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İŞLETMELER AÇISINDAN CORONAVIRUS TEHLİKESİNİN OLASI ETKİLERİ 

HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME 

Coronavirus (COVID-19) dünya çapında insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden ve ölümlere 

yol açan bir hastalık olarak gündemde yer almaktadır. Bu hastalığa karşı henüz geliştirilen bir 

tedavi yöntemi de bulunmamaktadır. Coronavirus’e maruz kalan bir kısım hastalarda ölüme 

sebebiyet vermeksizin iyileşme mümkün iken, ölümle sonuçlanan vakaların söz konusu olması 

ve bulaşıcı nitelik taşıması nedeniyle tüm dünya çapında ticari, finansal ve bireysel hayata 

etkileri bulunmaktadır. Bu çalışmada coronovirus salgını tehlikesinin Türkiye’de yer alan 

işletmelere olası etkileri en temel düzeyde ele alınmaktadır. 

 

Coronavirüs salgının gerek çalışma hayatı gerekse ticari ilişkilere etkisinin hukuki olarak ileri 

sürülebilmesi için ülkemizde resmi kurumlarca Genel Salgın Hastalık ve Acil Durum ilanıyla 

mücbir sebep olarak nitelendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla aşağıda yer alan hukuki 

açıklamalar, Coronavirüs’in Türkiye’de genel salgın hastalık olarak kabul edilmesi hali ile 

sınırlı olarak yapılmaktadır. 

I-) HUKUKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER 

 Ülkemizde bulaşıcı hastalık 30.5.2007 tarihinde yürürlüğe giren “Bulaşıcı Hastalıklar 

Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği”nde “Enfekte olmuş bir kişi ile doğrudan 

temas yoluyla veya bir vektör, hayvan, ürün veya çevreye maruz kalma gibi dolaylı 

yollardan veya bulaşıcı madde ile kirlenmiş olan sıvı alışverişi yolu ile insandan insana 

bulaşan, bir mikroorganizma veya onun toksik ürünlerine bağlı olarak ortaya çıkan 

hastalık” olarak tanımlanmıştır. Anılan Yönetmelik’te hangi hastalıkların bulaşıcı 

hastalık olduğu belirtilmiştir.  
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 Yönetmelik EK–I’de yer alan Bulaşıcı Hastalıklar Listesi’nde bulaşıcı hastalıklar 6 

başlık altında tek tek sayılmıştır. Bulaşıcı hastalık tespit edilirken bu Yönetmelikte 

sayılan hastalıklar dikkate alınmalıdır. Ek-I’de yer alan hastalıklar incelendiğinde 

COVID-19 henüz yeni bir tür olarak karşımıza çıktığından bu listede yer almamaktadır. 

Ancak yine bir benzer coronavirüs temelli salgın hastalıklardan SARS-

CORONAVIRUS (Ağır Akut Solunum Yetmezliği Sendromu) ve MERS 

CORONAVIRUS (Ortadoğu Solumun Sendromu) bu listede yer aldığından COVID-

19’da bulaşıcı hastalık kategorisinde Ek-1 kapsamında ele alınabilecektir. 

 

 Coronavirüs özelinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 30 Ocak 2020 tarihinde acil 

durum ilan etmesine karşılık, Birleşmiş Milleteler (BM)’e üye ülkelerin sınırlarını 

kapatma, uçuş iptal etme, ticareti sınırlama, vb. karalar münhasır olarak ülkelerin kendi 

yönetim yetkileri çerçevesinde alınmaktadır. Uluslararası seyahat ve ticaretin 

sınırlandırılmasının ekonomik açıdan yıkıcı etkileri olabileceğinden bu konuda 

kısıtlama kararı veren ülkelerin kararlarını somut verilere dayandırmaları gerektiği DSÖ 

tarafından önemle vurgulanmaktadır. Bu bahisle, hukuki açıdan ülkelerin sınırlarını 

kapatmaları, ticari ilişkilerini sınırlandırmaları ve/veya durdurmaları uluslararası 

hukukta yer alan egemenlik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmektedir.  

 

 Özellikle ulaşım terminallerinde karşılaşılan karantina uygulamalarında görülen vücut 

bütünlüğü, özel hayatın gizliliği, ulaşım ve seyahat özgürlüğü gibi insan haklarına 

müdahaleler ilgili ülkenin egemenlik yetkisi içerisinde kalmasına karşılık, söz konusu 

uygulamaların uluslararası hukuk normları çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. 

Amacı aşan müdahaleler halinde ise ilgili Devlet’in sorumluluğunun insan hakları 

ihlalleri çerçevesinde dava ve tazminat konusu olması mümkündür. 

 

 Ticari satım, hizmet, taşıma vb. sözleşmelerde Coronavirüs salgını nedeniyle 

sözleşmenin bir tarafının yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde gerekçe olarak 

Coronavirüs salgınının ileri sürülmesi ancak salgının bu yöndeki etkilerinin resmi 

makam kararlarıyla ispatı halinde mümkün olacaktır. Sözleşme koşullarını yerine 

getirmenin uzun süre alması ya da daha masraflı hale gelmesi, yükümlülük ihlaline 

gerekçe olarak mücbir sebebin ileri sürülmesine imkan sağlamayacaktır. 

 

 Bu kapsamda kurulacak ticari ilişkilerde basiretli bir tacir olarak sözleşmenin ifasının 

mümkün olması, sözleşme bedeli, ödeme zamanı, teslim yeri ve zamanı vb. hususlar 

Coronavirus salgını dikkate alınarak belirlenmelidir. Özellikle sözleşmeler hukuku 

açısından “mücbir sebep” klozlarının salgın durumu dikkate alınarak özenle hukuk 

danışmanları tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. 
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 Yurtdışı fuar organizasyonlarına katılacak olan Türk firmalarının Coronavirus tehlikesi 

sebebiyle fuar organizasyonu iptali ile karşılaşmaları halinde, yapılan ödemelerin iadesi 

ve masraflar talep edilebilecektir. İlgili ülkede “Acil Durum” ilanı olmaksızın bu 

sebeple yapılan sözleşme iptalleri hukuken haksız olarak değerlendirilebilecektir. Bu 

bakımdan sözleşmelerin gerekli maddeleri içermeleri zaruridir. 

  

 OHAL Kanunu m.2 gereğince tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü yönetim 

usullerinin yürürlüğe konması mümkündür. Anılan Kanun’un m.5 ila m.9 kapsamında 

Devlet’in ticaret ve iş hayatına yönelik tedbir getirmesi ve müdahalelerde bulunması 

yetkisi söz konusu olabilmektedir. Ancak belirtilmesi gerekir ki, salgın hastalıklara 

dayalı OHAL ilanı tek başına ticari ilişkilerde tarafların yükümlülüklerini ortadan 

kaldıracak veya askıya alacak bir mücbir sebep hali olarak değerlendirilmemektedir. 

 

 Gerek OHAL gerekse sözleşmelerde yer alan mücbir sebep klozları açısından; 

yükümlülüklerin yerine getirilememesinde ortaya konulan sebebin mücbir sebep 

unsurlarını aşıyıp taşımadığının her bir somut olay bazında değerlendirileceği 

unutulmamalıdır. 

  

 İşçinin sağlığı için önemli bir tehlike arzeden bulaşıcı hastalığa, işçinin sürekli olarak 

etkileşim halinde olduğu bir çalışma arkadaşı maruz kalır ve bu kişiler işyerinde 

bulunmaya devam eder ise bu takdirde işçi İş Kanunu m. 24/1-b gereğince iş 

sözleşmesini haklı nedenle kıdem tazminatını talep ederek fesih edebilir. 

 

 Coronavirus’e maruz kalan işçiler konusunda; Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 76. 

Maddesine göre, “ Etrafında bulunanlara sari ve salgın hastalıklardan birini nakle vasıta 

olduğu muhakkak olan kimseler  muvakkaten ve bu zail oluncaya kadar meslek 

sanatlarını icrasından hıfzıssıhha meclisleri karariyle menolunur.” hükmü gereği 

çalışma yasağı söz konusudur. Bu çalışma yasağı hastalığın geçmesiyle birlikte sona 

erecektir. Bulaşıcı hastalıklara yakalananların, hastalık devam ettiği sürece karantina 

altında tutulmaları yasal bir zorunluluk olduğundan, söz konusu çalışma yasağı 

esnasında iş ilişkisi askıda kalacaktır (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu m.72, m.73). Bu 

halde İş Kanunu’nun m.25/I-b,2 bendinde gösterilen devamsızlık süreleri aşılmadığı 

müddetçe, işçinin çalışma yasağı kararı nedeniyle işe gidememesi, iş sözleşmesinin 

feshi için haklı veya geçerli bir neden de oluşturmaz. 
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 İşçinin virüse maruz kaldığı hallerde ilgili sağlık kuruluşlarınca düzenlenecek rapor ile 

iş sözleşmesi askıda kalacaktır. İşçinin raporlu olduğu günlerin aralıksız olarak ihbar 

süresini 6 hafta aşması halinde ise iş sözleşmesi işveren tarafından İş Kanunu m. 25/I-

b,2 gereğince haklı nedenle fesih edilebilecektir. Bu halde işçiye eğer hak etmiş ise 

kıdem tazminatı ödemesi yapılması gerekmektedir. 

 

 Salgın hastalık dolayısıyla belirli bir bölgeden çıkışın yasaklanması gibi uygulamalarda 

işçi iş görme edimini yerine getiremezse ve bu hal bir haftayı aşar ise bu durumda 

İşveren, İş Kanunu m. 25/III gereğince iş sözleşmesini haklı nedenle kıdem tazminatını 

ödeyerek fesih edebilir. İşverenin m. 25 uyarınca haklı nedenle fesih hakkının doğumu 

için, işçinin işine devam edememesine neden olan zorlayıcı sebebin en az bir hafta 

devam etmesi gerekmektedir. Şöyle ki; işçinin çalışmasını engelleyen zorlayıcı bir 

sebebin ortaya çıkması durumunda iş sözleşmesi, zorlayıcı sebep süresi boyunca 

askıdadır. İşveren söz konusu bir haftalık bekleme süresi içerisinde işçiye her gün yarım 

ücret ödemek durumundadır (İK. m. 40). Ancak zorlayıcı sebebin, bir haftadan fazla 

süre ile işçinin işine devam edememesine neden olması halinde işverenin iş 

sözleşmesini haklı nedenle feshetme imkanı mevcuttur. Bu halde işçiye eğer hak 

etmişse kıdem tazminatı ödenecektir. İşverenin haklı nedenle fesih hakkının doğumu 

için beklemesi gereken bir haftalık sürenin sonunda da işveren, isterse fesih hakkını 

kullanmayarak zorlayıcı sebebin ortadan kalkmasını bekleyebilir. Ancak bu süre 

zarfında işçiye her hangi bir ücret ödemek durumda değildir. Söz konusu süre boyunca 

askı hali devam edecek, fakat zorlayıcı sebep devam ettiği sürece işverenin derhal fesih 

hakkı da mevcudiyetini koruyacaktır. Bununla birlikte zorlayıcı sebebin son bulması 

durumda işçi çalışmaya devam etmek, işveren de işçiyi çalıştırmak durumundadır. 

 

 İşyerinde salgın hastalık sebebiyle çalışma yapmanın mümkün olmaması halinde ise, 

zorlayıcı sebep işveren tarafında gerçekleşmiş olacaktır. Zorlayıcı sebebin bir haftayı 

aşması halinde işçi, İş Kanunu m. 24/III uyarınca iş sözleşmesini kıdem tazminatını 

talep etme hakkı ile birlikte haklı nedenle iş akdini fesih edebilecektir. İşveren söz 

konusu bir haftalık bekleme süresi içerisinde işçiye her gün yarım ücret ödemek 

durumundadır (İK. m. 40). 

 

 Salgın Hastalığın mücbir sebep olarak kabulü halinde işverenler işçilerin ücret 

ödemelerini İş Kanunu m. 34 çerçevesinde geciktirme hakkına sahip olacaktır. Bu halde 

işçiler çalışmaktan kaçınma hakkına sahip değillerdir. 

 

 

 Zorlayıcı sebep hallerinde işveren işçi çıkarma yerine, işçilerin geçici bir şekilde izne 

çıkartılması ve bu dönemin geçici bir işsizlik olarak değerlendirilip işçilere işsizlik 
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sigortasından kısa çalışma ödeneği verilmesi imkanından yararlanabilir. KÇY.’nin 3. 

maddesinde zorlayıcı sebepler “İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, 

önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, 

dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin 

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

hastalık, seferberlik gibi durumlar” olarak tanımlanmıştır. 

 

 İşverenler, genel salgın hastalık halinde işçilere ücretsiz izin talebinde bulunabilir. 

Ancak işçilerin ücretsiz izne çıkarılabilmeleri için bunun işçiler tarafından yazılı olarak 

kabul edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda onay vermeyen işçiler açısından ücretsiz 

izin uygulamasına gidilemez. Ancak, Yargıtay işveren tarafından işçinin ücretsiz izne 

çıkartılmak istenmesi halinde işçinin haklı nedenle fesih hakkının mevcut olduğu yahut 

işveren tarafından yapılan talebin fesih iradesi olarak değerlendirilmesi gerektiği 

görüşündedir. 

II-) İŞLETMELERDE OLASI CORONAVIRUS VAKASI TESPİTİ AŞAĞIDAKİ 

HALLERDE SÖZ KONUSU OLABİLECEKTİR; 

 Herhangi bir şiddette akut solunum yolu hastalığı (ateş, öksürük) veya SARI (Severe 

Acute Respiratory Infections)- Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu (ateş, öksürük ve 

hipoksemi, takipne, dispne, hipotansiyon, akciğer grafisinde yeni veya progressif 

radyolojik infiltrasyonlar konfüzyon, akut böbrek yetmezliği gibi bulgular nedeniyle 

hastaneye yatış gerekliliği) varlığı ve son 14 gün içerisinde; a. Doğrulanmış COVID-19 

vakası ile yakın temas eden; veya b. Hastane ilişkili COVID-19 vakası bildirilen bir 

ülkede ilgili sağlık tesisinde bulunan; veya c. Epidemik alanlarda (Çin Halk 

Cumhuriyeti, Singapur, İran, Tayland, Japonya, Hong Kong, Güney Kore, İtalya) 

bulunan kişilerin İşyeri Hekimi tarafından derhal hastaneye sevk edilmesi 

gerekmektedir. Aksi halde, ilgililerin hukuki ve cezai sorumlukları doğacağını 

unutmamaları gerekmektedir.  

 

Saygılarımızla, 

 

                ONUR HUKUK BÜROSU 

       Av. Z. Özge YİĞİTOĞLU LL.M. & Av. Kürşat YILMAZ – LL.M. 
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