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SİRKÜLER NO: POZ-2020 / 106                     İST, 28.10.2020 
 
 
ÖZET: 
 

 27 Ekim 2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay uzatıldı.  

 
 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ İKİ AY UZATILDI 
 
Bilindiği üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel 
durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa 
çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru 
ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, 30 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile önce bir ay uzatılmıştı. 
 
Daha sonra 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile kısa çalışma ödeneğinin süresi bir ay daha uzatılmıştı. 
 
Ardından 31 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
ile 2706 sayılı Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 
uzatılan bir aylık süreden başlamak üzere herhangi bir sektör ayrımı olmadan iki ay daha 
uzatılmıştı. 
 
Bu kez 27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 
30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için 
kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek 
bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan işçiler için ve aynı şartları aşmamak 
kaydıyla, 2195 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere iki 
ay daha (31.12.2020 tarihine kadar) uzatılmıştır. 
 
Ancak, normal faaliyetine başladığı için 2 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce 
uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerin bu durumu Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine bildirmeleri gerekmektedir. 
 
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201027-1.pdf 
 
Saygılarımızla… 

  
 


