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Sayı : 35889452-002.242
Konu : İş ve Hizmet Sözleşmelerinin Feshedilememe Sürenin Uzatılması

İlgi : TESK-Teşkilat ve İlgili Kuruluşlar Müdürlüğü'nün 04.09.2020 tarihli ve
84970893-84970893-421.02-E.255/153 sayılı yazısı.

2020 / 194 – SAYILI GENELGE:

Üst kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’
nın 04.09.2020 tarih ve 84970893-421.02-E.255/153 sayılı genelgesinde:

“Hatırlanacağı üzere, 4857 sayılı Kanuna eklenen Geçici 10 uncu (Ek:16/4/2020-7244/9
md.) madde ile;

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, 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 feshedilemeyeceğine;

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren
işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceğine, bu madde kapsamında ücretsiz izne
ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceğine,

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 verileceğine,
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Cumhurbaşkanının birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en
fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkili olduğuna karar verilmişti.

Ardından söz konusu süreler;

30 Haziran 2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2707 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay,

31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2811 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştı.

Bu kez de 4 Eylül 2020 tarih ve 31234sayılı Resmi Gazete yayımlanan ve 2930 sayılı
Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha
uzatılmasına karar verilmiştir.”

Denilmektedir.

Esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunu:

Gereği için rica ederiz.

e-imzalıdır
Mehmet GÜNDOĞAN

Genel Sekreter Yardımcısı

e-imzalıdır
Hüseyin AR
Başkan Vekili
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