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KONU: AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ 
KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE ALDIĞI TEDBİRLER
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Yeni tip korona virüsle mücadele çerçevesinde açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” 
paketi tedbirleri tek tek hayata geçirilmeye başlandı.  İlk olarak Türkiye İş Kurumu, yeni tip 
Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak “dışsal etkilerden kaynaklanan 
dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” kapsamında kısa çalışma uygulaması 
başlatılmıştır. 
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise tek hekim raporlarında 14 güne kadar verilen istirahat 
raporlarına ilişkin geçici iş göremezlik ödeneceğini, sağlık kurulu rapor sürelerinin uzatıldığını ve emeklilere 
verilen bayram ikramiyelerinin Nisan ayında ödeneceğini açıkladı.

Buna göre Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere için güncel gelişmeler şöyledir;

1- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE YÖNELİK BAŞVURULARIN ELEKTRONİK E-POSTA 
YOLUYLA ALINMASI

18.03.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Koronavirüs (Covid-19) kapsamında açıklanan 
“Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi”nde kısa çalışma ödeneğinin devreye alınarak bundan faydalanmak için 
gereken süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması kararı alınmıştır. 

Bilindiği üzere, kısa çalışma genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki 
çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması 
hallerinde uygulanabilmektedir. Kısa çalışma uygulanması halinde gerekli şartları sağlayan işçilere, 
çalışılmayan dönemler için 3 aya kadar kısa çalışma ödeneği ödenmektedir.

İŞKUR Yönetim Kurulunca yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan 
dönemsel zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının yapılabilmesi için karar alınmıştır.

Buna göre Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren 
yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel 
durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.

Covid-19 salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenler, 
23.03.2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak 
oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvurabilecektir. Kısa 
çalışma ödemeleri, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından 
gerçekleştirilecektir.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla 
birlikte Kısa Çalışma Talep Formu ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı 
olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya 
başvuru yapabilir.

Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için 
koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem 
taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere 
başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.
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UYGUNLUK TESPİTİNE YÖNELİK GENEL BİLGİLER

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca alınan kararlar uyarınca, İş Müfettişlerince Covid-19 Sebebiyle 
Yapılacak Kısa Çalışma Uygulaması Kararı uyarınca yapılacak uygunluk tespiti incelemelerinde aşağıdaki 
hususlar dikkate alınacaktır;

•	 Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup 
Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin 
gerçekleştirilecektir.

•	 İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle 
işverenler ile irtibata geçilerek, söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek 
ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.

•	 Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan 
işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup 
olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.

•	 İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili 
olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.

•	 Uygunluk tespitine ilişkin olarak Bakanlığımız İş Müfettişlerince rapor niteliğinde yazı 
düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, İŞKUR İl Müdürlüklerine Kep adresi üzerinden elektronik 
ortamda gönderilecek olup ıslak imzalı hali ise işyerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare 
gönderilecektir.

•	 Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan 
işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile, idari 
tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden 
sona ereceği dikkate alınmalıdır.

İŞVERENE KISA ÇALIŞMA TALEBİNİN SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin 
önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR 
tarafından bildirilir. 

İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine 

İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma 
Talep Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi tanzim ederek 

kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir. Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler 
kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir. Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler 

tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.
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taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi 
işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa 
Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının 
sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, 
Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin 
elektronik posta adresine gönderir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ, MİKTARI VE ÖDENMESİ

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak 
hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, 
aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez. 

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan 
süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile 
yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin 
gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

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.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü 
maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu 
bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret 
ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından 
ödenir.

İŞÇİNİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN;

•	 İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince 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 listesinde işçinin 

bilgilerinin bulunması gerekmektedir.
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2- TELAFİ ÇALIŞMASININ 2 AYDAN 4 AYA KADAR ÇIKARILMASI

Henüz konuya ilişkin yasa değişikliği yapılmamış olmakla birlikte, Koronavirüs tedbirlerinden biri de 
telafi çalışması sürelerinin 2 aydan 4 aya çıkarılmasıdır.

İşyerinde;
•	 Zorunlu nedenlerle işin durması,
•	 Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle 

işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil 
edilmesi,

•	 İşçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile 
öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi 
için işçiye yaptırılacak çalışmaya, telafi çalışması denilmektedir.

Telafi çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal çalışma 
dönemine başlamasını takip eden 2 ay içerisinde yaptırılmalıdır. 

Bu süre yakın zamanda yapılacak kanun değişikliği ile 4 aya çıkarılacaktır.

Telafi çalışması fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma sayılmadığından, kanunda sayılan hallerdeki 
eksik çalışmaların telafisi için yapılan bu çalışmalarda fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma ücreti 
ödenmesi gerekmez.

3- TEK HEKİM TARAFINDAN VERİLEN RAPOR SÜRESİNİN 10 GÜNDEN 14 
GÜNE ÇIKARILMASI

Sağlık Bakanlığı’nın 14 gün kuralı doğrultusunda tek hekim tarafından 10 güne kadar rapor verme 
süresi 14 güne çıkarılmıştır. 

Yurt dışından gelenlere gözetime yönelik Z03.8 ve Z03.9 tanıları konması halinde tek hekim 
tarafından 14 güne kadar istirahat/iş göremezlik raporu verilebilecek ve iş göremezlik ödeneği SGK 
tarafından karşılanacaktır.

4- SÜRESİ BİTEN SAĞLIK KURULU RAPORLARI BİR SONRAKİ DUYURUYA 
KADAR GEÇERLİ OLACAKTIR.

Kronik hastaların 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya 
kadar geçerli olacak, bu sürede sağlık raporunun yenilenmesi için sağlık kuruluşlarına başvuru yapılmasına 
gerek olmayacaktır.

Evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin, rapor sürelerinin bitmesi 
durumunda hak kaybına uğramaması için, mevcut raporları Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul 
edilecektir.
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5- EMEKLİLERE YÖNELİK TEDBİRLER

Henüz yasal düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 
1000 liradan 1500’e çıkarılmıştır.

Ayrıca emeklilere, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken 1000 TL’lik bayram 
ikramiyesi Nisan ayında verilecektir.


