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Hatırlanacağı izere,4857 sayılı Kanuna eklenen Geçici ]0 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 (ll) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet

kurallanna 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 feshed ilemeyeceğ ine;

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 ay|ık brüt asgari ücret tutarında idari para

cezası verileceğ ine,

Cumhurbaşkanının birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en

fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021tarihine kadar uzatmaya yetkili olduğuna karar verilmişti,

Ardından söz konusu sü reler;

3O Haziran 2O2O tarih Ve 3'1 1 71 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27 07 sayll
Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay,

31 Temmuz 2O2O tarih ve 3'1 2O2 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2811 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştı,

Bu kez de 4 Eylül 2O2O tarih ve 3'1 234 sayılı Resmi Gazete yayımlanan ve 2930 sayılı

Cumhurbaşkanlığı karan ile bu sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha

uzatılmasına karar veriImiştir.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sa natkArlarım ıza duyurulması hususunda 9ereğini ivedilikle rica

ederiz.
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