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            17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanunla 4857 sayılı İş Kanununa 
aşağıdaki geçici 10.madde eklenmiştir. 

 
“GEÇİCİ MADDE 10 – 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.” 

 
Buna göre istisna durumlar hariç olmak üzere 17/4/2020-16/7/2020 tarihleri arasında iş/hizmet 

sözleşmeleri feshedilemeyecektir. 
 

  Madde hükmü 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.(Bakınız,2020/69 sayılı Sirkülerimiz.) 

Konuya ilişkin olarak 30 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2707 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile bahse konu geçici 10.maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan iş veya 
hizmet sözleşmelerinin feshedilemeyeceğine ve ücretsiz izin kullandırılabilmesine dair üçer aylık süreler bir 
ay uzatılmıştır. .(Bakınız,2020/95 sayılı Sirkülerimiz.) 

Konuya ilişkin olarak daha sonra 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2811 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile bahse konu geçici 10.maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan iş veya 
hizmet sözleşmelerinin feshedilemeyeceğine ve ücretsiz izin kullandırılabilmesine dair süreler 17/8/2020 
tarihinden itibaren bir ay uzatılmıştır.(Bakınız,2020/113 sayılı Sirkülerimiz.) 

Konuya ilişkin olarak bu defa 4 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2930 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile bahse konu geçici 10.maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan iş veya 
hizmet sözleşmelerinin feshedilemeyeceğine ve ücretsiz izin kullandırılabilmesine dair süreler 17/9/2020 
tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştır. 

Anılan Karar Sirkülerimiz ekindedir. 

                                                                                                                             

                Saygılarımızla 
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