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SİRKÜLER  

2020/SGK/08 

 

Konu : Korona Virüsü (Covid19) Hakkında İşveren Sorumluluğu 

 

 

İşbu bilgi notu, küresel çapta Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs 

( Covid -19) salgını nedeniyle, Türk hukukunda yasal mevzuat çerçevesinde işveren sorumluluğu ve iş ilişkisinin 

askıya alınması ve feshedilmesi hakkında genel bilgilendirme amacıyla kaleme alınmıştır. 

I. KORONAVİRÜSÜN ( COVİD-19 ) TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı koronavirüsü; 

‘’ Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum 

yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 

2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında 

bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei 

eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine 

yayılmıştır. Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. 

İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut 

Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu 

bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur. ‘’ 

şeklinde tanımlamıştır. İlgili makam tarafından yapılan tanımdan da anlaşılacağı üzere Covid-19 son 

derece bulaşıcı ve salgına sebep olacak niteliktedir. Bu kapsamda salgın hastalıklarla mücadele etmek için 

alınacak önlemler 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 57. ve 97. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

II. KORONAVİRÜS VAKALARINDA İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Bilindiği üzere işverenin işçiyi gözetme ve iş sağlığı ve güvenliğini temin borcu 4857 sayılı İş Kanunu 

ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan doğmaktadır. Bilhassa İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

hükümleri uyarınca, işyerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında uygulanması zaruri en 

önemli işlemlerden bir tanesi, işyerinde risk değerlendirmesinin yapılmasıdr. Nitekim anılan kanunun 3/ö 

maddesinde risk değerlendirmesi; 

‘’ İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske 

dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek 

derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ‘’ 

şeklinde tanımlanmıştır. İşverenin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4/c maddesinde ‘’ İşveren risk 

değerlendirmesi yapar veya yaptırır ‘’ düzenlemesi mevcuttur. Bu kapsamda 6331 sayılı Kanun’un 10 uncu ve 

30 uncu maddelerine dayanılarak çıkartılan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 8 inci 

maddesinin 3 üncü fıkrası; 
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‘’ Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate 

alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike 

kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. 

Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz 

önünde bulundurulur. ‘’ 

şeklinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda yine anılan Yönetmelik’in 8 inci maddesinin 3 üncü maddesinin 

g bendi uyarınca risk değerlendirmesine çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen 

alışkanlıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler de girmektedir. Bu sebeple koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı 

tarafından yapılan tıbbi tanımda, virüsün bulaşıcı ve salgına sebep olabilecek özelliği sebebiyle, işyerinde 

çalışanların hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıkları virüsün yayılması bakımından risk 

oluşturduğu ifade edilebilecektir. 

Yine İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinde risk kontrol 

adımlarının detayları; 

‘’ (1) Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır. 

a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin 

kontrolü amacıyla bir planlama yapılır. 

b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise 

riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır. 

1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması. 

2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi. 

3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi. 

c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi 

yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri 

içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur. 

ç) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir 

ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır. 

(2) Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre 

öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır. ‘’ 

(3) Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti 

yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır. 

şeklinde düzenlenmiştir. İlgili Yönetmelik maddesinden de anlaşılacağı üzere işverenin işyerinde; 

➢ Risk değerlendirmesi kapsamında risklerin tespit edilmesi, 

➢ Riskler için uygun kontrol tedbirlerinin alınması, 

➢ Kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi, 

➢ Risk değerlendirmesine ilişkin tüm doküman, bilgi ve belgelerin saklanması 
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yükümlülükleri mevcuttur. Bu yükümlülüklerin ihlali ve/veya yerine getirilmemesi halinde işyerinin 

yer aldığı tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre değişkenlik gösteren idari para cezası tahakkuk edilmesi riski 

gözden kaçırılmamalıdır. 

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve mevzuat kapsamında olan sorumluluklarından bir 

tanesi de işyeri hekimleri ile ilgilidir. Nitekim İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, 

Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik md. 9 / 2 c-8 bendi uyarınca işyeri hekiminin; 

‘’ Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli 

hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak. 

yükümlülüğünü düzenlemektedir. Bu minvalde işyeri hekiminin de koronavirüs ile ilgili işyerinde 

gerekli eğitim, bilgilendirme ve muayene yükümlülüğünü düzenli olarak yerine getirmesi yasal zorunluluktur. 

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 15.04.2019 tarihli bir kararında işçinin yurtdışında kaptığı H1N1 

(Domuz Gribi ) virüsü sonrasında vefat etmesi iş kazası olarak kabul edilmiştir. Güncel tarihli bu karar, benzer 

şekilde koronavirüs sebebiyle içinin vefat etmesi halinde bu durumun da hukuki açıdan iş kazası olarak 

değerlendirilmesi ihtimalini karşımıza çıkarmaktadır. Bu kapsamda koronavirüsü ile ilgili olarak işverenlerin 

hukuki risklerini en aza indirmesi amacıyla; 

➢ İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun toplanarak konunun değerlendirilmesi ve işyeri özelinde alınacak 

önlemlerin ivedilikle tespit edilmesi, (Örneğin dezenfektan, maske kullanımı vb) 

➢ Koronavirüs ile ilgili bilgilendirme notlarının hazırlanması ve çalışanlara duyurulması (6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu md. 16), 

➢ Bilhassa yurtdışına giden çalışanlar için işyeri hekiminin de görüşü alınarak özellikle Sağlık Bakanlığı 

tarafından tavsiye edilen 14 günlük tecrit süresine riayet edilerek işçinin uzaktan çalışma esasına tabi 

tutulması, 

➢ İşyeri hekimi tarafından işyerinde gerekli muayene ve bilgilendirmenin güncel olarak yapılması ve 

çalışanların sağlık durumunun sıkı takip edilmesi 

tavsiye edilmektedir. 

 

II. İŞ KANUNU KAPSAMINDA KORONAVİRÜSÜN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ 

İşyerinde koronavirüs salgının meydana gelmesi sebebiyle iş sözleşmesinin işçi ya da işveren 

tarafından feshedilmesi, bazı geçici tedbirlerin alınması gündeme gelebilecektir. Bu kapsamda konunun iş 

sözleşmesinin feshi açısından işçi ve işveren boyutunun ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir. 

II-A İşçi Bakımından İş Sözleşmesinin Feshi 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24 üncü maddesinde işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi 

düzenlenmiştir. Bu kapsamında anılan kanun maddesinde belirtilen hususlardan bir tanesinin vuku bulması 

halinde iş haklı nedenle derhal iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. İş 

Kanunu’nun 24 üncü maddesinin I-b bendinde, işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü 

işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa, işçi iş sözleşmesini 

kıdem tazminatını alarak haklı nedenle feshedebilecektir. 
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Burada önemle belirtilmelidir ki, işçinin bu kapsamda iş sözleşmesini koronavirüs sebebiyle haklı 

sebeple feshedebilmesi için koronavirüse yakalanan işçiye sıklıkla ve doğrudan temas etmesi gereklidir. 

Zira işçinin koronavirüse yakalanan işçi ile doğrudan ve sıklıkla bir teması yok ise, sırf hastalığa 

yakalanması sebebiyle iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkının gündeme gelmeyeceği kanaatindeyiz. 

Diğer yandan işçi açısından iş sözleşmesinin haklı nedenle feshini gerektirecek bir diğer önemli husus 

yine 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/III bendi gereği ‘’ Zorlayıcı Sebepler ‘’ in ortaya çıkmasıdır. Zorlayıcı 

sebepler, işverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu 

olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin 

tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve 

benzeri nedenler olarak tanımlanabilir. 

Bu kapsamda koronavirüs salgını nedeniyle işyerinde çalışma yapılamayacak duruma gelinmesi ve bu 

halin bir haftalık süreyi aşması halinde işçinin sözleşmesini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatı talep 

etme hakkı gündeme gelebilecektir. Ayrıca yine İş Kanunu’nun 40 ıncı maddesi uyarınca zorlayıcı sebebin vuku 

bulduğu durumda işin sürdürülemediği 1 haftalık süre boyunca işveren işçiye yarım günlük ücret ödemekle 

yükümlüdür. 

Ayrıca bu noktada önemle belirtilmelidir ki işçiler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. 

Maddesi uyarınca koronavirüs tehlikesi sebebiyle, salgın hastalığa kapılma riski gibi yakın bir tehlike ile karşı 

karşıya kalan çalışanlar, bu riskleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’na, kurul mevcut değilse işveren ya da işveren 

vekiline durumu bildirir ve gerekli tedbirler alınana kadar çalışmaktan kaçınma hakkına sahiptir. 

İşçinin çalışmaktan kaçınmayı makul gören talebinin yerine getirilmez ve i gerekli önlemler alınmaz 

ise işçinin , 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24 üncü maddesinin II-f bendi uyarınca çalışma şartlarının 

uygulanmaması sebebiyle iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetme hakkının haiz olabileceği 

kanaatindeyiz. 

II-B İşveren Bakımından İş Sözleşmesinin Feshi 

Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 76. Maddesi uyarınca koronavirüs gibi bulaşıcı bir salgın hastalığa 

yakalanan kişilerin çalışması yasaklanmaktadır. Bu kanundan doğan çalışma yasağı sebebiyle de işçinin iş 

sözleşmesi iş hukuku bakımından askıda kabul edilecektir. Bu durumun hukuki karşılığı ise; iş sözleşmesinin 

askıda kaldığı süre boyunca işçinin çalışma borcunu, işverenin ise ücret borcunu ifa etmemesi şeklinde 

karşımıza çıkmaktadır. 

İşçinin koronavirüs gibi salgın bir hastalığa yakalanması halinde, İş Kanunu md. 25/I-a bendi gereği, 

sağlık sebebiyle işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi gündeme gelebilecektir. Bu sebeple 

bir feshin işveren tarafından gerçekleştirilebilmesi için, salgın hastalığa yakalanan işçinin işe devamsızlık 

süresinin bildirim süresini 6 hafta aşması gerekir. 

Örneğin koronavirüse yakalanan bir işçinin çalışma süresinden doğan 4 haftalık bir ihbar süresi 

mevcutsa, işçi kesintisiz 10 hafta süreyle işe devam edemediği takdirde işverenin sağlık sebebiyle iş 

sözleşmesini haklı sebeple fesih hakkı doğacaktır. Ancak önemle belirtilmelidir ki, işveren sağlık sebebiyle 

koşulları gerçekleştiğinde iş sözleşmesini haklı nedenle feshederken, işyerinde işe giriş tarihinden itibaren en 

az 1 yıl çalışmış işçiye kıdem tazminatını ödemekle yükümlü olacaktır. 

Bir diğer önemli husus ise, tıpkı işçi açısından olduğu gibi işveren açısından da zorlayıcı sebeplerin 

ortaya çıkması halinde iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshedilmesidir. Zorlayıcı sebeplerin 

tanımı işbu bilgi notunun II-A numaralı bölümünde üçüncü paragrafta tanımlanmıştır. 
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Bu kapsamda koronavirüs salgını nedeniyle işyerinde çalışma yapılamayacak duruma gelinmesi ve bu 

halin bir haftalık süreyi aşması halinde işverenin sözleşmesini haklı nedenle feshetme hakkını haiz olacaktır. 

Ancak burada önemle belirtilmelidir ki, işveren 4857 sayılı İş Kanunu’nun md. 25/III kapsamında zorlayıcı 

sebeplerle iş sözleşmesini feshettiği takdirde, çalışanlarına kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Yine İş 

Kanunu’nun 40 ıncı maddesi uyarınca zorlayıcı sebebin vuku bulduğu durumda işin sürdürülemediği 1 haftalık 

süre boyunca işveren işçiye yarım günlük ücret ödemekle yükümlü olacaktır. 

III. İŞVERENİN FESİHTEN ÖNCE ALABİLECEĞİ TEDBİRLER 

➢ 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Ek Madde 2’de belirtilen kısa çalışma ödeneğine başvurulması, 

➢ İşyerinde yıllık ücretli izni bulunan çalışanların zorunlu yıllık izne çıkartılması, 

➢ Yıllık ücretli izin hakkı bulunmayan çalışanlara ücretsiz izin uygulaması (Ücretsiz izin, işçinin yazılı 

onayına tabidir. Ücretsiz izni kabul etmeyen işçinin son çare olarak iş sözleşmesi geçerli nedenle ve yasal 

tazminatları ödenerek feshedilebilir.) 

➢ Telafi Çalışması (Koronavirüs sebebiyle işyerinde çalışılmayan ancak ücreti işveren tarafından 

ödenen çalışılmamış sürelerin, iki ay içinde günde 11 saatlik çalışma süresini aşmamak kaydıyla çalıştırılması) 

➢ Uzaktan Çalışma ( Özellikle idari personel ve yönetici kadrosunun evden çalışma opsiyonu) 

 

Saygılarımızla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


