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01 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3238 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararıyla Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden 
kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep 
gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresi uzatılmıştır.  

Kısa çalışma uygulamasına yeni başvuru ile ilgili detaylar 

Bilindiği üzere, işverenlerce yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal 
etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep 
gerekçesiyle kısa çalışma başvuruları 30.06.2020 tarihine kadar 
yapılabilmekteydi.  

01 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3238 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararıyla işverenlere yeniden Covid-19 nedeniyle dışsal 
etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep 
gerekçesiyle kısa çalışma başvurusu yapabilme imkanı getirilmiştir.  

Buna göre; 

• İşverenler, Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan 
dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 
31.12.2020 tarihine kadar yeniden kısa çalışma başvurusunda 
bulunabilecektir.  

• Başvurular, yalnızca 01.12.2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin 
olarak kabul edilecektir.  

• Kısa çalışma başvurusu kapsamında yapılan ödemeler, çalışanların 
işsizlik ödeneği hak sahipliği süresinden düşülmeyecektir.  

• Daha önce Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan 
dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa 
çalışma uygulanan işyerlerinde, 4447 sayılı Kanunun Ek 2. 
Maddesinin beşinci fıkrasında yer alan kısa çalışma ödemelerinin ilk 
bir haftalık süreden sonra başlayacağına ilişkin hükmü uygulanmış 
kabul edilecektir.  

01 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3238 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır. 

 
Saygılarımızla. 
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
Erdal Çalıkoğlu 

 

Konu: İşverenlere, Covid-19 nedeniyle 31.12.2020 tarihine kadar 
yeniden kısa çalışma başvurusunda bulunma imkanı getirildi.  
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Bu dokümanda yer alan 

açıklamalarımız, konuya 

ilişkin genel bilgiler 

içermektedir. EY ve/veya 

Kuzey YMM ve Bağımsız 

Denetim A.Ş.’ye, işbu 

dokümanın içeriğinden 

kaynaklanan veya 

içeriğine ilişkin olarak 

ortaya çıkan sonuçlardan 

dolayı herhangi bir 

sorumluluk iddiasında 

bulunulamaz. 
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