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Yasal Mevzuat   : KHK ile çıkartılan Kısa çalışma başvuru talepleri. 
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Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma Talebi Elektronik Posta Yoluyla Yapılabilecektir. 
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1. Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma 

Talebinde Bulunulması ve Talebin 
Değerlendirilmesi 

 
Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması hakkında 
genel açıklamalara 20.03.2020 tarihli ve 
2020/56 Sayılı sirkülerimizde yer vermiştik. 
 
Bu defa, İŞKUR tarafından Koronavirüs (Covid-
19) etkili kısa çalışma talebinde bulunulması ve 
talebin değerlendirilmesine ilişkin açıklamalar 
yapılmıştır. 
 
Buna göre, 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 yapabilecektir. 
 
Koronavirüsten olumsuz etkilendiği 
gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere 
başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla 
taleplerini gönderdikleri adrese yapılacaktır.  
 
İŞKUR’un yaptığı yeni açıklamalar aşağıdaki 
gibidir: 
 
 
 

 
2.  Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa 

Çalışma Talebinde Bulunulması ve 
TalebinDeğerlendirilmesi 
 

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. 
 
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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3. Uygunluk Tespitine Yönelik Genel Bilgiler 
 
İş Müfettişlerince 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, 
Kurumumuz 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 birlikte, idari 
tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun 
sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da 
kendiliğinden sona ereceği dikkate alınmalıdır.  
 

 
5. İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun 

Bildirilmesi  
 
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 taraf işçi sendikasına bildirir. İlan 
yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı 
durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı 
bildirim yapılır. 
 
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. 
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