


KISA ÇALIŞMA 
ÖDENEĞİ NEDİR? 

► Kısa çalışma uygulaması, bugün 
yaşadığımız salgın gibi kriz dönemle-
rinde çalışmanın tamamen veya kısmen 
geçici olarak durdurulmasıdır. Böyle 
dönemlerde işyerinde üç ayı aşmamak 
üzere kısa çalışma yapılabilir. 

► Kısa çalışma ödeneği, kısa çalışma 
döneminde çalıştırılmayan işçilere 
işsizlik sigortasından gelir bağlanması-
dır. Ödenek, işçi çıkarmama koşuluna 
bağlanmıştır.

► Ödenekten yararlanacak işçilerin 
işsizlik sigortasından yararlanma koşul-
larını taşıması gerekir. Ödeneğe hak 
kazanabilmek için son 3 yılda 600 gün 
ve son 120 gün kesintisiz çalışmış 
olmak gerekliydi. Ancak Covid-19 süre-
since ödenekten yararlanma için gere-
ken 600 ve 120 gün koşulları sırasıyla 
450 ve 60 güne indirildi.

► Günlük kısa çalışma ödeneği, günlük 
ortalama brüt kazancın yüzde 60’ıdır. 
Günlük ortalama kazanç, son bir yılın 
ortalaması alınarak hesaplanır. 

► Kısa çalışma ödeneğinin ödenme 
süresini altı aya kadar uzatmaya ve 
işsizlik ödeneğinden sağlanıp sağlan-
mayacağını belirlemeye Cumhurbaşka-
nı yetkilidir.

ÜCRETSİZ İZİN 
ÖDENEĞİ ve 

FESİH 
YASAĞI 
NEDİR? 

► İşsiz kalan ve kısa çalışma ödeneği-
ne hak kazanamayan işçilerin durumu 
ile ilgili eleştirilerin artması sonucu, 
Nisan 2020’de yapılan düzenlemeyle 
salgın süresiyle sınırlı fesih yasağı, 
ücretsiz izin ve ücretsiz izin ödeneği 
uygulaması başlatıldı. Ücretsiz izin 
ödeneği, nakdi ücret desteği olarak da 
adlandırılıyor.

► Kısa çalışma ödeneğine hak kazan-
manın koşullarının işçi lehine düzenlen-
mesi yerine ücretsiz izin düzenlemesi 
getirildi.

► Bu uygulamayla işsizlik ve kısa çalış-
ma ödeneğinden yararlandırılmayan 
işçiye günde 39,2 ayda 1.168 TL net 
ödenek veriliyor. İşçi, fesih yasağı ile 
işyerine mahkum ediliyor. Uygulamayı 
kabul etmeyip işten ayrıldığında kıdem 
tazminatı hakkını kaybediyor. İşveren 
ise ücretsiz izin verme hakkıyla herhan-
gi bir maliyete katlanmak zorunda 
kalmıyor.

► Temmuz 2020’de kabul edilen mini 
istihdam paketiyle Cumhurbaşkanı’na 
ücretsiz izin süresini ve fesih yasağını 
31 Haziran 2021’e kadar üçer aylık 
dönemlerle uzatma yetkisi verildi. 
Dolayısıyla ücretsiz izin uygulamasının 
ve aylık 1.168 TL’lik ücretsiz izin ödene-
ğinin 1 yıla kadar uzatılmasının önü 
açıldı.

UYGULAMALAR
VE HAK KAYIPLARI

• Kısa çalışma ve ücretsiz izin ödeneği 
talepleri işveren tarafından yapılır. 
Talep, Türkiye İş Kurumu’na ve varsa 
toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya 
bildirilir. Talebin uygunluğuna Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
karar verir.

• Mart 2020’den bu yana yaklaşık 3,5 
milyon kişi kısa çalışma ödeneğinden 
yararlandı. Eylül 2020 itibariyle yakla-
şık 1,5 milyon kişi halen kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanıyor.

• Nisan-Ağustos 2020 döneminde 
yaklaşık 2 milyon kişi ücretsiz izin 
ödeneği almaya hak kazandı.

• Kısa çalışma ödeneği ile uğranan hak 
kayıpları: Ücretler düşmekte ve diğer 
mali haklar gerilemektedir. Sigorta 
primleri yatmadığı için emeklilik ve 
kıdem hakları gasp edilmektedir. Kısa 
çalışma ödeneği, işçinin daha sonra 
işsiz kalması durumunda işsizlik ödene-
ği süresinden düşülecektir. Ancak Hazi-
ran 2020’de bu dönemde yapılan kısa 
çalışma ödemelerinin işsizlik ödeneği 
süresinden düşülmemesine yönelik 
düzenleme yapılmıştır.

• Ücretsiz izin ödeneği ile uğranan hak 
kayıpları: Ücretler düşmekte ve diğer 
mali haklar gerilemektedir. İşçilerin 
haklı fesih hakkı elinden alınmakta, 
kıdem ve ihbar hakları gasp edilmek-
tedir. 

Kısa çalışma ve ücretsiz izin ödeneği 
her sektörde farklı sonuçlar doğuru-
yor. Kısa çalışma, işyerindeki faaliyetin 
geçici olarak kısmen ve tamamen 
durması halidir. Kamuda, gerek 
merkezi idarede gerekse yerel yöne-
timlerde faaliyetin herhangi biçimde 
durması söz konusu olamaz. Kamu 
hizmetleri devamlıdır. Kamuda kriz 
dönemlerinde kısa çalışma yerine 
dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma, 
idari izin gibi uygulamalara gidilebilir. 
Kamu hizmeti gören belediye işçileri 
için bu uygulamalar yerine kısa çalış-
ma, ücretsiz izin gibi uygulamalara 
gidilmesi mali ve sosyal haklarda 
önemli bir gerilemedir. Belediyelerin 
kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulama-
larını dayatması hukuka uygun değil-
dir. Dolayısıyla bu uygulamalara karşı 
bilgi sahibi olmalıyız. 


