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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRELERİ 1 AY UZATILDI 

 

İşten Çıkarma Yasağı 1 Ay Süreyle Uzatıldı 

Bilindiği üzere, 7244 sayılı Kanunun 9’uncu maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 

10’uncu maddesinde aşağıdaki düzenleme yapılmış idi. 

“Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 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 maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi 

tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye 

haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, 

sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para 

cezası verilir. 

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya 

yetkilidir.” 

Bu düzenleme ile istihdamı korumaya yönelik olarak ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık 

halleri dışında, kısa çalışma süresi boyunca 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle (17.07.2020 

tarihine kadar) işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilememesi, aksi takdirde fesih geçersiz 

sayılarak işverene sözleşmesi feshedilen her bir işçi için aylık brüt asgari ücret tutarında (2.943,00 

TL) idari para cezası uygulanması, işveren 3 aylık süre içinde (17.04.2020-17.07.2020) işçisini 

tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmesi, ancak bu durumun işçi açısından iş sözleşmesini 

haklı nedenle fesh etme hakkı tanımaması, 3 aylık süreyi 6 aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı’nın 

yetkili kılınması sağlanmıştır. 

30.06.2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2707 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile yukarıda yer alan süreler 1 ay uzatılmıştır.  

Buna göre, işverenler 17.08.2020 tarihine kadar yukarıdaki şartlarla işçisinin iş akdini 

feshedemeyecek, 17.08.2020 tarihine kadar işçisini ücretsiz izne ayırabilecektir. Dolayısıyla, ücretsiz 



 

 
  

 

izne ayrılan işçiye İŞKUR tarafından İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere günlük brüt 39,24 

TL, günlük net 38,95 TL nakdi ücret desteği söz konusu tarihe kadar sağlanmaya devam edilecektir. 

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 1 Ay Süreyle Uzatıldı 

Hatırlanacağı üzere, 7226 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 

23’üncü maddeyle 30.06.2020 tarihine kadar (dahil) geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) 

kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma başvurularının yapılması sağlanmıştı. 

30.06.2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 2706 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa 

çalışma ödeneğinden yararlanma süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek 

bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak 

kaydıyla; 

 Bu Kararın yayımı tarihinden öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri 

bakımından, 01.07.2020 tarihinden itibaren başlamak üzere 1 ay (01.08.2020 tarihine 

kadar) uzatılmıştır. 

 

 Bu Kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri 

bakımından, kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere 1 ay uzatılmıştır. 

 

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi İşsizlik Ödeneği Süresinden Düşülmeyecek 

4447 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesinin altıncı fıkrasına göre; kısa çalışma ödeneğinin 

süresininin işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili 

kılınmıştır.  

2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan bir diğer önemli düzenleme ile Covid-19 

nedeniyle yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir. 

 

 

Saygılarımızla… 

VİZYON YMM A.Ş. 

 

 

 

Ek:  - 2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

       - 2707 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
 

 


