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İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Emek Mahallesi 17. Cadde No :13 İnönü Bulvarı
06520 Çankaya / ANKARA
Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan ve pandemi haline gelen COVID-19 salgınının
yayılmasının engellenmesi amacıyla, Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ve T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından
yayımlanan genelgelerle bazı sektörlerin faaliyetleri durdurulmuş, bazıları ise kısıtlanmıştır.
Söz konusu kısıtlamaların sektörlere etkilerinin azaltılması amacıyla Bakanlığınız tarafından
uygulamaya alınan Kısa Çalışma Ödeneği birçok işletme ve çalışan için oldukça önemli bir uygulama
olmuştur.
Ancak; 17.04.2020 tarihinden sonra faaliyete başlayan işletmeler ile 17.04.2020 tarihinden sonra
işe başlayan çalışanların bu destekten faydalanamadığı, Odamıza kayıtlı üyelerimizden tarafımıza
yoğunlukla iletilen bir problem haline gelmiştir.
Şöyle ki; Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi
olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması şartı bulunması nedeniyle, söz konusu şart
için belirlenen tarihin 17.04.2020 olarak baz alınması nedeniyle, son 60 gün içerisinde işe alınan çoğu
çalışan bu koşulu yerine getirmediği için gerek işsizlik ödeneğinden gerekse kısa çalışma ödeneğinden
faydalanamamaktadır.
Özellikle pandemi kapsamında vaka sayılarında meydana gelen artış nedeniyle ikinci kez
faaliyetlerine son verilen ya da kısıtlanan işletmeler de dikkate alınarak, olası mağduriyetlerin
engellenmesi amacıyla, 17.04.2020 tarihinden sonra faaliyete başlayan işletmeler ile söz konusu tarihten
sonra işe başlayan çalışanların da her iki ödeneğe başvurabilmeleri ve ödenekten faydalanabilmeleri için
gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda Odamızdan destek talep edilmektedir.
Yukarıda arz ve izah edilen bilgiler çerçevesinde, bahsi geçen tarihin kısıtlama kararının alındığı
Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantı tarihi olan 17.11.2020 olarak kabul edilmesi için gerekli
düzenlemelerin yapılması hususlarını değerli görüş ve desteklerinize arz eder, bilvesile saygılar sunarız.
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