuken geçerli bir hüküm varsa 
işçiden uzaktan çalışmaya geçişte rıza alınmasına veya 4857 sayılı Kanunun 22. maddesinin 
uygulanması söz konusu olmayacaktır. 

Sözleşmede hüküm olmayan veya var olan hükmün geçersiz olduğu durumlarda uzaktan çalış-
maya geçişte eğer işçinin ücreti ve/veya çalışma koşullarında aleyhe bir değişiklik mevcut ise 
bu durumda çalışma koşullarında esaslı değişiklik söz konusu olacağından 4857 sayılı Kanu-
nun 22. maddesinin uygulanması gerekecektir. 

Açıklamış olduğumuz üzere uzaktan çalışmanın işçi bakımından avantajları yanında deza-
vantajları da bulunmaktadır. Dezavantajlarının daha çok psikolojik olduğunu söylemek yanlış 
olmaz. Bu yönüyle uzaktan çalışmanın işçide tecrit hissi yaratma riskini taşıması dikkat çe-
kicidir. Salt bu yönüyle düşünüldüğünde işçinin uzaktan çalışmaya geçişinde ücreti ve/veya 
çalışma koşullarında aleyhe bir değişiklik olmasa da psikolojik olarak dezavantajlı bir durum 
yaşayacak olması çalışma koşullarında esaslı değişikliğin varlığını doğurur. Ancak Covid-19 
pandemisi sürecinde bu bir zorunluluk olduğundan ve evde tecrit olma durumu bu süreçte 
olumlu bir sonuca neden olacağından kanaatimiz Covid-19 pandemisi sürecinde söz konusu 

15 Aydın, s. 359.
16 Çalışma koşullarında esaslı değişiklik için bkz. Murat Demircioğlu: Çalışma Koşulla-
rında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi, Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan, İstanbul 2011, s. 
33-70; Kübra Doğan Yenisey: Çalışma Koşullarında Değişiklik, Çalışma ve Toplum D., 2010/3, 
s. 93-113.
17 Mustafa Alp: İş Sözleşmesindeki Değişiklik Kayıtlarının İçerik Denetimi, Sicil İş Huku-
ku D., Eylül 2006, s. 37-53; Şükran Ertürk: Genel İş Koşulları ve Genel İş Koşullarının Denet-
lenmesi, DEÜHFD., C. 15, Özel S., 2013, s. 103-108; Ersun Orhan Civan: Genel İş Koşullarında 
Değişiklik Kayıtlarının Geçerliliği ve Denetimi, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, C.1, İKÜ-
HFD., Özel Sayı, C. 15, S.1, Ocak 2016, s. 781-824.
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olan uzaktan çalışmaya geçişlerde işçinin ücret ve/veya çalışma koşullarında aleyhe bir deği-
şikliğin söz konusu olmadığı durumlarda işçiden rıza alınmasına ve 4857 sayılı Kanunun 22. 
maddesinin uygulanmasına gerek olmadığı zira değişikliğin çalışma koşullarında esaslı deği-
şiklik sayılmayacağı yönündedir.

            4.2. Uzaktan Çalışmada Malzemelerin Temini

 Uzaktan çalışmada akla gelen bir diğer soru teknolojik iletişim araçlarının kullanılacak 
olması nedeniyle işin görülmesi için gerekli bu araçların kim tarafından temin edileceğidir.  
Bu hususta 4857 sayılı Kanun’da açık bir düzenleme yer almamaktadır. İlgili Kanunun 14. 
maddesinin son fıkrasında “uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak 
hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına iliş-
kin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.” hükmü yer almasına karşın henüz bir yönetme-
lik de yayımlanmamıştır. Bu nedenle söz konusu boşluğun TBK hükümleri ile doldurulması 
mümkündür. Bu kapsamda TBK’nin 413. maddesinin 1. fıkrasında uyarınca, hizmet sözleşme-
lerinde kural olarak malzemenin işveren tarafından verilmesi gerekmektedir. Ancak yine ilgili 
hükmün devamında, işçinin işverenle anlaşarak kendi araç veya malzemesini işin görülmesi-
ne özgüleyebileceği yer almaktadır. Bu durumda işveren aksi anlaşmada kararlaştırılmamışsa 
veya yerel adet söz konusu değilse işçiye uygun bir karşılık ödemekle yükümlüdür.

Malzemelerin işveren tarafından temin edildiği durumlarda işçinin bunları kullanırken gereken 
özeni gösterme, bundan dolayı hesap verme, ayrıca kalan malzeme ile iş araçlarını da iş iliş-
kisi bittiğinde işverene teslim etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Yine işçi işveren tarafından 
sağlanan malzemede bir bozukluk tespit ederse bunu derhal işverene bildirecektir18 . Aksi hal-
de işverenin bu durumdan dolayı ortaya çıkan zararından TBK m. 400 çerçevesinde sorumlu 
olacaktır.

 4.3. Uzaktan Çalışmada Masrafların Karşılanması

 Uzaktan çalışmada bir diğer önemli konu işin görülmesi nedeniyle ortaya çıkan mas-
rafların kim tarafından karşılanacağı meselesidir. Bu noktada TBK’nin 414 ve 416. madde-
lerinin uygulanması söz konusu olacaktır. 414. madde uyarınca, “işveren, işin görülmesinin 
gerektirdiği her türlü harcama ile işçiyi işyeri dışında çalıştırdığı takdirde, geçimi için zorunlu 
olan harcamaları da ödemekle yükümlüdür. Yazılı olarak yapılmış bir hizmet veya toplu iş 
sözleşmesinde, bizzat işçi tarafından karşılanması kararlaştırılan harcamaların, işçiye götürü 
biçimde günlük, haftalık veya aylık olarak ödenmesi öngörülebilir. Ancak bu ödeme, zorunlu 
harcamaları karşılayacak miktardan az olamaz. Zorunlu harcamaların kısmen veya tamamen 
işçi tarafından bizzat karşılanmasına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.” O halde taraflar arasında 
akdedilen iş sözleşmesinde işin görülmesi nedeniyle ortaya çıkacak giderlerin ücrete dahil ol-
duğu belirtilmişse, masraflar işçinin ücretine dahil kabul edilecektir. Tabii böyle bir hükmün 
geçerli olabilmesi için işçinin ücretinin asgari ücretin üstünde olması ve bu ödemenin zorunlu 

18 TBK m. 464/II-III: “İşçi işi görürken, kendisine teslim edilen malzemenin veya iş 
araçlarının bozuk olduğunu belirlerse, durumu hemen işverene bildirir ve işe devam etmeden 
önce, onun talimatını bekler. İşçi, kendisine teslim edilen malzeme veya iş araçlarını kendi ku-
suruyla kullanılmaz hâle getirirse, işverene karşı onun kullanılmaz hâle geldiği gündeki rayiç 
bedeli kadar sorumludur.”
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harcamaları karşılayacak miktardan az olmaması gerekir, ancak bu durumda bile işçi masrafla-
rın ücret içerisinde belirlenenden daha fazla olduğunu ispat ederek aşan kısmı işverenden talep 
edebilecektir19 .
 
 TBK’nin 416. maddesinde ise işçinin yapmış olduğu giderlerden doğan alacağının, 
daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa veya yerel âdet yoksa her defasında ücretle birlikte öde-
neceği ve sözleşmeden doğan borçlarını yerine getirmek için düzenli olarak masraf yapması 
durumunda kendisine en az ayda bir olmak üzere belirli aralıklarla uygun bir avansın verileceği 
düzenlenmektedir.

            4.4. Uzaktan Çalışmada Çalışma Süresi ve Ücretin Belirlenmesi 

 4.4.1. Çalışma Süresinin Belirlenmesi

 Uzaktan çalışmada çalışma süresinin belirlenmesi önemli bir konudur. Zira klasik iş 
ilişkisinden farklı olan bu tür çalışmada işe giriş çıkış kayıtlarının imza karşılığı tutulması veya 
kart okuma, parmak izi alma, yüz tanıma sistemlerini kullanarak işe giriş çıkışların denetlen-
mesi mümkün değildir. Bu durum uzaktan çalışmada çalışma süresinin tespitinin imkansız 
olduğu anlamına gelmez. İşverenin işçinin uzaktan çalışma sürelerini tespit edebilmesi için 
uygulamada bazı yöntemler mevcuttur20 . Bunlardan ilki günlük ve haftalık götürü çalışma sa-
atinin belirlenmesidir. Bir başka yöntem teknolojik imkanların kullanımıdır. İşçinin sunucuya 
bağlanmasının işverenin onayı ile mümkün olduğu, sunucu kayıtlarının otomatik tutulduğu, 
çalışmanın ortak bir sunucu üzerinden sağlandığı sistemler gibi yöntemlerle de çalışma süresi 
tespit edilebilir21. Yine uygulamada sıklıkla karşılaşıldığı üzere bir çalışma zaman çizelgesinin 
(time shift) işçi tarafından tutulması da çalışma süresinin belirlenmesi yöntemlerindendir.

 4.4.2. Ücret Ödeme Borcu ve Diğer Haklar

 Uzaktan çalışmada ücret, işin miktarına göre belirlenmekte ve işçiye parça başı şek-
linde ödenmektedir22 . Ancak uzaktan çalışmada aylık ücretin belirlenmesine de engel bulun-
mamaktadır. Zira Covid-19 pandemisi sürecinde normal çalışmadan uzaktan çalışmaya geçiş 
olduğundan uygulamada işçi ücretlerinin aylık belirlenen şekilde devam ettiği görülmektedir. 

 4857 sayılı Kanunun 14. maddesinde uzaktan çalışmada ücrete ilişkin bir düzenleme 
yer almamakla birlikte ücretin ödenmesi ve işverenin temerrüdüne ilişkin TBK’de düzenleme 
yer almaktadır. TBK’nin 466. maddesi uyarınca, “yapılan işin ücreti, işçi, işveren tarafından 
aralıksız olarak çalıştırıldığı takdirde, onbeş günde bir veya işçinin rızasıyla ayda bir; aralıklı 
olarak çalıştırıldığı takdirde, ürünün her tesliminde ödenir. Her ücret ödenmesinde işçiye, bir 
hesap özeti verilir. Hesap özetinde, varsa kesintilerin miktarı ve sebebi de gösterilir.” ve yine 
TBK’nin 467. maddesinde “işçiyi aralıksız biçimde çalıştıran işveren, ürünü kabulde temer-
rüde düştüğü veya işçinin kişiliğinden kaynaklanan sebeplerle ve kusuru olmaksızın çalışma 
engellendiği takdirde, hizmet ediminin engellenmesi durumundaki ücret ödenmesine ilişkin 
hükümler gereğince, ona ücretini ödemekle yükümlüdür. Diğer durumlarda işveren, bu hüküm-

19 Civan, s. 562.
20 Mustafa Alp: Tele Çalışma (Uzaktan Çalışma), Sarper Süzek’e Armağan, C. I, İstanbul 
2011, s. 838.
21 Civan, s. 567.
22 Soysal, s. 154.
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lere göre ücret ödemekle yükümlü değildir.” denilmek suretiyle işverenin işçinin çalışmasını 
engellemesi durumu açıklanmaktadır. 

 Covid-19 pandemisi ile uzaktan çalışmaya geçişte ücret konusunda asıl sorunu bu sü-
reçte işçinin yemek, yol gibi sosyal yardım niteliğindeki alacakları oluşturmaktadır. 4857 sayılı 
Kanunun 14. maddesinin 6. fıkrasında uzaktan çalışmada işçilerin, esaslı neden olmadıkça salt 
iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamayacakları dü-
zenlenmiş ve bir ayrımcılık yasağı öngörülmüştür.  Uzaktan çalışmada iş sözleşmesinde işve-
ren işçiye yemek ve/veya yol yardımı ödemesi yapılmaması hususunda anlaşma sağlayabilir23 
. Ancak Covid-19 pandemisi sürecinde söz konusu olan uzaktan çalışmaya geçişlerde işçilerin 
mevcut sözleşmeleri genel olarak korunmaktadır. Sadece işin görülme yeri bakımından bir de-
ğişiklik söz konusu olmaktadır. Hal böyle olunca işçilerin yemek ve yol yardımına hak kazanıp 
kazanmayacağı akla gelmektedir. Eğer işçilerin mevcut sözleşmelerinde yemek ve/veya yol 
yardımı gibi yardımların her ay ücretle birlikte nakit olarak ödeneceği belirtilmişse bu durum-
da uzaktan çalışmaya geçen işçiler için bu sosyal yardımların ödenmesi gerekecektir. Ancak 
eğer bu yardımlar iş sözleşmelerinde ayni nitelikte veya çalışılma karşılığı ödenme şeklinde 
düzenlenmişse bu durumda uzaktan çalışma sürecinde işçiye söz konusu yardımların karşılığı-
nın ödenmesi gerekmeyecektir.

            4.5. Uzaktan Çalışmada İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu

 Klasik iş ilişkisinde söz konusu olan işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri uzaktan 
çalışmada da aynen ortaya çıkmaktadır. Ancak uzaktan çalışmada işverenin işçiyi gözetme 
borcu kapsamında kişisel verilerinin korunması ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin 
yerine getirilmesi özel olarak değerlendirilmelidir. Kişisel verilerin korunması bakımından tek-
nolojik araçların kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği açısından ise işin işyeri dışında evde veya bir 
başka yerde görülmesi uzaktan çalışmada bazı sorunları beraberinde getirmektedir.

 4.5.1. Kişisel Verilerin Korunması Bakımından 

 İşçinin kişiliğinin korunması TBK’nin 417. maddesinde düzenlenmiş ve akabinde 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)24  7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gaze-
tede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişisel verilerin korunması bakımından işveren veri 
sorumlusudur ve KVKK ile ikincil mevzuatta yer alan yükümlülükleri yerine getirmesi zorun-
luluktur. Klasik iş ilişkisinde olduğu gibi uzaktan çalışmada da işveren işçinin kişisel verilerini 
ve özel nitelikli kişisel verilerini alırken, işlerken ve aktarırken aydınlatma yükümlülüğünü 
yerine getirmek ve KVKK’nin 5. maddesinde belirtilen istisnalar dışında açık rızasını da al-
makla yükümlü olacaktır25 . Yine yurt dışına aktarımın söz konusu olduğu durumlarda işçinin 
açık rızası yanında güvenilir ülke listesi henüz yayımlanmamış olduğundan aktarımdan önce 
KVKK’nin 9. maddesinde belirtilen yazılı taahhütlerin bulunması ve Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun aktarım öncesi izninin alınması gerekmektedir26 . 

23 Alp, s. 830.
24 RG., 07.04.2016, 29677.
25 İşverenin işçinin kişisel verilerini koruma yükümlülüğü için bkz. Eda Manav: İş İlişki-
sinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması, GÜHFD., C. 19, S.2, Y. 2015, s. 95-136; İlke Gürsel: 
İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı, Ankara 2016.
26 Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun uzaktan eğitim platformlarına ilişkin kamuoyu 
açıklaması için bkz. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6723/Uzaktan-Egitim-Platformlari-Hak-
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 Uzaktan çalışmada teknolojik araçların kullanımı söz konusu yükümlülükler bakımın-
dan klasik iş ilişkisinden daha riskli durumların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Zira 
zoom, microsoft teams gibi uygulamaların kullanımı uzaktan çalışmada sıklıkla gündeme gel-
mektedir. Söz konusu uygulamaların yurtdışı merkezli hizmet sunmaları nedeniyle kişisel veri-
ler bakımından yurtdışına aktarım yapılmakta ve işçilerin bu hususta aydınlatılmaları yanında 
kendilerinden yurtdışına aktarım nedeniyle açık rızalarının alınması dikkat edilmesi gereken 
bir yükümlülük olmaktadır. Ayrıca internet temelli uzaktan görüşme uygulamalarında verilerin 
güvenliği bakımından açıklar bulunduğundan işverenin gerekli teknolojik önlemeleri sağlama 
bakımından da çok daha dikkatli olması gerekmektedir.

 4.5.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından 

 Uzaktan çalışmada da işverenin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundan27  kay-
naklı yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. 4857 sayılı İş Kanununun 4. madde-
sinin 6. fıkrasında bu hususta bir düzenlemeye yer verilmiştir. İlgili fıkra uyarınca “işveren, 
uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve 
güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözeti-
mini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yüküm-
lüdür.” Bu kapsamda işveren işçiyi bilgilendirmeli, gerekli eğitimleri vermeli, işte kullanacağı 
araç gereci sağlamalı, araç ve gerecin işçi tarafından sağlandığı hallerde bunların iş sağlığı ve 
güvenliği açısından uygunluk kontrollerini yapmalı, sağlık gözetimine ilişkin yükümlülükleri-
ni yerine getirmelidir. Ancak işverenin denetleme yükümlülüğü bakımından uzaktan çalışmada 
işin evde görülmesi işverenin denetleme yükümlülüğünü işçinin konut dokunulmazlığı ve özel 
yaşamın gizliliği gibi Anayasal hakları kapsamında sınırlandırmaktadır28 . Kanaatimiz işçinin 
iş görmeyi evde yerine getiriyorsa evinin; bir başka yerde yerine getiriyorsa oranın işveren 
tarafından denetlenmesine, işverenin denetlemede anayasal hakkına müdahalede en az zarar 
veren yöntemi seçmesi ve ziyaret tarihleri konusunda önceden işçiyle görüşerek mutabık kalın-
ması koşuluyla sadakat yükümlülüğü çerçevesinde rıza göstermesinin zorunlu olduğu yönün-
dedir29 . Bu noktada taraflar arasında akdedilen iş sözleşmesinde söz konusu denetim şekli ve 
araçlarının belirlenmesinin faydalı olacağını da düşünmekteyiz30 . 

 İş sağlığı ve güvenliği bakımından uzaktan çalışmada ortaya çıkan bir başka sorun 
ise uzaktan çalışma modeliyle çalışan işçinin evinde veya işi gördüğü bir başka yerde kazaya 
uğraması durumunda bu kazanın iş kazası sayılıp sayılmaması konusudur. Bu noktada kana-
atimiz uzaktan çalışmada işçinin yapmış olduğu işle meydana gelen kaza arasında bir illiyet 
bağı mevcutsa ve bu bağ ispatlanabiliyorsa kazanın iş kazası olarak kabulünün mümkün olması 
yönündedir31 . Diğer taraftan evde veya bir başka yerde meydana gelen ancak işle herhangi bir 
ilgisi olmayan kazanın iş kazası olarak sayılmaması gerekir. Yine vurgulamakta yarar vardır 
ki uygulamada rastlanılan uzaktan çalışma sırasında meydana gelen herhangi bir kazanın iş 

kinda-Kamuoyu-Duyurusu, 22.04.2020.
27 RG., 30.06.2012, 28339.
28 Ahmet Sevimli: İşçinin Özel Yaşamına Müdahalenin Sınırları, İstanbul 2006, s. 100.
29 Sevimli, s. 110; Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, s.219.
30 İş müfettişlerinin 6331 sayılı Kanun çerçevesinde uzaktan çalışmada işçinin çalışma ye-
rini ve/veya evini ancak işçinin önceden izni alınmak suretiyle veya kendi talebinin varlığında 
denetleyebileceğine ilişkin görüşler için bkz. Kandemir, s. 134; Civan, s. 562; Bu hususta yasal 
bir düzenlemenin yapılmasının zorunlu olduğu yönünde, Aydın, s. 372.
31 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, s. 220.
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kazası sayılmayacağı yönünde işçiden alınan yazılı taahhütnameler de geçersizdir.

            4.6. Uzaktan Çalışma, Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin İlişkisi

 Covid-19 pandemisi sürecinde söz konusu olan uzaktan çalışmada uzaktan çalışmanın 
kısa çalışma ve ücretsiz izin ile ilişkisinin özel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira 
uygulamada hem işverenler hem de işçiler uzaktan çalışmanın kısa çalışma ve ücretsiz izin 
uygulamalarından yararlanmaya engel teşkil edip etmediği konusunda tereddüt yaşamaktadır.

 4.6.1. İşveren Bakımından

 Konuyu işveren bakımından değerlendirecek olursak genel ekonomik, sektörel, böl-
gesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en 
az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin ta-
mamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde işveren kısa çalışma 
uygulamasından yararlanabilmektedir32 . Covid-19 pandemisi bu bağlamda zorlayıcı sebep 
olarak açıklanmış ve bundan etkilenen işverenlerin kısa çalışma uygulamasına başvurmaları 
söz konusu olmuştur33 . Uzaktan çalışmanın varlığı kısa çalışma uygulamasından yararlanma 
bakımından herhangi bir engel yaratmamaktadır. Zira uzaktan çalışmayla çalışılan işyerinde 
Covid-19 pandemisi nedeniyle işin tamamen durması veya kısmen durması yahut işyerindeki 
haftalık çalışma süresinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması söz konusu olabilir 
ve işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir. Bugün bunun en güzel örneğini hukuk bü-
rolarında görmek mümkündür. Hukuk bürolarının birçoğunda küresel salgının ülkemizde gö-
rülmeye başlanmasıyla birlikte çalışanlar önce uzaktan çalışmaya geçiş yapmış akabinde adli 
faaliyetlerin durmasıyla haftalık çalışma sürelerinin azalması hukuk bürosu sahibi işverenleri 
kısa çalışma uygulamasından yararlanmaya ve yararlanamayanlar bakımından da ücretsiz izin 

32 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği için bkz. Ercan Akyiğit: Kısa Çalışma, TÜHİS, 
Ağustos-Kasım 2004, s. 1-35; Nurşen Caniklioğlu: 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Kısa Çalışma 
Ve Kısa Çalışma Ödeneği, A. Can. Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005, s. 499-547; Ömer Ekmek-
çi: Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasına İlişkin Sorular, Sicil İş Hukuku D., 
S.14, Haziran 2009, s. 47-59; Muhittin Astarlı: Kriz Döneminde İşletme Gerekleri Nedeniyle Fe-
sih ve Kısa Çalışma İlişkisi, Sicil İş Hukuku D., Mart 2010 , s. 89-96; Ufuk Aydın: Kısa Çalışma 
Uygulaması ve Güncel Gelişmeler, Sicil İş Hukuku D., Mart 2009, s. 29-40; Fevzi Demir: Kısa 
Çalışmalar ve İş Sözleşmeleri Üzerine Etkileri, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku D., 
C. VI, S. 22, 2009, s. 540-552;Tuba Kayalı Çetinkaya: Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği, 
Ankara Barosu D., S. 4, Y. 2014, s. 417-474.
33 Kısa çalışma 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2. maddesinde düzenlenmek-
tedir. Kısa çalışma ile ilgili “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik” de 
30.04.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak bu-
gün Covid-19 pandemisinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde de etkili olması ve işverenler ve 
işçilerin bu süreçte haklarının korunması bakımından bazı önlemlerin alınması zorunluluğunu 
doğurmuştur. Bu kapsamda 7726 sayılı Torba Kanun ile kısa çalışmadan yararlanma koşul-
ları yumuşatılmış ve kısa çalışmaya ilişkin değişiklikler yapılmıştır. 7726 sayılı Torba Kanun 
26.03.2020 tarih ve 31080 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yine 17 Nisan 
2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanunla da kısa çalış-
ma uygulamasında değişiklikler yapılmıştır.



İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bülteni

23

uygulamasına34  başvurmaya yöneltmiştir35 .
  
 4.6.2. İşçi Bakımından 

Uzaktan çalışma modeli ile çalışan işçinin şartlarını taşıması koşuluyla kısa çalışma ödeneğin-
den yararlanmasına bir engel bulunmamaktadır. Yine ücretsiz izin uygulamasından yararlan-
mak tele çalışan veya evde çalışan işçiler için de mümkündür. 

 5. Sonuç ve Değerlendirme

Atipik çalışma biçimlerinden olan uzaktan çalışma her ne kadar küreselleşme, teknolojik geliş-

34 Ücretsiz izin uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kübra Doğan Yenisey: Hizmet 
Akdinin Değiştirilmesi ve Ücretsiz İzin Uygulaması, İş Hukukuna ve Sosyal Güvenlik Huku-
kuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2002 Yılı Toplantısı, Ekonomik Krizin İş Hukukuna 
Etkisi, 2002, s. 71-87; Murat Engin: İşletme Gerekleri İle Fesih ve Ücretsiz İzin Yargıtay Karar 
Değerlendirmesi, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku D., C. I, S. 2, 2004, s. 537-544 
Sarper Süzek: İş Akdinin Askıya Alınması ve Ücretsiz İzinler, DEÜHFD., C. IX, Özel Sayı, 2007, 
s. 115-133; Efe Yamakoğlu/Eda Karaçöp: İş Hukukunda Ücretsiz İzin Uygulamaları, MÜHFD., 
Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, C. 20, S. 1, 2014, s. 479-506.
35 Ücretsiz izne ilişkin olarak 17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Et-
kilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici 24. madde eklenmiştir. İlgili madde uyarınca 
“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun 
geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma öde-
neğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş 
sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlana-
mayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 
4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçme-
mek 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.Birinci fıkra kapsamında ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret des-
teğinden 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 Ka-
nunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il 
müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden 
itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.
Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre ge-
nel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına 
girmeyenler, aynı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel 
sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır.Bakan-
lık, nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını belirlemeye ve bu maddenin uygu-
lanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir.” Yine aynı Kanunda 4857 
sayılı Kanun’a geçici 10. madde eklenmiş ve maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği 
ve madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih 
hakkı vermeyeceği düzenlenmiştir.
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meler ve rekabet koşullarının etkisiyle mevzuatımızda yer almışsa da bugün Covid-19 pande-
misi esnek çalışma biçimlerine duyulan gerekliliği bir kez daha ortaya koymuştur. Ancak uy-
gulamada belirli sektörler ve meslekler dışında pek fazla tercih edilmeyen uzaktan çalışmanın 
4857 sayılı Kanundaki düzenlemesi birçok konuda yetersiz kalmıştır. TBK’nin evde hizmet 
sözleşmesine ilişkin hükümleri de mevcut boşlukların giderilmesini sağlar nitelikte değildir. 
Covid-19 pandemisi ile uzaktan çalışma modelinin bir buçuk, iki aylık bir süreçte çok sayıda 
işçi işveren ilişkisinde tercih edilmesi bu çalışma modelinin barındırdığı sorunların tespitini 
sağlayacak ve 4857 sayılı Kanunun 14. maddesinde uzaktan çalışmaya ilişkin çıkarılacağı be-
lirtilen ve henüz yayımlanmayan yönetmelik açısından yol gösterici olacaktır. 
Uzaktan çalışmada öncelikle işçinin çalışma süresinin tespiti ve ücret konusunda ayrıntılı dü-
zenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Yine işverenin işçiyi gözetme borcu kapsamında işverenin 
iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma yükümlülüğü bakımından işçinin çalışma yerini de-
netlemesi konusunda ayrıntılı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. Uzaktan çalışma-
nın salgın sürecinde ortaya çıkan bir başka eksikliği ise işçinin kişisel verilerinin korunması 
hususunda veri sorumlusu işverenlerin hukuki, idari ve özellikle teknolojik tedbirlerde yeter-
siz kalmalarıdır. Bu konuda KVKK’de de bir revizyona gidilmesi gerektiği ve güvenilir ülke 
listesinin en hızlı şekilde belirlenerek Kurul tarafından ilan edilmesinin büyük önem taşıdığı 
kanaatindeyiz.

GEÇİM

Hepsini birden istemek
Yersiz,

Zamanı var
Biz zengin değiliz.

Duvara astım liste,
Eksikleri yaz,

Sıra hangisindeyse
para olur olmaz...

Ayda bizim elimize
Ne geçer, şu kadar.

Ayır önce kirayı;
Günde yemeğimize
Ne gider, şu kadar.

İyi kullan parayı,
Bu aylık bize yeter.

Duvardaki liste...
Kes üç kuruş ekmekten,

Beş kuruş etten kıs.
Sıra hangisindeyse
Çarşıya gider, alırız.

Behçet Necatigil
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PANDEMİ SÜRECİNİN 
İŞ HUKUKUNA YANSIMALARI1

Moderatör: Av. Dilek GÜZEL2

Konuşmacı: Av. Dr. Murat ÖZVERİ3

Dilek GÜZEL  : İyi akşamlar. Bugünlerde tek gündemimiz tüm dünyayı etkisi altına 
alan corona virüsü. Bu virüsün iş hukukuna, işyerlerine çok ciddi yansımaları söz konusu. Ya-
şamlarımız ve sağlığımız bu kadar açık tehdit altındayken bazı işyerlerinde çalışmalar sağlıksız 
koşullarda devam ediyor. Bazı işyerlerinde kısa çalışma ödenekleri, işsizlik fonuna başvurma-
lar, ücretli ve ücretsiz izin uygulamaları gibi bir çok işyeri uygulamalarına şahit oluyoruz. Bu 
dönemde bizler de,  İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu olarak, bugüne 
kadar seminerler, sempozyumlar, konferanslar ve bültenlerle iş hukukuna katkılar sunmaya 
çalışan bir komisyon olarak,  bu dönemde sayın Murat ÖZVERİ ile pandemi sürecinin iş huku-
kuna yansımalarını konuşmak istedik. Kendisi sağ olsun bugüne kadar hiçbir talebimizi reddet-
medi, birçok kere birlikte çalışmalar yaptık. Kendisine bu nedenle ayrıca teşekkür ediyorum. 
Hoşgeldiniz.

Murat ÖZVERİ : Hoş bulduk, merhaba. 

Dilek GÜZEL  : Ben sözü çok uzatmadan hemen Murat Bey’e bırakıyorum. Buyurun 
Murat Bey söz sizin.

Murat ÖZVERİ : Teşekkür ediyorum. Herkese en kısa sürede sağlıklı günler, normal-
leşmiş bir yaşam dileyerek başlamak istiyorum. Gerçekten de olağan üstü günler yaşıyoruz. 
Küresel çapta bugüne kadar belki yüz yıllık bir zaman dilimi içerisinde yasa koyucunun, iş 
hukukçularının, bizlerinöngörmediği bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu olağan üs-
tülüğe uygun bir şekilde bir yaklaşım geliştirme sorumluluğunu da tarih bizim kuşağımıza 
yüklemiş durumda. Bu durumdan ister istemez iş hukuku da payını alıyor. Şunu söylemeye 

1 15.04.2020 Çarşamba saat 20.00 İzmir Barosu Canlı Yayını.
2 İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Üyesi
3 Kocaeli Barosu Üyesi, Çalışme ve Toplum Dergisi Yayın Yönetmeni
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çalışıyorum; artık bu olağan üstü günlerde olağan üstülüğe uygun bir şekilde iş hukukçularının 
kendilerini konumlandırması, yapılandırması gerekiyor. Belki tüm bildiklerimizi, tüm ezberle-
rimizi, tüm kalıplarımızı iterek olaya bakmamız lazım. Çünkü bizim mevzuatımız bu çapta bir 
küresel krizi, bu krizin çalışma hayatına olası yansımalarını öngörmüş, bu öngörülere uygun 
olarak önlemler alabilmiş değil. Yani mevzuatta çok önemli ve ciddi eksiklikler söz konusu. 
Var olan hükümleri de normal koşullara göre yorumlamaya yönelik bir doğal alışkanlığımız, 
refleksimiz var. Bence ilk adım olarak bunların hepsini bir kenara bırakıp iş hukukunun temel 
nirengi noktalarını bir kere daha anımsayarak, bu nirengi noktalarına göre iş hukukunu belki 
de yeniden yorumlamak durumundayız. Belki de yasal mevzuat olmaksızın, içtihatlar yoluyla, 
yorum yoluyla iş hukukuna bir yol vermek zorunda kalacağımız bir dönemin içine giriyoruz. 
Olaya öyle bakacak olursak iş hukukunun sanıyorum herkesin hemfikir olduğu temel özellik-
lerinden bir tanesi iş hukukunu var eden sosyal olgunun, sosyolojinin işçileri korumak gerçeği 
olduğu. Bunu bir kere hatırlayacağız. Yani iş hukuku işçiyi korumak için var. Şu anda o zaman 
birinci derdimiz işçiyi korumak olmalı ve iş hukukunu işçiyi koruyacak şekilde yorumlamak, 
anlamlandırmak durumundayız. İşçiyi neye karşı koruyacağız? Şu andaki corona virüs işçiler 
açısından üç sosyal riskle beraber geliyor: Bir, işçinin sağlığını tehdit ediyor herkes gibi ama 
herkesten farklı olarak işçilerin çalışma koşullarından kaynaklanan daha yoğun bir riskle yüz 
yüze kalmış olmaları gerçeği de var. Bu bir. Dolayısıyla sağlık riski söz konusu. İki, işleri-
ni tehdit ediyor. İşlerinden olma, işyerlerinin kapatılması, işsiz kalmaları tehdidi altındalar. 
Üçüncüsü ise gelirlerini tehdit ediyor. Gelirsiz kalma sorunu ile yüz yüzeler. Bu üçü de çok 
önemli. Sağlığın önemini üzerinde durmaya gerek yok. Her insan gibi işçilerin de sağlık hakkı 
temel bir insan hakkı. Çalışma hakkı da aynı şekilde ve gelir hakkı da. İşçiler açısından konu-
ya baktığımızda işçi bağımlı çalışan ama öbür taraftan da bağımlılık sadece işverenin emir ve 
talimatları altında iş görme edimini yerine getiriyor olmanın yanında aynı zamanda ekonomik 
bir bağımlılık da söz konusu. İşçi iş gücünü satarak yaşamını sürdürmek, geçinmek zorunda 
olan insan. İş gücünü satmaktan, yani çalışmaktan başka bir geçim aracına sahip değil. Gü-
nümüz koşullarında bu iş gücünü satarak aldığı ücretin dışında işçiler kredi zinciri içerisinde, 
kredi kartlarıyla, tüketim alışkanlıklarıyla ücretleri yetmediği için aynı zamanda borçlu olan 
insan. Yani işgücünü satarak yaşamını sürdürmek zorunda olan, sadece ücreti değil ücretini 
temel gereksinimlerinin dışında borçlandığı için bu borçlarına da harcamak zorunda olan bir 
kitleyle karşı karşıyayız. Şimdi salgın başlar başlamaz ne yazık ki bu kitleyi işin mi sağlığın 
mı ikilemi arasında bıraktık. Bunu bıraktığımız zamandan itibaren de, zaten hem vicdanen 
hem hukuken işçilere karşı sorumlu olduğumuzu düşünüyorum. Hem siyasal iktidar hem iş 
hukukçuları olarak. Yani herkese evde kal çağrısını yaptığımız, evde kalmayanları kınadığı-
mız koşullarda bu herkesin içerisine asla işçileri koymadık, koymayı da düşünmedik. Onların 
herkes olmamasını olağan gören bir yaklaşım içerisinde olduk.  İşçiler çalışsınlar. Çalıştıkları 
zaman madem ki evimizin dışında risk var, o risklerle karşı karşıya olmaları adeta kaderleriy-
miş gibi düşündük. O işçiler de çalışmak zorunda kaldılar. Çünkü ilk başta söylediğim, işin mi 
sağlığın mı ikileminde bıraktık o işçileri. Biz iş hukukçuları olarak bu olaya sadece mevzuat, 
yönetmelikler üzerinden değil, daha geniş bir perspektiften, sosyal politika üzerinden bakma-
mız gerekiyor. İlk söylememiz gerekenler, yani mevzuatın derinliklerine girmeden, makro dü-
zeyde, genel düzeyde yapılması gereken her anlamda birkaç başlığın altını çizmemizde yarar 
var diye düşünüyorum. Bunlardan birincisi, corona virüs ile mücadele için zorunlu olan iş 
kolları ve işyeri dışındaki tüm çalışmalar, daha fazla geciktirilmeksizin, bu risk ortadan kalktı 
denildiği aşamaya kadar kesinlikle durdurulmalıdır. İkincisi, bu süreçte işçi çıkarma kesinlikle 
yasaklanmalıdır. Bu yasağın yaptırımı şimdiki teklifte olduğu gibi bir asgari ücret, iki asgari 
ücret şeklinde değil, tam tersine yoklukla malul olmalıdır. Yani taraf iradesinin yerine geçerek 
iş sözleşmesini bir anlamda bu döneme özgü olarak zorla sürdürecek bir şekle getirilmelidir. 
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Yasağa aykırı davranmanın yaptırımı yoklukla malullük olmalıdır. Üçüncüsü, çalışmayan iş-
çilerin genel kaygıları giderilmelidir. Bu genel kaygıların giderilmesinde tabii ki işyerlerinin 
ekonomik mahvını gerektirecek ölçüde bir şeyi bizler de savunmuyoruz. Tam da bugünler için 
var olan sigorta sistemimiz var. Bu sigorta sistemi devreye sokulmalı, gelir kaybı işsizlik si-
gortasından giderilmelidir. Ancak, unutmayalım ki bizde primli sistem var, bismark (bismarck) 
sistemi var karşılığında prim ödenmeyen bir hizmetin sigorta kapsamında verilmesi bizim sis-
temimizin doğasına aykırı. Bu ilkeyi de unutmadan işsizlik sigortasından bunu talep edelim. 
İşsizlik sigortasından bu şekilde yapılan ödemeler karşılığında prim almadığı için bir defaya 
mahsus ve işsizlik sigortasından işçilere yapılan ödemelerde harcanmak üzere servet vergisi-
nin siyasal iktidar tarafından gündeme getirilmesi sağlanmalı, servet vergisi konulmalı. Örnek 
olması açısından söylüyorum, ulusal gelirin %60-80’ini kendisinde toplayan nüfusun ilk %20
’lik dilimi servet vergisinin mükellefi olarak tanımlanabilir. Bu gelir basamaklarına göre daha 
daraltılabilir, daha genişletilebilir. Servet vergisi bugünkü bir vergi değildir, özellikle bu tür 
dönemlerde dünyada çok sık uygulanmış bir vergi türüdür. Dünyada şu anda bile dünya orta-
laması yanlış bilmiyorsam %3-4’ler vergi dilimlerinin içerisinde servet vergileri vardır. Bizde 
%1’in bile altına düşmüş durumdadır. Bunu bir kez daha anımsayıp bu şekilde işçileri işin mi 
sağlığın mı ikileminden kurtarmak gerekir diye düşünüyorum, bu bir. Şimdi buradan konuyu 
biraz daha daraltıp da iş hukukuna gelecek olursak, iş hukukunun değişik boyutlarını ilgilen-
diren bir sorunla karşı karşıyayız. Üç temel mevzuatı doğrudan ilgilendiriyor. Birincisi 4857 
sayılı İş Yasası, birisi 5510 sayılı Güvenlik Yasası, diğeri 6331 sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı 
Yasası. Bu üç yasayı doğrudan ilgilendiren bir durumla karşı karşıyayız. İsterseniz önce sosyal 
güvenlik yasasından başlayalım. 

Dilek GÜZEL  :  Evet, 5510’dan başlayalım. 

Murat ÖZVERİ : 5510 sayılı Yasa bizim sosyal güvenlik yasamız. Sosyal güvenlik yasası, 
ki şubat ayında yapılan sempozyumda İzmir’e geldiğimde bir Hukuk Genel Kurulu kararından 
söz etmiştim orada, sosyal güvenliğin amacını belirlerken HGK her türlü gelir yoksunluğu kar-
şısında devreye girecek bir sistem tarif ediyor. Dolayısıyla corona virüse baktığımızda aslında 
corona virüs tam da sosyal güvenliğin konusunu oluşturacak sosyal bir risk. Dağ başında yalnız 
yaşayan bir insanın corona virüs diye bir derdi yok. Corona virüs insandan insana sosyalleşme 
ile geçiyor. Zaten sosyal mesafe diye terminolojimize yeni bir kavramı da bu nedenle kattı. Bu 
sosyal riskin ortaya çıkardığı sorunlara baktığımızda, bu corona virüsü ortadan kaldıramıyoruz 
ne yazık ki ama onun yarattığı sosyal risklerle mücadele etmek durumundayız. Corona virüs 
işçilerin öncelikle sağlığını tehdit ediyor. Dolayısıyla bu sağlığa olan tehdidine sosyal güvenlik 
hukuku açısından bakmalıyız ve hiçbir tereddüt yaşamaksızın, herhangi bir prim ödeme vs. 
aramaksızın herkesi GSS kapsamında düşünmemiz gerekiyor, birincisi bu. Şimdi burada bir 
sorun yokmuş gibi görünüyor ama GSS kapsamında olan ve gelir testi yaptırmayan ya da GSS 
prim borcu olan önemli bir kesim var, yeri gelmişken söyleyelim. Bunlar da işçi olmasa bile bu 
sürecin içindeler. Acil olması koşuluyla GSS kapsamından yararlanabiliyorlar. Corona virüse 
bağlı rahatsızlıklarda acil hastalıklar kapsamı içerisinde değerlendirilmeli ve ayrımsız herkes 
GSS kapsamında değerlendirilmelidir. Bu birinci adım. İkincisi, corona virüs, biraz önce söy-
lediğim anlamda bir gelir yoksunluğu riskini taşıyor. Bu gelir yoksunluğu riskinin giderilme-
sine yönelik işsizlik sigortası ve servet vergisini devreye sokmak gerekiyor. Üçüncüsü, corona 
virüse muhatap kalan işçiler açısından corona virüs bir iş kazası. Özellikle sağlık çalışanları 
yönünden bunun bir meslek hastalığı olduğunu savunan ciddi tezler de koyuldu ortaya. Ben 
yeri gelmişken yine belirteyim ki sağlık çalışanları açısından olaya baktığımızda bir iş kazası 
ile meslek hastalığının örtüştüğü, çakıştığı bir durumla karşı karşıyayız. Böyle bir çakışma 
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halinde işçi açısından daha kolay takip edilebilir prosedür iş kazası. O halde iş kazası tanımın-
dan hareket etmekte yarar var. Corona virüsün alınmasının kendisi dışsal bir etkidir. Bu dışsal 
etkiye bağlı olarak hemen ya da sonradan fiziksel, ruhsal, sosyal etki ile ortaya çıkan bir zararın 
kendisi de iş kazasıdır.Daha önce domuz gribi örneğinde Yargıtay’ın 14 Nisan 2019 tarihli bir 
kararı da var, orada da bu iş kazasıdır deniliyor, dolayısıyla sosyal güvenlik hukuku karşısın-
da bu bir iş kazasıdır. İş kazası olmasının önemi ne? Önemi şu, dileriz bu nedenle hiç kimse 
yaşamını yitirmez, eğer böyle bir durum olur ise hak sahipleri iş kazası sigortasından yararla-
nacakları için herhangi bir prim ödeme ve sigortalılık süresi sorgulanmaksızın hak sahiplerine 
gelir bağlanması söz konusu. Bu nedenle, %10 ve daha fazla iş göremezlik derecesi alanlar için 
sürekli iş göremezlik geliri ve geçici iş göremezlik geliri gibi iş kazası sigortasından yapılacak 
yardımlarda prim ve sigortalılık süresi aranmaksızın yararlanmaları mümkün. Bu nedenle de 
önemlidir diye düşünüyorum. Sosyal güvenlik hukuku açısından genel olarak durumumuz bu. 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası açısından olaya baktığımızda ise bu bir tehlike. 6331 
sayılı Yasa anlamında önce şunun altını çizelim, bu tehlikeye karşı her türlü önlemi almakla 
yükümlü olan özne yasa gereği işveren. Teknolojinin, bilimin gerektirdiği her türlü önlemi ama 
demeksizin, amaların arkasına saklanmaksızın, bir maliyet kaygısı ya da hesabı yapmaksızın 
almak zorunda olan işveren. Bu işin sorumlusu ve öznesi işveren. Tabii ki işveren bu önlem-
leri aldıktan sonra işçiler de bu önlemlere uymak zorundalar. İşçilerin yükümlülükleri de bu. 
Bu genel yükümlülük. Şimdi, sık sorulan ve akla gelen bir konu var. İşçiler 6331 sayılı Yasa-
nın 13. maddesindeki çalışmama haklarını bu corona virüs salgını çerçevesinde kullanamazlar 
mı? Şimdi, kullanabilmeleri için yasanın lafzı yorumuna bakacak olursak, orada karşımız şu 
çıkıyor: iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının, bu kurullar olmazsa işverenin bu tehlikenin 
acil, yakın bir tehlike olduğunu kabul etmesi ve bu kabulden sonra bir iş bırakma hakkı söz 
konusu. Bu kurullara baktığımızda tamamında işverenin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Yani 
işverene rağmen bu kurullardan bir şey çıkartmak bize göre mümkün değil. Ama, bu “ama” 
dan sonrasına dikkat, bunu tartışmak amacıyla iş hukuku camiasına söylüyorum, İş Sağlığı ve 
İş Güvenliği Kurulu kimlerden oluşuyor, baktığımızda işyerindeki işyeri hekimi, iş güvenliği 
uzmanı ve işçi temsilcilerinden oluşan bir kurul. Bu kurul neyi değerlendiriyor? Yakın, acil bir 
tehlike olup olmadığını değerlendiriyor. Mesleki, teknik ve sağlık boyutları var. Bu ülkede bu 
kurulun çok çok üzerinde başka bir kurul corona virüs ile birlikte oluştu, o da Bilim Kurulu. 
Bilim Kurulu, birtakım önemler öneriyor, birtakım saptamalar yapıyor. Bu saptamaları Bakan-
lığa bildiriyor, Bakanlık bu saptamalara göre politikalar belirliyor. Şimdi, Bilim Kurulu’nun, 
acil, yakın tehlike dediği, herkesin “aman evinizden çıkmayın” diye çağrılar yaptığı, herkes 
için “kendi olağan üstü halini ilan etsin” dedikleri koşullarda artık İşçi Sağlığı İş Güvenliği Ku-
rullarının “corona virüs nedeniyle acil, yakın tehlike vardır” demelerine bile gerek yoktur diye 
düşünüyorum. Bilim Kurulunun aldığı karar İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurulunun alabileceği 
karardan çok daha teknik, çok daha bilimsel olduğu için evleviyetle çalışmama hakkının olup 
olmadığı konusunda kullanılmalıdır diye düşünüyorum. Bu bir öneri. Bunu tartışmaya açmak 
istiyorum. Yani, İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurullarının acil, yakın tehlike vardır demelerine 
gerek kalmaksızın 13. madde Bilim Kurulu’nun kararları doğrultusunda devreye sokulmalıdır, 
sokulabilmelidir. Bunu iş hukukçuları tartışsın.

Dilek GÜZEL  : İstanbul’da bir işyerinde yapıldı, denendi bildiğim kadarıyla. Kurula 
başvurmaksızın acil ve ciddi tehlike olduğu gerekçesiyle denendi. Bakalım, sonuçlarını göre-
ceğiz hep beraber.

Murat ÖZVERİ :  Bu sonuçlar konusunda işçiyi mağdur etmeyecek çözümler üretmekte 
kararlı olmamız lazım. 
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Dilek GÜZEL  :  Kesinlikle katılıyorum.

Murat ÖZVERİ : Ben tam tersini yapıp da işçiyi işinden edecek sonuçlara ulaşmamak 
için de ihtiyatlı konuşuyorum. Bunu yapın diyemiyorum. Demeyi çok istiyor olmama rağmen 
diyemiyorum. Burada bir paydaşlık arıyorum. İş hukuku camiasında bunu tartışalım, bir nok-
taya ulaşalım, uzlaşalım arayışını dile getiriyorum. Eğer işçilerin bedel ödemesinden korkma-
yacak olsam bence artık çalışmama hakkına ilişkin tüm koşulların gerçekleştiğine bir hukukçu 
olarak şahsen inanıyorum ancak benim inancım değil hukuk pratiğinin önemli olacağını düşü-
nüyorum. 6331 sayılı Yasaya baktığımızda da durum böyle.
 
Geldik 4857 sayılı Yasaya. 4857 sayılı Yasa bu konuyu neredeyse hiç öngörmemiş diyebilece-
ğimiz bir durumda ne yazık ki. Uygulamaya baktığımızda inanılmaz sorunlar çıktığını görü-
yoruz. Akla hayale gelmeyecek sorunlar. Konuşmamı bu sorunlar ekseninde kurgulayacağım. 
Birincisi, corona virüs iş hukuku açısından zorlayıcı nedendir, zorunlu neden değil. 4857 sayılı 
iş Yasamızın sistematiğinde zorlayıcı nedenle zorunlu neden eş anlamlı kavramlar olarak kul-
lanılmamıştır. Örneğin 42. maddede olağanüstü nedenlerle fazla çalışmanın tarifi yapılırken 
işyerinde elektrik kesintisi, hammadde yoksunluğu gibi zorunlu nedenler veya zorlayıcı neden 
ibaresi kullanılmaktadır. Başka örnekleri de vardır. Yasa bazı yerlerde zorlayıcı neden bazı yer-
lerde zorunlu neden ifadesini kullanmıştır. Örneğin, yarım ücret ödeme yükümlülüğüne ilişkin 
40. madde, 24/3 ve 25/3’te yer alan zorlayıcı nedenlerde adı üzerinde zorlayıcı neden ifadesini 
kullanırken telafi çalışmasının koşullarını düzenlediği 64. maddede ise zorunlu neden demiş-
tir. Bunlar rastgele, tesadüfen kullanılan kavramlar değildir. Zorlayıcı nedenle zorunlu nedene 
bağlanan hukuki sonuçlar da doğal olarak farklılaşacaktır. O halde kabaca bir tarif yapmamız 
gerekirse; işçinin veya işverenin iradesinden bağımsız işyeri ile ilgili olmayan ancak işyerinde 
çalışmayı ya da işçi çalıştırmaya engel olan objektif dışsal bir neden olduğunda zorlayıcı ne-
denden bahsedilebilir. Buna karşılık, hemen hemen benzer sorunlara yol açan ancak dışsal de-
ğil işyerinin içinden kaynaklanan bir neden varsa burada da zorunlu neden vardır, deriz. Elekt-
rik kesintileri işyerinde bir zorunlu nedendir. İşyerinin içini ilgilendiren bir olaydır. Uzun süreli 
hammadde yokluğu gibi durumlar zorunlu nedenlere örnek olarak verilebilir. Bunlar zorlayıcı 
neden değildir. Şimdi ne oldu, iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı 
ilan edilen bu iki günün ikisinde de veya birinde çalışmak zorunda olan işçilerin durumları ne 
olacak sorusu gündeme geldi. Sosyal medyada takip ettiğim için biliyorum. Özellikle market-
lerde çalışan işçilere yönelik çok önemli bir sorun haline dönüştü. Bazı işyerleri sokağa çıkma 
yasağı nedeniyle çalışılmayan bu günleri yıllık izinden mahsup etme uygulaması başlattı. Bazı 
işyerleri telafi çalışması yaptırmaya başladılar. Çok az işyeri de benim duyabildiğim kadarıyla, 
bu bir zorlayıcı nedendir, yarım ücret öderiz, dediler. 

Dilek GÜZEL  : Ücret ödemeyeceğiz diyenler de oldu benim bildiğim kadarıyla.

Murat ÖZVERİ :  Evet, onlar da oldu. Bakın, işverenin bir haftaya kadar yarım ücret 
ödeme borcu var. İki gün, bu hafta da oldu iki gün daha dört gün, atıyorum bir iki gün daha altı 
gün, yedi günü dolduruncaya kadar zorlayıcı nedenlerle yani sokağa çıkma yasağına bağlı ola-
rak işe gitmeyen işçilere işveren yarım ücret ödemek zorundadır, bu bir. Yarım ücret ödeyecek-
tir, yine hafta tatiline ilişkin 4857 sayılı Yasanın hükümlerine baktığımızda zorlayıcı nedenlerle 
yarım çalışılanların hafta tatili ücretinin de aynı şekilde ödenmesini öngörüyor, dolayısıyla bu 
hafta tatilini hak ediş açısından çalışılmış gibi sayılan sürelerin içerisinde kabul edilmelidir. 
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kırk beş saati, bir gün yedi buçuk saati eksik çalışarak doldur-
mayan işçinin bir de hafta tatilinin kesilmesi yoluna gidilmemelidir. Hafta tatili açısından bu 
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süre çalışılmış gibi sayılan hallerden olmalıdır. Yıllık izine mahsup tümüyle yasaya aykırıdır. 
Böyle bir mahsup işlemi yapılamaz. İşçinin rızası olsa bile bu geçersizdir, yıllık iznin doğasına 
da, varlık nedenine de aykırıdır. Yıllık izinle ihbar sürelerinin, yıllık izinle hastalık nedeniyle 
geçici iş göremezlik sürelerinin dahi örtüştürülemediği bir yasal sistem içerisinde kalkıp zor-
layıcı bir nedenle işçinin işe gidemediği bir günü yıllık izinden mahsubunu düşünmek bir defa 
daha söylüyorum, hem yıllık izine hem de iş yasasının temel mantığına aykırıdır. O halde bu 
günlerde sadece yarım ücret ödenir, yarım ücret ödenmiş olması hafta tatili ücreti hakkını orta-
dan kaldırmaz, hafta tatili çalışılmış gibi sayılan hallerdendir, işçi hafta tatilini hak eder. 

İkincisi, telafi çalışmasına gerekçe yapılmak isteniyor, 64. maddeyi dikkatli okursanız zor-
layıcı nedenden değil zorunlu nedenden bahsediyor, zorunlu nedenle çalışamayan deniliyor. 
Dolayısıyla sokağa çıkma yasağı zorlayıcı neden olduğu için bu işe gidilemeyen bir ya da iki 
gün karşılığında telafi çalışması yaptırmak, işçiyi buna zorlamak da mümkün değildir. Taraflar 
başka bir anlaşma yapabilirler mi, yani işe gidilmeyen günün ücretinin tam ödenmesi karşılı-
ğında yarım gün telafi çalışmasına razı olunarak, işçinin anlaşması şeklinde yapılarak olabilir 
ancak asgari sınır da budur, işveren işçiyi zorlayamaz diye düşünüyorum. 

Zorlayıcı neden üzerinde devam edecek olursak, iş hukukunda 24/3 ve 25/3. maddeler, işvere-
nin bir haftalık yarım ücret ödemesi sonrasında eğer işveren çalıştıramıyorsa işçinin haklı ne-
denlerle fesih hakkı var. İşçi 6 işgünü içerisinde bu fesih hakkını kullanabilir. Kıdem tazminatı 
alabilir, ihbar tazminatı alamaz ama gelelim işverenin bu konuda fesih hakkı var mıdır, ya da 
her ikisinin de fesih hakkı var mı? Şimdi duruma bakacak olursak artık o klişe yorumlardan 
biraz uzaklaşmak gerekiyor. İşverenin buradaki fesih hakkını değerlendirirken yasadaki bil-
dirimsiz fesih hakkı ibaresini unutmamız lazım. Bir hafta yarım ücret ödeyen işverenin diğer 
tüm yükümlülükleri ortadan kalktıktan sonra işçinin iş sözleşmesini sona erdirmesinde hiçbir 
hukuki yararı yoktur. Eğer çalışma devam ediyorsa işçi çalışmaya devam edebilir. Eğer işveren 
çalışmayı tümden tatil etmiş ise zaten yarım ücretten sonra ücret ödeme yükümlülüğü yokken 
bir de işçiyi işinden etmesini savunmamız şu koşullarda mümkün değildir. Eğer işveren böyle 
bir şey yaparsa, yani bir haftalık yarım ücret ödeme borcu bittikten sonra kendisinde herhan-
gi bir yükümlülük de yokken işçinin iş sözleşmesini sona erdiriyorsa bana göre bu geçersiz 
fesihtir, işçi işe iade davası ve diğer haklarını tazmin yoluna gidebilir. İşçi eğer bu yollara git-
miyorsa işverenin ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü devam eder. Bazı hocalarımız, örneğin 
Talat Hoca, her ikisi açısından, yani hem işçi hem işveren açısından burada haklı fesih hakkının 
kullanılamayacağını savunuyorlarmış. Bence bu hakkı işverenin yoktur evet ancak işçi açısın-
dan, işçi bu dönemde yoksun kaldığı gelirini, çünkü işçiye bu dönemde bir ücret ödenmiyor, iş 
sözleşmesi askıda, ne ile karnını doyuracak, belki başka bir çözüm üretebilmesi, iş üretebilmesi 
açısından onun fesih hakkı olduğunu kabul etmek, en azından kıdem tazminatı ile başının ça-
resine bakma şansını işçiye tanımak gerekir diye düşünüyorum. 

Tabii bu süreçte bir de yasama organının faaliyetleri var, izin verirseniz birkaç dakika da oraya 
girmek gerekiyor, Türkiye şunu gördü, bir tek 12 Eylül’de görmüştük, 12 Eylül’de darbe ko-
şullarında toplu pazarlık hakkını askıya aldık dediler. Bunun dışında toplu pazarlık hakkının 
kanunla askıya alınması 1963’ten beri Türkiye’de görülmüş bir olay değil ancak bugün bir 
teklif geldi. O teklif toplu iş sözleşmesi yapılması ve grev hakkının durdurulmasına yönelik 
bir teklifti. Teklif açıkça Anayasaya aykırıydı. Biliyorsunuz, sendika,toplu sözleşme ve grev 
hakları temel hak ve özgürlüklerden ekonomik haklardır, ikinci kuşak haklar olarak tarif edilir, 
kısaca Anayasal güvence altında olan temel hak ve hürriyetler grubunun içerisinde yer alan 
haklardır. Anayasanın 15. maddesi bu grubun içerisinde giren hakların uygulanmasını, kıs-
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men ya da tamamen durdurulmasını belli koşullara bağlamıştır. Bu koşullar içerisinde somut 
koşula en uygun olanı OHAL ilan edilmesidir. Yani OHAL ilan edilmeden grev ve toplu söz-
leşme hakkının uygulanmasını kısmen ya da tamamen yasayla durdurmak anayasaya aykırıdır. 
OHAL’in nasıl ilan edileceği Anayasanın 119. maddesinde düzenlenmiştir. O prosedüre uygun 
bir OHAL ilan edilmediğine göre teklif de anayasaya aykırıdır. Nitekim şu an komisyonda 
çekilmiş, bir ara formül ile sorun halledilmiş gibi görünüyor, bu olumlu. Dileriz meclisten de 
benzer bir şekilde geçsin. İkincisi, bu teklifte “dervişin fikri neyse zikri de oymuş” derler ya 
tam da dervişin fikrini zikrini ortaya koyan bir ibare vardı, komisyonda bunu da düzeltmişler. 
Biliyorsunuz ücretsiz izin hakkı düzenlendi, birazdan oraya döneceğim, bu ücretsiz izin süresi 
içerisinde teklif diyor ki işçilerin geçerli fesih hakkı yoktur, diyor. İşçi açısından geçerli fesih 
hakkı kavramından bahsediyor.

Dilek GÜZEL  : Evet, yasaya yeni bir kavram eklendi.

Murat ÖZVERİ : Evet, biliyoruz ki işçi açısından geçerli fesih diye bir kavram söz ko-
nusu olamaz. İşçi açısından haklı feshi vardır, işçinin haksız feshi vardır ya da iş sözleşmesinin 
işverence haklı, geçerli ya da haksız feshi söz konusudur. Aslında kastedilen işçinin iş sözleş-
mesini haklı sebeple feshiydi nitekim komisyonda bu ibare işçinin haklı nedenle feshi olarak 
düzeltilmiş ancak haklı nedenle fesih yasağı getirilmiş. İşçi hangi dönemlerde haklı nedenle iş 
sözleşmesini sona erdiremeyecek? Ücretsiz izin dönemi. Teklifle iş hukuku alanına adeta sızan 
en tehlikeli uygulamalardan bir tanesi. Niye tehlikeli, bakınız, ücretsiz izin deniliyor. Ücretsiz 
izin iş hukuku alanımızda bugüne kadar içtihatlarla geliştirilen adeta bir askı halidir. Aslında 
yasada düzenlenmeyen bir askı halini kabul etmek iş hukukun doğasına çok uygun değildir. 
Çünkü askı halinde işverenin ücret ödeme borcu, işçinin de çalışma yükümlülüğü ortadan kal-
kar. Çalışma yükümlülüğü ortadan kalkan işçinin geçim derdi ise ortada kalır. Bu nedenle askı 
halleri çok dar yorumlanmalıdır, açık kanun hallerinde de özgülenmelidir, giderinin gelirinin 
iyi bilinmesi lazım. Ama kriz dönemlerinde ortaya çıkan bu ücretsiz izin uygulaması yargı iç-
tihatları ile bir şekle şemaledönüştürülmüştü ve doğru bir dönüştürmeydi. Ne diyordu bizim 
yargımız, işverenin tek taraflı ücretsiz izne çıkarma hakkı yoktur. Ücretsiz izin işçinin açık 
yazılı muvafakatine bağlıdır. Çünkü aynı zamanda iş koşullarında esaslı bir değişiklik niteli-
ğindendir, altı işgünü öncesinden işçiye bildirilmeli, altı iş günü öncesinden işçin yazılı oluru-
nun alınması gerekir, deniliyordu içtihatla. Bu koşulları taşımayan ücretsiz izin fesih bildirimi 
anlamına geliyordu, sebep gösterilmeden yapılmış fesih olduğu için feshin yargısal denetimine 
ilişkin süreç işliyordu. Şimdi teklifle birlikte deniliyor ki, üç ay, cumhurbaşkanlığı tarafından 
bu süre altı aya da çıkartılabilir, tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarma hakkı düzenleniyor. 
Bakın işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkı işverene veriliyor. Karşılığında ne veriliyor, işsizlik 
sigortasından, yani işçinin ücretsiz izne çıkarıldığı dönemdeki işsizlik sigortasından 1.177 TL 
ya da günlük 39 TL bir ücret. Bu dönemde işçinin sosyal güvenlik hakkı ne olacak diye bir 
tartışma vardı, komisyon aşamasında buraya da bir netlik getirmişler, GSS açısından işçi eğer 
bakmakla yükümlü değilse yani kendisi sigortalıysa GSS açısından primleri de yatırılmış ola-
cak. Ama yaşlılık sigortası, ölüm sigortası vs. o açıdan herhangi bir gelişme yok, askı hali kı-
demden sayılmayacak, bu sürede 1.117 TL alacak. Bir aileyi, bir işçiyi 1.117 TL’lik gelire 
mahkum edeceksin ve haklı nedenle fesih hakkını da ortadan kaldıracaksın. Karşılığında işve-
rene fesih yasağı getireceksin. Niye ben fesih yasağı ile uğraşayım, ne için iş sözleşmesini sona 
erdireyim ki, siz zorunlu ücretsiz izni getirdiğiniz andan itibaren işverene getirdiğiniz fesih 
yasağının da hiçbir anlamı kalmayacak. O işveren anında feshe değil ücretsiz izne başvuracak. 
Ücretsiz izne başvurduğu için feshin yargısal denetimi derdinden kurtulacak, mahkemelerle 
uğraşmayacak en azından üç ay ya da altı ay boyunca. Ücret ödeme yükümlülüğü olmayacak, 
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1.117 TL karşılığında işçi karnını doyurur doyurmaz öyle bir derdi olmayacak, işçi çıkarmakla 
ulaşabileceği her şeye ücretsiz izne çıkarmakla zaten ulaşacağı için de öyle bir derdi zaten ol-
mayacak. İkincisi, 25/2’ye ilişkin fesihlerde herhangi bir sınırlama yok. 25/2 dediğimiz, yani 
ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerinden işçi çıkartıldığında işverenin bu 
iddiasının doğru olduğunu kabul etmemiz de mümkün değil çünkü 25/2’de açılan yüzlerce 
binlerce davada aslında 25/2’ye girecek, yani ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan ve benzer-
leri kapsamında aslında işçiden kaynaklanan bir davranışın olmadığı yargısal denetimde ortaya 
çıkıyor, çıkar. Dolayısıyla sadece işveren bir haklı fesih sebebini formüle ettiği için onu işten 
çıkarma yasağından bitaraf kabul etmek de çok doğru bir yaklaşım değildir. Dünyada endüstri-
yel yasakların olduğu dönemlerde, örneğin Kanada’da toplu sözleşme yetki sistem içerisinde 
böyle bir prosedür vardır,endüstriyel yasağın olduğu dönemde haklı nedenlerle fesih halinde 
bu yasağı denetlemekle görevli merci neyse, bizde de iş mahkemesi, oradan izin, ön izin gibi 
haklı nedenle feshin olduğunu gösteren çok kuvvetli emarelerle işverenin başvurup izin alıp 
ondan sonra işten çıkartması gerekir. Bizde böylesi şeyler tabii fantezi olarak görüldüğü için 
öyle bir olanak da verilmemiş, işverenin kendisine göre haklı nedendir dediği andan itibaren 
bunun haklı neden olmadığını işçi mahkemede kanıtlayana kadar işçi fesih yasağını bir de bu 
yolla delmiş olacaktır. Fesih yasağını delmenin yaptırımı da, başta söyledik, teklifte bir aylık 
asgari ücret olarak formüle edilmiş durumda. Dolayısıyla, bakın aslında gelirsiz kalan işçinin 
bu geliri giderilmiyor. En azından işçiyi 1.117 TL’ye mahkum ettin, o zaman diyeceksin ki üç 
ay boyunca seni buna mahkum ediyorum ama atıyorum doğal gaz ödemelerini, elektrik fatura-
larına da aynı oranda almıyorum. Bakın sosyal politikanın araçlarını devreye sokmak zorunda-
sınız, bakın teklif üzerinden konuşuyorum, su parasının şu kadarını almıyorum, gelirlerinle 
orantılı olarak giderlerinin de şu kadarını ben karşılıyorum demiş olursanız, bu bir cebine para 
koyma değildir, ama harcama kısıtlaması getirdiği için önemlidir. 1.117 TL’yi sen gereksinim-
lerin için karşıla. Kredi kartı borçlarını da bu süre için erteliyorum, kredi kart borçlarından faiz 
almıyorum, faizsiz erteliyorum gibi başka politikaların da devreye sokulması zorunludur diye 
düşünüyorum. Kaldı ki, kısa çalışma ödeneği var, kısa çalışma ödeneği buradaki formülasyona 
göre çok daha adil bir olay çünkü biliyorsunuz bir yıllık prime esas kazancın günlük tutarı be-
lirleniyor, belirlenen günlük tutar otuz ile çarpılıp %60’ı üzerinden kısa çalışma ödeneği sapta-
nıyor. Bugün sosyal medyadada haklı olarak çok konuşuldu, televizyonlarda da değinildi, 449 
günlük primi olan birisi 1.117 TL’ye mahkum olacak, 450 gün prim ödemesini gerçekleştirmiş 
kişi ise 4.300TL’ye kadar bir ödeme alabilecek. Bunun kendisi dahi çok büyük bir eşitsizliktir. 
Dolayısıyla öncelikle kısa çalışmanın önündeki engeller daha da ortadan kaldırılıp kısa çalışma 
devreye sokulmalıdır. Kısa çalışmayı devreye soktuktan sonra da ama unutmayın, kısa çalışma 
ödeneğinden yapılan ödemeler ileride işçinin işsiz kaldığında işsizlik sigortasından kendisine 
yapılacak ödemelerden mahsup edilecek tutarlardır. 4447 sayılı Kanun bu mahsup işleminin 
yapılmaması konusunda cumhurbaşkanına yetki vermiş durumdadır. Cumhurbaşkanlığı bu ko-
nuda halen bir açıklama yapmamıştır. Böylesi bir kriz halinde kısa çalışma ödeneğinden yapı-
lan ödemelerin ileride işçinin işsizlik sigortasından alacağı işsizlik ödeneğinden mahsup edil-
meyeceği de hızla, beklenmeksizin duyurulmalıdır. Yani, kısa çalışmanın önündeki engeller 
ortadan kaldırılmalıdır. Sonuçta kısa çalışmanın işçinin parasının, ileride ödenecek bir parayı 
şimdiden işçiye ödeyerek işçiyi geçici bir refaha kavuşturmak olmaktan çıkartılmalı, mahsup 
işleminin yapılmayacağı ilan edilmeli ve işsizlik sigortasından kısa çalışma ödeneğinin önü 
açılarak, diyelim ki 450 gün daha aşağı çekilebilir, 60 gün geriye gidiş daha aşağıya çekilebilir, 
işverenin başvurusu burada da değiştirilebilir, kısa çalışma ödeneğine başvurmayan işverenin 
haksız yere başvurduğunu düşünüyorsa, bir grup işçinin, çalışanların 5, 10, %5-10, bunlar rast-
gele söylüyorum, kısa çalışma ödeneği için başvurmasının önü açılabilir. Yani sadece işverenin 
başvurusu ile başlayacak bir şey olmamalı, re’sen kısa çalışma ödeneği işleri durdurulan ya da 
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işçi çıkartılan işyerlerinde uygulanabilir. Bunların tamamı daha etkin bir şekilde devreye soku-
labilir ama ne yazık ki tam tersi bir süreç işleyecek, herkesi 1.177 TL’ye mahkum etmek için 
ücretsiz izin uygulamaları yaygınlaşacak, kısa çalışma ödeneğine ilişkin süreç ise tam tersi 
olacaktır. Bu kısa çalışma ödeneğine ilişkin sürecin sağlıklı işleyebilmesi için gerçekten gelir 
yoksunluğunu bir nebze de olsun giderebilir diyebilmemiz için ilerideki işsizlik ödeneğinden 
mahsup edilemeyeceğinin de bugünden belirlenmesi zorunludur. Evet, isterseniz sorular aşa-
masına geçelim. Ben bir çerçeve olarak bunları çizdim. Bayağı uzun da bir çerçeve oldu. Din-
leyiciler umarım sıkılmamışlardır. Şimdi soruları alalım.

Dilek GÜZEL  :  O kadar çok sorun var ki, ben sıkıldıklarını zannetmiyorum. Çok da 
soru var. İlk sorumuz: emekli olup da ücretsiz izne ayrılanlar kısa çalışma ödeneğinden fayda-
lanabilirler mi? 

Murat ÖZVERİ : Hayır, ne yazık ki. Unutmuştuk, emekli olup da destek primi ile ça-
lışanların kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaları söz konusu değil, onlara emekli maaşına 
talim edin deniliyor. Özeti bu. 

Dilek GÜZEL  :  Askı süresi içerisinde 4857 sayılı Kanuna göre verilecek olan yarım 
ücret giydirilmiş ücret midir çıplak ücret midir? İşçinin çalışmadığı bu sürede yol ve yemek 
ücreti de bu ücrete dahil edilir mi?

Murat ÖZVERİ :  Burada da bir tartışma söz konusu. Baskın görüş çıplak ücret olarak 
düşünüyor, yani yıllık izne esas ücret olarak. Ben katılmıyorum. Geniş anlamdaki ücret esas 
alınmalı ve o döneme tekabül eden tüm sosyal haklar ile birlikte ödenmelidir ama baskın görüş 
yıllık izin ücretinde olduğu gibi çıplak ücret üzerinden hareket etmektedir. 

Dilek GÜZEL  :  Bir sorumuz yıllık ücretli izinle ilgili, halihazırda yıllık izinde olan ve 
sokağa çıkma yasağına denk gelen izin günü yıllık izinden sayılır mı?

Murat ÖZVERİ :  Sayılmaz. Bana göre sayılmaz, çünkü daha önce de söyledim, yıllık 
izinle ilgili bu konuda bir düzenleme yok, yorum üzerinden gidiyorum, ihbar önel süreleri, 
hastalık süreleri nasıl yıllık izin ile örtüştürülemiyorsa, bence sokağa çıkma gününe denk gelen 
gün de yıllık izin gününden sayılmamalıdır ama aksi de yorumlanabilir, bu benim yorumum. 
Buna ilişkin herhangi bir içtihat ya da karar yok. 

Dilek GÜZEL  : Ben de sizin yorumunuza katılıyorum. Geçtiğimiz günlerde YHGK 
üyesi TBB TV’de işveren belli bir süre sonunda zorlayıcı süreye dayanarak haklı nedenle fesih 
yapar, dedi. Hatta corona virüse maruz kalan işçi de 17. maddedeki süreleri bile beklemeksizin 
7 günlük süre sonunda fesih yapabilir, dedi.

Murat ÖZVERİ :  Evet, izledim.

Dilek GÜZEL  :  Bununla ilgili yorumunuzu istiyorlar sanırım.

Murat ÖZVERİ :  Ben katılmıyorum. O klasik yorumu yapıyor. Corona virüs öncesinde 
bana sorsalardı ben de benzer bir yanıt verirdim, nitekim zorunlu nedenle zorlayıcı nedenin 
farkını anlatan bir yazımı paylaştım. o yazıda da aynı o HGK üyesinin söylediği gibi zorlayıcı 
nedenin, zaten madde de açık, bildirimsiz fesih hakkı verdiğini savunuyordum ama konuşma-
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mın başında da söylediğim gibi, bugünü artık farklı bir şekilde yorumlamak zorundayız. Bugün 
sosyolojik yorum yapmak zorundayız, işverenin bir haftalık yarım ücret ödediğinde hiçbir yü-
kümlülüğü olmadığı halde, işçi kendisine herhangi bir yük getirmediği halde fesih hakkı tanı-
mak ve bu fesihte de işvereni ihbar ücretinden kurtarmak adil bir yaklaşım değildir. En azından 
işverenin tutumu hakkın kötüye kullanılmasıdır. Burada işveren açısından bir zorlayıcı neden 
gerçekleşmemiştir, diyorum. Bu görüşümde de ısrarlıyım. 

Dilek GÜZEL  :  İstanbul’dan Av. Ahmet Ergin sormuş. Komisyon değişikliğinde dur-
durma yerine uzatma ibaresi getirildi, TİS süreci ile ilgili bir soru, ancak yetki tespitleri metne 
eklendi ve işçilerin örgütlenme hakları ellerinden alındı, bu hususu değerlendirebilir misiniz? 

Murat ÖZVERİ : Bana gelen yazıda bir durdurma söz konusu değil, komisyondan gelen 
benim gördüğüm teklifte sadece sürelerin uzaması söz konusu, yani hak düşürücü sürelerin 
uzaması söz konusu. O sürelerin uzatılmasını beklemeye yönelik durdurma anlamında bir ibare 
göremedim. Eğer öyleyse Ahmet Ergin’e katılmak lazım. Ama benim gördüğüm, sadece yetki-
nin verilmesindeki 3 aylık süre 6 iş günlük süreyi uzatıyor. Bunun dışında bu hak düşürücü sü-
releri corona virüs nedeniyle gerçekleştirememe halinde bir hak kaybına uğramayacak şekilde 
bir süre uzatımı söz konusu. Yoksa bu sürelerden daha öncesinden toplu pazarlığı bitirmek ya 
da süreleri işletmeye yönelik benim gördüğümde yoktu ama tam teklifi görüp de yine düşün-
mek lazım. Eğer öyle ise, yine baştakini söylüyoruz, yani OHAL ilan edilmeden grev hakkının, 
toplu sözleşme hakkının uygulanmasının kısmen ya da tamamen ortadan kaldırılmasına yöne-
lik bir yasal düzenleme anayasaya aykırı olacaktır.

Dilek GÜZEL  :  Aslan Aslan ismiyle bir sorumuz var. Ücretsiz izin için verilen ücret 
de ileride alınacak muhtemel işsizlik sigortasından mahsup edilecek mi? 

Murat ÖZVERİ :  Hayır, mahsup edilmeyecek. En azından böyle bir düzenleme yok. 
Ancak haklı olarak bu akla geliyor. Düzenlemede böyle bir ibare yok, mahsup edilmeyecek, 
bir tür kısmi işsizlik gibi düşünülecek. Şu olabilir ama, haklı olarak. Şimdi siz bir kez ücretsiz 
izinden yararlandınız, çalışmaya başladınız tekrar işsiz kaldınız. Bu devreye girdiğinde işsizlik 
sigortası uygulamasında bu dönemde tıpkı işsiz kalmış gibi düşünülür mü, kurumdur bu düşü-
nür mü düşünür ama düşünmemesi gerekir. 

Dilek GÜZEL  : Yargıtay’ın domuz gribi ile coronaya ilişkin karar alması adil görün-
mese de siz  bu konuda ne düşünüyorsunuz? Stj. Av. Tarık Akal’dan bir soru var. Ayrıca Yar-
gıtay’ın bu süreç içerisinde herhangi bir kararı veya içtihadı mevcut mu? Çünkü şu an alınan 
tedbirler domuz gribi sürecinde alınan tedbirler mukayese kabul etmiyor, demiş. 

Murat ÖZVERİ : Yargıtay’ın kararı stajyer arkadaşımıza adil gelmemiş olabilir ama be-
nim de katıldığım bir karar 16 Nisan 2019 tarihli kararı kastediyor ise bunun bir iş kazası 
olduğu, bırakın adaleti teknik hukuk açısından da yerinde bir karardı. Katılıyorum ve öyle 
olması gerektiğini de savunuyorum. Burada sorumluluk hukuku, yani tazminat hukuku açı-
sından bakıyorsa olaya, orada zaten bizde ne yazık ki kusur sorumluluğu esas, zaten işverenin 
sorumluluğu sıfır olur ise illiyet kesilecektir, sosyal güvenlik hukuku açısından iş kazası ya da 
meslek hastalığı olan, yani sosyal güvenlik hukukunun devreye girdiği bir alanda mutlaka taz-
minat hukuku devreye girecektir diye bir kural yoktur. İlliyetin kesilmesi durumları da olabilir, 
onu rahatsız eden o olabilir, yani işverenin ne kusuru var ki bir de iş kazası olsun, denilebilir 
ancak her iş kazası işverene tazminat ödeme yükümlülüğü getirmez. İşverenin kusuru olamaz 
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mı, olur. Şu anda bana göre Bilim Kurulu’nun tüm uyarılarına rağmen işyerinde çalışmayı sür-
düren her işveren peşinen söylüyorum kusurludur, başka bir şey aramaya gerek yok ki, kusur-
ludur. Herkes diyordu ki 1 metreydi, 1,5 metreye çıktı, şimdi deniliyor ki 4 metre sosyal mesafe 
olacak. Şimdi 4 metre sosyal mesafe çalışanların arasında var mı? 4 metre mesafe olmadığında 
ben bu virüse yakalanıyorsam 4 metre sosyal mesafe koyarak çalıştığını kanıtlamayan işveren 
en azından sadece bu nedenle dahi kusurludur diye düşünüyorum.

Dilek GÜZEL  : Hazır iş kazalarından bahsetmişken benim bir sorum olacaktı, daha 
doğrusu ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Evde çalışmanın çok yoğun yaşandığı bir dö-
nemden geçiyoruz, evde çalışma halinde meydana gelen kazalar açısından  İş kazası söz konu-
su olabilir mi sizce?

Murat ÖZVERİ :  Olur. Eğer rızaen evde yapılan bir çalışma varsa, yani işverenin tali-
matı ile ortaklaşa alınmış bir rızaen çalışma varsa evimiz bir işyeridir. İşyeri işin yapıldığı yer 
olarak tanımlanırken 1475 sayılı yasada, biliyorsunuz 4857 sayılı Yasa ile bu genişletilmiştir. 
Artık işveren organizasyonu kapsamında değerlendirileceği için evimiz de bir işyeridir. Evde 
işverenin o çalışma süresi içerisinde denetim yapma hak ve yetkisi de vardır. Bu denetimi yap-
mak zorundadır ve işyerinde geçirdiğimiz kaza da iş kazasıdır. 

Dilek GÜZEL  :  Ben de benzer düşünüyorum. Bir de Murat Bey, son dönemde tartışı-
lan konulardan birisi, iş kazaları ile ilgili. Bu kadar yaygın salgının olduğu bir dönemde işçinin 
testinin pozitif çıkması, hastalanması ve vefatı halinde bu iş kazası değildir, bunu dışarıdan da 
almış olabilir gibi bir argüman geliştirildi. Sizin de bildiğim kadarıyla iş kazası olduğunun fiili 
karine olarak kabul edilmesi gerekir yönünde bir görüşünüz var, bu konuya biraz önce değin-
medik, buna değinmek önemli diye düşünüyorum. Çünkü hastalığın kuluçka süresi çok uzun, 
bulaşıcılığı çok yaygın, bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Murat ÖZVERİ : Öncelikle hukukçu meslektaşlarımdan karineyi anlatmak zorunda kal-
dığım için çok özür diliyorum. Tabii tüm hukukçu meslektaşlarım karinenin ne olduğunu bi-
liyorlardır ama hukukçu olmayan işçilerin de programı dinliyor olabilecekleri ihtimalinden 
hareket ederek öncelikle basitçe fiili karineyi tanımlayarak başlamak yerinde olur diye düşü-
nüyorum. Biz normal mantık kurallarına göre, bir olayın olduğunu, bir başka olayın oluşundan 
ortaya çıkarıyorsak fiili karineden söz ediyoruz. Olayın olduğunu bire bir ispatlamamız müm-
kün değil ancak bunun bir başka olaydan çıkartarak, bir kere daha söyleyeyim, normal mantık 
kurallarından çıkarabiliyorsak buna biz fiili karine diyoruz. Eğer ortada bir fiili karine varsa, fi-
ili karinenin aksini işveren ispat etmek zorundadır. Şimdi, herkes, Bilim Kurulu, üniversiteler, 
sağlık çalışanları, bu konunun uzmanları, hemen hemen herkes corona virüsün sosyal mesafeyi 
korumadığın ya da evden dışarı çıktığın zaman bulaşma olasılığının çok çok yüksek olduğunu 
söyledikleri yerde, bunun iş ortamından kaynaklandığına yönelik tipik bir fiili karine vardır. 
İşyerinden kaynaklanmadığını ispatlamak zorunda olan işverendir. Bunun aksi ispat edilmediği 
sürece, biz bu verili koşullarda,corona virüsü alan işçinin dışsal etkiye çalışması nedeniyle, 
yani evinin dışında olduğu için maruz kaldığını kabul etmek zorundayız. 

Dilek GÜZEL  :  İşin yürütümü nedeniyle diyorsunuz yani. Teşekkür ediyorum. Bir 
sorumuz da İzmir Barosundan Av. Burcu Ejder’den. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan bir 
işyerinde çalışılmayan günlerde yıllık iznini kullanmak isteyen işçilerin maaşları nasıl hesap-
lanır? 
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Murat ÖZVERİ : Hiçbir fark yok. Normal olarak maaşını ödeyecektir. Kısa çalışma öde-
neği yapıldı diye yıllık ücretli izni düşürmesi mümkün değildir. Sadece eğer kast ettiği diğer 
haklar, örneğin hafta tatili ise hafta tatilinde kısa çalışma ödeneğinde hafta içinde aldığı ücrete 
göre alacaktır. Ama yıllık izinlere ilişkin böyle bir şey yok. Yıllık izin kısa çalışma dönemine 
denk geldi, ücretin %60’ını alacak diyemez, normal olarak ücreti ödemek zorundadır.
Dilek GÜZEL  :  İstanbul’dan Av. Meryem KAVAK meslektaşımız,  Merhaba demiş. 
Sorusu : Bu süreçteki uzaktan çalışma ve yazılılık koşulunu değerlendirebilir misiniz?

Murat ÖZVERİ : Şimdi uzaktan çalışmaya ilişkin herkesin bildiğini ispat etmek duru-
munda değiliz. Eğer bir çalışma süreci başlamış ve bu çalışmada da işçi evinde işyerine gitme-
den çalışmayı sürdürmüşse artık yazılı koşulu aramaya gerek yoktur. Uzaktan çalışmaya ilişkin 
çalışma başlamış demektir. Yazılı koşul geçerlik şartı değildir, ispat şartı haline gelebilir. Zaten 
iş hukukunda da iş sözleşmesinin yazılı yapılması bir kuruluş koşulu değil, bir ispat koşuludur. 
Biliyorsunuz 1959 tarihli bir YİBK bugün de bize ışık tutacak niteliktedir. O kararın ana fikri 
normların hukukun korumayı hedeflediği kişinin aleyhinde hukuki sonuç doğuracak şekilde 
yorumlanmasının mümkün olmadığıdır. İşte, 14 yaşından küçük işçinin çalıştırılması yasaktır 
ama bu iş sözleşmesinin ortadan kalktığı anlamına gelmez, işçinin ücret haklarını, fazla çalış-
ma haklarını ortadan kaldıramayız. Uzaktan çalışmaya ilişkin de yazılılık koşulu olmasa dahi 
başlamışsa bu taraflar arasında geçerlidir hatta klasik tabirle söylemek gerekirse iş şartı haline 
gelmiştir. 

Dilek GÜZEL  :  Halil Erkan TUFAN sormuş, kısa çalışma ödeneği işsizlik sigortasın-
dan mahsup edilir mi? Bunu cevaplandırdık. Tekrar değinmek ister misiniz?

Murat ÖZVERİ :  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ilemahsup edilmez denilmediği süre-
ce mahsup edilir. O yüzden biz diyoruz ki, bir an önce mahsup edilmeyeceği ilan edilmelidir.

Dilek GÜZEL  : İzmir Barosundan Av. Özgür YAŞASIN meslektaşımızdan bir soru var. 
Ücretsiz izinli işçilere yapılacak yardımlara son olarak kısa çalışma ödeneğinden yararlanama-
yan ibaresi eklendi. Kısa çalışmaya başvuru yapmadan ücretsiz izne çıkarılan işçilere, İş-Kur 
kısa çalışmaya başvuru yapılmadığı gerekçesiyle 39,24 TL’lik yardım yapmayabilir mi?

Murat ÖZVERİ :  İlginç bir soru, hiç düşünmemiştim ama zannetmiyorum. Yani önce 
kısa çalışmaya git, ondan sonra gel ya da kısa çalışmadan yararlanamıyorsan ücretsiz izne baş-
vur şeklinde bir pratik geliştirilebilir mi, keşke geliştirilse ama zannetmiyorum.

Dilek GÜZEL  :  Ben de şöyle yorumladım; keşke ücretsiz izin başvurusunu kısa çalış-
ma ödeneği başvurusu olarak yorumlasalar, işçi lehine yorum gereği.

Murat ÖZVERİ :  O da olabilir. Keşke diyoruz. Keşke Özgür arkadaşımızın dediği gibi 
olsa. Yabana atılır bir yorum ve yaklaşım değil. 

Dilek GÜZEL  :  Adana Barosu’ndan bir meslektaşımızın, Av. Günay KILINÇ’ın bir 
sorusu var. İş Kanunu 40. madde, 25/2 ve 24/2’ye atıfta bulunuyor. Bu maddelerde de bir haf-
tadan fazla süreyle çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı sebepten bahsediliyor. Sokağa çıkma yasağı 
ise sadece iki gün için verildi. Zorlayıcı neden, zorunlu neden görüşünüz karşısında 40. mad-
denin sokağa çıkma yasağında uygulanabilmesi nasıl olacak? 
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Murat ÖZVERİ : Orada bir haftayı doldurmayı zorunlu olarak yorumluyor arkadaşımız. 
Orada öyle bir zorunluluk yok. 40. maddenin son cümlesini dikkatle okursa, bir haftaya kadar 
yarım ücret öder, diyor. Bu bir gün, iki gün, üç gün olabilir ama maksimum süre bir haftadır. 
Zorunlu ve zorlayıcı nedenle üretimin durması ve yarım ücretin 40. maddenin devreye girmesi 
için mutlaka bir hafta ve üzeri işin durması gerekmemektedir. Bir haftaya kadar iş durduğunda 
bir haftaya kadar da ücret ödenecektir. Arkadaşımızın savunduğunu öğretide de savunanlar var 
ancak buna katılmıyoruz. Mutlaka yedi günlük bir durma gerekmiyor, zorlayıcı neden bir gün 
de iki gün de olabilir. Zorlayıcı nedenle işçi çalışamamıştır ya da işveren iş verememiştir, bu 
zorlayıcı nedenlerin toplamı, ücret ödeme yükümlülüğü açısından söylüyorum, yedi günü aşa-
mayacaktır. 40. maddenin son cümlesi de dikkatle okursanız, bir haftalık demiyor, bir haftaya 
kadar diyor. 

Dilek GÜZEL  :  İzmir Barosundan yine bir stajyer avukatımızın sorusu var, Mert 
KURU. Üstadım selamlar demiş stajyer arkadaşımız. Uzaktan çalışma ile çalışma sürdürülü-
yor ve kısa çalışma ödeneğine başvurulmuş ise işçiye yıllık izin hakkı kullandırılmış sayılabilir 
mi?

Murat ÖZVERİ : Hayır. Uzaktan çalışıyorsa çalışıyordur. Yıllık izinin bir yasağı vardır. 
Yıllık izinin adıyıllık izin değildir zaten adı, yıllık ücretli izindir. Dolayısıyla dinlenme hak-
kının kullanıldığından söz edebilmemiz için işçinin dinlenirken de gelir kaybına uğramamış 
olması ve dinleniyor olması lazım. Hem çalışmak hem dinlenmek söz konusu değildir. İşye-
rinden eve gittim izindeyim ama çalışıyorum olmaz. Bunun daha katı ve giderek yaygınlaşan 
adı Batı hukuklarında ulaşılamama hakkıdır. Yani eve gittikten sonra e-posta ile, Whatsapp ile 
ya da akıllı telefon olanakları ile işverenin bana ulaşmasını engelleme hakkım, ulaşılamama 
hakkım vardır. 24 saatim işverenin değildir, dinlenme hakkım da bu şekilde işveren tarafından 
sözün tam anlamıyla tırtıklanması mümkün değildir. 

Dilek GÜZEL  : Ben, yıllık ücretli izne ilişkin olarak,  sizin görüşünüzü merak ediyo-
rum: Şöyle, hazır  ücretsiz izindenbahsederken, işverenlerin bu dönemde birikmiş yıllık izinleri 
kullandırmaları söz konusu oldu, bir de avans izin yani daha doğmamış izin hakkının kullandı-
rılması gibi uygulamalar da duyuyoruz. İşçiler işverenin böyle bir hakkı var mı diye soruyorlar 
bizi arayıp. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İşverenin böyle bir hakkı var mıdır? Hem 
birikmiş izinler yönünden hem de avans izin uygulaması yönünden ne düşündüğünüzü merak 
ediyoruz.

Murat ÖZVERİ :  Avans izinuygulaması açısından baktığımızda, yıllık izni hak etmek 
için gerekli olan bekleme süresinin dolumuna 120 gün kalmasından öncesinden itibaren iş-
veren bu izni kullandırabilir. Bazı özel durumlarda topluca da kullandırabilir. Türk iş hukuku 
pratiği açısından işverenin yönetim hakkının doruğa çıktığı alan işverenin yıllık izni nerede, ne 
zaman ve nasıl kullanılacağına ilişkin süreçtir. Burada Yargıtay,  işverenin yıllık izni belirleme-
deki yönetim hakkını çok geniş yorumlamaktadır.  Dolayısıyla avans izin kullanabilir. Şimdi, 
birikmiş izinlerin tamamını birden kullandırabilir mi? Ben buna katılmıyorum ancak bir birik-
miş yıllık izni kullanıp ondan sonra gelen olağan yıllık iznin geldiği yere kadar belki ama onun 
dışında tamamını kullanması da bir başka hakkın kötüye kullanılması örneğini oluşturacaktır. 

Dilek GÜZEL  : Şenay KÜÇÜK isimli meslektaşımızdan bir soru var. İş Kanununun 
64. maddesinde zorunlu nedenlerle işyeri uygulamasına ilaveten benzer nedenlerle işyerinde 
çalışma süresin azalması veya tatil edilmesinden bahsedilmektedir. Benzeri nedenlere sokağa 
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çıkma yasağının dahil edilmesi hususunu değerlendirebilir misiniz?

Murat ÖZVERİ : Neye benzer nedenler diyor, yukarıda sayılanları sıralarsak, zorunlu 
nedenlere benzer nedenler diyor. Oysa zorlayıcı neden farklı bir şeydir. Bence sokağa çıkma 
yasağı nedeniyle telafi çalıştırılması yaptırılamaz görüşümde ısrarlıyım. Orada sayılanlara 64. 
maddedeki sayılanlara benzer olması aranır. Zorlayıcı neden oradaki benzerlerin içerisinde 
değildir. Eğer 42. maddede “veya zorlayıcı neden” diyen yasa koyucu zorlayıcı nedenleri sıra-
ladıktan, örnek verdikten sonra veya zorlayıcı nedenler diyen yasa koyucu telafi çalışmasında 
da eğer isteseydi zorlayıcı nedeni eklerdi diye düşünüyorum. Oradaki veya benzerleri deyimi, 
zorunlu nedene benzeyen, yani işyerinin içsel nedenlerinden kaynaklanan işverene rağmen 
çalışmayı engelleyen şeylerdir, dışsal bir etki değildir diye düşünüyorum. 

Dilek GÜZEL  :  Şu anda ekranda gördüğüm kadarıyla yeni bir soru yok. Sizin değin-
mek istediğiniz, eksik kaldığını düşündüğünüz başka bir husus var mıdır Murat Bey?

Murat ÖZVERİ : Hayır. Teşekkür ediyorum İzmir Barosu’na bana bu fırsatı verdikleri 
için.

Dilek GÜZEL  :  Biz size teşekkür ediyoruz her zaman. Ne zaman arasak çok ciddi 
zor koşullarınıza rağmen geldiğinize tanık olduk, müteşekkiriz o yüzden. Sizler sağ olun. İz-
mir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu olarak online çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Yargıtay’dan hakimlerimizden, avukat arkadaşlarımızdan konuklarımızı ağırlamaya 
devam edeceğiz, Baromuzdan gün ve saat konusunda gerekli duyurular yapılacaktır. Ben bizi 
dinleyen, programa sorularıyla katılan tüm meslektaşlarımıza, dinleyenlerimize teşekkür edi-
yorum. Size tekrar tekrar teşekkür ediyorum, sağolun.

Murat ÖZVERİ : İyi günler, sağlıklı günler diliyorum.

https://www.youtube.com/watch?v=bfa3F3Sn8QQ&t=81s
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PANDEMİ SÜRECİNİN 
İŞ HUKUKUNA YANSIMALARI -2
ESNEK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 1

Moderatör: Av. Cansu BİLDİRİCİ 2

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU 3 

Av. Cansu BİLDİRİCİ  :Herkese iyi akşamlar. “Pandemi Sürecinin İş Hukukuna 
Yansımaları” konulu ikinci online konferansımızda birlikteyiz. Bugün de çok değerli bir ko-
nuğumuz bizlerle birlikte. İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ayça İzmirlioğlu 
konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz hocam, katıldığınız için teşekkür ederiz.

Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU : Hoş bulduk Cansu Hanım. Ben teşekkür ediyo-
rum davetiniz için. 

Av. Cansu BİLDİRİCİ  : Rica ederiz. Hocam bugün esnek çalışma yöntemlerini 
ele alacak. Kısa çalışma, denkleştirme çalışması, telafi çalışması, uzaktan çalışma konularını 
hem mevzuat hem uygulama yönünden değerlendirecek. Şimdi sözü hocama bırakıyorum. Bu-
yurun hocam. 

Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU : Teşekkür ederim. Tabii esnek çalışma modelleri 
dediğimizde aslında çokça çalışma türü karşımıza çıkmakta. Bunlar sadece kısa çalışma, telafi 
çalışması gibi çalışmalar değil, aynı zamanda kısmi süreli çalışmalar, çağrı üzerine çalışma, 
fazla sürelerle çalışma gibi esnek çalışma modelleri de olabilmekte. Ancak özellikle pandemi 
sürecinde özellikle işverenlerin de ağırlıklı olarak başvuruda bulundukları kısa çalışma uygu-
laması ile ilk olarak başlamak isterim. 

Öncelikle covid-19 pandemisi bir salgın ve niteliğini belirlemek gerekirse çalışma mevzuatı-
mız açısından bir zorlayıcı sebep olarak değerlendirmek mümkün. Dolayısıyla aynı zamanda 
1 03.05.2020 Çarşamba saat 21.30 İzmir Barosu Canlı Yayını
2 İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
3 İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi
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tabii bir afet, bir doğal afet. Tür olarak biyolojik doğal afet olarak yer almaktadır ve uygula-
mamızda da kısa çalışma uygulamasına elverişli olan bir zorlayıcı sebeptir. Bu bağlamda kısa 
çalışma kavramı aslında İşsizlik Sigortası Kanunumuzun Ek 2. maddesinde yer almakta ancak 
kanun koyucu pandemi sürecinden sonra 26 Mart 2020’de yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 23. maddesi ile İşsizlik Sigortası 
Kanunu’na bir geçici madde eklenmiştir. Bu kapsamda covid-19’u bir dışsal etken kaynaklı 
zorlayıcı sebep olarak kabul ederek işverenlerin kısa çalışma başvurusunda bulunmasını sağ-
lamıştır. Tabii bunun birtakım koşulları var. İşçiler açısından bakacak olduğumuzda işsizlik 
sigortası primi bakımından son 3 yıl içerisinde 450 gün sigortalı olarak çalışmış olmak, yani 
bu sürede işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması, aynı zamanda da çalışmış oldukları mev-
cut işyerinde 60 günlük bir çalışmalarının bulunması koşulu ile yararlanmaktadırlar. Tabii, bu 
koşulu eğer ki işçi işsizlik sigortası hak edişi anlamında taşımıyorsa önceki çalıştığı döneme 
bakacağız. İşçi işsiz kaldığı önceki dönemde eğer ki işsizlik sigortasından yararlandıysa fakat 
belirli bir günü kullanmadıysa, yani bir hak sahipliği hala mevcutsa, kanun koyucu kısa çalış-
ma süresini geçmemek kaydıyla bu işçileri de, yani koşulu taşımayan işçileri de, kısa çalışma-
dan yararlandırmış durumda.  Tabii burada süre 3 ay ile sınırlı. Eğer bakiye hakları 3 aydan 
fazla ise de bunu kullanmaları mümkün olmayacaktır, hakları sadece 3 ay ile sınırlı olacaktır. 

Bu bağlamda işverenler kısa çalışma uygulamasına hangi koşullarda başvurabilir? Bu konuda 
da sadece pandemi değil, dövizle ilgili bir değişiklikten kaynaklı ya da genel ekonomik sektö-
rel krize maruz kalmış işverenler de yararlanabiliyor. Ancak; eğer pandemiden dolayı bir yarar-
lanma olacaksa covid-19 kısmını işaretlemeleri ve bu şekilde başvuru yapmaları gerekecektir. 
Bu anlamda işverenin başvurusu bir uygunluk denetimine tabi olacak. O sebeple işverenlerin 
işlerinde hakikaten önemli bir ölçüde azalma olduğunu beyan etmeleri yahut faaliyetlerini ta-
mamen durdurmuş iseler bunun gerekçelerini, örneğin birtakım siparişlerinin yerine getiri-
lememesi sebebiyle sipariş iptalleri varsa bunları sunmalılar, ya da ticari belgelerini sunarak 
başvurusunu çeşitli belgelere dayandırmaları gerekmektedir. Bu uygunluk denetimi yapılırken, 
yeni bir kanun bu arada yürürlüğe girdi, onu da yeri gelmişken belirtelim. 7244 sayılı torba 
kanunumuz ile uygunluk denetiminin, ki bu Geçici Madde 25 olarak düzenlenmiştir, covid-19 
sebebiyle işverenlerin yapmış oldukları başvurularda beyanları doğrultusunda uygunluk tespi-
tinin tamamlanması beklenmeksizin kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir. Ancak burada 
bu denetimin devam edeceğini yine söyleyelim. Bu düzenleme sadece işçilerin bir an önce bu 
ödemeye kavuşması anlamında yapılmıştır. Eğer ki uygunluk denetiminde işverenin hatalı bir 
bilgi ya da belge verdiği tespit edilir ise yapılan fazla ve yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte 
işverenden tahsil edilecektir. 
Şimdi bu anlamda kısa çalışma uygulamasına biraz daha bakacak olursak, önemli ölçüde faa-
liyetinin azaldığını kanıtlamak konusunda önemli ölçü nedir, onu belirtelim. Haftalık normal 
çalışma süresi 45 saat olan bir işyerini farz edersek, bu işyerinde iş saatlerinin üçte bir oranında 
azalması söz konusu ise, yani 30 saate denk gelecek bir şekilde çalışma yürütülüyorsa, o zaman 
önemli ölçüde etkilendiğini söylemek mümkün olacaktır. Tabii her işyeri 45 saatlik çalışma 
yapmamakta, bazı işyerlerinde örneğin 40-42 saatlik haftalık çalışma süreleri mevcut. Bu kap-
samda yine matematiksel hesapla üçte bir oranının düşülmesi yoluyla koşulu sağlayıp sağlama-
dıklarına bakmak gerekecektir. Bu anlamda yine işverenin başvurusunda işyerinin tamamının 
faaliyetini durdurmuş olması da bir seçenek. Tamamının değil de bir bölümünün de faaliyetini 
durdurmuş olabilir. Örneğin üretim departmanında artık üretim yapamaz hale geldiyse bu de-
partmandaki işçiler için kısa çalışma başvurusu yapabilir yahut örneğin muhasebecisini ya da 
insan kaynakları personelini halen çalıştırmak istiyor ise o zaman belirli departmanlarda yine 
çalışmasına devam ettirebilir. Buna bir engel yoktur. Aynı şekilde çalışma süresinin azaltıldığı-



İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bülteni

41

nı beyan ederken de işyerinin tamamında veya bir bölümünde bu uygulamayı yapması müm-
kündür. Örneğin; işverenin yine işyerinde bir idari birimde bir grup işçisine 30 saat, bir grup iş-
çisine de diyelim ki 22,5 saat çalışma yaptırarak karma bir sistem uygulaması da mümkündür, 
buna bir engel yoktur. Başvurularda, özellikle idari karar ile işyerinin kapatıldığı işyerlerinde, 
uygunluk tespiti konusunda sadece bir idari tedbire tabi olarak işyerinin kapatıldığını ve bu 
kapsamda bir işyeri olduğunu beyan etmeleri yeterlidir. Ancak işyeri idari karar ile kapatılma-
mış da, kendisi ekonomik bir kriz ya da pandemiden bir etki aldıysa bu bağlamda çeşitli belge-
leri sunarak durumunu belgelemesi, kanıtlaması gerekecektir. Kısa çalışma uygulamasının baş-
ladığını farz edelim, işveren burada bildirilen işçiler arasında yer alan bir işçiyi eğer sonradan 
çalıştırırsa, belirli işçileri işe geri çağırırsa, bu takdirde kısa çalışma ödeneği artık kesilecektir 
ve işveren idari yaptırıma maruz kalacaktır. Bu nedenle bu duruma dikkat edilmesi gerekiyor. 

Aynı şekilde, diyelim ki uygunluk tespiti tamamlandı ve kısa çalışma uygulaması başladı, eğer 
ki işveren listede değişiklik yapmak isterse, yani bazı işçileri çalıştırmaya karar verirse, ya da 
farklı bir örnek olsun, kısa çalışma uygulamasını normalde 2 ay için talep etmiş fakat hakkı 3 
ay ve gerçekten 1 aya daha ihtiyacı var ve uzatmak ister ise, böyle durumlar bir yeni başvuru 
olarak değerlendirilmektedir. Yani, işverenlerin bu bildirimlerini yine belgelendirerek ve uy-
gunluk tespitine tabi olarak İş-Kur’a yapması gerekecektir. Tabii şimdi burada kısa çalışma 
uygulanan işyerlerinde işverenle işçi arasında bir askı hali söz konusu ve aslında tek taraflı, 
işverenin alanından kaynaklı bir askı süresidir, bu sebeple ya işverenin işlerini önemli ölçüde 
azaltmış olması gerekiyor ya da işyerinin bir bölümünün faaliyetini durdurmak zorunda kalma-
sı gerekiyor. Ancak şöyle bir ihtimal olursa, eğer ki işyerinde herhangi bir olumsuz etkilenme 
yok fakat 65 yaş üstü veya kronik hastalığının olması sebebiyle işe gidemeyen işçiler var di-
yelim ki, böyle bir durumda işveren koşulları sağlamadığı halde sadece 65 yaş üstü ve kronik 
hastalara yönelik olarak bir kısa çalışma başvurusu yaparsa bu kanuna uygun olmayacaktır. 
Dolayısıyla söz konusu işçiler için telafi çalışması yaptırmak gibi esnek çalışma modellerine 
başvurması daha doğru olacaktır. Çünkü uygunluk testinde bir sıkıntı yaşamamaları için mut-
laka işverenin alanında doğan koşulların gündeme gelmiş olması gerekecek. 

Prim konusuna bakacak olursak, işçinin işyerinde 60 günlük çalışma koşulundan bahsetmiştik, 
burada primin sadece bildirilmesi yeterli olup ayrıca ödenmiş olması gerekmemektedir. Bunu 
da ayrıca belirtelim. Peki kısa çalışma ödeneğinin süresi, miktarı nasıl olacak? Bu konuda da 
belirlenen bir taban ve tavan söz konusudur. Çünkü kural olarak işçinin aylık prim esasları dik-
kate alınmakta ve günlük ortalama brüt kazancını, ki bunu geniş anlamda ücret olarak değer-
lendirmemiz gerekir, bu kazancının %60’ı tutarında bir ödenektir. Dolayısıyla aynı zamanda da 
aylık asgari ücret ve brüt tutarının %150’sini geçemeyecektir. Bu da üst sınırımız. Bunu uygu-
lamada şöyle belirtebiliriz; asgari ücretle çalışan bir işçiyi varsayarsak, 1.752,00.-TL tutarında 
bir kısa çalışma ödeneğine hak kazanır, eğer ki işyerinin faaliyeti tamamen durduysa, yani işçi 
belirli zamanlarda işyerinde çalışmasını yürütmüyor ise ve aynı durumdaki daha fazla ücret 
alan işçiler açısından baktığımızda da en fazla 4.380,00.-TL. civarında bir meblağ olarak kısa 
çalışma ödeneği söz konusu olacaktır. Burada işverenin işçiyi çalıştırdığı süreler varsa, örneğin 
20 ya da 30 saatlik bir haftalık çalışma, işveren bu kısımla ilgili ücret ve prim ödemelerinden 
kendisi sorumludur. Ancak arta kalan miktar için, yani 15 ya da 20 saatlik kısım için yine te-
kabül edecek olan %60’lık oranı saate bölerek bir hesaplama yapacak ve İş-Kur ödeyecektir. 
Bu anlamda tabii hesaplamalarda dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Çünkü kısa çalışma 
ödeneğinin başladığı ilk hafta işçilerin ücretlerini işveren işçinin ücretini ödemekle yükümlü. 
Aslında kanun 3 aylık bir kısa çalışma ödeneğinden bahsediyor ama bu ne kadar 90 güne denk 
gelse de aslında 7 günü işveren ödeyeceği için 83 günlük bir kısa çalışma uygulaması olduğun-
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dan söz edebiliriz. 

Peki, bu ilk haftayı nasıl bildirecek işveren, ondan da söz edelim. İlk hafta yarım ücret olarak 
ödenir. Niçin? Çünkü bu bir zorlayıcı sebep ve iş kanunumuzda 40. maddede işçiye ilk haftada 
yarım ücret ödeneceğine ilişkin bir düzenlememiz mevcuttur. Bu kapsamda işveren bordroyu 
nasıl düzenleyecek? İşverenin bordroda 7 gün olarak beyan etmesi gerek. Şöyle bir yanılgı 
olmamalı, işveren ne de olsa işçiye yarım ücret ödüyorum ben bunu 3,5 gün, 4 gün göste-
rebilirim derse burada bir hatalı bildirim söz konusu olur. Ancak burada aylık prim hizmet 
belgesini hazırlarken özellikle asgari ücretle çalıştırdığı işçiler açısından bir önemli detay var, 
işverenin normal şartlarda örneğin işçiye günlük 100,00.-TL’ye tekabül eden bir ücret ödediği-
ni varsayalım, bunu ikiye böldüğümüzde 50,00.-TL’lik bir ücrete denk geliyor, yani bordroda 
350,00.-TL’lik bir ücrete tekabül edecektir. Ancak aylık hizmet prim belgeleri konusunda Sos-
yal Güvenlik Kurumu’nun yayımladığı 2020/2 sayılı bir genelgemiz var, bu genelgede sigorta 
primine esas günlük kazanç alt sınırının 98,10.-TL olması gerektiği düzenlenmiş durumdadır. 
Dolayısıyla biz her ne kadar bordroda 50,00.-TL olarak gösteriyorsak da aylık prim hizmet bel-
gesini düzenlerken bu miktarı mutlaka 98,10.-TL üzerinden hesaplamalıyız her gün için ve 7 
ile çarparak sonuca ulaşmalıyız. Tabii böyle olunca arada belirli bir matrah farkı doğacak ki bu 
da işverenin katlanması gereken bir maliyettir. Aynı şekilde bu hesaplamalar faaliyetin kısmen 
durdurulması şeklinde de ayrıca hesaplanabilir. Burada da işçi örneğin 30 saat çalıştırılıyorsa, 
30 saate tekabül eden süreyi bir 7,5’a bölerek, yani sanki 4 gün çalışmış olarak kabul edebiliriz 
ve kalan 3 günü de kısa çalışma ödeneği çerçevesinde yine yarım ücret şeklinde hesaplayabili-
riz. Dolayısıyla her işçinin durumu çerçevesinde bu hesaplamalar farklılık arz edebilmektedir. 
Eğer ki işçi günlük 98,10.-TL’nin üzerine denk gelen bir ücret alıyorsa, o zaman bir sıkıntı yok, 
hem bordroda hem aylık prim hizmet belgesinde aynı miktarlar beyan edilebilecektir. Bu biraz 
detay bir konu ancak önemli, çünkü eğer ki işveren aylık prim hizmet belgelerinde hata yapar-
sa idari para cezası ile karşı karşıya kalabilmekte, aynı zamanda da SGK’dan çeşitli teşvikler 
alıyorsa, bu teşviklerde de sıkıntı yaşayabilir. Bu yüzden dikkat edilmesinde yarar var. 

Burada tabii (18) kısa çalışma ödeneği kodundan da söz edelim. İşveren bildirgelerinde kısa 
çalışma uygulamasında (18) kodunu kullanmalıdır. Peki burada fazla ve yersiz ödeme olursa 
ne olacak? O zaman yasal faizi ile birlikte İş-Kur işverenden veya işçiden tahsil edecektir. Aynı 
zamanda kısa çalışma ödeneği alınan süredeki primler bakımından durumu değerlendirecek 
olursak, standart GSS primleri işçi adına İş-Kur tarafından ödenecektir. Kalan primler geçici 
olarak yani 3 aylık bir süre için ödenmeyecektir. Ancak işveren işçiye belirli süreyle, örneğin 
30 saat çalışmayı halen yaptırıyorsa, tabii ki günlük hak edişi üzerinden gereken primleri tam 
olarak ödemesi gerekmektedir. Sadece kısa çalışma kapsamındaki süreler için GSS söz konusu 
olacaktır. Burada işverenin kısa çalışma uygulaması devam ederken eğer normal faaliyetine 
başlamaya karar verirse, diyelim ki 3 aylık bir başvuruda bulundu fakat daha kısa bir sürede 
işçileri işe başlatmak istedi, bu takdirde işverenler mutlaka kuruma 6 iş günü önceden yazılı 
olarak bir bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Varsa şayet TİS kapsamında TİS’in tarafı olan 
işçi sendikasına da ve tabii ki işçilere de bu 6 iş günü süre içinde işe başlatacağını yazılı olarak 
bildirmesi gerekecektir. 
Bunun yanı sıra kısa çalışma ödeneği hangi hallerde kesilir, hangi hallerde durur biraz da ona 
değinmek gerekirse; kısa çalışma ödeneği alanların istifası söz konusu ise ödenek kesilecektir. 
Kaldı ki, yeni işe girmeleri halinde de aynı durum geçerli. Eğer ki kısa çalışma ödeneği alınan 
sürede işveren işçiyi tekrar işe başlatırsa, zaten hem yersiz ödeme olacaktır, hem idari para 
cezası ile karşı karşıya kalacaktır hem de işçi açısından kısa çalışma ödeneği kesilmiş, durmuş 
olacaktır. Aynı zamanda bu kısa çalışma ödeneği döneminde işçi yaşlılık aylığı almaya başlar-
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sa, bu takdirde de yine kesinti olacaktır. Herhangi bir sebeple silah altına alınma durumu da 
bu kapsamda değerlendirilebilir.  İşçinin hastalanması da yine kısa çalışma ödeneğini kesmek-
tedir. Fakat burada hastalık konusunda özel bir durum var; bilindiği gibi hastalık sigortasında 
SGK bir geçici iş görmezlik ödeneği ödemekte. Bu kısa çalışma döneminde artık ödenek durur 
onun yerine geçici iş göremezlik ödeneği devreye girer. Ancak işçinin rapor süresi dolduktan 
sonra işçi kısa çalışma ödeneğini kaldığı yerden almaya devam eder. Aynı şekilde raporlu süre 
kaç gün idiyse bu süre kısa çalışma ödeneğine ilave edilmektedir. Tabii bu durumda işverenin, 
işinin raporlu olduğu sürede işçiye ücret ödeme borcu devam eder. Yani, örneğin işçi işverene 
10 günlük bir sağlık raporu sunarsa işverenin buna ilişkin olarak kurumun ödemediği kalan 
miktarı, işçinin tam ücretine denk gelecek şekilde ödemesi gerekmektedir. 

Bu konuda bir de itiraz durumuna değinelim. Eğer ki uygunluk tespiti ile ilgili işveren olumsuz 
bir durumla karşılaşmış ise bu karara itiraz edebilir. Burada kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içinde işverenlerin ve sigortalıların bu itirazı yapabilecekleri öngörülmüştür ve İş-Kur bu 
itirazı 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Tabii bu yargı yolunu kapatmıyor. İşverenin yargı 
yoluna başvurma hakkı mevcuttur. 

Kısa çalışma uygulaması sırasında işçiye yıllık izin verilemez, bunu da belirtelim. Şöyle bir 
örnek olabilir, işçi yıllık izinde iken işveren kısa çalışma ödeneği için başvuruda bulunur ve 
bu başvuru kabul edilir ise, yıllık izin süresi artık duracak ve onun yerine kısa çalışma ödeneği 
devreye girecektir, bunu da belirtelim. 

Son olarak, kısa çalışma ödeneğinden sadece işçinin nafaka borçları ödenir, yani işçinin nafaka 
borcu varsa bunun ödemesi kesilmez, ancak bunun dışındaki haciz, devir gibi ya da temlik gibi 
işlemlerde kısa çalışma ödeneğinden herhangi bir kesinti yapılmamalıdır. 

Bir de şimdi sezon başladığı için belirteyim; mevsimlik işlerle ilgili, aslında genelde 1 Nisan 
itibariyle oteller beyannamelerini vererek işçileri işe başlatırdı, ancak günümüzde bu mümkün 
olamadı, bu durumda da kısa çalışma uygulamasında mevsimlik işçi çalıştıran turizm sektörün-
deki işverenlerin başvurması isabetli olacaktır. 
Aynı şekilde, sokağa çıkma yasağı, 65 yaş konusunda da eğer ki işverenin işleri önemli ölçüde 
azaldıysa ve pandemiden etkilendiyse, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan işçileri de listeye 
ekleyebilir, hatta bu isabetli olacaktır. 

Süre kısıtlamamız olduğu için ben başka bir konuya geçmek istiyorum. Uzaktan çalışma konu-
suna geçmek isterim. Tabii uzaktan çalışmayla ilgili en yaygın kavram olarak karşımıza evde 
çalışma kavramı çıkmakta. Ancak İş Kanunumuz uzaktan çalışmayı daha genel bir kavram, 
bir üst kavram olarak 14. maddede düzenlemektedir. Uzaktan çalışma dediğimizde, mevcut 
işyerinde yaptığımız çalışmadan farklı olarak iş organizasyonu, yani iş görme edimi işçinin 
evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında gerçekleşir. Eğer böyle bir durum 
varsa bir uzaktan çalışma iş ilişkisinden bahsetmiş oluruz. Tabii evde çalışma kavramı konu-
sunda sadece İş Kanunumuzda düzenleme yok, ayrıca Türk Borçlar Kanununda “evde hizmet 
sözleşmesi” başlığı altında da bir kısım söz konusudur. Dolayısıyla da biz eğer İş Kanununda 
evde çalışmaya ilişkin düzenlemelere baktığımızda yaşadığımız hukuki ihtilafla ilgili bir hü-
küm bulamıyorsak Türk Borçlar Kanunundaki evde hizmet sözleşmesine ilişkin hükümlere 
bakmamız gerekir. Diyelim ki burada da bir hüküm bulamadık, hala boşluk söz konusu, ora-
da da artık Türk Borçlar Kanununun genel hizmet sözleşmesine ilişkin hükümlerine bakmak 
yerinde olacaktır. Bu kapsamda acaba iş ilişkisinin yapılış şekli nasıl gerçekleşmeli? Kanun 
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koyucu 14. maddede uzaktan çalışmaya ilişkin iş ilişkisinin yazılı olarak kurulması gerektiğini 
düzenlemiş. O nedenle biz pandemi sürecinde her ne kadar belki bir iş güvenliği önlemi olarak 
evde çalışıyor olsak da kanaatimce bu durumun mevcut iş sözleşmesinin eki niteliğinde veya 
evde çalışma sözleşmesi adı altında da yapılabilir, yazılı hale getirilmesinde yarar görmekteyiz. 
Zaten çeşitli ihtilaflar halinde yazılılık bize ispat kolaylığı da sağlayacaktır. Çünkü özellikle 
protokolde gerek ücrete ilişkin, gerek yapılan işin niteliği, örneğin işverenin işçi ile ne şekilde, 
hangi yollarla, hangi saatler arasında iletişim kurabileceği gibi birtakım genel ve özel çalışma 
koşullarına da yer verilmesinde fayda var. Bu süreçte işveren tarafından birtakım teçhizatlar 
verilebilir. Örneğin bilgisayar ya da bir yazıcı temini yapılmış olabilir. Bunların da yine pro-
tokolde yer alması, iş ilişkisinin ne şekilde ve hangi koşullarda kurulacağının belirtilmesinde 
fayda var. Uzaktan çalışan işçilerin esaslı bir neden olmadığı sürece bir emsal işçiye kıyasla 
farklı bir işleme tabi tutulmaması gerekmektedir. İşveren uzaktan çalışma ilişkisiyle iş veriyor-
sa, burada da iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini de halen almakla yükümlüdür. Yani işverenin 
bu anlamda gerek uzaktan çalışmaya ilişkin 14. madde uyarınca gerekse 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunumuz uyarınca yükümlülükleri devam etmektedir. Dolayısıyla bilgilendir-
me yapması gerekecektir. Şimdi burada tabii özellikle işçilerin evde çalışması sırasında işveren 
tarafında verilen eşyaların ya da teçhizatların özen borcu kapsamında dikkatle kullanmaları 
gerekecektir. İşçilerin özen borcu yükümlülükleri devam etmektedir. Aynı şekilde işverenlerin 
de iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusundaki bilgilendirmeyi, şimdi tabii ki evlere gidip 
gösteremeyeceğine göre ya da işçi işyerine gidip bu eğitimi alamayacağına göre, bir teknolojik 
yöntem kullanarak, örneğin çeşitli videoları e-postasına göndererek ve bu videoları izlediğinin 
beyanını alarak yahut birtakım teknolojik yöntemlerle gerekli bildirimleri yapması önem arz 
etmektedir. Diyelim ki işçi işverene ait bir eşyaya, bir bilgisayara su döktü, klavyesi bozuldu, 
herhangi bir zarar geldi; bu durumda işçinin kusurunun olup olmadığına bakmak gerekecektir. 
Eğer işçinin kusuru varsa özen borcu gereği bu maliyete işçinin katlanması gerekecektir. Tamir 
işlemini işçi yapacaktır. Ancak tabii bazı hallerde işverenin birtakım maliyetlere de katlanma-
sı gerekiyor. Örneğin işçinin üzerine zimmetli bir bilgisayar yoksa burada işçiye bilgisayarı 
temin etmesi gereken işverendir. Ya da işçi işin yürütümü ile ilgili farklı bir faaliyete girdi ise 
bu masrafları işverenden talep etme hakkı mevcuttur. Burada yine işçi ve işverenin borçları 
açısından bakacak olursak, iş görme borcu da tüm ücret ödeme borcu, işçinin bağımlılık un-
suru gibi birtakım borçlar devam etmekte. Dolayısıyla özellikle bağımlılık unsuru açısından 
ele alırsak, işverenin bir denetim hakkı söz konusudur. Ancak tabii bu hakkı yerine getirirken 
işçinin özel hayatına dokunmayacak şekilde hareket etmelidir. İşveren işçinin evine gelerek 
onun evde çalışma koşullarını denetlemek gibi bir talebi olursa mutlaka işçinin rızasını alması 
gerekmektedir. Aksi halde konut dokunulmazlığının ihlali gibi haller de söz konusu olacaktır. 
Bu yüzden de denetim hakkını ölçülü şekilde ve günümüz teknolojik sistemlerini kullanarak 
yerine getirmesinde fayda vardır. Örneğin, işveren işçinin yaptığı işin yürütümünün ne aşa-
mada olduğunu kendisine bir rapor sunmasını isteyerek bir e-posta ile veya şu an yaptığımız 
gibi online bir sistem üzerinden bir toplantı ile çeşitli bildirimleri yapmasını talep edebilir. 
Dolayısıyla özellikle pandemi sürecinde bu özel hayata saygı konusuna riayet etmesi önem 
arz etmektedir. Kaldı ki işverenin işçi ile iletişime geçeceği süre konusunda, örneğin çalışma 
süreleri içinde saat 08:00 ila 17:00 arasında belirlenen sürelerde iletişim araçları ile iletişime 
geçmesi, gece çok geç saatlerde veya sabah çok erken saatlerde iletişime geçmemesi gibi hu-
suslar da yine işverenin dikkat etmesi gereken durumlar arasında olacaktır. Yine bu anlamda 
sadakat borcu kapsamında eğer ki işçi işverenin ticari sırlarını ya da bilgilerini üçüncü kişilere 
aktarıyorsa burada sadakat borcuna aykırılık söz konusu olur. Dolayısıyla bu süreçte aslında 
bütün hak ve borçlar devam edecektir. 
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Yol ücreti, yemek ücreti gibi konular gündeme gelebilir. Bu konuda da artık evde çalışma yap-
tığına göre işveren açısından işçiye bir yol ücreti ödemenin gereği yoktur. Çünkü işçinin bu ih-
tiyacı ortadan kalkmıştır. Bu yüzden işveren yol ücretini ödemeyebilir, bu hakkı vardır. Yemek 
ücreti açısından baktığımızda, işyerinde bu ayni olarak, yani bir yemekhaneden destek alınarak 
veriliyor olabilir, bu halde işçiye evde çalıştığı sürede yine makul bir yemek ücretinin verilmesi 
gerekmektedir. Aynı şekilde zaten ücretinin içinde yemek ücreti de yer alıyorsa kaldığı yerden 
yemek ücretinin yine ödemeye devam etmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra işverenin burada-
ki tipik bir iş sözleşmesi ile kıyasladığımızda, evde çalışan işçiye de emsal işçiye bakıldığında 
aynı şekilde eşitlik ilkesine uygun şekilde davranması bir yükümlülüktür. Zaten 14. maddede 
de bu yükümlülükten bahsedilmektedir. Eğer ki işveren evde çalışana normal şartlarda yıllık 
izin kullandırıyorsa bu yıllık izini işçi talep edebilir. Ulusal bayram, genel tatil ücreti, hafta 
tatili hakları da kaldığı yerden devam edecektir. İşçi burada bir kayba uğramayacaktır.  

Bir de iş kazası boyutuna değinmek gerekirse, burada işçinin işin yapımı, işin yürütülmesi 
sırasında ve de çalışma süresi içerisinde geçirdiği kazalar iş kazası olarak değerlendirilebi-
lir. Çalışma süresi dışında meydana gelmiş ya da işin yürütümü ile bir illiyet kuramıyorsak 
o takdirde iş kazası olarak nitelendirmek mümkün olmayacaktır. Buna da işçinin bilgisayarı 
işle ilgili kullanırken elektrik çarpması örnek olarak verilebilir. Direkt işin yürütümü sırasında 
gerçekleşen bir olay.

Av. Cansu BİLDİRİCİ  : Hocam, şöyle bir örnek var; örneğin işyerinde kahve 
almaya giderken düşmesi ile evde çalışma aralığında tam kahve veya çayını almaya giderken 
düşmesi olayı. Doktrinde bu konuda hocalar da farklı görüşlerde. İşyeri olarak ne düşünüyor-
sunuz, yani evin sadece çalışma odası mı işyeri olarak kabul edilmeli yoksa yine çay kahve 
almaya giderken geçirebileceği kazalar da iş kazası olarak nitelendirilebilir mi?

Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU : Benim buradaki düşüncem, bir kere her şeyden 
önce çalışma süresi içerisinde mi ona bakmak gerek. Diyelim ki çalışma süresi içerisinde, 
işçinin çalışma ortamının neresi olduğunu yine tespit etmek gerek. Yani, diyelim ki belirli bir 
çalışma odasında işi yürütüyor ve bu yeri de, hangi koşullarda çalışacağını açık bir şekilde iş-
verene beyan ettiyse, bu halde tam işin görülmesi sırasında kaza meydana gelmişse bu takdirde 
buna iş kazası diyebiliriz. Ama ara dinlenmesi yapıldığı nasıl tespit edilir ben burada biraz te-
reddüde düşüyorum. Çünkü iş kazasının gerçekleşmesi için işin yürütümü ile bağlantılı olması 
gerekiyor. Biz artık evi işyeri olarak kabul edemeyiz diye düşünüyorum. Zaten işyeri olarak 
kabul edersek, duş alırken düşme de evde her türlü başa gelebilecek her türlü olay da iş kazası 
sayılacaktır. Ancak ev ortamı işverenin denetim yetkisini çok güçlü bir şekilde kullanamadığı 
bir ortam olduğu için ben burada işin yürütümü ile kısıtlanması gerektiğini, çay kahve molası 
verdiği anda meydana gelecek olayları ispat anlamında eğer işçi ispat edebiliyorsa ancak o 
halde iş kazası olarak değerlendirilebilir. Aksi halde işçi ispat güçlüğü nedeniyle sıkıntı yaşa-
yacaktır. 

Konu çok detaylı, ben şimdilik evde çalışmayı burada bırakayım, telafi çalışmasına geçeyim. 
Telafi çalışması ise İş Kanunumuzun 64. maddesinde düzenlenmektedir. Koşulları zorunlu ne-
denlerle işin durması, ulusal bayram veya genel tatillerden önce işyerinin tatil edilmesi ve ben-
zeri haller olarak düzenlenmektedir. Yine bu süreçte işyerinde normal çalışma süresinin önemli 
ölçüde altında bir çalışma aranmaktadır ya da işyeri tamamen tatil edilmiş olabilir veya işçi 
kendisi de telafi çalışması yapmayı kendisi de teklif edebilir. Bu şekilde farklı olasılıklar söz 
konusu olabilir. Şimdi burada da özellikle yine pandemi sürecinde işyerinde çalışmanın önemli 
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ölçüde azaldığı bir çalışma söz konusu ise ya da işyerinin kısmen tatil edilmesi söz konusu ise 
işverenlerin telafi çalışması yaptırması mümkün. Tabii bu çalışmayı talep etmesi için işverenin 
işçiye tam ücretini ödüyor olması gerekmektedir. Burada en önemli nokta bu. İşverenin eğer 
ekonomik gücü elveriyor ise kısa çalışma uygulaması yerine işçilerin ücretini tam ücret olarak 
ödemesi ve ileride pandemi süreci sona erdiğinde, telafi çalışması için 4 aylık bir süreç öngö-
rülmektedir, 4 aylık süre içerisinde bu telafi çalışmalarının yürütülmesi çok daha iyi olacaktır 
diye düşünüyorum. Tabii burada bu telafi çalışmasının süresi nasıl olacak, nasıl planlanacak? 
Şöyle ki, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşuluyla, ki bu süre bilindiği gibi günde 11 
saat, bu 11 saati aşmamak koşuluyla işçiye günde 3 saate kadar telafi çalışması yaptırılabilir. 
Telafi çalışması sadece tatil günlerinde yaptırılamaz yine 64. madde gereği. Burada nasıl bir 
hesaplama yapabiliriz? Diyelim ki işveren işçiyi 6 gün boyunca işçiyi günlük çalışma süreleri-
ne riayet ederek çalıştırıyor ve bu noktada her gün 3 saat çalıştırdığını düşünürsek haftada 18 
saatlik bir telafi çalıştırması yapması mümkün. Yine dediğim gibi 11 saati aşmama kaydıyla. 
Eğer ki günlük 3 saati aşarsa o zaman fazla çalışma ücreti ödemekle yükümlü olacaktır. Buna 
da dikkat edilmesi gerekir. Şimdi burada işçinin talebi ile de gerçekleşebilir demiştik. 

Öncelikle şunu belirteyim, eğer telafi çalışmasını işveren talep ediyorsa, bir neden bildirmek 
durumundadır ve makul bir süre önce işçiye hangi günlerde telafi çalıştırması yapacağını bil-
dirmek durumundadır. Bunu 4 ay içerisinde uygulamasını yapması bir koşuldur. Ancak işçinin 
talebi söz konusu olursa durum farklı. İşçinin talebinde işverenin rızasına ihtiyaç var. Oysa ki 
işveren talep ederken işçinin rızasını almasına gerek yoktur, çünkü işveren yönünden koşul-
ları var ise yasadan doğan bir haktır. İşçiyi günümüzde yine pandemi sürecine göre bakacak 
olursak, işçi işe gitmek yerine telafi çalışması yapmayı isteyebilir, böyle bir talepte bulunabilir. 
Hatta işçi açısından neden bildirme zorunluluğu da yoktur. Hiçbir neden bildirmeden sadece 
telafi çalışması yapmak istediğini bildirmesi yeterlidir. İşverenin ise bir neden bildirmesi ge-
rekmedir. Bu bir farklılık. Şimdi bu durumda işverenin bir takdir hakkı var. İşçinin talebini 
reddedebilir, bu yasal bir hakkıdır. İşveren kabul ederse işçi yine pandemi süreci bittikten sonra 
ya da işyerinin tatil edildiği dönem sona erdikten sonra yine işine başlayıp telafi çalışmalarını 
yürütebilecektir. Burada tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz demiştik ama bu konuda 
bazı hallerde öğretide tartışmalar gündeme gelebiliyor. Şöyle ki, bir Yargıtay kararında, 2008 
yılında 9. Dairenin bir kararında bir ihtilaf söz konusu. İşyerinde 5 günlük bir çalışma var, 
yani hafta içi çalışma var, iş sözleşmesi bu şekilde ancak cumartesi günü işveren işçileri 9 
saat çalıştırıyor. Böyle bir durum acaba tatil çalışmasına girer mi, yasal mıdır değil midir? Bu 
konuda Yargıtay kararı şöyle, çalışmanın cumartesi günü bir akdi tatil olarak yani sözleşmeyle 
bir tatil günü olarak belirledikleri için cumartesi günü çalışma yaptırılamayacağı yönünde. 
Kaldı ki 9 saat çalışma yaptırılmış. Normalde günde 3 saati aşmaması gerekiyordu. Ancak 
öğretide bu konuda tartışmalar var. Çünkü hafta tatili aslında Hafta Tatili Kanunumuzda da 
Pazar günü. Normalde cumartesi günü iş günü olarak kabul edilmekte. Dolayısıyla burada 
bir akdi tatil günü olarak değerlendirmek yerine cumartesi günü de işçilerin 3 saati aşmamak 
suretiyle çalıştırılabilmelerinin mümkün olabileceği yönünde görüşler var. Şimdi ben burada 
pandemi sürecini dikkate alırsak düşüncem özellikle bu süreçte işverenin uzun bir süre işçinin 
işgörme edimi gerçekleşmediği için, belki de yetiştirmesi gereken siparişleri olacak, faaliyete 
başladığında ve aktif bir çalışma sürecine girecek işçiler, böyle bir durumda bugüne kadar tam 
ücret ödediyse işverenin de cumartesi günü çalıştırması yöndeki talebine işçilerin herhangi bir 
olumsuz düşüncesinin olmaması gerektiğini düşünmekteyim. Bunun daha hakkaniyetli olaca-
ğını düşünüyorum. Kaldı ki bu durum olmasaydı bile öğretide cumartesi günü bile çalıştırılabi-
leceği yönünde oldukça fazla sayıda yazarın görüşü mevcuttur. Bu konu bu süreçte daha fazla 
gündeme gelebilecektir diye düşünüyorum. 



İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bülteni

47

Av. Cansu BİLDİRİCİ  : Bu konuda bir de işçinin 6 gün çalışması halinde, bili-
yorsunuz cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı var, bu durumda tefli çalışmasını nasıl değer-
lendirirsiniz?

Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU : Şöyle, ben burada İş Kanunu madde 40 ile telafi 
çalışması arasında farklı görüşler oluyor. İş Kanunu madde 40 düzenlemesi ilk etapta sanki 
işçiye yarım ücret ödenir ve telafi çalıştırması yaptırılamaz gibi bir sonuca bizi götürüyor. 
Ancak kanunun konuluş amacına baktığımızda zorlayıcı sebeplere yönelik yani 24/3 ve 25/3 
kapsamında bir haftadan uzun süren zorlayıcı sebepler halinde biz İş Kanunu madde 40’a gi-
diyoruz. Dolayısıyla madde 40’taki “bir haftaya kadar yarım ücret ödenir” ibaresini biz bir 
haftadan uzun süren bir zorlayıcı sebep sonrasında ancak başvurabiliriz. Ancak sokağa çıkma 
yasakları birer ya da ikişer günlük işçinin işe gitmeme durumunu ortaya çıkartıyor. Ben bu 
sebeple telafi çalışması yaptırılabileceğini düşünüyorum. Tabii şunu da belirteyim, bu konuda 
bir başka tartışma zorunlu neden mi zorlayıcı neden mi konusunda. Çünkü İş Kanunu madde 
64’te zorunlu neden diye bir ibaremiz var. Burada zorunlu neden aslında bir geniş kavram 
diye düşünüyorum. Zorlayıcı nedeni de kapsadığını düşünüyorum. Bunun sebebi de İş Kanunu 
madde 42’de zorunlu nedenle fazla çalışma denilen bir kavramı, bir başlığı görüyoruz. Orada 
zorlayıcı nedenler ifade edilirken ve benzeri zorlayıcı sebepler kelimesi de var. Yani burada 
aslında İş Kanunu madde 42 düzenlemesinin bize zorlayıcı sebepleri de katmamız gerektiği 
sonucuna ulaşmak mümkündür. Dolayısıyla işveren tarafından telafi çalışması yaptırılabilir. 
Ancak şunu da belirteyim, ben burada yine pandemi süreci olarak değerlendirmek istiyorum 
durumu, şimdi işçi zaten keyfi olarak işe gitmiyor değil, yani aslında bir idari karar nedeniyle 
işe gidememekte, burada bir keyfiyet olmadığı için işverenin o telafi çalışmasına gerçekten ih-
tiyacı varsa ancak o takdirde başvurmasının daha uygun düşeceğini  düşünmekteyim. Örneğin, 
yetiştirilmesi gereken siparişler vardır, bu bir ya da iki günde işçiler çalışmadığı için üretim 
aksamıştır ve belki de vaktinde siparişi teslim edemeyeceği için iş yaptığı firmalara karşı cezai 
şartla karşı karşıya kalabilir. Buna benzer örneklere baktığımızda işveren için bir zorunluluk 
durumu varsa o halde telafi çalışması yaptırması yasadan doğan bir hak ama keyfi olarak sırf 
böyle bir hak olduğunu düşünerek değerlendirmek şeklinde de bakılmasının dürüstlük kuralla-
rına uymayacağı düşüncesindeyim. Somut olaya bakarak değerlendirmekte fayda görüyorum. 

Şimdi bu kapsamda denkleştirmeye geçeyim, süremiz de ilerliyor, denkleştirmeden biraz bah-
sedeyim. Denkleştirmede de çalışma süresi ile ilgili İş Kanunumuzun 63. maddesinde bir dü-
zenleme söz konusu. İlgili maddede tarafların anlaşması söz konusu ise haftalık normal çalışma 
süresi işyerlerinden haftanın çalışılan günlerine 11 saati aşmamak koşuluyla farklı şekillerde 
dağıtılabilir. Burada yalnız denkleştirme için yine belirli bir süre var, bu uygulama 2 aylık bir 
süre içerisinde gerçekleştirilebilir. Bu 2 hafta içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresinin 
toplamını da aşmaması gerekmektedir. Eğer aşar ise işveren fazla çalışma ya da fazla sürelerle 
çalışma ücretini ödemek durumunda kalacaktır. Burada denkleştirme süresi TİS ile 4 aya kadar 
artırılabilir, bunu da belirtelim. Bir de turizm sektörü açısından da süre 2 ay yerine 4 ay olarak 
öngörülmüştür ve TİS ile 6 aya kadar çıkarılabilmektedir. Şimdi denkleştirme aslında yoğun-
laştırılmış bir iş haftası uygulamasıdır. Burada yine pandemiye göre değerlendirecek olursak; 
işyeri faaliyetleri devam ediyor fakat eskisi kadar yoğun olmayabilir, bu süreçte işçinin onayını 
almak kaydıyla işçinin onayını da alarak işyeri personel yönetmeliğine bir hüküm ekleyerek 
yahut mevcut iş sözleşmesinde zaten denkleştirme yapılabileceğine dair bir hüküm varsa denk-
leştirme uygulaması yapabilir. Örneğin, şu süreçte 3 ya da 4 hafta haftalık normal çalışma sü-
resi 45 saat olarak uygulanıyor ise, 45 saat yerine 35 saat çalıştırabilir. Arta kalan 4 haftada da 
55 saat çalıştırarak yine ortalama 45 saate denk düşecek şekilde bir denkleştirme uygulamasına 
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gidebilir, buna yasal bir engel yoktur. Hatta denkleştirme döneminde çalışma, bunun ne şekilde 
yapılacağı da işverenin takdirindedir. Yani işveren ihtiyaç durumuna göre bu süreyi, 2 ay üst 
sınırdır, gerekirse 1 ay, 1,5 ay için yani 4 ya da 6 hafta olarak kullanabilir. İşveren, ihtiyaca göre 
tek bir işçiye de denkleştirme uygulaması yapabilir. Eğer ihtiyaç varsa dediğimiz gibi işyerinin 
tamamında tüm işçilere de rızaları varsa gerçekleştirebilir. Burada dikkat edeceğimiz husus, 
yine günde 11 saatin aşılmaması durumudur. Sadece bir istisnai durum var. Denkleştirme esası 
ile çalıştırma yapılamayacak işçi grupları çocuk işçiler, genç işçiler, gebe ya da gece postala-
rında çalışan kadın işçiler ya da yeni doğum yapmış kadın işçiler eğer emzirme süresindeler ise 
bu işçilere denkleştirme uygulamasına göre çalışma yaptırılamaz, bunu da belirtelim. 
Bir de Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği var, bu yönetmelikte 
de özellikle tır şoförleri, deniz taşımacılığında ya da kara taşımacılığında, Deniz İş Kanununa 
tabi olmamak kaydıyla, taşıma işlerinde çalışan işçiler için denkleştirme zaten işin doğasında 
var olduğu için, bu kişiler için işverenin ayrıca rıza almasına gerek yoktur. Burada 6 aya kadar 
bir süre zarfında denkleştirme uygulaması yapılabilecektir. Bunun haricinde herhangi başka bir 
grup işçiden bahsediyor ise işçinin denkleştirme uygulaması için onayının alınması gerekecek-
tir. Benim aktaracaklarım bu kadar. Yine sorular gelirse cevaplamaya çalışırım.

Av. Cansu BİLDİRİCİ  : Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Sorula-
rımız var, derlemeye çalıştık sizin anlatımınız sırasında. Hemen başlıyorum ben. Sayın Semra 
Günger sormuş, genellikle internet hızının yavaş olması nedeniyle işin bitirilmesi adına olduk-
ça fazla mesai harcanması söz konusu oluyor, bu durumda nasıl işlem yapılmalıdır?

Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU : Şimdi tabii aslında bu işçiden veya işverenden 
kaynaklı bir durum değil. Bu durum işçinin çalışma sürelerinin artmasına yol açıyor. Aslında 
fazla çalışma söz konusu olmakta. Tabii burada işveren açısından da baktığımızda işçiden ek 
bir iş talebi yok, ek bir iş istememiş. Aslında işverenin işçinin fazla çalışma yapması yönünde 
bir ihtiyacı yok. Burada kanaatimce öncelikle işçi işverene bu durum hakkında bilgi vermeli, 
fazla çalışma durumunda kaldığını beyan etmeli. İşveren kendisine internet bağlantısı konu-
sunda belirli bir masraf var ise bu masrafı kendisi ödemek kaydıyla yeni internet paketi ya da 
farklı bir çözüm üretir ise o takdirde fazla çalışma ücretinin talep edilemeyeceğini düşünmek-
teyim. Ancak işveren durumu bildiği halde herhangi bir çözüm üretmiyor ise ya da bir müda-
halede bulunmadı ise işçi fazla çalışma yaptığını ispatlayabilirse, evde çalışmada bu durumun 
ispatı hakikaten sıkıntılı bir durum yaratacaktır, internetin zayıf olduğunu kanıtlayabilirse o 
takdirde fazla çalışma ücretini de talep edebilecektir. Ama dediğim gibi biraz ispat güçlüğü 
olan bir konudur ve farklı çözüm yollarına da gitmekte yarar var. İşçinin işverene durumu mut-
laka önceden bildirmesinde yarar görüyorum. 

Av. Cansu BİLDİRİCİ  : Teşekkürler. Sayın Av. Serkan Erdem sormuş. Telafi ça-
lışmasına katılmak istemeyecek işçinin iş akdi fesih yasağından sonra fesih edilebilir mi? Fesih 
geçerli olur mu? Haklı nedenle fesih mi olur?

Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU : Şimdi telafi çalışmasında işçinin rızasına ihti-
yaç yok. Çünkü işverenin yasadan kaynaklanan bir hakkı var. O yüzden bu durumda işveren 
haklı nedenle işçinin iş akdine son verebilecektir.  Meslektaşımızın da dediği gibi, işveren fesih 
yasağı sonunu bekleyerek bu uygulamayı yapabilir. 

Av. Cansu BİLDİRİCİ  : Sayın Av. Dilek Güzel sormuş. Haftalık çalışma süresi-
nin azalması nedeniyle kısa çalışmanın uygulandığı işyerinde, kısa çalışma dönemine denk ge-
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len ulusal bayram ve genel tatil günleri haftalık çalışma süresinin üçte bir oranında azaldığının 
tespitinde dikkate alınır mı?  Kısa çalışma süresi tatil günü kadar uzar mı? 

Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU : Diyelim ki işyerinde 30 saatlik bir çalışma var, 
işveren bu 30 saate denk gelen dönem sırasında İş-Kur ile orantılı olarak bir ödeme yapmak 
durumunda. Zaten soruda faaliyet durmamış, işveren hali hazırda işçiye ödemelerini çalıştığı 
saat üzerinden yapıyor. Dolayısıyla bir genel tatil ya da ulusal bayram tatili ile ilgili ücret de 
İş-Kur’un kısa çalışma ödeneği payı kadar yani örneğin 10 saatlik, 15 saatlik bir payı ödenek 
olarak alıyor ise burada 15 saatlik ücreti yine İş-Kur ödeyecektir. Kalan kısımda yine işverenin 
yükümlülüğü devam edecektir. 

Av. Cansu BİLDİRİCİ  : Yine meslektaşımız Av. Serkan Erdem’in bir sorusu var. 
İşverenin kısa çalışma uygulamasına başvurma imkanı varken işçileri ücretsiz izne çıkarması 
işçilerin ekonomik olarak korunması ilkesine aykırılık teşkil eder mi?

Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU : Evet, bu da yine gündemde olan önemli bir konu. 
Torba kanunda açık bir şekilde önce kısa çalışmaya başvurulsun, işçi daha sonra nakdi ücret 
desteğinden yararlansın diye bir hüküm yok. Dolayısıyla işverenin burada önce kısa çalışmaya 
başvurma konusunda bir zorunluluğunu göremiyoruz. Ancak şahsi düşüncem burada işçi lehi-
ne yoruma gideceğim ben, özellikle kısa çalışma ödeneğinde normalde işçi yaklaşık 1.740,00.-
TL, 1.750,00.-TL. civarında bir ödeme alabiliyor iken nakdi ücret desteğinde 1.140,00.-TL. 
civarında bir ücret alabiliyor. Dolayısıyla arada bir ücret farkı oluşmakta. Ben aradaki ücret 
farkının ileride yargıya intikal edebileceğini ve bu ücret farkının işçi tarafından talep edilebile-
ceğini düşünüyorum. Çünkü burada önemli olan işçi ve işveren açısından bir menfaat dengesi 
kurabilmek. Sonuçta işyerinde kısa çalışma uygulamasına gidilmesi için şartlar uygunsa işve-
ren bu uygulamaya gitmekte imtina ediyorsa burada hakkın kötüye kullanılması ya da Medeni 
Kanunumuzun temel ilkelerine aykırılıktan söz edilebilecektir diye düşünüyorum. Tabii yargı 
sürecinde ne şekilde kararlar çıkacağını hep birlikte göreceğiz. 

Av. Cansu BİLDİRİCİ  : İşveren kısa çalışma ödeneği ile ödenecek ücret ile işçi-
nin reel ücreti arasındaki farkı ödeyebilir mi, öder ise eşitlik ilkesine aykırılık teşkil eder mi ? 
diye sormuş meslektaşımız.

Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU : Şöyle, aradaki farkı ödeyebilir. Bu durumda iş-
çiden kısa çalışma ödeneği kesilmez. İşveren herhangi bir yaptırımla karşılaşmaz. Burada kısa 
çalışma uygulaması esasında işverene maliyet anlamında bir destektir ve burada işveren bir 
sosyal yardım ya da destek anlamında aradaki farkı ödeyebilir. Buradaki tek sıkıntı bordrolama 
konusu. Henüz İş-Kur ya da SGK tarafından herhangi bir kod bildirilmedi. O yüzden, bordroda 
çalışılan güne ilişkin gösterilemeyeceğine göre bu ödeme, aylık hizmet prim belgesine ne şe-
kilde gösterileceği net değil. O yüzden kanaatimce işveren ödeme yapabilir fakat bu ödemeyi 
şu süreçte prim belgelerine yansıtamaz, zaten yansıtabileceği bir imkan da bulunmamaktadır, 
herhangi bir işlem yapmadan sadece ödemeyi yapabileceğini düşünüyorum. 

Av. Cansu BİLDİRİCİ  : Teşekkürler. Aslında buna cevap verilmişti ama tekrar-
lanabilir belki; işveren kısa çalışma uygulamasına dahil ettiği bir kısım işçiyi işin durumuna 
göre kısa çalışmadan çıkmaksızın işyerinde gerekli olduğu süre kadar çalıştırabilir mi? Aslında 
bu konuya anlatım sırasında değinmiştiniz. 
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Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU : Evet. Kısa çalışma uygulamasından işçi yarar-
lanıyor iken, sorudan anladığım kadarıyla işyeri faaliyetini durdurmuş fakat sonradan işçilerin 
belirli bir saat süresince çalıştırılması gündeme gelmiş…

Av. Cansu BİLDİRİCİ  : Evet. Bildirim yapılmış ancak işveren bildirim yapılan 
belli bir bölümde çalışan birtakım işçilerle ilerleyen süreçte belli süre ile çalışmaya devam 
etmek istiyor, anladığım kadarıyla bu kastediliyor. 

Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU : İşverenin aslında bir değişiklik yapması gere-
kiyor, bu da yeni bir başvuru niteliği taşıyacaktır. İşverenin herhangi bir idari para cezası ve 
yaptırımla karşılaşmaması için İş-Kur’a önceden bildirmek kaydıyla ve yeni bir başvuru olarak 
listesinde değişiklik yapması ve hangi işçilere hangi koşullarda dönüş yaptıracağını beyan et-
mesi gerek. Aksi halde işveren yaptırıma maruz kalacaktır. 

Av. Cansu BİLDİRİCİ  : Hemen devam ediyorum. Arada cevapladığımız sorular 
var, onları zaten anlatım sırasında cevaplandığı için geçiyorum. Sayın Şule Tuğçe Bakır’dan 
gelmiş soru. Denkleştirme durumu bu süreçte ücretleri tam ödenen işçiler açısından söz konusu 
değil mi? 

Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU : Tabii ki. Zaten denkleştirme uygulaması işvere-
nin tam ücret ödemekte olduğu işçiler için belirli haftalar daha az belirli haftalar daha yoğun 
bir şekilde iş görme edimini ifa ettirmesidir. Dolayısıyla işçiye ödediği ücretle ilgili bir husus 
değil bu. Tam ücret ödediği hali hazırda çalıştırmakta olduğu işçilerine uygulayabileceği bir 
sistemdir. Burada telafi çalışması ile farkı, telafi çalışmasında da tam ücret ödeniyor ama bu 
çalışmada işveren işçiye iş görme edimini ifa ettirmiyor, burada bir iş görme ediminin sonra-
dan telafisi var, yani işçi iş görme edimini sonradan üstelenecekken denkleştirmede böyle bir 
durum söz konusu değildir. 

Av. Cansu BİLDİRİCİ  : Sayın Yelda Özkılıç sormuş. Kısa çalışma ödeneğinin 
ödendiği 3 aylık süreçte işçinin SGK primleri kim tarafından yerine getirilir. Tekrar üzerinde 
durmakta fayda olabilir.

Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU : İşyerinin faaliyeti tamamen durduysa ve işçiler 
kısa çalışma uygulamasından faydalanıyorsa İş-Kur tarafından sadece GSS priminin ödene-
cektir. Bu durumda işverenin prime ilişkin herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır. Ancak 
işyerinde işin önemli ölçüde azalması söz konusu ise ve işveren işçiyi belirli saatlerde çalış-
tırmakta ise işveren çalıştırdığı döneme oranlı bir şekilde SGK primlerini ödemekle yükümlü 
olacaktır. Hatta burada işveren sadece GSS primini değil işsizlik sigortası, iş kazası, meslek 
hastalığı sigortası vs aklımıza gelebilecek her türlü primi de çalıştırdığı saatlerle orantı yaparak 
ödeyecektir. Kalan miktar için yine İş-Kur GSS primlerini üstlenmektedir. 

Av. Cansu BİLDİRİCİ  : Şu an kontrol ettiğim kadarıyla sanırım son sorumuz. 
Sayın Av. Çağlar Bildirici sormuş. Haftalık 15 saatlik kısa çalışma uygulanan işyerinde kısa 
çalışma döneminde ayrıca işçinin de onayı ile yıllık izin kullandırılabilir mi? Bu konuya de-
ğinmiştik ama burada soruda bir onay farkı var, sorunun üzerinde durmak gerekebilir çünkü 
uygulamada da çok karşılaşılan bir durum. 

Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU : Kısa çalışma uygulamasındaki 15 saatin burada 
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ne şekilde uygulandığına bakmak gerek. Eğer ki örneğin haftanın 1 ya da 2 günü işçinin çalış-
tırılmaması, kalan 3 ya da 4 günde çalıştırılması şeklinde uygulanıyor ise ki yüksek olasılıkla 
o şekilde uygulanıyordur, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin devam ettiği o 3 ya da 4 gün 
süresince yıllık izin sadece çalıştırılan günlere yönelik kullandırılabilir ama kısa çalışma uy-
gulamasının yapıldığı günlerde iki hak iç içe geçemeyecektir. Örneğin pazartesi, Salı günleri 
için kısa çalışma ödeneği söz konusu ise işçi bu tarihlerde yıllık izin kullanamayacaktır. Kaldı 
ki eğer işyerinde faaliyetin tamamen durması sebebiyle kısa çalışma uygulaması var ise yıllık 
izin zaten söz konusu olmayacaktır. 

Av. Cansu BİLDİRİCİ  : Çok teşekkür ederiz. Başka sorumuz yok. Bu değer-
lendirme ve yorumların ben çok verimli olduğunu düşünüyorum. Size çok teşekkür ediyorum. 
Ayrıca İzmir Barosu bünyesinde düzenlediğimiz tüm etkinlik ve programlarda ne zaman rica 
etsek yanımızdasınız, bunun için de size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte tabii bu 
programı sınırlı bir zaman için düzenliyoruz. Tüm sorulara cevap verebilmek mümkün olma-
yacaktır ama bu programlar aslında bugünkü sorunları, hukuka aykırı uygulamaları ortadan 
kaldırmak ve gidişata yön vermek adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür 
ediyorum. İyi ki katıldınız. Son sözleriniz için yine sözü size bırakıyorum.

Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU : Ben de sizlere hem davetiniz için hem de güzel 
düşünceleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bütün meslektaşlarıma ve herkese bu sıkıntılı sü-
reçte sağlıklı günler diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlıklı günlere kavuşalım. 

Av. Cansu BİLDİRİCİ  : Bir teşekkürü de izleyenlerimize sunuyoruz. Çünkü on-
ların katkıları da çok önemli. Sağlıklı günlerde bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere 
diyoruz. Hoşça kalın.

https://www.youtube.com/watch?v=Er8U1gp8okM&t=1111s
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KORONAVİRÜS PANDEMİSİ KARŞISINDA 
İŞ HUKUKUNUN DURUMU

Av. Hıdır KIRKICI 1 

İnsanlık olarak benzerini yaklaşık yüz yıl önce yaşadığımız kü-
resel bir salgınla savaş halindeyiz. Sars-Cov-2 adı verilen yeni 
tip koronavirüsün ilk görüldüğü günün üzerinden yaklaşık 5 ay 
geçti. Bu virüsün sebep olduğu hastalık olan COVID19 ise Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020’de “pandemi” yani küre-
sel salgın ilan edildi.2  İlk görüldüğü tarihten şu ana kadar dünya 
üzerinde neredeyse 3 milyon insana COVID19 teşhisi konuldu ve 
200 binden fazla insan bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.3  
Ülkemizde ise ilk koronavirüs vakası 10 Mart 2020 tarihinde du-
yuruldu, ilk can kaybı ise 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleşti. İlk 
vakanın ardından gün be gün hastalığa yakalanan kişi sayısı arttı. 

Sağlık Bakanı tarafından 1 Nisan itibariyle koronavirüsün tüm Türkiye’ye yayıldığı açıklandı. 
Ve bugün yani 29.04.2020 de ülkemizde 114.653 kişi salgına yakalanmış durumdayken yak-
laşık 3 bin kişi COVID19 sebebiyle hayatını kaybetti.4  Tüm dünyada olduğu gibi bu tehlikeli 
salgına karşı verilen mücadele ülkemizde de devam ediyor.

 Salgını yavaşlatıp durdurabilmek için bilim insanlarınca önerilen temel yöntemler sos-
yal yalıtıma, kişilerarası fiziksel etkileşimi en aza indirmeye ve hijyen kurallarına titizlikle 
uymaya dayanmaktadır. İnsanlık üzerinde yarattığı biyolojik krizle beraber, salgını durdurmak 
için devletlerce alınan sosyal yalıtıma dayalı tedbirler, ekonomik faaliyetlerin neredeyse dur-
masına neden olmuştur. Bu durum eşi görülmemiş küresel bir ekonomik krizi tetiklemiştir. 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 7 Nisan 2020 tarihli gözlem raporuna  göre5 koronavirüs sal-
gını dünya işgücünün %81’ini oluşturan 2,7 milyar çalışanı etkilemiş durumdadır. Ülkemizde 
İçişleri Bakanlığı’nın 16.03.2020 tarihinde yayınladığı genelgeler6  ile tiyatro, sinema, gösteri 
merkezi, konser salonu, oyun salonu, AVM, lokanta, restoran, cafe, birahane, gece kulübü, 
kıraathane, berber, kuaför, güzellik salonu, yüzme havuzu, hamam, SPA vb... niteliği gereği 
toplu bulunulan 149.382 işyeri geçici süreyle faaliyetlerine ara vermiştir. Ayrıca alınan tedbir-

1 İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Üyesi
2 Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs Hastalığı Durum Raporu-41; https://www.who.
int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?s-
fvrsn=1ba62e57_10 (e.t. 17.04.2020)
3 Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs Hastalığı Durum Raporu-99; https://www.who.
int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200428-sitrep-99-covid-19.pdf?s-
fvrsn=119fc381_2 (e.t. 29.04.2020)
4 28.04.2020 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı’nca açıklanmış veriler esas alınmıştır. 
https://evrimagaci.org/covid19#turkey-statistics (e.t. 29.04.2020)
5 İLO Gözlem 2. Baskı: COVID-19 ve Çalışma Yaşamı; https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/briefingnote/wcms_741784.
pdf (e.t. 17.04.2020)
6 https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-tedbirleri-genelgesi-kapsamin-
da-149382-is-yeri-gecici-sureligine-faaliyetlerine-ara-verdi (e.t. 18.04.2020)
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ler kapsamında ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversitelerde fiziksel olarak eğitim-öğretim 
faaliyetlerine geçici bir süre ara verilerek uzaktan eğitime geçilmiştir.
Eğitim-öğretim işkolunda yer alan ve çeşitli biçimlerde kamuda ya da özel sektörde çalışan 
başta öğretmenler olmak üzere genelge uyarınca kapanan işyerlerinde çalışanların alınan ted-
birlerden ötürü hiç ummadıkları bir zamanda sosyal ve ekonomik anlamda derinden sarsıldık-
ları su götürmez bir gerçektir. 

Uzmanlarca önerilen sosyal yalıtıma dayalı önlemler, toplumsal düzenin sağlıklı biçimde deva-
mı için zorunlu olan işler dışında kalan işkollarında çalışmaların ya büyük ölçüde azaltılmasını 
ya da tamamen durmasını gerektirmektedir. 

Bu durum; her ülkede olduğu gibi ülkemizde de, çalışanların işsiz kalmasına, işverenler tara-
fından ücretli veya ücretsiz izne ayrılmaya ya da öncekinden daha esnek şekillerde çalışmaya 
zorlanmasına sebebiyet vermektedir. Halkın büyük kesimini temsil eden emekçilerin tek geçim 
kaynaklarından zorlayıcı sebeplerle mahrum bırakılmalarının, zaten içinde bulundukları güç-
lükleri daha da katmerlendirdiği ve onlar için hayatı daha dayanılmaz hale getirdiği reddedile-
mez bir gerçektir.

Salgının yol açtığı yıkıcı ekonomik kriz karşısında neoliberalizmin büyüsüyle onlarca yıldır 
unutulmuş “sosyal devlet” adeta uykusundan uyandırılıp aceleyle görevine geri döndürülmüş-
tür. Sosyal devlet ilkesinin yeniden hatırlanmasıyla aralarında en liberal olanlarının başı çektiği 
devletler; yurttaşlarına doğrudan ya da dolaylı ekonomik desteklerde bulunmaya başlayarak te-
mel ihtiyaçlara dair ödemeleri ertelemekte ya da iptal etmekte, işten çıkarmaları yasaklamakta 
ya da kısıtlamakta, gelir ve harcama üzerinden alınan vergilerden vazgeçip servet vergilerini 
gündeme getirmektedir. Sosyal görevlerini hatırlayan devletler bir yandan da neoliberal alış-
kanlıklarla sermaye ve finans çevrelerine öteden beri sunageldikleri teşvik ve desteklerini de 
“istihdamın korunmasını sağlamak” adına sürdürmektedir. 

Bu bağlamda ülkemizde de iş ve sosyal güvenlik hukukunu temelden etkileyecek bir dizi dü-
zenleme yapılmakla beraber sermaye kesimine de teşviklerin hız kesmeden sürdüğü gözlen-
mektedir. Yazımızın devamında bu değişikliklere dair değerlendirmeler yer alacaktır. 

İlk olarak Cumhurbaşkanı tarafından 18.03.2020 tarihinde “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” 
kapsamında kısa çalışma ödeneğinin devreye alınacağı açıklanmıştır.7  Bu açıklamadan kısa 
süre sonra İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile çalışanların kısa çalışma öde-
neğinden yararlanması için aranan şartlar hafifletilmiştir.8  Her ne kadar şartların hafifletilmesi 
emekçiler için olumlu değerlendirilebilecek bir gelişme ise de şartları sağlayamayan emekçile-
rin geniş bir kesiminin bu imkândan yararlanamayacakları göz ardı edilemez. Yeri geldiğinde 
bu konuda daha detaylı bir açıklama sunmaya çalışacağız. Bundan önce kısa çalışmayı kısaca 
açıklamak gerekir.
Kısa çalışma, zorlayıcı sebepler nedeniyle en az dört hafta boyunca en az 1/3 oranında çalış-
manın azalmış olması ya da tamamıyla çalışmanın durdurulması halinde işverenin İŞKUR’dan 
talebi üzerine, şartları taşıyan işçilerin yararlanabildiği bir istihdam şekli öngörmektedir. Yapı-
lan değişikliğe göre son üç yıl içinde 450 gün prim ödemiş ve son 60 gün içinde aynı işyerin-

7 https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/cumhurbaskani-erdogan-ekonomik-is-
tikrar-kalkani-paketini-acikladi/1770929 (e.t. 29.04.2020)
8 26.03.2020 tarihli 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun m. 
41, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm (e.t. 18.04.2020)
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de çalışmış olma şartını taşıyan işçiler kısa çalışma ödeneğinden yararlanabileceklerdir. Kısa 
çalışma ödeneğinden yapılacak ödemeler işçinin günlük brüt ücretinin %60’ı oranında olup 
tavanı günlük brüt asgari ücretin %150’sini geçemeyecektir. Üç aya kadar yapılabilen kısa ça-
lışma, Cumhurbaşkanı’nın kararıyla altı aya kadar çıkarılabilecektir. Kısa çalışma ödeneğinden 
yapılan ödemelerin sonrasında işçinin alacağı işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyece-
ği Cumhurbaşkanı’nın yetkisine bırakılmış durumdadır.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmasının temelde işçilerden(hem Devlet’in geliri olan ver-
gilerin hem de işverenin sermayesinin özünü oluşturan kârın işçilerin emeği üzerinden oluş-
tuğu gözetildiğinde)  toplanan primlerin birikmesiyle oluşan İşsizlik Sigortası Fonu’ndan iş-
çiye ödeme yapılması anlamına gelmektedir. Yani çalışmanın belirgin biçimde azaldığı ya da 
tamamen durduğu bu dönemde, işverence ya da devletçe işçilere ayrı bir kaynaktan harcama 
yapılmamakta olup işçiler, kendi katkılarıyla oluşan bu fondan ücretlerini alacaklardır. Ne var 
ki; işçilerin kısa çalışma kapsamında bu zor günlerde az da olsa gelir güvencesi sağlayan bu 
yöntemden yararlanabilmesi için öncelikle işveren ve işçi arasındaki çalışma ilişkisinin resmi 
yani kayıtlı çalışma olması gerekmektedir. Kayıt dışı ve sigortasız çalışan işçilerin bu yolla 
çalışmaları maalesef mümkün değildir. TÜİK’in verilerine göre istihdam oranı %44 iken kayıt 
dışı çalışma oranı %31 olarak gerçekleşmiştir.9  Bu rakamlardan yola çıkarak yaklaşık 8,4 mil-
yon kişinin kayıt-dışı çalıştığı sonucuna varılabilir. Ülkemizde kayıt dışı ve sigortasız çalışma-
nın bu ölçüde yaygın ve denetimsiz olduğu göz önüne alındığında, kısa çalışma ödeneğinin as-
lında geniş emekçi kesimlerin başvurulabileceği bir yol olarak kamuoyuna sunulması gerçekle 
bağdaşmamaktadır. Kısa çalışmaya dair bir başka sorun da; işçi için aranan şartlar her ne kadar 
hafifletilmiş görünse de bu şartları sağlayamadıkları için çok sayıda emekçi gelirsiz kalacaktır. 
Örneğin çalışma hayatına yeni atılmış, salgının ülkemizde görülmesinden kısa süre önce çalış-
maya başlayan kişiler bu nedenle kısa çalışma ödeneğinden ücrete hak kazanamayacaklardır.

Açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” içinde yer almış bir diğer değişiklik bir kereye 
mahsus olmak üzere sosyal yardıma ihtiyacı bulunan vatandaşlara 1000 TL’lik ödeme yapılma-
sıdır. Cumhurbaşkanı’nca ödemeler için 2 milyar TL’lik kaynak ayrıldığı duyurulmuştur. Bu 
ödeme için aranan şartlar son derece katı olarak belirlenmiş olup hâlihazırda çok zor durumda 
olan vatandaşlara yönelik bir destek olmuştur. Öte yandan ülkemizde, hayatın devamına iliş-
kin temel ihtiyaçların karşılanması için 1000 TL’den çok daha yüksek bir harcama yapmanın 
zorunlu olduğu açıktır. Bu temel destek ödemesi olumlu olsa da bir kere ödenecek olup, zor 
durumdaki vatandaşların koşullarını iyileştirmek için  yetersiz kalacaktır.

Aynı kapsamda açıklanmış bir başka değişiklik telafi çalışma süresinin 4 aya çıkarılacağı ol-
muştur. Telafi çalışmasının şartları İş Kanunu’nda düzenlendiği için sonraki tarihte gerçekleş-
miş yasal değişikliği açıklarken bu konuya geri döneceğiz. Şimdilik telafi çalışmasının iki ka-
tına çıkarılmasının salgın sonrasında iş yerlerinde çalışma saatlerinde artışlara sebep olacağını 
belirtmekle yetiniyoruz.

İş hukukuyla ilgili yukarıda verilen değişikliklerden sonra kamuoyunda ve özellikle emek çev-
relerinde bu tedbir ve desteklerin yeterli görülmemesi üzerine; herkese ücretli izin verilmesi, 
işten çıkarmaların yasaklanması, devletçe kişilere düzenli ve yeterli temel gelir desteği sunul-
ması ve zorunlu olmayan tüm işyerlerinde çalışmanın durdurulması için harekete geçilmiştir.

9 İşgücü İstatistikleri, Ocak 2020 http://tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33785 (e.t. 
29.04.2020)



İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bülteni

55

Sendikalar, siyasi partiler, odalar, barolar, sivil toplum örgütleri, dernekler ve vakıflarca yapı-
lan herkese ücretli izin verilmesi ve işten çıkarmaların yasaklanması taleplerini de içeren kap-
samlı bir çağrı yapılmıştır.10  Bu taleplerin yarattığı baskı ile işten çıkarmaların yasaklanacağı 
ve izne ayrılmış işçileri gelirsiz bırakmamak adına ödeme yapılacağını öngören bir düzenle-
me kamuoyuna sunulmuştur. Görünüşte yapılan çağrılar doğrultusunda şekillenmiş gibi duran 
ancak detaylı bir incelemeyle hiç de öyle olmadığı anlaşılan bu düzenlemede işsiz kalma ve 
ücretsiz izne zorlanma cenderesine sıkıştırılmış işçilere adeta koronavirüs gösterilip sıtmaya 
razı olmaları istenmiştir.

17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 7244 sayılı Yeni Koro-
navirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında 
Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun11  başlığını taşıyan torba ya-
sanın iş sözleşmelerinin feshinin yasaklanmasını öngören 9. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanu-
nu’na geçici bir madde eklenmiştir. Bu maddeye göre; işverenler ahlak ve iyiniyet kurallarına 
uymayan haller ve benzeri hallerin dışında üç ay süreyle işçilerin iş sözleşmelerini feshede-
meyeceklerdir. İş sözleşmesini fesih imkânı ellerinden alınan işverenlere üç aya kadar işçileri 
ücretsiz izne ayırma hakkı verilmiştir.

Belirtilmelidir ki; iş hukukunda aslolan işçilerin yasal ya da sözleşmesel ücretli izin haklarıdır. 
Ücretsiz izin diye bir kurum iş hukukunda bulunmasa da iş yaşamındaki fiili uygulamalarla 
yaygın şekilde bu yola başvurulmaktadır. Ücretsiz izin hukuken iş sözleşmesinde esaslı deği-
şiklik niteliğinde olup işverenin yazılı önerisi üzerine işçinin bunu yine yazılı biçimde 6 gün 
içinde onaylaması şartıyla uygulanabilir. Ayrıca iş hukukunda feshin son çare olması ilkesi 
doğrultusunda işverenlere getirilen fesih yasağı ile geçici süreliğine fesih hakkı ortadan kalktı-
ğı için bunun yerine ücretsiz izin kurumunun geçtiği kabul edilmelidir. Yani artık ücretsiz iznin 
son çare olması ilkesine uygun hareket edilmelidir. Bu doğrultuda işverenler, ücretli izin, kısa 
çalışma, telafi çalışması gibi iş sözleşmesinin uyarlanarak sürdürülmesini sağlayacak araçlara 
başvurmayı değerlendirdikten sonra işçileri ücretsiz izne ayırabilmelidir. Ücretsiz izin, hem iş-
verenler hem de işçiler için borçlarının büyük oranda askıya alınarak ifa edilmediği bir istisnai 
haldir.

Yapılan değişiklik ile İş Kanunu’na “ücretsiz izin” kavramının eklenmesiyle açıkladığımız is-
tisnanın iş hukukunun temel kaidelerini bozmasının önü açılmış olacaktır. Bunun yanında aynı 
yasal değişiklik kapsamında işverenin ücretsiz izne ayırdığı veya kısa çalışmaya geçilen işyer-
lerinde şartları taşımadığı için ödenekten yararlanamamış işçilere İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
günlük 39,24 Türk Lirası ödenmesi öngörülmektedir. Günlük öngörülen bu tutar aylık bazda 
hesap edildiğinde asgari ücretin yarısına(yaklaşık 1177 TL) denk düşmektedir. 2020 yılı için 
uygulanmakta olan 2324 Türk Lirası tutarındaki asgari ücret karşısında TÜRK-İŞ’in raporuna 
göre açlık sınırı 2374 TL’dir. Hâlihazırda uygulanmakta olan asgari ücret kişilerin açlık sını-
rında dahi yaşamasını sağlamaktan uzakken ülkemizdeki daimi ekonomik krize eklemlenmiş 
koronavirüs salgınının yol açtığı sorunlar karşısında emekçiler çaresiz bırakılmış durumda-
dır. İşçilerin salgın öncesindeki ekonomik kazançları, kendilerinin ve ailelerinin günlük temel 
ihtiyaçlarını, faturalarını, kiralarını ve kredi borçlarını karşılamaya yetmeyen düzeydeyken, 
gelirin neredeyse kalmadığı şartlarda söz konusu zorunlu harcamaların karşılanması mümkün 
olmayacaktır. Devlet, bu ekonomik gerçeklik karşısında Anayasa’da da karşılığı bulunan sos-

10 Yedi Acil Önlem Ortak Bildirisi; http://disk.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/I%C-
C%87MZA-LI%CC%87STE.pdf (e.t. 29.04.2020)
11 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm (e.t. 18.04.2020)
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yal görevini, söz konusu borçları kısmen veya tamamen silerek ya da faizsiz ve yapılandırılmış 
biçimde erteleyerek yerine getirmelidir.

İş yaşamında koronavirüs etkisiyle gözlemlenen bir başka yönelim de işçilere toplu olarak 
yıllık izin kullandırılmasıdır. İş Kanunu’na göre yıllık izinlerin kullanımını düzenlemek iş-
verenin yönetim hakkının önemli bir parçasıdır. Ancak işveren bu hakkını iyiniyet ve dürüst-
lük kuralları sınırı içinde kullanabilecektir. Bu nedenle Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 10. 
maddesine göre sadece Nisan ayı başı ve Ekim ayı sonuna kadar işçiler toplu olarak yıllık izne 
çıkarılabilir. Bu dönem dışında işçinin bu yönde talebi olmadan bütün izinlerini kullandırmak 
hakkın kötüye kullanımını teşkil edecektir. Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre işçinin talebi 
halinde kural olarak 10 gün kesintisiz olarak kullandırılması gereken yıllık izin hakkı, işçiden 
talep gelmesi halinde bölünerek de kullandırılabilir. Dolayısıyla en az 10 günün toplu olması 
şartı sağlandığı gerekçesiyle kalan tüm izinlerin bir anda kullandırılması dinlenme hakkının bir 
görünümü olan izin hakkını zedeleyecektir. İşçilere toplu olarak yıllık iznin zorunlu kullandı-
rıldığı dönemde işçilerin hem ücretleri hem de sigorta primleri işverence düzenli ve eksiksiz 
biçimde yatırılmak zorundadır. İş Kanunu’nun yıllık ücretli izin hakkı için aradığı bir yıllık 
kıdeme sahip olmayan çalışanlar için işveren, durumu belgelemek kaydıyla avans izin kullan-
dırabilir. Kullandırılan ücretli iznin şartları ne olursa olsun Yargıtay kararlarında da altı çizildi-
ği üzere mümkün olduğunca işçilerin talepleri gözetilerek bu haklar kullanılmalıdır. Özellikle 
toplu izin kullandırılması durumunda işçilere farklı muamelede bulunulması, işverenin eşit 
davranma yükümlülüğüne aykırılık oluşturacaktır.

Salgın sürecinde işin durduğu ya da büyük ölçüde azaldığı işyerlerinde salgın sonrasında İş Ka-
nunu’nun 64. maddesinde düzenlenen telafi çalışmasının gündeme geleceği görülmektedir. Te-
lafi çalışması; işin yeniden başladığı dönemde belli bir süre işçilerin günlük 11 saati aşmamak 
kaydıyla en fazla ek 3 saat çalışmaları anlamına gelmektedir. Son yapılan yasal değişiklik12  ile 
zorunlu nedenin ortadan kalkarak çalışmanın tekrar başlamasından itibaren 4 ay içerisinde ya-
pılabilen telafi çalışma süresini Cumhurbaşkanı’nı iki katına kadar çıkarabilecektir. Cumhur-
başkanı’nca iki katına çıkarılmasına karar verildiği takdirde salgın sonrasında birçok işyerinde 
işçilerin çalışma saatlerinde aşırı artışlar olması kaçınılmaz olacaktır. Ancak burada telafi ça-
lışmasının temel şartı olan zorunlu neden ile zorlayıcı neden kavramlarının aynı anlama gelip 
gelmeyeceği değerlendirilmelidir. Zorlayıcı neden, “borcun ifa edilememesine kaçınılmaz bir 
şekilde neden olan, borçlunun faaliyeti ve/veya işletmesi dışında meydana gelen, öngörülmesi 
ve karşı konulması mümkün olmayan bir olay13 ”dır. Zorunlu nedeni ise “işverenin faaliyeti-
nin veya işletmesinin dışındaki veya içindeki irade dışı bir sebepten birdenbire meydana ge-
len veya gelebilecek ve işletmenin mutad faaliyetini aksatan veya aksatma ihtimali bulunan 
olağandışı bir durum(olgu)” olarak tanımlamak mümkündür.14  Zorunlu neden ve zorlayıcı 
nedenin hukuken farklı olduğu değerlendirmesine İş Kanunu m. 42’de zorunlu nedenle fazla 
çalışma kapsamı altında zorlayıcı nedenin ortaya çıkması halinde fazla çalışma yapılabileceği 
düzenlenmişken İş Kanunu m.64’te zorunlu nedenlerle işin durması halinde telafi çalışması 
yapılabileceği düzenlenmiş olmasından da ulaşılmaktadır. Yani zorlayıcı nedenlerle iş yapıl-
maması haline her ne kadar başlığı “Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma” olan hükümde yer 

12 7226 sayılı Kanun m. 43, https://www.resmigazete.gov.tr/eskil-
er/2020/03/20200326M1-1.htm (e.t. 18.04.2020)
13 Yuvalı, Ertuğrul; İş Hukukunda Zorlayıcı Neden Ve Zorunlu Neden Kavramları İle Bu 
Kavramların İş Sözleşmesi Üzerindeki Etkileri (Zorlayıcı ve Zorunlu Neden); Kamu-İş; C:12, 
S:3/2012; sf: 2;  http://www.kamu-is.org.tr/pdf/1231.pdf (e.t. 29.04.2020)
14 Yuvalı, Ertuğrul; a.g.e; sf: 13
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verilmişse de hükmün incelenmesinden zorunlu nedenler ve zorlayıcı nedenlerle işin aksaması 
hallerinin ayrılacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Bir zorlayıcı neden olarak belirmiş koronavirüs 
salgınının sonrasında hukuken doğru olan uygulamanın telafi çalışması yaptırılması ve süre-
sinin uzatılması değil fazla çalışma ve fazla süreli çalışma yapılması olacağı kanaatindeyim. 
Zira iş hukukunun temel amaçlarından olan işçinin korunması ilkesi çerçevesinde emeğinin 
karşılığında ücrete hak kazanan işçi, fazla veya fazla süreli çalışmada daha iyi şartlarda ücrete 
hak kazanabiliyor iken telafi çalışmasında işçinin emeği karşılığında işverenin herhangi bir 
ücret ödeme borcu doğmamaktadır. Bu durumda hem koronavirüsün telafi çalışmasının şartı 
olan zorunlu neden içinde değerlendirilmemesi gerekliliği hem de iş hukukunun amaçlarının 
gerçekleşmesi için fazla ve fazla süreli çalışmanın işçi açısından daha elverişli olduğu dikkate 
alınmalıdır.

Son olarak koronavirüs, biyolojik evrimden doğmuş ve bütün doğanın doğrudan ya da dolaylı 
etkilendiği çok boyutlu ciddi bir krize sebep olmuştur. Koronavirüsün ortaya çıkmasından hiç 
kimsenin sorumlu olmadığı ancak koronavirüs salgınının neden olduğu krizlerin derinleşme-
sinde ciddi sorumluluk taşıyan karar verici ve yön vericilerin etkili olduğu açıktır. Devlet-
lerin bilimsel gerçeklerle bağdaşmayan uygulamaları, bireylerin ve toplumun sağlığı yerine 
ekonomik düzenin işlemesinin öncelenmesi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı biçimde 
çalışmanın örgütlenmesi gibi sebeplerle içinden geçtiğimiz tarihsel süreç daha yıkıcı bir hal 
almaktadır. Koronavirüs salgını sebebiyle işlerin durmuş olmasının sebep olacağı ekonomik 
kayıpların sorumluluğu, her krizde olduğu gibi emekçilerin sırtına yüklenmemelidir.

Bedava

Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;
Yağmur çamur bedava;
Otomobillerin dışı,
Sinemaların kapısı,
Camekanlar bedava;
Peynir ekmek değil ama
Acı su bedava;
Kelle fiyatına hürriyet,
Esirlik bedava;
Bedava yaşıyoruz, bedava.

Orhan Veli Kanık
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PANDEMİ SÜRECİNDE İŞÇİNİN ÇALIŞMAKTAN 
KAÇINMA HAKKINA KISA BİR BAKIŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU 1 

I. Genel Olarak Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

          Çalışmaktan kaçınma hakkı işverenin iş sağlığı ve güven-
liğine ilişkin yükümlülüklerine aykırı davranmasının bir hukuki 
sonucudur2 . 155 No’lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Orta-
mına İlişkin Sözleşmesinin3  (155 No’lu ILO Sözleşmesi’nin)13. 
maddesinde çalışanların çalışmaktan kaçınma hakkı düzenlen-
miştir. Sözü geçen madde uyarınca, “Sağlığı ve hayatı için ciddi 
ve yakında vaki olmasından korktuğu tehlike nedeniyle, haklı bir 
gerekçeyle, işinden uzaklaşan bir işçi, işinden uzaklaşması ne-
deniyle olabilecek uygunsuz sonuçlara karşı ulusal koşullar ve 

uygulama uygun bir şekilde korunacaktır.” İlgili Sözleşme’nin 19. maddesine göre ise, “.. Bir 
İşçi, hayatı ve sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturduğuna ve yakında vaki bulacağına haklı ge-
rekçelerle inandığı herhangi bir durumu, derhal bir üstüne rapor eder; ve işveren bu durumun 
giderilmesi için gerekli önlemi alıncaya kadar yaşam ve sağlık için ciddi tehlike oluşturmaya 
devam eden çalışma alanına işçilerin dönmesini isteyemez.”

          Ulusal mevzuatımızda ise, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun4  4. maddesine 
göre, “İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup” işvere-
nin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi ve koşullarının oluşması durumunda işçiye tanınan 
“Çalışmaktan kaçınma hakkı”, 6331 sayılı Kanun’un 13. maddesinde hüküm altına alınmıştır. 
Sözü geçen düzenleme uyarınca, “(1) 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 acilen toplanarak, işveren 
ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine 
yazılı olarak bildirilir. (2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlin-
de çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan 
kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. 
(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule 

1 İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana-
bilim Dalı
2 Sur, Melda: İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı, Prof. Dr. A. Can Tuncay’a Armağan, 
İstanbul 2005, s. 405, vd.; Aydınlı, İbrahim: İşyerinde İşçilerin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı, 
Çimento İşveren Dergisi, Temmuz 2005, s. 17; Soyer, M. Polat: İşçinin İş Görmekten Kaçınma 
Hakkı, Koşulları, Kullanılması ve Hukuki Sonuçları, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C. 1, 
İstanbul 2011, s. 657, vd.; Göktaş, Seracettin: Türk İş Hukukunda İşçinin Çalışmaktan Kaçın-
ma Hakkı, Ankara 2008; Sümer, Haluk Hadi: İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, 2. Bası, Ankara 
2018.
3 RG T. 13.01.2004, S. 25345. İlgili Sözleşme metni için bkz. https://www.ilo.org/ankara/
conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377299/lang--tr/index.htm
4 RG. Tarih : 30/6/2012 Sayı : 28339
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uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere 
gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. (4) İş sözleşmesiyle çalışan-
lar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun 
hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile 
çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır. (5) Bu 
Kanunun 25 inci maddesine göre işyerinde işin durdurulması hâlinde, bu madde hükümleri 
uygulanmaz.”

          Çalışmaktan kaçınma hakkının temel amacı iş kazası ve meslek hastalıklarının ortaya 
çıkmasını önlemek ve çalışanın kendisini korumasını sağlamaktır. Nitekim söz konusu hak 
çalışanların anayasal bir hak olan yaşama ve kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hak-
kından ileri gelmektedir5  . Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcu işçiyi gözet-
me borcundan doğmaktadır. Bu sebeple gerekli önlemlerin alınmaması, sözleşmeye aykırılık 
olarak nitelendirilmelidir6 .

          Çalışanın kanundan veya sözleşmeden doğan tüm haklarının çalışmaktan kaçındığı dö-
nemde saklı olduğu açıkça düzenlenmiştir. Bu sebeple, çalışanın çalışmaktan kaçındığı süre 
içinde iş görme borcu bulunmamakta ancak gerek işçi gerek işveren bakımından iş görme 
borcu dışında kalan tüm borçlar devam etmektedir. Ayrıca, iş ilişkisinin temelini oluşturan 
sözleşme veya kanundan doğan tüm hakları işlemeye devam edeceği için, çalışana ücret ve 
ücret ekleri ödenmeli ve SGK primleri işveren tarafından yatırılmalıdır7 . Öte yandan, işverenin 
çalışmaktan kaçınan çalışana ücret ve çalışma koşullarında aleyhe bir değişiklik yapmaması 
koşulu ile iş sağlığı ve güvenliği bakımından tehlikeli olmayan benzer nitelikte bir işte çalış-
mayı önermesi mümkündür. İşçinin de bu öneriyi kabul etmesi sadakat borcunun bir gereğidir 
8. İşçinin işveren tarafından yapılan öneriyi reddetmesi durumunda Baycık’a göre, işveren, 
sadakat borcuna aykırı davranan çalışana mevzuata uygun disiplin cezası verebileceği gibi, 
işçinin iş sözleşmesini İK 25/II-e hükmüne dayanarak haklı nedenle derhal feshedebilecektir9 .

           Öğretide hükümdeki “ciddi ve yakın” ifadesi yerine “yaşamsal veya acil” ifadesinin 
kullanılmasının daha isabetli olacağı görüşü ileri sürülmektedir10 . Bu bağlamda, 6331 sayılı 
Kanunun birçok hükmüne mehazını oluşturan Avrupa Birliğinin 89/391 EEC sayılı Direktifin-
de çalışmaktan kaçınma hakkı, ciddi ve yakın tehlikenin varlığı halinde tanınmış ise de, pnö-
mokonyoz gibi yakın olmayan ancak yaşamsal nitelik taşıyan tehlikeler bakımından işçilerin 
çalışmaktan kaçınma hakkından mahrum bırakılmamasını daha isabetli bulunmaktadır11 . 

5 Sümer, s. 195.
6 Baycık, s. 120.
7 Baycık, Gaye: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Haklarında Yeni Düzenle-
meler, Ankara Barosu Dergisi, S. 3, Y. 2013, s. 117; Çelik, Nuri/Caniklioğlu, Nurşen/Canbolat, 
Talat: İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 31. Bası, Beta Yayınları, İstanbul 2018, s. 383.
8 Süzek, Sarper: İş Hukuku, Yenilenmiş 12. Baskı, İstanbul 2016, s. 959; Baycık, s. 119.
9 Baycık, s. 119.
10 Göktaş, 221; Aydınlı, s. 239; Süzek, s. 958; Akın, Levent: İş Sağlığı ve Güvenliği, Tür-
kiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası III. Yılında İş Yasası 
Semineri, İstanbul 2005, s. 321; Engin, Murat.  Yeni İş Kanunu Tasarısı ve işçinin İş Görmek-
ten Kaçınma Hakkı, DEÜHFD, S.1, Y. 2003, s. 88-90; Baycık, s. 117. Aksi yönde, Soyer, 682-
683.
11 Süzek, s. 958; Engin, s. 27; Baycık, s. 117-118; Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, s. 381.
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          Kurulun işyerinde ciddi ve yakın bir tehlikenin mevcut olmadığı veya bu nitelikte bir 
tehlike olmasına rağmen işverenin gerekli tüm önlemleri aldığı yönünde karar vermesi halinde, 
çalışanın tek başına yapacağı tespit üzerine TBK 408’den yararlanarak çalışmaktan kaçınma 
hakkını kullanması, işçiler bakımından iş sözleşmesinin haksız feshi diğer çalışanlar bakımın-
dan ise haksız ve mazeretsiz devamsızlık olarak nitelendirilebilir12 . Çünkü iş sağlığı ve güven-
liği teknik bir konu olup, çalışanların kurul aleyhine yapacakları tespitin hatalı olma ihtimali 
mevcuttur13 . Bu sebeple Baycık, TBK 408’in kullanılmasından önce durumun tespitinin iyi 
yapılmasının yararlı olacağı düşüncesindedir14 . Çalışmaktan kaçınma hakkı süreyle sınırlan-
mamıştır. Dolayısıyla çalışanın çalışmaktan kaçınma hakkını gerekli önlemler alınıncaya kadar 
kullanabilmesi mümkündür. Zira işveren riski önleyecek önlemleri almadığı sürece temerrüt 
durumundan kurtulamaz. Böylece, çalışanın da çalışmaktan kaçınma hakkı gerekli önlemler 
alınıncaya kadar devam edecektir15 . Diğer taraftan, tehlikenin birden çok çalışanı ilgilendirme-
si halinde çalışanlar topluca çalışmaktan kaçınma haklarını kullanabilir. Zira kanundan doğan 
bir hakkın topluca kullanılması, kanun dışı grev olarak nitelendirilemez16 .

      6331 sayılı Kanun m. 13/3 uyarınca ise, ciddi ve yakın tehlikenin kaçınılamaz olduğu du-
rumlarda çalışanların İSGK m.13/1’de belirtilen usule uymadan, önceden belirlenmiş güvenli 
yere veya tehlikeden etkilenmeyecekleri yere gidebilecekleri ve bu hareketlerinden dolayı hak-
larının kısıtlanamayacağı hüküm altına alınmıştır. İlgili düzenleme kapsamında ciddi ve yakın 
tehlikenin önlenemez nitelikte olması gereklidir. Önlenemezliğin mevcut olup olmadığı konu-
sunda bir maden ocağında zehirli gaz seviyesinin kabul edilebilir sınırların üzerine çıkması du-
rumunun önlenemez nitelikte olduğunu belirtmek mümkün olup, yeni silinen bir yerin kaygan 
olması ve düşme tehlikesinin ortaya çıkması halinde ise, önlenemez bir tehlike olduğunu ifade 
etmek mümkün değildir. Ayrıca, önlenemez niteliğin tespiti için çalışanın sübjektif durumu 
örneğin, sağlığı, kıdemi, yaşı, mesleki deneyimi gibi birtakım kişisel nitelikleri de gözetilme-
lidir17 . Hakim tarafından sonradan tehlikenin ciddi ve yakın nitelik taşımadığı yönünde bir 
saptama yapılmakla birlikte işçinin çalışma ortamı ciddi ve yakın bir tehlike ile karşı karşıya 
kaldığı düşüncesinin uyandırmasının makul sayılabileceği hallerde çalışmaktan kaçınmanın 
yasaya uygun bulunduğunun kabul edilmesi de olanaklıdır. Ancak, çalışanların yasadan doğan 
haklarını kötüye kullanmamaları gerektiği aşikardır18 . 

        Diğer taraftan m. 13/3 uyarınca çalışmaktan kaçınma hakkını kullanarak işyerlerini veya 
tehlikeli bölgeyi terk eden işçilerin işveren tarafından 6331 sayılı Kanunun 12. maddesi gereği 
tahliye durumunda hazırlanması gereken güvenli yerlere gideceklerdir. İşveren tarafından bu 
yerlerin hazırlanmamış olması durumunda ise, işçilerin tehlikeden uzak herhangi bir yere git-
meleri mümkündür19 .

        6331 sayılı Kanun’un 13/4. maddesinin gerekçesinde açıkça belirtildiği üzere, iş sözleş-
mesiyle çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin işveren tarafından giderilmediği durumlarda “tabi 

12 Süzek, s. 959; Soyer, s. 684; Sur, s. 411-412; Baycık, s. 118.
13 Sur, s. 411-412; Baycık, s. 118.
14 Baycık, s. 118.
15 Soyer, 683; Göktaş, 229-230; Sur, s. 413; Baycık, s. 118; Süzek, s. 959; Çelik/Caniklioğ-
lu/Canbolat, s. 382.
16 Süzek, s. 958; Soyer, s. 684-685; Akın, s. 321; Engin, s. 83-84; Baycık, s. 119.
17 Süzek, s. 960; Aydınlı, s. 241; Sümer, s. 198.
18 Süzek, s. 960-961
19 Süzek, s. 961.
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oldukları kanunların hükümleri esas alınarak” iş sözleşmelerini feshedeceklerdir. Dolayısıyla, 
iş sözleşmesiyle çalışanlar, tabi oldukları kanunların (İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Deniz 
İş Kanunu, Basın İş Kanunu) hükümlerine uygun şekilde fesih haklarını kullanmak zorundadır. 
İş Kanunu’na tabi olanlar bakımından Kanunun 24/II-e bendinde düzenlenen çalışma koşulla-
rının uygulanmaması hükmünün uygulanacağı, bu şekilde işçinin tehlike devam ettiği sürece 
ve tehlikenin sona ermesini takip eden 6 işgünü içinde derhal fesih hakkını kullanabilecektir. 
Gemiadamları bakımından, 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 14/II-b bendinde yer alan “İşveren 
veya işveren vekilinin gemi adamına karşı, kanuna, hizmet akitlerine veya sair iş şartlarına 
aykırı hareket etmesi” hükmüne dayanarak iş sözleşmelerini tehlike devam ettiği sürece ve 
tehlikenin sona ermesini takip eden 6 işgünü içinde derhal fesih hakkını kullanarak sona erdi-
rebilir. Gazeteciler bakımından ise, 5953 sayılı Basın İş Kanunu’nda bu bağlamda bir düzen-
leme olmadığı için gazeteciler bakımından genel kanun niteliği taşıyan Türk Borçlar Kanunu 
çerçevesinde Türk Borçlar Kanunu’nun 435. maddesi, gerek bu kanuna tabi hem de Basın İş 
Kanunu’na tabi işçiler bakımından uygulama alanı bulacaktır. Gazeteciler ve İş Kanunu, Deniz 
İş Kanunu kapsamında sayılmayan işçilerin yakın ve ciddi tehlike işveren tarafından gideril-
mediği durumlarda iş sözleşmelerini, sözleşmeye devam etmeleri kendileri açısından çekilmez 
hale geldiğinden haklı nedenle derhal feshedebilecek ve TBK’nun 437/1. maddesi uyarınca 
işçi, işverenden bu nedenle uğramış olduğu zararı talep etme imkanına sahip olacaktır20 .

      6331 sayılı Kanunun 13. maddesinin gerekçesinde, “iş sözleşmesi ile çalışanlara; talep et-
melerine rağmen ciddi ve yakın tehlikenin işveren tarafından giderilmemesi halinde tabi olduk-
ları kanunların hükümleri esas alınarak hizmet akitlerini feshedebilme hakkı tanınmıştır” ifa-
desinden hareketle, anılan 13. maddede düzenlenen fesih hakkının kullanılabilmesi için, aynı 
maddenin 1. fıkrasının işletilmesi gereklidir. Bir başka deyişle, öncelikle işverenden gerekli 
iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması için işçinin talepte bulunması ve talebe rağmen 
işveren tarafından önlem alınmamış olması gereklidir21 . Baycık, işçilerin 6331 sayılı Kanunun 
13/1. maddesindeki prosedürü işletmeksizin de iş sözleşmesini anılan hükümler uyarınca haklı 
nedenle derhal feshedilebileceği görüşündedir22 . 

II. Covid- 19 Bağlamında Çalışmaktan Kaçınma Hakkına İlişkin Genel Değerlendir-
me ve Sonuç

        6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun hükümlerine göre işyerinde Covid-19’a 
yönelik olarak da risk değerlendirmesinin yapılması ve pandemiyi de kapsayacak şekilde 
mevcut risk değerlendirmesi raporlarının yenilenmesi gerekecektir. Bu bağlamda, İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kurulu veya Kurul bulunmayan işyerlerinde ise, işverenler tarafından ivedilik-
le gerekli tedbirlerin alınması ve işçilere bildirilmesi gereklidir. İşyerinde alınacak tedbirle-
re ilişkin olarak işyerlerinde pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından gerek genel gerek 
çeşitli sektörlere uygun düşecek mahiyette Covid-19 kapsamında alınması gereken tedbirlere 
yönelik bilgilendirme ve dokümanlara ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Risk değerlendirmesi 
ve tedbir uygulamalarında söz konusu dokümanlardan yararlanılması kanaatimizce gerekli ve 
önemlidir. Zira, işyerlerinin ilgili Bakanlıklar tarafından yayımlanan bilgilendirme, klavuz ve 
dokümanları dikkate alarak işyerlerinde gereken önlemleri alması da kanaatimizce iş sağlığı 
ve güvenliğine ilişkin işverenlerin yükümlülüklerine dahil edilebilecektir. Pandemi sürecinde 

20 Süzek, s. 961; Baycık, s. 120-121; Sümer, s. 200-201.
21 Süzek, s. 961.
22 Baycık, s. 121.
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işyerinde el yıkama ve sair hijyen kurallarının çalışanlar tarafından uygulanmasının gerekliliği, 
işyerinde maske takma zorunluluğu getirilmesi, işe girişlerde ateş ölçümü yapılması, sosyal 
mesafe gözetilmek suretiyle iş görme edimini ifa etme, yemekhane bulunan işyerlerinde hijyen 
kurallarına azami seviyede uyularak yemeklerin sunulması gibi tedbirlerin alınması önem arz 
etmektedir. Çalışanların tamamının özellikle işyerinde ve işe gidiş-geliş sırasında karşılaşıla-
bilecekleri riskler ile uymaları gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri hakkında bilgilendiril-
meleri işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükleri arasındadır. Yapılan bilgilen-
dirme ve duyurulara işçilerin uyup uymadıkları konusunda işveren veya iş sağlığı ve güvenliği 
kurulunun kontrol ve denetim hakkı da söz konusu olacaktır. 

          İşverenlerin gerekli ve yeterli önemleri almamasına rağmen işyerlerindeki faaliyetlerini 
sürdürmeleri durumunda işçilerin İSGK m. 13 düzenlemesi uyarınca işverene gerekli önlem-
leri almalarına yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise 
işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilme-
sini talep etmesi mümkündür. Yapılan talep karşısında işverenin gerekli tedbirleri uygulama-
ması durumunda ise işçi çalışmaktan kaçınma hakkına başvurulabilir. Somut olaya göre değiş-
mekle birlikte ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda işçiler m. 13/3 uyarınca 
İSGK m.13/1’de belirtilen usule uymadan, önceden belirlenmiş güvenli yere veya tehlikeden 
etkilenmeyecekleri yere gidebileceklerdir.  İşveren tarafından bu yerlerin hazırlanmamış ol-
ması durumunda ise, işçilerin tehlikeden uzak herhangi bir yere gitmeleri bir başka anlatımla 
gerekli tedbirler alınıncaya kadar işçinin çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabileceği kabul 
edilmelidir.
           Somutlaştırmak gerekirse, işçinin sosyal mesafe kurallarına uyulamayacak derecede 
yakınında ve maskesiz çalışan bir çalışma arkadaşının ateşinin olması, öksürmesi ve sair covid 
belirtileri taşıması durumunda virüsün hayati tehlikeye yol açmakta olduğu gözetildiğinde, işçi 
tarafından ivedilikle Kurula veya işverene gerekli önlemlerin alınmasını örneğin; kendisinin 
başka bir ortamda çalışma yapması, hastalık belirtisi olan işçinin işyerinden uzaklaştırılması 
gibi yolların izlenmesi konusunda talepte bulunması ve işverenin makul sürede önlemleri al-
maması durumunda işverenin yazılı bildirimini beklemeksizin çalışmaktan kaçınması kanaati-
mizce hukuka uygun kabul edilebilecektir.  

          Hastalığa tutulduğu tespit edilen işçiler bakımından ise, hasta işçi ile aynı çalışma ala-
nında bulunan bir başka deyişle işi gereği yakın olan ve hastalanan kişi ile doğrudan temas 
eden işçilerin, Covid-19 testi pozitif olan işçinin işyerinden uzaklaştırılması için ivedilikle ku-
rula veya işverene başvurması gereklidir. İşçinin hasta işçiden virüs bulaşması riskinin çok 
yüksek olması ve hayati tehlike oluşturması aynı zamanda işçi için ciddi ve yakın tehlikenin 
önlenemez olması nedeniyle işveren gerekli tedbirleri alana kadar çalışmaktan kaçınma hak-
kını kullanması kanaatimizce yasal hakkıdır. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki 
ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. Ayrıca, somut örnek 
bağlamında işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almaması durumunda işçinin iş 
sözleşmesini haklı nedenle feshedebilmesi mümkün görünmektedir.

         Diğer taraftan, işçinin talebi üzerine işverenin gerekli önlemleri alması durumunda işçinin 
çalışmasına devam etmesi bir başka deyişle çalışmaktan kaçınmaması daha yerinde olacaktır. 
Çünkü çalışmaktan kaçınma hakkının kullanılması ciddi ve yakın tehlikenin varlığına bağlı 
bulunduğundan gerekli önlemlerin alınması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine rağmen 
işçinin çalışmaktan kaçınması hakkın kötü niyetli olarak kullanılması olarak değerlendirilebi-
lecektir. Bu sebeple Kanun tarafından tanınan hakkın somut olay çerçevesinde orantılı bir şe-
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kilde kullanılması isabetli olacak ve işçinin kanunun amacına aykırı düşecek tutumu nedeniyle 
disiplin soruşturması ve/veya devamsızlık ve sair sebepler ile iş sözleşmesinin haklı nedenle 
feshine yol açabilecek hatalı davranışlardan kaçınması yerinde olacaktır. 

           Öte yandan, işveren, Covid-19 testi pozitif çıkan bir işçiyi, sağlık taraması, işçinin bildi-
rimi ya da başka bir nedenle öğrendiği takdirde, çalışanı işyerinden uzaklaştırmalıdır. İşverenin 
işçiyi tedavi altına alınmasını sağlaması ve iyileşme sürecinde karantina altında kabul etmesi 
uygun düşecektir. Enfekte olan işçi tam olarak iyileşip Covid-19 testi negatife dönüşmeden 
işçiyi işe başlatmaması işverenin işyerinde çalışan diğer işçilere hastalığın bulaşmaması bakı-
mından iş sağlığı ve güvenliği bakımından ve işçiyi gözetme borcu bakımından bir yükümlü-
lüğü olarak değerlendirilebilecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan23  “Covıd-19 Has-
talarında İzolasyonun Sonlandırılması” başlıklı yazı doğrultusunda Covid-19 hastalarının evde 
hasta izlemi takibine geçmeleri halinde, takip süreci aile hekimleri tarafından yürütülmekte 
olup, aile hekimleri hasta takip sistemi üzerinden takiplerini yapmakta ve sistem üzerinde takip 
süresi dolan hastaların durumunu yeniden değerlendirerek hastanın iyileştiği yönünde karar 
verme yetkisini haizdir. Aile hekimin kararı ile izolasyon süreci sona ermektedir. Böylece, iyi-
leşen çalışanlar izolasyon sürecinin bittiğine dair yazı ile işe dönmek için işverene başvurabi-
lecektir24 .  İlgili yazı doğrultusunda kanaatimizce işverenlerin Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği 
prosedüre uygun şekilde işçinin işe dönüş başvurusunu kabul etmesi ve işçinin iyileştiğine ve 
izolasyon sürecinin bittiğine dair hekim yazısı bulunmayan işçileri işe davet etmemesi veya işe 
dönmek isteyen işçinin başvurusunu kabul etmemesi yerinde olacaktır. 

      Yukarıda izaha çalışılan hususlar pandemi sürecine ilişkin çalışmaktan kaçınma hakkı-
nın hangi hallerde nasıl uygulanacağı yolunda genel bir değerlendirme olup, salgının daha 
önce karşılaşılmamış nitelikte bir mücbir sebep olması gözetilerek her somut olaya göre fark-
lı değerlendirmeye gidilebileceği açıktır. Nitekim, pandemi sürecinde çalışmaktan kaçınma 
hakkının somut olaylar bakımından hukuka uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti 
bakımından yargı içtihatlarının ve içtihatlara ilişkin öğretideki görüşlerin konuya ışık tutacağı 
şüphesizdir.
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Bilin: Halkın ekmeğidir adalet.
Bakarsınız bol olur bu ekmek,
bakarsınız kıt,
bakarsınız doyum olmaz tadına,
bakarsınız berbat.
Azaldı mı ekmek, başlar açlık,
bozuldu mu tadı, başlar hoşnutsuzluk boy atmaya.

Bozuk adalet yeter artık!
Acemi ellerle yoğrulan, iyi pişirilmemiş adalet yeter!
Yeter katıksız, kara kabuklu adalet!
Dura dura bayatlayan adalet yeter!

Bolsa insanın önünde ekmek, lezzetliyse,
gözler öbür yiyeceklere yumulsa da olur.
Ama her şey bollaşmaz ki birdenbire...
Bilirsiniz, nasıl bolluk doğurur ekmek:
Adaletin ekmeğiyle beslene beslene.

Ekmek her gün nasıl gerekliyse nasıl,
adalet de gerekli her gün,
hem o, günde birçok kez gerekli.

Sabahtan akşama dek, iş yerinde, eğlencede,
hele çalışırken canla başla,
kederliyken, sevinçliyken,
halkın ihtiyacı var pişkin, bol ekmeğe,
günlük, has ekmeğine adaletin.

Madem adaletin ekmeği bu kadar önemli,
onu kim pişirmeli, dostlar, söyleyin?

Öteki ekmeği kim pişiren?

Adaletin ekmeğini de
kendisi pişirmeli halkın,
gündelik ekmek gibi.

Bol, pişkin, verimli…

Bertolt Brecht

H a l k ı n  E k m e ğ i
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Röportaj: Av. Zöhre DALKIRAN1

Öncelikle Sendikanız hakkında (örgütlü olduğu iş kolları vs.) 
kısaca bilgi verir misiniz?

 Şükrü GÜNSELİ: TÜMTİS sendikası, kara taşımacılığı işko-
lunda ve özel sektörde nakliyat ambarlarında faaliyet yürütür. 
Sendikamız TÜMTİS, halen yaklaşık yirmi beş kentte nakliyat 
ambarlarında örgüt olup, uzun mücadeleler sonucunda Amerikan 

kargo devi UPS, sonrasında Alman posta işletmesine bağlı DHL lojistik, devamında DHL eks-
pres kargoda örgütlenme çalışmalarını başarıya ulaştırıldı. Bu işletmelerde çalışan binlerce işçi 
toplu iş sözleşmesi hakkına kavuşturuldu. Yine Türkiye’nin 81 il ve yüzlerce ilçesinde faaliyet 
yürüten Aras Kargo, yaklaşık beş yıllık zorlu bir mücadele sonucunda sendikalı düzene kavuş-
turuldu. Bu işyeri ve işletmelerin dışında, bazı illerde araç muayene istasyonları (TÜV Türk) 
ile İstanbul Trafik vakfında örgütlü olarak faaliyetimiz devam ediyor.

Yüz yıllar içinde çok nadir görülen bir salgın dönemindeyiz ve bu salgın tüm dünyayı ve 
insanlığı her anlamda etkiledi. Bu korona salgını sürecinde olağanüstü emek veren ve 
risk altındaki meslek gruplarının içinde yer alan nakliye/kargo işçilerinin örgütlü olduğu 
sendikalardan birisiniz. Bize örgütlü olduğunuz, özellikle kargo işçilerinin korona döne-
mindeki değişen çalışma şartlarını (vardiya değişimi, mesai saatleri uygulamaları vs) ve 
bu dönemde ihlal edilen haklarınızı açıklayabilir misiniz?

Şükrü GÜNSELİ:Bu salgın sürecinde, şüphesiz işçi ve emekçiler, yeterince beslenemeyen 
yoksullar, riskle yüz yüze kaldılar. Tabi, bir sıralama yapacak olursak, başta sağlık emekçileri, 
ikinci sırada ise kurye, kargo ve taşıma işçileri en büyük risk gruplarını oluşturuyor. Kuryeler, 
kargo dağıtıcı ve toplayıcıları, kapı kapı dağıtım ve toplama yaparken yüzlerce insanla yüz 
yüze geliyorlar.  Dolayısıyla hem virüs kapma, hem de bulaştırma riski taşımaktadırlar. Yine 
transfer merkezlerinde, sosyal mesafeye uymanın olanakları neredeyse hiç yok. Dezenfekte 
ve  koruyucu malzeme bakımından maalesef ki oldukça dezavantajlı durumdalar. AVM’ lerin 
kapanması, sokağa çıkma sınırlandırmaları, kargo potansiyelinde büyük bir artışa yol açtı. İn-
ternet üzerinde satışlarda adeta bir patlama yaşanıyor. Artan bu iş yükü, çalışma koşullarının 
daha ağır ve yorucu olmasına neden oluyor. Yine, çalışma saatlerinin uzaması sebebiyle, çalı-
şanlar yeteri kadar uyuyamıyor ve dinlenemiyor. Virüse yakalanma riski ve ailesine bulaştırma 
1 İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Üyesi

TÜMTİS İZMİR ŞUBE 
BAŞKANI

ŞÜKRÜ GÜNSELİ 
İLE RÖPORTAJ



İzmir Barosu

66

korkusu da eklenince işçilerin ruh ve beden sağlığı daha çok bozuluyor.

Üyeniz olan/olmayan kargo işçileri, herkesin evde kalmasının güvencesi oldular. Bu dö-
nemde belki milyonlarca kişiye siparişlerini doğrudan ulaştırdılar. Bulaş gücü çok yüksek 
olan bu virüsten ancak fiziksel mesafe ve evde kalınarak korunacağı en yetkili ağızlardan 
ifade edildi defalarca….Peki sizin örgütlü olduğunuz işyerlerinde işçiler nasıl korundu? 
Birde örgütsüz olan işyerlerinden, doğrudan size iletilen şikayetler oldu mu? Nasıl giri-
şimlerde bulundunuz?

Şükrü GÜNSELİ:Örgütlü olduğumuz işyerlerinde denetim, kontrol mekanizması daha etkin 
işletilebiliyor. Her olumsuzluğa müdahale olanağımız bulunuyor. Dolayısıyla; işyeri ve servis 
araçlarının dezenfekte edilmesi ve sosyal mesafeye uyma ile maske, eldiven gibi koruyucu 
malzemelerin bulundurulması hususunda, sendika yöneticilerimiz ve işyeri temsilcilerimiz 
gerekli müdahaleyi yapıyorlar. Ayrıca; hafta tatili ve bayram tatillerinde çalışma ile hafta içi 
mesai ücretleri, toplu iş sözleşmesi hükümlerine uygun olarak zamanında ve eksiksiz olarak 
ödeniyor. 

Ancak; sendikasız işyerleri adeta bir cehennem. Riski azaltıcı tedbirler, neredeyse hiç alınmı-
yor. Bu duruma itiraz eden işçiler hemen işten atılıyor. Yoğun baskı ile tepkilerin büyümesi 
engelleniyor, örgütlü bir tutumun ortaya çıkması önleniyor. Artan iş yükü ve uzayan çalışma 
saatlerine karşın asgari ücret dışında mesai ücreti veya sosyal hak olarak her hangi bir ödeme 
yapılmıyor. Yani; hem iş güvenceleri yok hem de sağlık güvenceleri. Bu yakınmaları bize ulaş-
tıran işçilere yardımcı olmaya çalışıyoruz, ancak yetkimizin olmadığı bu işyeri ve işletmelere 
müdahale imkanımız olamıyor. Bakanlıklar nezdindeki girişimlerimizle, bu işyeri ve işletme-
lerin Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından oluşacak heyetlerce de-
netlenmesi yönündeki taleplerimiz karşılıksız kalıyor. Yine; yaşam ve sağlık için zorunlu ürün-
lerin taşınmasına bir itirazımız olamaz ancak, internet satışlarına baktığımızda satılan ürünlerin 
neredeyse tamamına yakını hayati önemdeki ürünler değil. Gıda, ilaç, temizlik ve dezenfekte 
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ürünleri, sağlık araç gereçleri tartışmasız her koşulda taşınacaktır. Diğer ürünlerin satışı ve ta-
şınması durdurulmalı ki; daha az kargo, daha az çalışma ve daha az risk koşulları oluşabilsin. 
Bu husustaki talebimiz de ne yazık ki karşılıksız kaldı. Böylesi taleplerin karşılanmaması ülke-
yi yönetenlerin tercihi ile açıklanabilir bir durum; işçi ve emekçilerin hayatı değil, sermayenin 
çıkarları önemseniyor.

Maalesef her dönemde olduğu gibi, bu salgın döneminde de yaşamları, emekleri yok sa-
yılan, yine işçiler/emekçiler oldu. Bu salgın işçiler, işçi sınıfı ve işçilerin örgütleri olduğu 
sendikaları nasıl etkiledi? 

Şükrü GÜNSELİ:bu salgın bir gerçeği çok daha çıplak biçimde ortaya çıkardı. Kapitalist 
sistemin, insana ve doğaya kötülükten başka bir şey veremeyeceğini gösterdi. Neo liberal poli-
tikalar, sosyal devlet kavramının bir kenara atıldığı, en başta sağlık ve eğitim olmak üzere her 
şeyin ticarileştiği bir düzenden, işçilere, emekçilere, işsizlere yoksullara, hayvana, doğaya asla 
hayır gelmeyeceği bir kez daha bütün çıplaklığıyla görülmüş oldu.

Milyonlarca işsize yeni milyonlar eklendi. Krizin yıkıcılığı önümüzdeki dönemde dalga dalga 
büyüyerek sürecek. “Evde Kal Türkiye’m” sloganı karın doyurmuyor. İşsizlik sigortası fonun-
dan yararlanabilecek küçük bir kesim dışında, milyonlarca işsizin bir geliri bulunmuyor. Önce 
100 milyar, sonra 200 milyar TL olarak hazırlandığı söylenen bütçeden de; ne yazık ki, emek-
çilere düşen bir şey yok. Krizi fırsata çevireceklerini açıkça söylediler. Bir yandan kendileri 
ve yandaşları için ranta çevirirken, diğer yandan anti demokratik, baskıcı ve hukuk dışı uygu-
lamalarına hız verdiler. Artacak olan hoşnutsuzluğu ve yükseleceği muhtemel bir mücadeleyi, 
zaman kaybetmeden bastırmak üzere her yola başvuruyorlar.

Tüm dünyada yapılan tartışmalarda, artık salgın öncesi/salgın sonrası diye bir durumun 
olduğu ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça ifade ediliyor. Peki bu tartışmalar iş-
çiler ve işçi sınıfının örgütlü olduğu sendikalarda nasıl ele alındı, bu salgından sonra nasıl 
bir mücadele hattı geliştirilecek?   

Şükrü GÜNSELİ: Bence de dünyada çok şey eskisi gibi olmayacak. Dünyayı yönetmek ve 
bölüşmekle, uzayı fethetmekle övünen, teknolojileri ile şımaran her şeye muktedir olduklarını 
iddia eden kapitalist devletler, öngörülmesi, dolayısıyla önlenmesi mümkün bir hastalık karşı-
sında düştükleri aczi ve insan hayatını hiçe saydıklarını herkese göstermiş oldular. 

İşçiler, emekçiler, sınıf ve meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, aydınlar, aktivistler ve 
bu sistemden zarar görenlerin, birlik olma ve örgütlenme mücadelesini yükseltmek için bundan 
daha haklı ve meşru sebep olabilir mi? İnancım o ki bu soruyu önce kendimize ve sonra ulaşa-
bileceğimiz herkese sorarsak, güzel şeylerin yolu açılabilir. Bir kez daha büyük bir inançla; “bu 
dünyaya mahkum değiliz, başka bir dünya mümkün!” diyebiliriz.

https://yanindayim.izmirbarosu.org.tr/
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KORONA VİRÜS DÖNEMİNİN KAHRAMANLARI 
OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI NELER YAŞIYOR?

Röportaj: Av. Dilek ERİŞ 1

Korona virüs salgını büyük bir hızla yayılırken ve belki de bu za-
mana kadar dünyada hiç görülmemiş derecede ölümler gerçekle-
şirken, evde kal çağrılarıyla ve sokağa çıkma yasaklarıyla insan-
ların evde tutulmaya çalışıldığı şu dönemlerde; sağlık çalışanları 

büyük riskler altında ve çok yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Ve dedikleri gibi; 
“biz sağlıklı olalım, evde kalalım diye, onlar bizim için oradalar”. “Orada” olan tüm sağlık 
emekçilerinin kısmen de olsa sorunlarına kulak vermek amacıyla, sahada aktif olarak çalış-
makta olan hemşire Ebru Uysal ile küçük bir röportaj gerçekleştirdik:

Öncelikle kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Kaç yıldır bu mesleğin içindesiniz?

Ebru Uysal  : 14 yıldır sağlık sektöründeyim ve çeşitli özel hastanelerde hemşire olarak ça-
lıştım. Şu anda da yine bir özel hastanede çalışıyorum. 

Yüz yıllar içinde çok nadir görülen bir salgın dönemindeyiz ve bu salgın tüm dünyayı ve 
insanlığı her anlamda etkiledi. Bu korona salgını sürecinde olağanüstü emek veren ve en 
risk altındaki meslek gruplarının başında siz sağlıkçılar yer almaktasınız. Bize korona 
dönemindeki değişen çalışma şartlarınızı(vardiya değişimi, mesai saatleri, ücretli-ücret-
siz izin uygulamaları vs) iş yeri uygulamalarınızı ve sağlık emekçisi olarak ihlal edilen 
haklarınızı açıklayabilir misiniz?

Evet şu an çok etkisi ve sonuçları çok ciddi olan bir salgın dönemindeyiz. Dünya daha önce de 
birçok salgın ile mücadele etti, ancak bu kez salgın; insanların daha sık seyahat etmesi, ülkeler 
arası ulaşımın daha kolay ve çok daha kısa sürede olması, doğal kaynakların tedbirli kulla-
1 İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Üyesi
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nılmaması ve sürekli devam eden sirkülasyon sebepleriyle çok daha hızlı yayıldı. Bu küresel 
salgında en riskli grup olarak biz sağlık çalışanlarının öncelikle izinleri iptal edildi. Kronik 
rahatsızlık ya da hamilelik durumu yoksa kesinlikle istifa etmemiz yasaklandı, haklı sebepleri-
miz olsa da işten ayrılmalarımız ve izin kullanımlarımız imkansız hale deldi. Mesela kamuda 
çalışan bir paramedik arkadaşım burun ameliyatı olmasına ve kullandığımız maske ve gözlük-
lerin özellikle burun olmak üzere tüm yüzde ciddi baskı oluşturmasına rağmen ne izin ne de 
heyet raporu alabildi. Burnunda oluşan acı sebebiyle ağlayarak da olsa çalışmasına devam etti. 
Sokağa çıkma yasaklarında vasıta sıkıntısı çektik, bizlere servis imkanı sağlanmadı. Kamuda 
esnek çalışma saatleri uygulanırken bizde ise artan saatlerle çalışmalar devam etti. Hem kamu-
da hem özelde bu kuralların birçoğu, kurumlara, şehirlere ve hatta bulunulan kademeye göre 
farklılık gösterdi. 

Doğrudan hastalarla temas halindesiniz ve virüsün bulaşıcı olması sebebiyle çok iyi bir 
şekilde korunmanız gerekmekte. Peki gerek çalıştığınız kurumda gerekse de çevrenizde 
farklı kurumlarda çalışan sağlıkçılara yeterli derecede ekipman veriliyor mu? Bu konu-
da yaşadığınız sıkıntıları paylaşır mısınız?

Ebru Uysal  : Covid-19 sürecinin başlangıcında tam hazır olmadığımız için elbette ekipman 
sıkıntısı yaşadık. Fakat sürecin ilerleyen safhalarında bu sıkıntımız halledildi ve yeterli ekip-
mana sahip olduk. Fakat birçok kurumda hala ekipman sıkıntısı yaşandığını duyuyoruz.

Covid-19 vaka sayılarındaki sağlıkçıların oranı ile ilgili basında çok fazla açıklama veya 
veriye yer verilmediğini görüyoruz. Sağlıkçılarda görülen vaka oranlarıyla ilgili bilgi sa-
hibi misiniz, bu husustaki gözlem ve duyumlarınızı aktarabilir misiniz?

Ebru Uysal  : Biraz önce bahsettiğim gibi sürecin başlangıcında ekipman sıkıntısı yaşadığı-
mız için ve vaka yoğunlukları, halkın bilinçsiz olması sebepleriyle sağlık çalışanlarının ciddi 
anlamda virüsten etkilendiğini düşünüyorum. Vaka oranlarında azalma olmasına rağmen özel-
likle kendi çevremizde sağlık çalışanlarında pozitif vaka daha çok artıyor. Bu konu basında 
sadece birkaç kez dile getirildi ve sağlık çalışanlarında görülen vaka sayısı güncel bir şekilde 
ve ayrı bir kategori olarak paylaşılmadı. Bu konuda yeterli duyarlılık yok. Özellikle başlarda, 
yetersiz ekipman kaynaklı sağlık çalışanlarının Covid-19 a yakalandığı dile getirilmedi aksine 
psikolojik baskı olarak sağlık çalışanlarının tedbirsizliklerinden bahsedildi. 

Maalesef her dönemde işçilerin emeklerinin karşılığını alamaması söz konusu. Sizler sal-
gın sürecinden önce ve salgın sürecindeki üstün emeklerinizin karşılığını alabiliyor mu-
sunuz? 

Ebru Uysal  : Kamuoyunda yer alan açıklamalarda sağlık çalışanlarına maddi destekler ve-
rileceği söylendi. Tabi ki burada da özel ve kamu ayrımı yapıldı. İstifa etme hakkı tüm sağlık 
çalışanlarına yasaklandı ancak esnek çalışma gibi bazı uygulamalarda sadece kamu sağlık ça-
lışanlarına ayrıcalık tanındı. Ücret olarak lanse etmiyorum çünkü kamu ya da özelde çalışan 
hiçbir sağlık emekçisi hakkını tam anlamıyla alamıyor. Yapılan açıklamalarda özellikle prim 
ücretlerinin en üst seviyeden ödeneceği bildirildi kamu çalışanları için, fakat durum bu şekilde 
değil. Hayati önem taşıyan bu salgında sağlıkçılar en ön safhada yer alıp ciddi risk altındayken 
maalesef ki bir takım insanlar bunu kendi lehimize çevirdiğimizi, çok para kazandığımızı dü-
şünüyorlar. Çünkü basın bu şekilde lanse ediyor. Dünyada sağlık çalışanlarının ücret miktarları 
ve çalışma saatleri çok iyiyken Türkiye’de maalesef bu durum geçerli değil. Fakat bunu en 
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yakınlarımıza bile çoğu zaman anlatmakta güçlük çekiyoruz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı, sağlık emekçileri olarak beklentileriniz 
neler?

Ebru Uysal  : Tabi ki en büyük beklentim, çalışma şartlarımızın iyileştirilmesi. İnsanların en 
önemli varlığını ve değerini yani sağlığını onlara geri kazandırmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan 
yaptığımız iş düşünülenin çok daha ötesinde önemli ve hassas. Dolayısıyla çok uzun saatler ve 
ağır şartlarda çalışmak, esnek çalışma saatlerinin olmaması, izinlerin kullandırılmaması gibi 
kanuni haklarımızın kullandırılmaması çalışma performansımızı ve verimimizi olumsuz olarak 
etkiliyor. Ayrıca ülkemizde “sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet” gerçeği var. Bu konuda her-
hangi bir önlem alınmış değil. Bu anlamda hem sağlığımız hem can güvenliğimiz risk altında. 
Tüm bunlara rağmen aldığımız ücretler çok cüzi kalmaktadır. Bu bakımdan eşit şartlarda, ana-
yasal ve kanuni haklar çerçevesinde çalışmak en büyük ve haklı isteğimiz. Umarım tüm bunla-
rın gerçekleştiği,  işçilere tüm haklarının verildiği günleri görürüz. Ayrıca salgın sürecinin bir 
an önce son bulmasını ve sağlıklı günlere geri dönmeyi diliyorum. 

Teşekkürler.         

https://www.youtube.com/watch?v=c2pq55W4zeM&list=PLNmKkYIi2tMuYMT-6Be2SKWB26EL6Y6WB
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GEÇTİĞİMİZ YARIM YÜZYILIN SINIF-
SİYASET-HUKUK SÜREÇLERİNE KISA BİR BAKIŞ 

Av. Haluk YURTSEVER 1 

İş Hukuku ilişkilerinin bugününü çözümleyebilmek için, yaklaşık 
son yarım yüzyılın sınıf-siyaset-hukuk süreçlerini kısaca da olsa ir-
delemek, nedenlerle sonuçlar arasındaki bağları somut olarak ortaya 
çıkarmak gerekiyor.

İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen 30-35 yıllık dönem kapitalizmin al-
tın yılları olarak kabul ediliyor. Dönemin ayırt edici özelliği, geliş-
miş kapitalist ülkelerde “Fordizm” olarak anılan bir sermaye birikim 
modelinin egemen olması, bu sürece “sosyal refah devleti”nin eşlik 
etmesidir.

Fordizm kısaca, “ücretin alım gücündeki artışları, üretkenlikte ortaya çıkan artışlara bağlayan ve bu 
bağı bir toplumsal konsensüs temelinde kurumsallaştıran birikim modeli” olarak tanımlanabilir. For-
dist sermaye birikim modelinde işçi, emeğiyle üretimin, yaşamı ile de tüketimin kaynağı haline 
gelmiştir.  Büyük ölçekli fabrika ve işletmeler, tama yakın istihdam, yüzde 5’i geçmeyen enflasyon, 
yüzde 5’i geçmeyen işsizlik bu sermaye birikim modelinin tipik normlarıdır. Dönemin en önemli 
özelliklerinden biri işçi sınıfının sendikal mücadele yoluyla gerçek ücretlerini artırması, yeni sosyal 
haklar kazanması, İş Hukuku’nun da bu koşullara bağlı olarak işçi sınıfının kazanılmış haklarının 
hukuksal güvence altına alındığı bir eksende gelişmesidir.
 
Türkiye ve benzeri ülkelerde Fordizm, “ithal ikameci sanayileşme” olarak yaşanmıştır. 20-30 yılda 
Türkiye’de iç pazara yönelik sanayileşme hızla yol almış, çözülen kırsal alanlardan büyük kentlere 
göç eden milyonlarca emekçi sanayide istihdam edilmeye başlamış, ülke nüfusunun tüketim kalıpları 
değişmiş, kentleşme ve işçileşmeyle birlikte sendikal ve siyasal biçimleriyle sınıf mücadelesi yeni 
bir ivme kazanmıştır.

1971 verilerine göre, Türkiye’de sendikalı işçi oranı yüzde 30’du. Yani tüm işçilerin yüzde otuzu 
sendika üyesiydi. Aynı tarihte sendikalaşma oranları Fransa’da yüzde 20, Almanya’da yüzde 25, 
İtalya’da yüzde 30 idi.2  Türkiye’de sendikalaşma oranı 1975’te yüzde 42.8’e ulaşmıştı.3 

1970-1980 arasındaki 10 yılda işçi sınıfının yalnız sendikal örgütlülüğü değil, siyasal içerikli eylem-
liliği de ivme kazandı. DİSK’in kapatılmasını amaçlayan yasa tasarısına karşı girişilen 15-16 Haziran 
1970 kalkışması, DİSK’in “sınıf mahkemeleri”, “sıkıyönetimsiz sıkıyönetim” olarak değerlendirdi-
ği Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin kaldırılması için başvurulan 1976 DGM grevleri, DİSK Ma-
den-İş’in 1977’de yürüttüğü grevler, işçi hareketinin o dönemdeki eylemliliğinin tepe noktalarıydı.

1980’e doğru Fordist birikim modeli dünyada ve Türkiye’de darboğaza girdi. Reagan -Thatcher ikili-
si neoliberal programları benimseyerek, “toplum yoktur birey vardır” diyerek sosyal refah devletinin 
sonunu getirmek üzere düğmeye bastılar.

1 İzmir Barosu Üyesi
2 Denis Brulet, Avrupa’da İşçi Sendikalarının Durumu, Avrupa Topluluğu no:8,  Aralık 
1971’den referans, Yeni Strateji ve Kalkınma Planı, Üçüncü Beş Yıl 1973-1977, s. 677
3 1977 Programı DPT Yayını, s. 91
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1980’e doğru Türkiye de ekonomik-siyasal krizin burgacına girmiş, egemenler eskisi gibi yönete-
mezken, emekçiler ve ezilenler de eskisi gibi yönetilmeye itirazlarını aktif yığın eylemleriyle dile 
getirmeye başlamışlardı.

Bir çıkış yolu arayan sermaye sınıfı, çareyi sınıf mücadelesi araçlarına başvurmakta buldu. “24 Ocak 
kararları” ile  “ihracata yönelik sanayileşme” modeli benimsendi.4   Bu model, bu albenili sunum 
altında basitçe, Türkiye’yi bir ucuz işçi cennetine dönüştürmeyi, küresel sermaye ile bütünleşmeyi 
hedefleyen bir programdı. Bu programa göre, kamu harcamaları sınırlandırılacak, kamu kuruluşları 
özelleştirilecek, ücretler düşürülecek, serbest döviz kuruna geçilecek, vb. idi.

Bu programın uygulanması o günkü sınıfsal-siyasal dengeler içinde kolay değildi.

12 Eylül darbecileri, ekonomik-siyasal krizi sermaye sınıfının çıkarları doğrultusunda çözmek üzere,  
“kardeş kavgasına son verme” gerekçesini sömürerek yönetime el koydular.

Çok geçmeden, 12 Eylül’ün önceki darbelerden farklı olarak, köklü bir dönüşüm programıyla geldiği 
ortaya çıktı. 12 Eylül programı kısaca şöyle özetlenebilir:  

Bir: Emekten sermayeye, küçük ve orta sermayeden büyük ve tekelci sermayeye gelir/kaynak trans-
ferini gerçekleştirerek sermayenin merkezileşmesinin, yoğunlaşmasının, tekelleşmesinin ve dışa 
açılmasının koşullarını oluşturmak.

İki: Sermaye partilerinin programlarını bu temelde tekleştirmek.

Üç: Sınıf mücadelesini yatıştırmak ve uyuşturmak için cumhuriyet tarihinin en büyük dinci/gerici 
aşısını topluma zerk etmek.

12 Eylül rejimi ile AKP iktidarı arasındaki mesafe, ilk bakışta göründüğünden kısadır.
12 Eylül ve Özal’la başlayan neoliberalizm uygulamaları 1980-1988, 1989-1997 alt dönemlerinden 
geçerek, 1998-2002 aralığında ülkeyi yeniden ekonomik ve toplumsal krize taşıdı.

AKP iktidarı, programı ve pratiğiyle, tartışmasız biçimde 12 Eylül’ün devamıdır. AKP bir yandan, 
12 Eylül program ve hedeflerine elifi elifine sadık kalırken, bir yandan da 12 Eylül rejiminin emekçi 
halk çoğunluğuna uyguladığı ekonomik-siyasal şiddete karşı biriken öfke ve hoşnutsuzlukları arkası-
na almayı başarmıştır. CHP’li Kemal Derviş’in “güçlü ekonomiye geçiş” programını aynen sürdürür-
ken, 12 Eylül kişiliğinde baskıcı devlet ve düzene, “askeri vesayete” karşıymış görüntüsü vermiştir. 
AKP iktidarında ulusal gelirde ücretlerin payı sürekli olarak düşmüş (2002-2013 arasında yüzde 
46.6’dan yüzde 34.7’ye. Kaynak: Korkut Boratav, Dünyadan Türkiye’ye İktisattan Siyasete, Yordam 
Kitap, 2015, s. 153’teki tablo.), tüm AKP iktidarları döneminde ücretler emek verimlerinin gerisinde 
seyretmiş, işsizlik sürekli olarak artmış (2002’de yüzde 14 olan işsizlik oranı 2013’te yüzde 17,1, 
aynı kaynak, aynı tablo).
Özetlemek gerekirse, 1980’den bu yana geçen 40 yılda sınıflar arası ilişkilerde güç dengesi sermaye 
lehine değişmiş, AKP dönemi, Türkiye sermaye sınıfının “altın yıllar”ı olmuştur.

4 43.Türkiye Hükûmeti (6. Demirel Hükûmeti veya Kerhen Milliyetçi Cephe Hükûmeti, 
Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel başkanlığında kurulan hükûmet 12 Kasım 
1979 - 12 Eylül 1980 tarihleri arası görev yaptı. MSP ve MHP’nin dışarıdan desteklediği 
azınlık hükûmetidir)  tarafından 24 Ocak 1980 tarihinde ekonomik literatüre geçen ve yapısal 
dönüşümleri içeren bir program. Süleyman Demirel, 1979 yılında Başbakanlık Müsteşarlığı’na 
getirdiği Turgut Özal’a yeni bir ekonomik istikrar programı hazırlama görevi vermiş ve bu 
program kısa sürede hazırlanmıştı. 24 Ocak 1980’de kamuoyuna açıklandı.
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Av. Veysel GÜL 1 

Şu ana kadar hepimizin yaşamını önemli ölçüde etkileyen ve 
muhtemelen bundan sonra da etkileri devam edecek olan küre-
sel çaptaki salgının ülkemizde yayılmaya başlamasının ardın-
dan baromuz İş Hukuku Komisyon üyesi meslektaşlarımızın bir 
kısmı ile bu salgının çalışma yaşamı üzerinde yaratacağı etkiler 
ve komisyon olarak bu konuda neler yapabileceğimiz hakkında 
konuşmak üzere elektronik ortamda toplantı yapma kararı aldık. 
Yaptığımız bu toplantıda;  yaşadığımız salgının çalışma yaşamı 
ve özellikle çalışanlar üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri 
azaltabilecek veya engelleyebilecek neler yapılabileceği konuşul-
makla birlikte aynı zamanda bu dönemde yaşanan olumsuzlukları 

aktarabilmeyi amaçlayan bazı öneriler dile getirildi. Bu önerilerden biri de bu dönemde çalış-
ma yaşamında ortaya çıkan sorunların ve bu sorunlara ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı bir 
elektronik bülten yayınlama fikriydi. Bu fikir kabul edildiğinde böyle bir yayının başlangıç 
yazısının, Türkiye’nin geriye dönük 40 yıllık ekonomik/politik gelişmelerini özetleyen bir de-
ğerlendirmeyi içermesinin iyi olabileceği önerisini dile getirdim. Bu önerinin kabul görmesi 
sonrasında sevgili meslektaşımız sayın Av. Haluk YURTSEVER’den bu kapsamda bir yazı 
kaleme alması konusunda ricada bulundum. Bu ricamızı memnuniyetle kabul eden Av. Haluk 
YURTSEVER’in hazırladığı yukarıda yer alan etkili yazıyı okumam sonrasında ise genel ola-
rak Türkiye toplumunun özel olarak da kamu ve özel sektör işçilerinin salgına hangi koşullarda 
yakalandığını ortaya koyan bazı somut verilerin paylaşılmasının, yaşanabilecek sorun ve ka-
yıpların nedenleri ile muhtemel çözümlerini daha görünür kılabileceğini düşünerek aşağıdaki 
verileri paylaşma isteği duydum. 

ASGARİ ÜCRET VERİLERİ 

Asgari ücretle çalışanların oranı ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir. AB ülkeleri 
içinde asgari ücretlilerin toplam işçilere oranına ilişkin veriler Eurostat Kazanç Yapısı İstatis-
tikleri (Structure of Earnings Surveys-SES) mikro verilerinden elde edilmektedir. Bu kapsam-
da son veri 2014 tarihlidir. Bu çerçevede asgari ücretin yüzde 5 fazlasının altında kazanç elde 
edenlerin oranı, 15 AB ülkesinde yüzde 10’nun altındadır. Slovenya’da yüzde 19, Romanya’da 
yüzde 16, Portekiz’de yüzde 13, Polonya’da yüzde 12, Bulgaristan’da yüzde 9, Fransa’da yüz-
de 8, Litvanya’da yüzde 8, Latviya’da yüzde 8, Yunanistan’da yüzde 8, Hırvatistan’da yüzde 7, 
İspanya’da bu oran yüzde 1 iken, Belçika yüzde 0,4 ile en düşük asgari ücretli oranının bulun-
duğu ülkedir. Türkiye ise AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında en yoğun asgari ücretli çalı-
şanın bulunduğu ülkedir. Eurostat verilerine göre bu oran Türkiye’de 2014 yılında yüzde 
43 civarındadır. Öte yandan TÜİK verilerine göre (2017) asgari ücret altında ücret alanların 
sayısı 1,8 milyon olup bu grubun toplam işçi sayısına oranı yüzde 11,1 dir. 2

Ayrıca OECD 2017 verilerine göre asgari ücretin satın alma gücü açısından Türkiye, OECD 
ülkeleri içinde 18. sırada yer almaktadır. 2015 yılında 20. sırada olan Türkiye asgari ücrete 
yapılan yüzde 30 zam nedeniyle 2016 yılında 17. sıraya yerleşmiş ancak 2017’de 18. sıraya 
gerilemiştir. AB ülkeleri satın alma gücü paritesine göre Türkiye’nin 2 ile 2,5 katı yüksek 

1 İzmir Barosu Üyesi
2 DİSK-AR (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi) 2019 
ASGARİ ÜCRET GERÇEĞİ RAPORU
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asgari ücrete sahiptir. Türkiye’deki asgari ücret sadece Batı Avrupa ülkeleri karşısında değil 
OECD üyesi Doğu Avrupa ülkelerinin pek çoğundan daha düşük alım gücüne sahiptir.3  Öte 
yandan bu verilerin 2017 yılını yansıttığı ve 2018 yılından bugüne Türkiye’de yaşanan ekono-
mik krizin ve TL’de yaşanan büyük değer kaybının Türkiye’deki asgari ücretin alım gücünü 
çok daha aşağılara çektiği unutulmamalıdır.

HANE HALKI BORÇLANMA ORANLARI

2018 yılında yaşanan ekonomik krize kadar ülkemizde ucuz dövize ve düşük faize dayalı, dış 
kaynağa bağımlı büyüme süreci bir yandan çalışanların borçlanma olanaklarının genişlemesini 
bir yandan da borçlarının artmasını kolaylaştırıyordu. Hane halkı borcunun milli gelire oranı 
2002’de yüzde 1,9 iken 2018’de yüzde 18’lere ulaşmıştır. Borç ve taksiti olmayanlar 2008’de 
yüzde 42,4 iken 2018’de sadece yüzde 29,6’dır. 2002 yılı sonunda 6.6 milyar TL olan hane 
halkı borcu, son 17 yıl içinde tam 94 kat artmıştır. Merkez Bankası’nın 2019 Kasım ayın-
da yayımladığı finansal istikrar raporu verilerine göre, Eylül 2019 itibariyle toplam hane 
halkı borcu 621 milyar TL’ye ulaşmış durumdadır. Halkın borcunun yüzde 90’ını (558 
milyar TL) sadece bankalara olan borçlar oluşturmaktadır.4

SENDİKALAŞMA ORANLARI

Sayın Av. Haluk YURTSEVER’in yazısında, Türkiye’de sendikalaşma oranının 1975’te yüzde 
42.8’e ulaştığı belirtilmişti. Ocak 2020 tarihi itibari ile sigortalı işçileri esas alan resmi sendi-
kalaşma oranı yüzde 13,84’dür. Sigortalı bulunan 13 milyon 856 bin işçinin sadece 1 milyon 
918 bini sendikalıdır. Ayrıca 1 milyon 918 bin sendika üyesinin 1 milyon 18 bini Türk-İş, 666 
bini Hak-İş ve 184 bini DİSK’e üyedir.5 Kayıtlı ve kayıtsız tüm işçileri esas alınarak elde edilen 
fiili sendikalaşma oranı ise yüzde 12,14’e gerilemiştir. 15 milyon 799 bin işçinin 13 milyon 
881 bini sendika üyesi değildir. Bununla birlikte sendikalı işçi sayısı Ocak 2013-Ocak 2020 
döneminde yüzde 89 artışla, 1 milyon 2 binden 1 milyon 918 bine yükselmiştir. Bu artışın 
temel sebebini 375 Sayılı KHK’ya 24 Aralık 2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede yayın-
lanan 696 sayılı KHK’nın Geçici 23, 24 ve 25. maddeleri ile kamu taşeron işçilerinin kadroya 
alınması sürecinde sendikalaşmaları oluşturmuştur. 2013 ve 2020 arasında sendika üyesi olan 
916 bin işçinin 500 bini Hak-İş’e, 309 bini Türk-İş’e, 85 bini DİSK’e bağlı sendikalara üye 
olmuştur. Böylece 2013-2020 arasında sendikalara yeni üye olan işçilerin yüzde 54’ü Hak-İş, 
yüzde 34’ü Türk-İş ve yüzde 9’u DİSK bünyesine katılmıştır. 6 Bu oranlar kamu taşeron iş-
çilerinin ve kamu işçilerinin sendikalaşması sırasında siyasal iktidar ve Hak-İş arasında 
sağlanan ittifakı ortaya koymaktadır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ AİLE VE SOSYAL POLİTİ-
KALAR BAKANLIĞI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ

Son olarak üzerinde durulması gereken bir diğer önemli gelişme ise, 9 Temmuz 2018 tarihli 
ve 30473 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK ile birlikte; Çalışma ve Sosyal 

3 Aynı kaynak
4 TCMB Finansal İstikrar Raporu - Kasım 2019, Sayı 29
5 Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı 2020 Ocak Ayı Sendika İstatistikleri Hak-
kında Tebliğ ( 31 Ocak 2020 tarih ve 31025 Sayılı R.G.)
6 DİSK-AR SENDİKALAŞMA ARAŞTIRMASI (Türkiye’de Sendikalaşma, Toplu İş Sö-
zleşmesi Kapsamı ve Grevler (2013-2020)
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Güvenlik Bakanlığı’nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birleştirilmesidir. Bu kararna-
me ile ilgili bakanlıklar Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı adı altında toplanmış 
ve “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nın taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet 
kuruluşları cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel idareleri, beledi-
yeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredileceği ” düzenlenmiştir.

Yapılan bu değişikle çalışma ve sosyal yaşama dair tüm sorunların bir sosyal politika sorunu 
olarak kabul görmesi sağlanmaya çalışılmış, sosyal politika adı altında ise muhafazakâr aile 
yaşamı içine hapsedilmiş, sosyal yardımlara dayalı bir tür sadaka kültürü yaratılmıştır. Böylece 
ulusal ve uluslararası düzenlemelerle yasal güvence altında bulunan çalışma ve sosyal yaşama 
dair temel hakların yerini, hiçbir yasal güvencesi olmayan ve tamamen iktidarın sınırsız yetki-
lerine ve keyfiyetine bağlı sadaka uygulamalarının alması amaçlanmıştır.   

Tüm bu somut verileri ve yaşanan gelişmeleri yüksek işsizlik oranları ile birlikte değerlendirip 
özetlemek gerekirse; 

-Kamu taşeron işçileri ile özel sektör işçilerinin yarıya yakını ve bu kesimin aile bireyleri ile 
birlikte oluşturdukları büyük toplumsal kesim yaşanan salgına satın alma gücü çok düşük as-
gari ücret geliri (bu kesimin bir kısmı asgari ücretten daha düşük bir gelirle), büyük borç yükü 
ve var olan işini kaybetme tehdidi altında yakalanmıştır. 

-Çalışan kesimin yaklaşık yüzde 90’ı hak ve çıkarlarını savunacak sendikal korumadan yoksun 
durumda bulunduklarından karşılaşabilecekleri sorunları ve hak kayıplarını engelleyebilecek 
direnç mekanizmalarını devreye sokmaları oldukça güçleşecektir. 

-Böyle bir ortamda iktidarın toplumsal rıza üretmesi ve tüm kararları sermayeden yana ve onun 
çıkarları doğrultusunda alması büyük ölçüde kolaylaşacaktır. 

COVİD-19 salgınının 12 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak 
ilan edilmesinin ardından ülkemizde yürürlüğe sokulan tüm yasal düzenlemeler ve fiili uygu-
lamalar sermayenin korunması yönünde olmuş, çalışanlar ekonomik ve sağlık açısından bü-
yük risklerle baş başa bırakılmıştır. Bu durum karşı karşıya kalınacak sorunların ve yaşanacak 
kayıpların artmasına neden olduğu gibi zorlu mücadelelerle elde edilmiş ekonomik ve sosyal 
hakların kaybını da beraberinde getirmiştir.

GELİRLİ ŞİİR

İstanbul’dan ayva da gelir, nar gelir,
Döndüm baktım, bir edalı yar gelir

Gelir desen dar gelir
Günaşırı alacaklılar gelir.

Anam anam,
Dayanamam,

bu iş bana zor gelir.
                   

Orhan VELİ
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COVİD-19 SALGINININ İŞ KAZASI VE MESLEK 
HASTALIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Av. Dilek GÜZEL 1 

Ülkemizin ve çalışma hayatının en önemli sorunlarından birisi de 
işçi sağlığı ve güvenliği uygulamaları, iş kazası ve meslek hasta-
lıkları sonucu meydana gelen ölüm, yaralanmalar ve hastalıklar 
olmuştur. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve pandemi ilan edilme-
sine neden olan Covid-19 virüsü nedeniyle, bireysel ve toplumsal 
sağlığımız ve yaşamımız açık tehdit altında iken, her kesimden 
“evde kal” çağrıları yapılıp, sokağa çıkma yasakları ilan edilirken, 
çalışmaya devam eden işyerlerinden işçi sağlığı ve iş güvenliği 
uygulamalarının sözde kaldığı, hastalanan, vefat edenlerin haber-
lerinin geldiği bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin,  bireysel ve 
toplumsal yükü de sorumluluğu da hiç olmadığı kadar fazla. 

“Gerek salgın döneminde çalışmaya devam eden gerek salgın nedeniyle işe ara verdikten son-
ra; bir işçinin Covid-19 testinin pozitif çıkması ya da hastalık belirtileri göstermesi, bu virüse 
bağlı hastalıklar nedeniyle işe devam edememe ve ölüm hali, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası yasası açısından nasıl değerlendirilmelidir?” sorusu bu günlerde sık 
karşılaşılan sorulardan birisi.  

Mevzuatımızda, iş kazası kavramının geniş olarak ele alınması,  5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda bir olayın iş kazası sayılması için ilgili olayın, işçinin işi 
ile ilgili olması şartının aranmaması ve Yargıtay içtihatları uyarınca işçinin işyerinde kalp krizi 
geçirmesinin, domuz gribine yakalanmasının iş kazası olarak nitelendirilmiş olması dikkate 
alınarak, işçilerin 5510 sayılı Kanun Madde 13’te sıralanan hallerden birinin gerçekleşmesi 
suretiyle Covid-19 virüsüne bağlı hastalık-ölümle karşılaşmalarının iş kazası olarak kabul edi-
lebileceği değerlendirilmektedir.
 
Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu 07.05.2020 tarih, 2020/12 sayılı Genelge yayınlayarak Co-
vid-19 virüsüne bağlı hastalık ve ölümleri “iş kazası” statüsünden çıkararak,  Covid-19 virüsü-
nün bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirtti.  İş kazasının tanımının 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılmış 
olması, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yasalarda belirtilen tanımlara uygun olarak gerçekleşen 
bir olaya genelge ile ‘iş kazası değildir’ deme hak ve yetkisi bulunmaması, bu genelgenin ak-
tüeryal dengeler ve siyasi saiklerle çıkarılmış olmasının kuvvetle muhtemel olması, özellikle 
covid-19 virüsüne bağlı ölümlerde ciddi hak kayıplarına neden olacak olması ve açılacak dava-
ların yıllar sürecek olması gibi nedenlerle bu genelge hukuka açıkça aykırı ve kabul edilemez 
niteliktedir. 

Bu çalışma kapsamında, gerek çalışmaya devam eden gerekse salgın nedeniyle işe ara ver-
dikten sonra kuluçka döneminde, bir işçinin Covid-19’a yakalanması halinin iş kazası olarak 
değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, bu değerlendirmenin sonuçları ve işveren açısından 

1 İzmir Barosu Üyesi
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sorumluluğun doğup doğmayacağı, 5510 ve 6331 sayılı yasalar ile Yargıtay uygulaması açısın-
dan değerlendirilecektir.

MEVZUATTA İŞ KAZASI NASIL TANIMLANIYOR?

İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesinde:

“a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere 
gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigorta-
lının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meyda-
na gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren” olay; 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3. Maddesinin g bendinde ise “işyerinde veya 
işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen 
ya da bedenen engelli hâle getiren olay” olarak tanımlanmıştır (3/1, g).

Ortaya çıkan olayda, buna bağlı olarak zarar derhal gerçekleşebileceği gibi, Covid-19’un ne-
den olduğu salgın olayında görüldüğü şekilde, daha sonra da ortaya çıkabilmektedir. İster ani-
den ortaya çıksın ister sonradan, oluşan zarar ile olay arasında uygun illiyet bağı bulunması 
durumunda, olayın Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından iş kazası kabul edilmesi ve buna 
bağlı olarak da çalışanların COVİD-19 testinin pozitif çıkması halinde işyerlerinden iş kazası 
bildirimi yapılması gerekmektedir. Bu iş kazasını geçiren kişilerde, takip eden süreçte eğer 
COVID-19 virüsüne bağlı hastalıklar gelişirse bu durumun da iş kazasına bağlı olarak geliştiği-
nin kabul edilmesi gerekecektir.  Zira yapılan araştırmalarda, COVID-19 geçirenlerde akciğer 
ve kalpte kalıcı hasarlar oluştuğu basına yansımakta olup, virüsün hangi kalıcı hasarlara yol 
açtığı konusunda henüz bilimsel veriler bulunmamaktadır.

YARGITAY’IN H1N1 KARARI, COVİD-19 VAKALARI İÇİN VERİ

Zararın sonradan ortaya çıkması ve uygun illiyet bağı ile ilgili olarak, Yargıtay 21. Hukuk 
Dairesi, 15.04.2019 Tarih,  2018/5018 E. 2019/2931 K. Sayılı kararı ile: “… Yasada iş kazası, 
sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olay olarak tanımlan-
dığından, olayın etkilerinin bir süre devam ederek zaman içinde artması ve buna bağlı olarak 
sonucun daha sonra gerçekleşmesi mümkündür…

Yasanın iş kazasını sigortalıyı zarara uğratan olay biçiminde nitelendirmiş olması illiyet (ne-
densellik) bağını iş kazasının bir unsuru olarak ele almayı gerektirmiştir. Ne var ki, burada 
aranan “uygun illiyet (nedensellik) bağı” olup, bu da yasanın aradığı hal ve durumlardan her-
hangi birinde gerçekleşme olgusu ile sonucun birbiriyle örtüşmesi olarak anlaşılmalı, yasada 
olmadığı halde, herhangi başkaca kısıtlayıcı bir koşulun varlığı aranmamalıdır… 

Somut olayda, tır şoförü olan davacı murisinin 26.11.2009 tarihinde davalı işveren tarafın-
dan Ukrayna’ya sefere gönderildiği, 11.12.2009 tarihinde Türkiye’ye giriş yaptığı, Adli Tıp 
Kurumu raporunda, H1N1 virüsünün kuluçka süresinin 1-4 gün arasında değiştiği, murisin 
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13.12.2009 tarihli hastaneye başvurusunda belirttiği şikâyetlerin hastalığın başlangıç belirtileri 
olduğu takdirde hastalığın bulaşmasının bu tarihten 1-4 gün öncesinde gerçekleşmiş olacağı-
nın bildirildiği, buna göre davacı murisinin, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle 
Ukrayna’ya yapılan sefer sırasında bulaştığı yukarıda belirtilen rapor kapsamından anlaşılan 
H1N1 virüsüne bağlı olarak, daha sonra meydana gelen ölümünün iş kazası olarak kabul edil-
mesi gerektiği açıktır.” şeklinde karar vermiştir.2 
 
COVİD-19 SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN MESLEK HASTALIĞI SAYILMALIDIR

Meslek hastalığı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3. Maddesinde: “Mesleki 
risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık” (m.3/I-ı) olarak tanımlanırken,  5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. Maddesinde: “Sigortalının çalış-
tığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yü-
zünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri” (m.14/1) 
olarak tanımlanmış ve maddenin devamında:
 
“Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;
a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenle-
nen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi, 
b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî so-
nuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi sonucu Kurum 
Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur…
Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, Kurumun denetim ve kont-
rol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla yaptırıla-
bilir.

Hangi hallerin meslek hastalığı sayılacağı, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve 
içeriği, verilme usulü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Kurum ta-
rafından çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında her-
hangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, 
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.”  düzenlemesine yer verilmiştir.  

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin “ta-
nımlar” başlıklı 4. maddesinin i bendinde “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 özürlülük hâlleri” olarak tanımlanmış,  17. 
maddesinde  “1) Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten fiilen 
ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra meydana çıkması hâlinde sigortalının mesleğinden 
ileri geldiğinin kabul edileceği Meslek Hastalıkları Listesine (Ek-2) göre tespit ve tayin” edile-
ceği belirtilmiştir. Yönetmeliğin 18. maddesinde, meslek hastalıklarının “Meslek Hastalıkları 
Listesi”nde:

a) A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları,
b) B Grubu: Meslekî cilt hastalıkları,
c) C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer meslekî solunum sistemi hastalıkları,
ç) D Grubu: Mesleki bulaşıcı hastalıklar,
d) E Grubu: Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları,

2 http://www.calismatoplum.org/sayi64/xyz/13-37.pdf
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olmak üzere beş grupta toplandığı belirtilmiştir. Söz konusu yönetmeliğin Ek 2 listesinde Co-
vid-19 virüsünün neden olduğu hastalıklar bulunmamakta ise de,   yönetmeliğin  “Mesleki 
Bulaşıcı Hastalıklar” başlıklı 19. maddesinde “(1) Meslekî bulaşıcı hastalıklar Listesinin “D 
Grubu”nda yer alan bulaşıcı hastalıkların, görülen işin gereği olarak veya işyerinin özel koşul-
larının etkisiyle oluşması ve enfeksiyonun laboratuvar bulguları ile de kanıtlanması gereklidir.

(2) Bu listede yer almayan fakat görülen iş ve görev gereği olarak bulaştığı kesin olarak sapta-
nan diğer bulaşıcı hastalıklar da meslek hastalığı sayılır. Bu husustaki teşhisin laboratuvar de-
neyleriyle kanıtlanması gereklidir. Hastalığın en uzun kuluçka süresi yükümlülük süresi olarak 
alınır.” düzenlemesine yer verilmek sureti ile yönetmeliğin eki listede yer almayan Covid-19 
benzeri bulaşıcı hastalıkların meslek hastalığı sayılması için listede yer alma koşulundan ayrık 
bir düzenleme yapılmıştır. 

Dolasıyla görülen iş ve görev gereği olarak Covid-19 virüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanları 
açısından her hangi bir maruziyet süresi aranmaksızın bu hastalığın meslek hastalığı sayılma-
sında, kanunen bir engel bulunmamaktadır. Bütün bu nedenlerle, görülen iş ve görevleri ne-
deniyle Covid-19 testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarının, yakalandıkları Covid-19 hastalığının 
meslek hastalığı olarak kabulü gerektiği kanısındayım. 
Nitekim, The National Employment Accident İnsurance Institute Of Italy (INAIL) tarafından 
da Covid-19’un doktorlar, hemşireler ve öteki sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak sa-
yılması gerektiği kabul edilmiştir. (https://ww1.issa.int/news/can-covid-19-be-considered-oc-
cupationaldisease)3  

Ancak uygulamada, gerek doktrin gerek uygulayıcılar tarafından, sağlık çalışanları yönünden 
Covid-19 virüsüne bağlı rahatsızlıkların iş kazası mı meslek hastalığı mı olarak kabul edileceği 
konusunda fikir birliğinin olmadığı tartışmalara yansımıştır. 

Dolayısıyla, gerek iş kazası ve meslek hastalığı kavramlarının iç içe geçtiği durumların söz 
konusu olması gerek her olayın kendi içinde değerlendirilmesi gereği, uygulamada yaşanan 
belirsizlik ve SGK’nın 2020/12 sayılı genelgesi ile Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık 
olduğunun belirtilmesi dikkate alındığında, hak kaybı olmaması açısından sağlık çalışanları 
açısından da, Covid-19 testinin pozitif çıkması veya klinik bulgu olması halinde anlık iş kazası 
bildirimi yapılmasının uygun olabileceği değerlendirilmektedir.4 

HASTALIK SİGORTASININ SAĞLADIĞI HAKLAR DAHA SINIRLI

Yasanın 16. maddesinde “İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar: 
a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği veril-
mesi, 
b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması,
d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi. 
e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.” olarak 
belirtilmiştir. 

Bu durumda, işverence olayın iş kazası olarak bildirilmesi halinde sigortalıya, sigortalı olarak 

3 Av. Hacer Tuna Eşitgen/14.04.2020 tarihli çalışması.
4 İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimleri Komisyonu açıklaması
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çalışması vs. hiçbir şart aranmaksızın, sağlık yardımlarının yanı sıra, raporlu olduğu ve çalı-
şamadığı her gün için, yasanın 17. ve 18. maddelerine göre hesaplanacak geçici iş görmezlik 
ödeneğinden yararlanması, hastalığın ilerlemesi ile akabinde bir maluliyet durumunun ortaya 
çıkması ve  SGK Sağlık Kurulunca sigortalının meslekte kazanma gücünün en az % 10 ora-
nında azalmış bulunduğunun tespit edilmesi halinde, sürekli iş görmezlik ödeneği bağlanması 
gerekmektedir. Yine sigortalının Covid-19 virüsüne bağlı ölümü halinde, yasanın 20. maddesi 
gereğince, sigortalının hak sahiplerine (eş- şartları var ise çocuk, anne ve babasına), 17. madde 
gereğince tespit edilecek aylık kazancının yüzde 70’i, 55. maddenin ikinci fıkrasına göre gün-
cellenerek 34. madde hükümlerine göre ölüm geliri bağlanması söz konusu olacaktır. 

Belirtmek gerekir ki, 5510 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince, 4’üncü maddenin birinci fık-
rasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine gelir bağlanabilmesi için, kendi 
sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının 
ödenmiş olması zorunludur.  

Olayın iş kazası-meslek hastalığı olarak değil de bulaşıcı hastalık olarak kabul edilmesi halinde 
ise, 30 gün prim ödeme koşulunu sağlayan işçiler Genel Sağlık Sigortası kapsamında hastalık 
yardımından yararlanabilecekler, şartları var ise geçici iş göremezlik ödeneği de alabilecekler-
dir.

Covid-19’a bağlı ölümlerin iş kazasına bağlı ölüm değil de normal bir ölüm olarak kabul edil-
mesi halinde ise, ölüm sigortasıyla iş kazası meslek hastalıkları sigortasının hak sahiplerine ay-
lık gelir bağlama prosedürleri farklı olduğundan ölenin yakınları açısından ciddi hak kayıpları 
söz konusu olacaktır. Zira hastalığa bağlı ölüm halinde, ölenin yakınlarının ölüm sigortasından 
faydalanabilmeleri için belli bir süre prim ödeme ve sigortalılık süresi koşulu var iken, iş kazası 
meslek hastalıkları sigortasından faydalanabilmek için böyle bir sınırlandırma olmadığı gibi, 
kişinin belli bir süre çalışması, hatta kazanın meydana geldiği anda sigortalı çalışması şartları 
dahi aranmamakta, herhangi bir şarta tabi olmaksızın doğrudan doğruya hak sahiplerine iş 
kazası ölüm geliri bağlanması söz konusu olmaktadır. Ayrıca, bazen iş kazası meslek hasta-
lıkları sigortası ile ölüm sigortasının da çakışması söz konusu olmakta, hak sahiplerine hem iş 
kazası-meslek hastalıkları sigortasından hem de ölüm sigortasından gelir bağlanması mümkün 
olmaktadır. Dolayısıyla, Covid-19’a bağlı ölüm, normal ölüm kapsamında değerlendirilirse, 
hak sahiplerine ya hiç gelir bağlanmayacak ya da daha düşük gelir bağlanacaktır.

Bu nedenle, ilgili çevreler -sendikalar, meslek odaları- SGK’nın Covid-19’a bağlı ölümleri iş 
kazası saymamasının, daha düşük aylık bağlama ve dolayısıyla kurumun aktüeryal dengeleri 
açısından alınmış bir karar olduğu gerekçesiyle eleştirmektedir. İşçilerin 5510 sayılı Kanun’da 
belirtilen hallerden birinin gerçekleşmesi suretiyle Covid-19 virüsüne yakalanmaları halinde, 
işverenlerce iş kazası bildirimlerinin yapılmalı, bunun yapılmaması halinde sigortalı veya hak 
sahipleri tarafından SGK’ya iş kazası şikayeti  yapılmalı,  talebin reddi halinde hukuksal süreç 
başlatılmalıdır. 

İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 

Pandemi olarak nitelendirilen salgın hastalığın, SGK açısından iş kazası/meslek hastalığı ola-
rak kabul edilmesi her şart ve koşulda işverenin sorumluluğunu gerektirmemekle birlikte, işve-
ren davranışı ile meydana gelen zarar arasında uygun illiyet bağının (sebep-sonuç ilişkisinin) 
bulunması halinde işverenin gerek işçisine gerekse işçinin vefatı halinde hak sahiplerine karşı 
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sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Anayasa’nın 12/1 ve 15/2 maddeleri gereğince, işveren işçiye zarar verici her türlü davranıştan 
kaçınmak, işçinin hayatını, sağlığını, maddi ve manevi kişiliğini korumakla yükümlü olup, 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 114’üncü maddesinde de borçlunun genel olarak her 
türlü kusurundan sorumlu olduğu düzenlenmiştir
. 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak 
önlem alma, alınan önlemleri uygulatma, uygulanıp uygulanmadığını denetleme, önlemlerin 
teknolojinin ve tekniğin gelişimine, risklerin özelliklerine göre geliştirip değiştirmekle yetkili, 
görevli, yükümlü ve sorumlu olanın işveren olduğu düzenlenmiştir. 6331 sayılı Yasa işverene 
genel olarak; mesleki riskleri önleme, bilgilendirme, eğitim verme, eğitim maliyetini karşıla-
ma, risk değerlendirmesi yapma, işyerindeki çalışma ortam ve koşullarının sağlıklı ve güvenli 
olmasını sağlama, çalışanların işyerinde karşı karşıya kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini 
dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlama, denetleme, gerekli araç ve gereç 
sağlama, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli değerlendirerek alınabilecek her türlü ön-
lemi alma,  şartları var ise işyerinde “iş sağlığı ve güvenliği kurulu” oluşturma gibi yükümlü-
lükler getirmiştir. Dolayısıyla işverenlerce, Covid-19 kapsamında sadece mevzuatta belirtilen 
önlemlerin değil, kamuoyunda salgın hastalığa yakalanmayı önlemek için önerilen her türlü 
önlemin alınması gerektiği, çalışma düzenini bu önlemlere uygun olarak kurması gerektiği 
tartışmasızdır. 

Covid-19 virüsüne yakalanan kişilerin hangi organlarında zaman içinde ortaya çıkabilecek so-
runlar yaşayıp yaşamayacağı, yaşayacaksa nasıl sorunlar yaşayacakları, bu sorunların çalışma 
gücüne etkisinin ne olacağı bilinmemekte olup, işverenin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 
üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi, iş kazasının, meslek hastalığının ve buna 
bağlı olarak zararın meydana gelmesinde kusur ve ihmalinin bulunması halinde, Sosyal Gü-
venlik Kurumu tarafından karşılanmayan maddi zararın ve ayrıca manevi zararın giderilmesi 
yükümlülüğü bulunmaktadır.

Burada çalışanın söz konusu salgın hastalığa iş yerinde çalışırken mi yoksa iş yerine gidiş 
gelişi esnasında mı yakalandığı tartışması yapılmaktadır. Covid-19’un kuluçka süresinin uzun 
olması ve çok hızlı şekilde başka birine bulaşıyor olması sebepleriyle çalışanın Covid-19’a ne 
zaman, nerede, nasıl, kimden veya hangi sebepten yakalandığının tespiti günümüz tıp teknolo-
jisinde pek mümkün görünmemekte olup, her olayın kendi koşulları içinde değerlendirilmesi 
ile işverene kusur atfedilebileceği gibi kaçınılmazlık unsurundan da söz edilebilmesi mümkün 
olacaktır. 

Son olarak belirtmek gerekir ki; Dünya Sağlık Örgütü’nün “pandemi” ilan ettiği, başta Sağlık 
Bakanlığı olmak üzere tüm devlet kurumlarından, Bilim Kurulu’ndan “evde kal” çağrılarının 
yapıldığı, eğitim ve yargı sisteminin dahi evden çalışma şekline dönüştüğü, yargısal sürelerin 
durdurulduğu,  sokağa çıkma yasaklarının getirildiği, şehirlere giriş çıkışların yasaklandığı, 
virüsün bulaşmaması için mutlak temassızlığın önerildiği, esnek çalışma, evden çalışma, kısa 
çalışma vs. yöntemlerin uygulandığı bir ortamda toplu olarak çalışılan, yemek yenilen, servise 
binilen işyerlerinde çalışan işçilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması halinde, fiili karine 
olarak, bulaşı işyerinden aldıklarının ve bunun iş kazası olduğunun kabulünün hukuka, hak ve 
nesafete uygun olacağı,  işverence ilmin ve fennin gerektirdiği her türlü önlemin alındığının 
ve karinenin aksinin ispatlaması halinde işverenin sorumluluğunun söz konusu olmayacağının 
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kabul edilmesi gerektiği kanaatinde olduğumu belirtmek isterim. 

Hepimizin sağlıklı günlere uyandığı ve hiçbir çalışanın iş kazasına-meslek hastalığına maruz 
kalmadığı günlerde buluşmak dileği ile…  

Soma katliamının üzerinden 6 yıl geçti ve bu süreç boyunca ailelerin acısı hiç dinmedi 
çünkü adalet mekanizması onlar için işlemedi, işletilmedi. Asıl katiller beraat ederken 
sorumluların bir kısmı yargılandı ve verilen düşük cezalardan sonra çıkarılan infaz ya-
sası ile birlikte “af” yolu da açılarak 301 madenci ile birlikte aileleri de bir kez daha 
öldürüldü. 

Ve maalesef, 301 kişinin öldüğü 176 kişinin yaralandığı bir katliamdan hiç ders çıkarı-
lamayarak maden ve inşaat işçileri başta olmak üzere birçok işçi iş güvenliğinin sağlan-
madığı koşullarda canları pahasına çalıştırılmaya, kimi zaman ise ölüme terk edilmeye 
devam ediyor.

Bugün Soma faciasıyla başlayan çığlık 301 madenci ile birlikte unutulsun istense de 
tüm sorumlular hak ettikleri cezaları alana kadar ve işçilerin iş ve can güvenliği sağla-
nana kadar bu çığlığı hatırlatmayı sürdüreceğiz.

Sermaye sınıfı için her ne pahasına olursa olsun cezasızlık kültürünü savunanlara, So-
ma’da olduğu gibi iş güvenliği yatırımlarının aksatılmasından ve üretim zorlamasından 
patron değil de alt düzeydeki çalışanlar sorumluymuş gibi davrananlara, Soma faciasın-
da oğlunu kaybetmiş bir babanın sözleri ile sesleniyoruz; 

“Sahi size adalet lazım olmayacak mı ?”
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28 NİSAN DÜNYA ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI 
GÜNÜNDE HAYATI YAVAŞLAT SALGINI DURDUR !!!

İzmir İşçi Sağlığı Meclisi

Bilindiği üzere 28 Nisan, 2001 yılından beri ILO tarafından 28 Nisan “Dünya Çalışma 
Güvenliği ve Sağlığı Günü” olarak ilan edilmiştir. Ama çalışanların karşı karşıya kaldıkları 
tehlike ve riskler ve bunların sonucu ortaya çıkan ölümlü iş kazaları ve kalıcı iş göremezlik-
ler devasa boyutlara ulaşmış durumdadır.

Bu yıl 28 Nisan’a tüm dünya emekçileri Covid19 salgınının tehdidi altında girdi. Gelişmiş 
kapitalist ülkelerde şirketlerin, üretimi ve tüketimi olağan şekli ile sürdürme ısrarı, sağlık 
hizmetlerinin özelleştirilmesi binlerce insanın canına mal oldu. 

Türkiye’de ilk koronavirüs (Covid-19) vakasından bu yana hükümet tarafından alınan ön-
lemlerin sınıfsal niteliğinin,  Mart ve Nisan aylarında gerek vakaya yaka-
lanma gerekse ölüm oranların- da işçi sayısındaki artış olarak 
kendini gösterdiğini görüyo- ruz. Çok kısıtlı verilerle dahi, 
salgının başından bugüne kadar en az 128 emekçi, 
Covid-19 nedeniyle iş cinayetlerinde yaşamını 
yitirmiş bulunuyor. Çok sayıda sağlık emekçisi 
de en basit koruyucu malzemeler temin edil-
mediği için Covid-19’a yakalandı. Bugün dahi 
sağlık emekçilerinin test ihtiyacının ve haklı 
taleplerinin giderilme- diğini görüyoruz.

Ayrıca, gelinen noktada salgın süresince işçilerin 
bireysel olarak işten ka- çınma hakkını kullanama-
dıklarını, tam aksine üretim alanlarında koruyucu sağlık 
önlemleri (maske, tulum, fiziki me- safe vb.) alınmaksızın ve işlerinden 
olmamak adına üretime devam etmek zorunda bırakıldıklarını iş cinayetlerinin devam et-
mesinden de anlıyoruz. Bunun nedeni uzun süre hükümet tarafından işten atılmaların yasak-
lanmaması ve bu nedenle geçimini sağlamak zorunda olan işçinin işten atılmaktansa sağlı-
ğını riske atmak zorunda bırakılmasıdır. İlk yapılan kısa çalışma ödeneği düzenlemesinde 
üretimi tamamen duran ya da 1/3 oranında durduğunu belgeleyebilen işletmeler için birçok 
belge istenerek işletmenin durumunun ispatı istenmiş, bu da İŞ-KUR’da gereksiz kuyrukla-
rın oluşmasına yol açmış hatta birçok İş-Kur çalışanının Covid-19’a yakalanmasına da ne-
den olmuştur. Diğer yandan binlerce dosyanın Ankara’da onaylanmasının gerekmesi işve-
renlerin işçilere başvuru yaptık diyerek maaş ödememesinin bahanesi olurken, İŞ-KUR’da 
alt yapının yeterli olmaması vb. nedenlerle sürekli ilave evrak istenmesi on binlerce işçinin 
2 ay ücret alamaması sonucunu doğurmuştur. Üstelik kısa çalışma ödeneğine başvurular 
büyük ölçüde onaylanamamış, işçiler söz konusu yasadan bir türlü faydalanamazken küçük 
işletmeler batma tehlikesi ile baş başa bırakılmıştır.  Öte yandan salgının da yayılması ve 
işten atmaların yaygınlaşması nedeniyle kamuoyu baskısıyla hükümet yeni bir yasal düzen-
leme yapmak zorunda kalmıştır. Muhtemelen “nasıl olsa kısa çalışma ödeneği başvuruları 
dosyaları henüz onaylanmadı, ücretsiz izin başvuruları önündeki engeli kaldıralım” deni-
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lerek patronlar kurtarılarak, işten atma meşrulaştırılmış, aslında işçiler aylık 1.039, TL ile 
sefalete razı edilmek istenmiştir.

Bu rakamla işçinin ücretinin önemli kısmından feragat etmesi sağlanmıştır. Üstelik tüm 
bunlar işten atmaları durduramadığı gibi kısa çalışma ödeneğinin ve ücretsiz izin uygula-
masının işverene dayalı olması nedeniyle kayıt dışı çalışmanın da yaygınlaşmasının önünü 
açmıştır. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanıp işçi maliyetinden kurtulan kimi işletmelerin 
aynı zamanda süre sonunda işten atmayla tehdit ederek işçileri belirli sürelerde ihtiyaç duy-
duğunda çalıştırdığı, aynı uygulamanın ücretsiz izin uygulamasında da özellikle sendikasız 
iş yerlerinde görüldüğü işçi şikâyetlerinden anlaşılmaktadır. Özü itibariyle alınan önlemlere 
baktığımızda sınıfsal ayrım gün gibi ortadadır. İşten atılan ya da ücretsiz izne çıkarılan işçi 
evde kaldığında ailesiyle birlikte açlığa mahkûm edilmiş, evde kalamayan zorunlu çalışan 
işçi ise salgının ilk hedefi haline getirilmiştir. Bu da salgının uluslararası ulaşımı en çok 
kullanan zengin sınıflarla ülkemize taşınan virüsün kademeli olarak başta sağlık emekçileri 
ve sonrasında da fabrikalara yayıldığını göstermekte olup, eğer üretimin tamamen durdurul-
ması dâhil yeterli önlemler alınmazsa salgının hızla işçiler arasında yayılması tehlikesi ile 
karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.
 ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketiyle patronlar için KDV indirimi, teşvik, borç erteleme, 
faiz indirimi, stok finansmanı desteği verilirken, işçilere ise kendilerini korumaları salık ve-
rilmiştir. Bu maliye politikalarıyla hedefin, işçinin ve yoksulların sağlığı göz ardı edilerek, 
kaynakların, şirketleri ayakta tutmak için seferber edileceği açıkça ortaya konulmuştur. Ko-
ronavirüs salgını sınıfsal uçurumu daha da derinleştirmektedir. Halkın ve işçilerin sağlığını 
ilgilendiren böyle bir durumda ülkede ‘sağlık seferberliği’ ilan edilmesi gerekirken emekçi-
lerin sağlığı ve canı hiçe sayılmaktadır.

Bu dönemde iki ana talep işçiler için öne çıkmaktadır: 

1-Başta sağlık emekçileri olmak üzere, evden çalışanlar dâhil faal işçilerin, SARS-Cov-2 
virüsü ile bulaşma sonucunda maruz kalacakları Covid-19 Hastalığını; “iş kazaları sonu-
cu gelişen ölümcül seyirli mesleki bulaşıcı hastalık”, ölümleri de; “iş cinayeti” olarak 
değerlendiriyoruz. Bu süreçte emek örgütlerimizin ve tüm işçilerin bu talebi savunması 
önemlidir.

2- Gelinen noktada, halkın sağlığı için üretimi sürdürmenin zorunlu olduğu sektörler dışında 
işyerlerinde üretim durdurulmalı ve işçiler salgının kritik evresi bitinceye kadar ücretli-idari 
izinli sayılmalı, buna bağlı olarak güncel pratikte işyerlerindeki duruma göre (covid-19 has-
tası olan, sendikalı/sendikasız, irade konabilecek işyerleri ve işkolları vb.) yasal süreçlere 
bağlı adımları atarak işçilerin örgütlü biçimde 6331 sayılı yasada belirtilen kaçınma hakkını 
kullanabilmeleri için çalışma yapılması gerekmektedir.

Salgının bir sınıf sorunu olduğu, koronavirüsün ikinci ayında izlenen politikalar ve geliş-
meler ile ortaya çıktı. Hasta ve ölüm oranlarının en fazla üretim merkezlerinin bulunduğu 
işçi yoğun kentlerde görülmesi, salgının bir işçi sınıfı hastalığı/sınıf sorunu oluşunu daha da 
pekiştirdi. Salgının ikinci ayında sermayeyi koruyan ve işçi sınıfını sürü bağışıklığına iten 
politikalar, virüsün işyerlerinde ve işçilerin yaşam alanlarında hızla yayılmasına sebep oldu. 
Bu süreçte;
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• Maske krizi, halk sağlığını korumak için izlenen politikaların yetersizliğini ve plansızlı-
ğını kanıtladı. Maske satımı ve dağıtımının yasaklanmasının ardından hükümet maskeleri 
bedava dağıtacağını ilan etti. Ne var ki, maske dağıtımının bile organize edil(e)memesi 
sonucunda maske satışı serbest bırakıldı. Bu da, salgın sürecinde halkın en temel sağlık 
ihtiyaçlarının dahi karşılanamadığını gösterdi.
• Salgının ikinci ayında bir yandan ‘evde kal’ çağrıları devam ederken, diğer yandan hafta 
sonları ve resmi tatilleri kapsayan sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Ancak ‘üretmeye mec-
buruz’ anlayışıyla işçiler bugünlerde de işyerlerine gönderilmeye devam edildi. Adana’da 
sokağa çıkma yasağında polisin, dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle Suriyeli tekstil işçisi 
genci vurarak öldürmesi, salgın koşullarında işçilere dayatılan çalışma rejiminin ve çalış-
mak zorunda olanların “ölüm” cenderesini resmetmekteydi.

• 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda sosyal mesafe gerekçesiyle polis tarafından DİSK üyeleri gö-
zaltına alınırken; şantiyelerde, tarlalarda, tersanelerde ve pek çok işyerinde işçiler dip dibe 
çalıştırılmaya devam edildi. Cumhurbaşkanı, sokağa çıkma yasağının olduğu günde ziyaret 
ettiği şantiyede sosyal mesafe gereği işçileri uzaktan selamlarken, işçilerin sosyal mesafe 
önlemleri olmadan kalabalıklar halinde istiflenmesi, karantina uygulamalarının sınıfsal yö-
nünün ‘normalleşme sürecini’ gösterdi..

• Mayıs tarihli SGK ‘özel’ genelgesiyle işçilerin Covid-19’a yakalanmasının iş kazası ve 
meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmeyeceğine karar verildi. Böylelikle işçilerin sal-
gın günlerindeki hukuki hak arama yollarına ağır bir darbe indirildi.
• Salgının ikinci ayının sonlarında kontrol altına alınmadan ‘normalleşme’ adı altında eko-
nomik hayatın canlandırılması politikaları hız kazandı ve temas riskinin en fazla olduğu 
alanlardan birisi olan AVM’lerin açılması gibi hazırlıklar yapıldı. Bu koşullarda bilim in-
sanları tarafından tartışılan salgının ikinci dalgasının hedefinde doğrudan yine işçilerin 
olacağı açığa çıktı.

Bu noktada üç hususun altını çizmek gerekiyor: 

Birincisi, koronavirüs süreci ile ilgili tüm bilgiler devletin elinde ve devlet ölümlere dair 
hiçbir açıklayıcı bilgi paylaşmamaktadır. Bu anlamda 128 işçi ölümünün ‘en az’ olduğunu 
tekrar vurgulayalım. Bilmediklerimiz ve işçilerin ailelerinin de yaşamını yitirdiğini düşü-
nünce ölenlerin sayısı kat be kat fazladır. Koronavirüs bir işçi sınıfı hastalığı niteliği almıştır.

İkincisi, ölen emekçilerin yaş ortalaması 50’dir. Bu durum işçiler içinde kronik rahatsız-
lıkların çok yaygın olduğunun bir göstergesidir. Şeker, tansiyon, kalp rahatsızlıkları başta 
olmak üzere insanlarımızda kronik rahatsızlıklar 40’lı yaşlarda başlamaktadır. Emeklilik 
tartışmasını yaparken bu durum bir kez daha göstermiştir ki emeklilik yaşı ve prim gün 
sayısı düşürülmelidir.

Üçüncüsü, iş cinayetleri raporlarında ölen işçilerin oranı yüzde 1-2 iken koronavirüs ne-
deniyle çalışırken ölen sendikalı işçilerin oranı yüzde 15’tir. Bu durum, pratiklerini sürekli 
paylaştığımız sendikalar (ve sendikal merkezler) dışında hâkim sendikal anlayışın üyelerini 
dahi koruyamadığını göstermektedir.



İzmir Barosu

86

Sendikaların ve odaların rapor ve tespitleri ile basına yansıyan ve işyerlerinden ulaşan bil-
gilere göre, salgının ikinci ayı olan 11 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında en az 204 işyerinde 
13 bin 43 işçide Covid-19 hastalığı tespit edildi. Basına ya da sendikaların raporuna yan-
sımayan, işyerlerinden bilgi alamadığımız özellikle sendikasız, güvencesiz ya da kayıt dışı 
çalışan işçileri göz önüne aldığımızda, işyerlerinde salgının yaygınlığının gerçek boyutları 
ortaya çıkacaktır.

Bu noktada işçilerin sağlığının korunması için 12 acil talebimiz şunlardır:

1- Patronların, ekonomik kaybı gerekçe göstererek işçileri işten çıkarmaları, zorunlu ücret-
siz izin ve zorunlu yıllık izin kullandırması yasaklansın.
2- Çalışma saatleri, ücretler ve haklarda bir kayıp olmaksızın en çok günlük 6 saat olacak 
biçimde sınırlandırılsın. Çalışma süresinin kısaltıldığı işyerlerinde patronların bu süreleri 
işçilerin izinlerinden düştüğü hukuksuz uygulamalarına son verilsin.
3- Kişisel hijyen ve korunma malzemeleri işçilere ve halka ücretsiz olarak dağıtılsın. İşçile-
rin sağlık taramaları yoğunlaştırılsın ve işyerlerinin çalışma organizasyonu, salgında hijyen 
kuralına göre düzenlensin.
4- Özellikle tuvalet, yemekhane, ortak çalışma ve dinlenme alanlarının kullanımı acilen dü-
zenlensin. Sık ve ortak kullanılan yemekhane, soyunma odası, dinlenme odası, tuvalet gibi 
alanların temizliği ile işçi servisleri ve şehir içi toplu ulaşım araçlarının hijyeni sağlansın.
5- Sağlık ücretsiz ve herkesçe erişilebilir hale getirilsin. Testler ve muayeneler kamu hasta-
nelerinde ve özel hastanelerde ücretsiz olarak yapılsın.
6- Kendisi ve yakını virüs nedeniyle karantinaya alınan işçi hastalık süresi kapsamında ol-
sun ve bu süredeki gelir kaybı önlensin. Enfekte işçilerin işten atılması yasaklansın.
7- Temel gıda ve hijyen yardımı karşılansın, gıda ve hijyen ürünlerine yapılan fahiş zamlar 
geri çekilsin, temel gıda malzemelerinde KDV sıfırlansın. Kontrolsüz fiyat artışına karşı 
ihbar ve denetim mekanizması kurulsun.
8- Elektrik, su, doğalgaz, tüketici kredisi ve prim borçları ertelensin, salgın süresince temel 
hizmetler ücretsiz olsun.
9- Alınan karar ve tedbirlerin yalnızca kamunun bir bölümünde değil, özel sektör, kayıt dışı 
sektör ve 50’den az çalışanı olan işyerlerinde de uygulanması ve yaptırımı sağlansın, gerekli 
önlemlerin alınmadığı işyerlerinin bildirimi için ihbar hattı kurulsun.
10- Koronavirüsün en riskli yaş grubunu oluşturan 50 yaş ve üstü işçilere salgın bitene ka-
dar izin hakkı tanınsın, en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkarılsın.
11- Hangi şehirde kaç hastanın teşhis edildiği, kaç kişinin hayatını kaybettiği gibi bilgileri 
öğrenme hakkımız var. Bu bilgiler halkla açık ve şeffaf biçimde paylaşılsın.
12- Tüm bu maddeleri de içeren ana talebimiz ise, bu süreçte işçilerin sağlığı için, üretimi 
sürdürmenin zorunlu olduğu sektörler dışında işyerlerinde üretimin durdurulması ve salgı-
nın kritik evresi bitinceye kadar işçilerin ücretli izinli sayılmasıdır.

Yaşamak ve yaşatmak için; birlik, mücadele ve dayanışma zamanı…
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7244 SAYILI KANUN UYARINCA İŞVERENİN İŞÇİYİ 
ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMA YETKİSİ VE SINIRLARI

Dr. Öğr. Üyesi Erhan BİRBEN 1 

GİRİŞ 

Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra 
tüm dünyaya yayılarak pandemi haline dönüşen COVİD19 sal-
gını nedeniyle sosyal yaşama çeşitli kısıtlamalar getirilmiştir. Bu 
kısıtlamalar neticesinde insanların eve kapanması, ekonomik ta-
lepte ciddi bir gerilemeye yol açmış, buna bağlı olarak tüm dün-
yada ve ülkemizde işletmeler “zincirleme” olarak bu durumdan 
olumsuz etkilenmişlerdir. Öyle ki, söz gelimi bir fabrikada üretim 
kapanınca bu fabrikanın temizlik işini üstlenmiş olan alt işveren 
şirket de bu hizmeti müşterisi olan fabrikaya “satamaz” hale gel-

miş ve bunun sonucunda kendi işçisine iş veremediği için kısa çalışma, ücretsiz fesih ve en son 
çare olarak iş sözleşmesinin feshi gibi iş gücü fazlalılığını gidermeye yönelik araçlara başvur-
mak zorunda kalmıştır. İşverenden ücretini alamayan işçi, tarafı olduğu sözleşme ilişkilerinden 
(kredi sözleşmesi, kira sözleşmesi vs) doğan ödeme yükümlülüklerini yerine getiremez hale 
gelmiştir. Bu suretle salgının olumsuz ekonomik etkisi tüm topluma sirayet etmiştir.  

Yaşanan bu olumsuz tablonun çalışma yaşamı başta olmak üzere, değişik alanlardaki etkisini 
izale etmek amacıyla 16 Nisan 2020 tarihinde 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Sal-
gınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kabul edilmiş ve 17.04.2020 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Sözü edilen yasa ile çalışma yaşamını ilgilendiren dört önemli düzenleme yapılmıştır:

1.Nakdi Ücret Desteği: Yasanın 7. maddesi ile İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 
24. Madde uyarınca “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla bir-
likte, 4857 sayılı Kanun`un 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 işsiz-
lik 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”

2.Kısa Çalışma Ödeneğinin Uygunluk Tespiti Beklenmeksizin Ödenmesi: Yasanın 8. Mad-
desi ile İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 25. Madde uyarınca “Yeni koronavirüs 
(Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurula-
rı için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda 
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kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir”.

3.İşverenler İçin Fesih Yasağı: Yasanın 9. Maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 
10. Maddenin 1. fıkrası uyarınca “Bu Kanunun 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 hükümle-
rinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren 
tarafından feshedilemez”.

4.İşçiyi Ücretsiz İzne Çıkarma Yetkisi: Yasanın 9. Maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’na ekle-
nen Geçici 10. Maddenin 2. fıkrası uyarınca “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. 
Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih 
hakkı vermez”.

Yukarıda sayılan düzenlemeler geçici bir süre için alınmış önlemler olsa da, işçi-işveren iliş-
kisinde bu yasa hükümlerinin uygulanması esnasında doğabilecek bir ihtilafın yargı organları 
önüne intikal edebilecek olması nedeniyle, bu hükümlerin yürürlük süresinin bitiminden sonra 
dahi tartışılmaya devam edileceği kuşkusuzdur. Bu nedenle bu yazıda özellikle ücretsiz izin 
uygulaması ve bu yetkinin sınırları incelenmeye çalışılacaktır. 

I.ÜCRETSİZ İZİN KAVRAMI VE ASKI TEORİSİ

Bilindiği üzere, sözleşme teorisi uyarınca karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanı ile kurulan 
bir sözleşmeden doğan borçların ; ani edimli sözleşmede “dönme”, sürekli borç ilişkilerinde 
ileriye etkili “fesih” hakkının kullanılması söz konusu olmadıkça, yürürlükte kaldığı sürece 
sözleşmede kararlaştırıldığı koşullarla ifa edilmesi, ahde vefa ilkesinin (pacta sund servanda) 
bir gereğidir. Bu çerçevede, işlem temelinin çökmesi dışında sözleşmeyle bağlılık çerçevesinde 
tarafların sözleşmeye konu edimlerde tek taraflı olarak değişiklik yapmasına hukuken olanak 
bulunmamaktadır. Söz gelimi, bir taşıma sözleşmesinde taşıma ücreti sözleşme taraflarınca 
götürü bir miktar olarak tayin edildiğinde taşıyıcı, sözleşmenin esaslı noktalarından birisini 
teşkil eden taşıma ücretinin tek taraflı olarak artırılmasını talep edemeyeceği gibi gönderen 
de sözleşmedeki ücretin düşürülmesini isteyemez. Bu temel prensip, iş ilişkisi bakımından da 
kural olarak geçerli olup işçinin veya işverenin kararlaştırılan sözleşme koşullarında tek taraflı 
olarak değişiklik yapması mümkün değildir.

Ancak bir iş ilişkisi kurulduktan sonra, taraflarca öngörülmeyen çeşitli haller nedeniyle iş iliş-
kisinin sürekliliği, tehlike ile karşı karşıya kalabilir. Bu yönüyle iş ilişkisinin dış etkenlere 
karşı göreceli olarak dayanıksız bir akit türü olduğu bilinmektedir. İş ilişkisinde geçici bir ifa 
güçlüğü söz konusu olduğunda, iş sözleşmesinin bu nedenle hemen sona erdirilememesi ve 
ilişkiyi ayakta tutmak için askı teorisi geliştirilmiştir. Askı teorisi uyarınca, iş akdinin askıya 
alınabilmesi için, temelde işçinin iş görme borcu edimine ilişkin olarak  kusursuz geçici ifa  im-
kansızlığı içine düşmüş olması gerekir. Aynı şekilde işverenin de kusursuz olarak ifayı kabulde 
geçici imkansızlık hali içinde bulunması halinde, iş akdinin askıya alınabilmesi gündeme gelir. 
Gerçekten ifa imkansızlığının sürekli (daimi) olması halinde, bu imkansızlık baştan mevcut 
ise sözleşmenin hükümsüzlüğüne (TBK m.27/f.1) yol açarken; sonraki imkansızlık, borçlu ku-
sursuz ise borcuna sona ermesi sonucunu doğurmakta (TBK m.136); borçlu kusurlu ise aynen 
ifa edilmesi gereken borç, tazminat alacağına dönüşmektedir (TBK m.112). Buna karşılık, ifa 
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imkansızlığı geçici ise işçinin iş görme borcunu ifa edemediği ve fesih hakkının ancak belirli 
şartlarla doğduğu ana kadar iş sözleşmesinin askıya alınarak sözleşmeden doğan hak ve borç-
ların ertelenmesi (ötelenmesi) söz konusu olmaktadır. 

İş mevzuatımızda iş akdinin askıya alınmasının tanımı ve koşullarını, hüküm ve sonuçlarını 
düzenleyen genel bir düzenleme bulunmamaktadır. Değişik İş Kanunları ve Türk Borçlar Ka-
nunu’nun hizmet akdine ilişkin hükümleri içerisinde bazı askı halleri ve bunlara bağlanacak 
hukuki sonuçlara yer verilmiştir. Örneğin, Türk Borçlar Kanunu m.409;  Deniz İş Kanunu 
m.14/III, Basın İş Kanunu m.16 gibi. Kanundan doğan askı hallerinde askı halinin şartları 
ve sonuçları genellikle yasa hükmünde düzenlenmiş olduğundan, iş akdinin askıya alınması 
işçi ve işverenin iradesinden bağımsız olarak gerçekleşir. Söz gelimi 6356 sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca, kanuni greve katılan, greve katılmayan veya katıl-
maktan vazgeçip de grev nedeniyle çalıştırılamayan ve kanuni lokavta maruz kalan işçilerin iş 
sözleşmeleri, grev ve lokavt süresince askıda kalır (6356/m.67/f.1) Dolayısıyla yasal grev ve 
lokavt esnasında iş görme borcu ve bunun karşı edimini teşkil eden ücret ödeme borcu grev ve 
lokavt süresi ile sınırlı olarak yerine getirilmeyecek ve yasal greve katılan işçinin iş sözleşmesi 
işveren tarafından feshedilemeyecektir. Görüldüğü gibi burada askı kurumu hukuki sonuçları 
ile birlikte bizzat yasakoyucu tarafından düzenlenmiştir.

Ücretsiz izin, esas itibariyle iş sözleşmesinden doğan iş görme ve ücret ödeme borçlarının baş-
tan belirli veya belirsiz bir süre için yerine getirilmemesi yani iş akdinin geçici süreyle askıya 
alınmasıdır. Ücretsiz izin esnasında işçinin iş görme borcunu yerine getirmesi söz konusu ol-
madığı için, ücrete hak kazanması da söz konusu olmamakta; işveren de iş görme edimi söz ko-
nusu olmadığı için işçiye ücret ödeme borcunu ifa etmekten kurtulmaktadır. Bu suretle ücretsiz 
izin uygulaması iş sözleşmesinin taraflarca iradi olarak askıya alınmasının bir görünüm biçimi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ücretsiz izin tarafların anlaşmasına bağlı olarak uygulandığında, 
süresine de taraf iradeleri ile özgürce karar verilmektedir. Karşılıklı anlaşma temelinde uygu-
lanan ücretsiz izin bakımından azami bir süre bulunmamaktadır. 

II.ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI İLE İŞ KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİ

İşçinin, yasanın vermiş olduğu bir yetkiye dayanılmaksızın yahut da yasal bir askı hali 
(4857/m.24/III, m.25/III) ortaya çıkmamış iken -söz gelimi- piyasa koşullarının kötüye gitme-
si nedeniyle işverenin tek taraflı kararı ile ücretsiz olarak izne çıkarılmak istenmesi halinde, 
çalışma koşullarında bir “değişiklik” meydana gelmektedir. Zira işçi iş görmeye hazır olduğu 
halde, işveren tarafından kendisine iş veril(e)memektedir. Şu halde, mesele, bu “değişiklik”in 
iş mevzuatına göre nasıl gerçekleştirilebileceği üzerinden ele alınmalıdır. Hukukumuzda, iş-
verenin çalışma koşullarında değişiklik yapmak istemesi halinde bunun nasıl yapılabileceği, 
İş Kanunu m.22 hükmünde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Kanuna göre, “İşveren, iş sözleş-
mesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya 
da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye 
yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 
altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik 
önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya 
fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine 
uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümle-
rine göre dava açabilir. Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştire-
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bilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.” 1475 sayılı 
eski İş Kanunu’ndan farklı olarak 4847 sayılı İş Kanunumuz, iş ilişkisinde mevcut bir çalışma 
koşulunda işçi aleyhine olacak tarzda “esaslı” değişiklik yapılmak istenmesi halinde, bunun 
işçinin kabulüne bağlı olduğu esasını benimsemiştir. Şu halde işçi lehine değişiklikler gibi, işçi 
aleyhine olmakla birlikte esaslı olmayan bir değişiklik söz konusu olduğunda, işverenin bunu 
tek taraflı olarak yapabileceği söylenebilir. Söz gelimi, ayni olarak yapılan bir ton kömür yar-
dımı yerine bunun nakdi karşılığının ödenmesine karar verilmesi halinde, buradaki değişiklik 
kural olarak esaslı bir değişiklik sayılamaz. Dolayısıyla bu değişikliğin işçinin kabulüne bağlı 
olduğu ileri sürülemez. Buna karşılık, esaslı bir değişiklik yapılması söz konusu olduğunda 
bu değişiklik işçiye yazılı olarak teklif edilmeli ve işçi tarafından yazılı olarak kabul edilmiş 
olmalıdır. Şayet bu değişikliğe işçi yazılı rızasını açıklamamış ise değişiklik işçi bakımından 
hukuken bağlayıcılık kazanmaz. Dolayısıyla değişiklik yapılmak istenen iş koşulu, işverence 
yapılan tekliften önceki haliyle mevcudiyetini ve geçerliliğini muhafaza eder. Söz gelimi, yılda 
dört defa bir aylık ücret tutarında ödenen ikramiye işveren tarafından ikiye düşürülmek isten-
diğinde, bu durum işçi tarafından kabul edilmedikçe işveren ikramiye ödemesini yılda dört kez 
yapmaya devam etmekle yükümlüdür. Bu ödemeyi yapmayacağını tek taraflı kararı ile ilan 
etmiş olması, herhangi bir hukuki değer taşımaz; özellikle işçinin işten çıkarılma endişesi içe-
risinde işini kaybetmemek için sessiz kalması  zımni bir irade beyanı olarak değerlendirilemez. 
Bu çerçevede işçinin uzunca bir süre ikramiye ödemesine itiraz etmediği gerekçesiyle daha 
sonradan ikramiye talep etmesi, dürüstlük kuralına aykırılık veya hakkın kötüye kullanılması 
olarak kabul edilemez. 

İş şartlarında işverenin esaslı değişikliği tek taraflı olarak hayata geçirmesi halinde;  işçi dilerse 
mevcut iş koşullarında çalışmasını sürdürür, dilerse İş Kanunu uyarınca iş akdini haklı nedenle 
feshedebilir. Gerçekten de 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, “çalışma koşullarının uygulanma-
ması” işçi bakımından bir haklı neden olarak kabul edilmiştir (4857/m.24/II-f). Keza, ücretin 
parça başına ödeneceğinin kararlaştırıldığı iş sözleşmelerinde, işverenin işçiye yapabileceğin-
den az iş vermesi halinde, aradaki fark zaman esasına göre kapatılmadığı taktirde bu durumda 
da işçi iş akdini feshedebilmektedir (4857/m.24/II-f) Görüldüğü üzere, işverenin işin ifası için 
üzerine düşen hazırlık fiillerini yerine getirmemesi ve böylece iş şartlarının uygulanmaması, 
işçiye iş akdini derhal fesih yetkisi bahşetmektedir. 

İş sözleşmesinin, konusu iş olan diğer sözleşmelerden ayrılan bir yönü, işçinin iş sözleşmesinin 
konusu olan işi sözleşmeye uygun olarak ifa etmekle borçtan kurtulması, başka bir söyleyiş 
ile, şçinin işin sonucundan, yani işverenin kar veya zarar etmesinden dolayı sorumluluğunun 
bulunmamasıdır. Yani işçi, eser sözleşmesinde müteahhidin bir eser yaratmayı taahhüt etmesi 
gibi sonuç taahhüt etmez. Böyle olunca işveren zarar etse dahi, iş görme borcunu yerine getiren 
işçinin ücretini ödemekle yükümlüdür. Bu bağlamda, işin ekonomik riskine işveren katlan-
makla yükümlüdür. Ücretsiz izin halinde ise işveren çeşitli durumlarda esasen kendisine ait 
olan ekonomik riski işçiye yüklemekte, bu suretle özellikle genel veya sektörel ekonomik kriz 
zamanlarında karşılaştığı siparişlerin iptali, işlerin azalması gibi  kendisine ait risklerin sonuç-
larından kurtulmak veya hiç değilse kısmen dahi olsa bu sonuçları işçi ile paylaşmak istemek-
tedir. İş sözleşmesinden doğan iş görme borcunu ifa etmeye hazır halde bekleyen işçiye, yasal 
bir askı hali söz konusu olmadığı halde iş verilmemesi suretiyle iş koşullarında esaslı değişiklik 
yapılması, İş Kanunu’nun 22. maddesine açıkça aykırılık teşkil eder. 
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III.7244 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEME ÖNCESİ, TEK TARAFLI 
ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMA UYGULAMASI

Yukarıda belirtildiği üzere, ücretsiz izin durumunda işçi çalıştırılmadığından ve işçiye ücret 
de ödenmediğinden, işçinin iş koşullarında esaslı değişiklik meydana gelmektedir. İşverenin 
işçinin yazılı onayını almadan işçiye iş vermemesi, sözleşmeye aykırılık teşkil etmekte olup 
işveren alacaklı temerrüdünün hukuki sonuçlarına muhatap olmalıdır.  Yargıtay’ın yerleşik uy-
gulaması, işçinin işveren tarafından tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarılmasının iş şartlarında 
esaslı değişiklik teşkil ettiği ve iş akdinin işveren tarafından  işçiye iş verilmemek suretiyle 
zımnen feshedilmiş sayılması gerektiği yönündedir. Görülüyor ki, işverenin iş koşullarında tek 
taraflı esaslı değişikliği işçi tarafından kabul edilmediğinde, iş akdi işveren tarafından eylemli 
olarak feshedilmiş  olduğu sonucu doğmakta olduğundan işçi, ihbar tazminatı ve kıdemli işçi 
olması halinde kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Keza işçi iş güvencesi kapsamında ise 
bu zımni fesih işlemine karşı işe iade davası açmak hakkına sahiptir (4857/m.20)

IV.7224 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK SONRASINDAKİ DURUM 

7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. Maddeye göre, “Bu madde-
nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen 
veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı 
nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez”. Hüküm uyarınca işveren, maddenin ilk 
fıkrasında yer alan  üç aylık süre içinde (17.04.2020-17.07.2020) işçiyi tamamen veya kısmen 
ücretsiz izne çıkartabilir. Esasen iş şartlarında esaslı değişiklik teşkil etmesi nedeniyle, 4857 
sayılı İş Kanunu m.22 hükmü uyarınca işçinin yazılı onayı şartına bağlı olan ücretsiz izin uygu-
laması, işverenin tek başına karar vererek hayata geçirebileceği bir uygulama haline gelmiştir. 
Bu çerçevede, işveren işyerindeki işgücüne olan ihtiyaç doğrultusunda işçilerin tamamını veya 
bir kısmını kısmen veya tamamen ücretsiz izne ayırabilir gözükmektedir. Kanuni düzenlemede 
bu yetkinin kullanılması ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılara yer verilmemiş olduğundan, bazı 
tartışmalı noktalara aşağıda değinilmesi gerekmiştir. 

1.Ücretsiz İznin Aralıksız veya Fasılalı Olarak Kullandırılıp Kullandırılamayacağı

4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. Maddede, işverenin bu maddenin birinci fık-
rasında belirtilen 3 aylık süre içinde işçiyi ücretsiz izne çıkarabileceği belirtilmiş ise de, bu 
yetkinin bir kez kullanılmakla tükeneceğine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle, 
işveren belirlenen 3 aylık süre içinde bir veya birden çok kez işçiyi fasılalı olarak ücretsiz izne 
çıkartabilir; yasada belirtilen 3 aylık dönem içerisinde kalınması kaydıyla, ücretsiz izin olarak 
kullandırılacak sürenin alt ve üst sınırı bulunmamaktadır. Eşdeyiş ile, işveren yasanın yürürlü-
ğe girdiği 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık süre içinde, dilediği süre için bir veya birden 
fazla kez işçiye ücretsiz izin kullandırabilir. 

2. İşçinin Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanıp Kazanamayacağı

4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesi uyarınca, işçi “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, 
işçilerin tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları 
koşulu ile” hafta tatili ücretine hak kazanmaktadır. İşveren tarafından ücretsiz iznin bir tam 
hafta olarak uygulanması halinde, işçinin hafta tatilinden önce İş Kanunu m.63’e uygun ola-
rak haftalık normal çalışma süresinin tamamlamamış olması nedeniyle hafta tatili ücretine de 
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hak kazanamayacağı, anlaşılır bir husustur. Buna karşılık, bir işçinin aynı hafta içinde 5 gün 
çalıştıktan sonra, 1 gün ücretsiz izne çıkartılması durumunda, hafta tatili ücretine hak kazanıp 
kazanamayacağının tartışılması gerekir. İş Kanunu’nun 46. Maddesinde, hafta tatili bakımın-
dan çalışılmış olarak kabul edilecek süreler tek tek sayılmıştır. Yasaya göre, “çalışmadığı halde 
kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen, kanun-
dan veya sözleşmeden doğan tatil günleri, Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri ile bir haftalık 
süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle, hekim raporuyla verilen 
hastalık ve dinlenme izinleri çalışılmış günler gibi hesaba katılır”. Yine aynı maddeye göre, 
“zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç 
gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde, haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta 
tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır”.  Dolayısıyla Geçici 10. Maddenin 2. Fıkrasının 
vermiş olduğu yetki, işveren tarafından geniş olarak yorumlanarak zorlayıcı ve ekonomik bir 
sebep olmadan işçi ücretsiz izne çıkartılmış ise işçi ücretsiz izne çıkarılmak suretiyle hafta tatili 
ücretinden mahrum bırakılamaz; zira kanun bu durumda ücretsiz izin süresinin çalışılmış gibi 
kabul edileceğini hükme bağlamıştır.  Diğer taraftan, bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir 
süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, 24 ve 25 inci madde-
lerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için 
işçilere ödenen yarım ücretin, hafta tatili günü için de ödenmesi kanunen zorunlu olduğu için, 
bu ihtimalde işçiye işveren tarafından Geçici 10. Maddeye istinaden ücretsiz izne çıkarılmış 
olduğu bildirilmiş olsa dahi, işçi bu dönemde ilk haftada yer alan hafta tatili için yarım ücrete 
hak kazanacaktır. Ancak bu ilk bir haftalık süre için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 
Geçici 24. maddesi uyarınca Nakdi Ücret Desteği ödenebilmesi de söz konusudur. Ücretsiz 
izne çıkarılan işçiye, bu ilk haftadaki hafta tatili günü için Türkiye İş Kurumu tarafından öde-
nen nakdi ücret desteğinin tutarı, İş Kanunu m.46 uyarınca ödenmesi gereken yarım ücret 
tutarından daha düşük ise aradaki farkın işveren tarafından tamamlanması gerekir. Zira Geçici 
24. Maddenin İş Kanunu m.41’de yer alan yarım ücret düzenlemesini yürürlükten kaldırdığı 
söylenemez. 

3.Ücretsiz İzin Süresinin Kıdeme Bağlı Haklar Bakımından Dikkate Alınıp Alınamaya-
cağı

Türk hukukunda, iş akdinin askıya alınması halinde bu sürelerin kıdeme bağlı haklar bakımın-
dan dikkate alınıp alınamayacağı;  öğretiyi ve yargıyı öteden beri meşgul etmiştir. Öğretide;  iş 
akdinin askıya alındığı sürelerde iş sözleşmesinin mevcudiyetini koruduğu gerekçesiyle, askı 
süresinin kıdeme bağlı haklar bakımından dikkate alınması gerektiği ileri sürülmekte ise de 
Yargıtay’ın bu konuda ihtiyatlı bir yaklaşım sergilediği bilinmektedir. Yargıtay, kıdem tazmi-
natı bakımından fiilen çalışılan ve kanunen çalışılmış sayılan süreler dışındaki askı sürelerini 
kıdeme dahil etmemekte,  uzun süren istirahatlilik halinde ise bu istirahat süresinin yasal ihbar 
süresi + 6 hafta ile sınırlı olarak dikkate alınacağına karar vermektedir. Yine Yüksek Mahke-
menin kararlık kazanmış içtihadına göre, ücretsiz izin süresinin kıdem tazminatı bakımından 
dikkate alınması mümkün değildir. 

4857 sayılı İş Kanununa eklenen Geçici 10. Madde kapsamındaki ücretsiz izin süresi bakı-
mından ise bu içtihadın uygulanmaması gerektiği düşüncesindeyiz. Her şeyden önce, burada 
söz konusu olan ücretsiz izin, yıllık izindeki yol izni (İşK m.56) veya doğum sonrası izin (İşK 
m.74) örneklerinde olduğu gibi, işçinin talebi üzerine kullandırılan bir ücretsiz izin süresi de-
ğildir. Gerçekten de kendi talebiyle  ücretsiz olarak yol izni veya doğum izni kullanan veyahut 
da yasada bulunmayan ancak işverenin de uygun görmesiyle ücretsiz izne ayrılan işçinin, fiilen 
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çalışmadığı bu sürenin kıdeme bağlı hakları bakımından dikkate alınmaması, anlaşılabilir bir 
husustur. Ancak işçinin talebi söz konusu olmaksızın ve rızası alınmaksızın, tümüyle işvere-
nin kararına bağlı olarak uygulanan işbu ücretsiz izin bakımından, işçinin nakdi ücret desteği 
ödenmesine karşın maruz kaldığı gelir kaybı yanında, kıdem süresi bakımından da hak kaybına 
uğraması, ücretsiz izin uygulamasının yükünün ağırlıklı olarak işçi tarafından üstlenilmesi an-
lamına gelir. Böyle bir durumda fedakarlığın denkleştirilerek, hiç değilse kıdeme bağlı haklar 
bakımından buradaki ücretsiz izin süresinin çalışılmış gibi sayılması gerekir. Diğer taraftan, 
buradaki ücretsiz izin uygulamasında diğer ücretsiz izinlerden farklı olarak, Türkiye İş Kuru-
mu tarafından “nakdi ücret desteği” adı altında bir ödeme yapılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu 
uyarınca, ücretin üçüncü kişi tarafından ödenmesine bir engel bulunmamakta olup yasakoyucu 
Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan bu ödemeyi, ücret olarak vasıflandırmıştır. Şu halde; işçi 
fiilen çalışmamış olsa dahi,  üçüncü kişi tarafından kendisine yasada belirtilen tutarda ücret ye-
rine, ikame edilmiş bir ödemenin yapılmış olması; bu sürenin çalışılmış olarak yorumlanması 
bakımından dikkate alınmalıdır.  

4.7244 sayılı Kanun’un Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Yapılmış  Fesih Bildirimlerinde 
İhbar Önellerinin Durumu ve İşçinin Ücretsiz İzne Çıkarılıp Çıkarılamayacağı 

7244 sayılı Kanunda maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık bir süre için bir fesih 
yasağı getirilmiş ise de maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açıklanmış feshi ihbar bildi-
rimlerinin akıbeti hakkında bir düzenleme yapılmamıştır. Bu husustaki ilk düşünce, yasa ile 
getirilen sınırlamanın yasanın yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinden sonra açıklanan fesih 
bildirimlerini kapsadığı ve daha önce açıklanmış olan fesih bildirimlerinin bu yasaklamadan 
etkilenmeyeceği şeklinde olabilir. Bu durumda, fesih bildiriminin ilk sonucu olarak işlemeye 
başlamış olan ihbar süresi içinde, işveren Geçici 10. Maddenin vermiş olduğu yetkiye istinaden 
işçiyi ücretsiz izne çıkardığında, iş akdi askıya alınmış olacak ve bu durumda ihbar süreleri 
hakkında TBK m.432 hükmü uygulanacaktır. Türk Borçlar Kanunu’nun 432. maddesine göre, 
“Hizmet sözleşmesinin askıya alındığı hâllerde fesih bildirim süreleri işlemez”. Bu durumda 
ücretsiz izin süresi içinde, işçi nakdi ücret desteği almaya devam edecek ancak ücretsiz izin 
esnasında ihbar sürelerinin işlemeye devam etmesi söz konusu olmayacaktır. Ücretsiz izin sü-
resinin bitiminde ise ihbar süreleri işlemeye devam edecektir. Ancak bu düşüncenin kabulü 
halinde, ücretsiz izin süresinin İş Kanunu’nun geçici 10. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan üç 
aylık sürenin bitiminden önce işverence sona erdirildiği durumlarda, feshin hüküm ve sonuç 
doğurması engellenememektedir. Böyle bir ihtimalde, fesih yasağının geçerli olduğu dönem 
içinde ihbar süresi tamamlanmış olduğundan, Sosyal Güvenlik Kurumuna 04 (Belirsiz süreli 
İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi) kodu ile çıkış bildirimi 
yapıldığında, bu bildirimin yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce işçiye tebliğ edilmiş olan 
feshi ihbar bildirimine istinaden yapıldığının, idare tarafından nasıl belirleneceği ayrı bir so-
rundur. Dolayısıyla idare tarafından işverene fesih yasağı döneminde işçi çıkarması nedeniyle 
idari para cezası tebliğ edildiğinde, işveren tarafından işçiye yapılan fesih bildiriminin yasanın 
yürürlüğe konulduğu tarihten önce işçiye tebliğ edilmiş olduğu ve bu nedenle getirilen fesih 
yasağına tabi olmadığı ileri sürülerek, idari para cezasına itiraz edilmesi gerekecektir. Dola-
yısıyla itirazı incelemeye yetkili mahkeme tarafından, Geçici 10. Maddedeki fesih yasağının 
yürürlüğüne ilişkin bir yorum yapılması söz konusu olacaktır.  

Kanımızca, yasakoyucunun iradesinin işveren tarafından açıklanmış olan feshi ihbar bildirim-
lerinin hükümsüz kılınması yönünde olduğuna ilişkin, yasa metninde açık bir düzenleme bu-
lunmadığı gibi, gerekçesinden hareketle de söz konusu fesih işleminin hükümsüz sayılması 
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gerektiğine ilişkin bir yorum yapılamamaktadır. Esasen, açıklanmış ve muhatabına ulaşmış bir 
irade beyanının hukuki sonuç doğurması, özel hukukta geçerli ana ilkelerden birisi olup bu ana 
prensipten ayrılınması için açık yasal bir düzenleme söz konusu olmalıdır. Yasada böyle bir 
açık düzenleme bulunmadığına göre, genel hükümlerin uygulanması gerektiği söylenebilir. Şu 
halde, yasakoyucunun 7244 sayılı Kanunun 9. maddesi ile, geçici bir süre için -ki bu süre CB 
kararı ile üç ay daha uzatılabilir-  getirmiş olduğu fesih yasağının, süresinin sona ermesinden 
itibaren ihbar süresinin kaldığı yerden işlemeye devam edeceği söylenebilir. Örneğin, 8 haf-
talık ihbar süresine tabi bir iş ilişkisini sona erdirmek için, işveren 3 Nisan 2020 Cuma günü 
feshi ihbarda bulunmuş ise 2 hafta işlemiş olan ihbar süresi, 17.04.2020-17.07.2020 tarihleri 
arasında işlemeyerek duracak ve ihbar süresi 28 Ağustos 2020 Cuma günü itibariyle hüküm 
ve sonuç doğuracaktır. Bu düşüncenin pratik sonucu, işveren 17.04.2020-17.07.2020 tarihleri 
arasındaki dönemde işçiyi kaç gün süreyle ücretsiz izne çıkardığının bir önemi olmaksızın, 
ihbar süreleri bu tarih aralığında işlemeyecek ve fesih yasağı getirilen dönemde işçinin iş söz-
leşmesinin sona ermesi gerçekleşmeyecektir. Buna bağlı olarak, yasakoyucunun iş ilişkisinin 
sürekliliğinin korunması yönündeki iradesi ile uyumlu olarak, 3 aylık fesih yasağına ilişkin 
sürenin tamamı, işçinin kıdemine dahil edilebilecek ve varsa bu dönemde yürürlüğe giren kat-
sayı ve ücret zammı gibi artışlardan işçi yararlanabilecektir. Şayet işveren bu üç aylık dönemde 
işçiyi fiilen çalıştırmış ise sözleşmeye göre ödemesi gereken ücreti ödemeyecek, kısmen veya 
tamamen ücretsiz izin uygulamasına gitmiş ise işçiye bu süreler için sadece Nakdi Ücret Des-
teği ödemesi yapılacaktır.  

V.7224 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI BAKIMINDAN ÜCRETSİZ İZNE ÇI-
KARMA YETKİSİNİN SINIRLARI 

1.Ölçülülük İlkesi Denetimi

Bilindiği üzere  ölçülülük ilkesi denildiğinde;  medeni hukuk başta olmak üzere, yasa hükümle-
rinin yorumlanması ve uygulanmasında her zaman dikkate alınması gereken hukuk düzeninin 
temel, kökü genel adalet düşüncesine kadar geriye giden ve bu itibarla “belli bir hukuk alanı 
ile sınırlı olmayan” genel bir hukuk prensibinden söz edilir. Federal Alman İş Mahkemesi’nin 
10.6.1980 tarihli kararında belirtildiği gibi, ölçülülük ilkesi sadece iş mücadelesi hukukunda 
değil, önce kamu hukukunda ve daha sonra tüm hukuk düzeninde geçerliliği keşfedilmiş olan 
temel hukuk prensibidir. Bir tarafın diğer taraf karşısında üstün güç sahibi olarak, onun üze-
rinden kendi menfaatlerini gerçekleştirdiği ve bu şekilde irade özerkliğini tehlikeye düşürdüğü 
her durumda, bu üstün gücün sınırlanması ve bu arada da ölçülülük ilkesi gündeme gelir. Böyle 
bir durumda, hukuk düzenince hangi genişlikte düzeltici bir müdahalenin yapılması gerektiği, 
karşı tarafın menfaatlerinin ağırlığına ve irade özerkliğinin hangi ölçüde tehlikeye düştüğüne 
bağlıdır. Buna göre, sözleşme özgürlüğü işlevini yerine getirdiği sürece, hukuk düzeni tarafın-
dan ölçülülük kontrolü yapılmasına gerek bulunmayıp sözleşme özgürlüğünün taraflardan biri-
sinin sahip olduğu üstün güç nedeniyle işlevini yerine getiremediği durumlarda, özel hukukta 
ölçülülük ilkesinin uygulanmasından bahsedilebilir. 

Her şeyden önce, burada üstün bir egemen güç (işveren) tarafından kullanımı söz konusu ol-
duğundan ve işçi ile işverenin menfaatlerinin yasakoyucu tarafından yasa hükmü içerisinde 
dengelenmiş olmadığından, ölçülülük ilkesi uyarınca bir denetimin yapılması gerektiği söylen-
melidir. Zira her ne kadar yasal düzenleme üç aylık bir süre için getirilmiş olsa dahi; yetkinin 
bir süreye bağlanmış olması, ölçüsüz olarak kullanılmasına engel olamamaktadır. Keza, İşsiz-
lik Sigortası Kanunu’na eklenen hüküm ile günlük brüt 39,24-TL nakdi ücret desteği ödenme-
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sinin, ücretsiz iznin kullanımının işçi bakımından yol açtığı olumsuz sonuçları her durumda 
telafi ettiği söylenemez. Söz gelimi, aylık net 7,500-TL ücret ile işe alınan işçinin ücretsiz izne 
çıkarılması halinde, 3 aylık gelir kaybı 22.500-TL iken;  kendisine sözleşmenin tarafı olmayan 
bir kamu kurumu tarafından ödenen nakdi ücret desteğinin brüt tutarı, 3.531,60-TL dir. Do-
layısıyla yetkinin geçici olarak tanımlanmış olması gibi, nakdi ücret desteği ödeniyor olması 
da hiçbir geçerli nedene dayanmaksızın ücretsiz izne çıkarma işleminin işçiye vermiş olduğu 
zarar ile dengelenmiş olduğunu kabule yetmemektedir. Bu nedenle, burada ölçülülük ilkesinin 
uygulanabileceği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Yasal düzenlemede dikkati çeken husus ; işverenin tek taraflı kararıyla ancak yasanın vermiş 
olduğu yetkiye istinaden ücretsiz izin uygulamasına başvurulabilmesi için, herhangi bir ob-
jektif nedenin mevcut olmasının açıkça şart kılınmamış olmasıdır. Yasanın lafzından hareket 
edildiğinde, işverenin hiçbir neden göstermeksizin ve kanıtlamaksızın, dilediği sayıda işçisini 
yasada belirtilen süre ile sınırlı olarak ücretsiz izne çıkarabileceği savunulanabilir. Ne var ki, 
bu hüküm hiçbir sınırlamaya tabi tutulmaksızın uygulanmak istendiğinde, ölçüsüz hukuki so-
nuçlara yol açabilecek niteliktedir. Söz gelimi, 15.01.2020-15.07.2020 arasında altı aylık bir 
süre için akdedilmiş belirli süreli iş sözleşmesi uyarınca, işçi çalışmakta iken işveren haklı 
bir neden söz konusu olmaksızın sözleşmeyi feshetmek istediği taktirde, işveren bakiye süre 
ücretini ödemekle yükümlüdür (TBK m.438/f.1). Ayrıca kararlaştırılmış ise sözleşmedeki ceza 
koşulunu da ayrıca talep edebilir. Ancak işveren ; yeni yasal düzenlemeden yararlanmak su-
retiyle, işçiyi söz gelimi 17.04.2020 tarihinde ücretsiz izne çıkardığında, bakiye süre için hiç-
bir ödeme yapmaksızın sözleşmenin sona ermesini sağlayabilecektir. Zira ücretsiz izin süresi 
içinde belirli süreli iş sözleşmesinin süresinin durması söz konusu olmadığından ; askı süresi 
içinde iş sözleşmesi, belirli sürenin dolması halinde kendiliğinden infisah edecektir.  Bir başka 
örnek olarak; iş güvencesine tabi bir iş ilişkisinde, iş sözleşmesini feshetmek için geçerli bir 
nedeni olmayan işveren, işçiyi işi bırakmaya zorlamak veya onu şartlarını kendisinin belirledi-
ği bir ikale sözleşmesi akdetmeye zorlamak amacıyla, yasanın yürürlükte olduğu bu dönemde 
üç ay ücretsiz izne çıkarabilecektir. Yukarıda verilen örnekler, işverene bu kanuni düzenleme 
ile tanınan ücretsiz izne çıkarma yetkisinin, bir denetime tabi tutulması gerektiğini ortaya koy-
maktadır. Kaldı ki, İş Kanunu’na eklenen geçici 10. maddedeki düzenlemede yer alan ücretsiz 
izne çıkarma yetkisinin, hiçbir kayda ve sınırlamaya tabi olmadığı şeklinde yorumlanması ; 
yasanın çıkarılış amacı ile bağdaşmaz. Her şeyden önce, söz konusu Yasa COVİD19 salgını ile 
daha da belirgin hale gelmiş, ekonomik kriz nedeniyle işyerlerinde yaşanmakta olan istihdam 
kayıplarının azami ölçüde önlenmesi amacıyla kabul edilmiştir. Bu çerçevede, yasakoyucu ön-
celikle İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle ; kısa çalışma ödeneğinden yararlan-
ma koşullarını hafifletmiş, bunu yeterli görmeyerek, bu kez 7244 sayılı Kanun ile 17.04.2020-
17.07.2020 tarihleri arasındaki 3 aylık süre için, işverenlere genel bir fesih yasağı düzenlemesi 
getirmiştir. Ücretsiz izin yetkisi veren düzenleme de bu hüküm ile bağlantılı olarak getirilmiştir. 
Şu halde, İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2. Maddesinde belirtilen nedenler söz konusu ise 
işverenden beklenen, öncelikle kısa çalışma ödeneği için Türkiye İş Kurumuna başvurmasıdır. 
7244 sayılı Kanun ile uygunluk denetiminin sonuçlanması beklenmeksizin ödeme yapılacak 
olması nedeniyle, kısa çalışma ödeneği ivedi olarak sonuçlandırılmaktadır. Bu suretle İşsizlik 
Sigortası Kanununda kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için gereken şartları taşıyan işçi-
ler, nakdi ücret desteğine göre daha yüksek bir tutarda olan kısa çalışma ödeneğinden fayda-
lanabileceklerdir. COVID19 salgını, Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulu kararı ile zorlayıcı 
neden olarak kabul edildiğinden; bu sebeple yapılan başvuruların, prensip olarak Kurum tara-
fından kabul edilebileceği söylenebilir.  Dolayısıyla işyerindeki mal veya hizmet üretiminde 
COVİD19 salgını nedeniyle yaşanan düşüş ve gerileme nedeniyle işyerindeki çalışma süreleri 
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azaltıldığından, ilk başvurulması gereken yol, Kısa Çalışma uygulaması olmalıdır. Şayet, bir 
veya birden fazla işçi kısa çalışma ödeneğine hak kazanma koşullarını sağlayamadıkları taktir-
de veya istisnai olarak kısa çalışma başvurusu Kurum tarafından reddedilmiş ise bu durumda 
işçiler ücretsiz izne çıkarılabilirler ve Ek 24. Madde gereği nakdi ücret desteğinden yararlan-
dırılırlar.  Kanun hükmünün bu suretle yorumlanması halinde, azami sayıda işçi daha yüksek 
tutarda ödenen kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olacaktır. 

Diğer taraftan, işyerinin COVİD19 salgınından hiç etkilenmemesi de mümkün olabilir. Bu 
durumda, işverenin ücretsiz izne çıkarma yetkisini kullanırken herhangi bir kısıtlamaya tabi 
tutulup tutulamayacağı da ayrıca değinilmesi gereken bir sorundur. Kanımızca, her ne kadar 
farklı yasal düzenlemeler söz konusu olsa da Nakdi Ücret Desteğinden yararlandırılacak sigor-
talılar arasındaki en önemli grup, 4857 sayılı İş Kanunu Geçici 10. Madde uyarınca ücretsiz 
izne çıkarılan işçiler olduğu için;  geçici 10. maddenin 2.fıkrasında açık bir düzenleme yer al-
masa da ücretsiz izne çıkarma yetkisinin 1. fıkradaki fesih yasağı ile birlikte düşünülmesi ve iş 
sözleşmesinin feshi bakımından haklı veya geçerli bir nedenin mevcut olması halinde, işçinin 
işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılabileceği kabul edilmelidir. Bu nedenlerle, ücretsiz izne 
çıkarma işleminin geçerli sayılabilmesi için işçi çıkarmanın bu üç aylık sürede yasaklanmış 
olması dikkate alınarak, işverenin fesih için İş Kanunu m.25/II dışında bir haklı nedeninin 
veya İş Kanunu m.18 anlamında geçerli bir nedenin mevcut olması gerekir. Söz gelimi, İşçinin 
kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak 
bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devam-
sızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi durumu;   işveren 
bakımından bir haklı neden teşkil etmesine rağmen, getirilen fesih yasağı ile işveren iş akdi-
ni feshedemediğinden, bu durumda işçiyi ücretsiz izne çıkarabilir. Keza işçinin performansı 
objektif performans ölçümü neticesinde süreklilik arz edecek şekilde azalmışsa ve iş akdinin 
feshi dışında başvurulacak başka bir yol bulunmuyorsa, işveren bakımından bu durum bir ge-
çerli neden teşkil eder. Dolayısıyla fesih yasağının geçerli olduğu dönemde, işverenin iş akdini 
feshetmesi artık mümkün olmadığından, işçi ücretsiz izne çıkarılabilir. Dolayısıyla hiçbir haklı 
ve/veya geçerli bir neden olmaksızın işverence işçinin ücretsiz izne çıkarılmasına geçerlilik 
tanınmamalıdır. İşletmesel bir zorunluluk söz konusu olmadığı halde, sırf işçiyi cezalandırmak 
veya onu işten ayrılmaya zorlamak amacıyla ücretsiz izne başvurulması, hukuken korunamaz. 
Bu durumda işçinin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereği, günlük 39,24-TL brüt nakdi 
ücret desteği alıyor olması ; işverenin davranışının hukuka aykırılığını ortadan kaldırmaz.

2.Ayrımcılık Yasağı Denetimi

İş sözleşmesinden doğan yan edim yükümlülüğü arasında yer alan eşit işlem yapma ilkesi ; bir 
taraftan dar anlamda eşit işlem yapma borcunu, diğer taraftan da ayrımcılık yasağını kapsa-
maktadır (Anayasa m.10, 4857/m.5). 

7244 sayılı Kanun ile İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. maddenin lafzında, yasakoyucunun 
ücretsiz izne çıkarılacak işçilerin seçiminde hiçbir ölçüte yer vermemiş olması, işverenin eşit 
işlem yapma borcuna ve özellikle ayrımcılık yasaklarına aykırı olarak bir seçim yapabilece-
ği anlamına gelmemektedir. Ücretsiz izin uygulamasının ölçülülük ilkesi bakımından yapılan 
denetiminden başarıyla geçmiş olması, işverenin ücretsiz izin uygulamasına tabi tutabileceği 
işçileri belirlerken hiçbir değer hükmüyle bağlı olmadığı sonucunu doğurmamaktadır. Bu nok-
tada, ayrımcılık yasağının sadece doğrudan ayrımcılık niteliğindeki işlemleri değil;  dolaylı 
ayrımcılık niteliğindeki işlemleri de kapsadığı hatırlanmalıdır. İşveren, ücretsiz izne çıkarma 
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yetkisini dürüstlük kuralına ve ayrımcılık yasağına uygun olarak kullanmalıdır. Zira eşit işlem 
yapma borcu, yönetim hakkının sınırlarındandır. İşverence yönetim hakkı kapsamında alınacak 
kararların ve yapılacak gruplandırmaların; (ücretsiz izne çıkarılacak işçilerin belirlenmesinin) 
ayrımcılık yasağına ve eşit işlem yapma borcuna uygun olması, keyfi olmaması gerekir. Dola-
yısıyla aynı ünitede çalışan işçiler arasından, kendisini şikayet eden veya işverene dava açmış 
işçilerin seçilmesi halinde; dolaylı ayrımcılık yapılmış olur ve böyle bir gruplandırmanın yö-
netim hakkı kapsamında yapılmış geçerli bir uygulama olduğu söylenemez.  

İşçi tarafından işverence keyfi bir uygulama yapılarak ücretsiz izine çıkarılan işçilerin seçimin-
de keyfi hareket edildiğini güçlü bir şekilde gösteren vakıalar ortaya konulduğunda, işveren 
ücretsiz izne çıkarılacak işçilerin objektif kriterlere göre seçildiğini ispat etmekle yükümlüdür 
(4857/m.5/son). Söz gelimi, çok sayıda kadın işçinin çalıştığı bir ünitede; sadece hamile işçi-
lerin ücretsiz izne çıkarılması söz konusu olduğunda işveren, seçilen işçilerin tümünün gebe 
olmasının gerekçesini ortaya koyamadığı taktirde, yönetim hakkını ayrımcılık yaparak kullan-
dığı kabul edilebilir. Şu halde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun gerek 5. Maddesinde sayılan olgular, 
gerek 18. Maddesinde geçerli fesih sebebi sayılmayacak haller olarak gösterilen durumlar;  
ücretsiz izne çıkarılacak işçilerin seçiminde bir kriter olarak kullanılmış ise ücretsiz izin işle-
minin hukuka aykırı olduğu kabul edilmelidir. 

VI. HUKUKA AYKIRI ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMAYA BAĞLANAN 
HUKUKİ SONUÇLAR 

7244 sayılı Kanun ile İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. Maddede;  sadece üç aylık dönem için 
kabul edilmiş olan fesih yasağına aykırı olarak işçinin işten çıkarılması halinde, işverene yasal 
asgari ücret tutarında bir idari para cezası verileceği öngörülmüş;  ücretsiz izne çıkarma yetki-
sinin ölçülülük ilkesine ve/veya ayrımcılık yasağına aykırı olarak kullanılması halinde hangi 
hukuki sonuçların doğacağına ilişkin olarak, yasada ayrıca bir düzenleme yapılmamıştır. Şu 
halde burada genel hükümler çerçevesinde sonuca gitmek gerekecektir. 

1.İş Akdinin Askıya Alınmamış Sayılması

İşverenin yukarıda belirtilen sınırlamalara aykırı olarak işçiyi ücretsiz izne çıkarması halinde 
; Geçici 10. Maddede tanınan yetkinin hukuka uygun olarak kullanılması söz konusu olmadı-
ğından, bu maddede öngörülen yasal askı hali gerçekleşmeyecektir. Bu durumda; işçi iş gör-
meye hazır halde bulunmasına karşın, işverene iş görme edimini kabulde temerrüde düşmüş 
olduğundan, işçi öncelikle temerrüt süresine ilişkin olarak ücret alacağını talep etme hakkına 
sahiptir. Şayet işveren nakdi ücret ödeme desteği için başvuru yapmış ve Kurum tarafından 
ödeme yapılmış ise işveren sadece sözleşmedeki ücret ile nakdi ücret desteği arasındaki farktan 
dolayı işçiye karşı sorumlu tutulmalıdır. 

2. İş Sözleşmesinin İşverence Feshedilmiş Sayılabilmesi 

Yukarıda bir başka vesile ile değinildiği üzere ; Yargıtay’ın yerleşik içtihadı, tek taraflı ücret-
siz izne çıkarma işleminin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş sayılması gerektiği 
yönündedir. Ancak bu içtihadın özellikle fesih iradesini gizlemek amacıyla hareket eden ve bu 
suretle feshe bağlı tazminat taleplerinin muaccelliyet kesbetmesini engel olmak isteyen kötü-
niyetli işverenler için geçerli olduğu dikkate alınmalıdır. 
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Kanımızca COVİD19 salgınına dayalı yapılan ücretsiz izne çıkarma işlemlerinde;  Yargıtay 
içtihadı çerçevesinde işveren feshi sonucunun kabul edilebilmesi için 7244 sayılı Kanun ile 
işverene tanınan bir yetkinin kullanımının da söz konusu olduğu dikkate alındığında, bazı ek 
koşulların mevcut olması gerekir. Buna göre, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimi 
COVİD19 salgınından işyerindeki iş sürelerinin en az 1/3 oranında etkilenmesi söz konusu 
olmuş ancak işveren kısa çalışmaya başvurmaksızın ve ayrımcılık yasağını da ihlal etmeksizin 
17.04.20120-17.07.2020 tarihleri arasındaki dönemde işbaşı yapacağı tarihi de belirterek işçiyi 
ücretsiz izne çıkarmış ise burada işverenin işçiyi işten çıkarma iradesinin mevcut olduğunu 
kabul etmekten ziyade, işverenin alacaklı temerrüdüne düştüğünü kabul etmek daha uygun 
olacaktır. Bu ihtimalde, işveren tarafından prosedüre uygun hareket edilerek Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan “4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 
geçici 24 üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin 
Usul ve Esaslar’a uygun olarak  nakdi ücret desteğinden işçi yararlandırılmış ise işverenin 
sorumluluğu, yukarıda da değinildiği üzere sözleşmedeki ücret ile nakdi ücret desteği ara-
sındaki farkın ödenmesinden ibarettir. Buna karşılık, mal veya hizmet üretiminin COVİD19 
salgınından etkilenmiş olduğu bir işyerinde ; işçi tarafından işveren kısa çalışma uygulaması-
na başvurulması talep edilmiş olmasına rağmen, işverence ücretsiz izin uygulamasında ısrar 
edilmekte ise bu durumda iş akdi, işverence feshedilmiş kabul edilmelidir. Diğer taraftan, iş 
sözleşmesinin feshini gerektirecek hiçbir haklı veya geçerli neden de mevcut olmadığı halde 
işçinin ücretsiz izne çıkarılmış olması, iş sözleşmesinin feshi olarak değerlendirilmelidir. Aynı 
esas, ayrımcılık yasağına aykırı olarak yapılan ücretsiz izin uygulamaları için de geçerlidir. 
Zira burada işverenin ölçüsüz ve/veya ayrımcı nitelikteki ücretsiz izin uygulaması, tek taraflı 
ücretsiz izin uygulamasının yasadan doğan meşruiyetini ortadan kaldırmaktadır. Böyle olunca 
artık iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiğini ve işçinin bu usulsüz ve haksız feshe 
bağlı haklarını ileri sürebileceğinin kabulü gerekir. Bu çerçevede, işçi iş güvencesi hükümle-
rine tabi değil ise bildirim süresine ilişkin ücreti tutarında ihbar tazminatı talep edebilir. Keza, 
işçi İş Kanununa tabi ise ve kıdemi bir yıldan fazla ise kıdem tazminatına hak kazanabilir 
(1475/m.14). İş güvencesi hükümlerine tabi olan işçiler bakımından ise bu fesih İş Kanunu 
m.19 hükmüne aykırı ve aynı zamanda geçerli bir nedene dayanmayan fesih niteliğinde kabul 
edilecektir. 

3.İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshedebilmesi 

4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. Maddeye göre; işverence bu maddeye göre yapı-
lan ücretsiz izne çıkarma işlemi, işçi bakımından haklı fesih nedeni teşkil etmez ve işçi bu se-
beple iş akdini haklı nedene dayalı olarak feshedemez. İşçi; aleyhine getirilen bu değişiklikten 
önce,  işverenin işçiyi tek taraflı ücretsiz izne çıkarması halinde alacaklı temerrüdü hükümleri 
dairesinde talep edebileceği ücretinin ödenmemesine dayalı olarak (İş Kanunu m.24/II-e) veya 
iş koşullarının uygulanmamasına dayalı olarak (4857/m.24/II-f) iş sözleşmesini haklı nedenle 
feshetme yetkisini haiz idi. İşveren, Geçici 10. Madde uyarınca işçiyi ücretsiz izne çıkardığın-
da, artık işçinin tek taraflı ücretsiz izin uygulamasına dayalı olarak iş akdini haklı nedenle fes-
hetmesine yasal olanak bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak, işçinin bu nedenle açıklayaca-
ğı fesih, işçiye kıdem tazminatı talep etme hakkı vermeyecektir. Kuşkusuz bu yasal düzenleme 
ile amaçlanan hususlardan birisi de haklı nedenle feshin engellenmesi suretiyle işçinin kıdem 
tazminatı alacağının muaccelliyet kesbetmesi neticesinde, işverenlere salgın döneminde ilave 
bir mali külfet doğmasının önüne geçmektir. Belirtmek gerekir ki;  yasal düzenlemede belirti-
len hukuki sonuç, ancak geçerli bir ücretsiz izne çıkarma işlemi bakımından kabul edilebilir. 
İşverence gerçekleştirilen ücretsiz izin işlemi, yukarıda açıklanan sınırlamalara aykırı ise işçi 
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pekala iş akdini iş koşullarının uygulanmaması nedeniyle bildirimsiz olarak derhal feshedebilir 
(4857/m.24/II-f). Bu durumda;  işçi kıdem tazminatına hak kazanacak olmakla birlikte, iş akdi-
ni kendisi feshetmiş olacağı için ihbar tazminatı talep edemeyecektir. Keza işçinin bu ihtimalde 
işe iade davası açması da mümkün değildir.

Durdum baktım, içlenmekse 
herkesler içleniyor

Durdum baktım, herkes ince, 
herkes kırık

Nöbet gecelerinde saatler sabahla-
mak bilmiyor

Ampul sönük, yürek garip, 
tavan basık

Beri yanda bir sıra iplik çıkar
Bir sıra iplik girer

Beri yanda ayakta durmamak 
ister artık

Bütün tezgâh başındakiler.

Durdum baktım, içlenmekse 
herkesler içleniyor

Bir diyorum, göz kapaklarına yazık
Bir diyorum diz kapaklarına

Düşüversem evimin sokaklarına bir
Bir diyorum Asiyemin sıtma iğnesi
Bir diyorum yoksulluğun buncası

Bir diyorum onca dokumanın parası
Elimize binde kaçı verilir

Durdum baktım, içlenmekse her-
kesler içleniyor

Ampul sönük, yürek garip, 
tavan basık

Hikâyeler gazetede 
aynen devam ediyor

Dinmemiş gözyaşları 
Ferdane teyzenin

Postacının çantasına merak boşuna
Radyolara boşuna kulak veriyor

Bir diyorum, göz kapaklarına yazık
Bir diyorum Asiyemin sıtma iğnesi
Bir diyorum yoksulluğun buncası

Diyorum yetmeli artık.

Diyorum 
Şükran Kurdakul




