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KISA ÇALIŞMA UYGULANAN DÖNEMDE İŞÇİ ÇIKARILMASI 
 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, İşsizlik Sigortası Daire 
Başkanlığı tarafından 04.05.2021 tarih ve E-72808405-000-
00008563550 sayılı Kısa Çalışma Uygulanan Dönemde Fesih 
Yasağına Uyulmaksızın İşçi Çıkarılması Hakkında Genel Yazı 
yayımlanmıştır. 
 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23’ncü 
maddesinde belirtilen fesih yasağı hükmü gereğince Covid-19 
kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma 
döneminde işçi çıkartılması halinde bu tarihten itibaren kısa 
çalışma uygulamasından yararlanılamayacağı belirtilmiştir. 
 
İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığı tarafından çıkartılan Genel 
yazı hükümlerine göre; Fesih yasağı kapsamında olan işten çıkış 
kodlarından; 01/04/15/22/2627/28/31/32 ve 34 kodlarıyla 
işten çıkış işlemi yapılmış ise işyerinde kısa çalışma uygulanan 
kişilerin kısa çalışma bitiş tarihlerinin güncellenmesi gerektiği 
ve oluşan fazla ödemelerin işverenden tahsil edileceği ifade 
edilmiştir. 
 
Bu kapsamda olduğu belirlenen işyerleri için, kısa çalışma 
uygulanan dönemde işten çıkarma yapan işyerleri için SGK 
kayıtları incelenerek kısa çalışma bitiş tarihleri işten çıkış 
tarihinin bir önceki günü olarak güncellenecektir. 
 
Ayrıca SGK’ ya bildirilen işten ayrılış işlemlerinin gerekçeden 
farklı olduğu veya sehven yapıldığı yönünde itirazların 
bulunması ve fesih nedeninin somut bir belge ile kanıtlanabilir 
olması gerekmektedir. SGK kayıtlarında yapılan güncelleme 
işlemleri esas alınarak işlem yapılacaktır.  
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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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Kısa çalışma uygulanan dönemde fesih yasağı kapsamında bulunan gerekçelerle işçi 
çıkartan işyerlerinde kısa çalışma uygulamasının durdurulduğu hallerde kısa çalışma 
uzatma işleminin de iptal edileceği açıklanmıştır. 
  
Söz konusu Yazı’ ya ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
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