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Sayı : E-34221550-045.99-2293 Tarih:           03.03.2023
Konu : Kısa Çalışma Ödeneğinde Yapılan Düzenleme

GAZİANTEP TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA
İNCLİPINAR MAH. 16 NOLU SOKAK GAZİANTEP TİCARET ODASI HİZMET KOMPLEKSİ 

ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 22/02 2023 tarihli ve 32112 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Söz konusu Kararnamenin, "Kısa Çalışma Uygulamasına İlişkin Tedbirler" başlıklı 2 nci maddesinde yapılan 
düzenlemede;
Olağanüstü hal süresince depremlerin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle işverenlerin Türkiye İş 
Kurumuna yaptıkları kısa çalışma başvuruları için, depremden etkilenme durumuna göre olağanüstü hal ilan 
edilen bölgeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek il/ilçelerde bulunan işyerleri ve/veya 
deprem sebebiyle yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunu belgeleyen işyerleri için uygunluk 
tespitinin tamamlanması beklenmeksizin 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 
nci maddesi kapsamında işverenlerin başvurusu doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verileceği belirtilmiştir.
Bilindiği üzere kısa çalışma uygulaması; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle 
işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu 
aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, 
işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir 
uygulamadır. 
Konu ile ilgili olarak Türkiye İş Kurumu yetkilileri ile yapılan görüşmelerde;
Deprem bölgesinde yer alan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illeri ile bunların ilçelerinde 
bulanan işyerlerinden faaliyetini durdurmak veya azaltmak durumunda kalanların  kısa çalışma ödeneği ile 
ilgili başvurularının uygunluk tespiti aranmaksızın hızlıca sonuçlandırılarak işçilere ödemelerin yapılacağı,
Yukarıda belirtilen iller dışında kalan deprem bölgesindeki diğer iller ile bunların ilçelerinde bulanan 
işyerlerinde de faaliyetin durmasına veya azaltılmasına neden olacak hasar oluşmuş ise yine uygunluk tespiti 
aranmaksızın kısa çalışma ödeneği müracaatları olumlu değerlendirilerek işçilere ödemeleri yapılacağı, bu 
illerde hasar görmemiş ancak faaliyetini durdurmak veya azaltmak durumunda kalmış işyerlerinin de kısa 
çalışma müracaatında bulunabilecekleri ancak bu işyerlerinde uygunluk tespiti yapıldıktan sonra kısa çalışma 
ödemelerinin yapılacağı bilgileri alınmıştır.
Kısa çalışma ödeneği ile ilgili genel bilgi ve başvuru için gerekli belgelere 
https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/ adresinden ulaşılabilmekte ve başvurular 
https://www.turkiye.gov.tr/iskur-kisa-calisma-odenegi-basvurusu adresinden yapılmaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
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