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İstanbul, 30.07.2020 

SiRKÜLER 
2020/16 
 
KONU : 1- 3 AY SÜRELİ SGK PRİM DESTEĞİ 
    2- İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA SINIR  
    3- AZ TEHLİKELİ İŞLERDE 50’DEN AZ ÇALIŞANI OLANLARDA YENİ TARİH 
 
28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı resmi gazetede yayınlanan 7252 sayılı yasa ile 
aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.  
 
1- Kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı 
işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde haftalık normal çalışma 
süresine dönen sigortalının 31/12/2020 tarihine kadar kıst çalışmanın veya ücretsiz 
iznin bittiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek üzere sigorta primine esas 
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak işçi ve işveren payı, işverenlerce ödenecek 
sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle işsizlik sigortasından karşılanacaktır.   
 
Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alan sigortalının kısa çalışma ödeneği 
veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar, 5510 sayılı kanunun 
82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan 
sigortalı ve işveren hissesi primlerinin toplamı tutarında, işverenlere destek 
verilecektir. 
 
Bu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı 
sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamaz. 
 
İşsizlik fonundan karşılanan bu kapsamdaki teşvik tutarları, gelir ve kurumlar vergisi 
uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak yararlanamaz. 
        
2- Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi 
bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi halleri, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
10’ncu maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen fesih yasağı kapsamı dışında 
tutulmuştur. 
 
Cumhurbaşkanınca fesih yasağı, her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30.06.2021 
tarihine kadar uzatılabilecektir.   
 
3- Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde İş güvenliği 
uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.    
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