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23 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Covid 19 kaynaklı kısa çalışma 

uygulanan işyerindeki kısa çalışma ödeneğinin süresi 30/06/2021 tarihine uzatılmıştır.  

 

3910 sayılı karar; 

 

…4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni 

koronavirüs (covid 19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep 

gerekçesiyle 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri 

için kısa çalışma ödeneğinin süresi anılan Kanunun ek 2 inci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı 

kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 27061 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 

18/2/2021 tarihli ve 35562 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30/6/2021 

tarihine kadar uzatılmıştır.   

 

İlgili Karar 1/4/2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdiğinden işverenlerin 1/4/2021 

tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar KÇÖ’den yararlanabilme imkanları bulunmaktadır.  

 

Uzatma işlemlerine ilişkin Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmamaktadır.  

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamada; 

 

• Daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler 

kadar 1 Nisan’dan itibaren bu haktan yararlanabileceği, 

 

• 2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışmadan yararlanan işverenler için Nisan, Mayıs ve Haziran 

aylarında İŞKUR tarafından otomatik uzatma işlemi gerçekleştirileceği, 

 

• İşverenlerin İŞKUR ile irtibata geçerek 2021 Nisan ve sonrası için çalışılmayan süreleri bildirmelerinin yeterli 

olacağı, 

 

• Salgın sebebiyle daha önce işyerinde kısa çalışma uygulayan ancak 2021 Mart ayında kısa çalışma 

uygulamasından yararlanmayan işverenlerin de İŞKUR birimleri ile irtibata geçerek gerekli bilgileri vermesi 

gerektiği, 

 

• Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceği, 

 

Belirtilmiştir.   

 
1 …30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş, olan işyerleri için kısa çalışma 

ödeneğinin süresi yeni bir başvuru ve uygunluk tespitinin yapılmasına gerek bulunmaksızın daha önce kısa 

çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla …. 

 
2 …kısa çalışma ödeneğinin süresi …31/3/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.  

 


