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SİRKÜLER NO:  2021/23 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE 

1- Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.  

    23.04.2021 tarihli 31463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3910 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı gereği kısa çalışma ödeneğinin süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.  

Yeni yapılan düzenleme ile kısa çalışma ödeneği 1 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 

30 Haziran 2021 kadar  uzatıldı. Bu kapsamda da 31 Ocak 2021 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine 

başvurmuş ve 31 Mart tarihine kadar da ödenekten yararlanmış işyerleri; nisan, mayıs, haziran 

aylarında kısa çalışma ödeneği almaya devam edecek. 

 

İşveren, 31 Ocak tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurduğu çalışanlar için haziran 

sonuna kadar ödenek alabilecek. Kısa çalışma ödeneğine yeni başvuru kabul edilmeyecek. 31 Ocak 

tarihinden sonra işe alınan kişiler varsa bu kişiler için ödenekten yararlanılamayacak. 

 

31 Mart tarihine kadar kısa çalışma ödeneği hakkı bulunan ancak bir nedenden dolayı kısa 

çalışmaya ara vermiş işverenler de haziran sonuna kadarki uzatmadan yararlanabilecek. 

 

Daha önce kısa çalışma ödeneğine hangi çalışma süreleri ve hangi çalışanlar için 

başvurulmuşsa aynı şartlarda haziran sonuna kadar devam edilecek. Kısa çalışma sürelerinde ve 

çalışan sayılarında değişiklik yapılmayacak. Uzatmadan yararlanacak işyerlerinin yeniden başvuru 

yapmasına gerek olmayacak, İŞKUR otomatik olarak süreyi uzatacak. 

 

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için kısa çalışma süresince işçi çıkartılmaması 

gerekiyor. Bu kapsamda işçi çıkaran işyerleri, kısa çalışma ödeneğindeki uzatmadan 

yararlanamayacak ve kısa çalışma uzatma işlemi de İŞKUR tarafından iptal edilecek. 

 

31 Mart’ta, kısa çalışma ödeneğinin bittiği süre sonrası çalışanını ücretsiz izne gönderen ve bu 

kapsamda da ücretsiz izin desteği, bir başka ifadeyle nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanların 

kısa çalışmada süre uzatımından yararlanabilmesi için nakdi ücret desteğinin iptal edilmesi gerekiyor. 

Çalışan hem ücretsiz izinde olup nakdi ücret desteği ve aynı zamanda kısa çalışma ödeneğini aynı 

anda alamaz. 

 

2- Sanayi Sicil Belgesi Yıllık İşletme Cetveli Bildirimi   
  

  6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Sanayi sicil belgesi olan işletmeler Yıllık İşletme 

Cetvellerini 30 Nisan 2021 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir.  

 

         Saygılarımızla. 
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