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İstanbul, 12.03.2021                                                                                                                                    

DUYURU 509 

 

Konu: İş sözleşmesi fesih yasağının uzatılması, uzaktan çalışma yönetmeliği ve 

VERBİS’e kayıt süresinin uzaması hk. 

 

1. İş Sözleşmesi Feshi Yasağı 17.05.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı 

Bilindiği üzere İş Kanununun Geçici 10. Maddesi uyarınca her türlü iş veya hizmet 

sözleşmesi, 17.03.2021 tarihine kadar 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 

feshedilememekteydi. 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 verilmektedir.  

Cumhurbaşkanı fesih yasağını 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir. Bu yetki 

kapsamında 09.03.2021 tarih ve 31418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3592 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca;  

 

– 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/3/2021 

tarihinden itibaren, 

– Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 17/03/2021 tarihinden itibaren, 

2 ay daha uzatılmıştır. 

2. Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı 

İş Kanununun 14. maddesi uyarınca uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından 

oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim 

araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir. Bu 

kapsamda yapılacak iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve 

ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların 

korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma 

şartlarına ilişkin hükümler yer alır. Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş 

sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. İşveren, uzaktan 

çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği 

önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak 

ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. Uzaktan 

çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın 

yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması 
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ile diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle 

belirlenir 

10.03.2021 Tarih ve 31419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Uzaktan Çalışma 

Yönetmeliği ile uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler, verilerin korunması ve paylaşılmasına 

ilişkin işletme kurallarının uygulanması ve uzaktan çalışmanın usul ve esasları belirlenmiştir. 

Söz konusu Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız. 

3. VERBİS’e Kayıt Süresi Uzatıldı 

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (KVKK) 11/03/2021 tarih ve 2021/238 sayılı Kararı 

ile VERBİS’e kayıt yaptırma süresi uzatıldı. VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne 

uymayanlara, 39 bin 337 TL’den başlayıp, 1 milyon 966 bin 862 TL’yi bulan idari para cezaları 

kesilebiliyor. 

 

“Ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri 

Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda 

zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri 

sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar, muhtelif sektör temsilcileri ile bazı kamu 

kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Kuruma intikal ettirilen 

taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 

2021/238 sayılı Kararı ile; 

— Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok 

olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri 

sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen 

sürenin 31.12.2021 tarihine, 

— Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana 

faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile 

kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine, 

— Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri 

sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen 

sürenin 31.12.2021 tarihine 

kadar uzatılmasına, 

Anılan Kararın Kurum internet sayfası ve Resmi Gazetede yayımlanmasına oybirliği ile 

karar verilmiştir.” 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş.                                                                                                 
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