
Söz konusu kolaylık yalnızca COVID-19 kaynaklı yapılan kısa 
çalışma başvuruları bakımından ve 30 Haziran 2020 tarihine 
kadar geçerli olacaktır. 

These amendments will only be valid for applications filed in 
response to the COVID-19 pandemic until 30 June 2020. 

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı (Mükerrer) Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 41. Maddesi 
ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici Madde 23 
eklenmiştir. Böylelikle kısa çalışma ödeneğine hak kazanma 
koşulları COVID-19 salgını kaynaklı başvurular bakımından 
değiştirilmiş ve daha kolay hale getirilmiştir. 

İşverenler, genel ekonomik sebepler, sektörel ve bölgesel 
krizler veya mücbir sebep halleri nedeniyle çalışma saatlerinde 
kısaltmaya gitme, bir diğer ifadeyle, kısa çalışma uygulamasına 
geçme hakkını haizdirler. Böyle bir durumun ortaya çıkması 
halinde, işverenler, haftalık çalışma saatlerinin en az 1/3 
oranında azaltılması veya faaliyetlerin kısmi veya tam olarak en 
az dört hafta boyunca durdurulması amacıyla Türkiye İş 
Kurumu’na (“Kurum”) başvuruda bulunabilecek, başvurunun 
kabul edilmesi halinde, talep ettikleri kısa çalışma 
uygulamasına geçme hakkını elde edeceklerdir. 

COVID-19’a karşı alınan tedbirler kapsamında, Hükümet, 
Kurum’un COVID-19 salgını sebebiyle kısa çalışma 
başvurularını alacağı ifade etmiş, bu sebeple pek çok işveren 
Kurum’a kısa çalışma için başvuru yapmaya başlamıştır. 

Normal şartlarda İşverenler tarafından yapılan başvuruların 
Kurum tarafından uygun bulunması ve kısa çalışmaya onay 
verilmesi halinde, son 120 gündür çalışanlar ve son üç yıl 
boyunca 600 gün üzerinde işsizlik sigortası primi ödemiş 
olanlar kısa çalışma ödeneğine hak kazanacaklardır. 

Yapılan Kanun değişikliği ile birlikte; yalnızca COVID-19 
kaynaklı zorlayıcı sebep nedeniyle yapılan kısa çalışma 
başvuruları bakımından geçerli olmak üzere, kısa çalışma 
ödeneğine hak kazanma bakımından, son 60 gündür hizmet 
akdine tabi olma ve son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak 
çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olma yeterli olacaktır. 

Bu ödeneğin miktarı, son on iki aylık prime esas kazançların 
dikkate alınmasıyla hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın 
%60’ıdır. Bu ödenek aylık asgari ücretin %150’sini geçemez ve 
ödeneğe yalnızca ilgili çalışanın çalışmayı tamamen 
durdurması halinde hak kazanılabilir. İşyerinde çalışmanın 
tamamen durdurulmadığı ve fakat çalışma saatlerinin 
kısaltılması üzerine, ödenek kısaltılan çalışma saatlerinin tam 
çalışma saatlerine oranına göre hesaplanır.

AMENDMENT TO THE LAW ON UNEMPLOYMENT 
INSURANCE

Article 41 of the Law on the Amendments to Various Laws No. 
7226, published in the Official Gazette dated 26 March 2020 
and numbered 31080, amended the Law on Unemployment 
Insurance No. 4447 and implemented Temporary Article 23. 
These amendments change the conditions of eligibility for State 
compensation if working hours are reduced and make it easier 
for employers to submit applications for reduced working hours 
in response to the COVID-19 pandemic. 

Employers are entitled to implement reductions in working 
hours, or in other words, introduce shorter hours of operation, 
in response to a general economic, sectoral, or regional crisis 
or a force majeure event. In such cases, employers are entitled 
to apply to the Turkish Labor Authority (“Authority”) to decrease 
the company’s weekly working hours by at least 1/3 or to 
partially or fully cease operations for a minimum of four weeks. 
If the Authority approves the application, employers are entitled 
to reduce working hours. 

As part of the measures taken against the COVID-19 
pandemic, the Government has announced that employers are 
now entitled to apply for reductions in working hours, and since 
then, many employers have applied to the Authority in this 
respect. 

Under normal circumstances, if the Authority approves an 
employer’s application and allows the company’s working 
hours to be reduced, employees who have been working for 
120 days and have paid unemployment insurance premiums 
for 600 days over the course of the last three years will be 
eligible for reduced working hour allowance. 

As a result of the amendments to the Law, in terms of reduced 
working hour applications made in response to the COVID-19 
pandemic, employees who have been working for 60 days 
under an employment agreement and have paid 
unemployment insurance premiums for 450 days over the 
course of the last three years will be eligible for the allowance. 

The amount of such allowance is 60% of the employee’s 
average gross daily salary calculated based on the preceding 
twelve months’ salary. This allowance cannot exceed 150% of 
the minimum wage and the allowance is only applicable if the 
relevant employee ceases to work completely. Upon a 
reduction in working hours, the allowance is calculated pro rata 
to the reduced hours against the full working hours.
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