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İstanbul, 30.06.2020 

DUYURU 477 

 

Konu: Kısa çalışma ödeneğinin ve iş sözleşmesi fesih yasağının süresinin uzatılması ve 

30.06.2020 tarihli geçici vergi hesaplamalarında kullanılacak değerleme kurları hk. 

 

1. Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı  

 

30.06.2020 Tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) 

Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep 

Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması 

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706) ile aşağıdaki hususlarda karar verilmiştir. 

-4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesi ile geçici 23 üncü maddesinde 

belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan 

dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) 

kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir 

başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan 

aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, bu Kararın yayımı tarihi Öncesinde kısa çalışma 

uygulaması biten işyerleri bakımından 1/7/2020 tarihinden itibaren, bu Kararın yayımlandığı tarihte 

kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak 

üzere bir ay uzatılmıştır. 

-Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar 

kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler başlangıçla belirlenen işsizlik ödeneği 

süresinden düşülmez. 

 

2. İş Sözleşmesi Feshi Yasağı Uzatıldı  

Hatırlanacağı üzere, 17.04.2020 Tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 

Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması 

Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İş Kanununa eklenen 

Geçici Madde 10 uyarınca İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya 

hizmet sözleşmesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (17.04.2020 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 dışında 

işveren tarafından feshedilemeyeceği hüküm altına alınmıştı (Bakınız DUYURU 470). 

30.06.2020 Tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22/5/2003 Tarihli ve 4857 

Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 

Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707) ile 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin bir ay uzatılmasına, mezkûr Kanunun 

geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir. 

 

3. 30.06.2020 Tarihli Geçici Vergi Hesaplamalarında Kullanılacak Değerleme Kurları 

30.06.2020 Tarihi itibariyle geçici vergi uygulamasında dövizli alacak ve borçların 

değerlemesinde yasa gereği dönemin son günü yayımlanan alış kurları esas alınmaktadır. Buna göre 

30.06.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan döviz kurları aşağıdadır. 
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Not: Efektif alış kurları mükelleflerin nakit yabancı paraları için, döviz alış kurları ise nakit 

olmayan yabancı paraları için uygulanır. Banka hesaplarının da alacak niteliği göstermeleri sebebiyle, 

döviz alış kuru ile değerlendirilmesi uygun olur. 

 

 Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş.                                                                                                 
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