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7252 SAYILI KANUN İLE İŞ HUKUKUNDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BÜLTEN  
 

7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun (“Kanun”), 28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

 

Kanun’un iş hukukuna ilişkin çeşitli düzenlemeler içeren maddelerine ilişkin değerlendirmelerimiz bu 

bültende dikkatinize sunulmaktadır. 

 

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
1
 (“7244 sayılı Kanun”) 9. 

maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’na
2
 (“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.  

 

T.C. Cumhurbaşkanı, fesih yasağı ve ücretsiz izne ilişkin 3 aylık süreleri 6 aya uzatmaya yetkili 

kılınmıştı. Bu yetkiye dayanarak 2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; işverenlerin fesih yasağı ile 

fesih yasağı süresince işverenlerin çalışanlarını ücretsiz izne ayırma imkanı 1 ay uzatılmıştı.  

 

Bu defa Kanun ile yapılan değişiklikle, T.C. Cumhurbaşkanı’nın fesih yasağı ve ücretsiz izne 

ilişkin süreleri her defasında en fazla 3 aylık süreler ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar 

uzatabileceği düzenlenmiştir. 

 

Kanun ile yapılan önemli bir değişiklik ise fesih yasağının kapsamına ilişkindir. Bu doğrultuda; 

belirli süreli iş ya da hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple 

kapanması ya da faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet 

alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi durumları iş sözleşmesinin işverenlerce fesih 

yasağının kapsamından çıkarılmıştır.  

  

2. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 

 

Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici 26’ıncı madde eklenmiştir. Bu madde 

kapsamında 1 Temmuz 2020 tarihinden önce ilgili Kanun’un Geçici 23’üncü maddesi çerçevesinde 

(Covid – 19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle) kısa çalışmaya başvuran işyerlerinde kısa 

çalışmanın sona ermesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi durumunda işverene prim 

desteği sağlanacağı ve desteğin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağı düzenlenmiştir. Destek 

tutarı ise kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalının günlük kazancının 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu doğrultusunda belirlenen prime esas kazanç alt sınırı 

üzerinden hesaplanacak ve sigortalı ile işveren hissesi primlerinin tamamı, işverence ödenecek 

primlerden mahsup edilmesi ile destek sağlanmış olacaktır. İşsizlik Sigortası Fonu tarafından işverene 

                                                           
1
 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm 

2
 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf 
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sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep 

edilemeyecektir.  

 

Yukarıda belirtilen uygulamanın aynı zamanda işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma 

ödeneğinden yararlanamayarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalılar için de geçerli 

olacağı ve işverenin aynı şekilde ve şartlarda destekten yararlandırılacağı düzenlenmiştir.   

 

İşverenin her bir ay için alacağı destek süresi ise; destek aldıkları aylık ortalama gün sayısını 

geçmeyecektir.  

 

Aşağıdaki durumlar ise yersiz yararlanma olarak kabul edilmekle birlikte, Geçici 26’ıncı madde 

kapsamında sağlanan destekten de yararlanamayacaktır:  

 

a) Geçici 23’üncü maddesi çerçevesinde (Covid – 19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle) kısa 

çalışmaya başvuran işyerlerinde kısa çalışamadan yersiz yararlanıldığının tespiti, 

b) Geçici 23’üncü maddesi çerçevesinde yapılan kısa çalışma başvurusunun uygunluk tespitinin 

olumsuz sonuçlanması, 

c) Geçici 24’ üncü madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti.  

 

Yersiz yararlanmanın tespiti sonucunda, yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme cezası ve 

gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmesi söz konusu olacaktır.  

 

Sağlanan destekten yararlanmakta olan işverenlerin, bu destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 

diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanması söz konusu olmayacaktır. 

  

Destek; 31 Aralık 2020 tarihini geçmeyecek şekilde kısa çalışmanın sona erdiği tarihten itibaren üç ay 

süreyle sağlanacaktır. Ancak Cumhurbaşkanı, söz konusu üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya 

bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkili kılınmıştır.  

 

3. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 

  

6331 sayılı Kanunun 38. maddesi gereğince, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli 

sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesinin 1 Temmuz 

2020 itibariyle yürürlüğe girerek zorunlu hale geleceği öngörülmekte idi.  

 

Kanun’da yapılan düzenleme ile bu uygulamanın yürürlük tarihi ertelenerek, 31 Aralık 2023 

tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.  
 

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 
*Bültenimizde 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. 

 


