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SGK- NORMALLEŞME DESTEĞİ

ÖZET BİLGİ FORM U
1) Kimler Yararlanabilir?


Özel sektör işverenleri.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?
Yasal Dayanak: 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 26 maddesi, 2020/35 sayılı
Genelge
Koronavirüs pandemisi süresince kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden
yararlanan sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör
işyerine 30/06/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona
erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı 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 sağlanmaktadır.
Teşvikten yararlanma şartları:








4447 sayılı Kanunun geçici 23. maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma
başv urusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan
sigortalıların işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma
sürelerine dönmeleri,
4447 sayılı Kanunun geçicigeçici24 üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce
başv uruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılması v e nakdi ücret desteğinden
yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi,
Destek süresi; 30 /6/2021 tarihini geçmemek üç ay süreyle her bir ay için;
o -Kısa çalışma ödeneği alan her bir sigortalı için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık
ortalama gün sayısı,
o -Nakdi ücret desteğinden yararlanan her bir sigortalı için nakdi ücret desteği aldığı aylık
ortalama gün sayısı,
Kadar yararlanacaktır.
Destek tutarı; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı v e işv eren hissesi
primlerinin tamamıdır. Bu tutar sigortalının kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık
ortalama gün sayısına göre değişiklik göstermektedir.

Notlar:



1/12 /2020 tarihli v e 3246 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yararlanma süresi üç aydan altı aya v e
31 /12 /2020 tarihi 30 /6/2021 tarihine uzatılmıştır.
5335 /30 uncu maddesinin 2. fıkrası kapsamına giren işyerleri ile 4734 v e 2886 sayılı Kanunlar
kapsamında yapılan ihaleli işleri üstlenen işv erenler bu teşv ikten yararlanamaz.

Rakamlarla Teşvik Örnekleri (2021 rakamlarına göre)
Prime Esas Kazanç Alt Sınırından
Prime Esas Kazanç Üst Sınırından
Teşviksiz Tutar Teşvik Tutarı Teşvik sonrası Tutar Teşviksiz Tutar Teşvik Tutarı Teşvik Sonrası Tutar
(%37,5)
(%37,5)
(%0)
(%37,5)
(%37,5 x AÜ) %37,5 – ((%37,5 x AÜ))
1.341,56 TL
1.341,56 TL
0 TL
10.061,78 TL
1.341,56 TL
8.720,22 TL

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?
Sürekli.

4) Başvuru Yeri Neresidir?

Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2021
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İşverenlerin destek kapsamına giren sigortalıyı e-SGK kanalıyla tanımlayarak,
2020/Ağustos ayına ait bildirgeden başlayarak ilgi kanun numarasını (07252) seçmek
suretiyle, gerekli şartları da sağlamak kaydıyla prim desteğine başvuru yapacaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2021
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