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Sayın İlgililer;
İşbu bilgi notu, 29.06.2020 tarihli ve 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 4857 sayılı İş
Kanunu’nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan sürelerin bir ay
uzatılmasına ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Konu ile alakalı 29/6/2020 tarihli ve 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi aşağıdaki gibidir.
‘’22.05.2013 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci
fıkralarında belirtilen sürelerin uzatılmasına, mezkur Kanunun geçici 10 uncu maddesinin
dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.’’
Anılan kararda bahsi geçen 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi aşağıdaki gibidir.
Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.)
‘’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.’’
1. Kararın Kapsamı
29.06.2020 tarihli ve 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 4857 Kanunu’nun birinci
ve ikinci fıkrasında uzatılan süreler çalışanın İş Kanunu’na tabii bir işçi olup olmadığına
bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesine bağlı olarak çalışanları
kapsamaktadır.

2. Kararda Öngörülen Süre Uzatımının Sonuçları
a) İş sözleşmelerinin feshi bakımından
İş Kanunu Geçici Madde 10 uyarınca bu hükmün yürürlük tarihi olan 16.04.2020
tarihinden itibaren üç ay süre ile çalışanların iş sözleşmelerinin işveren tarafından İş
Kanunu kapsamında haklı nedenle ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeni
haricinde feshedilmesi mümkün değildi.
Anılan 29/06/2020 tarihli ve 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile bu süre gerek
İş Kanunu’na tabii olarak çalışan işçiler gerek diğer kanunlara tabii işçiler bakımından
bir ay süre ile daha uzatılmış ve iş sözleşmelerinin işveren tarafından İş Kanunu 25/2
m.’de belirtilen nedenler dışında sona erdirilmesi engellenmiştir.
b) Ücretsiz izin ve işçinin fesih hakkı bakımından
İş Kanunu Geçici Madde 10 uyarınca bu hükmün yürürlük tarihi olan 16.04.2020
tarihinden itibaren işveren üç ayı geçmemek koşuluyla işçiyi ücretsiz izne ayırma
hakkına sahipti, belirlenen üç aylık süre yine mezkur Kanunu’nun 10 uncu maddesinin
dördüncü fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından bir ay daha uzatılmıştır.
Belirlenen süre boyunca ücretsiz izne ayrılan işçi ise bu süre içinde ücretsiz izne
ayrılmasını gerekçe göstererek iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemeyecektir.
3. Kararda Öngörülen Süre Uzatımı Boyunca Sınırlamalara Uymamanın Sonuçları
29.06.2020 tarih ve 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca uzatılan bir aylık süre
boyunca 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu maddesinde belirtilen sınırlamalara
uymayarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekili sözleşmesi feshedilen her
işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile
cezalandırılacaktır.
İşbu hukuki bilgilendirme notu hakkında herhangi bir soru veya yorumunuz bulunduğu takdirde
lütfen bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin.
Saygılarımızla,
Güzeldere I Balkan Hukuk Bürosu
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