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NORMAL
Sayı : E-35889452-002.242-020194
Konu : Olağanüstü Hal Kapsamında Çalıma ve Sosyal

Güvenlik Alanında Yapılan Düzenlemeler Hk

ODALARIMIZA ( 2023/19 ) SAYILI GENELGE
İlgi : Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığı'nın 22.02.2023 tarihli ve
84970893-482.1-104/23 sayılı yazısı.

Üst kuruluşumuz TESK Genel Başkanlığı'nın (ilgi) genelgesinde;"Bilindiği üzere, 22 Şubat 2023
tarih ve 32112 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (125 sayılı ) ile; 6785
sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik
alanında bazı tedbirler alınmıştır.
Buna göre,
1- Kısa çalışma uygulamasına ilişkin tedbirler:
Olağanüstü hal süresince depremlerin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle işverenlerin
Türkiye İş Kurumuna yaptıkları kısa çalışma başvuruları için, depremden etkilenme durumuna göre
olağanüstü hal ilan edilen bölgeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek
il/ilçelerde bulunan işyerleri ve/veya deprem sebebiyle yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı
olduğunu belgeleyen işyerleri için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin 4447 sayılı
İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2'nci maddesi kapsamında işverenlerin başvurusu doğrultusunda kısa
çalışma ödeneği verilecektir.
İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden
tahsil edilecektir.
2-İstihdamın korunmasına ilişkin tedbirler:
- Olağanüstü hal ilan edilen illerde her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren olağanüstü hal süresince ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri
sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple
kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım
işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından fesh edilemeyecektir.
- Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline,
sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince
belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para
cezası uygulanacaktır.
3- Nakdi ücret desteği sağlanmasına ilişkin tedbirler:
- Olağanüstü hal ilan edilen illerde; 6/2/2023 tarihi itibarıyla iş sözleşmesi bulunan işçilerden,
işvereni tarafından; 4447 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında depremlerin etkilerinden
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kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurusuna istinaden yeni bir hak sahipliği
oluşmayanlar ile 6/2/2023 tarihi ve sonrasında 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının
(e) bendi kapsamında depremlerin etkilerinden kaynaklı işyerinin kapanması veya kapatılması sebebiyle
iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanun kapsamında yeni bir işsizlik ödeneği hak sahipliği
oluşmayanlara, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve varsa
daha önce başlatılabilecek durumda olan hak sahipliklerinden kalan süreler tamamlandıktan sonra, kısa
çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre kadar olağanüstü hal süresini geçmemek
üzere İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 133,44 Türk lirası nakdi ücret desteği verilecektir.
- Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel
sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına
girmeyenler, aynı Kanunun 60 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık
sigortalısı sayılacak ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri İşsizlik Sigortası Fonundan
karşılanacaktır.

- İşverenin gerçeğe aykırı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi İle birlikte
işverenden tahsil edilecektir.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını
belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir.
Olağanüstü hal süresince Sosyal Güvenlik Kurumunca Kurum bütçesinden finansmanı sağlanacak sağlık
hizmetleri ile ilgili tedbirleri almaya, usul ve esasları belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir. Bu
kapsamda yapılacak harcamalar Sosyal Güvenlik Kurumunun bütçesinden karşılanacaktır."
Denilmektedir.

Konunun ilgili esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda;

Gereğini önemle rica ederiz.

e-imzalıdır e-imzalıdır
Mehmet GÜNDOĞAN Hüseyin AR
Genel Sekreter Başkan Vekili


