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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 

BAŞVURUSU ESNASINDA İZLENECEK ADIMLAR 

 

1. Kısa çalışma talebinde bulunmak isteyen işverenler, Kurumumuza kayıtlı değil ise 

öncelikle Kurumumuza ‘İşveren’ olarak kayıt yaptırmaları gerekiyor. 

2. E posta yoluyla başvuru esnasında istenen evraklar;  

 

No Korana Virüs Genelgesi ile Kapatılan 

İşyerleri* 

Diğer İşyerleri** 

1 Başvuru gerekçesi ile ilgili açıklayıcı üst 

yazı 

Başvuru gerekçesini açıklayan üst yazı 

2 Kısa çalışma talep formu Kısa çalışma talep formu 

3 Kısa çalışma uygulanacak işçi listesi Kısa çalışma uygulanacak işçi listesi 

4 İşyeri çalışma izni veya çalışma ruhsatı Bir önceki ay ve başvuru yapılan aya ait 

üretim raporu 

5  Bir önceki ay ve başvuru yapılan aya ait 

sipariş raporu 

6  Varsa işyerinin üretim durdurmasına 

yönelik yönetim kurulu kararı 

7  Varsa faaliyetinin kısmen ya da 

tamamen durdurulduğunu kanıtlayıcı 

belgeler 

 

3. Başvuru evraklarının hazırlanmasına müteakip Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu 

Elektronik posta adreslerimizden  

Süleymanpaşa, Malkara, Hayrabolu, Muratlı, Şarköy ilçeleri 

kisacalisma.tekirdag@iskur.gov.tr 

Çorlu, Ergene, Maramaereğlisi ilçeleri kisacalisma.corlu@iskur.gov.tr 

Çerkezköy, Saray, Kapaklı ilçeleri kisacalisma.cerkezkoy@iskur.gov.tr 

Kayıtlı olduğunuz ilçe e posta adresine bütün evrakların ıslak imzalı taratılıp atılması 

gerekiyor. 

4.  İşverenler soru ve cevaplar için Kuruma gelmeden Alo 170, telefon veya mail ortamıyla    

İş ve Meslek Danışmanları ile irtibata geçebilirler. 

 

GENEL OLARAK YAPILAN HATALAR 
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 Taleplerin daha hızlı sonuçlandırılmasında, istenen evrakların eksiksiz ve doğru doldurulması 

büyük önem arz etmektedir. Bu güne kadar yapılan Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında yoğun bir 

şekil aşağıda belirtilen hususlarda hatalar yapıldığı gözlemlenmiştir. 

1. Kuruma hitaben firmanın başvuru gerekçesi ile ilgili açıklayıcı üst yazı İŞKUR ve SGK işyeri 

numarası ve unvanı olmadan, imzalanmadan ve kaşe vurulmadan ve tarayıcıdan 

geçirilmeyerek gönderildiği, 

2. Yeni “Kısa Çalışma Talep formu” kullanılmayarak eski talep formunun kullanıldığı, imza ve 

kaşenin bulunmadığı ve bunların tarayıcıdan geçirilerek gönderilmediği, 

3. Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi listesinde, çalışanların bilgilerinin ve çalışma sürelerinin eksik ya 

da dört haftadan az, üç aydan fazla olduğu veya tarih belirtilmediği (Toplam 90 günü 

geçmemesi gerekirken 90 günü geçen taleplerin olduğu) 

4. Uygunluk tespiti için belirtilen evraklar dışında gereksiz ve ilgisiz birçok evrakın gönderildiği 

5. Başvuruların bağlı bulunulan İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi için belirlenen mail adresi yerine 

bağlı bulunulmayan ve ya kurumun farklı mail adreslerine yapıldığı.( Çorlu ya da Çerkezköy 

Hizmet Merkezine bağlı olan işyerleri, İl Müdürlüğü mail adresine talep gönderme hatasını 

yapmaktadır.)   

 

 


