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İŞKUR – KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 

Bu uygulama haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az 3’te 1 oranında azaltılması veya 

(süreklilik koşulu aranmaksızın) işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen (en az 4 hafta süreyle) 

durdurulması hallerinde 3 ayı aşmamak üzere; sigortalı personele, çalışamadıkları dönem için 

gelir desteği sağlar.  

Bu destek, işverenin sabit maliyetlerini hafifletmeyi hedeflemiş kısa süreli bir Devlet desteğidir. 

❖ SGK ve MALİYE’ye borcu olan işletmeler de başvurabilecektir. 

❖ İşçi sayısı alt ve üst sınırı yoktur. 

Daha detaylı bilgi için bu linkteki bilgileri mutlaka okumanız önerilir: 

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/sikca-sorulan-sorular/ 

NASIL BAŞVURULUR? 

Başvuru sorumluluğu personelde değil, personel adına işverendedir.  

▪ İşveren (ya da muhasebeciniz / mali müşaviriniz) https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-

calisma-odenegi/genel-bilgiler/ linkindeki Kısa Çalışma Talep Formu ve Kısa Çalışma 

Uygulanacak İşçi Listesi formlarını bilgisayarına indirmelidir. 

▪ Formlardaki gerekli bilgiler doldurulur. 

o İşkur İşyeri Numarası bilinmiyor ise; İşkur web sitesinden 

(https://esube.iskur.gov.tr/Ortak/KullaniciIslemleri/IsverenSorgulama.aspx) 

sorgulanıp öğrenilebilir; muhasebeciniz de bu bilgiyi verecektir.  

o Başvuru nedeni Dışsal Zorlayıcı Sebep: Covid-19 Etkisi olarak işaretlenir. 

▪ Formlarda belirtilmiş olan ek evraklar hazırlanır. 

o “Kısa çalışma uyguluk tespitine ilişkin belgeler” kapsamında; 

▪ Bakanlık kararı ile faaliyetini geçici süre durdurmuş olan işyerinin,  

o faaliyeti gösteri belgeleri (Örneğin işletme ruhsatı) sunması yeterlidir. 

▪ Sosyal düzen çerçevesinde kendi kararıyla faaliyeti durdurmayı ya da 

yavaşlatmayı tercih eden işletmeler ise; bunu gösterir belgeleri (Örneğin 

Yönetim Kurulu Kararı) sunmalıdır. 

▪ Formlar kaşelenip imza yetkilisi tarafından imzalanır.  

▪ Tüm evraklar taratılarak elektronik ortama aktarılır. 

▪ Ve bu mail adresine gönderilir: kisacalisma.edremit@iskur.gov.tr 

▪ İncelemeyi yapacak ilgili İş Teftiş Grup Başkanlığı’ndan yanıt beklenir. 

BAŞVURU SONRASINDA: 

❖ Başvurunuz en kısa zamanda yetkili kurum tarafından işleme alınacaktır. Eksik bir evrak ya da 

gerekli bir yönlendirme söz konusu ise; sizinle iletişime geçilecektir. 

❖ İş Müfettişi gelmesi beklenmemelidir; değerlendirmeler, evraklar ve eklerindeki beyanlara 

göre, işyerinde tespit tutanağı düzenlenmeksizin yapılacaktır. 

❖ Başvurunuz olumlu değerlendirilir ise; ödeme işverene değil, direkt olarak personele aylık 

bazda yapılır. Yapılacak ödeme tutarı, İş Teftiş Başkanlıklarınca tayin edilir. 

 

Sağlıklı günler dileriz. 
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