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COVID-19: Short-Term Working Allowance 
 
As the 2019 novel coronavirus (COVID-19) continues to spread across the world, the virus has become a 
primary concern for employers in Turkey.  
 
The President of the Turkish Republic delivered a speech on March 18, 2020 where he stated that the 
government will furnish short-term working allowance due to the COVID-19 pandemic, and that the 
application process for short-term working allowance will be facilitated and shortened. 
 
You can use this legal alert to receive cursory information about the short-term working allowance, but as 
the COVID-19 situation evolves, so too will the laws affecting employers. The information in this legal alert 
is presented as of March 24 2020; the high-level guidance in this document is not intended to be 
comprehensive legal advice.  

1. When can the short-term working allowance be provided to employees?  

The Turkish Employment Institution provides short-term working allowance for employees working in 
workplaces whose activities are wholly or partly ceased for at least four weeks (regardless of whether this 
stoppage is continuous or not), or where the weekly working time is reduced temporarily by at least 1/3 due 
to a general financial, sector-based or regional crisis or compelling reasons.  
 
If the workplace activities are ceased or the working time is reduced due to compelling reasons, the short-
term working allowance will be provided one week after the occurrence of the compelling reasons. During 
this one week period, on the other hand, the employer must pay the employee half of their salary. 

2. Does the employer have to apply for the short-term working allowance? 

Yes, the employer must apply to the Turkish Employment Institution for its employees to benefit from the 
short-term working allowance. The respective labor inspectors will evaluate the application and approve or 
reject the application. 

With respect to the COVID-19 pandemic, as of March 23, 2020, employers can file applications for the 
short-term working allowance with the Turkish Employment Institution via e-mail.  
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3. What is the short-term working allowance amount? 

The daily amount of the short-term working allowance is 60% of the average daily gross income of the 
employee, calculated based on the employee's earnings subject to social security premiums in the last 12 
months. The monthly amount of the short period working allowance cannot exceed 150% of the monthly 
minimum gross salary, which is currently TRY 2,943.  
 
The short-term working allowance is provided on a monthly basis to compensate the employee for the 
hours that the employee does not work during the short-term working period.  
 
The Presidency of the Turkish Republic is authorized to determine whether the short-term working 
allowance will be deducted from the employees' unemployment insurance pay entitlements. 

4. How long will the short-term working allowance be provided to employees? 

The short-term working allowance is provided to employees during the short-term working period. In any 
case, the allowance is provided for a term of maximum three months, and the Presidency of the Turkish 
Republic is authorized to extend this term to six months.  
 
 
 

COVID-19: Kısa Çalışma Ödeneği 
 
2019 Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını tüm dünyaya yayılmaya devam ederken virüs Türkiye'de 
işverenlerin temel bir endişesi haline gelmiş bulunmaktadır.  
 
Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı 18 Mart 2020 tarihli konuşmasında, kısa çalışma ödeneğinin 
COVID-19 sebebiyle devreye alınacağını ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için gereken 
süreçlerin kolaylaştırılacağını ve hızlandırılacağını belirtmiştir.  
  
Bu bilgi notunu kısa çalışma ödeneği hakkında özet niteliğinde bilgi almak amacıyla kullanabilirsiniz, ancak 
COVID-19'a ilişkin gelişmeler oldukça, işverenleri ilgilendiren mevzuatta da değişiklikler olabilecektir. Bu 
bilgi notunda yer alan bilgiler 24 Mart 2020 tarihi itibariyle günceldir. Bilgi notunda yer alan özet niteliğindeki 
bilgiler konu hakkında kapsamlı hukuki tavsiye olarak nazara alınmamalıdır.  

1. Kısa çalışma ödeneği hangi hallerde çalışanlara temin edilebilmektedir?  

Türkiye İş Kurumu, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık 
çalışma sürelerinin geçici olarak en az 1/3 oranında azaltılması veya (süreklilik koşulu aranmaksızın) 
işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde çalışanlara kısa 
çalışma ödeneği temin etmektedir. 
 
İşyerindeki faaliyetin zorlayıcı sebeplerle durdurulması veya çalışma sürelerinin zorlayıcı sebeplerle 
azaltılması sebebiyle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği zorlayıcı sebeplerin ortaya 
çıkmasından bir hafta sonra temin edilmeye başlayacaktır. Söz konusu bir haftalık süre boyunca ise 
işverenin çalışanlarına ücretlerinin yarısını ödemesi gerekmektedir. 

2. İşverenler, kısa çalışma ödeneği için başvuru yapmak zorunda mıdır? 

Evet, çalışanlarının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmeleri için işverenlerin Türkiye İş Kurumu'na 
başvurmaları gerekmektedir. İlgili iş müfettişleri başvuruyu inceleyecek ve başvuruyu kabul veya 
reddedecektir. 
 



 

 

COVID-19 salgını kapsamında, kısa çalışma ödeneğine dair başvuruların 23 Mart 2020 itibariyle Türkiye İş 
Kurumu'na e-posta yoluyla yapılması mümkündür.  

3. Kısa çalışma ödeneğinin tutarı nedir? 

Günlük kısa çalışma ödeneği, çalışanın son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan 
günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Kısa çalışma ödeneğinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt 
tutarının (aylık asgari ücretin brüt tutarı hâlihazırda 2.943 Türk Lirası'dır) %150’sini geçemez.  
 
Kısa çalışma ödeneği, çalışanın kısa süreli çalışma boyunca çalışmadığı süreler için aylık olarak ödenir.  
 
Kısa çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.  

4. Kısa çalışma ödeneği çalışanlara ne kadarlık bir süre boyunca temin edilir? 

Kısa çalışma ödeneği kısa çalışma süresi boyunca ve her halükarda en fazla üç aylık bir süre boyunca 
ödenir. Kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
yetkilidir. 




