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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZNE AYIRMA 

SÜRESİ UZATILMIŞTIR. 

 

1. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 1 AY UZATILMIŞTIR.  

Yeni Koronavirüs (Covid–19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar 

kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinin süresi; 

Yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, 

• 31.07.2020 tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01.08.2020 tarihinden itibaren,  

• 31.07.2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri için kısa çalışma bitiş tarihinden 

başlamak üzere, 

1 ay daha uzatılmıştır. 

Söz konusu Resmi Gazeteye buradan erişebilirsiniz. 

2. FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZNE AYIRMA SÜRESİ 17.09.2020 TARİHİNE 

UZATILMIŞTIR.  

4857 sayılı Kanunun Geçici 10.maddesinin; 

-  1. fıkrasında yer alan FESİH YASAĞI 17.09.2020 tarihine uzatılmıştır. 

            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,  

• Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir 

sebeple kapanması ve             faaliyetinin sona ermesi,  

• İlgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona 

ermesi  

Halleri dışında işveren tarafından feshedilemez. 

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-2.pdf
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-  2.fıkrasında yer alan ÜCRETSİZ İZNE AYIRMA 17.09.2020 tarihine uzatılmıştır. 

           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. 

Söz konusu Resmi Gazeteye buradan erişebilirsiniz. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-3.pdf

