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KISA ÇALIŞMA UYGULANACAK İŞÇİ LİSTESİ 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 

 

Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalandırmak istenilen işçiler Kurumumuz sitemine Kısa Çalışma 

Uygulanacak İşçi Listesi Excel tablosu ile yüklenmektedir. Başvurunuzun tamamlanabilmesi için Excel 

tablosunun hatasız bir şekilde sisteme yüklenmesi ve sistem tarafından doğrulanması gerekmektedir.  

 

 

 

Excel tablosunun doldurulması esnasında en çok yaşanan sorun sistemden indirilmiş olan Excel 

tablosunun biçimlendirilmesinde yapılan değişikliklerdir. 

Excel tablosunun herhangi bir alanında hatalı veri girişi olduğunda İşçi Listesi sistem tarafından 

doğrulanmayacaktır. 

Bu Excel formuna sadece kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak istediğiniz çalışanlarınızın bilgileri 

işlenmelidir. 

01/12/2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işçileriniz varsa bu işçilerinizden 

sadece kısa çalışma sürelerinde değişiklik olacaklar bu tabloya işlenmelidir. Mevcut durumu 

değişmeyen işçilerin bilgileri bu tabloya işlenmeyecektir. 

* İşçi Listesinde; T.C. Kimlik No, Ad, Soyad, Cep Telefonu, Posta Adresi, Kısa Çalışma Başlangıç ve 

Bitiş Tarihleri, Haftalık Çalıştırılmayacak ve Normal Saat alanları zorunlu alanlardır. 

* Kısa çalışmanın başladığı aya ilişkin bilgilerde; Dönem Ay, Dönem Yıl, Aylık Prime Esas Brüt 

Kazanç ve Gün Sayısı zorunlu alandır. 

 



1. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İŞYERİ BİLGİLERİ 

 

 

İşyeri Bilgileri Kısa Çalışma Başvurusu 1/3 adımda yer alan işyeri bilgileri aynı olmalıdır. 1/3 

adımda yer alan işyeri unvanının hatalı olduğunu düşünüyorsanız İŞKUR İşveren 

Danışmanınız ile irtibata geçmelisiniz. 

İŞKUR No 11 haneli olmak zorundadır. Aksi halde Excel tablosu hata verecektir. 

 

2. İŞÇİ T.C. KİMLİK NO VE ADI SOYADI BİLGİSİ 

 

 



İşçinin T.C. Kimlik numarası ve Adı Soyadı Mernis kaydı ile birebir aynı olmalıdır. Aksi halde 

Excel formunuz hata verecek ve sistem tarafından doğrulanmayacaktır. 

3. İŞÇİ E-POSTA – TELEFON VE ADRES BİLGİLERİ 

İşçilerin bilgileri gerçeğe uygun şekilde tabloya işlenmelidir.  

E-posta adresi formata uygun olmalı, cep telefonu numarası 10 haneli sayı olmalıdır. 

 

4. KISA ÇALIŞMA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ 

Kısa Çalışma başlangıç ve bitiş tarihleri Kısa Çalışma Başvuru forumda belirtilmiş olan tarihler 

ile aynı olmalıdır. Kısa çalışma süresi en fazla 3 aylık bir dönemi kapsayabilir.  

Kısa çalışma başlangıç bitiş tarihlerinin aşağıda örneklerde görüldüğü üzere gün/ay/yıl 

formatında girilmesi gerekmektedir. 

Kısa çalışma başlangıç tarihi 01.12.2020 tarihinden önce olamaz. 

 

 

 



5. HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ VE ÇALIŞTIRILMAYACAK SAAT 

Haftalık çalışma saati mevzuattan kaynaklanan kısıtlayıcı çalışma saati olmaması halinde 45 

saat olarak girilmelidir.  

Haftalık Çalıştırılmayacak saat alanına 0 – 45 saat arasında bir değer girilmelidir. 

 

 

6. IBAN NO 

IBAN No’yu başında TR olacak şekilde yazmalısın. IBAN No sayılar arasında boşluk 

olmayacak şekilde yazılmalıdır. 

 



7. KISA ÇALIŞMANIN BAŞLADIĞI AYA İLİŞKİN BİLGİLER 

 

Koronavirüs nedeniyle işyerleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR’a başvurmaları 

durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma 

Ödeneğinden yararlanabileceklerdir. 

Bu nedenle kısa çalışma başlangıç tarihi en erken 01 Aralık 2020 tarihi olabilir.  

Aralık ayında başlayan KÇÖ için bu alanın Dönem ay kısmına 12 yazılmalıdır. 

Dönem yılı 2020 yılıdır. 

 

1. 01.12.2020 tarihinde başlayan KÇÖ için Gün Sayısı ve Eksik gün sayısı toplamı 1 

günden fazla olamaz. Excel tablosu gün sayısı ve eksik gün sayısı alanına “0” (Sıfır) 

yazımını kabul etmemektedir. Dolayısıyla bu alana “0” yazmanız gerektiğinde alanı boş 

bırakmalısınız. 

2.   KÇÖ Bitiş tarihi başlangıç tarihinden önce olmamalıdır. KÇÖ’nün birden fazla 

yayılması nedeniyle KÇÖ bitiş tarihi alanına işyerince “2021” yılı yerine “2020” yılı 

yazılmaktadır.  

3. 08.12.2020 tarihinde başlayan KÇÖ için Gün Sayısı ve Eksik gün sayısı toplamı 8 gün 

olmalıdır. 

4. Brüt Kazanç alanına yazılabilecek ücret asgari brüt ücretten daha az olamaz. 

5. 25.12.2020 tarihinde başlayacak KÇÖ için gün sayısı ve eksik gün sayısı toplamı 25 

gün olmalıdır. Brüt Kazanç alanı SGK’ya bildirilecek prime esas brüt kazanç tutarı ile 

aynı olmalıdır. 

6. 25.12.2020 tarihinde başlayacak KÇÖ için 25 günden fazla gün sayısı işlenemez. 

 

 

 

 

 



8. KISA ÇALIŞMANIN BAŞLADIĞI AYA İLİŞKİN BİLGİLER 

Aralık ayında başlayan KÇÖ için bu alana SGK’ya bidirilen/bildirilecek 11. Ayın bilgileri 

işlenmelidir. 

 

 

 

9. DOĞRULAMA ESNASINDA ALINAN HATA MESAJLARINA ÖRNEKLER 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


