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İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 
DENETİMLERİ 
 
 
Bildiğiniz üzere pandemi ile birlikte işyerlerimizde salgınla 
mücadelede ekonomik zorluklardan dolayı uygulanmış olan kısa 
çalışma ödeneği, birçok işyerine can suyu olmuş ve işbaşı 
yapamayan veya işyerinde işin azalması sonucu KÇÖ kapsamına 
alınan işçiler için bir nebze nefes alınmasını sağlayan bir 
uygulama olmuştur. Nakdi ücret desteği ise kısa çalışma 
ödeneğinin şartlarının yerine getirilememesinden dolayı 
faydalanamayan ve ücretsiz izne çıkarılan personeller için 
uygulanan farklı bir destek olarak başlatılmıştır. 
 
Son dönemlerde İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği ve nakdi 
ücret desteğini yersiz kullanan işyerleri için denetimler 
sıklaştırılmıştır. Özellikle kısa çalışma döneminde farklı işçinin 
işe girişinin yapılması, nakdi ücret desteği süresi ile muhtasar 
prim hizmet beyannamesinde bildirilen sürelerin veya eksik gün 
kodunun uyuşmaması gibi durumlar mercek altına alınmıştır. 
Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği kullanan işyerlerimizin cezai 
yaptırıma uğramaması için ilgili dönemleri gözden geçirmeleri 
önemle duyurulur. 
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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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BDO Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku departmanı olarak;  
işletmelerinizde uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteklerinden 
faydalanılan dönemlerde, başvuru tarihinizden günümüze kadar olan tüm süreçlerin 
incelenmesi ve raporlanması ile ilgili check up hizmeti sunulmaktadır. İlgili 
Bakanlıkça görevlendirilen müfettiş incelemesi öncesinde ve ileride oluşabilecek 
denetimlere hazır olabilmeniz için uzman ekiplerimiz süreçlerinizi detaylıca 
inceleyerek oluşabilecek riskleri rapor halinde işletmenize sunmaktadır. 
 
BDO Sosyal Güvenlik ve İş hukuku departmanımıza ulaşmak için tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
 
 
 

 

https://www.bdo.com.tr/tr-tr/hizmetlerimiz/danismanlik/is-hukuku-ve-sosyal-guvenlik-1

