
 

 

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL 
HAYATA OLAN OLUMSUZ ETKİLERİNE KARŞI ALINAN TEDBİRLERİN İŞ 

SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının ekonomik ve sosyal hayata olan olumsuz 
etkilerine karşı hükümetin tedbir aldığı alanların başında iş hukuku gelmektedir. 
Alınan tedbirlerin büyük bir kısmı, birçok özelliğiyle ‘’Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
ilk’’ niteliğindedir. Bu yazımızda, başta 7244 sayılı Kanun olmak üzere, salgın hastalık 
süresince alınan yasal tedbirlerin iş sözleşmelerine etkisini açıklamaya çalışacağız. 

 

1. Fesih Yasağı 

Yazımızın bu başlığında, 17 Nisan 2020 Cuma günü Resmi Gazete’de 
yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal 
Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun m. 9 hükmüyle getirilen ve kamuoyunda ‘’Fesih Yasağı’’ 
olarak bilinen düzenlemeyi ele almaya çalışacağız. 7244 sayılı Kanun m. 9 hükmüyle 
4857 sayılı İş Kanunu’na Geçici m. 10’un eklenmiştir.  

İş Kanunu Geçici m. 10 hükmüne göre, İş Kanunu kapsamında olup olmadığına 
bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği 17 
Nisan 2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) 
numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet 
kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından 
feshedilemez. Bu durum ‘’fesih yasağı’’ olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu fesih 
yasağı şimdilik, 17.04.2020 tarihinden 17.07.2020 tarihine kadar geçerlidir. İş Kanunu 
Geçici m. 10 hükmüne göre Cumhurbaşkanı, hükümde 3 aylık öngörülen bu fesih 
yasağı süresini 6 aya kadar uzatma yetkisine sahiptir. Fesih yasağı sadece işveren 
bakımından geçerlidir. İşçinin bu süreçte sözleşmeyi feshetmesinin önünde yasal bir 
engel bulunmamaktadır. 
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A. Fesih Yasağının İstisnaları 

İş Kanunu m. 25/I-b.2 hükmünde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde 
düzenlenen ‘’İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışları ve Benzeri 
Davranışları’’ fesih yasağının dışında tutulmuştur. İşçinin bu türden bir davranışı 
olduğu durumda, süresi belirli olsun veya olmasın işveren, iş sözleşmesini sürenin 
bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshetme hakkına sahiptir. Bu 
durum, fesih yasağının yegane istisnasını teşkil etmektedir. Bu sebepler dışında 
17.07.2020 tarihine kadar İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her 
türlü iş veya hizmet sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi yasaktır.  

Belirtmek gerekir ki, işverenin iş sözleşmesini İş Kanunu m. 25/I-b.2 hükmünde 
öngörülen nedenlere dayanarak feshetmesi durumunda işçi lehine kıdem tazminatı 
hakkı da doğmamaktadır.  

Hangi durumların ‘’İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışları ve 
Benzeri Davranışları’’ kapsamında sayılacağı, fesih yasağının istisnası olarak 
değerlendirilen durumlara İş Kanunu m. 25/I-b.2 hükmünde aşağıdaki örnekler 
verilmiştir: 

 İşçinin işvereni yanıltması. 
 İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna 

dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren 
hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması. 

 İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. 
 İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin 

başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış 
olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması, 

 İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin 
meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan 
davranışlarda bulunması. 

 İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası 
ertelenmeyen bir suç işlemesi. 

 İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın 
ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil 
gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam 
etmemesi. 
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 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı 

halde yapmamakta ısrar etmesi. 
 İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye 

düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan 
makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin 
tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. 

Bu durumlar, ilgili yasa hükmünde sayılan örneklerle sınırlı değildir. Bu konuda 
verilen örnekler zaman içinde yargı uygulamasıyla genişletilmiştir. 

Fesih yasağına uygun olarak, sözleşmeyi ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan 
hallere dayanarak feshetmek isteyen işveren fesih yetkisini işçinin bu çeşit 
davranışlarda bulunduğunu işverenin öğrendiği günden başlayarak 6 iş günü 
geçtikten sonra kullanamamaktadır. Bu 6 iş günü süresi, hak düşürücü süre 
olduğundan hakim tarafından kendiliğinden değerlendirmeye alınmaktadır. 
Belirtmek gerekir ki, haklı fesih nedeni teşkil eden ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı 
davranış devam ettiği süre 6 iş günlük hak düşürücü süre işlememektedir. 

Deneme süresinin söz konusu olduğu sözleşmelerde İK m. 16/II hükmüne göre, 
deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ce 
tazminatsız olarak feshedebilmektedir. Bu sözleşmelerde deneme süresi sona 
erdiğinde taraflar bir yükümlülük altına girmeden sözleşmeyi feshetme hakkına 
sahiptir. Burada akıllara, deneme süresinin sona erdiği tarihin fesih yasağı süresine 
tekabül ettiğinde ne olacağı sorusu gelmektedir. İş Kanunu Geçici m. 10 hükmünün 
lafzında deneme süreli iş sözleşmelerine ilişkin bir istisna öngörülmediğinden, 
işverenin fesih yasağının bu durumda da uygulanacağını söylemek mümkündür. 

 

B. Fesih yasağına uymamanın yaptırımı 

İş Kanunu Geçici m. 10 hükmüne aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren 
veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fesih tarihindeki aylık brüt 
asgari ücret tutarında idari para cezasının verilmesi öngörülmüştür.  

Fesih yasağının uygulandığı dönemde, iş sözleşmesini İş Kanunu m. 25/I-b.2 
hükmüne dayanarak fesheden işverenin daha sonra fesih nedenlerinin haksız 
olduğunun ortaya çıkması durumunda da bu feshin de fesih yasağına aykırı 
gerçekleştirildiği anlaşıldığından her işçi için fesih tarihindeki aylık brüt asgari ücret 
tutarında öngörülen idari para cezasını ödemesi gerekmektedir.  
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İşverenin dayandığı nedenleri gerçekten gerçekleşmiş olsa dahi, işçinin bu çeşit 
davranışlarda bulunduğunu öğrendiği günden başlayarak 6 iş gününün sonrasında 
bu yetkiyi kullanması durumunda haksız feshin hüküm ve sonuçları 
uygulanmaktadır. Bu durumda da, haklı bir fesihten bahsedilemeyeceğinden 
işverenin, her işçi için fesih tarihindeki aylık brüt asgari ücret tutarında öngörülen 
idari para cezasını ödemesi gerekmektedir.  

İşverenin feshinden sonra işçinin ileride açacağı davada feshin haklı nedene 
dayanmadığını ispatlaması durumunda işçi, şartları varsa kıdem ve ihbar 
tazminatlarına hak kazanır. İşçinin bu haksız fesih nedeniyle fesih yasağının sağladığı 
güvenceden yararlanamayıp o süreçte gelir sağlayamaması nedeniyle de işverenden 
tazminat isteyebilmesi gerekir. Ancak, tazminat hukukunun ‘’tazminatın zararı 
geçemeyeceği’’ kuralı gereğince, işyerinde bu süreçte ücretsiz izin uygulanmış ve 
işçilere ücretsiz izin ödeneği bağlanmışsa işçiye de tazminat olarak ücretsiz izin 
ödeneğinden kendisine verilebilecek tutar ödenmelidir. 

  

2. Ücretsiz izin 
A. Genel Olarak 

İş Kanunu’nda oldukça kısıtlı olarak öngörülen, ücretsiz yol izni ve analık izni 
dışında, ücretsiz izin uygulaması ancak tarafların anlaşmasıyla gündeme 
gelebilmektedir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, işçi ve işverenin ücretsiz izin 
konusunda anlaşmaları durumunda, ücretsiz izin süresince iş sözleşmesinin askıda 
kalacağı kabul edilmiştir. İşçiye bu süreçte sadece asıl ücret değil ücret ekleri de 
ödenmemektedir. Ücretsiz izin uygulamasının işçi bakımından yarattığı ağır koşullara 
bakıldığında bu uygulamanın İş Kanunu m. 22 hükmü anlamında “çalışma 
koşullarında esaslı değişiklik” teşkil ettiği ortadadır. Nitekim Yargıtay’ın da yerleşik 
içtihatları bu yöndedir. Buna göre işveren, ücretsiz izin uygulamasını ancak durumu 
işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yürürlüğe koyabilmektedir. Bu bildirim yazılı 
olarak yapılmadıkça ve işçi tarafından 6 işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmedikçe 
ücretsiz izin uygulamasına gidilmesi işçiyi bağlamamaktadır. İşçi ve işveren 
aralarında anlaştıkları sürece ücretsiz izin uygulamasına her zaman gidilebilmektedir. 
Ücretsiz izin uygulanmasına ilişkin verilen karar geçmişe etkili olarak yürürlüğe 
konulamamaktadır. 
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B. 7244 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının ekonomik ve sosyal hayata olan 
etkilerinin azaltılması amacıyla yukarıda bahsettiğimiz kural, 17 Nisan 2020 Cuma 
günü Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle adeta 
baştan düzenlenmiştir. 7244 sayılı Kanun’la getirilen İş Kanunu Geçici m. 10/III 
hükmüne göre, hükmün yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinden itibaren üç aylık 
süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırma 
yetkisine sahiptir. Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 17.04.2020 
tarihinden 17.07.2020 tarihini geçmemek üzere işverene işçinin rızasına ihtiyaç 
duymaksızın ücretsiz izne çıkarabilme hak ve yetkisi bahşedilmiştir. İlaveten hükme 
göre Cumhurbaşkanı’na İş Kanunu Geçici m. 10/III hükmünde öngörülen üç aylık 
süreleri altı aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir.  

Belirtmek gerekir ki, İş Kanunu Geçici m. 10/III hükmü kapsamında ücretsiz izne 
ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermemektedir. İşçi 
ücretsiz izne çıkarılması sebebiyle iş akdini feshederse kıdem tazminatı talep etme 
hakkı bulunmamaktadır. 

7244 Sayılı Kanun kapsamında ücretsiz izin ile ilgili düzenlemeler bununla sınırlı 
değildir. İlaveten, 7244 sayılı Kanun m. 7 hükmünün yürürlüğe girmesiyle birlikte 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici m. 24 hükmü eklenmiştir. 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici m. 24 hükmü gereğince, hükmün 
yürürlüğe girdiği 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlükte olan iş sözleşmesi kapsamında, 
İş Kanunu Geçici m. 10 hükmü gereğince işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve 
kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler nakdi ücret desteğinden yararlanma 
hakkına sahiptir. İlaveten 4447 sayılı Kanun Geçici m. 24 hükmü, 15.03.2020 tarihinden 
sonra işsizlik ödeneğine hak kazanarak iş sözleşmesi feshedilen ve 4447 sayılı 
Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan (prim gün 
sayısı uygun olmayıp işsizlik ödeneğinden yararlanamayan) işçilerin nakdi ücret 
desteğinden yararlanmaları öngörmektedir. İlaveten, hükmün yürürlüğe girme tarihi 
olan 17.04.2020 tarihinden önce ücretsiz izne çıkarılan işçiler 17 Nisan 2020 tarihinden 
itibaren nakdi ücret desteği alabilmektedir. 
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4447 sayılı Kanun Geçici m. 24 hükmüne göre yukarıda bu hüküm kapsamında 
bahsi geçen işçiler ancak, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı 
almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanun Geçici m. 10 hükmünde yer alan fesih 
yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları 
veya işsiz kaldıkları süre kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlanan günlük 39,24 
Türk Lirası nakdi ücret desteğinden yararlanmaktadır. Belirtmek gerekir ki, yapılan 
bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacağı 
öngörülmüştür. 

Ayrıca, 4447 sayılı Kanun Geçici m. 24 hükmünde, hüküm kapsamında nakdi 
ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı 
veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına 
girmeyenlerin genel sağlık sigortasına ilişkin primlerinin İşsizlik Fonundan 
karşılanması öngörülmüştür. Dolayısıyla, ücretsiz izin döneminde işveren tarafından 
sigorta primleri ödenmeyecektir. 

4447 sayılı Kanun Geçici m. 24/I hükmü kapsamında ücretsiz izne ayrılarak nakdi 
ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu 
şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin 
işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il 
müdürlüklerince idari para cezası uygulanacağı  ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme 
tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edileceği 
hükmün ikinci fıkrasında öngörülmüştür.  

Nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını belirlemeye ve 4447 sayılı 
Kanun Geçici m. 24 hükmünün uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri 
gidermeye Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkili 
kılındığından, ilgili Bakanlığın açıklamalarını takip etmekte yarar vardır.  

Ücret nakdi desteğinden yararlanılabilmesi için kuruma yapılacak bildirim 
usulü, Bakanlığın nakdi ücret desteğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
hakkındaki 22 Nisan 2020 tarihli genelgesinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Ücret 
nakdi desteğinden yararlanabilmek için bu genelgedeki usul ve sürelerde Kuruma 
(İŞKUR’a) bildirim yapılması gerekmektedir.  
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3. Kısa Çalışma 

A. Genel Kural 

Kısa çalışmalar, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Ek m. 2 hükmünde 
düzenlenmiştir. Kısa çalışma ile ilgili detaylı hükümler de Kısa Çalışma ve Kısa 
Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’te yer almaktadır. Kısa çalışma, 3 ayı 
geçmemek üzere 4447 sayılı Kanunun Ek m. 2 hükmünde sayılan gerekçelerle; 
işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde 
geçici olarak en az 1/3 oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en 
az 4 hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmasını ifade etmektedir. 
Kısa çalışma programı kapsamında; işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve genel 
sağlık sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanmaktadır.   

İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi; öncelikle, işverenin kısa 
çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunmasına 
bağlıdır. Buna ek olarak, kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı 
tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle 
yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl 
içinde 450 gün prim ödemiş olması) gerekmektedir. Son olarak da, iş müfettişlerince 
yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin 
bulunması gerekmektedir. 

 

B. Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru 

Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılmaktadır. 
İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamamaktadır. Kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanmak isteyen işverenler; gerekli belgeleri (kısa çalışma talep formunu, kısa çalışma 
uygulanacak işçilerin listesini, faaliyetin tamamen ya da kısmen durduğunu ortaya koyan 
belgelerini) bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek 
suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adresleri şu internet adresinde 
bulunmaktadır: https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-
gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/   
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Gerçekten de Yeni Koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden 
belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Kurum, gerekli gördüğü takdirde 
işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilme yetkisine sahiptir. 
İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve 
başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına 
gönderilecektir. Bu durumda işverenlerin iletişim kanallarının açık olması oldukça 
önem taşımaktadır. 

Kısa çalışma uygulamasından yararlanılabilmesi için işyerinde kısa çalışma 
uygulanan dönemde İş Kanunu m. 25/I-b.2 hükmünde yer alan sebepler dışında bir 
gerekçeyle işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir. Nitekim yukarıda da 
izah ettiğimiz üzere, İş Kanunu Geçici m. 10 hükmü gereğince şimdilik 17.07.2020 
tarihine kadar İş Kanunu m. 25/I-b.2 hükmünde ve diğer kanunların ilgili 
hükümlerinde düzenlenen ‘’İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışları 
ve Benzeri Davranışları’’ nedenleri haricinde işverenin iş sözleşmesini feshetmesi 
yasaklanmıştır. 

C. Kısa Çalışma Ödeneğinin Ödenmesi 

4447 sayılı Kanun Ek m. 2/IV hükmüne göre, Günlük kısa çalışma ödeneği; 
sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük 
ortalama brüt kazancının % 60’ına tekabül etmektedir. Bu şekilde hesaplanan kısa 
çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçememektedir. 

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini 
tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her 
ayın 5’inde PTT Bank aracılığı ile ödenmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı ödeme tarihini öne çekmeye yetkilidir.  

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı 
zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence 
belirlenmektedir. Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve 
genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan 
süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından karşılanmaktadır. Yukarıda da 
belirtildiği üzere, Kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma 
süresi kadardır. 
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Yeni Koronavirüs salgını gibi ‘’zorlayıcı sebeplerle’’ işyerinde kısa çalışma 
yapılması halinde, ödemeler İş Kanunu 24-b.III (… işçinin çalıştığı işyerinde işin bir 
haftadan fazla süre ile durması …) ve İş Kanunu m. 40  (24 ve 25 inci maddelerin (III) 
numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan 
işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir) 
hükümlerinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre 
içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir. 

D. 7244 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme 

7244 sayılı Kanun m. 8 hükmüyle İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici m. 25 
eklenerek kısa çalışma ödeneği başvurusu uygunluk denetiminin yapılması 
beklenmeden kısa çalışma ödemesinin gerçekleştirileceği ve fenetimin sonra 
yapılacağı öngörülmüştür. Hükümde, Yeni Koronavirüs sebebiyle işverenlerin 
yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları 60 günlük uygunluk 
tespitinin tamamlanması beklenmeden, işveren beyanı doğrultusunda kabul edilecek 
ve kısa çalışma ödemesi gerçekleştirileceği ifade edilmiştir. Bu hükmün 
doğurabileceği sakıncaların ve olası kötüye kullanımların önüne geçmek amacıyla 
hükmün devamında, daha sonra yapılacak olan uygunluk denetimi sonucunda kısa 
çalışma ödeneği şartlarının oluşmadığının saptanması durumunda, işverenin hatalı 
bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemelerin, yasal faizi ile 
birlikte işverenden tahsil edileceği öngörülmüştür. İlgili madde 29.02.2020 tarihinden 
itibaren yapılan tüm başvurular hakkında tatbik edilecektir. 
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ÖNERİLERİMİZ 
 

 7244 sayılı Kanun’la, her türlü iş sözleşmesinin 17 Nisan 2020 tarihinden 
itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı 
bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi 
niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren 
tarafından feshedilmesi yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayıp işçinin 
sözleşmesini fesheden işveren hakkında hem idari para cezası yaptırımı, 
hem de haksız feshin hukuki sonuçları uygulanabilecektir. Yapılması 
gereken, bu yasağın istisnası olarak kabul edilen nedenler ileri sürülerek 
gerçekleştirilecek fesih işlemlerini hukuka uygun olarak icra etmektir. 
Fesih işlemini gerçekleştirmeden önce bu alanda uzmanlaşmış bir 
hukukçudan destek almanızı öneririz. 
 

 İşçinin gerçekleştirdiği eylem ya da ihmal feshi gerektiriyor ancak bu 
durum fesih yasağı kapsamındaysa bahsi geçen eylem ya da ihmal 
nedeniyle işçi işten çıkarılamamaktadır. Bu durumda işverenlere 
önerimiz, bahsi geçen fesih nedenine ilişkin en azından tutanak tutulup 
işçinin savunmasının alınmasıdır. Bu tutanak ve savunmalar fesih yasağı 
kalktıktan sonra feshe gerekçe gösterilip kullanılamamaktadır. Fakat fesih 
yasağının kalktıktan sonra işçinin feshe gerekçe olabilecek tekrar eden ya 
da başkaca eylem ve ihmalleri olduğunda, işçinin daha önce de aynı veya 
benzeri ihmal ve eylemlerde bulunduğu ve feshin son çare olma ilkesine 
işverence bir müddet katlanıldığının ispatlanması adına tutulan bu 
tutanaklar ve işçinin savunması kullanılabilecektir. Böylelikle, fesih 
yasağının işçiler tarafından kötüye kullanılmasının önüne geçilebilecektir. 

 
 Normal zamanlarda işveren için başvurulması kolay olmayan ücretsiz 

izin ve kısa çalışma uygulamaları yukarıda bahsettiğimiz üzere Yeni 
Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler gereğince 
kolaylaştırılmıştır. İşverenlerin, bu uygulamalara başvurmadan önce 
muhasebe ve maliye uzmanlarına ve bu alanda uzmanlaşan hukukçulara 
başvurmalarını öneririz.  
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