Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Sirküler No: 88

İstanbul, 27 Ağustos 2020

Konu: 07252 Kanun Numaralı Yeni Prim Desteğine İlişkin SGK
uygulama genelgesi yayımlandı.

Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.

Bilindiği üzere;

Maslak Mahallesi
Eski Büyükdere Cad.

28/7/2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile
01/08/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 07252 Kanun numaralı
yeni bir istihdam teşviki uygulamaya geçmiştir.
4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinde yer alan prim desteğinin
uygulamasına ilişkin usul ve esaslar SGK’nın 27/08/2020 tarih ve 2020/35
sayılı Genelgesi ile açıklanmıştır.
A)
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Özet olarak;
✓ 4447 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi kapsamında
1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan
özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan
sigortalıların işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı
işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri,
✓ 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamında
1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret
desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden
yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine
dönülmesi,

Bu dokümanda yer alan
açıklamalarımız, konuya

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 işçi ve
işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği
sağlanacaktır.

ilişkin genel bilgiler
içermektedir. EY ve/veya
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu
dokümanın içeriğinden
kaynaklanan veya
içeriğine ilişkin olarak
ortaya çıkan sonuçlardan
dolayı herhangi bir
sorumluluk iddiasında
bulunulamaz.
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B) Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genelge’ de Yer Alan Alt Başlıklar
✓ Sigortalının 4447 sayılı Kanunun geçici 23 üncü ve 24 üncü maddeleri kapsamında kısa
çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlanması ve işyerinde haftalık normal
çalışma süresine dönmesi
✓ İşyerinin özel sektör işverenine ait olması
✓ Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin
Kuruma verilmesi
✓ Prim Desteğinden Yararlanma Süresi
✓ İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Prim Desteği Tutarı
✓ Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli
✓ Aylık Ortalama Gün Sayısının Hesaplanması ve İlgili İşlemler
✓ Diğer Hususlar
Not: Yeni teşvik uygulamasına ilişkin sorularınız için bize her zaman ulaşabilirsiniz.
İlgili Genelge sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve
Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan
sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

