
T.C.
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı

Adres:Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü E-Mail:murat.gunal@iskur.gov.tr
Telefon: 0312 216 33 28 Faks:

Sayı : 72808405-404
Konu : Kısa Çalışma Uygulaması

DAĞITIM YERLERİNE

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesine göre; genel ekonomik, sektörel
veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması
veya kısa çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için en fazla üç ay süreyle işsizlik
sigortası kapsamında kısa çalışma ödeneği ödenmektedir.

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkındaki Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (h) bendinde zorlayıcı sebep, “İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan,
önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici
olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile
sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını,
heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları,” şeklinde tanımlanmış, 5 inci maddesinin
ikinci fıkrasında da “Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden
kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığı, işçi ve işveren
sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması
halinde, Yönetim Kurulunca karara bağlanır.” hükmüne yer verilerek dışsal etkilerden
kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebebin varlığının Yönetim Kurulunca
karara bağlanacağı belirlenmiştir.

Dolayısıyla, yukarıda sayılan her bir gerekçe ile işyerinde birbirini takip eder nitelikte de olsa
kısa çalışma yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Ayrıca, Yönetmelikte belirtilen aynı sebep
için Kurumumuz Yönetim Kurulunca farklı gerekçelerle alınmış Karara istinaden “dışsal
etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” gerekçeli kısa
çalışmanın yapılması da mümkündür.

23.11.2018 tarih ve 318617 sayılı yazımızda; Kurumumuz Yönetim Kurulu tarafından
(20.11.2018 tarih ve 125 sayılı karar) döviz kurlarındaki spekülatif artış nedeniyle “dışsal
etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” gerekçeli kısa çalışma
başvurularının yapılabileceği belirtilmiş, başvuruların sonuçlandırılmasına ilişkin uygulama
esasları belirlenmiştir.

Kurumumuz Yönetim Kurulu tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan
ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate
alınarak, ayrıca "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı
sebep" kapsamındaki kısa çalışma başvurularının alınabileceği yönünde karar (19.03.2020 tarih
ve 31 sayılı karar) alınmıştır.
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Dolayısıyla, işverenler döviz kurlarındaki spekülatif artış gerekçesiyle “dışsal etkilerden
kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” nedenli kısa çalışma başvurusu
yapabileceği gibi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) gerekçesiyle de “dışsal etkilerden
kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” nedenli kısa çalışma başvurusu
yapabilecektir.

Döviz kurlarındaki spekülatif artış nedeniyle “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel
durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” gerekçeli kısa çalışma uygulamasından yararlanmış bir
işveren, Cumhurbaşkanlığı uzatma kararına istinaden başvuru yapmış ve uygulamadan 3 ay daha
yararlanmış olsa da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) etkisi nedeniyle de “dışsal etkilerden
kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” gerekçeli kısa çalışma
uygulamasından yararlanabilecektir.

Bu kapsamda kısa çalışma başvuru süreci aşağıda yer alan esaslara uygun olarak yürütülecektir;

1- Kısa çalışma başvuruları elektronik ortamda (her bir il müdürlüğümüz ve hizmet
merkezimiz için ayrı ayrı oluşturulan ve toplu listesi yazımız ekinde (Ek-3) yer alan
elektronik posta adresleri aracılığıyla) alınacak olup, işverenlerin Kuruma gelmesi
zorunlu olmadıkça talep edilmemelidir. Elektronik posta adreslerinin kullanımına ilişkin
açıklama ekte (Ek-5) yer almakta olup, mesaj grubuna personel
eklenmesine/çıkarılmasına ilişkin taleplerin Bilişim Talepleri Yönetim Sistemi (BTYS)
aracılığıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

2- Kısa çalışma talebinde bulunmak isteyen işveren Kurumumuza kayıtlı değil ise öncelikle
Kurumumuza işveren olarak kayıt yaptırmaları sağlanır.

3- Kısa çalışma başvurularında işverenlerin uygunluk tespitine ilişkin belgelerin elektronik
posta ekinde gönderilmesi gerektiği hususlarında bilgilendirilir.

4- İşveren Kısa Çalışma Talep Formunu (Ek-1) ve söz konusu talep formunun eki kısa
çalışma uygulanacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi (Ek-2) ve uygunluk tespitine
ilişkin belgeleri elektronik ortamda göndererek uygunluk tespiti talebinde bulunur. Kısa
Çalışma Talep Formu ve eki belgeler kontrol edilerek eksiklik olması halinde giderilmesi
talep edilir. Talebin alınması veya eksikliklerin giderilmesini müteakip işverene
“Talebiniz İşleme Alınmıştır” şeklinde bildirim yapılır.

5- İşverenlerce döviz kurlarındaki spekülatif artış gerekçesiyle yapılan kısa çalışma
başvurularında, Kısa Çalışma Talep Formunda “8-Başvurunun Nedeni” satırında yer alan
“Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Zorlayıcı Sebep” hanesinde yer alan “Döviz Etkisi”
seçeneğinin işaretlendiği durumlarda; “9-Başvuru Gerekçesinin Açıklaması” hanesine
başvurunun kur saldırısı, döviz etkisi nedeniyle yapıldığının belirtilmesi gerekir.

6- İşverenlerce yeni tip Koronavirüs (Covid-19) gerekçesiyle yapılan kısa çalışma
başvurularında Kısa Çalışma Talep Formunda “8-Başvurunun Nedeni” satırında yer alan
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“Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Zorlayıcı Sebep” hanesinde yer alan “Covid-19 Etkisi”
seçeneğinin işaretlendiği durumlarda; “9-Başvuru Gerekçesinin Açıklaması” hanesine
başvurunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) etkisi ile yapıldığının belirtilmesi gerekir.

7- Yapılan başvurularda Kısa Çalışma Talep Formundaki “9-Başvuru Gerekçesinin
Açıklaması” hanesinde başvurunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) etkisi ile
yapıldığının belirtilmesine rağmen, Formun “8-Başvurunun Nedeni” satırındaki “Diğer
zorlayıcı Sebep” hanesinin işaretlenmesi halinde, işyerinde doğrudan bir etki söz konusu
değilse işverenden bahse konu satırda “Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Zorlayıcı Sebep”
hanesinde yer alan “Covid-19 Etkisi” seçeneğinin seçilmesi yönünde güncelleme
yapması talep edilmelidir.

8- Her bir kısa çalışma talebine ilişkin veriler portalda “İllerin KÇÖ Talebi” başlığı altında
yer alan “KÇÖ Talep Giriş” ekranından sisteme kaydedilir. Sisteme kayıt aşamasında
KÇÖ nedeni olarak; başvuru gerekçesinin "Döviz Etkisi" olduğunun belirtilmesi halinde
“Dışsal Zorlayıcı Sebep”, başvuru gerekçesinin "Covid-19" olduğunun belirtilmesi
halinde ise “Dışsal Zorlayıcı Sebep (Covid-19)” opsiyonu seçilir. Kayıt numarası, Kısa
Çalışma Talep Formunun üst kısmında bulunan “Kısa Çalışma Başvuru No” bölümüne
işlenir. Alınan kısa çalışma talep dilekçesi ve ekleri ayrıca EBYS’ye kaydedilir.

9- İşverenlerin kısa çalışma taleplerinin uygunluk tespiti Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığı İş Müfettişleri tarafından yapılmaktadır. Bu sebeple işverenlerin yapmış
oldukları başvurular; uygunluk tespiti için en kısa sürede ilgili Rehberlik ve Teftiş Grup
Başkanlığına KEP kanalıyla gönderilir.

10- Başvuruların, Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığına, hizmet merkezleri veya il
müdürlükleri tarafından gönderilmesi hususu yerel birimlerimizin tercihine bırakılmıştır.
Ancak, hizmet merkezlerinin, başvuruları uygunluk tespiti için doğrudan Grup
Başkanlığına göndermesi halinde bilgi olarak il müdürlüklerine de göndermeleri
gerekmektedir.

11- İşyeri ile ilgili tüm belgeler/bildirimler sistem tarafından üretilen Kısa Çalışma Başvuru
Numarasına göre dosyalanır. Bununla birlikte, elektronik posta adresi aracılığıyla alınan
her bir bilgi/belgenin, gerektiğinde kolayca erişilebilir olacak şekilde işyeri adı, dosya
numarası vb. verilmek suretiyle ayrı bir dosya halinde elektronik ortamda yedeklenmesi
hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu uygulama nihayete erdiğinde söz konusu
dosyalar manyetik ortamda işyeri dosyalarına eklenebilecektir.

12- Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlıkları uygunluk tespiti sonucunu, talebi gönderen
Kurum birimine gönderir. Kurum birimlerimiz tarafından uygunluk tespiti sonucunun
portalda “İllerin KÇÖ Talebi” başlığı altında yer alan “KÇÖ Talep Listeleme” ekranından
sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

13-Uygunluk tespiti sonuçları, Kurum birimimizce işverene normal posta yoluyla veya
başvurunun alındığı elektronik posta adresine ekte (Ek 4) yer alan açıklama çerçevesinde
bildirilir.
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14- İşverenlerce elektronik posta yöntemi ile gönderilen ödeme yapılacak kişilere ilişkin
listeler gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesinin ardından portala eklenmek suretiyle kısa
çalışma ödeneği hak sahipliğinin belirlenmesine ilişkin işlemler yerine getirilir.

15- Ödeme dosyalarının oluşturulmasına ilişkin İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığınca
yapılacak duyurular düzenli olarak takip edilmelidir.

16- 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü ve 92 nci maddeleri kapsamında İş Müfettişlerince
düzenlenen raporlara ilişkin itirazlar mahkeme yoluyla yapılabilmektedir.

17-Her birim amiri tarafından alınan başvuruların yoğunluğunun takip edilmesi; özellikle
elektronik posta adresinin takibi, alınan başvuruların Rehberlik ve Teftiş Grup
Başkanlıklarına gönderilmesi, uygunluk tespiti sonuçlarının alınması, işverene
bildirimlerin yapılması, kısa çalışma uygulanacak kişilerin güncel listelerinin alınması ve
kontrol işlemlerinin yapılmasını müteakip portala yüklenmesi süreçlerinin etkin bir
şekilde yönetilmesi, işlemlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla işsizlik
sigortası servislerinin güçlendirilmesi hususuna özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

18- Başvurulara ilişkin ihtiyaç duyulan veya tereddüt edilen her durumda İstihdam
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile ödemelere ilişkin ihtiyaç duyulan veya
tereddüt edilen her durumda ise İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile irtibat
kurulması gerekmektedir.

Kısa çalışma kapsamında başvurular, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde alınarak uygunluk
tespiti için Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığına gönderilmelidir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

e-imzalıdır
Bekir AKTÜRK
Genel Müdür V.

Ek:
1- Kısa Çalışma Talep Formu
2- Kısa Çalışma Başvuru Listesi
3- Kısa Çalışma Elektronik Posta Adresleri
4- Kısa Çalışma Uygunluk Bildirimi
5- Kısa Çalışma Elektronik Posta Kullanım Kılavuzu
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
1 Nolu Dağıtım Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına
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