
ÇALIŞANLARIN HASTALIĞA YAKALANMASI DURUMUNDA NELER YAPILABİLİR? 

4857 Sayılı İş Kanunumuzun 24/1-a-b maddesi ile Covid-19 hastalığının görüldüğü sağlık hizmeti 
sunucusunda çalışan sağlık çalışanının, iş akdini haklı nedenle derhal feshetme, tazminatlarını ve her 
türlü işçilik alacaklarını talep etmek hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir; ancak sağlık çalışanları için, 
bakanlık tarafından çıkarılan genelge ile 3 ay süre ile bu yasadaki hakların kullanılmasına izin 
verilmemesine ilişkin genelge yayınlanmıştır. Yasağın süresinin sona ermesi ile fesih hakları da 
kullanılabilecektir; ancak ülkemizde şu anda ilan edilmiş bir olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hali 
bulunmamaktadır. Covid-19 genel hayata etki eden bir salgın hastalık olmakla birlikte, 7269 sayılı 
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'unun 
1. maddesinde, umumi hayata müessir afet;  deprem (yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, 
kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetler olarak sayılmıştır. Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta 
Teşhis ve Tedavi Hizmeti Veren Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğine göre çalışan hekimlerin 30 gün 
önceden kuruma ayrılacaklarını bildirmekle yükümlüdür. Bu nedenle salgın hastalık kapsamında 
çıkarılan genelge ile her ne kadar sağlık çalışanları için işten ayrılmama yasağı getirilmişse de 
olağanüstü hal ilan edilmediğinden özel sektörde çalışanlar haklı gerekçeler belirterek iş akdinin feshi 
koşullarından yararlanabilecektir. 

İş akdini feshetmek istemeyen Covid-19 hastalıklı çalışan ise hastanede tedavi gördüğü süre boyunca 
raporlu sayılacaktır; ancak tedavi süreci sonrasında veya tedbiren evde kalması istenen işçinin İş 
Kanunu kapsamında zorlayıcı neden ile işe devam etmediği kabul edilmektedir. Burada belirtmek 
gerekir ki; tıp biliminde uzman kişilerce tebdiren veya tedavi sonrası bulaş sürecinin sona erme süresi 
14 gün kabul edilmekte olup, işçinin zorlayıcı neden kapsamında işe devam etmeyeceği süre 14 gün 
ile sınırlı olacaktır. İş Kanunumuzun 40. Maddesi uyarınca; zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan 
veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret 
ödeneceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda 14 günlük bulaş süreci boyunca zorlayıcı nedenle işe devam 
edemeyen işçinin bu süre içerisinde bir haftaya kadar olan ücreti yarım ücret olarak ödenmek 
zorundadır. 

Aynı şekilde Covid-19 olan ve tedavi sürecini reddederek işe devam etmek isteyen işçinin, bulaş süreci 
içerisinde iş akdinin İş Kanunu 25/1-b maddesi uyarınca işverence haklı nedenle derhal feshi de 
mümkündür. 

Zorlayıcı sebep yüzünden hizmetin durması 1 hafta süreden uzun sürer ise iş akdinin askıya alınmış 
sayılacağı düzenlenmektedir. İşbu hastalığın yayılması ve durumun ağırlaşması, olağanüstü hal ilan 
edilmesi, sokağa çıkma yasağı gibi sınırlayıcı önlemler alınması, çalışanların işyerine gelememesi, 
hammadde veya ara malların tedarik edilememesi dolayısıyla işyerlerinde mal ve hizmet üretiminin 
durması durumunda; ücret ödeme yükümlülüğü 1 hafta süreyle yarım ücret şeklinde ödenerek yerine 
getirilecektir. Üretimin durma süresi 1 haftayı aştığında ise iş akdi askıya alınmış sayılacaktır. İş 
akdinin askıya alındığı süre zarfında işveren tarafından SGK primlerinin ödenmesi zorunluluğu 
bulunmamakta, prim ödemesi işverenin inisiyatifine bırakılmaktadır. 

İşverenin üretimin veya hizmetin durması hallerinde bir diğer seçeneği “Ücretsiz İzin” uygulamasıdır. 
İş Kanunumuzun 56. ve 74. Maddeleri ile işçiye hak olarak verilen ücretsiz izinler dışında diğer tüm 
ücretsiz izinlerin tarafların ortak açık rızasıyla kullanılabilir. İşveren tarafından işçiye ücretsiz izin 
yönünden yazılı bir teklifin yapılmış olması ve işçi tarafından ücretsiz izin formunun doldurulması 
ücretsiz iznin kullanıldığını gösterir yazılı deliller arasındadır. İşçi eğer ücretsiz izni kabul etmiyorsa, 
işçi haklı fesih hakkı elde etmiş olduğu kabul edilir. Bu nedenle iş akdini haklı nedenle fesheden işçi 
kıdem tazminatı ve sair işçilik alacaklarını talep edebilir ancak ihbar tazminatına hak kazanamaz. 



Ücretsiz izin sırasında işçinin iş akdi devam eder. İşçi ücretsiz izinde başka bir yerde çalışırsa bu durum 
bazı durumlarda işçinin iş akdinin feshi için haklı neden kabul edilebilir. 

4447 Sayılı Kanun gereği, iş yerlerinde uygulanacak ileri bir yöntem olarak kısa çalışma uygulaması ve 
kısa çalışma ödeneği de söz konusu olabilir. Kısa çalışma uygulaması, genel ekonomik, sektörel, 
bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte 
bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya 
kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere 
(Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir 
desteği sağlayan bir uygulamadır. Genel olarak ekonomik sebepler ile söz konusu uygulamanın 
gündeme gelmesi öngörülmekteyse de, tanımda bahsi geçen zorlayıcı sebepler, işverenin kendi sevk 
ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine 
imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen 
durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da salgın hastalık, 
seferberlik gibi durumları içinde barındırmaktadır. Kısa çalışma uygulaması sırasında işçilere kısa 
çalışma ödeneği ödenmekte ve işçilerin genel sağlık sigortası primleri karşılanmaktadır. Kısa çalışma 
ödeneği uygulamasına geçilebilmesi için işverenin bu yönde gerekçelerini açıklayarak bağlı bulunduğu 
İŞKUR müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir. 
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