
 
 

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Sirküler No: 63                                    İstanbul, 30 Haziran 2020 

 

 

1. 30/06/2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 
 
Yeni Koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan 
dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesi ile 
30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda 
bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi;  
 

 Yeni bir başvuru ve uygunluk tespitine gerek olmaksızın, 
 Daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için, 
 Aynı şartları aşmamak kaydıyla, 
 Bu kararın yayımı öncesinde kısa çalışma uygulaması biten 

işyerleri için 01 Temmuz 2020 tarihi itibariyle, 
 30/06/2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden 

işyerleri için kısa çalışma bitim tarihinden itibaren başlamak 
üzere 
Bir (1) ay uzatılmıştır. 

 
Bir diğer önemli değişiklik ise; 
 

 Covid-19’a bağlı olarak faydalanılan kısa çalışma süreleri artık 
işsizlik sigortası sürelerinden mahsup edilmeyecektir. 

 
Bu kapsamda; mevcutta kısa çalışma uygulamasına başvuran ve kısa 
çalışma süresi sona eren işletmelerden mevcut şartları devam edenler; 
yeni bir başvuru ve uyguluk tespitine gerek olmaksızın 01 Temmuz 2020 
tarihinden itibaren 1 ay süreyle daha kısa çalışma ödeneğinden 
faydalanabileceklerdir. 
 
Mevcutta kısa çalışma uygulamasına başvuran ve kısa çalışma süresi 
halen devam eden işletmeler ise kısa çalışma sürelerinin bittiği tarihten 
itibaren ilave 1 ay süre daha bu ödenekten faydalanabileceklerdir.  

 
2. 30/06/2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 
  
7244 sayılı Yasa ile getirilen; 17/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay 
süreyle; 
  
a)Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 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 dışında işveren tarafından feshedilemez. 
 

 

Konu:  Kısa çalışma fesih yasağı ve ücretsiz izin süresi bir ay uzatıldı. 
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b) 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” düzenlemesi  
 
Bir ay süre ile uzatılmıştır.  
 
Bu kapsamda fesih yasağı ve işverene tanınan ücretsiz izne çıkarma yetkisi 17/07/2020 
tarihinden itibaren 1 ay daha uzatılmıştır.  
 
 
Saygılarımızla. 
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
Erdal Çalıkoğlu 
 
 
 
 
 

Yukarıda yer verilen 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 
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