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BÜLTEN KONUSU: KORONAVİRÜS PANDEMİSİ HAKKINDA ÇALIŞMA 

HAYATINI İLGİLENDİREN UYGULAMALAR İÇİN AÇIKLAYICI BİLGİ 

NOTU 

 

BÜLTEN ÖZETİ   : Bilindiği üzere Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde 

ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) 

olası etkileri dikkate alınarak hükümet tarafından belirli düzenlemeler yapılmıştır.  

Sirkü’de Koronavirüs Pandemisi Hakkında Çalışma Hayatını İlgilendiren 

Uygulamalardan Kısa Çalışma Ödeneği, 65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı 

Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı, Telafi çalışması ve Yıllık İzin Kullandırma 

uygulamaları konu alınmıştır. 

Ayrıca salgınından doğrudan etkilenen mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran 

aylarında ödemeleri gereken muhtasar (ücret, kira, serbest meslek kazancı dâhil 

olmak üzere muhtasar beyanname ile beyan edilen tüm tevkifatlar) ve katma değer 

vergilerinin (katma değer vergisi ve katma değer vergisi tevkifatına ilişkin 

olanlar) ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik olarak gerekli çalışmalar 

yapılmaktadır. 

 

Mevzuat Bilgi Bülteni içeriği Üyemiz Mehmet DUMAN (www.dumanglobal.com) tarafından sağlanmaktadır. 

 

 

http://www.dumanglobal.com/


 

 

 

1. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 

Bilindiği üzere, kısa çalışma genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle 

işyerindeki çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört 

hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanabilmektedir. Kısa çalışma uygulanması 

halinde gerekli şartları sağlayan işçilere, çalışılmayan dönemler için 3 aya kadar kısa çalışma 

ödeneği ödenmektedir. 

 

İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, işverence Kuruma yapılan başvurunun 

uygun bulunmasının yanında, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde 

kesintisiz çalışmış olması ve son üç yıl içinde adına en az 600 gün işsizlik sigortası primi 

bildirilmiş olması gerekmektedir. 

 

Sigortalıya yapılacak olan günlük ödeme sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları 

üzerinden hesaplanacak günlük ortalama kazancın %60’ı üzerinden gerçekleşmektedir. 

Ancak bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda bulunan tutar, aylık asgari ücretin brüt 

tutarının %150’sini geçemeyecektir.  

 

Kısa çalışma dönemi bir askı hali olması sebebiyle bu dönemde işçi herhangi bir çalışma 

yapmamakta ve işveren de ücret ödeme borcunu geçici olarak ifa etmemektedir. Kısa çalışma 

döneminde işçi tarafından herhangi bir çalışma yapılmayacağı için fazla mesai alacağı, hafta 

tatili alacağı, ulusal bayram ve genel tatil alacağı doğmayacaktır. Ücret alacağı ise işsizlik 

ödeneği fonu tarafından kanunda belirlenen oranlar dâhilinde ödenecektir. 

 

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 

24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık 

süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir. 

 

24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla 

çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için 

yarım ücret ödenir. 

 



 

 

Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler 

ortaya çıktığı zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı 

sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de 

ödenir. 

 

18.03.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Koronavirüs (Covid-19) kapsamında 

açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi”nde yer alan “Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye 

alınarak, bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması,” 

çerçevesinde çalışmalar devam etmekte olup, İŞKUR Yönetim Kurulunca yeni koronavirüs 

(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebep gerekçeli kısa 

çalışma başvurularının yapılabilmesi için karar alınmıştır. 

 

Covid-19 salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma uygulamak isteyen 

işverenler, 23.03.2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet 

Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek 

suretiyle başvurabilecektir. Kısa çalışma ödemeleri, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecektir. 

 

Başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında 

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi web adresinden detaylı bilgi 

alınabilecektir.  

 

Konuya ilişkin ayrıca ayrıntılı bilgiye http://dumanglobal.com/wp-

content/uploads/2020/03/T%C3%9CM-Y%C3%96NLER%C4%B0YLE-KISA-

%C3%87ALI%C5%9EMA-%C3%96DENE%C4%9E%C4%B0.pdf web sitemizden 

ulaşabilirsiniz.  

 

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin 

Değerlendirilmesi, 

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. 

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi
http://dumanglobal.com/wp-content/uploads/2020/03/T%C3%9CM-Y%C3%96NLER%C4%B0YLE-KISA-%C3%87ALI%C5%9EMA-%C3%96DENE%C4%9E%C4%B0.pdf
http://dumanglobal.com/wp-content/uploads/2020/03/T%C3%9CM-Y%C3%96NLER%C4%B0YLE-KISA-%C3%87ALI%C5%9EMA-%C3%96DENE%C4%9E%C4%B0.pdf
http://dumanglobal.com/wp-content/uploads/2020/03/T%C3%9CM-Y%C3%96NLER%C4%B0YLE-KISA-%C3%87ALI%C5%9EMA-%C3%96DENE%C4%9E%C4%B0.pdf


 

 

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. İŞKUR’un 

talepleri reddetme ihtimali de bulunmaktadır.  

Korona virüsten 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. 

 

2. 65 YAŞ VE ÜSTÜ İLE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLARA 

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ 

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi 

düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, 

hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları ku llanan 

vatandaşlar 21 Mart saat 24.00’den sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, 

parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri  sınırlandırılarak sokağa 

çıkmalarını yasaklandı.  

Bu kapsamda 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan çalışanlara yasal düzenleme ile 

sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinden ve iş mevzuatında söz konusu duruma ilişkin 

bir düzenleme bulunmadığından işverenin insiyatifinde ücretli veya ücretsiz izin 

verilmesi gerekmektedir. İlerleyen günlerde yeni bir düzenleme olması durumunda 

bilgilendirme yapılacaktır.  

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgede; ikametlerinden ayrılmalarına 

yasaklama/kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar 

arasında olan ancak yürüttükleri görev nedeniyle bazı istisnalar getirildi. Buna 

http://media.iskur.gov.tr/37834/kisa-calisma-talep-formu.doc
http://media.iskur.gov.tr/37835/kisa-calisma-basvuran-listesi.xlsx
http://media.iskur.gov.tr/37835/kisa-calisma-basvuran-listesi.xlsx
http://media.iskur.gov.tr/37838/kisa-calisma-basvurularinda-kullanilacak-elektronik-posta-adresleri.xlsx


 

 

göre yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin 

sürekliliğinin sağlanmasında kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak 

üzere hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye 

başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb kamu 

görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar, valilik/kaymakamlıklar tarafından 

yasaklama/kısıtlama kararlarına belirtilen kapsamda olmak üzere istisnalar getirildi.  

3. TELAFİ ÇALIŞMASI 

Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanunun 64. maddesine göre telafi çalışması yaptırılabilecek 

durumlar üç başlık altında toplanabilir: 

a) Zorunlu nedenlerle işin durması, 

b) Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer 

nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması, 

tamamen tatil edilmesi, 

c) İşçinin talebi ile kendisine izin verilmesi veya benzeri nedenlerle telafi çalışması 

halleridir. 

Mevzuatımıza göre işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması 

yaptırabilir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart 2020 

tarihinde açıkladığı koronavirüse yönelik ekonomik önlem paketinde telafi çalışma 

süresinin 4 ay olarak uygulanması yönünde değişiklik yapılacağını açıkladı.  

Telafi çalışması yaptıracak işveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanunu’nun 64’üncü 

maddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek ve hangi 

tarihte çalışmaya başlanacağını ilgili işçilere bildirmek zorundadır. İşçinin talep etmesi 

halinde, işverenin izin verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Zira, işverenin işçiye, 

mevzuatta yer alan veya sözleşmede hüküm altına alınan hallerin dışında izin vermesi 

zorunluluğu yoktur. Telafi çalışmaları fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. 

Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç 

saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.  

İş Kanunu’nun 104. maddesine göre, 64’üncü maddede öngörülen hükümlere aykırı 

davranan işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için 2020 yılı için 509 TL 

idari para cezası uygulanmaktadır. 



 

 

Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu telafi çalışma süresinin 4 aya çıkarılmasına 

ilişkin düzenleme henüz yapılmamıştır. Yapılınca ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.  

4. YILLIK İZİN KULLANDIRILMASI 

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin “İzin İsteği ve Verilmesi” başlıklı 8. maddesi 

uyarınca  işveren, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı değildir. İşverenlerin 

dürüstlük kuralının sınırları dâhilinde olmak üzere çalışanlara kendi inisiyatifleri 

doğrultusunda ücretli izin kullandırması mümkündür. İşverenlerin yıllık izin kullanılacak 

tarih aralığını işçiye yazılı olarak tebliğ etmeleri  yeterli olacaktır. 

Ayrıca yine Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin “Toplu İzin” başlıklı 10. Maddesine 

göre  işveren veya işveren vekili Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre içinde, 

işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir. 

Bu uygulamaya gidildiğinde, izin kurulu izin çizelgelerini, toplu izne çıkacak işçiler aynı 

zamanda izne başlayacak ve Kanunun 53 üncü maddesindeki izin sürelerine ve yol izni 

isteklerine göre her işçinin izin süresinin bitimini gösterecek biçimde düzenler ve ilan eder. 

Toplu izin dönemleri, bu dönemlerde henüz yıllık ücretli izin hakkını kazanmayan işçileri 

de kapsayacak şekilde belirlenebilir. Şu kadar ki, ertesi yıl veya yıllarda bu toplu izin 

yönteminin uygulanmaması halinde, bu durumda olanların gelecek yıllık ücretli izne hak 

kazanacakları tarih, genel esaslara göre belirlenir. 

Toplu izin uygulanması halinde işveren veya işveren vekili, işyerinin korunması, 

işyerindeki araç, gereç, donatım veya makinelerin bakımı, hazırlanması, temizlenmesi 

veya güvenliğinin sağlanması gibi zorunlu durumlar için yeter sayıda işçiyi toplu izin 

dışında tutabilir. 

Bu durumda olanların yıllık izinleri toplu izin döneminden önce veya sonra diledikleri 

tarihte verilir. 

 

5. MUHTASAR VE KATMA DEĞER VERGİSİ ÖDEMELERİNİN 6 

AY ERTELENMESİ 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Korona 

Virüs (COVID-19) salgınından doğrudan etkilenen mükelleflerin Nisan, Mayıs ve 

Haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar (ücret, kira, serbest meslek kazancı 



 

 

dâhil olmak üzere muhtasar beyanname ile beyan edilen tüm tevkifatlar) ve katma 

değer vergilerinin (katma değer vergisi ve katma değer vergisi tevkifatına ilişkin 

olanlar) ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik olarak gerekli çalışmalar 

yapılmaktadır. 

Bu kapsamda bahse konu ödemeleri 6 ay süre ile ertelenen mükelleflerin faaliyet alanları 

ana hatları ile aşağıda yer almaktadır. 

Mücbir Sebep Halinden Faydalanacak Mükellef Grupları  

1. Perakende Ticaret ve Alış Veriş Merkezleri 

Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, tuhafiye, kasap, inşaat malzemeleri 

satışı, küçük ev eşyaları ile beyaz eşya satışı, mobilya satışı, ev tekstili, kitap ve kırtasiye, 

gazete ve dergi, ayakkabı ve giyim eşyası perakende satışı, oyuncakçı, tıbbi ve ortopedik 

ürünler, eczane, kuyumcu, çiçekçi, pazarcılar, balıkçılar, pastane ve fırınlar, kişisel bakım 

ve kozmetik ürünlerinin satışı vb. her türlü ürünün perakende olarak satışına yönelik 

faaliyetler ile alışveriş merkezleri ve buralarda perakende satış faaliyetinde bulunanlar  

2. Demir Çelik ve Metal Sanayii 

Demir, çelik, alüminyum, bakır, kurşun, çinko, kalay imalatı ile bunların imalatçılar 

tarafından satışı 

3. Otomotiv 

Otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, midibüs, traktör, motosiklet, römork, 

karavan gibi tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı ile toptan ve perakende satışı  

4. Lojistik-Ulaşım 

Hava, kara, demiryolu, deniz ve her türlü suyolu ile yapılan her türlü şehir içi ve 

şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı, otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği, depolama ve 

antrepoculuk faaliyetleri, havaalanı yer hizmetleri gibi her türlü lojistik ve ulaşım 

hizmetleri 

5. Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri 

Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi her türlü sanatsal faaliyetler 

 

6. Konaklama 

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama faaliyetleri, tur operatörü ve seyahat 

acenteliği faaliyetleri, rezervasyon hizmetleri gibi her türlü konaklama ve buna ilişkin 

faaliyetler 

7. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 

Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, kantinler, ulaşım araçlarında bulunan 

büfeler gibi her türlü yiyecek ve içeceklerin sunumuna yönelik hizmetler  

8. Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri 



 

 

Kumaş ve iplik imalatı, her türlü pamuktan, yünden, tiftikten, elyaftan ve kumaştan mamul 

ürünlerin imalatı ile giyim ve ev tekstili ürünlerinin imalatı ile satışı gibi her türlü tekstil 

ve konfeksiyon imalat ve satışı 

9. Etkinlik ve Organizasyon 

Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar ve etkinliklerin organizasyonu ile internet kafe, 

oyun, düğün ve nikâh salonu, spor merkezleri gibi yerlerde gerçekleştirilen her türlü 

etkinlik ve organizasyon faaliyetleri 

Önemli Not:  

Bültenlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından 

ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu bülten, tavsiye veya hizmet 

sunma amacı taşımamaktadır. İşlenen konular hakkında, profesyonel destek alınması gerekebilir. Bültenler ve 

içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan 

kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir.  "Angiad" ve bu 

hizmeti sağlayan “Duman&Global”, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalde dahil olmak üzere) sözleşmesel bir 

dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı 

sorumlu tutulamaz. 

Saygılarımızla, 

 


