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SİRKÜLER
NO: 2020-100 1 EYLÜL 2020
KONU: NORMALLEŞME DESTEĞİ

KAYNAK: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI-SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -
GENELGE 2020/35

Sosyal Sigortalar Kurumu, 28.08.2020 tarihinde Covid-19 pandemisi sebebiyle kısa 
çalışma uygulaması yapıp ardından normal çalışmaya dönen işyerleri için 2020/35 sayılı 
bir genelge yayınladı! Genelgede normal çalışmaya dönen işyerlerindeki sigortalılar için 
uygulanacak teşviklere yer verildi.

Bu genelgeye göre;
1.7.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan olan özel sektör 

işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; 

•	 işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma 
sürelerine dönmeleri durumunda, 

•	 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın 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 sigortalı ve işveren hissesi primlerinin 
tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri 
tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek 
tutarı Fondan karşılanır.

-Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi 
uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.
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DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

-Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlanması ve 
işyerinde haftalık normal çalışma süresine dönmesi

-İşyerinin özel sektör işverenine ait olması (ihale konusu iş üstlenen iş yerleri hariç olmak 
üzere)

-Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 
Kuruma verilmesi (07252 kanun numarası seçilerek)

-Yaralanma Süresi: 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret 
desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle her bir ay için;

•	 -Kısa çalışma ödeneği alan her bir sigortalı için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık 
ortalama gün sayısı,

•	 -Nakdi ücret desteğinden yararlanan her bir sigortalı için nakdi ücret desteği aldığı 
aylık ortalama gün sayısı kadar yararlanılacaktır.

- İşverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOKTALAR

-Covid-19 kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların kısa çalışma 
ödeneği aylık ortalama gün sayısının hesabı, kısa çalışma ödeneği ödeme gün sayısı ile kısa 
çalışma süresi esas alınmak suretiyle belirlenir. 

-Kısa çalışma süresi gün sayısı, 1.7.2020 tarihinden önce yapılan ilk ödemenin başlama 
ve bitiş tarihi (bu tarihler dahil) arasındaki takvim gün sayısı ile Cumhurbaşkanı Kararlarıyla 
uzatılan döneme ilişkin kısa çalışma başlama ve bitiş tarih aralığındaki takvim gün 
sayısının toplamından oluşan gün sayısıdır.

-Nakdi ücret desteği ödeme gün sayısı da Nakdi Ücret Desteği Süresi içinde nakdi ücret 
desteği olarak ilgiliye yapılan net ödeme gün sayısı toplamıdır.

-Cumhurbaşkanı Kararlarıyla uzatılan kısa çalışma uygulamasından en az bir gün süreyle 
yararlananlar için kısa çalışmanın sona erdiği tarih olarak Cumhurbaşkanı Kararlarıyla 
uzatılan kısa çalışma uygulamasından yararlanılan kısa çalışma bitiş tarihi esas alınır.

-Teşvik uygulamasından yararlanılan dönemde aynı sigortalı için kısa çalışma ödeneği 
veya nakdi ücret desteği ödenmez.

-Geriye dönük 6 ay içinde başvuruda bulunulması kaydıyla, bu talepler işleme alınacaktır.
(Şu an kullanmayıp daha sonra talepte bulunacak işyerleri için)
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