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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANI 
AÇIKLAMASI 
 

 

3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Şubat ayında yapılan Kısa 
Çalışma Ödeneği uzatımı sonrası Dışsal Zorlayıcı Sebep Covid 19 
sebebiyle yapılan başvuruların son bulacağı ve yeniden uzatma 
yapılmayacağı belirtilmişti. Son dönemlerde yaşanan 
pandeminin yoğunluğu ve iş dünyasından gelen talepler 
doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
yapılan açıklama göre Kısa Çalışma Ödeneği’nin, 3 ay süreyle 
Haziran sonuna kadar uzatılacağı açıklanmıştır. 
 
Konu ile ilgili detayların Resmi Gazete’de yayımlanması 
neticesinde bilgilendirme yapılmaya devam edilecektir. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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        COVID-19 ZORLAYICI SEBEBİNE DAYALI KÇÖ DÜZENLEMELERİ ÖZET TABLO 

        DÜZENLEME     SÜRESİ KISA ÇALIŞMA 
SON BAŞVURU 
TARİH 

           AÇIKLAMA 

7226 Sayılı Kanun md.41 
(4447– Geçici Md. 23) 

 3 ay  30.06.2020   

2706 Cumhurbaşkanlığı 
Kararı (RG 30.06.2020- 
31171) 

Kısa çalışma 
ödeneği 
süresi 1 ay 
uzatılmıştır 

Uzatmadan 
yararlanmak 
için yeni bir 
başvuru 
yapılması 
gerekmiyor. 

30.06.2020 tarihine kadar 
(bugün son gün) kısa çalışma 
ödeneğine başvurmuş olan 
işverenler, daha önce kısa 
çalışma ödeneğinden 
yararlanan aynı işçiler için 
aynı süreleri aşmamak 
kaydıyla yararlanabilir. 

2810 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı  
(31.07.2020  31202 
sayılı RG) 

Kısa çalışma 
ödeneği 
süresi 2. 
defa 1 ay 
uzatılmıştır 

Yeni bir 
başvuru 
yapılması 
gerekmiyor. 

Önceki uzatma kararındaki 
esaslar çerçevesinde 2. 
uzatma kararından 
yararlanılacaktır. 

2915 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı 
(31.08.2020 31230 sayılı 
RG) 

Kısa çalışma 
ödeneği 
süresi 3. 
defa 2 ay 
uzatılmıştır 

Yeni bir 
başvuru 
yapılması 
gerekmiyor. 

İlk uzatma kararındaki esaslar 
çerçevesinde, 2.uzatma 
süresinin bitiminden itibaren 
3. uzatma kararından 
yararlanılacaktır. 

3134 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı 
(27.10.2020 31287 sayılı 
RG) 

Kısa çalışma 
ödeneği 
süresi 4. 
defa 2 ay 
uzatılmıştır 

Yeni bir 
başvuru 
yapılması 
gerekmiyor. 

İlk uzatma kararındaki esaslar 
çerçevesinde, 3.uzatma 
süresinin bitiminden itibaren 
4. uzatma kararından 
yararlanılacaktır. 

3556 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı 
(19.02.2021 31400 sayılı 
RG) 

Kısa çalışma 
ödeneği 
süresi 5. 
defa 1 ay 
uzatılmıştır 

Yeni bir 
başvuru 
yapılması 
gerekmiyor. 

İlk uzatma kararındaki esaslar 
çerçevesinde, 4.uzatma 
süresinin bitiminden itibaren 
5. uzatma kararından 
yararlanılacaktır. 

 

 

Saygılarımızla. 
 

 


