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SİRKÜLER SAYI: 2020/273                                                     01.12.2020  

 

  

KORONAVİRÜS NEDENİYLE DIŞSAL ETKİLERDEN KAYNAKLANAN 
ZORLAYICI SEBEP GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA 
YAPILABİLMESİNE DAİR BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI 
HAKKINDA KARAR  
 

01.12.2020 tarih ve 31321 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3238 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı Kanunun geçici 23. maddesi kapsamında 

01.12.2020 tarihinden itibaren Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebepler nedeniyle kısa 

çalışma başvurusu yapılabilmesi mümkün hale getirilmiştir.  

 

1. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek-2. maddesi ile geçici 23. maddesinde 

belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden 

kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 

01.12.2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri 

için, anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30.6.2020 

tarihi 31.12.2020 olarak uygulanacaktır.  

 

Buna göre, Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma 

başvuruları 01.12.2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak 31.12.2020 

tarihine kadar kabul edilecektir. Diğer bir ifadeyle, Covid-19 kaynaklı zorlayıcı 

sebepler nedeniyle 01.12.2020 – 31.12.2020 arasında yeni kısa çalışma başvuruları 

yapılabilecektir.  
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Bilindiği üzere, (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar 

kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih 

dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri için kısa çalışma 

ödeneğinin süresi, 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar 

çerçevesinde ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan bir aylık süreden 

(31.10.2020 tarihinden) sonra başlamak üzere, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti 

yapılmasına gerek bulunmaksızın ve daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı 

işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla iki ay (31.12.2020 tarihine kadar) daha 

uzatılmıştı. Konu hakkında 28/10/2020 tarih ve 2020/256 sayılı sirkülerimizde bilgi 

verilmişti. (Aynı sirkülerimizde işten çıkarma yasağı ile ücretsiz izne çıkarma 

düzenlemelerinin sürelerini 17.01.2021 tarihine kadar uzatan Karar hakkında da bilgi 

verilmişti.) 

 

2. Bu Karar kapsamında yapılacak ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği 

süresinden düşülmeyecektir.  

 

3. Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar 

kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma 

talebinde bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği ödemelerinde, 4447 

sayılı Kanunun ek-2. maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmış kabul edilecektir. 

 

Buna göre, 4447 sayılı Kanunun “Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği” başlıklı ek-2. 

Maddesinin beşinci fıkrasındaki “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, 

kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24. maddesinin (III) numaralı 

bendinde ve aynı Kanunun 40. maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra 

başlar.” hükmü uygulanmış kabul edilecektir. 

 

Saygılarımızla,  

 

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dengeakademi.com/Files/Circular/2881.pdf
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EK: 

3238 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt 

edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar 

dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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