
 
 

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Sirküler No: 110                                       İstanbul, 30 Aralık 2020 

 

 
1.Fesih yasağı ve pandemi ücretsiz izin uygulaması 17.03.2021 tarihine 
uzatıldı.  
 
30 Aralık 2020 Tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3344 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı(CK) ile fesih yasağı ve pandemi ücretsiz uygulaması 
17.01.2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay daha uzatılmıştır. 
 
Hatırlatma: Fesih Yasağı kapsamında olmayan haller; 
 
4857/25 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, 
İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, 
İlgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona 
ermesi halleri yasak kapsamı dışındadır. 
 
Yine, 
 
İşçinin her türlü istifa etmesi, emeklilik başvurusu, yaş haricinde diğer koşulları 
doldurması suretiyle kıdem tazminatı talebiyle işten ayrılmak istemesi yasak 
kapsamı dışındadır. 
 
2. 7256 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanununun başvuru ve ilk 
taksit ödeme süreleri 1 ay uzatıldı. 
 
30 Aralık 2020 Tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3343 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı(CK) ile 7256 sayılı Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddesinde 
yer alan sürelerde uzatmaya gidilmiş, ancak 4 üncü maddesinin 13 ve 14 üncü 
fıkrası süre uzatımı kapsamı dışında kalmıştır.  
 
Buna göre; 
 
7256 sayılı Kurum alacaklarının yeniden yapılandırılması Kanunda yer alan; 
 

✓ En son başvuru tarihi 31/12/2020 tarihinden 31.01.2021 tarihine (tatile denk 
geldiği için 01.02.2021 tarihine); 

✓ İlk taksit ödeme süresi de maliye için 31.01.2021 tarihinden 28.02.2021 
tarihine, SGK için de 28.02.2021 tarihinden 31.03.2021 tarihine uzatılmıştır.  

 
 
İlgili Kararlar sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır. 
 
 
Saygılarımızla. 
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
Erdal Çalıkoğlu 

 
Konu: Fesih yasağı, nakdi ücret desteği ve yapılandırma süreleri 
uzatıldı. 
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Bu dokümanda yer alan 

açıklamalarımız, konuya 

ilişkin genel bilgiler 

içermektedir. EY ve/veya 

Kuzey YMM ve Bağımsız 

Denetim A.Ş.’ye, işbu 

dokümanın içeriğinden 

kaynaklanan veya 

içeriğine ilişkin olarak 

ortaya çıkan sonuçlardan 

dolayı herhangi bir 

sorumluluk iddiasında 

bulunulamaz. 
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