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KAPSAM

• İşbu çalışma, https://esube.iskur.gov.tr/ sayfasında yer alan Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında
Gerçekleşen Ödeme Raporu Sorgulama Ekranı kapsamında hazırlanmıştır.

2

https://esube.iskur.gov.tr/
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• Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında Gerçekleşen Ödeme Raporu Sorgulama Ekranı,
https://esube.iskur.gov.tr/ linkinden yapılan ‘’İşveren Girişi’’ ile fark ödeme yapmak isteyen ve yersiz
ödeme yapılıp yapılmadığını kontrol etmek isteyen işverenlere kolaylık sağlamaktadır.

• İşveren Girişi yapıldıktan sonra aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşılacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/
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• Açılan söz konusu ekranda yer alan aşağıdaki butona basmanız halinde; çalışanlarınıza ödenen kısa
çalışma ödeneği miktarı ile gün sayısını öğrenebilirsiniz.

• Bordro hazırlamadan ve SGK bildirgesini onaylamadan önce söz konusu raporun incelenmesinde ve
hazırlanan bordrolar ile SGK bildirgesiyle karşılaştırılmasında fayda bulunduğu ve olası hataların önüne
geçilebileceği düşünülmektedir.
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İşyeri Fazla Ödeme Yapıldığını Anlarsa Ne Yapabilir?

1. İşyeri fazla ödeme yapıldığını anladığında; fazla ödeme işlemlerini başlatmak için Kısa Çalışma Ödeneği
sorumlusu ile irtibat kurmalıdır.

2. Fazla ödemenin oluştuğu aya ait (işyeri puantaj kayıtları ile uyumlu ve SGK bildirimleri ile uyumlu
olmalı) Oran Excel’ini Kısa Çalışma Ödeneği sorumlusuna e-posta ile göndermelidir.

3. Kısa Çalışma Ödeneği sorumlusu Oran Excel’ini portala yükleyip, işyeri bazında oluşan fazla ödeme
satırlarını gösteren ‘’Kısa Çalışma Ödeneği Bildirgeleri için oluşan Banka Disketi Oluştuktan Sonra
Gerçekleşen Plan ve Fazla Ödeme Satırları’’ raporunu işyerine iletmektedir.

4. İşyeri raporda oluşan miktarı PTT hesap numarası olan 019152XX* NO.LU İŞKUR hesabına yatırmalıdır.
5. İşyeri aşağıda detayları verilen dilekçe ve eklerini bağlı bulunduğu İŞKUR biriminin mail adresine

göndermelidir.

DİLEKÇE EKLERİ

İcmal Liste Dekont

İşçinin Adı Soyadı Firma Adı ve Unvanı/İŞKUR 
İşyeri No

TC Kimlik No Kısa Çalışma Ödeneği Fazla 
Ödemenin Hangi Aya Ait Olduğu

İşçiye İlişkin Fazla Ödeme Miktarı Kısa Çalışma Ödeneği Fazla 
Ödemeye İlişkin İşçi Sayısı

* İŞKUR hesap numarasında yer alan son 2 hane işyerinin bulunduğu ilin plaka kodu olarak girilmelidir.



SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve yazarları,
söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
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