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KISA ÇALIŞMA NEDİR?

Zorlayıcı sebeple; işyerinde uygulanan çalışma
süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde
geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya
süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle
faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmasını ifade
eder.

DIŞSAL ETKİLERDE KAYNAKLANAN ZORLAYICI SEBEP

İşverenin 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 durumları ya da deprem, yangın, su baskını,
heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.

Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebebin
varlığı İŞKUR Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
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Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni başvuru alınmasına dair 
Cumhurbaşkanlığı Kararının yayımlanmasının ardından

1 Aralık 2020 tarihinde yeniden başvuru alınmaya 
başlandı.

Yönetim Kurulunun 01.12.2020 tarih ve 119 sayılı kararı
ile 19.03.2020 tarih ve 31 sayılı kararının devamı niteliğinde
olmak üzere; 01.12.2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin
kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için 31.12.2020
tarihine kadar yapılacak kısa çalışma başvurularının,
uygunluk tespitinin yapılabilmesi için Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına
gönderilmesi ve başvuruların arızi durumlar dışında
elektronik yöntemler aracığıyla yapılmasına karar
verilmiştir.

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
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Zorlayıcı Sebep (Koronavirüs) nedeniyle İşyerinin tamamında veya bir bölümünde
en az 4 hafta süreyle faaliyetine ara verenler, işyerinde çalışma sürelerini en az üçte
bir oranında azaltan işyerleri Kısa Çalışma Ödeneğine başvurabilirler.

HANGİ İŞYERLERİ BAŞVURABİLİR?

“Koronavirüs nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine
başvurmayan işyerlerimiz 31 Aralık 2020 tarihine kadar e-devlet üzerinden Kısa
Çalışma Ödeneğine başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki
dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden
yararlanabileceklerdir.

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

30 Haziran tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa
çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma
Ödeneği talebinde bulunabileceklerdir.
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HANGİ İŞYERLERİ BAŞVURABİLİR?

30 Haziran tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa
çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma
Ödeneği talebinde bulunabileceklerdir.

İşyeri mevcut durumda kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işçisinin kısa çalışma
oranında değişiklik yapmak isterse bu durum ile ilgili de yeni başvuru yapması
gerekecektir.

Daha önce başvuran işyerlerimizde kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir
başvuruya gerek olmadığını ve uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden
yararlanmaya devam edebileceklerdir. Bu işyerlerinin yeniden başvuru yapmasına
gerek bulunmamaktadır.

İşveren, her bir şubesi için e-Devlet üzerinden ayrı ayrı başvuru yapmalıdır.

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
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HANGİ ÇALIŞANLAR FAYDALANABİLİR?

• Son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim
ödemiş olan çalışanlara aşağıda yer alan şartların da sağlanması koşulu ile kısa
çalışma ödeneği ödenir.

• İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu
uygun bulunması gerekmektedir.

• İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar
listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

NOT: Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak
kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son
işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek
üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.
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BAŞVURU NASIL YAPILIR ?

Kısa çalışma başvuruları sadece e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
Şahsen ya da posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacaktır.

Başvuruda Kısa çalışma uygulamasına neden ihtiyaç duyulduğunu kanıtlar nitelik
taşıyan ispatlayıcı belge (Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin
kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları,
puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya
sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler ya da Resmi makamlar tarafından
faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler) olması
gerekmektedir.
Ancak, bu kapsamda sisteme yüklenebilecek bir belge yoksa aşağıda
belgelerden herhangi bir tanesinin taranarak sisteme yüklenmesi de
yeterli kabul edilecektir.

 1. İşyerinin yönetsel kararı,
 2. Talebini içeren İŞKUR’a hitaben yazılmış imzalanmış bir yazı,
 3. İmzalanmış Kısa Çalışma Talep Formu



8

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857
sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı
maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre
içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi 
kadardır.

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
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ÇALIŞANA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 
NE KADAR ÖDENİR? 

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas
kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %
60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin
brüt tutarının % 150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir.
Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan
vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri
ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri
aktarılmaz.

2020 yılı için, kısa çalışma ödeneği miktarı; 
-En düşük aylık 1.752,56,-TL
-En yüksek aylık 4,381,39,-TL olarak değişmektedir.

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü



10

KISA ÇALIŞMA TALEBİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

İşverenlerin kısa çalışma taleplerinin uygunluk tespiti Bakanlığımız Rehberlik ve
Teftiş Başkanlığı İş Müfettişleri tarafından yapılmaktadır.
Bu sebeple işverenlerin e-Devlet üzerinden yapmış oldukları başvurular; İl
Müdürlüğümüzce ön kontroller yapıldıktan sonra uygunluk tespiti için web servis
üzerinden ilgili Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığına gönderilir.

İşverenler tarafından e-Devlet üzerinden yapılan kısa çalışma başvurularına ilişkin
süreçler yine işverenler tarafından sistem üzerinden takip edilebilecektir.

İşverenler kısa çalışma başvurularına ilişkin statü değişikliklerini (evrak kontrol
aşamasında, iş teftişe gönderildi vb.) e-Devlet üzerinden veya “Kısa Çalışma
Başvurularım” sekmesinden görüntüleyebilecektir.

İş Müfettişlerince düzenlenen raporlara ilişkin itirazlar mahkeme yoluyla
yapılabilmektedir.

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞINDEN FAYDANILAN DÖNEMDE İŞÇİ
ÇIKARMAMA KURALI

Kısa çalışma döneminde işverenlerin işten çıkış işlemi yapmaması gerekmektedir.
İşten çıkış kodu:

“01- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi”,
“04-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi”,
“15-Toplu işçi Çıkarma”,
“22-Diğer nedenler”,
“27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih”
“28-İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih”

olan nedenlerle işten çıkış işlemi yapılmış ise bu tarih itibarıyla işyerinde kısa çalışma
uygulanan kişilerin kısa çalışma bitiş tarihi güncellenir.
Oluşan fazla ödemeler işverenden tahsil edilir.

İşten çıkartılan işçinin kısa çalışma kapsamında olup olmadığına bakılmaz.

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
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KISA ÇALIŞMA DÖNEMINDE YENI İŞÇI ALIMI KURALI

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Kısa çalışma döneminde yeni işçi alımı yapılması yerine
kısa çalışma uygulanan kişilerin işe başlatılması gerekir.

Ancak, teknik veya yasal zorunluluk nedeniyle
işverenlerin yeni işçi işe başlatmaları da mümkündür.
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İFLAS/TASFIYE HALINDE KISA ÇALIŞMA OLMAYACAĞI KURALI

Kısa çalışma uygulaması, geçici olarak, zorlayıcı
sebepten önemli ölçüde etkilenen işyerlerinde
yapılabilmektedir.

Dolayısıyla, iflas eden veya tasfiye halinde olan
firmaların kısa çalışma talebinin sonuçlandırılması
imkanı bulunmamaktadır.

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
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