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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 

 

❖ NEDİR? 

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yer alan kısa çalışma ödeneği; istihdamın korunması amacıyla 

yürürlüğe sokulan bir uygulamadır. Zorlayıcı sebepler, bölgesel veya sektörel bir kriz 

sebebiyle iş yerlerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azalması veya durma noktasına 

gelmesi halinde, istihdamın korunabilmesi için yapılan bir ödeme olarak tanımlanan kısa 

çalışma ödeneği kapsamında, çalışılamayan süre boyunca işçilere ödeme yapılacaktır. 

 

❖ YARARLANMA KOŞULLARI 

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilmesi için; 

• İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun 

bulunması, 

 

• Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve 

prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma 

başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün 

prim ödemiş olması), 

 

• İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin 

bilgilerinin bulunması gerekmektedir. 

 

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. 

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 39. 

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. Kısa çalışma ödeneği, 4447 sayılı Kanunun Ek 

2.maddesine aykırı olmamak koşuluyla aynı Kanunun 50. maddesindeki esaslara göre ödenir. 

 

❖ YENİ TİP KORONAVİRÜS (COVİD-19) ETKİLİ KISA ÇALIŞMA TALEBİNDE 

BULUNULMASI VE TALEBİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

- Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini 

gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal 
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etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında 

kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır. 

 

- Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna 

ilişkin kanıtlarla birlikte  Kısa Çalışma Talep Formu ile Kısa Çalışma Uygulanacak 

İşçi Listesini bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik 

posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir. 

 

- Başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz 

etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. 

Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. 

İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve 

başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir. 

 

- Kısa çalışma uygulamasından yararlanılabilmesi için işyerinde kısa çalışma uygulanan 

dönemde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı 

bendinde yer alan sebepler dışında bir gerekçeyle işveren tarafından işçi çıkarılmaması 

gerekmektedir. 

 

❖ İŞVERENE KISA ÇALIŞMA TALEBİNİN SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ  

 

- Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki 

çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan 

uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, 

işyerinde işçilerin görebileceği 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. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen 

sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir. 

 

- Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere 

başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese 

yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma 

Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta 

adresine gönderir. 

 

❖ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ, MİKTARI VE ÖDENMESİ 

 

- 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.  

 

http://media.iskur.gov.tr/37936/kisa-calisma_talep-formu_iskur_2020.docx
http://media.iskur.gov.tr/37939/kisa-calisma_isci-listesi_2020.xlsx
http://media.iskur.gov.tr/37939/kisa-calisma_isci-listesi_2020.xlsx
http://media.iskur.gov.tr/37838/kisa-calisma-basvurularinda-kullanilacak-elektronik-posta-adresleri.xlsx
http://media.iskur.gov.tr/37868/kisa-calisma-bildirim-listesi.xlsm
http://media.iskur.gov.tr/37868/kisa-calisma-bildirim-listesi.xlsm
http://media.iskur.gov.tr/37868/kisa-calisma-bildirim-listesi.xlsm
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- Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak 

şekilde çalışılmayan 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 çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman 

aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir. 

 

- Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık 

Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak 

bildirilir. 

 

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

 

- 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 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. 

 

- Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak 

şekilde, çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanır. 

 

- Kısa çalışma ödeneği, uygunluk tespitinde belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla fiilen 

gerçekleşen kısa çalışma süresi üzerinden verilir. 

 

- İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği ödenecek sigorta primi, İşsizlik 

Sigortası Fonu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. 

 

- Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir veya temlik 

edilemez. 

 

 

 

❖ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAPSAMINDA FAZLA VEYA YERSİZ 

ÖDEMELERİN TAHSİLİ 

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile 

birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile 

birlikte işçiden tahsil edilir. 
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❖ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALINAN SÜRE İÇİN ÖDENEN PRİMLER 

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

Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz. 

 

❖ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN KESİLMESİ 

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. 

 

❖ İŞVERENİN KAYIT TUTMA ZORUNLULUĞU 

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

istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır. 

 

STJ. AV. MİNE DEMİRKAN 


