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SİRKÜLER NO: YORDAM–2020/S–50     ĠST. 04.09.2020 

 

KISA ÇALIġMA ÖDENEĞĠ VE NAKDĠ ÜCRET DESTEĞĠNDEN 

VAZGEÇEN ĠġVERENLERE SGK RRĠM DESTEĞĠ  
 

Pandemi nedeniyle; Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinden faydalanan 

İşverenlerden aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde, Asgari 

ücret üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında her ay bu 

işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek 

suretiyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır. Bu destek 

31.12.2020 tarihine kadar üç ayı geçmeyecektir.  

 

Sirkülerimizde özet bilgiler yer alıp, ayrıntılı bilgilendirme SGK tarafından yayımlanan 

genelgede mevcuttur  

 

Prim Desteğinden Yararlanılmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar 

 

-1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa 

çalıĢma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı 

işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri, 

 

- 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve 

nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi, 

 

durumunda özel sektör işverenlerine bu sigortalılardan dolayı 31.12.2020 tarihini geçmemek 

üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay 

süreyle, kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar, 

prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan isçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı 

tutarında prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır. 

 

 

Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan BaĢvurunun Sekli 

 

Prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda 

bulunulması gerekmektedir. 

 

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr 

adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen  

 

“e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama”  

 

ekranlarında yer alan  

“4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği”  

 

menüsü vasıtasıyla yapılacaktır. 
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Söz konusu ekranlar vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında tanımlama tarihi 

itibarıyla, 

 

- 4447 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi kapsamında 01.07.2020 tarihinden önce kısa 

çalışma başvurusunda bulunan işyerinde destek kapsamında bildirilecek sigortalının kısa 

çalışma ödeneğinden yararlanılıp yararlanmadığı, 

- 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamında 01.07.2020 tarihinden önce nakdi 

ücret desteği başvurusunda bulunan işyerinde destek kapsamında bildirilecek sigortalının 

nakdi ücret desteğinden yararlanıp yararlanmadığı, 

- Kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erip ermediği, 

- Kısa çalışma ödeneği alan sigortalının kısa çalıma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı, 

- Nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama 

gün sayısı, 

Türkiye İş Kurumundan web servis suretiyle temin edilecektir. 

 

İşverenlerce e-SGK kanalıyla yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren 

sigortalılara ilişkin yukarıda belirtilen kontroller sistem tarafından elektronik ortamda 

yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki 

sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir 

belge ibraz edilmesine gerek bulunmayacaktır. 
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Diğer Hususlar 

 

- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların haftalık normal çalışma sürelerine 

dönmeleri durumunda bu sigortalılardan dolayı destekten yararlanabilmesi için bu 

sigortalıların çalıştıkları işyerindeki kısa çalışmalarının sona ermesi gerekmektedir. 

- Destekten yararlanan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 

sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve 

desteklerden yararlanamaz. Bu durumda, üç aylık destek süresinde destek kapsamına 

giren sigortalıdan dolayı kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden 

yararlanılan aylık ortalama gün sayısı kadar bu destekten yararlanılabileceğinden, 

ilgili ayda 07252 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve 

hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen sigortalının 

ayın kalan çalışma günlerinin kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek aylık prim 

ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile Kuruma bildirilmesi 

gerekmektedir. 

- Destekten yararlanmakta olan işyerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev 

alanına giren başka bir adrese nakli halinde, prim desteğinden yararlanılan 

sigortalılardan dolayı, üç aylık destek süresi asılmamak kaydıyla kalan süreler için 

yararlanması mümkün bulunmaktadır. 

- Destekten yararlanılan ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan tutarlar, gelir ve 

kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate 

alınmaz. 

- 07252 kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar 

ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde Kuruma verilip verilmediği, 07252 

kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve 

prim hizmet beyannamesinden dolayı tahakkuk edecek primlerin süresinde ödenip 

ödenmediğine bakılmaksızın söz konusu maddede belirtilen destekten 

yararlanılabilecektir. 

- Uygulama 01.08.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

 

 

SAYGILARIMIZLA, .... 

 

 

 

 

Mevzuatı; 

 

- 28/7/2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüge giren  7252 

sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Degisiklik 

Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile 4447 sayılı Issizlik Sigortası 

Kanununa geçici 26 ncı madde 

- T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı „nca yayımlanan 2020/35 Sayılı Genelge 

(Konu : 4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteği) 


