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Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği

Günümüz iş hayatında esnek çalışma modelleri kendini 
pek çok alanda göstermeye başlamıştır. Ekonomik yapıya 
ilişkin görülen negatif bir tabloda hem işverenler, hem 
işçiler kendilerini korumak için çalışmalarını sınırlandırmış 
ve esnekleştirmişlerdir.

Kısa çalışma kavramı bu korunma ihtiyacı nedeniyle 2003 
yılından itibaren iş mevzuatımızda yer bulmuştur. Daha 
sonre çeşitli yasal düzenlemeler ile değişikliklere gidilmiş 
ve İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına alınmıştır.

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.

Kısa çalışmanın uygulanması ile ilgili yetkili kurum  
İş-Kur’dur. Kısa Çalışma Ödeneği başvuru ve  
yararlanma şartları birçok usul ve esasa bağlıdır.  
Ödeneğe hak kazanabilmek için işyerinin faaliyet alanına 
uygun başvuruyu yapmak, doğru sigortalıları tespit 
etmek, Müfettiş denetimine uygun bilgi ve belgeleri 
tanzim etmek ve hali hazırda yaşanan gelişmelerden 
ötürü yapılacak yasal değişiklikleri dikkatlice takip etmek 
oldukça önemlidir.

Kısa çalışma kapsamında İş-Kur tarafından işçilere kısa 
çalışma ödeneği ödenmesi ve genel sağlık sigortası 
primlerinin yatırılması hizmetleri sağlanmaktadır.  
Böylece işverenler için önemli bir mali destek  
unsuru elde edinilmiş olmaktadır.
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KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

Kısa çalışma ödeneği başvuru süreçlerine destek

Mevcut durumda veya salgının binanıza yayılması durumunda, veri verkeziyle ilgili 
alternatif erişim ve operasyon yöntemleriniz mevcut mu?

Sistemlerin kesinti yaşaması ihtimaline karşı felaket kurtarma merkezine sahip misiniz? 

Alternatif lokasyon ve sistemlerinizden devam etme yönteminiz ve hızınız nedir?

Veri merkezi operasyonu için tedarikçilere ve anahtar personele bağımlı mısınız? Olası 
alternatiflerinizi değerlendirdiniz mi?

Kısa çalışma ödeneğini hak edecek çalışanların tespitinin sağlanması

Tüm çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden faydalanamamaktadır. Öncelikle kısa çalışma 
ödeneği şartlarının taşınıyor olması gerekir. Bunun haricinde İş-Kur uygulamalarına 
göre bir dizi kriterin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. KPMG olarak 
çalışanlarızından uygun olanrların belirlenip listelenerek İş-Kur’a bildirilmesini sağlıyoruz.

Kısa çalışma ödeneğine ilişkin müfettiş/kurum incelemelerine hazırlık yapılması

İşyerlerinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmeleri İş-Kur’un uygunluk vermesine 
bağlıdır. Bunun için gerek kurum birimleri gerekse iş müfettişlerince incelemelerin 
yapılması söz konusudur. Bu incelemelerde doğru bilgi ve belgelerin sunulması önemlidir. 
İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile 
birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile 
birlikte işçiden tahsil edilir.

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak mevzuat desteğinin verilmesi

Kısa çalışma süresi bazı önemli unsurlar bu incelemeler ile değerlendirilmekte, 
işverenlerin yükümlülüklerini tam olarak yerine getiremedikleri durumlarda yersiz 
ödemelerle karşılaşılmaktadır. Tüm bu süreçlerde kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak 
hem mevzuat desteğini hem de kurum ile koordinasyonun sağlanması hizmetini 
sunmaktayız.

İşletmenin faaliyet alanının kontrolü

İşyerlerinizin faaliyet alanlarını kontrol ederek, kısa çalışmadan hangi yöntemlerle 
yararlanması gerektiğini değerlendiriyoruz. Ekonomik konjonktüre göre sektörlerin 
karşı karşıya kaldıkları dar boğazlar kısa çalışma ödeneği konusunda başvuru avantajları 
yakayabilmektedirler.
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