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İstanbul, 01.12.2020 

DUYURU 493 

 

Konu: 30 Haziran 2020 öncesi başvuru yapmayan işyerlerinin de kısa çalışma ödeneği 

kapsamına alınması hk. 

 

01.12.2020 Tarih ve 31321 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yeni Koronavirüs (Covid-19) 

Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep 

Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar 

Sayısı: 3238)” ile  

- 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 kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1/12/2020 tarihinden sonraki döneme 

ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için, anılan Kanunun geçici 23 üncü maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan 30/6/2020 tarihi 31/12/2020 olarak uygulanmasına, 

- Bu Karar kapsamında yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden 

düşülmemesine, 

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

kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş 

olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği ödemelerinde, 4447 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 

beşinci fıkrası hükmü uygulanmış kabul edileceğine karar verilmiştir. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un Karara ilişkin açıklaması 

uyarınca Koronavirüs nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan 

işyerleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR’a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden 

sonraki dönem için 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabileceklerdir. 

 30 Haziran tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma 

başvurusunda bulunan işyerleri, ilave işçileri için de kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabilecektir. 

30/6/2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma 

ödeneği ödemelerinde 7 günlük süre uygulanmayacaktır. 

Yine Bakan tarafından yapılan açıklamaya göre kısa çalışma başvuruları sadece e-Devlet 

üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecektir. Bunun dışında posta/e-posta kanalı ile 

herhangi bir başvuru alınmayacaktır.  

 Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş.                                                                                                 
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