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Genel Esaslar 

• Kısa çalışma uygulaması, işverenlerin yaşadıkları geçici olumsuz durumlar 

nedeniyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması 

(en az 1/3 oranında) veya durdurulması hallerinde, işçilerinin 

çalışamadıkları süreler için en fazla 3 ay kısa çalışma ödeneği ödeyerek, 

personel maliyetlerini azaltan, işverenlerin deneyimli elemanlarını 

kaybetmesini engelleyen, işçilerin olası gelir kayıplarını azaltan ve işsizlik 

rakamlarının artmasını önleyen bir programdır. 
 

• Ödemeler İşsizlik Sigortası Fonundan yapılmaktadır. 
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• Uygunluk tespiti sonucunda işverenin kısa çalışma 

talebinin İş Müfettişince uygun görülmesi ve kısa 

çalışmaya tabi tutulan işçilerin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 

Kanununda sayılan prim ödeme şartlarını taşımaları 

halinde kısa çalışma ödeneği ödenebilir. 

• Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık 

çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan 

süreler için aylık olarak işçiye verilir.  

• Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi 

içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve 

işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir. 
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•  Kısa çalışma ödeneği; aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini 

geçmemek üzere sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları 

dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının 

%60’ıdır. Ödenekten damga vergisi kesilmektedir. 

•  Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler 

adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-

Kısa Çalışma Ödeneği” kısa çalışma ile birlikte ayrıca başka bir 

neden var ise “27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler” olarak 

bildirilir. 
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• Kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya 

ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini 

belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

   Ayrıca, kısa çalışma başlama tarihi hangi tarih olursa   

   olsun, kısa çalışma bitiş tarihi o işyerinde belirlenmiş olan  

   bitiş tarihinden daha ileri bir tarih olamaz. 
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Başvuru ve 
Ödeme Süreci 
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 
BAŞVURULARI  

● Öncelikle başvuru yapmak istediğiniz 23 haneli SGK 
numarası için İŞKUR’da kaydınız olduğuna ve bu 
kayıtta işveren yetkilisi olarak tanımlandığınıza emin 
olunuz.e-devlete kendi TC kimlik numaranız ve şifreniz 
ile giriş yaptıktan sonra; İşlem çubuğuna «Kısa 
Çalışma Ödeneği Başvurusu» yazdığınızda başvuru 
için kurum portalına yönlendirileceksiniz 
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« Uygulamaya Git » 
kısmına tıklayınız 
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Başvuru yapmak 
istediğiniz işvereni seçiniz; 
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Yeni Başvuru Yap ı tıklayınız; 
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Bilgilendirme ve taahhüt kısmını okuyup 
altındaki onay kutucuğunu işaretleyiniz; 
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Kısa Çalışma Başvuru yaptığınız birim in doğruluğunu kontrol 
edip altındaki ‘’detaylı bilgi için tıklayınız’’ kısmından genel 

bilgilendirme bölümünü mutlaka okuyunuz. 
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İşveren bilgilerinizi kontrol ettikten sonra 
irtibat telefonu, yetkili bilgileri ve mail adresi 

kısımlarından boş olanları doldurunuz; 
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Kısa Çalışma Bilgileri kısmındaki bilgileri 
dikkatlice ve talebinize uygun şekilde 

doldurunuz; 
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Kişi listesi excel belgesini indirip, 
 Kısa Çalışma Başvurusu yapmak 

istediğiniz çalışanlarınızı ekleyiniz; 
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2019-2020 Engelli İşlemleri 
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Excel’i bilgisayarınıza kaydediniz 
Taahhüt kutucuğunu da işaretleyerek «Belge Seç» kısmından bilgisayarınıza 
yüklediğiniz excel kişi listesini ekleyim «Devam Et» butonuna tıklayınız 
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İspatlayıcı Belgeler 

● Aynı zamanda elinizde bulunan aşağıdaki belgeleri 
ispatlayıcı belge olarak eklemelisiniz. 

○ Kısa çalışma yapılması ile ilgili yönetim kurulu /şirket 
kararı (varsa) 

○ İŞKUR’a hitaben yazılmış, durumu açıklar bir dilekçe 

○ İmzalı ve kaşeli Kısa Çalışma Talep Formu 
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İspatlayıcı Belge Örnekleri 

● Şirket A.Ş. ise « Yönetim Kurulu Kararı» 
● Şirket LTD ise « Şirket Kararı» 
● Şirket Müdürünün İmzalı Karar Yazısı 
● Şahıs Şirketi ise Şirket Yetkilisinin imzalı karar 

yazısı 
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Yüklenen excel işçi listesinde hata varsa uyarı 
alınır. Detayı Görmek İçin Tıklayınız kısmından 
hata görüntülenir ve çıkan açıklamaya göre 
hata düzeltilir. 
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Hatalı Excel işçi listesini düzeltmek için 
«değiştir» butonuna tıklayınız, güncellemeyi 
yaptıktan sonra «belge yükle» butonuyla 
belgenizi yükleyiniz. 
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Yeniden yüklediğiniz Excel işçi listesi tekrar kontrol 
sırasına alınır 

«Doğrulandı ve Eklendi» yazısı işçi listesinin 
doğrulandığı anlamına gelir 
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Başvuruya başladığınız ekrandan «Başvurularımı 
Görüntüle» kısmından başvurunuzu takip 
edebilirsiniz. 
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YENİ İŞÇİ EKLEME 
Bu işlem yalnızca KÇÖ başvurunuz «ön inceleme 
aşamasında» iken yapılabilmektedir. 

 
Başvurunuza yeni işçi eklemek istemeniz 
durumunda ; doğrulanmış ve eklenmiş işçi listesine 
tıklayınız 
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«Yeni İşçi Ekle» ye basınız 
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İşçi bilgilerini girdikten sonra «Ekle» 
butonuna basınız 
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Ödeme Süreci 
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Ödeme Süreci 
Talep inceleme sonucu “TEFTİŞ KURULUNA GÖNDERİLDİ” 
konumuna geldiğinde kçö hak eden kişilere ödeme planı 
oluşacaktır.  
30 Haziran 2020 tarihine kadar başvurmamış işyerleri için 
ödemeler bir haftalık süreden sonra başlatılacaktır(her bir kişi 
için 7 gün düşülerek ödeme planı oluşturulacaktır.)  
Ancak, 30 Haziran 2020 tarihine kadar başvurmuş ve en az bir 
işçisine ödeme yapılmış işyerlerinin ilave işçileri için bir haftalık 
süre uygulanmayacaktır.(30 Haziran öncesi başvuruya ilişkin 
yapılan ödemelerde iş yeri bazında düşüldüğü için 7 günlük 
ödeme düşülmeyerek ödeme planı oluşturulacaktır.) 
Ödeme oluşmasına müteakip işverenlerden haftalık 
çalışılmayacak saat güncelleme talebi gelmesi halinde 
başvuruda belirlenen oranı geçmemek üzere güncelleme 
yapılabilecektir. 
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• Kısa çalışma ödeneği ödenen dönemde sadece genel sağlık sigortası 
primleri ödenir. 

• Ödeme kısa çalışma süresince ve çalışılmayacak dönemler için 
yapılır. 

• Kanun gereği kısa çalışma süresi haftalık çalışma süresi esas 
alınarak hesaplanmaktadır ve 4857 sayılı İş Kanunu gereği haftalık 
çalışma süresi 45 saattir. 

• Uygunluk tespiti sonucu belirlenen kısa çalışma oranı üzerinde 
kısa çalışma ödemesi talep edilemez. 
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• Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi 
tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile 
eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak 
bildirilir. 

• Henüz SGK’ya bildirilmemiş dönemlere ilişkin kazançların 
Kısa Çalışma Bildirim Listesinde doğru bildirilmesi önem 
taşımaktadır. 

• İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan 
fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin 
kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi 
ile birlikte işçiden tahsil edilir. 
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Kısa Çalışma Ödeneğinin 
Kesilme/Durdurulma Halleri 

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, 
herhangi bir sebeple silahaltına alınması, herhangi bir kanundan doğan 
çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş 
göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik 
ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma 
ödeneği kesilir/durdurulur. 
 
Kısa çalışma döneminde iş sözleşmesi feshedilenlerin veya tekrar kısa 
çalışma yapmamak üzere faaliyete başlayanların kısa çalışma sona erme 
tarihi, fesih tarihi veya faaliyete başlama tarihine göre güncellenir. Geçici iş 
göremezlik ödeneği alınan dönemin KÇÖ ödenen döneme rastlayan kısmı 
için ödeme yapılmaz. Söz konusu dönemin işveren tarafından bildirilmesine 
müteakip ilgili aya ilişkin haftalık çalıştırılmayacak saat bölümünün 
güncellenmesi gerekmektedir. Oluşan fazla ödemeler ilgililerden tahsil edilir. 
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Hatalı/Yanlış Ödemelerin Tahsili 

KÇÖ ödeme gün sayısı ile SGK kayıtlarındaki ilgili dönemdeki prim gün sayısı 
(Hastalık gerekçesiyle bildirilen eksik gün sayısı dâhil) toplamda 30 gün 
olmalıdır. Ancak, oranlardaki küsuratların tama iblağı veya ay içinde fiili gün 
sayısı esas alınması gibi nedenlerle ay içinde işveren tarafından yatırılan 
prim sayısı (Hastalık gerekçesiyle bildirilen eksik gün sayısı dâhil) ile ödenen 
kısa çalışma gün sayısı toplamı 31 gün olabilecektir. 
 
Sigortalının kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla ödemeler, ödemenin 
yapıldığı tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte sigortalıdan, işverenin verdiği 
hatalı ve/veya yanlış bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan fazla 
ödemeler (işverenin kusuru), ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla yasal faizi ile 
birlikte işverenden geri alınır.  
  
. 
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 
SIKÇA SORULAN SORULAR 

SORU: İŞYERİ BAZINDA KISA ÇALIŞMADAN FAYDALANACAK 
TOPLAM İŞÇİ SAYISINDA BİR KISIT VAR MI? 
 
CEVAP: Kısa çalışma talebinin uygun bulunması halinde kıs 
açalışmaya tabi tutulan işçilerden kısa çalışma başlama 
tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan, 
son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemiş olma şartını taşıyan 
her bir işçi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanır. 
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SORU: DAHA ÖNCE EKONOMİK SEBEPLERLE KISA 
ÇALIŞMADAN YARARLANAN BİR İŞYERİ 
KORONOVİRÜS NEDENİ İLE DE KISA ÇALIŞMADAN 
YARARLANABİLİR Mİ? 
 
CEVAP: Daha önce farklı bir gerekçe ile kısa  
çalışmadan yararlanan iş yerleri de Covid-19 
kapsamında kısa çalışmadan yararlanabilirler. 
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SORU: İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMINDAN FAYDALANAN BİR İŞVEREN 
KISA ÇALIŞMADAN FAYDALANABİLİR Mİ? 
 
CEVAP: İş başı eğitim programı devam ederken kısa çalışma 
ödeneği başvurusunda bulunan ve kısa çalışma ödeneğine hak 
kazanan işyerlerinde mevcut iş başı eğitim programları devam 
edebilmektedir. İşverenlerin talepleri doğrultusunda işbaşı eğitim 
programlarına ara verilmesi de mümkündür. Ancak işverenler 
kısa çalışmadan yararlandıkları dönemde işbaşı eğitim 
Programı kapsamında katılımcı talebinde bulunamamaktadır. 
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 SORU: KONKORDATO İLAN ETMİŞ BİR İŞVEREN KISA   
 ÇALIŞMADAN FAYDALANABİLİR Mİ? 
 
CEVAP: İşverenlerin konkordato ilan etmesi kısa 
çalışmadan yararlanmak üzere başvuruda bulunulmasına 
engel teşkil etmemektedir. 
 
SORU: SİGORTA VE VERGİ BORCU OLAN BİR İŞVEREN, KISA 
ÇALIŞMA BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR Mİ? 
 
CEVAP: Evet, işverenin sigorta ve vergi borcu bulunması 
kısa çalışma başvurusunda bulunmasına engel teşkil 
etmemektedir. 
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SORU: KISA ÇALIŞMA BAŞVURUSU NEREYE VE NASIL 
YAPILMAKTADIR? 
 
CEVAP: İşverenler, kısa çalışma başvurularını e-devlet üzerinden 
3.12.2020 tarihine kadar yapabilirler. Ayrıca evrakların fiziki 
ortamda teslimine gerek bulunmamaktadır. 
 
SORU: İŞVEREN BİRDEN FAZLA ŞUBESİ OLMASI HALİNDE NASIL 
BAŞVURU YAPMALIDIR? 
 
CEVAP: İşveren, her bir şubesi için e-devlet üzerinden ayrı ayrı 
başvuru yapmalıdır. İşverenin İŞKUR’a kaydı yoksa sistem 
üzerinden kayıt olunması zorunludur. 
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 SORU: BAŞVURU YAPTIKTAN SONRA SÜREÇ NASIL İLERLEMEKTEDİR? 
CEVAP: e-devlet üzerinden yapılan başvurular uygunluk tespiti 
yapılabilmesi için Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Grup başkanlıklarına 
gönderilmektedir. İş Müfettişlerince yapılacak uygunluk tespiti 
sonucunu işveren e-devlet üzerinden takip edebilecektir. 

 
SORU: İŞKUR’ a VERİLEN KISA ÇALIŞMA YAPILACAK İŞÇİ LİSTESİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPMAK MÜMKÜN MÜDÜR? 
CEVAP: İş müfettişlerince uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra yeni 
işçi veya çalışılmayan sürenin arttırılması için talepte bulunulabilmekle 
birlikte bu durum yeni bir başvuru olarak değerlendirilmektedir. Bu 
başvuruların en geç 31.12.2020 tarihine kadar e-devlet üzerinden 
yapılması gerekmektedir. Sürecin hızlı ve doğru ilerleyebilmesi için ilk 
başvuru anında kişi sayısının ve haftalık çalıştırılmayacak saatin doğru 
belirlenmesi önem arz etmektedir. Ayrıca işverenin çalışılmayan 
sürenin azaltılması veya işyerinin tekrar faaliyete başlama 
durumlarının bağlı oldukları İŞKUR birimine hızlı bir şekilde bildirmesi 
gerekmektedir. 
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SORU: SON 60 GÜN KOŞULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE 
EKSİK PRİM GÜN BİLDİRİMLERİ VEYA İŞ SÖZLEŞMESİNİN 
ASKIDA KALMA DURUMU KESİNTİYE SEBEP OLMAKTA 
MIDIR? 
 
CEVAP: Kısa çalışma başlama tarihinden son 60 gün iş 
sözleşmesi devam etmekle birlikte, eksik prim gün 
Gerekçesi bildirilen günler ile iş sözleşmesinin askıda 
olduğu prim yatırılmayan bu süreler 60 günün hesabında 
dikkate alınmakta olup, kesinti sayılmamaktadır. 
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    SORU: KISA ÇALIŞMA UYGULAMASININ BAŞLADIĞI TARİHTE     
   İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA KALMA HALİ SONA 
   ERERSE KISA ÇALIŞMADAN FAYDALANABİLİR Mİ? 
 
    CEVAP: SGK işten çıkış kodu (işçi tekrar işe başlatılacaksa), 

19(mevsim bitimi),20(kampanya bitimi), 30 (vize bitimi) 
olarak gösterilmiş olan işçilerin iş sözleşmesi askıya 
alınmıştır. Kısa çalışmanın başlayacağı tarihe kadar iş 
sözleşmesi askıda olanların işe başlayacağı tarih, kısa 
çalışmanın uygulandığı döneme rastlarsa bu durumda 
olanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirler.  
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SORU: YABANCI İŞÇİLER KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALABİLİR Mİ? 
CEVAP: Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa 
çalışma başvurularında , yabancı işçilerde kısa çalışmanın başladığı 
tarih itibariyle işçinin son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 
yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması halinde kısa 
çalışma ödeneğinden yararlanabilirler. 
 
SORU: KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI SÜRESİNCE ÇALIŞILMAYAN GÜNLER 
İÇİN PRİMLER SGK’ya  NASIL BİLDİRİLİR? 

 CEVAP: Kısa çalışma uygulanan işçiler adına çalışılmayan günler için 
SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesinin ‘’18-Kısa 
Çalışma Ödeneği’’ olarak bildirilmesi gerekmektedir. Ancak, kısa 
çalışma ile birlikte başka bir gerekçe varsa bu durumda eksik gün 
gerekçesinin ‘’27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler’’ olarak 
bildirilmesi gerekmektedir. 
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    SORU: KISA ÇALIŞMA HAK EDİLEN İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN   
    MAHSUP EDİLİR Mİ? 
 
    CEVAP: Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler 

işsizlik ödeneği süresinden düşülmektedir. Ancak, mahsup 
edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanımız 
yetkilidir. Ununla birlikte Covid-19 nedeni ile yapılan kısa 
çalışma ödemeleri işsizlik ödeneği süresinden mahsup 
edilmemektedir. 

 
    SORU: SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLAN 

ÇALIŞNALAR KISAÇALIŞMADAN FAYDALANABİLİR Mİ? 
 
    CEVAP: Emekli olup bir işyerinde sosyal güvenlik destek 

primi ödeyerek çalışan işçi, kendisinden işsizlik sigortası 
primi kesilmediğinden kısa çalışma ödeneğinden 
faydalanamaz. 
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SORU: -KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN İŞÇİLER KISA ÇALIŞMA 
ÖDENEĞİNDEN FAYDALANABİLİRLER Mİ? 
CEVAP: Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan 
kısa çalışma başvurularında kısa çalışmanın başladığı tarih 
itibariyle işçinin son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 
yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartını taşıması 
halinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir. 
 
SORU: İŞYERİNDE FİİLEN KISA ÇALIŞMA UYGULANMASINA 
RAĞMEN İŞÇİLERE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDENDİĞİNİN TESPİT 
EDİLMESİ ALİNDE NE OLACAK? 

 CEVAP: İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle 
yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil 
edilmektedir. 
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Katılımınız için 
TEŞEKKÜRLER 


