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Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesidni gösteren yeni
tip korona virüsün (Covid-l9) olası etkileıi dikkate ahnarak "üşsal etkilerden kaynaklanan dönemsel
durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulamasmda değişiklik yapılmış ve
uygulama kapsamı genişletilmiştir.

Buna göıe, Covid-l9 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma süıelerini geçici olalak en az üçte
bir oranında aza|tan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en

az dört hafta süıeyle durduran işverenler klsa çallşma başvurusu yapılabilecektir,

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili temel bilgiler aşağıdaki gibidir.

Krsa Çalışma Ödeneği Nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zoılayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma
sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltllması veya süreklilik koşulu aranmaksızın
işyerinde faaliyetin tamamen veya krsmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç
ayı aşmamak üzere sigortalılaIa çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan biı uygulamadıı,

Hangi Şartlarda Krsa Çalışma Ödeneğinden Yararlanrlır?

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kiz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalıŞma
süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde IŞKUR'a başıuruda bulunması ve Iş

Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işycrinin bu durumlardan etkilendiğiıin tespit edilmesi
gerekmektedir.

Sağlanan Destekler Nelerdir?

- İşçilcre kısa çalışma ödeneği ödenmcsi.
- Genel Sağ|ık Sigonası primleri ödenme5i.
DestekleIi sağlanmaktadır,

Hangi Çahşanlar Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir?
. İşverenin kısa çalışma talebinin iş ııüfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
. İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,
. İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesindc işçinin bilgilerinin
bulunması,

gel9kmektediI.

Bu durumdaki çalışanlann son 3 yıl içinde 450 gün ve son 60 gün hizmet akdine bağh olalak

sigoıtalı çalışıyor olması şalttır.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar

l) Kısa çallŞma talebinde bulunacak işvereninin "iŞKUR Kaydİ, olmalıdır. işverenin şubeleri
mevcutsa her şubesinin iŞKUR kaydl oimalldır yoksa kayıt işlemini bir an önce tamamlayıp IŞKUR
numarası almalıdır.
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esas belge]eı göndeıilmelidir. Bildirilen çahşanların son 3 yılda 450 gün ve son 60 gün hizmet adine tabi
çalışma şartnın değerlendirilmesi İŞKUR taraflndan yapılacaktır.

3) Uygunluk tespıtinde İŞKUR tüm belgeleri almak yerine başvuru gerekçesini kanıtlayan bir belge bile
olmasını kabul etmektedir.

4) Işyerinde faaliyeti işyeri yönetimi durduıması halinde kanıt olarak tek başına"Yönetim Kurulu"
kararı, Idari organlar tarafından kapatılma söz konusuysa kanıt olarak "lşletme Ruhsatl', siparişler iptal
olduysa buna kanıt olarak "İptali Gösterir Belge" veya "Stok Artlşlnü Gösterir" belge yeterli olacakıı.
Özetle, talep formu ekinde yer alan her bir belgenin mail ile ibrazına lüzum yoktur. Ayrıca ekte bulunan
tiim dokümanların gönderimi söz konusu olursa maillerin kotası dolacağlndan (bu nedenle aynı maili
birden çok kere gönderen işletmelel var) sağlıktı bir başıuru süreci izlenemez ve İş Müfettişleri bu kadar

çok evrakı detaylı inceleme fırsaü bulamaztar. Ayrıca İş Müfettişteri tarafindan lüzum görülrnesi üzerine
diğer evraklar ivedilikle işverenlerden talep edilecektir,

5) Koronavirüs salgını sürecinde genelge ile faaliyetine ara veren kuruluşlardan talep edilen ewaklar;

. Kısa çalışma talep formu (gerekçesini açıklayıcı şekilde belirtiniz)

. Kısa çalışma uygulanacak çalışan listesi

. lşyeri çalışma izni ya da çalışma ruhsatı

Koronavilüs salgını süıecinde genelge hariclnde faaliyetine ara veren kuruluşlardan talep edilen
evraklar;

Kısa çalışma talep formu (geıekçesini açıklayıcı şekilde belirtiniz)
Kısa çalışma uygulanacak çalışan lisıesi
yönetim kurulu kararı
Üretim / Sipariş raporu
Faaliyetin tamamedkısmen durduğuna ait kanıtlayıcı belgeler

Kısa çalışma ödeneğine başvuru nasıl yapılacak?

Kısa çalışma uygulamasına başı.,urmak için asgari çalışan Saylsr şartı olmayıp, yalnızca bir
kişinin çalıştığı işyerinde bile kısa çalışmaya başr,urulması mümkündür. Ancak kısa çalışma başrT ıruları,
işçiler adına işverenler tarafindan yapılacaktır. Kısa çalışma talebinde bulunan işvercnin İŞKUR Kaydı
olmalıdır. Korona virüsten o1umsuz etkilendiği geIekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin
kanıtlarla birlikte kısa calışma Taleo Foımu ile Kısa Cahsma Uvgulanacak İsci Listesini bağlı olduğu
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Ayfıca, klsa.çalışma uygulamasından yararlanılabilmesi için işyerinde kısa çalışma uygulanan

dönemde 4ğ57 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numalalı bendinde yer alan

sebepler dışında bir gerekçeyle işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir,

Bilgilerinizi ve bağh odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkaılarımrza duyurulması hususunda

gereğini rica ederiz.
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