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İŞVERENİN FESİH YASAĞI, ÜCRETSİZ İZİN VE KISA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN 

SÜRELERİN UZATILMASINA İLİŞKİN BÜLTEN  

 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar 

Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma 

Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar
1
 (“2706 sayılı Karar”) ile 22.05.2003 Tarihli ve 

4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10. Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 

Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar
2
(“2707 sayılı Karar”), 30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

1. FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI 

 

7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması 

Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılasına Dair Kanun’un
3
 (“7244 sayılı Kanun”) 9. 

maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’na
4
 (“İş Kanunu”), 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere geçici madde 10 eklenmişti. İlgili madde, İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü iş 

veya hizmet sözleşmelerine fesih yasağını düzenlemekteydi. Böylece, kural olarak, işverenlerin 17 

Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile iş veya hizmet sözleşmelerini feshedemeyeceği 

öngörülmüştü. 

 

Fesih yasağını düzenleyen aynı madde ile işverene bir imkân tanınmış ve fesih yasağının olduğu üç 

aylık süreyi geçmemek üzere işverenin, işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği 

düzenlenmişti.  

 

Bu defa, T.C. Cumhurbaşkanı, ilgili süreleri uzatmaya yönelik kendisine tanınan yetkiye dayanarak, 

2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, işverenlerin fesih yasağı ile fesih yasağı süresince işverenlerin 

çalışanlarını ücretsiz izne ayırma imkanını 1 ay daha uzatmıştır. Sonuç olarak, işverenler fesih yasağı 

ile 17 Ağustos 2020 tarihine kadar bağlı olup, bu tarihe kadar çalışanlarını tek taraflı olarak, ücretsiz 

izne ayırma imkanına sahiptirler.  

 

2. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 

 

7244 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na
5
 geçici madde 25 

eklenmişti. İlgili maddede, işverenler tarafından Covid-19 salgınının oluşturduğu zorlayıcı sebep 

gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularının, uygunluk denetimi tamamlanmaksızın, işverenin 

beyanı doğrultusunda sonuçlandırılacağı ve kısa çalışma ödemesinin gerçekleştirileceği 

düzenlenmekteydi. 

 

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2. maddesi ise, kısa çalışma ödeneği süresinin Cumhurbaşkanı 

tarafından 6 aya kadar uzatılabileceğini düzenlemektedir. Bu doğrultuda, 7206 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile, kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmaksızın, bir ay 

uzatılmıştır. Bir aylık süre uzatım imkânından faydalanabilecek işveren/işyerlerinin şu şartları 

taşıması gerekmektedir: 

 

 30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılmış bir kısa çalışma başvurusunun 

bulunması, 

 Daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için, aynı şartların uygulanması. 

                                                           
1
 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200630-4.pdf 

2
 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200630-5.pdf 

3
 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm 

4
 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf 

5
 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4447.pdf 
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Bir aylık süre uzatım tarihi belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır. 

 

 30 Haziran 2020 tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 

01.07.2020 tarihinden itibaren bir aylık süre işlemeye başlayacaktır. 

 

 30 Haziran 2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa 

çalışma bitiş tarihinden itibaren bir aylık süre işlemeye başlayacaktır. 

 

 

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 
*Yukarıda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin 

kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer 

verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz 

sorumlu tutulamaz. 

 


