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COVID-19: Application Period for Short-Term Working and Short-Term Working 
Allowance Extended 
 
Recent Development 
  
The Presidential Decisions Nos. 3316 and 3317 published in the Official Gazette No. 31343 on 23 
December 2020 extend the application deadline for short-term working due to COVID-19 to 31 January 
2021 and the short-term working allowance to 28 February 2021. 
  
What Do the Presidential Decisions Say?  
 
Application Deadline for Short-Term Working 
  
The deadline for short-term working applications due to COVID-19 ended on 30 June 2020. The 
Presidential Decision No. 3238 extended this deadline to 31 December 2020, and the Presidential Decision 
No. 3316 further extends the application deadline to 31 January 2021. In other words, employers who did 
not/do not apply for short-term working before 30 June 2020 or between 1 December 2020 and 31 
December 2020 but who would like to implement short-term working due to COVID-19 can apply to the 
Turkish Employment Institution between 1 January 2021 and 31 January 2021. 
  
Short-Term Working Allowance 
  
The period for short-time working allowance for workplaces that applied for short-term working until 31 
December 2020 (inclusive)  is extended to 28 February 2021, based on the same principles of the previous 
extensions. The new extension period will start at the end of the last two-month extension period. 
  
Conclusion 
 
The COVID-19 pandemic has substantially affected Turkey and working life practices in Turkey. The state 
continues to implement certain practices to support employers and protect employees. We recommend that 
employers closely monitor all legal changes regarding the COVID-19 pandemic. 
  
Please stay up to date with further developments through the Esin Attorney Partnership 
Coronavirus Helpdesk. 
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COVID-19: Kısa Çalışma İçin Başvuru Süresi ve Kısa Çalışma Ödeneği Uzatıldı 
 

Yeni Gelişme  
 
23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararları, COVID-19 kaynaklı kısa çalışma için başvuru süresini 31 Ocak 2021 tarihine kadar, kısa çalışma 
ödeneğini ise 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatmaktadır. 
 
Cumhurbaşkanı Kararları Neleri Düzenliyor? 
 
Kısa Çalışma için Başvuru Süresi 
  
COVID-19 kaynaklı kısa çalışma için başvuru süresi 30 Haziran 2020 tarihinde son bulmuştu. 3238 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı bu süreyi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatmıştı ve 3316 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı, başvuru süresini 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatmaktadır. Bir diğer ifadeyle, 30 Haziran 2020 
tarihinden önce veya 1 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında kısa çalışma için başvuru 
yapmamış ve fakat COVID-19 nedeniyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenler, 1 Ocak 2021 ile 31 
Ocak 2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’na başvurabilecektir. 
  
Kısa Çalışma Ödeneği 
  
31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil olmak üzere) kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olan işyerleri 
için kısa çalışma ödeneğinin süresi, önceki uzatmalarda uygulanan aynı esaslar çerçevesinde, 28 Şubat 
2021 tarihine kadar olmak üzere uzatılmaktadır. Yeni uzatma süresi, iki aylık son uzatma süresinin 
bitiminden itibaren başlayacaktır. 
 
Sonuç  
 
COVID-19 salgını, Türkiye'yi ve Türkiye'deki çalışma yaşamına dair uygulamaları esaslı bir şekilde 
etkilemiştir. Devlet, işverenlere destek olmak ve çalışanları korumak amacıyla bazı uygulamaları yürürlüğe 
koymaya devam etmektedir. İşverenlerin COVID-19 salgınına ilişkin gelişmeler oldukça konu ile ilgili tüm 
hukuki değişiklikleri yakından takip etmelerini tavsiye ederiz. 
 
COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs 
Masası'ndan ulaşabilirsiniz. 
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