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FESİH YASAĞI VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 30.06.2021 
TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR. 
 
 
30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 
3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağı ve nakdi ücret 
desteği 17.05.2021 tarihinden itibaren 30.06.2021 tarihine 
kadar uzatılmıştır. 
 
Anılan Karar ile fesih yasağı ve nakdi ücret desteği 
uygulamaları, 30.06.2021 tarihine kadar devam edecektir.  
Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, ahlak ve iyi niyet 
kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş 
veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin 
herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, 
ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile 
yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren 
tarafından feshedilemeyecektir. 
 
Ayrıca işveren işçiyi tamamen veya kısmen pandemi ücretsiz 
izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, 
işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı 
vermeyecektir. 
 
Yapılan düzenlemelere ilişkin mevzuat değişiklikleri ve süreler 
tabloda belirtilmektedir. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN DÜZENLEMELERİ ÖZET TABLO 

DÜZENLEME FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ 
İZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ 

 SONA ERME 
TARİHİ 

7244 Sayılı Kanun 9. Md. (İş Kanunu 
Geçici Md.10 Eklendi) 17.04.2020 17.07.2020 

2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 
(RG 30.06.2020- 31171) 

17.07.2020 den itibaren 1 ay 
uzatma kararı verilmiştir. 17.08.2020 

2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
(RG 31.07.2020- 31202) 

17.08.2020 den itibaren 1 ay 
uzatma kararı verilmiştir. 17.09.2020 

2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
(RG 04.09.2020-31234) 

17.09.2020 tarihinden itibaren 2 
ay uzatma kararı verilmiştir. 17.11.2020 

3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
(RG 27.10.2020-31287) 

17.11.2020 tarihinden itibaren 2 
ay uzatma kararı verilmiştir. 17.01.2021 

3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
(RG 30.12.2020-31350) 

17.01.2021 tarihinden itibaren 2 
ay uzatma kararı verilmiştir. 17.03.2021 

3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
(RG 09.03.2021-31418) 

17.03.2021 tarihinden itibaren 2 
ay uzatma kararı verilmiştir. 17.05.2021 

3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
(RG 30.04.2021-31470) 

17.03.2021 tarihinden itibaren 
30.06.2021 tarihine kadar 
uzatma kararı verilmiştir. 

30.06.2021 

 
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-15.pdf

