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ACIMIZ SONSUZ

DAYANIŞMAYLA ACILARIMIZI HAFİFLETECEĞİZ
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T Ü R M O B

Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan COVID-19 
virüsü hepimizi etkisi altına alarak can kayıplarına 

neden olmaktadır. Dünyada ve ülkemizde Korona virüsü 
toplumun tüm kesimlerini etkilemektedir. 

Korona virüs nedeniyle tedavisi devam edenlere acil şifalar, 
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Virüsten etkilenen bazı meslektaşlarımız maalesef 
aramızdan ayrıldı. Hayatını kaybeden meslektaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı 

diliyoruz. 

TÜRMOB hayatını kaybeden meslektaşlarımızın ailelerinin 
acılarını hafifletmek için gereken her türlü dayanışmayı 

gösterecektir. 
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Toplumsal yaşamın ve sosyal devlet olmanın 
olmazsa olmazı olan sosyal güvenliğin 
ülkemizdeki temel direğini Sosyal Güvenlik 
Kurumu oluşturmaktadır. Bu Kurumumuzun 
başarısı ve etkinliği toplumun hemen hemen 
tamamını etkilemektedir. Bu kadar önemli 
olan Sosyal Güvenlik Kurumunun sigortalılarla 
arasındaki bağı meslektaşlarımız kurmaktadır. 
TÜRMOB ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ve bağlı kurumları ile uyum içerisinde 
çalışması ve ortak çalışmalara imza atması kurum 
ve uygulama başarısı açısından son derece 
önemlidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığımızı, SGK ve İŞKUR’un değerli yöneticileri 
ve bürokratlarını, iş birliği içerisinde çalışmalarından ve 
gösterdikleri çözüm odaklı yaklaşımdan dolayı kutluyorum.
Bakanlık ve kurumlarımızla iş birliği içerisinde başarılı çalışmalara 
imza atmaya devam ediyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ni temsilen Rıfat Hisarcıklıoğlu, TÜRMOB Yönetim Kurulu ve 
Bakanlık bürokratları ile tüm Türkiye’den 8 YMM ve 72 SMMM Oda 
Başkanın katılımı ile ana konusunu kısa çalışma ödeneği işlemleri 
ile karantina döneminde alınabilecek mali tedbirler konulu bir 
elektronik toplantı gerçekleştirdik.
Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında 
oldukça verimli bir çalışma gerçekleştirdik. Yazılı olarak 
sunduğumuz görüşleri karşılıklı değerlendirme imkanı bulduk. 
Duyarlı yaklaşımından dolayı başta Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’a, TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu’na, bürokratlara ve Oda başkanlarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum.
Sağlıklı mutlu günler diliyorum.

Kısa çalışma ödeneği ve uygulama

Emre KARTALOĞLU
TÜRMOB Genel Başkanı
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Editörden

Korona virüs salgını yaşadığımız bugünlerde sosyal 
güvenliğin önemi bir kez daha net bir biçimde ortaya 
çıkmıştır. Sosyal güvenlik, toplumun tüm bireylerinin 
sosyal risklere karşı korunması, gerekli önlemlerin 
alınması ve doğabilecek zararların karşılanmasını 
amaçlamaktadır.
Toplumsal yaşamın ve sosyal devlet olmanın 
olmazsa olmazı olan sosyal güvenliğin ülkemizdeki 
temel direğini Sosyal Güvenlik Kurumu 
oluşturmaktadır. Bu Kurumumuzun başarısı 
ve etkinliği toplumun hemen hemen tamamını 
etkilemektedir. Çalışma hayatının ve sigortalıların 

kamu ile arasındaki bağı meslektaşlarımız 
kurmaktadır. TÜRMOB, Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığımız ve SGK’nın uyum içerisinde 
çalışması ve ortak çalışmalara imza atması kurum ve uygulama başarısı 
açısından son derece önemlidir.
Korona virüsle (covid-19) mücadele kapsamının sonucu olarak, dünyada 
ve ülkemizde birçok sektörde ekonomik daralma ve yine birçok işçinin 
çalıştığı işyerlerinde çalışma hayatında küçülmeler meydana gelmiştir. 
Bütün bu şartlardan dolayı ekonomik sıkıntı çeken ve işyerindeki çalışma 
hayatında daralma meydana gelen işverenlerimiz 4447 sayılı Kanunun 
Ek-2 inci maddesindeki kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmekteler. 
Kısa çalışma ödeneği konusunda gerçekleştirmiş olduğumuz 
çalışmamızda, bürokrasinin azaltılması, işlemlerin basitleştirilmesi, 
ödeneğin amacına uygun olarak gerçekleşmesi, uygulamada yaşanan 
sorunların çözümü ortak talepler oldu. Bu beklentilerin karşılanması ile 
kısa çalışma ödeneğinde hedeflenen amaca ulaşılmış olacak.
Uygulamanın başarısı için ortaya çıkan sıkıntı ve çözümleri ele aldığımız 
bu çalışmamızı hazırladığımız Bizden Haberler Dergimizin Özel Sayısı ile 
sizlerin bilgisine sunuyoruz.
Sağlıklı günler diliyorum.

Kısa çalışma ödeneği ve uygulamacıların önerileri

Yahya ARIKAN
TÜRMOB Genel Sekreteri
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Bakan Yardımcısı Ahmet 
Erdem,  TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TÜRMOB Başkanı 
Emre Kartaloğlu, SGK Başkanı 
İsmail Yılmaz, İŞKUR Genel 
Müdürü Bekir Aktürk, Sigorta 
Primleri Genel Müdürü Savaş 
Alıç, TÜRMOB Genel Sekreteri 

Yahya Arıkan, TÜRMOB Genel 
Saymanı Levent Demiröz, 
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyeleri 
Dr. Masum Türker, Prof. Dr. Ercan 
Bayazıtlı, Rıfat Nalbantoğlu, 
YMM ve SMMM Oda Başkanları 
video konferans yöntemiyle 
Kısa Çalışma Ödeneği’ni 
değerlendirdi.

Kısa çalışma ödeneği 
uygulama sorunları görüşüldü
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Video konferansa; Adana YMM 
Oda Başkanı Kemal Altunay, 
Ankara YMM Oda Başkanı 
Ahmet Şahin Savcı, Antalya 
YMM Oda Başkanı Mehmet Şani, 
Bursa YMM Oda Başkanı Kemal 
Tığoğulları, Eskişehir YMM Oda 
Başkanı Halil Cabar, Gaziantep 
YMM Oda Başkanı Mehmet Tekin 
Alpay, İstanbul YMM Oda Başkanı 
Vehbi Karabıyık, İzmir YMM 
Oda Başkanı Selahattin Karakaş, 
Adana SMMM Oda Başkanı 
Turğut Telli, Adıyaman SMMM 
Oda Başkanı Mehmet Murat 
Koca, Afyonkarahisar SMMM 

Oda Başkanı Serhat Gümüş, 
Alanya SMMM Oda Başkanı 
Kerim Gökçeoğlu, Amasya 
SMMM Oda Başkanı Asım Sözer, 
Ankara SMMM Oda Başkanı 
Ali Şahin, Antalya SMMM Oda 
Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, 
Artvin SMMM Oda Başkanı 
Serdar Yazgan, Aydın SMMM 
Oda Başkanı Rıza Yörüyen, 
Balıkesir SMMM Oda Başkanı 
Ertuğ Aslan, Bartın SMMM Oda 
Başkanı Mustafa Fındık, Batman 
SMMM Oda Başkanı Hayrettin 
Başaran, Bilecik SMMM Oda 
Başkanı Ertuğrul Açıkgöz, Bitlis 
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SMMM Oda Başkanı Barış 
Müştakhan, Bodrum SMMM 
Oda Başkanı Barış Erdoğan, 
Bolu SMMM Oda Başkanı Yüksel 
Ceylan, Burdur SMMM Oda 
Başkanı Serkan Vurgun, Bursa 
SMMM Oda Başkanı Doğan 
Yılmaz, Çanakkale SMMM 
Oda Başkanı Hüseyin Soykan, 
Çankırı SMMM Oda Başkanı 
Hüseyin Yakar, Çorlu SMMM 
Oda Başkanı İbrahim Otsekin, 
Çorum SMMM Oda Başkanı 
Ali Can Doğan, Denizli SMMM 
Oda Başkanı Adnan Selçuk, 

Diyarbakır SMMM Oda Başkanı 
Mustafa Vural, Düzce SMMM 
Oda Başkanı Cem Yıldırım, 
Edirne SMMM Oda Başkanı 
Enver Çevik, Elazığ SMMM Oda 
Başkanı Cemal Şimşek, Erzincan 
SMMM Oda Başkanı Zeki Polat, 
Eskişehir SMMM Oda Başkanı 
Neşet Ertoy, Fethiye SMMM Oda 
Başkanı Yılmaz Köse, Gaziantep 
SMMM Oda Başkanı Hakan 
Özseven, Giresun SMMM Oda 
Başkanı Fikri Çalcalı, Gümüşhane 
SMMM Oda Başkanı Hüseyin 
Özdemir, Hatay SMMM Oda 
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Başkanı Tahsin Kırık, Isparta 
SMMM Oda Başkanı Hüseyin 
Karaca, İskenderun SMMM 
Oda Başkanı Merih Hasan 
Yıldırım, İstanbul SMMM Oda 
Başkanı Yücel Akdemir, İzmir 
SMMM Oda Başkanı Vedat 
Adak, Kahramanmaraş SMMM 
Oda Başkanı Atilla Sarıyıldız, 
Karabük SMMM Oda Başkanı 
Atakan İrken, Karaman SMMM 
Oda Başkanı Arif Toktaş, Kars 
SMMM Oda Başkanı Turgut 
Güzey, Kastamonu SMMM Oda 
Başkanı Yaşar Özdemir, Kayseri 

SMMM Oda Başkanı Ali Yedikaya, 
Kırıkkale SMMM Oda Başkanı 
Cemal Şen, Kırklareli SMMM 
Oda Başkanı Faruk Azabağaoğlu, 
Kırşehir SMMM Oda Başkanı 
Özgür Albayrak, Kocaeli SMMM 
Oda Başkanı Mustafa Taşpınar, 
Konya SMMM Oda Başkanı 
Abdil Erdal, Kütahya SMMM 
Oda Başkanı Halil Hamzaoğlu, 
Malatya SMMM Oda Başkanı 
Nuh Boyraz, Manavgat SMMM 
Oda Başkanı Nezih Özgenç, 
Mersin SMMM Oda Başkanı 
Ersin Gökgün, Muğla SMMM 
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Oda Başkanı Servet Evran, Muş 
SMMM Oda Başkanı Murat 
Kayhan Güngör, Nevşehir SMMM 
Oda Başkanı Şerafettin Arslan, 
Niğde SMMM Oda Başkanı 
Hikmet Bekil, Ordu SMMM Oda 
Başkanı Bahadır Baş, Osmaniye 
SMMM Oda Başkanı Seydi 
Gülsoy, Rize SMMM Oda Başkanı 
Ali Fuat Çakmakçı, Sakarya 
SMMM Oda Başkanı Ertuğrul 
Kocacık, Samsun SMMM Oda 
Başkanı Dilaver Öğütcü, Sinop 
SMMM Oda Başkanı Hayrettin 
Akça, Sivas SMMM Oda Başkanı 
Özcan Binay, Şanlıurfa SMMM 

Oda Başkanı Mustafa Karadağ, 
Tekirdağ SMMM Oda Başkanı 
Nedim Arslan, Tokat SMMM Oda 
Başkanı Turan Çelik, Trabzon 
SMMM Oda Başkanı Mehmet 
Pehlivan, Uşak SMMM Oda 
Başkanı Mustafa Mıdık, Van 
SMMM Oda Başkanı İbrahim 
Şahin, Yalova SMMM Oda 
Başkanı Bülent Keğaz, Zonguldak 
SMMM Oda Başkanı Tahsin 
Erdem katıldı. 

Video konferansın ana 
gündemini kısa çalışma 
ödeneği işlemleri ile karantina 
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döneminde alınabilecek mali 
tedbirler oluşturdu. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa 
çalışma ödeneğine 1,5 milyonun 
üzerinde başvuru olduğunu, 
günlük 100 bin adet başvuruya 
cevap verilmeye çalışıldığını, şu 
ana kadar başvuruların yaklaşık 
yüzde 1’inin ret edildiğini 
ifade etti. Selçuk, kısa çalışma 
ödeneği başvuru şekli ve başvuru 
şartları hakkında bilgi vererek, 
kısa çalışma ödeneğine, “kolay 
çalışma ödeneği” şeklinde 
yaklaştıklarını ifade etti. Selçuk, 
Sosyal Güvenlik Kurumu internet 

sitesine kısa çalışma ödeneği 
ile ilgili açıklama metinlerin 
eklendiğini, İŞKUR internet 
şubesi altında çalışan KÇÖ 
Portalının tamamlandığını ve en 
kısa zamanda devreye alınacağını 
kaydetti. 

TÜRMOB Genel Başkanı Emre 
Kartaloğlu konuşmasının başında 
hayatını kaybeden meslek 
mensuplarına başsağlığı diledi. 
Kartaloğlu, “Evde kalamayan, 
görevinin başında olan yaklaşık, 
çalışanlarıyla birlikte  500 bin 
kişi olan meslek mensupları, 
bu süreci en olumlu haliyle 
atlatmak, devletimizin ve 
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milletimizin yanında olmak için 
ellerinden geleni yapmaktadır” 
dedi. 

Yaşanan sıkıntılı süreçte 
alınan tedbirlerden en çok 
mali müşavirler etkilendiğine 
işaret eden Kartaloğlu, “Mali 
Müşavir ve çalışanları olarak 
üstün gayretler ile evlerinde 
kalmayarak süreci takip edip, 
tüm mevzuat değişikliklerini 
mükelleflerini bilgilendirip, 
uygulamaya çalışmışlardır. 
Burada iş takibi, evrak takibi, 
başvuru ve sonuçlandırma 
aşamalarında büyük gayret serf 

etmişlerdir. KÇÖ de ise bizler 
Mali Müşavirler olarak çok fazla 
soru ve problemler ile karşılaştık” 
dedi. 

Kartaloğlu ayrıca, uygulamada 
karşılaşılan sorunlar ve çözüm 
önerileri hakkında Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na ve İŞKUR Genel 
Müdürlüğü’ne yazılı olarak 
bildirilen konular hakkında da 
detaylı bilgi verdi. Kartaloğlu, 
kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanma talebi kabul edilen 
işverenlerin işçilerine yapılacak 
ödemelerin PTT veznelerinden 
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değil de başvuru formunda 
belirtilecek IBAN numaralarına 
gönderilmesinin bu süreçte daha 
sağlıklı olacağını, kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanılan 
dönemde işçiye ilave ödeme 
yapılabilmesi ve başvuru 
koşullarındaki bazı belirsizliklerin 
giderilmesi gerektiğini ifade etti.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
ülke olarak zor bir süreçten 
geçtiğimizi, sıkıntıları yaşayarak 
ve öğrenerek çözeceğimizi, 
istihdamı koruma amaçlı bir 
takım önlemler alındığını bu 
kapsamda KÇÖ yararlanma 

koşullarının iyileştirildiğini, 
başvuru ve sonuçlandırmalarının 
hızlandığını, geçtiğimiz 15 yılda 
yapılan başvurunun son 15 
gün içerisinde yapıldığını  ifade 
etti. Özellikle bu zor süreçte 
işletmelerin beyninin yarısı 
olan meslek mensuplarının 
zorluğu göğüslediğini, kritik 
görevleri üstlendiğini vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, mali müşavirlere, 
muhasebecilere sormadan 
önemli kararlar almadıklarını, 
hem iş dünyasına yol gösterici 
hem de iş dünyası ile devletimiz 
arasında köprü vazifesi 
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üstlendiğini bildirerek meslek 
mensuplarına teşekkür etti.

Konferansa katılan YMM ve 
SMMM Oda Başkanları da 
söz alarak sorunları ve çözüm 
önerilerini dile getirdi. 

Akdeniz SMMM Odaları Platform 
Sözcüsü ve Antalya SMMM 
Oda Başkanı Emrullah Tayfun 
Çavdar, “Bu kadar yoğun talep 
varken İçişleri Bakanlığının 
zorunlu olarak kapattığı işyerleri 
için hiçbir belge istenilmenden, 
inceleme yapılmadan çalışanlara 
ödemenin yapılması gerekir. 
(Bakan Selçuk konuya ilişkin 
olarak “Müracaat esnasında 
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesini 
dilekçelerine ek olarak koyulması 
halinde işlemler daha hızlı 
yapılacaktır.” ifadesini kullandı.)

Başvuruların hızlı bir şekilde 
sonuçlandırılması için 
incelemelerin daha sonraya 
bırakılarak hızlı bir şekilde 
taleplerin yerine getirilmesi 
gerekir. Çalışma süresi 60 günden 
30 güne çekilmeli, 450 gün şartı 
da 360 güne düşürülmelidir. 
İşverenden istenilen kanıtlayıcı 
belge sayısı azaltılmalı, işverenin 

beyanı geçerli sayılmalıdır. Böyle 
bir dönemde mali müşavirlerin 
iş yükü içerisinde bizlerin 
yapacağı eksik ve hatalarda 
idari para cezalarında hassas 
davranılmalı ve ceza yazılmamalı. 
Kısa çalışma ödeneği ileride 
ödenecek işsizlik ödeneğinden 
kesiliyor, Cumhurbaşkanımızın 
bunu kaldırma yetkisi var, 
kaldırılmasını talep ediyoruz. 
Turizm sektöründe askıda olan 
(19 Kod) çalışanlar var bunlar 
için askıda bulunan personelin 
KÇÖ’den yararlanması için 
farklı bir yöntem olarak, 
personelin e-devlet üzerinden 
kişisel olarak müracaat 
ederek KÇÖ’den yararlanması 
değerlendirilmelidir. Çünkü 
oteller tarafından tekrar 
müracaat edilmesi halinde 
sisteme ve kuruma ek yük 
getirecektir. 

Birden fazla işyeri sigorta sicil 
numarasına sahip işyerlerinin 
aynı İŞKUR numarası altında 
işlem görmesi konusunda 
kolaylık sağlanmalıdır. 
Uygulamanın ilk günlerinde 
PTT’ye ödemelerin yapılacağı 
söylenmişse de sonraki duyuruda 
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işçilerin IBAN numaraları 
istenmektedir. Yeniden müracaat 
alınmadan bir çözüm bulunması 
gerekir. Tüm sektörlerin mücbir 
sebepten faydalanmasını 
talep etmekteyiz. KÇÖ talebi 
kabul edildiğinde başvuru 
tarihinden itibaren ilk 7 gün 
işveren tarafından karşılanacak 
olan yarım ücret ödemesinin 
bordroya yansıtılması konusunda 
İŞKUR yasası ile SGK (5510) 
çelişmektedir. Bu uygulamanın 
nasıl olacağı konusunda bir 
açıklama yapılmalıdır. Yeni 
kurulan işyerlerinde veya yeni 
işe başlayan sigortalıların kısa 

çalışma ödeneği için 60 gün 
ve 450 günü doldurmaları 
mümkün değildir. En azından 
zorunlu kapatılan bu nitelikteki 
işyerlerinde işsiz kalan işçiler için 
bir çözüm bulunmalıdır.”

Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
SMMM Odaları Platform Sözcüsü 
ve Van SMMM Oda Başkanı 
İbrahim Şahin, mali müşavirlerin 
evde kalamadığından ve çıkan 
teşviklerden mükelleflerine 
yardımcı olmaya çalıştıklarından 
bürolarına gitmek zorunda 
kaldıklarını, tüm sektörlerin 
mücbir sebep kapsamına 
alınması gerektiğini dile 
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getirerek, “KÇÖ için talep 
dilekçesi dışında evrak 
istenmemeli ve diğer evraklar 
resmi kurumlardan elektronik 
ortamda alınmalı. Esnaf iş kaybı 
belgesi istenilmemeli. KÇÖ 
incelemelerinin kısa sürede 
çözülmesi için iş müfettişlerinin 
yetkisi İŞKUR Müdürlüklerine 
aktarılması daha uygun 
olacaktır. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki bazı 
illerde İŞKUR Müdürlüklerinde 
yeterli personel olmadığından 
başvuru sonuçlarının çok yavaş 
ilerlemektedir. Yeni kurulan 
işyerleri için asgari gün sayısı 
(60/450 gün) şartı kaldırılmalı.”

İç Anadolu SMMM Odaları 
Platform Sözcüsü ve Eskişehir 
SMMM Oda Başkanı Neşet Ertoy, 
KÇÖ başvurusundan başlayıp 
sonuçlanıncaya kadar özellikle de 
bu ödeneği almaya hak kazanan 
veya kazanamayacak olanların 
bordrolarının yapımında ve 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
bildiriminde bir takım sorunlar 
ve belirsizlik yaşandığını 
belirterek, “Tamamen kapanmış 
işyerlerinden işin azaldığını 
kanıtlayıcı, sipariş iptal formları, 

gibi bazı belgeler istenmektedir, 
bunlar gereksizdir. 60 günlük 
sonuçlandırma süresi uzun 
bulunmaktadır ve ödemelerde 
önceliğin hangi sektörler ve 
hangi işyerlerinin öncelikli 
olacağının belirsizdir. Sokağa 
çıkma yasağı kapsamında olan 
personelin, işe gelemediği günler 
için nasıl işlem yapılacağının 
belirsizdir. İŞKUR online 
başvuru sistemini yeni açtı. Yeni 
müracaatlar buradan yapılacak, 
eski müracaatlar bu sistemden 
tekrar giriş yapılacak mı? Kısa 
çalışma ödeneğinde, işveren 
tarafından ilk 7 gün yarım ücretin 
prim bildirgesinde bildirilmesi, 
sonrasında ise kısa çalışma 
ödeneğine hak kazanamadığı 
durumlarda, prim bildirgesinin 
nasıl düzeltilecektir. Personel 
ücretlerinin, KÇÖ tutarından 
sonraki kalan kısmını işveren 
işçiye çalıştırmadan öderse, 
KÇÖ’nde soruna yol açar mı? 
Açmazsa prim bildirgelerinde 
nasıl gösterilecektir? Prim 
ödemeleri uzamış olsa da, prim 
bildirgelerinin verilmesinde bir 
erteleme olacak mı? MUHSGK 
birleşmesinin iptal edilmesi 
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gerekmektedir. (Bakan Selçuk 
konuyla ilgili olarak; “MUHSGK 
birleşmesi devam edecek, alt 
yapı hazır, eksiklikleri tamamlayıp 
daha kolay hale getirmeye 
çalışıyoruz.” dedi.) Tüm 
sektörlerin mücbir sebep halinde 
sayılması gerekmektedir.”

Ege Odaları adına  İzmir 
SMMM Oda Başkanı Vedat 
Adak, 65 yaş üzeri ve kronik 
rahatsızlığı olan çalışanlarında 
KÇÖ’den yararlanması için 
çözüm bulunması gerektiğini, 
bu durumda olanların sıhhi 
raporlu sayılması durumunda 
mağduriyetlerinin giderileceğini 
kaydetti. Adak, “KÇÖ’den 
yararlanan işverenlerden 
işçilere normal şartlarda 
ödeyeceği maaş ile KÇÖ’den 
aldığı tutarların farkını ödemek 
isteyenlerin olduğunu, bu 
tutarların bordroda gösterilerek 
bu tutarlardan vergi ve prim 
alınmaması gerektiğini, başvuru 
yapılıp bordro verildikten 
sonra KÇÖ kabul edilmezse ne 
olacaktır? (Bakan Selçuk soru 
üzerine “SGK sitesine bilgi notu 
konuldu, 0 gün üzerinden kazanç 

bildirilebileceği, eksiklik varsa 
düzeltmeler dilekçe ile müracaat 
edilerek İPC uygulanmadan 
kabul edilecek” ifadesini 
kullandı.). Adak, “Kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanan işçilerin 
daha sonra kendileri istemeleri 
halinde hizmet borçlanması 
yapabilme imkanı tanınması 
gerekmektedir. KÇÖ portalı açıldı, 
buradan yapılan başvuruların 
takibi yapılıyor ancak daha önce 
mail yoluyla yapılan başvurular 
buradan takip edilemiyor, Bursa 
İŞKUR Müdürlüğü bu durum 
için takip imkanı sağlamıştır, 
bu imkanın tüm yurtta 
sağlanmalıdır. 6736-7143 ve 
diğer taksitlendirmeler haziran 
ayına kadar olan taksitleri 6 ay 
ileriye ertelenmeli, işverenlere  
hibe veya  kredileri verilmeli. 
Covid-19 pozitif çıkan işçiler 
için iş kazası ve meslek hastalığı 
kapsamında değerlendirilip 
değerlendirilmeyeceği 
belirlenmeli. (Bakan Selçuk 
konuyla ilgili olarak, kesinlikle 
iş kazası ve meslek hastalığı 
sayılmayacağı söyleyerek, 
bununla ilgili yazı gönderildiğini 
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belirtti.) Her sektör mücbir sebep 
kapsamına alınmalı.”

Marmara ve Karadeniz SMMM 
Odaları Platform Sözcüsü ve 
İstanbul SMMM Oda Başkanı 
Yücel Akdemir, “Kamunun 
başlattığı sosyal devlet ilişkisinin 
hayata geçirilmesine, kamunun 
finansmanına, iş dünyasının 
hayatına devam etmesine 
katkı sunuyoruz. İş yükümüz 
iki katına çıktı ve bunun maddi 
karşılığı yok. Tamamen meslek 
aşkı ve memleket sevdası ile 

yapıyoruz” dedi. Akdemir, 
“İŞKUR KÇÖ interaktif ekranlar 
açıldı ancak yeterli değil, 
geliştirilmeli tüm işlemler 
ekranda takip edilip eksikler 
buradan giderilmeli, şartlar 
göz önünde bulundurularak 
ıslak imza ve kaşe kaldırılmalı. 
KÇÖ müracaatlarının 60 günde 
sonuçlanması doğru değil, APHB 
gönderme tarihleri dikkate 
alınarak  en geç sonraki ayın 
20. gününe kadar olumlu ya 
da olumsuz cevap verilmeli. 
İmar sorunlarından dolayı işyeri 
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ruhsatı alamayan birçok işyerinin 
bulunuyor, KÇÖ başvurusunda 
Vergi Levhası ile başvurmasının 
kabul edilmeli, işyeri sigorta 
dosya numarası açılışında gerekli 
görülmeyen bir evrakın bu 
aşamada istenmemesi gerekiyor. 
Eksik gün bildiriminde 1 kodla 
verilirken sıkıntı yaşanabilir, 
çözüm bulunmalı, (Bakan Selçuk 
konuyla ilgili olarak, 27 kod 
ile yabancı varsa da 18 kodla 
verilebileceği ifade etti.).

YMM odaları adına söz alan 
İstanbul YMM Oda Başkanı 
Vehbi Karabıyık, “4857 sayılı İş 
Kanu’nun 14’üncü maddesine 
istinaden yapılan uzaktan çalışma 
kapsamında bazı tereddütlerin 
oluştuğu uygulamaya dayanak 
teşkil etmesi açısından Uzaktan 
Çalışma Yönetmeliğinin ivedi 
olarak hazırlanarak yayınlanması 
gerekmektedir. (Bakan Yardımcısı 
Ahmet Erdem konuyla ilgili 
olarak, Bakanlık tarafından bir 
yönetmelik taslağının olduğu bu 
taslağında ilgili kurumlara gidip 
geldiği konunun gündemlerinde 
olduğunu, şu an için bir 
yönetmeliğin olmamasının 
ise işverenlerin de lehine 

olabileceği söyledi”). Kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanamayan 
gençlerin ve kadınların mağdur 
olmaması için kısa çalışma 
ödeneğinde olduğu gibi işsizlik 
sigortasına hak kazanma 
şartları da bir kanun ile geçici 
süreliğine de olsa esnetilmesi 
gerekmektedir. (Bakan Yardımcısı 
Ahmet Erdem konuyla ilgili 
olarak; konu hakkında Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 
yakın zamanda basına bir 
demeç verdiği fakat konunun 
önemli olduğunu tekrardan 
değerlendirilebileceği, bu 
kişiler için yakın zamanda bir 
kanun yayınlanacağını belirti.). 
Mücbir sebep kapsamına alınan 
işletmeler ile organik ilişkide 
bulunan işletmelerinde mücbir 
sebep kapsamına alınması 
gerekmektedir. (Bakan Yardımcısı 
Ahmet Erdem bununla ilgili 
olarak, konunun tekrardan 
değerlendirilebileceğini ifade 
etti.  TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu da konuyla 
ilgili olarak, “Daha öncede 
dile getirdim. Kapatılan 
alışveriş merkezinde yemek 
satan işletmelere ürün veren 
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konservecinin de işi düştü 
yemek satan mücbir sebepten 
faydalanıyor konserve satan 
faydalanmıyor bununda 
düzeltilmesi gerekir” ifadesini 
kullandı.)

Bursa SMMM Oda Başkanı 
Doğan Yılmaz, TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’na, mücbir sebep 
konusunun tüm mükellefleri 
kapsaması gerektiğini ve 
Ticaret Odaları ile iletişim 
kurmakta zorlanıldığını belirtti. 
Hisarcıklıoğlu, aynı görüşte 
olduklarını Bakan Albayrak’la 
konuyla ilgili görüştüklerini, 
Bursa TSO Başkanı ile de konuyla 
ilgili görüşeceğini ifade etti. 

Yılmaz ayrıca, Bursa’da KÇÖ 
başvurusunun 6 bini bulduğunu, 
İŞKUR’a başvurular için yetki 
verilmesi gerektiğini ifade etti. 
Yılmaz, mali müşavir stajerlerinin 
işbaşı eğitim programından üç 
ay yerine bir yıl yararlanması 
gerektiğini sözlerine ekledi. 

Samsun SMMM Oda Başkanı 
Dilaver Öğütcü, KÇÖ’ne başvuru 
yapan işveren için, işveren 
tarafından ödenmesi gereken 
bir haftalık sürenin yarım 
ücretinin bordrolaştırılması ve 
bildirgeye yansıması, kısa çalışma 
başvurusunun onaylandığı ayda 
olması gerektiğini kaydetti. 
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ACIMIZ SONSUZ

DAYANIŞMAYLA ACILARIMIZI HAFİFLETECEĞİZ

M
m

T Ü R M O B

Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan COVID-19 
virüsü hepimizi etkisi altına alarak can kayıplarına 

neden olmaktadır. Dünyada ve ülkemizde Korona virüsü 
toplumun tüm kesimlerini etkilemektedir. 

Korona virüs nedeniyle tedavisi devam edenlere acil şifalar, 
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Virüsten etkilenen bazı meslektaşlarımız maalesef 
aramızdan ayrıldı. Hayatını kaybeden meslektaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı 

diliyoruz. 

TÜRMOB hayatını kaybeden meslektaşlarımızın ailelerinin 
acılarını hafifletmek için gereken her türlü dayanışmayı 

gösterecektir. 


