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  26 Mart 2020 tarihli Mükerrer Resmi Gazete ‘de yayımlanan 7244 sayılı Kanunla 4447 sayılı 

İşsizlik Sigortası Kanununa Aşağıdaki geçici 23. madde eklenmiştir.  

 

“GEÇİCİ MADDE 23 – 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) 

kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü 

fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için 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 primi 

ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son 

işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder. 

 

Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma 

uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer 

alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir. Bu madde kapsamında 

yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır. 

 

Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci 

fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.” 

 

Madde hükmü ile kısa çalışma ödeneği için aranan koşullar geçici süreliğine hafifletilmiştir. 

 

Madde hükmü 29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe 

girmiştir.(Bakınız,2020/60 Sayılı Sirkülerimiz.) 

 

Öte yandan 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7244 sayılı Kanunla 4447 sayılı 

İşsizlik Sigortası  Kanununun bahse konu  geçici 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesine 

“başvurular,” ibaresinden sonra gelmek üzere “uygunluk tespitleri hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir. 

 

Ayrıca kısa çalışma ödeneği uygulaması ile ilgili olarak 7244 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanununa geçici 25.madde de eklenmiştir.(Bakınız,2020/69 sayılı Sirkülerimiz,) 

 

Konuya ilişkin olarak 30 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2706 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki şekilde süre uzatımı ve ek düzenleme yapılmıştır.(Bakınız,2020/94 

sayılı Sirkülerimiz.) 

 

 - 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 
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durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma 

başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk 

tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı 

şartları aşmamak kaydıyla, bu Kararın yayımı tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri 

bakımından 1/7/2020 tarihinden itibaren, bu Kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması 

devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır. 

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

kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği 

süresinden düşülmez. 

 

Daha sonra 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile bahse konu 23 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) 

nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 

30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa 

çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı 

kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 

söz konusu Karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatılmıştır. 

 

Bu defa 31 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

ile bahse konu 23 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 

dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 

tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma 

ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 

29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 2810 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay uzatılmıştır. 

 

 

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren bahse konu Karar Sirkülerimiz ekindedir. 

 

 

                                                                                                                                               Saygılarımızla 
 
 
 
 

 
 
 
 
EK: 2915 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  
 

Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Büyükdere Cad. Nevtron İş Merkezi No.119/6, 34394 Esentepe- İstanbul 
Tel: +90 212 211 9901, 02, 04       Faks: +90 212 211 99 52 E-mail: info@degerymm.com.tr 

 
ECOVIS International tax advisors · accountants · auditors · lawyers in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, 
Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Ireland, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, 
Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and USA (associated partners). 
ECOVIS International is a Swiss association. Each Member Firm is an independent legal entity in i ts own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any 
other entity.  
ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. is a Turkish Member Firm of ECOVIS International.  

http://www.ecovisdeger.com.tr/
http://www.ecovis.com.tr/
mailto:info@degerymm.com.tr

