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ÖZET: 
 

 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3930 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulamasının süresi 
uzatılmıştır. 

 

SÖZLEŞME FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI  
SÜRESİ UZATILDI 

 
Bilindiği üzere 7224 sayılı Kanun ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 
 
 İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 

17 Nisan 2020 tarihinden 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, 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. 

 
 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen 

veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecektir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, 
işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermemektedir. 

 
Bu süre en son 17/05/2021 tarihine kadar uzatılmıştı. 
 
3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağı süresi ve işverene tanınan ücretsiz izne çıkarma 
yetkisi 17/05/2021 tarihinden itibaren 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 
 
Söz konusu karara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-15.pdf 
 
Saygılarımızla… 


