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Kıymetli kardeşlerim,

Bu broşürde şimdiye kadar kamu kurumlarından ya da ilgili 
kuruluşlardan Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere iliş-
kin açıklamaları bulacaksınız.

Açıklamaların, tarafınızdan ya da ilgili departmanlarınız tara-
fından iyice irdelenmesi ve kendi işletmenize uyarlama yönü-
ne dikkatle çalışmanız faydalanmanızı artıracaktır.

SITKI ABDULLAHOĞLU
Asriad Ar-Ge Başkanı
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CUMHURBAŞKANLIĞI
TARAFINDAN AÇIKLANAN

EKONOMİK TEDBİRLER
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Toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz. Bu 
çerçevede devreye sokulan tedbirler şunlardır:

1. Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sine-
ma-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve 
Etkinlik-Organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı 
ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay 
erteleniyor.

2. Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak.

3. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı 
ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erte-
lendi.

4. İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 
18’den yüzde 1’e indiriliyor.

5. KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı 
bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemele-
rini asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finans-
man desteği sağlanacak.

6. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oran-
larının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği 
verilecek. 

7. Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte 
bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, 
Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle 
ve faizsiz olarak ertelenecek.

8. Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çı-
kartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği 
için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile 
KOBİ’lere verilecek.

9. Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı 
kredi paketleri devreye alınması teşvik edilecek.

10. 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarı yüz-
de 80’den yüzde 90’a çıkartılacak, asgari peşinatı yüzde 10’a dü-
şürülecek.

11. Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Ma-
yıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline 
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“mücbir sebep” notu düşülmesini sağlanacak.

12. Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren 
muhtasar beyannamelerin süreleri 3 ay erteleniyor.

13. Asgari ücret desteği devam ettirilecek.

14. Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha et-
kin hale getirilmesi temin edilecek. 

15. Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için 
gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Böylece fa-
aliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği 
verilirken, işverenlerin de maliyeti azaltılacak. 

16. En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiliyor.

17. Emeklilerin bayram ikramiyesi Nisan ayı başında ödeniyor. Yine 
emeklilerimizin maaş promosyon ödemeleri de şubelere gitmele-
rine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılması sağlanı-
yor. 

18. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kri-
terlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için 
ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılıyor.

19. İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalış-
ma süresi 4 aya çıkartılıyor.

20. Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üre-
timde, hem de perakende de belirlenen önceliklere göre alternatif 
kanallar geliştirilecek.

21. Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için sosyal hizmet 
ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı 
devreye alınıyor.
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HAZİNE VE MALİYE
BAKANLIĞI TARAFINDAN

ALINAN TEDBİRLER
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 
1. Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları bugünden itibaren başlıyor. 

Başvurular İŞKUR’un internet sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 
yapılabilecek.

2. İşsizlik sigortası ödemesinde olduğu gibi kısa çalışma ödeneği al-
manın da koşulları var. Mevcut durumda, işçilerin sadece bir kısmı 
bu koşulları sağlayabiliyor.

3. Kısa çalışma ödeneğinden, işverenin kısa çalışma talebinin uygun 
bulunmasına bağlı olarak; kısa çalışmanın başladığı tarihten önce-
ki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 
gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyor.

İCRA VE İFLAS TAKİPLERİ DURDURULDU
1. Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre 30 

Nisan 2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takip-
leri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra 
ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve ta-
kip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas taleplerinin alın-
mamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine 
karar verildi.

KAMU BANKALARI TEDBİRLERİ
Taksit faiz ve anaparayı ödeyemeyen müşteriye öteleme imkânı 

getirilmiş oldu.

Bireysel kredi müşterisine taksit, kredi kartı ödemesine 3 aya ka-
dar öteleme sağlanıyor.

6 aya kadar ödemesiz dönemle kredi yapılandırması imkânı ge-
tiriliyor.

Turizm sektörü kredilerine 12 aya kadar ödemesiz dönemli yapı-
landırma imkânı tanınıyor.

İşletmelere ‘3 aylık maaş gideri’ kadar uzun vadeli kredi de sağla-
nacak (istihdam şartlı: 2020 Şubat ayı sonu itibari ile mevcut istih-
damların azaltılmaması şartı).

Kurumsal kredi kartlarına limit artışı getiriliyor.

İlave nakit kredi limiti tahsisi de getiriliyor.
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MÜCBİR SEBEP HALİNDEN FAYDALANACAK
MÜKELLEF GRUPLARI
1. Perakende Ticaret ve Alışveriş Merkezleri

Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, tuhafiye, ka-
sap, inşaat malzemeleri satışı, küçük ev eşyaları ile beyaz eşya satışı, 
mobilya satışı, ev tekstili, kitap ve kırtasiye, gazete ve dergi, ayak-
kabı ve giyim eşyası perakende satışı, oyuncakçı, tıbbi ve ortopedik 
ürünler, eczane, kuyumcu, çiçekçi, pazarcılar, balıkçılar, pastane ve 
fırınlar, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı vb. her türlü ürü-
nün perakende olarak satışına yönelik faaliyetler ile alışveriş merkez-
leri ve buralarda perakende satış faaliyetinde bulunanlar.

2. Demir Çelik ve Metal Sanayii

Demir veya çelik granül ve demir tozu üretilmesi, çelikten/demir-
den yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları-
nın imalatı (sıcak çekilmiş veya sıcak haddelenmiş), çelik barların ve 
içi dolu profillerin soğuk çekme yöntemiyle imalatı, açık profillerin, 
nervürlü levhaların ve sandviç panellerin soğuk şekillendirme veya 
katlama yöntemiyle imalatı, çelik tellerin soğuk çekme yöntemiyle 
imalatı, alüminyum folyo imalatı (alaşımdan olanlar dahil), alümin-
yum imalatı (işlenmemiş halde), kurşun tabaka, levha, şerit, folyo, 
kurşun tozu ve pulu imalatı (alaşımdan olanlar dahil), kalay imalatı 
(işlenmemiş halde), çinko imalatı (işlenmemiş halde) gibi demir, çelik, 
alüminyum, bakır, kurşun, çinko, kalay imalatı ile bunların imalatçılar 
tarafından satışı.

3. Otomotiv

Otomobil, kamyon, kamyonet, treyler (römork) ve yarı treyler 
(yarı römork) imalatı otobüs, minibüs, midibüs, traktör, motosiklet, 
römork, karavan gibi tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı, toptan ve 
perakende satışı ile otomotiv yan sanayii.

4. Lojistik-Ulaşım

Hava, kara, demiryolu, deniz ve her türlü suyolu ile yapılan her 
türlü şehir içi ve şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı, otoyol, tünel 
ve köprü işletmeciliği, depolama ve antrepoculuk faaliyetleri, havaa-
lanı yer hizmetleri, havaalanı işletmeciliği, hava, kara, deniz ve demir-
yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri 
gibi her türlü lojistik ve ulaşım hizmetleri.
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5. Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri

Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi her türlü sanatsal faali-
yetler.

6. Konaklama

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama faaliyetleri, tur 
operatörü ve seyahat acenteliği faaliyetleri, rezervasyon hizmetleri, 
kaplıca, ılıca, içmeler, SPA merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri gibi her 
türlü konaklama ve buna ilişkin faaliyetler.

7. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, kantinler, ula-
şım araçlarında bulunan büfeler gibi her türlü yiyecek ve içeceklerin 
sunumuna yönelik hizmetler, dönerci, pizzacı, dondurmacı, çorbacı 
vb.

8. Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri

Doğal pamuk elyafının imalatı, doğal yün ve tiftik elyafının imala-
tı, suni ve sentetik elyafların bükülmesi ve iplik haline getirilmesi, kot 
kumaşı imalatı, pamuklu dokuma kumaş imalatı, keten, rami, kenevir, 
jüt elyafları ile diğer bitkisel tekstil elyaflarından dokuma kumaş ima-
latı, havlı, şönil, havlu, pelüş, tırtıl ve benzeri ilmeği kesilmemiş do-
kuma kumaşlar ile tafting kumaş imalatı gibi kumaş ve iplik imalatı, 
her türlü pamuktan, yünden, tiftikten, elyaftan ve kumaştan mamul 
ürünlerin imalatı ile giyim ve ev tekstili ürünlerinin imalatı ile satışı 
gibi her türlü tekstil ve konfeksiyon imalatı ve satışı.

9. Etkinlik ve Organizasyon

Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar ve etkinliklerin organizas-
yonu ile internet kafe, oyun, düğün ve nikâh salonu, spor merkezleri 
gibi yerlerde gerçekleştirilen her türlü etkinlik ve organizasyon faali-
yetleri ile halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri.

10. Sağlık Hizmetleri

İnsan sağlığına yönelik hastane hizmetleri, diyaliz merkezleri, özel 
hekimlik faaliyetleri, diş hekimliği faaliyetleri, yatılı bakım faaliyetleri, 
tıbbi laboratuvar hizmetleri gibi sağlık faaliyetleri.

11. Mobilya İmalatı

Sandalye, koltuk, kanepe, çekyat, divan, vb.’leri ile iskeletlerinin 
imalatı, büro ve mutfak mobilyaları imalatı, yatak imalatı, yatak oda-
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sı, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk odası takımı, gardırop, 
vestiyer gibi mobilyaların imalatı.

12. Madencilik ve Taş Ocakçılığı

Taş kömürü, linyit, uranyum, krom, nikel, alüminyum gibi maden-
lere yönelik faaliyetler ile mermer, granit ve taş ocakçılığı gibi maden-
ciliğe yönelik faaliyetler.

13. İnşaat

Bina projelerinin geliştirilmesi, ikamet amaçlı binalar ile ikamet 
amaçlı olmayan binaların inşaatı, binaların yeniden düzenlenmesi ve 
yenilenmesi faaliyetleri, yıkım işleri, sıtma, havalandırma, soğutma 
ve iklimlendirme sistemlerinin kurulumu, binaların iç ve dış boyama 
ve işleri, duvar ve yer kaplama gibi bina inşaatı ile özel inşaat faali-
yetleri.

14. Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

Demir, çelik, alüminyum ve bakırdan sofra ve mutfak eşyalarının 
imalatı gibi endüstriyel mutfak ekipmanlarının imalatı.

15. Araç Kiralama

Motorlu kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması.

16. Basılı Yayın ve Matbaacılık

Ders ve çocuk kitaplarının, gazetelerin, dergi ve süreli yayınların 
yayımı gibi basılı yayın hizmetleri, gazetelerin, dergilerin ve süreli 
yayınların basım hizmetleri ve ciltçilik gibi hizmetler.

17. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Tamamı

Çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, ec-
zacı, doktor, dişçi, veteriner, fizyoterapist, yazılımcı, sanatçı gibi mü-
kellefler de dahil olmak üzere bilanço ve işletme hesabı esasına göre 
defter tutan ticari ve zirai kazanç elde eden mükellefler ile serbest 
meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükelleflerinin tamamı.
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SİGORTA PRİMLERİ ERTELENDİ!
04-05-06/2020 Ayında Ödenecek
Sigorta Primleri 6’şar Ay Ertelendi.

18 Mart 2020 tarihinde Covid-19 salgınına karşı açıklanan eko-
nomik tedbirler kapsamında 30/04/2020 tarihine kadar ödenecek. 

Mart/2020 sigorta primleri, 01/06/2020 tarihinde ödenecek. 
(31/5/2020 tatile denk geldiğinden) Nisan ayı sigorta primleri ve 
30/06/2020 tarihinde ödenecek Mayıs/2020 sigorta primleri 6’şar 
ay ertelendi. 31/03/2020 tarihinde ödenecek olan Şubat/2020 si-
gorta primlerinde herhangi bir erteleme yapılmamıştır.

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin
6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama      

COVID-19 salgınından doğrudan etkilenen mükelleflerin (04-05-
06) aylarında ödemeleri gereken muhtasar ve katma değer vergileri-
nin ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik olarak gerekli çalışmalar 
yapılmaktadır.

Bu kapsamda bahse konu ödemeleri 6 ay süre ile ertelenen mü-
kelleflerin faaliyet alanları ana hatları ile aşağıda yer almaktadır. Söz 
konusu faaliyet alanlarına yönelik detaylı açıklamalar ile uygulamaya 
ilişkin esaslar ileride yapılacak açıklamalarda duyurulacaktır.
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TÜRKİYE
BANKALAR BİRLİĞİNİN

AÇIKLAMASI
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Çek Ödeme Destek Kredisi ve Kredi Desteği
Hakkında Kamuoyu Duyurusu

27 Mart 2020

Koronavirüs salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemi-
ne olası etkilerini en az düzeyde tutmak amacıyla uygulamaya alınan 
“Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirlerinin sağlıklı olarak işlemesi ve 
ekonomik faaliyetin desteklenmesi için bankacılık sektörü tarafından 
aşağıdaki uygulamalar başlatılmıştır: 

1- Çek Ödeme Destek Kredisi 

Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KO-
Bİ’lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, bugüne kadar 
gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri 
çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı be-
lirlenmek üzere tahsis edilen limitler dâhilinde kredi kullandırılmaya 
devam edilecektir. 

“Çek Ödeme Destek Kredisi” ile müşterilerin ticari itibarlarının ko-
runmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli 
ve yıllık % 9,5 faizli olacaktır. 

KOBİ ve KOBİ dışı İşletmeler bazında azami
Kredi Tutarları aşağıdaki gibidir:

Yıllık Ciro [ TL ] Azami Kredi Tutarı [ TL ]

0-25 milyon 1 milyon

25-125 milyon 5 milyon

125 milyon üzeri 10 milyon

2- Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği 

Yukarıdaki uygulamaya ek olarak bankalar, başta KOBİ’lerimiz ol-
mak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaç-
ları için “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” ne başlayacaktır. 
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Kredi desteğini kullanacak firmaların, 2020 yılı Şubat ayı sonu 
itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma 
yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır. 

Teminat eksiği bulunan müşterilerin, krediye erişim imkânı için 
Hazine destekli KGF kefaleti de sağlanabilecektir.

Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli 
ve yıllık % 9,5 faizli olacaktır.

KOBİ ve KOBİ dışı İşletmeler bazında azami
Kredi Tutarları aşağıdaki gibidir:

Yıllık Ciro [ TL ] Azami Kredi Tutarı [ TL ]

0-25 milyon 5 milyon

25-125 milyon 25 milyon

125 milyon üzeri 50 milyon

Sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etki-
lenen kurumsal ve ticari müşteriler her iki kredi paketine de başvu-
rabileceklerdir. 

Uygulamaya katılacak olan bankalar, katılımlarını en kısa sürede 
kamuoyuna duyurup, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren talep kabul 
etmeye başlayacaklardır.



İSTANBUL
TİCARET ODASININ

AÇIKLADIĞI
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
HAKKINDA BİLGİ NOTU
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Kısa Çalışma Ödeneği Şartları Kolaylaştırıldı
Kısa Çalışma Ödeneği’nin şartları, Koronavirüs salgını nedeniyle 

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde ko-
laylaştırılmıştır. 

Kısa çalışma uygulaması ile devlet, genel ekonomik, sektörel, böl-
gesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma süre-
lerinin 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 aşma-
mak üzere (Cumhurbaşkanı kararıyla bu süre 6 aya kadar uzatılabilir.) 
sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlamaktadır. 

Dünyada birçok ülkede etkisini gösteren Koronavirüsün olası et-
kileri dikkate alınarak, dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel du-
rumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep kapsamında kısa çalışma uygu-
laması başlatılmıştır. 

İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için, işçinin 
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) gerekmektedir. Ancak, Koronavirüs 
tedbirleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulun-
dan kabul edilen yeni düzenlemeye göre işçilerin kısa çalışma öde-
neğine hak kazanmaları için gereken şartlarda esneklik sağlanmıştır. 

Söz konusu Torba Yasa ile İşsizlik Sigortası Kanunu’na “Geçici 23 
üncü madde” eklenerek, 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak 
üzere, yeni Koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapı-
lan kısa çalışma başvuruları için, işçinin kısa çalışma ödeneğine hak 
kazanabilmesi amacıyla öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik 
sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma 
başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan 
son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası pri-
mi ödenmiş olanlar şeklinde değiştirilmiştir. 

Bununla birlikte, söz konusu madde kapsamında kısa çalışma uy-
gulamasından yararlanabilmek için, işyerinde kısa çalışma uygula-
nan dönemde işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir. 
Bu madde kapsamında yapılan başvurular, başvuru tarihinden itiba-
ren 60 gün içinde sonuçlandırılacaktır. 
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Yapılan bu düzenleme ile işçinin kısa çalışmanın başladığı tarih-
ten önceki son 120 gün içinde kesintisiz çalışmış olması gereken süre 
60 güne ve son üç yıl içinde adına en az 600 gün işsizlik sigortası 
primi bildirilmiş olması gereken süre ise 450 güne indirilerek uygu-
lamadan daha fazla kişinin faydalanması amaçlanmıştır. 

Kısa Çalışma Uygulamasına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmektedir: 

- Başvuru yapabilmek için genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz 
ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin en az 1/3 ora-
nında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurul-
ması gerekmektedir. (Örneğin, işyerinde çalışan sayısının toplam 9 
kişi olduğunu kabul edersek, bunun en az 3’te biri oranında yani 3 
kişiye karşılık gelen kadar çalışma süresinin azalması gerekmektedir. 
Dolayısıyla işyerinde haftalık 45 saatlik çalışma süresi olduğu kabul 
edildiğinde çalışma süresinin en az 3’te biri yani 15 saatinin azalması 
gerekmektedir.) 

- Günlük kısa çalışma ödeneği, sigortalının son 12 (on iki) aylık pri-
me esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt 
kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği mik-
tarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemeyecektir. Bu 
kapsamda 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında kısa çalışma ödeneği 
ödenebilmektedir. 

- Kısa çalışma ödeneğinden tüm sektörler yararlanabilecektir. 

- Uygunluk tespiti işyeri mahallinde yapılmayacak, belgeler üzerin-
de elektronik gönderilen bilgi ve belgeler üzerinden İş Müfettişleri tara-
fından yapılacaktır. Eksik belgelerin varlığı halinde İŞKUR tarafından 
işverenlerden talep edilecektir. 

- Başvuru esnasında gönderilecek belgeler arasında yer alan ücret 
bordroları son 12 aya ait olması gerekmektedir. 

- İşçi ücretlerinin, sigorta primlerinin, işsizlik sigortası primlerinin, 
vergilerinin ödenme şartı aranmamaktadır, başvuru esnasında işveren 
tarafından bunların tahakkuk ettirilmiş olması yeterli olacaktır. 

- Üretimde meydana gelen artış ve azalış miktarını gösteren belge-
ler veya mali analiz raporları varsa başvuru evrakına eklenecek, eğer 
söz konusu evraklar yok ise eklenmeyecektir. 

- Kısa çalışmada işçi kısa çalışma ödeneğinden ve genel sağlık si-
gortasından yararlanacak, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından (iş 
kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm si-
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gortaları) yararlanamayacaktır. 

- Emekli çalışanlar hakkında sosyal güvenlik destek primi kesilmesi 
nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanılamayacaktır. 

- Kısa çalışma ödeneği başvuruları, İŞKUR’un http://www.iskur.gov.
tr/ adresinden işveren sekmesi altında yer alan “Kısa Çalışma Ödeneği” 
sayfasından yapılacaktır. 

- Kısa çalışma ödeneği başvuruları işverene ait her işyeri için ayrı 
ayrı işyeri sicil numaraları üzerinden yapılacaktır. 

- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmada işsizlik sigortası priminin 
bildirimi yeterli olup, ödenme şartı aranmayacaktır. 

- Daha önce farklı bir gerekçe ile kısa çalışmadan yararlanmış olan 
işyerleri de Koronavirüs kapsamında çalışmadan yararlanabilecektir. 

- Tüm işçiler için başvuru yapmaya engel bir husus bulunmamak-
tadır. 

- Kısa çalışma ödeneği hak sahipliğinin belirlenmesinde SGK’ya bil-
dirilen primler esas alınmaktadır. Bu kapsamda, SGK ve maliye borcu 
bulunanlar da kısa çalışma ödeneğinden yararlanma hakkına sahiptir. 

- Kısa çalışma ödeneği başvurusu, Koronavirüs salgını nedeniyle 
bağlı bulunan İŞKUR birimin elektronik posta adresine (https://www.
iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belge-
ler-ve-il-iletisim-adresleri/) gerekli evrakları göndererek yapılmaktadır. 

- İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksik olduğunun değer-
lendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek söz konu-
su eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve 
inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır. Cumhurbaşkanlığı, 
Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti 
durdurulan iş yerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incele-
melerinde, iş yerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin 
belgeler yeterli olacaktır. 

- 4447 sayılı Kanun kapsamında yatırılması gereken işsizlik sigor-
tası primlerinin yatırılmış olması hâlinde yabancı işçiler de uygulama-
dan faydalanabilmektedir. 

- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere yıllık izin kul-
landırılması mümkündür. 

- Sigortalı olarak çalışan beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanlar (Ge-
nel Müdür dahil), kısa çalışmaya dahil edilebilmektedir. 
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- Kısa çalışmanın başladığı ilk hafta ödenek verilmemekte olup, iş-
verence İş Kanunu çerçevesinde yarım ücret ödenmektedir. 

- İŞKUR’a iletilecek personel listesinde sonradan bir değişiklik yapıl-
ması durumunda, işçi listesinin değiştirilmesine yönelik talep oluşma-
sından ötürü yeni başvuru olarak değerlendirilmektedir. 

- Halihazırda kısa çalışma uygulamasından yararlanan işletmeler, 
sonrası için yeni bir başvuru yapabilmektedir. 

- İşyerlerinin merkez ve şubeleri olması durumunda farklı SGK nu-
maraları bulunmaktadır. Bu kapsamda farklı SGK numaralarından do-
layı şube ve merkezler için ayrı başvuru yapılması gerekmektedir. 

- Kısa çalışma döneminde iş sözleşmesinin feshi ancak İş Kanu-
nu’nun da yer alan haklı nedenlerle mümkün olmaktadır. 

- Kısa çalışmaya en az 4 haftalık bir süre için başvurulabilmek-
tedir. Bu süre içinde işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin 
tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında 
azaltılması gerekmektedir. 

- Yarım ücret ödenecek ilk bir hafta kısa çalışma kapsamında de-
ğerlendirilmektedir. Bu kapsamda, kısa çalışma yaptırılacak işçilere 
yönelik yıllık ücret kullandırılamamaktadır. 

- Kronik hastalığı olan işçilerin işi gelememesinden ötürü kısa çalış-
ma kapsamına alınabilmektedir. 

- İşçinin bakiye yıllık izin bulunması başvuruya engel teşkil etme-
mektedir. 

- Kısa çalışma uygulamasından yararlanan işyerleri, söz konusu 
uygulamadan yararlandıkları dönemde işbaşı eğitim programı katılım-
cı talebinde bulunamamaktadır. 

- Kısa çalışma döneminde rapor alan çalışanlar için işgöremezlik 
ücreti SGK tarafından SGK kayıtlarına göre hesaplanmakta ve yatırıl-
maktadır. O süreye ilişkin geçici işgöremezlik kodu girilmesi önem arz 
etmektedir. 

- Söz konusu başvuru evraklarındaki imzalar, imza sirkülerinde yer 
alan yetkili bir kişi tarafından atılması gerekmektedir. 

- İşverenin SGK borcunun bulunması, kısa çalışma başvurusuna en-
gel teşkil etmemektedir. 
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Diğer taraftan, Kısa Çalışma Uygulamasına
başvuru detayları aşağıda belirtilmektedir: 

1. İşletmenin İŞKUR kaydı olması gerekmekte olup, eğer kaydı yok ise 
internet üzerinden (www.iskur.gov.tr) üye olunması gerekmektedir. 

2. İşletmenin İŞKUR’da kaydı var, ancak İŞKUR numarası bilinmiyor-
sa, İŞKUR sitesinden işveren sitesinden giriş yapılabilir ya da işve-
ren danışmanından destek alınabilir. 

3. Kısa Çalışma Talep Formu eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. 

 Bu sırada; 

 ■ İşyeri adı, faaliyet konusu ve adres eksiksiz yazılmalıdır. 

 ■ İŞKUR ve SGK numarası doğru yazılmalıdır. 

 ■ Kısa çalışma süresi kanun gereği 90 günü aşmamalıdır. 

 ■ Talep formunun güncel olması gerekmektedir. Başvuru formuna, 
COVID – 19 etkisi ve döviz etkisi ibareleri eklenmiş olup, uygun 
olan seçenek işaretlenmelidir. Başvuru gerekçesi kısaca açıklan-
malıdır. 

 ■ Varsa toplu iş sözleşmesi ve sendika ve toplu iş sözleşmesi dönemi 
belirtilmesi gerekmektedir. 

 ■ İşyerinde çalışan toplam kadın/erkek sayısı belirtilmelidir. 

 ■ Kısa çalışmadan yararlandırılacak kadın/erkek sayısı belirtilmeli-
dir. 

 ■ Kısa Çalışmanın hangi yöntemle uygulanacağı belirtilmesi gerek-
mektedir. 

 ■ Daha önce kısa çalışma ödeneği başvurusu yapılmış ise söz konu-
su tarih belirtilmesi gerekmektedir. 

 ■ İrtibat kurulacak kişilere ait telefon/fax/mail bilgilerin doğru ve ek-
siksiz olmalıdır. 

 ■ İmza ve kaşe kısmı unutulmamalıdır. 

 ■ İş müfettişlerinin istediği belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir. 
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 Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi 

 ■ Kısa çalışma yaptırılacak kişilere ait Excel listesi değiştirilmemeli 
ve imza/kaşe işlemi unutulmamalıdır. 

 ■	 Başvuru Talep formunda belirtilen İŞKUR ve SGK numarası ile aynı 
olmalıdır. 

 ■ Kısa Çalışma Ödeneği, dışsal zorlayıcı sebep (COVID 19) seçilmeli-
dir. 

 ■ Başvuru tarihi, kuruma başvuru yaptığınız tarih belirtilecektir. 

 ■ İşçilerin bilgilerini eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir. 

 ■ Kısa çalışma başlama/bitiş tarihleri doldurulması gerekmektedir. 

 ■ Haftalık çalıştırılamayacak saat, 15 saatin altında çalışma saati 
yazılamaz. 

Ek olarak, vergi levhası, imza sirküleri, işçilere ait son 3 aylık hiz-
met dökümü, SGK’ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgesinde eksik 
gün gerekçesinin “18-Kısa Çalışma Ödeneği” kodu olarak bildirilmesi 
gerekmektedir. 

Uygunluk Belgeleri; 

 ■ İşyerinde faaliyetin işyeri yönetimince durdurulması halinde buna 
kanıt olarak tek başına Yönetim Kurulu Kararı, 

 ■ İdari organlarca kapatılma söz konusu ise buna kanıt olarak işlet-
me ruhsat ve/veya faaliyet belgesi ve kapatma kararı, 

 ■ Siparişler iptal edilmiş ise buna kanıt olarak tek başına iptali gös-
terir belge veya stok akışını gösterir belgeler gönderilmesi gerek-
mektedir. 

Başvurular, işletmenin bağlı bulunduğu İŞKUR Hizmet Merkezine 
e-posta atılarak yapılmaktadır.

ASRİAD Ar-Ge
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EK-1

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
Tarafından Soru Cevap Şeklinde Hazırlanan 

Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması
24 Mart 2020

  SORULAR VE CEVAPLARI 

1. Başvuru sırasında eklenecek ücret bordroları, son 12 aylık üc-
ret bordroları mı? 

	 Son	 ay	 bordroları	 eklenecek,	 İŞKUR	 son	 12	 ay	 ortalamasını	
SGK’dan	çekiyor.	

2. Sendikayla protokole gerek var mı? 

	 Yönetmeliğe	göre	sendikaya	bilgi	verilmesi	yeterli.	Protokol	yapıl-
masına	gerek	yok.	

3. Şu anda kısmi duruş ihtiyacı var ama bir süre sonra diğer ana 
sanayi firmalar da durduğunda tamamen duruş ihtiyacı doğa-
cak. Nasıl başvurmalıyım? 

	 En	geniş	şekilde	başvurularak	gerektiğinde	kısa	çalışmanın	erken	
bitirilmesi	yoluna	gidilebilir.	

4. İşyerinin bir bölümünde kısmen duruş, bir bölümünde tama-
men duruş ihtiyacı varsa formdaki hangi seçenek seçilmeli? 

	 Teftiş	Kurulu,	“İşyerinin	bir	bölümünde	faaliyetin	tamamen	dur-
ması”	seçeneğini	tavsiye	etmektedir.	
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5. Covid-19 sebebiyle zorlayıcı nedenle Nisan ayında, Ekim ve 
Kasım aylarında Kısa Çalışma uygulanmak üzere başvuru ya-
pılabilir mi? 

	 İçinde	bulunduğumuz	dönemde	başvurulması	gerekir.	Ekim	ve	Ka-
sım	ayları	için	uygunluk	tespitinin	verilmesi	mümkün	değildir.	

6. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar için başvuru mümkün 
mü? Bir işyerinde kronik hastalığı olan 150 kişi için kısa çalış-
maya başvurabilir miyiz? 

	 Kısa	çalışma,	işçinin	değil	işyerindeki	çalışma	süresinin	azaltılması	
için	uygulandığından	 işyerinin	çalışma	süresi	azalmayıp	kişilerin	
çalışmaması	 şeklinde	 başvurulamaz.	Ancak	 150	 kişinin	 çalışma-
ması	halinde	işyerindeki	çalışma	süresi	de	en	az	1/3	oranında	aza-
lıyorsa	başvurulması	mümkün.	

7. İşyerinde faaliyet tamamen durursa emekli olup çalışanlar ile 
kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan diğer çalışanlara 
yıllık izin kullandırabilir miyiz? 

	 KÇÖ’den	yararlanamayan	işçilere	yıllık	izin	kullandırılması	müm-
kün.	

8. İşveren kısa çalışmaya çalışanların tamamı için başvurdu, an-
cak 2 hafta sonra tamamı ya da bir kısmını çalıştırmak istedi. 
Ödenek anlamında bir sıkıntı olur mu vazgeçtiği kısım için? 

	 Sorun	olmaz.	Kısa	çalışma	uygulandığı	günler	için	ödenek	hesap-
lanacaktır.	Ayrıca	uygunluğu	alıp	kısa	çalışmaya	başladıktan	sonra,	
ihtiyaç	kalmamışsa	erken	sonlandırılması	mümkün.

9. KÇÖ için başvuran işletmelerde ikramiye ve yakacak yardı-
mı ödemelerinden gelir vergisi kesilecek mi, kesilecekse vergi 
kesintisi neye göre yapılacak? Sonuçta ücret tam ödenmediği 
için gelir azalacak. 

	 Çalışanlara	ikramiye,	yakacak	vs.	ne	tür	bir	ödeme	yapılmışsa	gelir,	
damga	vergisi	ile	SGK	primi	kesilecektir.	O	ayki	toplam	geliri	ney-
se,	nakdi	ödemelerin	tümünün	vergisi	onun	üzerinden	kesilecek,	
normalden	daha	farklı	bir	uygulama	olmayacak.	

10. KÇÖ’den yararlanmak için 600 gün tespitinde yaşanan prob-
lemleri aşmak adına 600 gün prim ödeme gün sayısının oldu-
ğu hususunda tereddüt edilirse, bu kişileri yazmalı mıyız? 

	 İşsizlik	 sigortasına	 başvurmak	 için	 aranılan	 600	 gün	 şartı	 450	
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güne,	120	gün	şartı	ise	60	güne	indirilmiştir.	Ancak	bu	şartları	da	
karşılamayan	işçi	bulunması	halinde,	bu	kişiler	de	yazılabilir,	zira	
İŞKUR	SGK	sistemi	üzerinden	bunu	tespit	edebiliyor.	 İŞKUR’un	
sistemden	bu	kişiler	elenecektir.	

11. Şubat 2019 sonuna kadar 3 ay olmak üzere kısa çalışmadan 
yararlanmış bir işletme, bugün için yeniden kısa çalışmaya 
başvurabilir mi? 

	 Covid-19	sebebi	başka	bir	gerekçe	oluşturduğu	için	başvurabilir.	

12. Genel Müdür dahil olmak üzere iş sözleşmesiyle çalışan her-
kes kısa çalışmaya dahil edilebilir mi? 

	 Evet	sigortalı	olarak	çalışan	beyaz	ve	mavi	yakalı	 tüm	çalışanlar,	
GM	dahil,	kısa	çalışmaya	dahil	edilebilir.	

13. Kısa çalışma uygulanan bir işyerinde İŞKUR’dan alınan öde-
nek ile çalışanların ücreti arasındaki farkı yatırırsak ne olur? 
TİS gereği ikramiye ve yakacak yardımı ödeniyor. Bunlar fiili 
çalışma şartına bağlı değil. Bu durumda ödeme günü sıfır, an-
cak sigorta primine tabi bir ödeme mi söz konusu olacak? 

	 Ödenek	ile	ücret	arasındaki	fark	işveren	tarafından	tamamlanma-
malıdır.	Ancak	İŞKUR,	bu	farkların	bayram	ikramiyesi	vb.	gibi	bir	
ek	ödeme	altında	verilebileceğini	ifade	etmektedir.	İkramiye	ve	ya-
kacak	yardımı	için	ise	ödeme	günü	sıfır	olarak	bildirilecektir.	

14. Hafta tatilini kısa çalışmayla orantılı olarak değil ama, tam 
olarak ödemek isteyen işverenler bu uygulamayı yapabilir mi, 
yapamazsa niçin yapamaz? 

	 Yapmamalıdır.	Kısa	Çalışma	Yönetmeliği’nin	m.7/9	hükmü	“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	tara-
fından	ödenir.”	şeklindedir.	Buna	göre	örneğin;	

•	 İşyerindeki	faaliyetin	tamamen	durması	halinde,	söz	konusu	öde-
me	Kurum	tarafından	yapılacaktır.	

•	 İşyerindeki	çalışma	süresinin	haftada	30	saat	ve	altına	düşmesi	ha-
linde	ise	söz	konusu	ödeme,	işyerindeki	çalışma	süresine	orantılı	
olarak	işveren,	çalışılmayan	süreye	orantılı	olarak	ise	Kurum	tara-
fından	ödenecektir.	
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•		 Beyaz	yakalı	işçiler	açısından	ise;	hafta	tatili,	ulusal	bayram	ve	ge-
nel	tatil	günlerine	ilişkin	ücret	aylık	ücrete	dahil	olduğundan,	bu	
günlere	ilişkin	ayrıca	bir	ödeme	söz	konusu	olmayacaktır.	

15. Kısa çalışma ödeneğine başvurulabilmesi için işyerinde faa-
liyetin en az 4 hafta süreyle kısmen ya da tamamen durdu-
rulması öngörülüyor. Ancak, işyerinde faaliyetin sadece 2 
haftalık süreyle durdurulması durumunda bu koşulun karşı-
lamadığı düşünülürse, diğer koşul olan işyerinde uygulanan 
çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması koşuluna da-
yanarak başvuru yapılabilir mi? 

	 Örnek	 çerçevesinde	 4	 haftalık	 süre	 için	½	oranında	 bir	 başvuru	
uygun	olacaktır.	

16. Kısa çalışma uygulamasının ön şartı olan, öncesinde 1 hafta 
boyunca yarım ücret uygulanması şartında herhangi bir deği-
şiklik var mıdır? Bu dönemde, bu uygulama yapılmadan kısa 
çalışmaya başvurulabilir mi? 

	 Söz	konusu	şartta	herhangi	bir	değişiklik	bulunmamaktadır.	Kısa	
çalışmanın	 başladığı	 ilk	 hafta	 ödenek	 verilmeyecek,	 işverence	 İş	
Kanunu	md.	40	çerçevesinde	yarım	ücret	ödenecektir.	

17. Yaptığımız başvuru sonucu onay gelmesi gecikir ve kapanış tari-
hinden sonra gelirse, geriye dönük işletilebilir mi? Geriye dönük 
herhangi bir hak kaybı yaşanması söz konusu olabilir mi? (Ör-
neğin, ilgili onay kapanış tarihi olan 8 Nisan tarihinden sonra 15 
Nisan da işyerine iletildi. Bu durumda bir sıkıntı yaşanılır mı?) 

	 Kısa	 çalışmanın	 başlangıcı	 için	 başvuruda	 belirtilen	 talep	 tarihi	
esastır,	sıkıntı	yaratmayacaktır.	

18. Başvuru sırasında belirtilen kısa çalışma süresi tamamlandık-
tan sonra, eğer bir uzatma ihtiyacı olursa, uzatılması mümkün 
müdür? 

	 Yeniden	başvuru	yapılarak	üç	aylık	süreden	arta	kalan	süreler	ka-
dar	uzatılabilir.	

19. Başvuru esnasında Kuruma iletilecek olan personel listesinde 
sonradan bir değişiklik yapılabilir mi? 

	 Uygunluk	tespiti	tamamlandıktan	sonra,	kısa	çalışma	uygulanacak	
işçi	listesinin	değiştirilmesine	yönelik	talepler,	yeni	başvuru	olarak	
değerlendirilecektir.	
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20. Kapanış için planlanan bir kısa çalışma için tüm çalışan lis-
tesini öncesinde Kuruma ilettikten sonra, çalışması gerektiği 
düşünülen bazı çalışan isimlerini listeden çıkartmak mümkün 
müdür? Örneğin, kısa çalışmaya dahil edilerek Kuruma veri-
len listede yer alan itfaiye çalışanlarının çalışmasına karar ve-
rildi. Bu aşamada bu çalışan isimleri listeden çıkartılabilir mi? 
Listeden çıkarmak için Kurum’a bilgilendirme yapmak gerekli 
mi? Bu tip bazı çalışanları dönüşümlü olarak çalışabilmesi ih-
tiyacı çıkarsa burada uygulama ve yaklaşım ne şekilde olur? 

	 Listeden	çıkarma	işlemi	yerine	puantajda	“sıfır”	gösterilmesi	uy-
gun	 olacaktır.	 Listede	 yer	 alan	 kişilerin	 çalışması	 ihtiyacı	 duru-
munda	 ay	 sonunda	 verilecek	 puantajda	 normal	 çalışma	 puantajı	
olarak	verilmesi	ve	kısa	çalışmanın	puantaj	olarak	gösterilmemesi	
yeterli	olacaktır.

21. İki haftalık duruşlar içerisinde olası bir sokağa çıkma yasa-
ğı oluştuğunda, İŞKUR’a bu gerekçe ile kısa çalışma ödeneği 
başvurusu yapabilecek miyiz? 

	 Kısa	çalışma	en	az	4	haftalık	süre	için	yapılmaktadır.	Dolayısıyla	iki	
haftalık	duruş	için	değil,	dört	hafta	için	başvuru	yapılacak	ve	olası	
bir	 sokağa	 çıkma	yasağı	da	bu	 süre	 içinde	kalabilecektir.	 Sokağa	
çıkma	yasağının	kısa	çalışma	için	başvurulan	süreden	daha	uzun	
olması	halinde	süreninin	uzatılması	için	yeniden	başvuru	yapılaca-
ğı	öngörülmektedir.	

22. Mevcutta kısa çalışma uygulaması olan firmalar için de yol 
haritası paylaşılabilir misiniz? 

	 Halihazırdaki	kısa	çalışma	uygulamanızın	sonrası	için	yeni	bir	baş-
vuru	yapabilirsiniz.	

23. İşyerimizin biri merkez, diğeri şube olarak iki ayrı SGK nu-
marası var. İkisi de İstanbul Sefaköy’de, yalnız tek İŞKUR nu-
marası var. Kısa çalışma için tek bildirim mi yapmamız gere-
kiyor? Yoksa iki işyeri için ayrı bildirim mi gerekiyor? 

	 Farklı	SGK	numaraları	için	ayrı	başvuru	gerekiyor.	

24. Son üç yıl içinde 600 gün prim zorunluluğu esnetilebilir mi? 

	 Koronavirüs	 tedbirleri	 kapsamında	 kısa	 çalışma	 ödeneği	 şartları	
kolaylaştırılarak	işsizlik	sigortasına	hak	kazanma	şartlarına	ilişkin	
olarak	600	gün	450	güne,	120	günlük	süre	ise	60	güne	indirilmiş-
tir.	
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25. Kısa çalışmadan faydalandırılan işçinin iş akdinin feshi müm-
kün müdür? 

	 Kısa	çalışma	döneminde	 iş	sözleşmesinin	 feshi	ancak	İş	Kanunu	
m.25’deki	haklı	nedenlerle	mümkün	olabilecektir.	

26. SGDP ödeyen, emekliler kısa çalışmadan yararlanabilir mi? 

	 Hayır.	KÇÖ’den	sadece	işsizlik	ödeneği	alma	koşullarını	yerine	ge-
tiren	kişiler	yararlanabilirler.	

27. Yarım ücret ödenen hafta başvuru tarihimizle başlayan hafta 
mı, yoksa kabul sonrasındaki ilk hafta mı olacak? Aynı kap-
samda, kısa çalışma ödeneği, başlangıç tarihinden sonraki 2. 
hafta mı, kabul tarihinden sonraki 2. hafta mı başlıyor?

	 Kısa	çalışma,	başvuruda	belirtilen	tarihte	başlar.	Yarım	ücret	öde-
me	yükümlüğü	de	başvuru	tarihi	itibariyle	belirtilen	ilk	hafta	için-
dir.	

28. Kısa çalışma koşulu olan 1/3 oranında çalışma saatinin azal-
tılması için minimum bir sınır var mı? Örneğin 3 haftalık bir 
süre için çalışma süresinin 1/3 oranında azaltılması sağlanırsa 
çalışanlarımız kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirler mi? 

	 Kısa	çalışmaya	en	az	4	haftalık	bir	süre	için	başvurulabilir	ve	bu	
süre	içinde	işyerinde	uygulanan	çalışma	süresinin,	işyerinin	tama-
mında	veya	bir	bölümünde	geçici	olarak	en	az	üçte	bir	oranında	
azaltılması	gerekmektedir.	

29. Kısa çalışma süresini 1 hafta olarak uygulamak istememiz du-
rumunda ilk bir hafta ödenmeyeceğinden 1 hafta olarak uygu-
lanamaz mı? 

	 Bir	haftalık	uygulama	4	haftalık	kısa	çalışma	süresi	içinde	çalışma	
süresinin	en	az	üçte	bir	oranında	azalmasını	sağlamıyorsa	uygu-
lanamaz.	 Bu	 koşulu	 yerine	 getirdiği	 ve	 kısa	 çalışma	uygulandığı	
durumda	ise,	ilk	bir	hafta	mevzuat	gereği	işçilere	işverence	yarım	
ücret	ödeneceğinden,	KÇÖ	ödenmeyecektir.	

30. Başvurumuzda ilk aşamada başvuru talep formunu, üst yazı-
mızı, kısa çalışma uygulanacak kişi listesini ve üretimin azal-
dığını gösteren mailleri İŞKUR’a ilettik. Başvuru için yeterli 
midir? Yoksa İŞKUR’un başvurumuzu hiç kabul etmeme du-
rumu var mıdır? İŞKUR’un geri bildirimi sonrası kalan evrakı-
mızı göndermemiz mümkün olur mu? 
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	 Teftiş	 Kurulu,	 kısa	 çalışma	 yapılmasına	 ilişkin	 yönetimsel	 karar,	
sözleşme	veya	siparişlerin	iptali	ya	da	ertelenmesine	ilişkin	yazış-
malar,	talep	formu	ve	kısa	çalışmaya	katılacak	personel	listesi	ile	
işlem	yapılacağını	ifade	etmiştir.	

31. Haftalık çalışma süresi geçici olarak azaltılarak yapılan du-
ruşlarda desteklenmeyen ilk haftanın hesabı nasıl yapılır? Bu 
hafta iki gün çalışılmadı takip eden hafta üç gün çalışılmadı 
ise iki gün mü desteklenmiyor? 

	 Kısa	çalışmanın	başladığı	günden	itibaren	geçen	ilk	1	haftalık	dö-
nem	için	KÇÖ	ödenmemektedir.	

32. Salgın nedeniyle çalışan psikolojisi açısından kısa çalışma 
yapmak istiyoruz. Bu durum kısa çalışma izni için yeterli mi-
dir? 

	 −	 İşyerinde	 uygulanan	 çalışma	 süresinin,	 işyerinin	 tamamında	
veya	bir	bölümünde	geçici	olarak	en	az	üçte	bir	oranında	azaltıl-
ması	veya,	

	 −	Süreklilik	 koşulu	 aranmaksızın	 en	 az	 dört	 hafta	 süreyle	 faali-
yetin	tamamen	veya	kısmen	durdurulması	koşulları	sağlanıyorsa,	
Covid-19	 nedeniyle	 işverenin	 yönetimsel	 kararları	 çerçevesinde	
kısa	çalışma	yapılabilecektir.	Bu	durumda	başvuruya	ilgili	yönetim	
kurulu	kararının	eklenmesi	uygun	olacaktır.	

33. Kısa Çalışma ödeneği başvuruları ne kadar sürede sonuçlana-
cak bilebiliyor muyuz? 

	 Yaklaşık	bir	hafta	içerisinde	sonuçlanması	öngörülmektedir.	

34. Kimin ne kadar para aldığını nasıl görebiliriz? 

	 Kısa	çalışma	ödeneği	PTT	Bank	üzerinden	T.C.	Kimlik	Numarası	
ile	işçi	adına	gönderilir.	İşverence	bunun	görülebilmesi	mümkün	
değildir.	

35. Yarım ödenecek ilk haftada yıllık izin kullandırabilir miyiz? 

	 Yarım	ücret	ödenecek	ilk	bir	hafta	kısa	çalışma	kapsamındadır.	Bu	
nedenle	kısa	çalışma	yaptırılacak	işçilere	yıllık	ücretli	izin	verile-
mez.	

36. Kronik hastalığı olduğu için evden çıkma kıstı sebebiyle işe 
gelemeyen çalışanlarımız bu kısa çalışma kapsamına alınabilir 
mi? 
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	 Alınabilir.	Diğer	çalışanlar	için	yapılan	başvuru	içerisine	bu	kişile-
rin	de	dahil	edilmesinde	mahsur	yoktur.

37. Haftalık çalıştırılmayacak saat 45 olarak talep edilmesi duru-
munda haftalık tatil ücreti ödemesi kimin tarafından yapıla-
cak? 

	 Kurum	tarafından	yapılacaktır.	

38. Bakiye yıllık izin bulunması başvurunun değerlendirilmesin-
de etkili midir? Bakiye yıllık izni olmayanlara sadece başvuru 
yapılabilir mi? 

	 Bakiye	yıllık	izin	bulunması	başvuruya	engel	değildir.	

39. Kısa çalışma dönemini 3 aylık zaman içerisinde 1 ay tam za-
manlı kapatma iki ayını haftalık 22,5 saat çalışma üzerinden 
yapmak istiyoruz. Bunun için iki ayrı liste oluşturmamız ve bu 
şekilde beyan yapmamızda bir sorun var mıdır? 

	 Kısa	 çalışma	 başvuruşu	 yapılırken	 uygulama	 kapsamında	 olacak	
işçiler	için	tek	liste	verilmesi	gerekmektedir.	İşyerinin	faaliyetleri	
ilk	 ay	 tamamen	durdurulacaksa	 “işyerinin	 tümünde	 faaliyetlerin	
tamamen	durdurulması”	seçeneğini	seçmek	daha	uygun	olacaktır.	

40. Sadece 31 Mart-7 Nisan arasında 8 günlük duruş olursa (7,5 * 
8= 60 saat) üçte bir oranı için yeterli midir? 

	 Yeterlidir,	 ancak	başvuru	her	halükârda	4	hafta	 için	 yapılacaktır.	
Ancak	ilk	bir	hafta	için	KÇÖ	yapılmayacak,	işçi	sadece	8.	gün	için	
1	günlük	KÇÖ	alacaktır.	

41. 06.03.2020 tarihi itibariyle sigortalı çalıştırmaya başlayan fir-
mamız çalışanları kısa çalışmadan yararlanabilirler mi? (Per-
sonelin tamamının son 4 ay içinde işe giriş çıkış nedeni ile 
eksik günleri var.) 

	 Firmanın	kısa	çalışma	için	İŞKUR’a	başvurmasında	engel	yoktur.	
Ancak	işsizlik	ödeneğine	hak	kazanmak	için	gerekli	şartları	sağla-
yamayan	işçiler,	KÇÖ’den	faydalanamayacaklardır.	

42. Bordrolar kaşeli ve imzalı olmak zorunda mı? 

	 Kurum	bu	konuda	esneklik	sağlayacaktır.	Başvuru	evrakı	imzalı	oldu-
ğu	sürece,	kaşe	basılmasının	(evden	çalışma	vs.	nedeniyle)	mümkün	
olmadığı	durumlarda	sadece	imzayı	da	geçerli	sayacaktır.	

43. Son bir aylık bordroyu çarşaf bordro olarak mı koyacağız? 
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	 Bir	kural	bulunmamaktadır.	İncelenmesi	pratik	olacak	ve	e-posta-
da	az	yer	kaplayacak	olanın	tercih	edilmesi	isabetli	olacaktır.	

44. Rapor alındığında kısa çalışma ödeneği kesilir denildi, ancak 
rapor süresi bittiğinde otomatik olarak yine çalışılmayan sü-
reler kısa çalışmaya dahil edilebilir mi? 

	 İşyerinde	kısa	çalışma	uygulaması	devam	ediyorsa,	dahil	edilebilir.	

45. Kısa çalışma ödeneği alan işletmemiz için örneğin 31.03.2020 
için bitiş yazısı ile kısa çalışmasına son vererek COVİD-19 ne-
deni 01.04.2020 ile diye yeniden başvuruda bulunulduğunda 
ilk 1 hafta işveren tarafından ödenir kuralı geçerli olacak mı? 

	 Farklı	bir	gerekçe	 ile	yeni	bir	kısa	çalışma	uygulaması	yapılacağı	
için	geçerli	olacaktır.

46. 100 kişilik firmada kısa çalışma devam ederken 40 kişiyi çalış-
tırmak zorunda kalan işverenin 100 kişilik kısa çalışma dosya-
sı bozulur mu? 

	 Hayır.	

47 Kısa çalışma kabulünden sonra çalışanlara bildirim mutlaka 
mektup yoluyla mı olmalı? Biz panolara asamıyoruz çünkü fir-
mamızda çalışma 2 haftalığına tamamen durdu. 

	 Yönetmeliğe	göre	ilan	yoluyla	işçilere	duyuru	yapılamadığı	durum-
larda,	kısa	çalışmaya	tabi	işçilere	yazılı	bildirim	yapılır.	E-posta	yo-
luyla	da	bildirim	yapılmasının	mümkün	olduğu	düşünülmektedir.	

48. Kısa çalışma süresinde rapor alan personelimiz için elden bilgi-
lendirme yapıyorduk İŞKUR’a ancak şu an müdürlükler kapalı. 
Bu bilgilendirmeleri, rapor alanları da online mı iletiyor olaca-
ğız? 

	 Evet.	

49. Alt yüklenicilerin başvurusu da ayrı mı olmalı? 

	 SGK	sicil	numarası	dikkate	alınarak	başvuru	yapıldığından	ayrı	ol-
malıdır.	

50. Başvurulacak 3 aylık kısa çalışma dönemi için Pazartesi çalış-
ma günü, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma Kısa çalışma günü 
olarak başvuruda bulunulabilir mi? 

	 Kısa	 çalışma	 uygulaması	 için	 işyerinde	 uygulanan	 çalışma	 süre-
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sinin	en	az	1/3	oranında	azaltılması	gerekmektedir.	Haftanın	bir	
günü	çalışılarak	kalan	günler	de	kısa	çalışma	uygulanması	müm-
kündür.	

51. Başvuru evrakına kısa çalışma ödeneği başlangıç tarihi olarak 
geriye dönük bir tarih yazılabilir mi? Örneğin başvuru tarihi 
yarın olsa da 19 Mart’tan itibaren geçerli olabilir mi? Bu tarih 
en fazla ne kadar geriye dönük olabilir? 

	 Evet	yazılabilir.	Çalışmanın	fiili	olarak	azaltılmış	olması	koşuluyla	
11	Mart’a	kadar	geriye	dönük	başlangıç	tarihi	yazılması	mümkün-
dür.	

52. İşbaşı eğitim programı devam eden firmaların kısa çalışma 
başvuruları değerlendirilecek mi? 

	 Kısa	 çalışma	uygulamasından	 yararlanan	 işyerleri,	 bu	uygulama-
dan	yararlandıkları	dönemde	işbaşı	eğitim	programı	katılımcı	tale-
binde	bulunamazlar.	

	 Ancak,	 İşbaşı	Eğitim	Programı	devam	ederken	kısa	çalışma	öde-
neği	 başvurusunda	 bulunup	 söz	 konusu	 başvurusu	 uygun	 bulu-
nan	ve	geriye	dönük	olarak	kısa	çalışma	ödeneğine	hak	kazanan	
işyerlerinde	 mevcut	 İşbaşı	 Eğitim	 Programları	 devam	 edecektir.	
Aynı	şekilde,	İşbaşı	Eğitim	Programı	devam	ederken	kısa	çalışma	
ödeneği	başvurusunda	bulunan	ve	başvurusu	kabul	edilip	 ileriye	
yönelik	olarak	kısa	çalışma	ödeneğine	hak	kazanan	işyerlerinde	de	
mevcut	 programların	devam	etmesinin	önünde	 engel	 bir	 durum	
bulunmamaktadır.	Ancak,	kısa	 çalışma	ödeneğinden	yararlanılan	
dönem	boyunca	yeni	İşbaşı	Eğitim	Programı	talebi	değerlendirme-
ye	alınmayacaktır.

53. Kısa çalışma kapsamına alınmış olan personel listemizde iş-
sizlik sigortasına hak kazanma şartlarını taşımayan personel 
varsa başvuru geçersiz mi sayılır? 

	 Hayır,	sadece	bu	nedenle	başvuru	geçersiz	sayılmaz	ancak	o	çalışan	
kısa	çalışma	ödeneğinden	yararlanamaz.	

54. İkramiye ve sosyal yardımların TİS kapsamındaki çalışanlara 
tam olarak ödenme mecburiyeti var mıdır? 

	 Evet.	Bahse	konu	ödemeler,	fiili	çalışma	karşılığı	değildir,	 iş	söz-
leşmesinin	 devamlılığına	 bağlıdır,	 bu	 nedenle	 ödenmeye	 devam	
edilecektir.	
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55 Az çalışma yapılması yerine tam duruşa geçme durumunda 
yeni başvuru gibi değerlendiriliyor. Ancak 1 haftalık muafiyet 
söz konusu olacak mı? 

	 Hayır.	Yeni	başvuru	olarak	değerlendirildiğinden,	ilk	bir	hafta	kısa	ça-
lışma	ödeneği	verilmeyecek	ve	işverence	yarım	ücret	ödenecektir.	

56 Personeli birer hafta dönüşümlü olarak başvuru yapabilir mi-
yiz? 

	 İlk	başvuru	esnasında	kısa	çalışmaya	dahil	edilecek	tüm	personelin	
isim	bilgileri	eklenmeli,	başvuruda	belirtilen	oran	dahilinde	per-
sonel	 dönüşümlü	 olarak	 çalıştırılabilir.	 Dip	 toplamda	 ilgili	 oran	
kadar	kısa	çalışma	yapılabilir.	

57. Kısa çalışma uygulamasına alınan bazı personellerin tam za-
manlı çalışması gerekirse ne yapılmalı? 

	 Başvuruda	talep	edilen	onay	ne	ise	o	oranı	dip	toplamda	tutturacak	
şekilde	aylık	puantaj	olabilir.	Örneğin	½	oranında	talep	edildiyse,	
diyelim	ki	20	kişilik	bir	işletme	olsun,	10	kişi	tam	zamanlı	gelebi-
lir,	10	kişi	hiç	gelmeyebilir.	Bu	şekilde	orana	sadık	kalınmış	olur.	

58. Kısa çalışmaya başvurduk fakat kullanmadık, 2. bir başvuru 
hakkımız var mı? Başvuru hakkımız yanar mı? 

	 Kısa	çalışmaya	başvurulduktan	sonra	hiç	yararlanılmayacaksa	iptal	
dilekçesi	verilmesi	ve	kısa	çalışmanın	sonlandırılması	doğru	ola-
caktır.	İlk	başvurudan	sonra	üç	aylık	süreden	kalan	süre	için	şartla-
rı	varsa	tekrar	başvurulabilir.	

59. Raporlu ve ücretsiz izinli olan çalışanlarımızı başvuru esna-
sında nasıl yönetmeliyiz? İstirahat raporu olanlar da dahil edi-
lebilir mi? 

	 Bu	 çalışanlar	 listeye	 ilk	 başvuru	 esnasında	 eklenmelidir.	 Ancak	
raporlu	ve	ücretsiz	izinli	oldukları	süreye	ilişkin	kısa	çalışma	öde-
neği	talep	edilemez,	bitimine	müteakip	kısa	çalışmadan	yararlan-
maya	başlanabilir.	

60. Kısa çalışma başvurumuzu 23 Mart itibari ile yaptığımızda ilk 
hafta işveren tarafından karşılanacak demiştik. O zaman 30 ve 
31 Mart tamamen kısa çalışma koduyla işlem yapılabilecek? 

	 Hayır,	23	Mart’tan	itibaren	31	Mart	dahil	olmak	üzere	(Mart	ayı	
için)	kısa	çalışma	kodu	girilecek,	sistem	bir	haftalık	süreyi	kendisi	
hesaplayacak	ve	o	ay	ödeme	sadece	1	gün	için	çıkacak.
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61. Puantaj kayıtları talep edilen belgeler arasında yer alıyor. Henüz 
kısa çalışma yapmadığımız için nasıl bir format vermemiz gerek-
li? 

	 Kişilere	ait	aylık	puantaj	belgesi	örneği	eklenmeli,	A4	kağıda	baş-
vuru	listesindeki	kişilere	ait	çalışma	saati,	haftalık	saat,	fazla	mesai	
süresi	gibi	bilgiler	yazılmalıdır.	

62. Kısa çalışma uygulamasına geçildiği takdirde yıllık izin kul-
lanmak isteyen kişiler yıllık izin kullanabilir mi? 

	 Kullanılabilir,	ancak	aylık	puantaj	esnasında	bu	süreye	ilişkin	kısa	
çalışma	kodu	eklenmemelidir,	normal	çalışma	olarak	gösterilmeli-
dir.	Ücreti	işverene	ait	olur,	İŞKUR’dan	talep	edilemez.	

63. Kısa çalışma döneminde rapor alan çalışanlar için rapor ücreti 
ödemesi nasıl hesaplanacak? 

	 Raporlu	olunan	sürede	geçici	iş	göremezlik	ücreti	SGK	tarafından	
SGK	kayıtlarına	göre	hesaplanır	ve	yatırılır.	O	süreye	ilişkin	geçici	
iş	göremezlik	kodu	girilmelidir.	

64. Ödemeler ilgili ayın aylık prim ve hizmet belgesi kurumu ve-
rildikten sonra mı hesaplanıp personelin hesabına yatırılacak? 

	 Kısa	çalışma	ödeneği,	her	ayın	sonunda	aylık	prim	ve	hizmet	bel-
gesi	tarafınızdan	kuruma	bildirildikten	sonra,	kısa	çalışma	yapılan	
günlere	göre	hesaplanarak	PTT	Bank	aracılığıyla	çalışanlara	öden-
mektedir.	

65. İmza insan kaynakları tarafından atılabilir mi? Yoksa şirket 
yetkilisi mi imzalamalı? 

	 İmza	sirkülerinde	yer	alan	yetkili	bir	kişi	tarafından	imzalanması	
gerekmektedir.	

66. Yönetim Kurulu kararı kesin gerekli mi yoksa sipariş iptalleri-
ni gösteren vb. belgeler yeterli olur mu? 

	 Kısa	çalışma	başvurusuna	yönelik	Yönetim	Kurulu	kararı	ile	sözleş-
me	veya	siparişlerin	iptaline	yönelik	belgelerin	eklenmesi	gereklidir.	

67. Sokağa çıkma yasağı gibi bir durum olur ise yine de sipariş 
iptali, YK kararı istenecek mi? 

	 Bu	konuda	net	bir	bilgi	bulunmamakla	beraber,	başvurunuzun	iş-
leme	alınabilmesi	için	YK	kararı	ve	sipariş	iptali	belgelerinin	olma-
sında	yarar	vardır.	
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68. 1/3 oranında azaltılması personel çalışma saatinde mi, firma-
nın toplam çalışma saati üzerinden mi azaltılması gerekiyor? 

	 Kısa	çalışma	bir	kısım	için	alınıyor	ise	o	kısımdaki	toplam	çalışma	
saatinin	1/3	oranında	azalması,	 işletmenin	 tamamında	yapılacak	
ise	tamamı	için	dikkate	alınır.	

69. Kronik rahatsızlıkları ya da yaşı sebebiyle evde kalmasında 
işyeri hekimi tarafından tavsiye edilen, yazı ve kaşesi ile de 
belirtilen kişiler için başvuru yapacaksak; işyeri hekiminin 
imzalı yazısı ek belge niteliğinde yeterli olur mu? 

	 Kısa	çalışmadan	faydalanma	koşulu	içerisinde	kronik	rahatsızlıkla-
rın	ve	yaşı	gereği	kısıtlı	olanların	ispatına	gerek	bulunmamaktadır.	
İsimlerinin	listede	yer	alması	yeterli	olacaktır.

70. Sokağa çıkma yasağı 4 haftadan az olur ise müracaat söz ko-
nusu olacak mı? 

	 4	haftalık	başvuru	yapılır,	yasak	durumuna	göre	4	haftanın	içindeki	
ağırlığı	oranında	başvuru	yapılabilir.	Örneğin	2	hafta	yasak	geldi,	4	
hafta	başvuru	yapılıp	½	oranında	talep	yapılır,	kalan	2	hafta	çalışıl-
ması	halinde	bu	koşul	sağlanmış	olur.	

71. Evden çalışma esnasında da kısa çalışma ödeneğinden yarar-
lanılabilir mi? 

	 Pratik	olarak	evet,	çalışanınız	hem	kısa	çalışmayı	kabul	ediyor	ve	
kısa	çalışma	yapacağı	sürede	işyerine	gelmek	yerine	evden	çalışıyor	
ise	problem	olmaz,	ancak	kısa	çalışma	talebinde	bulunulmuş	bir	
çalışanınızın	evden	normal	çalışma	süresinde	çalıştırılması	uygun	
olmaz.	

72. Kısa çalışma ödemesindeki ilk bir hafta için yarım ücret öde-
nir. Yarım ücret işverence mi ödenir? Peki ücretin diğer yarısı-
nın durumu nedir? 

	 Kısa	çalışmanın	başladığı	ilk	hafta	ödenek	verilmeyecek,	işverence	
İş	Kanunu	md.	40	çerçevesinde	yarım	ücret	ödemesi	yapılacaktır.	
Bu	bir	haftalık	sürede	işçi	eksik	ücret	alacaktır.	

73. PTT bank dan para alımı nasıl yapılacak? Fiilen gitmek gere-
kir mi? 

	 Çalışanlar	PTT	şubelerine	giderek,	TC	Kimlik	numaralarına	yatırı-
lan	kısa	çalışma	ödeneklerini	çekebilecekler.	
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74. COVİD-19 etkisi nedeniyle Dünya’da ve Türkiye’de salgın 
nedeniyle müşterilerimizden gelen siparişlerin erteleme veya 
iptali söz konusu olduğu için, bu nedenle müşterilerimizden 
gelen e postaların çıktıları (PDF) yeterli olur mu? 

	 Covid-19’un	işletmeye	olan	etkisini	göstermesi	bakımından	önem-
li	 olan	 sipariş	 erteleme	 veya	 iptaline	 ilişkin	 belgelerin	 taranarak	
e-postaya	eklenmesi	yeterlidir.	

75. Müşterilerimizin duruş açıklamaları veya sipariş azalmaları 
Türkçe değil, İngilizce. Bu problem yaratır mı? 

	 Tercüme	edilmesinde	fayda	bulunmaktadır.	

76. İlk hafta %50 yerine %100 ödeme yapabilir miyim? 

	 Kısa	çalışmanın	başladığı	ilk	haftada	İş	Kanunu	40.	Madde	gere-
ğince	işverenin	yarım	ücret	ödeme	yükümlülüğü	bulunduğu	ve	bu	
dönemde	çalışılmayan	süre	kısa	çalışma	olduğu	için	fazladan	öde-
me	yapılmamalıdır.	

77. İşletmenin bazı bölümlerinde kısa çalışma yapılırken teknik bazı 
rol ve görevlerde çalışan bazı çalışanlar fazla mesai yapabilir mi? 

	 Kısa	çalışma	listesinde	yer	almayan	çalışanların	fazla	mesai	yapma-
sına	engel	bulunmamaktadır.

78. Kısa çalışma için işsizlik sigortasına hak kazanamayan çalı-
şanlar, işyerinin veya işçinin çalıştığı bölümün kapanması du-
rumunda ne yapmalılar? Ücretsiz izin mi olması gerekiyor? 

	 Kısa	 çalışma	 ödeneğinden	 faydalanamayan	 çalışanların	 ücretsiz	
izin	 kullanma	 zorunluluğu	 bulunmamaktadır.	 Yıllık	 ücretli	 izin	
veya	idari	izin	de	kullandırılabilir.	

79. Aynı SGK İşyeri Numarası altında 3 farklı tesis var. Kısa Ça-
lışma için bu 3 tesiste çalışan 1000 kişinin 1/3 üne bakılarak 
yani dip toplama bakılarak mı karara bağlanacak? 

	 Tek	bir	SGK	numarası	olduğu	için	tek	başvuru	gerekiyor.	Azaltma	
konusunda	çalışan	sayısı	değil,	çalışma	süresinin	1/3’ü	dikkate	alı-
narak	dip	toplama	bakılacaktır.	

80. Başvuruda yaptığımızdan daha az kısa çalışma yapan kişiler 
ve çalışanların tamamı için her ay sonu İŞKUR’a puantaj bildi-
receğiz ve İŞKUR ödemeleri buna istinaden mi yapacak? 
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	 Kısa	çalışma	ödemeleri	her	ay	İŞKUR’a	bildirilen	puantajlara	göre	
hesaplanarak	ödenekler	hesaplanacaktır.	

81. SGK borcu olan firma kısa çalışmaya başvurabiliyor mu, kısıt 
var mıdır? 

	 İşverenin	SGK	borcunun	bulunması	kısa	çalışma	başvurusuna	en-
gel	değildir.	

82. İşyerinde kısmi süreli çalışan işyeri hekimimiz bulunuyor. 
Ayda 20 gün hizmet alıyoruz. Geri kalan 10 gün diğer işletme-
lere hizmet veriyor. Kronik rahatsızlığı nedeniyle bu süreçte 
bize hizmet veremeyecek olduğu için KÇÖ’den faydalanma-
sında bir sorun yaşanabilir mi? 

	 Kronik	 rahatsızlığı	 olanların	kısa	 çalışma	kapsamında	 yer	 alacak	
işçilere	dahil	edilmesine	engel	bulunmamaktadır.	

83. Kısa Çalışma başlama tarihimiz henüz belli değil, başvurumu-
zu yapıp, onayımızı alıp, uygulamaya 6 iş günü önceden bildi-
rerek ileriki günlerde başlayabilir miyiz? 

	 Başvuru	 formunda	kısa	 çalışmaya	başlanacak	 tarihin	belirtilmesi	
gerekmektedir.	6	işgünü	öncesinden	haber	verme	şartı	kısa	çalış-
manın	süresinden	önce	bitirilmek	istendiğinde	geçerlidir.	

84. Bordro tahakkukları sadece ikramiye, yan haklar ve hafta tati-
li ile genel tatil tutarları mı olacak? 

	 İkramiye	ve	sosyal	yardımlar	toplu	 iş	sözleşmesinden	yararlanan	
işçilere	ödenecekken,	hafta	tatili	ile	ulusal	bayram	ve	genel	tatil	üc-
retleri	kısa	çalışma	yapılan	süreyle	orantılı	olarak	işveren	tarafın-
dan	ödenecektir.	Bu	ödemeler	ve	 faaliyetin	tamamen	durmaması	
halinde	çalışma	yapılan	sürelere	ait	ödemeler	bordro	tahakkukları	
içinde	yer	alacaktır.	

85. İŞKUR tarafından ödenecek ücretler brüt mü, net mi? 

	 Günlük	kısa	çalışma	ödeneği;	sigortalının	son	on	iki	aylık	prime	
esas	kazançları	dikkate	alınarak	hesaplanan	günlük	ortalama	brüt	
kazancının	%60’ı	damga	vergisi	kesilerek	net	olarak	ödenir.	Bu	şe-
kilde	hesaplanan	kısa	çalışma	ödeneği	miktarı,	aylık	asgari	ücretin	
brüt	tutarının	%150’sini	geçemez.
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86. Korona virüsü salgını zaten tüm mercilerce bilindiğine göre, 
ayrıca risk grubundaki işten uzaklaştırılmış işçilere ilişkin iş-
yeri hekimi raporu da gönderilmeli midir? 

	 İşçilere	 ait	 işyeri	 hekimi	 veya	 başka	 hekimlerce	 verilen	 raporlar	
kısa	çalışma	başvuru	formuyla	birlikte	verilmesi	gereken	belgeler	
arasında	yer	almamaktadır.	

87. Kısa çalışma için başvurduk ama süreyi net bilemiyoruz. 3 
aylık başvuru yaptık ama durum aslında belirsiz. Başvuruda 
nasıl hareket edilmeli? 

	 Durumun	belirsiz	olması	durumunda	maksimum	süre	olan	3	ay-
lık	 başvuru	 yapılarak,	 işlerin	düzelerek	 çalışma	 ihtiyacı	 doğması	
durumunda	kuruma	6	işgünü	öncesinden	bildirmek	suretiyle	kısa	
çalışma	uygulamasının	sona	erdirilmesi	mümkündür.	

88. Tüm çalışanlar için başvuru yaparsak ama arada ihtiyaç gereği 
belli sayıda eleman çalıştırırsak bunu ne zaman bildirmemiz 
gerekli? 

	 Tüm	çalışanlar	için	kısa	çalışma	uygulaması	yapıldığı	halde	ihtiyaç	
gereği	 belli	 sayıda	 işçinin	 çalışmaları	mümkündür.	Her	 işçi	 için,	
ay	sonunda	bildirilen	puantaja	göre	kısa	çalışma	süresi	üzerinden	
hesaplanan	kısa	çalışma	ödeneği	ödenecektir.	

89. Prime esas aylık kazancın 8.000 TL. üstünde olan çalışanlar 
için, kısa çalışma ödeneği ile asıl ücreti arasında doğacak far-
kın çalışana ödenmesi için ne yapılabilir? 

	 Kısa	çalışma	uygulanan	sürelere	 ilişkin,	kısa	çalışma	ödeneği	dı-
şında	ödeme	yapılması	önerilmemektedir.	

90. 30 saat üzerinden herkese başvuru yaptık örneğin ama birkaç 
işçi için 30 saat çalıştırmak zorunda kaldık ve 15 saat fayda-
lanma olabilir mi ay sonu? Yani her işçinin çalışma saati farklı 
olabilir mi? 

	 Kısa	 çalışma	uygulaması	kapsamında	olan	bazı	 işçilerin,	uygunluk	
tespiti	 yapılan	 sürenin	altında	kısa	 çalışma	yapmaları	halinde	kısa	
çalışma	ödenekleri	bu	süreler	üzerinden	hesaplanarak	ödeme	yapılır.	

91. 2 haftalık bir kapanış gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ancak be-
yaz yakalı çalışanlar evden çalışmaya devam edecek. Bu du-
rumda 1/3 oranında işgücü azalması sebebiyle başvuru yapı-
labilir mi? 
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	 Evden	çalışan	işçiler	için	kısa	çalışma	uygulaması	mümkün	değil-
dir.	Zira	işyerine	gelmeseler	de	çalışmaktadırlar	ve	normal	ücrete	
hak	kazanmaktadırlar.	Kısa	çalışma	ödeneği	işçilerin	çalışmadıkları	
sürelere	ilişkin	ödenir.	

92. Kısa çalışma ödeneği verilmeye başlandıktan sonra işverenin 
yükümlülükleri neler, artı olarak bir ödeme yapılma zorunlu-
luğu var mı? 

	 İşverenin,	 çalışılmayan	 süreler	 için	 kısa	 çalışma	 yapılan	 süreyle	
orantılı	olarak	ödemesi	gereken	hafta	tatili,	ulusal	bayram	ve	genel	
tatil	ücreti	dışında	başka	bir	ödeme	yapma	zorunluluğu	bulunma-
maktadır.	Ancak,	toplu	iş	sözleşmesinden	yararlanan	işçilere	kısa	
çalışma	 yapılsa	 dahi	 ikramiye	 ve	 sosyal	 yardımların	 tam	 olarak	
ödenmesi	gerekmektedir.

93. 1.ve 3. vardiya ayın 23.03.2020 de duruyor, 2. vardiya ise 
28.03.2020 de duruyor. Başvuru listesinde kısa çalışma baş-
langıç tarihi herkes için 23.03.2020 mi olmalı, başlangıç tarihi 
ayrı ayrı mı belirtilmeli? 

	 Kısa	 çalışma	 uygulamasının	 başlangıç	 tarihi	 işyeri	 için	 tek	 tarih	
olarak	belirlenmeli	ve	başvuru	formuna	yazılmalıdır.	

94. Başvuru esnasında çalışanların bilgilerinin işlendiği excelde 
e-posta ya da telefon bilgisinin eksik olması başvuru sürecini 
etkiler mi? 

	 Çalışanların	 e-posta	 ve	 telefon	 gibi	 iletişim	 bilgileri	 kendilerine	
ulaşılabilmesi	açısından	önemli	olduğundan	bu	bilgilerin	mümkün	
excel	dosyasında	olması	beklenmektedir.	Ancak	bu	mümkün	değil-
se	sonradan	tamamlanabilir.	

95. Başvuru listesinde olmayanları sonra eklersek yeni başvuru 
olur diyorsunuz yeni başvurunun durumu nasıl oluyor önceki 
başvurumuz iptal mi oluyor? 

	 Kısa	 çalışma	yapılan	sürenin	değişmesi	veya	kısa	 çalışma	kapsa-
mındaki	 işçi	 sayısının	 artırılmasına	 yönelik	 yeni	 başvuru	 duru-
munda	önceki	kısa	çalışması	son	bularak,	yeni	başvuruda	bulunan	
esaslarla	kısa	çalışma	uygulaması	başlayacaktır.	

96. Başvuru süremiz var mı? Örneğin haziran için mayısta başvura-
bilir miyiz? Yoksa tüm başvuruları şimdiden mi gerçekleştirme-
liyiz? 

EK-1 / TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI



| 40 | ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ • ÇALIŞMA REHBERİ 2018

	 İŞKUR	yetkililerinden	alınan	bilgiye	göre	başvuruları	önümüzdeki	
üç	aylık	süre	için	yapmak	daha	doğru	olacaktır.	

97. Covid-19 Salgın hastalık (Zorlayıcı sebeplerde) Yönetim Ku-
rulu aranmaz deniyor, ancak az önce İŞKUR yetkilisi tarafın-
dan başvurularda yönetim kurulu kararı alınması gerektiği 
ifade edildi. Bu hususu açıklayabilir misiniz? 

	 Normal	 dönemlerde	 kısa	 çalışma	 ödeneğinden	 yararlanabilmek	
için	İŞKUR	Yönetim	Kurulu	kararı	gerekmektedir.	Bahsedilen	ka-
rar	İŞKUR	Yönetim	Kurulu’nun	kararının	gerekmemesidir.	

98. 10 çalışan için kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunduk. 
Haftanın 2 günü 3 kişi, haftanın geri kalan 3 günü için 5 kişi 
kısa çalışma yapacak. Bu kişilerin işin durumuna göre süre 
olarak yer değiştirerek çalıştırabilir miyiz? 

	 Kısa	çalışma	listesinde	oldukları	sürece	dönüşümlü	çalıştırılabilirler.	

99. Bazı süreçlerimizde taşeron çalışanlar mevcuttur. Kısa çalış-
ma ödeneğine engel midir? 

	 İşyerinde	alt	işveren	çalıştırılması	kısa	çalışma	başvurusuna	engel	
değildir.	Ancak	alt	işveren	işçileri	için	asıl	işveren	başvuruda	bulu-
namaz,	ayrı	başvuru	yapılması	gerekir.	

100. 23.03’te başvurumuzu yaptık, mevzuata göre bir sonraki ayın 
5’ine kadar ödenekler yatırılıyor. Acaba İŞKUR nezdinde ge-
cikme olur ise ne şekilde işlem tesis etmemiz gerekiyor? 

	 Ödemelerin	yapılması	beklenmelidir,	başkaca	bir	işlem	yapılması-
na	gerek	yoktur.

101. Şirketin faaliyet süresini kısaltmayı planladığı durumda (5 
gün 6’şar saat çalıştığı durumda) bu şekilde çalışacağını baş-
vuru öncesinde mi duyurması lazım yoksa başvuru sonrasında 
mı duyurması lazım? 

	 Başvuru	 sırasında	 Sendika’ya	 yazılı	 bildirim	 yapılması	 gerekiyor.	
Uygunluk	tespiti	sonunda	işveren	durumu	işyerinde	işçilerin	gö-
rebileceği	bir	yerde	ilan	eder	ve	varsa	toplu	iş	sözleşmesine	taraf	
işçi	sendikasına	bildirir.	İlan	yoluyla	işçilere	duyuru	yapılamadığı	
durumlarda,	kısa	çalışmaya	tabi	işçilere	yazılı	bildirim	yapılır.	
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102. İşyerinin faaliyetini durdurması durumunda, o işyerinde çalı-
şan herkes için mi kısa çalışma başvurusu yapmak zorundayız 
yoksa bazı kritik kişileri kapsam dışında bırakabilir miyiz? 

	 Herkes	 için	 kısa	 çalışma	 başvurusu	 yapmak	 gibi	 bir	 zorunluluk	
yoktur.	

103. İşyerinde kısa çalışma planlanırken ve çalışma saatleri düzen-
lenirken belirtilen saatlerde yemek/dinlenme saatleri nasıl 
planlanmalı? Pazartesi-Cumartesi saat 10:00-17:00 dediği-
mizde her gün ne kadar dinlenme süresi verilmesi lazım? 

	 Çalışma	sürelerine	bağlı	olarak	İş	Kanunu	gereğince	ara	dinlenme-
lerinin	verilmesi	gerekir.
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