


Covid-19 Çalışma Hayatı  Uygulamaları
• Kısa Çalışma Ödeneğinde Özellikli Konular
• Ücretsiz İzin 
• Fesih Yasağı 
• Nakdi Ücret  Desteği
• COVİD 19 Dönemi Bordro Uygulamaları



YARIM ÜCRET
7244 SAYILI KANUNUN İLE İŞ  HAYATINDA 

YAPILAN DÜZENLEMELER
ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİNE BAŞVURU 

EKRANI
KÇÖ , NÜD VE FESİH YASAĞI SIKÇA 

SORULAN SORULAR



KISA ÇALIŞMA ve KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Yasal Dayanak:
KÇ 4447 SK ek 2. Maddesine 6111 sk ile 13.2.2011 tarihinde eklenmiş ve yaklaşık 9 yıldır mevzuatımızda yer alan bir uygulamadır. Son olarak 7226 sayılı kanunla Geçici 23. madde eklenerek şartlar biraz daha çalışan lehine esnetilmiştir.

Bu destek hangi şartlarda sağlanacak;

İşveren açısından: 
Kiriz veya zorlayıcı sebebin varlığının yanında haftalık çalışma süresinin en az 1/3 oranında azalması veya süreklilik koşulu aranmaksızın dört hafta süreyle faaliyetin kısmen ya da tamamen durdurulmuş olması gerekir.



KISA ÇALIŞMA ve KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Çalışan açısından
Covid 19 sebebiyle yapılan başvurular için;
Son 3 yıl içinde 450 gün işsizlik sigortasına prim ödemiş olması,
Son 60 gün hizmet akdine tabi olarak çalışmış olması.

Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere 
Son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder.
Süre:  En fazla 3 ay ( covid-19 nedeniyle 30 Haziran’a kadar)



 Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve 
istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır

 Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik 
edilemez.

 Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan 
• hafta tatili, 
• ulusal bayram ve genel tatil günlerine 
ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı    
olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA 



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN KESİLMESİ
Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, 
Yaşlılık aylığı almaya başlaması, 
Herhangi bir sebeple silâh altına alınması, 
Herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması 

hallerinde 
Geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik 

ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle 
kısa çalışma ödeneği kesilir.

** Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler çalışanın işsizlik ödeneği      
süresinden düşülmektedir



4857/ Madde 40 

 24. ve 25.  maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı
sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme
süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir. 

YARIM ÜCRET



Kısa Çalışma Ödeneğinin Başlaması 
Yönetmelik Md.7 Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik Md.7 

(6) Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması
halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III)
numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık
süreden sonra başlar.



Ücretsiz İzin Uygulaması (4857/Geçici Madde 10)
17.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işveren, işçiyi tamamen     veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye   haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. (7244 / 9. Madde)
Nakdi Ücret Desteği (4447/Geçici Madde 24)
 17.04.2020 tarihinden itibaren 4857/geçici 10. maddesi kapsamında işveren tarafından.   ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan,
 15.3.2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi 4447/51 maddesi kapsamında feshedilen işçi için, 

3  ay süre ile günlük 39,24 TL işsizlik ödeneği ödenecektir. (7244 / 7. Madde)

7244 SAYILI KANUN NELER GETİRİYOR ? 



17.4.2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren   tarafından;
4857 / Geç.10 Md. uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, 
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,
İşsizlik Sigortası kapsamında çalışıyor olmak (SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14,               

20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak)

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ



• Nakdi ücret desteğinden yararlananların bu süre boyunca Genel Sağlık Sigortası (GSS)
primleri  İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Böylece ücretsiz izinde olan çalışanlar Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edebilecekler.

• Emekli iken çalışmaya devam edenler; işsizlik maaşından ve kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanamadıkları gibi, nakdi ücret desteğinden de yararlanamayacaklar. 

• İşe başlayan işsizlerin destek ödemeleri de işe girdikleri tarih itibarıyla kesilecek.
• İşçi istifa etmesi durumunda bu ödenekten faydalanamaz
• Nakit Ücret Desteğinde başvuruda bulunmak istediğiniz işçinin son 3 yılda 600 / 120 gün                     

veya 450/60 gün kurallarına uyup uymadığına bakılmaz. Tek şart işçinizle 17 Nisan 2020                   
öncesinde hizmet akdi kurulmuş olmasıdır. 

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ



NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE  SGK BAŞVURU EKRANI - 1



COVİD 19 ÜCRETSİZ 
İZİN GİRİŞİ ne tıklanır 
ve  gelen ekranda gerekli 
bilgiler girilir. ‘COVİD 19 
ÜCRETSİZ İZİN GÜN 
SAYISI’ kısmına işçinizin 
kaç gün ücretsiz izinde 
olduğunu (16 Nisan 
itibariyle) yazabilirsiniz. 
En fazla 14 güne izin 
vermektedir. 14 gün 
seçmeniz durumunda 
işçinizin 16 Nisandan 
sonra hiç çalışmadığını 
bildirmiş oluyorsunuz.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE  SGK BAŞVURU EKRANI - 2



NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE SGK BAŞVURU EKRANI – 3 



4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. Madde ile İş Kanununu 
kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet 
sözleşmesi 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle ahlak ve iyi       
niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren     
tarafından feshedilemeyecektir.
İş sözleşmesini fesheden işverene sözleşmesi feshedilen her işçi için       

fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para        
cezası verilecektir. (7244/9)

FESİH YASAĞI



FESİH YASAĞI KAPSAMI DIŞINDA KALAN FESİH SEBEPLERİ
17 Nisan 2020 tarihinden 17 Temmuz 2020 tarihine kadar aşağıdaki sebepler 
dışında işçi çıkışı yapılamayacak; fakat ücretsiz izne gönderilebilecektir

02- İstifa (Deneme süresinde) 16- Nakil
03- İstifa 17- İş yerinin kapanması
05- Belirli süreli sözleş. sona ermesi 23- İşçi tarafından fesih (zorunlu sebep)
08- Emeklilik 24- İşçi tarafından fesih (sağlık)
09- Malulen emeklilik 25- İşçi tarafından fesih (ahlak)
10- Ölüm 26- Disiplin cezası
11- İş kazasıyla ölüm 27- Tutukluluk
12- Askerlik 29- İşçinin iyi niyet ve ahlak kurallarına uym.
13- Kadın işçinin evlenmesi 33- Gazeteci tarafından fesih
14- Emeklilik (Yaş Hariç)



Covid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli Kısa Çalışma 
başvuruları, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin     
beyanı doğrultusunda Kısa Çalışma Ödemesi yapılır. 

 İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler,       
yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecek. 

UYGUNLUK TESPİTİ BEKLEMEKSİZİN İŞVERENİN BEYANINA GÖRE KÇÖ GERÇEKLEŞTİRİLECEK (7244/8 )



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ HAKEDEN İŞÇİLERİ 
NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM ?



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ HAKEDEN İŞÇİLERİ NEREDEN 
ÖĞRENEBİLİRİM  ?



KISA ÇALIŞMA, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 
VE FESİH YASAĞI İLE İLGİLİ 

SIKÇA SORULAN SORULAR



KÇÖ  Devam Ederken, Yeni İşçi İşe Alabilir Miyiz ?
Yasal düzenlemelerde KÇÖ döneminde işçi alımına dair bir kısıtlama yoktur.
 İşverenin  KÇÖ kapsamına aldığı çalışanları ile aynı meslek kodunda yeni           

bir    işçi alımı yapması KÇÖ’ nün ruhuna uygun değildir. Öncelikle KÇÖ 
kapsamındaki aynı vasıflardaki işçilerin değerlendirilmesi daha doğru       
olacaktır. 

Ancak yeni alınan işçi niteliği itibari ile KÇÖ kapsamındaki işçilerden farklı 
ise o zaman işçi alımı daha objektif olacaktır.



KÇÖ Devam Ederken, İşçi Rapor Alırsa Ne Yapmak Gerekir?
KÇÖ kesilerek,  iş görmezlik raporu süresince iş görmezlik ödeneği alınır. 

Fazla ve yersiz ödeme  yapılmaması  için Sağlık raporunu ivedilikle  İŞKUR’a 
iletmek işverenin sorumluluğundadır.



Sokağa Çıkma Yasağı Olan Günlerde İşveren Ücret Ödemek Zorunda Mı? 

65 yaş, üstü  ve kronik vakalar: Bekleme süresi 1 haftayı geçtiği için ilk 1 
hafta için yarım ücret ödenir. Ayrıca 17/04/20 sonrası için nakdi ücret 
desteğine başvuru yapılabilir. 



Normal Çalışanlar İçin Sokağa Çıkma Yasağında Ücret Ödenir 
Mi?  Nakit Ücret Desteğinden Yararlanır Mı ?

Sokağa çıkma yasağının olduğu sürede işçiye ödenen tam ücret 
nedeniyle sokağa çıkma yasağının bittiği günden itibaren 4 ay içinde 
4857/64. Madde kapsamında telafi çalışması yaptırılabilir. 



TELAFİ ÇALIŞMASI NEDİR  ?  
Çalışanların ücretini aldığı, ancak çalışmadığı bir süreyi sonradan çalışarak yerine      
( karşılığını vermesi ) getirmesidir. 
4857 Sayılı İş Kanunu'nun 64. Maddesine göre; Zorunlu nedenlerle; işin durması,
Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer
nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması gibi
durumlarda yapılır.
 Raporlu olunan günlerde,
 Yıllık izin hakları süresinde,
 Hafta tatili, bayram ve genel tatil günlerinde

telafi çalışması yaptırılamaz



TELAFİ ÇALIŞMASI NEDİR ?    
 İşveren 4 ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir.
 Günde en fazla 3 saat telafi çalışması yaptırılabilir, (günlük çalışma süresi

her halükarda 11 saati aşamaz).
 İşveren telafi çalışması için çalışanın onayını almak zorunda değildir.
 Telafi çalışmasının ne zaman başlayacağı ve ne şekilde yapılacağı işçiye

bildirilmelidir.



Nakdi Ücret Desteği Alacak İşçilerin Eksik Gün Kodu Ne Olmalıdır?
 İşçinin ücretsiz izinde olduğu gün kadar SGK ya bildirilecek APHB 

de eksik gün kodu olarak 28-PANDEMİ ÜCRETSİZ İZİN 
seçmelidir.

Eğer işçinin ilgili ayda ücretsiz izin ile birlikte başka bir eksik günü 
varsa (Rapor gibi) 29-PANDEMİ ÜCRETSİZ İZİN VE DİĞER 
NEDENLER kodu seçilmelidir.



KÇÖ’nün Sonuçlanmaması Nedeniyle 4 Mayıs’a Kadar NÜD’ne
Başvurulamaması Halinde İşçi Bir Hak Kaybına Uğrar Mı? 
Nakit ücret desteği için;  Ücretsiz izin girişleri takip eden ayın 3’üne kadar 
girilmeyen işçiler bir hak kaybına uğramaz. Nisan ayı için girişler (hafta 
tatili sebebiyle) 4 Mayıs sonrasında da girilebilecektir, sistem sürekli 
açıktır. Nisan ayı için 4 Mayıs akşamına kadar başvuru yapanlar 8 Mayıs’ ta 
ödemelerini aldılar, 5 Mayıs ve sonrasında  giriş yapılanlar ise Haziran 
ayında ödemelerini alacaklardır. 



Nakdi Ücret Desteğinden  Yararlandırmak Üzere Ücretsiz İzine Çıkarılan 
İşçiler İçin Öncelikle  İşverenin KÇÖ’ye Başvuru Şartı  Var Mı? 
Hem 7244 S. Kanun hem de Nakdi Ücret Desteği Usul Ve Esaslarında      

işverenin Nakdi Ücret Desteğine başvurması için önce Kısa Çalışma         
Ödeneğine başvurmasına yönelik bir şart konulmamıştır. 
Lakin işçinin lehine olan ve daha fazla gelir sağlayacağıi çin ilk önce KÇÖ’ye

başvurulmasının, işçinin faydalanamaması durumunda NÜD’ne
başvurulmasının daha doğru olacağını düşünmekteyiz. 



Ücretsiz İzne Ayrılarak Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanan İşçiyi 
İşverenin Fiilen Çalıştırdığının Tespiti Halinde Sonuç Ne Olur?
Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen 

çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve 
çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık      
brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır  
Ayrıca işçiye ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek 

kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir .



15.03.2020 Sonra İşten Ayrılmış Ve İşsizlik Maaşı Alamayanlar 
NÜD’den Nasıl Faydalanacaklar ?
Eğer işçi, işten çıkışı gerçekleştikten sonra İŞKUR’a işsizlik ödeneği 

için  bir başvuru yapmış  ve işsizlik ödeneği BAĞLANMAMIŞ ise  
işçinin başka bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Eğer işçi işsizlik ödeneği alabilmek için  İŞKUR’a bir başvuru 
yapmamış ise, İŞKUR veya e-devlet sistemi üzerinden başvuru 
yapması gerekmektedir



İstifa, Emeklilik, Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Fesih 
Yasağı Kapsamında Mıdır? 

İstifa ve emeklilik gibi işçinin tek taraflı iradesi ile karar vereceği çıkışlar işçi 
çıkarma yasağına engel teşkil etmeyecektir. 

Yine Belirli Süreli Sözleşme ve İşin Sona Ermesi gibi durumlarda çıkış 
yasağına engel olmayacaktır.



Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanlar İle 10 Günden Fazla 
Sürelerle Çalışanlar NÜD Ve KÇÖ den Faydalanabilir Mi ? 

Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlardan işsizlik sigortası primi 
kesildiğinden dolayı NÜD ve KÇÖ den faydalanır. 

Ancak; 10 günden az çalışanlardan işsizlik sigortası primi kesilmediğinden 
dolayı NÜD ve KÇÖ faydalanamazlar. 



Aynı İşyerinde Çalışan,  Ücreti Ve Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru 
Tarihi Aynı Olan Kişilerin Hesabına Yatan Ödenek Tutarının 
Farklı Olmasının Sebebi Nedir ? 
KÇÖ 12 aylık ortalama SPEK dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu 

çalışanların geçmiş 12 ayda almış oldukları ücretlerede farklılık olabilir.  

Çalışanlardan biri önceden hak edilmiş ve kısmi olarak almış olduğu İşsizlik 
ödeneğinden kalan tutarı alıyor olabilir.



Çağrı Usulü Çalışanlarda Kısa Çalışma Ödeneğinden 
Faydalanılabilir Mi ?
Çağrı Usulü Yapılan İş sözleşmesinde; Taraflar işçinin  Hafta, ay veya yıl gibi bir 

zaman dilimi içinde ne kadar süreyle çalışacağını  belirlemedikleri takdirde, haftalık 
çalışma süresi 20 saat kararlaştırılmış sayılır. Bu durumda haftalık çalışma süresi 20 
saat üzerinden çalışılmayacak süre bildirilerek  KÇÖ’ne başvuru  yapılabilir.

Yine Sözleşmede;  Haftada 12 saat çağrılarak çalışma yapılacağı belirlenmiş ise,  bu 
süreler aylık bazda toplanarak 7,5 saate bölünür ve isabet eden gün kadar KÇÖ’ye
müracaat edilebilir. 



İnşaat Sektöründe İşin Bitimi Veya İşyerinin Kapanması 
Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçiler İçin Fesih Yasağı Uygulanır Mı?
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Türkiye İnşaat 
Sanayicileri İşveren Sendikasının Konu ile ilgili sorusuna 11.5.2020 
tarihinde verdiği cevapta «işyerinin kapanması ve işin sona ermesi» 
hallerinin fesih yasağı kapsamında değerlendirilmediğini bildirmiştir.



16 Mart Tarihinde KÇÖ’ne Başvuru Yapıldı, Dönüş Olmadığı 
İçin SGK Bildirgesi 30 Gün Üzerinden Verildi. Başvuru Olumlu 
Sonuçlandı Ve Mart Ayı İçin 8 Gün KÇÖ Çalışanın Hesabına 
Yattı. Bu Durumda Bordro Ve Bildirgeyi Düzeltmek Gerekir Mi ? 
 Bir yöntem olarak düzeltilebilir, ancak bu oldukça riskli olur. Ceza ve teşvik 

iptalleri ile karşı karşıya kalınabilir, bu nedenle önermiyoruz !!! 
 Diğer bir yöntem olarak İŞKUR a para iade edilebilir. 
 Başka bir yöntem olarak, İŞKUR a dilekçe verilerek 8 gün Nisan veya Mayıs    

ayı ödemesinden mahsup ettirilir. 



İşletme Kısa Çalışmayı Sonlandırdığı Takdirde İşkur Ve  
Çalışanlara Yazılı Bildirim Yapılması Gerekir Mi ? 
İşletme, İşkur’a ve Çalışanlarına  6 iş günü öncesinden  yazılı 
olarak bildirim yapacaktır.  



4857 / Geçici 10. Md Kapsamında 17.04.2020 Tarihinden Sonra 
Zorlayıcı Sebep İle Ücretsiz İzne Çıkardığımız İşçiler İçin Nakit 
Ücret Desteğine Başvurduğumuzda 7 Gün Yarım Ücret Ödenir Mi?
 17/04/20 ve sonrasında ücretsiz izne çıkartılıyor ise, hayır ödenmez.
 17/04/20 Öncesinde ücretsiz izin uygulamasına gidilmiş ise; 

• Eğer işçinin isteğine dayanarak ücretsiz izin uygulmasına gidilmiş ise, hayır 
ödenmez.

• Eğer işçi çalışmak istiyor, ancak işveren zorlayacı nedenle iş veremiyorsa
7 günlük yarım  ücret ödenecektir. 



Covid 19 İş Kazası Sayılır Mı ? 
Covid 19,  Sağlık çalışanları dışında iş kazası sayılmaz.  



İşyeri Merkezinde Çalışma Yürüten Bir İşyeri, Covid
19 Sürecinde Uzaktan Çalışma Yöntemini Kullanarak 
Faaliyetini Sürdürmektedir. Evden Çalışılan Bu 
Dönem İçin Uzaktan Çalışma Kapsamında İş 
Sözleşmesine Ek Bir Protokol Veya Güncelleme 
Yapılması Gerekir Mi ? 



UZAKTAN ÇALIŞMA NEDİR ? 
İşçinin iş görme edimini evinde veya teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında
yerine getirmesidir. (4857/ 14-4 )
Eğer öteden beri var olan İş  sözleşmesinde “uzaktan çalışma” ile ilgili bir            
düzenleme yapılmamış  ise, bu uzaktan çalışma fiili sözleşmede esaslı bir             
değişlik olarak kabul edilmektedir.
İşveren çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye                          
yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. 
Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 işgünü içinde yazılı   
olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.



UZAKTAN ÇALIŞMA NEDİR ?
 Eğer, öteden beri var olan İş  sözleşmesinde “uzaktan çalışma” ile ilgili bir düzenleme   

yapılmış  ise,  güncelleme veya ek protokol yapılmasına gerek yoktur. 
Uzaktan çalışan işçiler, sözleşmenin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme           

tabi tutulamazlar. 
İşverenin uzaktan çalışma yönteminde de  İş Sağlığı Ve Güvenliği açısından gerekli        

tedbirleri alma ve bu konuda çalışanı bilgilendirme sorumluluğu devam etmektedir.
İş sözleşmesinde işin görüleceği yer hükmünde değişiklik hakkı düzenlenmemiş                  

ise,     İşveren işçiyi veya işçi işvereni uzaktan çalışmaya zorlayamaz



’’ Bilgi; Yeni Çağın Nükleer Silahıdır ’’GS

Teşekkürler… 


