CORONAVİRÜS SEBEBİYLE ALTERNATİF TEDBİRLERDEN
KISA ÇALIŞMA HAKKINDA HUKUKİ BİLGİLENDİRME
Coronavirüs sebebiyle iş yoğunlukları azalan işletmeler çeşitli alternatif tedbirleri değerlendirmeye
almaktadırlar. İşbu hukuki bilgilendirmemiz, bu tedbirlerden “kısa çalışma” hakkında düzenlenmiştir.
9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma
Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le birlikte mevcut
yönetmeliğe ilişkin birtakım değişiklikler getirilmiş olup çalışmamızda güncel düzenlemeler
açıklanmaktadır.
I- TANIMLAR
İşveren,
 Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile
 zorlayıcı sebeplerle
işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep edebilir. Kısa çalışma, işyerinde uygulanan çalışma süresinin,
işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya
süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması
suretiyle uygulanır.
Yönetmelikte yapılan değişiklik öncesinde “Zorlayıcı Sebep” tanımına sadece “İşverenin kendi sevk
ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine
olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya
faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, SALGIN
HASTALIK, seferberlik ve benzeri nedenleri” girmekte iken, yeni yönetmelik ile birlikte “zorlayıcı
sebep” tanımının kapsamına deprem, yangın, su baskını, SALGIN HASTALIK, seferberlik gibi
durumlara ek olarak “işverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen,
bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin
azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden
kaynaklanan dönemsel durumlar” da dahil edilmiştir.
Bu şekilde, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının kapsamı genişletilmiştir.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, döviz kurundaki hızlı artış gibi dönemsel
durumların da Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına alınmasıyla ilgili olarak, “Kısa Çalışma Ödeneği,
döviz dalgalanması gibi dönemsel şoklarda işten çıkarmalara karşı da şirketleri ve çalışanlarını
koruma çemberine almıştır…Artık son yaşadığımız kur şoku gibi dışsal etkiler de bu kapsamda.
Çalışanın ücreti, dışsal etkilerden kaynaklı durumlarda, geçici süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan
karşılanabilecek.” açıklamalarında bulunmuştur.
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II- BİLDİRİM VE İÇERİĞİ
Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre; kısa çalışma yapılmasını talep eden
işveren, Türkiye İş Kurumu’nun bitimine ve varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına yazılı
bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirimde işveren, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile
zorlayıcı sebeplerin işyerine etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu belirtmek zorundadır.
Aynı yönetmeliğin 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan yeni düzenleme ile birlikte işveren
bildirimlerinde “işyerinin unvanı, adresi, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikası ve sosyal
güvenlik işyeri sicil numarasına” ilaveten “İŞYERİ İŞKUR NUMARISINI” da belirtmek
zorundadır.
Ayrıca, ikinci fıkrada yapılan düzenleme ile birlikte işverenler bildirimlerinde;
“c) Manyetik ve yazılı ortamda Kurumca belirlenen formatta hazırlanan kısa çalışma
yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi Kurum birimine teslim etmek”
zorundadırlar.
III- TALEBİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Aynı yönetmeliğin 5’inci maddesinin 2’nci ve 3’üncü fıkrası yapılan değişiklik öncesinde,
“(2) Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel krizin varlığı, işçi ve işveren sendikaları
konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde, Kurum
Yönetim Kurulunca karara bağlanır.”
“(3) İkinci fıkrada belirtilen karar alınmadan, “genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile
zorlayıcı sebeplerle bağdaşmadığı halde, nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok
artışı gibi sebeplere dayalı olarak” yapıldığı tespit edilen başvurular Kurum tarafından
reddedilir.”
Şeklinde idi. Getirilen yeni düzenleme ile birlikte;
“ (2) Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel
durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığı, işçi ve işveren sendikaları
konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde, Yönetim
Kurulunca karara bağlanır.
(3) İkinci fıkrada yer alan sebeplerle Yönetim Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa
işverenlerce yapılan başvurular Kurum birimi tarafından reddedilir.”
Yukarıdaki madde fıkralarında görüldüğü üzere, yönetmelikte yapılan değişiklik öncesi, Yönetim
Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa, “nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok
artışı gibi sebeplere dayalı olarak” yapıldığı tespit edilen başvurular Kurum tarafından reddedilirken,
yeni gelen düzenleme ile birlikte HİÇBİR SEBEPLE SINIRLI OLMADAN, DAYANAK
YAPILAN SEBEP FARK ETMEKSİZİN, Yönetim Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa,
işverenlerce yapılan başvurular Kurum birimi tarafından reddedilecektir.
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Aynı maddeye getirilen yeni 5’inci fıkra ile birlikte ise;
“(5) Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin
değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik
işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.”
Kısa çalışma kapsamındaki ödenekten işçinin yararlanabilmesi için, İşçinin kısa çalışmanın başladığı
tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak
kazanmış olması gerektiği unutulmamalıdır.
IV- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ, MİKTARI ve ÖDENMESİ
Yönetmeliğin 7’nci maddesinin 1’inci fıkrasındaki işçiler için öngörülen “16 yaşından büyük”
ibaresi kaldırılarak, “işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçmemek
üzere” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Fıkranın güncel halinde göre;
Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 39
uncu maddesine göre işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini
geçmemek üzere, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak
hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır.
2020 yılı için aylık kısa çalışma ödeneği hesabı İŞKUR tarafından yayımlanmıştır.
Son 12 Aylık Prime Esas
Kazançların Aylık
Ortalaması

Hesaplanan Kısa
Çalışma Ödeneği
Miktarı

Damga Vergisi

Ödenecek Kısa
Çalışma Ödeneği
Miktarı

Son 12 Ay Asgari Ücretle
Çalışan

2.943,00

1.765,80

13,40

1.752,40

Son 12 Ay 4.000 TL ile
Çalışan

4.000,00

2.400,00

18,22

2.381,78

Son 12 Ay 7.000 TL ile
Çalışan

8.000,00

4.414,50 (*)

33,51

4.380,99

(*) Hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemeyeceği için ödenecek
aylık kısa çalışma ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır. 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL'dir.

Yönetmeliğin 7’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre; “Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı
aşmamak üzere kısa çalışma süresi kadardır.”
Aynı maddeye eklenen yeni 4’üncü fıkra ile birlikte işverene kısa çalışmanın zaman aralığını
belirleme yetkisi getirilmiştir.
“(4) Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman
aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.”
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Aynı maddenin mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “ekonomik gelişmelerin işyerinin faaliyetleri
üzerine etkileri doğrultusunda” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve fıkra aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir:
“(5) Kısa çalışma ödeneği, (Mülga ibare:RG-9/11/2018-30590) (…) uygunluk tespitinde
belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla fiilen gerçekleşen kısa çalışma süresi üzerinden verilir.”
Aynı maddenin mevcut sekizinci fıkrası “(8) Kısa çalışma ödeneği, işçinin kendisine, aylık olarak her
ayın sonunda ödenir.” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(9) Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil
günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı
olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.
Maddenin 9’uncu fıkrası uyarınca; “Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal
bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan
süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.”
V- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN DENETİMİ ve DURDURULMASI
Yönetmeliğin 8’inci maddesinde yapılan düzenleme ile birlikte aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:
“(1) Kısa çalışma uygulamasına ilişkin işyerlerinin denetimi iş müfettişlerince yapılır.
(3) Kısa çalışma başvurularında talebin uygunluğunun tespiti için Bakanlık tarafından 10/2/1954
tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında yapılan giderler İşsizlik Sigortası Fonundan
karşılanır. Bu kapsamdaki harcamalar için Bakanlık tarafından belirlenecek tutar her ayın
25’inde talep edilir. Talep edilen bu tutar, bildirimin yapıldığı ayın en geç son gününe kadar
İşsizlik Sigortası Fonundan, Bakanlığın bildireceği banka hesabına aktarılır. Bu madde
kapsamında aktarılan tutarlardan, herhangi bir sebeple Bakanlık hesabında fazla kalan miktarlar,
bir sonraki ayda talep edilecek miktardan düşülür. Bu maddede belirtilen tarihlerin hafta sonu
tatili veya resmi tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü işlemler gerçekleştirilir.
Ödeme işlemi gerçekleştikten sonra giderlere ilişkin bilgi ve belgelerin birer nüshası İşsizlik
Sigortası Fonuna gönderilir.”
VI- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN KESİLMESİ ve KISA ÇALIŞMANIN ERKEN SONA
ERMESİ
Kısa çalışma ödeneğinin hangi hallerde kesileceği Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde belirtilmiştir.
Buna göre;
Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir
sebeple silâhaltına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden
ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş
göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma
ödeneği kesilir.
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Kısa çalışma süreci başladıktan sonra işverenin belirlenen süre öncesinde normal faaliyetine
başlaması, Yönetmeliğin 11’inci maddesi uyarınca mümkündür. İşverenin bu yönde karar alması
halinde bu durumu Türkiye İş Kurumu birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve
işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirme zorunluluğu bulunmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
*** Kısa Çalışma Talep Formu aşağıdadır.
Saygılarımızla,
ONUR HUKUK BÜROSU
Av. Güngör HATEMOĞLU – Av. Birce FİDAN
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Kısa Çalışma Başvuru No:
(İŞKUR tarafından verilecektir.)

KISA ÇALIŞMA TALEP FORMU
1

İşveren

2

İşyerinin Faaliyet Konusu

3

İşyeri Adresi

4
5

İŞKUR İşyeri Numarası
(İŞKUR birimlerinden temin edilebilir.)
Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil
Numarası

6

Kısa Çalışmanın Başlatılacağı Tarih

7

Kısa Çalışmanın Sona Ereceği Tarih

8

Başvurunun Nedeni

9

Başvuru Gerekçesinin Açıklaması

10

Toplu İş Sözleşmesi İmzalanmış İse İşçi
Sendikanın Adı

Genel
Ekonomik
Kriz

Sektörel
Kriz

Bölgesel
Kriz

Dışsal
Etkilerden
Kaynaklanan
Zorlayıcı Sebep

Diğer Zorlayıcı
Sebep
(Deprem,
yangın, sel vb.)

11 Toplu İş Sözleşmesi İmzalanmış İse Dönemi
12

Başvuru Tarihinde İşyerinde Çalışan Toplam
İşçi Sayısı

13 Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Sayısı

Kısa Çalışmanın Hangi Yöntemle
Uygulanacağı (Haftalık Çalışma Süresinin
14
Azaltılması veya Faaliyetin Kısmen/Tamamen
Durdurulması)

Kadın

Erkek

Toplam

Kadın

Erkek

Toplam

İşyerinin
Tamamında
Haftalık
Çalışma
Süresinin
Azaltılması

İşyerinin
Bir Bölümünde
Haftalık
Çalışma
Süresinin
Azaltılması

İşyerinin
Tümünde
Faaliyetin
Tamamen
Durması

İşyerinde Daha Önce Kısa Çalışma Uygulanıp
Uygulanmadığı
İşyerinde İşveren Adına İrtibat Kurulacak
16
Yetkilinin Adı Soyadı
15
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İşyerinin Bir
Bölümünde
Faaliyetin
Tamamen
Durması

17

İrtibat Kurulacak Yetkilinin Telefon Numarası
ile Elektronik Posta Adresi

18 İşyerinin Telefon ve Faks Numaraları

19

Uygunluk Tespitine İlişkin Belgelerin (Ek-2)
Teslimi

Başvuru Esnasında
Teslim Edeceğim

Uygunluk Tespiti Esnasında
Bakanlık İş Müfettişine Teslim
Edeceğim

GENEL AÇIKLAMA
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesinde yer alan kısa çalışma uygulaması; genel
ekonomik, sektörel veya bölgesel bir kriz ya da zorlayıcı sebeplerle işyerinde çalışma süresinin önemli ölçüde
azaltılması veya durdurulması halinde başvurulacak, istihdamın korunmasına yönelik bir uygulamadır. Kısa
çalışma, çalışanların çalıştırılamadıkları süre için, işçilere yapılan bir ödemedir. Bu dönemde çalışanların
yalnızca genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir.
Yukarıda yer verilen açıklamalar ve Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde;
1. Manyetik ve yazılı ortamda Kurumca belirlenen formatta hazırlanan kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin
bilgileri içeren listeyi (Ek-1) bu dilekçe ekinde teslim ettiğimi,
2. İşyerimde uygulanacak kısa çalışmaya ilişkin uygunluk tespitinin yapılması amacıyla talep edilen bilgi ve
belgeleri Bakanlık İş Müfettişlerine teslim edeceğimi,
3. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin çalışma sürelerine ait kayıtları tutacağımı ve istenilmesi halinde
yetkililere ibraz edeceğimi,
4. Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya
işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik taleplerimin, yeni başvuru olarak
değerlendirileceğini,
5. İstenilen bilgi, belge ve kayıtları belirtilen sürede vermediğim takdirde 4857 sayılı Kanunun 92’nci maddesi
uyarınca idari para cezası uygulanacağını,
6. Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa
çalışma ödeneği miktarının, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından
ödeneceğini,
7. Zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulamalarında Kurum tarafından yapılacak ödemelerin 4857 sayılı
İş Kanununun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık
süreden sonra başlayacağını, bu döneme ilişkin ücretin işverene ait olduğunu,
8. Uygunluk tespiti sonucu tarafıma bildirilen kısa çalışma oranı üzerinde kısa çalışma ödemesi talep
etmeyeceğimi,
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9. Uygunluk tespitine konu olan toplam çalışan sayısının değişmesi (işçi giriş/çıkışı) halinde gerekçesi ile birlikte
10 gün içinde bildireceğimi,
10. Kısa çalışma inceleme sonucunu; işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan edeceğimi ve varsa toplu iş
sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildireceğimi, ilan yoluyla işçilere duyuru yapamadığım durumlarda kısa
çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapacağımı,
11. Kısa çalışma ödeneği alanların yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silah altına alınması veya
herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması durumunu veya sağlık raporunun
başlama ve bitiş tarihlerini Kuruma bildireceğimi,
12. Normal faaliyete başlamaya karar vermem halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi
sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildireceğimi,
13. İşyerinin faaliyet alanının belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarının esas alınacağını,
14. Kısa çalışma uygulanan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesinin “18-Kısa
Çalışma Ödeneği” olarak bildireceğimi,
15. Kuruma yapacağım eksik ve/veya hatalı bildirimimden kaynaklanan fazla ödemeleri yasal faiziyle birlikte
ödeyeceğimi,
Kabul ve taahhüt ederim.
İşveren Adı Soyadı:
Kaşe ve İmza
Tarih

:
: ...../..../........

Ekler:
1- Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi,
2- Uygunluk Tespiti Yapılması Amacıyla Talep Edilen ve İşveren veya Yasal Vekilince Onaylı Başlıca Bilgi ve
Belgeler: (İşverenin tercihi doğrultusunda, başvuru esnasında teslim edilebileceği gibi, uygunluk tespiti
esnasında da Bakanlık İş Müfettişine teslim edilebilir. Başvuru esnasında belgelerin teslim edilmesi, sürecin
etkin ve verimli işlemesini kolaylaştıracaktır.)
 İşverenin Kısa Çalışma Talebine İlişkin Gerekçeli Ve Yazılı Beyanı,
 Ücret Bordroları,
 İşçi Ücretlerinin Ve Bununla İlgili Sigorta Primi Ve Vergi Kesintilerinin Ödendiğini Gösteren Kayıtlar,
 Kısa Çalışma Uygulanan/Talep Edilen Döneme Ait Çalışma Sürelerini Gösteren Ve İşçi İmzalarını İçeren
Belgeler (Puantaj Kayıtları, İşçi Takibinin Yapıldığı Elektronik Dökümler vb.),
 Cari Yıl Ve Bir Önceki Yıla Ait; Geçici Gelir Beyannameleri İle Tasdikli Mali Tabloların Kayıtları,
Üretimde Meydana Gelen Artış Ve Azalış Miktarlarını Gösteren Belgeler Veya Aynı Döneme Ait Söz
Konusu Bilgileri İçerir Nitelikte Düzenlenmiş Tasdikli Bir Mali Analiz Raporu,
 Alınan Ve İptal Edilen Siparişlere Ve Sözleşmelere İlişkin Belgeler,
 Varsa Faaliyetin Kısmen Ya da Tamamen Durduğuna İlişkin Belgeler,
 Varsa İşyerindeki Toplu İş Sözleşmesi Tarafı Sendika İle Kısa Çalışma Uygulanmasına İlişkin
Düzenlenmiş Protokol,
 Varsa Yangın, Deprem, Sel, Su Baskını, Salgın Hastalıklar Gibi Mücbir Sebeplerin Varlığını Gösteren
Belgeler,
 Varsa Konuya İlişkin Diğer Belgeler.
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