
 
 

Not: Sirkülerde yer alan yorum ve açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup, Realite YMM 

A.Ş.’ye içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında 

bulunulamaz. 

 
 

 

 

 

SİRKÜ NO: 2020-24 

 

KONU: Fesih yasağı, ücretsiz izin, nakdi ücret desteği, 7256 yapılandırma başvuru ve 

ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılması 

 

 

1) Fesih yasağı, ücretsiz izin ve nakdi ücret desteğinin uzatılması  

 

30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3344 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinin birinci ve 

ikinci fıkralarında belirtilen süreler, 17.01.2021 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.  

 

Bu karara göre fesih yasağı, ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği uygulaması, 

17.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.  

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinin birinci fıkrasına göre 4857 sayılı İş 

Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 

17.04.2020 tarihten 17.03.2021 tarihine kadar ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve 

benzeri sebepler dışında işverence feshedilemeyecektir. Aksi bir durumda iş sözleşmesini 

fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği 

tarihteki aylık brüt asgari ücret (3.577,50 TL) tutarında idari para cezası uygulanacaktır.  

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinin ikinci fıkrasına göre işveren, 

17.04.2020 tarihinden 17.03.2021 tarihine kadar işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne 

ayırabilecek olup; bu kapsamda ücretsiz izne ayrılan işçi, haklı nedene dayanarak 

sözleşmesini feshedemeyecektir.  

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılanlar için 

4447 sayılı kanunun geçici 24. maddesi gereğince nakdi ücret desteği ödemesi bulunmakta 

olup; nakdi ücret desteği ödeme süresi de otomatik olarak 17.03.2021 tarihine kadar 

uzatılmıştır. 

 



 
 

Not: Sirkülerde yer alan yorum ve açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup, Realite YMM 

A.Ş.’ye içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında 

bulunulamaz. 

 
 

2) 7256 sayılı yapılandırma kanununa başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin 

uzatılması  

 

30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3343 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. maddesi ile 4. maddesinde (on 

üçüncü ve on dördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, anılan 

kanunlarda belirtilen sürelerinin bitiminden itibaren, bir ay uzatılmıştır.  

 

Buna göre 7256 sayılı yapılandırma kanununa, 01.02.2021 tarihine kadar 

başvurulabilecek ve SGK’ya ödenecek olan ilk taksit ise 31.03.2021 tarihine kadar 

ödenebilecektir. 

 

Saygılarımızla… 


