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Bülten No : 2020-24 

Tarih   : 20 Mart 2020  

Konu   : Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında  

 

Merhaba, 

 

Ülkemizi saran virüs sebebiyle 100 Milyar TL'lik yeni bir paket açıklandı. Ekonomik pakette 

işverenden işçiye, işçiden emeklilere kadar pek çok konuda destekler verileceği müjdesi geldi.  

(https://ia.com.tr/2020-23-turkiye-ekonomik-istikrar-kalkani-paketi/)  

 

Bunlardan bir tanesi de Coronavirus nedeniyle kapanan işyerlerine yönelik oldu. Aile, Çalışma 

ve Soysal Hizmetler Bakanlığına bağlı İŞKUR Genel Müdürlüğünün daha önce başlattığı kısa 

çalışma ödeneğinin devreye gireceği açıklandı.  

 

Bu sirkülerimizde, Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili bilgiler ve uygulamadan nasıl yararlanılacağı 

konularına değindik, işte detaylar; 

 

Kısa Çalışma Uygulaması 

 

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma 

sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın 

işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, 

işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) 

sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. 

 

Kısa Çalışma Kapsamında; 

 

* İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi, 

* Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi sağlanmaktadır.  

 

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için; 

 

• İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki 

çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda 

bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan 

etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. 

 

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin; 

 

• İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun 

bulunması, 

• İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme 

gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı 

tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün 

süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar), 

• İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin 

bilgilerinin bulunması, gerekmektedir. 

https://ia.com.tr/2020-23-turkiye-ekonomik-istikrar-kalkani-paketi/
http://www.haber7.com/etiket/i%C5%9Fkur
http://www.haber7.com/etiket/k%C4%B1sa+%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma+%C3%B6dene%C4%9Fi
http://www.haber7.com/etiket/k%C4%B1sa+%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma+%C3%B6dene%C4%9Fi
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Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi 

 

İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma 

Talep Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi manyetik ve 

yazılı ortamda doldurarak kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.  

 

Kısa çalışma ödeneğinden Covid-19 salgını gerekçesiyle yararlanabilmek için ekte yer alan 

Kısa Çalışma Talep Formu ve kısa çalışma yaptırılacak personele ilişkin listeyi işverenlerin 

bağlı bulundukları İŞKUR biriminin mail adresine yapması gerekmektedir. 

 

Mesela Ankara Çankaya için kisacalisma.cankaya@iskur.gov.tr adresine gönderilecektir. Diğer 

İŞKUR mail adresleri için tüm liste yine ekte yer almaktadır. Başvuru, işverenlerin bağlı 

bulundukları İŞKUR birimine yapılmaktadır.  

 

Formda, başvuran işveren tarafından faaliyet konusu, kısa çalışma tarih aralığı, başvuruya 

ilişkin neden (Coivd-19 etkisi veya döviz etkisi), gerekçenin yazılı izahı, kısa çalışma 

uygulanacak işçi sayısı, daha önce bu uygulamanın yapılıp yapılmadığı, uygunluk tespitine 

ilişkin belgeler ve bilgiler yer alacaktır. Bunun yanında formda işverenler tarafından yapılacak 

taahhütlere ilişkin bilgilere de yer verilmektedir.  

 

Başvuruda ek olarak, işçi listesi, ücret bordroları, yazılı beyan, puantaj kayıtları, mali bilgi ve 

belgeleri içeren mali analiz raporu, alınan ve iptal edilen siparişlere ve sözleşmelere ilişkin 

belgeleri faaliyetin kısmen veya tamamen durduğuna yönelik belgeler ve gerekli görülen diğer 

bilgi ve belgeler yer alacaktır.  

 

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu 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. 

  

Aşağıda 2020 yılı için aylık kısa çalışma ödeneği hesabı verilmiştir. 

 

 TL 

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. 

 

 

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/
https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/
https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/
mailto:kisacalisma.cankaya@iskur.gov.tr
https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/
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Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi 

 

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, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın 

beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir. 

 

 

Kısa Çalışma Ödeneği Alınan Süre İçin Ödenen Primler 

 

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz 

konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.  

 

Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi 

 

İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi 

halinde durumu Kurum birimine ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur.  

Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz 

ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. 

 

Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi 

 

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir 

sebeple silâh altına 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. 

 

İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu 

Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi 

halinde ibraz etmek zorundadır.  

 

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.  

 

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz. 

  

Saygılarımızla, 
Independent Advisors | Accounting & Tax  

Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Ahmet Sok. Ada Residence No: 6-10/51, 34381 Şişli İstanbul  

Tel: +90 212 211 11 10  

Kent İş Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi, 2152 Cadde, No:2 Kat:9 Daire No:18  

Çankaya/Ankara, 06510 Tel: +90 312 446 92 05 

www.ia.com.tr  

 

http://www.ia.com.tr/

