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31 Temmuz 2020 Tarihli ve 31202 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
2811 sayılı Karar ile fesih yasağı ve ücretsiz uygulaması; 2810 sayılı Karar 
ile de covid-19 nedeniyle uygulanan kısa çalışma süresi 1 ay daha uzatıldı.  
Kararları kısaca özetler isek; 
 
1. Fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması 1 (bir) ay uzatıldı. 
 
Bilindiği üzere; fesih yasağı ilk olarak 7244 sayılı Yasa ile getirilmiş ve 3 ay 
süre ile (17.04.2020-17.07.2020 tarihleri arasında) uygulanmıştır. Ardından 
30/06/2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2707 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 1 ay daha uzatılmıştır. Bu defa 
30/07/2020 tarih ve 281 sayılı Karar ile hem fesih yasağı hem de paralel 
şekilde işverene tanınan ücretsiz izne çıkarma yetkisi (nakdi ücret destekli) 
Cumhurbaşkanı tarafından 17/09/2020 tarihinde sona erecek şekilde 1 ay 
daha uzatılmıştır (Mevcut durumda Cumhurbaşkanının bu süreleri 
30.06.2021 tarihine kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır). 
 
2. Kısa çalışma uygulaması tüm sektörler için 1 ay uzatıldı. 
 
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 30/06/2020 tarih ve 31171 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1(bir) 
ay uzatılmış idi. Bu defa 30/07/2020 tarih ve 280 sayılı Karar ile kısa 
çalışma süresi 2706 sayılı kararda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz 
konusu karar ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 1 ay daha 
uzatılmıştır (Mevcut durumda Cumhurbaşkanının bu süreleri sektörel 
farklılık da gözeterek 31.12.2020 tarihine kadar uzatma yetkisi 
bulunmaktadır). 
 
 
 
İlgili Kararlar sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır. 
 
 
 
 
 
Saygılarımızla. 
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
Erdal Çalıkoğlu 

 

Konu: Fesih yasağı, ücretsiz izin ve kısa çalışma uygulamaları 1 ay 
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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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