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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,) 

 

1 Ocak 2021 Tarihinden Sonraki Dönemlere İlişkin Kısa Çalışma Talebinde 

Bulunacak İş Yerleri İçin Başvuru Süresi 31 Ocak 2021 Olarak Uygulanacaktır. KONU 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
http://www.ecovis.com.tr/
http://www.ecovisdeger.com.tr/tr/images/pdf/...........ds2020607226sayilibazikanunlardadegisiklikyapilmasihakkindakanunilemalimevzuattayapilandegisikliklerhk..pdf
http://www.ecovisdeger.com.tr/tr/images/pdf/...........ds2020607226sayilibazikanunlardadegisiklikyapilmasihakkindakanunilemalimevzuattayapilandegisikliklerhk..pdf
https://57182764-358c-4317-ab20-328e172b9aa6.filesusr.com/ugd/42addb_e600f2447c414cbb83798fcaf536e119.pdf
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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 

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 ay 31 Ağustos 2020 Tarihli 

Resmi Gazete’ de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de uzatılan bir aylık süreden 

başlamak üzere iki ay uzatılmıştır. (Bakınız,2020/112 ve 2020/127 sayılı Sirkülerimiz.) 

Daha sonrasında 27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 3134 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 

2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay daha 

uzatılmıştır. (Bakınız, 2020/149 sayılı Sirkülerimiz) 

Konuya ilişkin olarak 1 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 3238 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma talebi başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
http://www.ecovis.com.tr/
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Konuya ilişkin olarak 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında aşağıdaki hükme yer verilmiştir. 

(Bakınız,2020/163 Sayılı Sirkülerimiz.) 

“Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi 

 MADDE 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 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 uygulanır. 

(2) Bu Karar kapsamında yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden 

düşülmez. 

(3) 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 inci maddesinin beşinci fıkrası 

hükmü uygulanmış kabul edilir. ” 

Bu defa 23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

aşağıdaki aşağı şekilde belirleme yapılmıştır.  

“ 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesi ile geçici 23 üncü maddesinde belirtilen 

esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışşal etkilerden kaynaklanan dönemsel 

durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1/1/2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa 

çalışma talebinde bulunan işyerleri için, anılan Kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan 30/6/2020 tarihi, 30/11/2020 tarihli ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar 

çerçevesinde 31/1/2021 olarak uygulanır.”  

 

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren bahse konu Karar Sirkülerimiz ekindedir. 

 

 

                                                        
   Saygılarımızla 

 
 
 

 
EK: 3316 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  
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