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KONU: 7252 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN KÇÖ, SGK PRİM DESTEĞİ VE FESİH
YASAĞININ DETAYLARI BELLİ OLDU.
28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7252 sayılı Kanun “DİJİTAL MECRALAR
KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” ile getirilen
KÇÖ, SGK prim desteği ve fesih yasağı ile ilgili hususlar aşağıdadır.
Kanunun MADDE 3-ü ile;
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesindeki kısa çalışma ödeneği
kapsamında yapılan başvuru tarihini ve/veya kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak
ayrı ayrı veya bir bütün olarak 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili
kılınmıştır. (Yürürlük tarihi: 28.07.2020)
Kanunun MADDE 4 –‘ü ile 4447 sayılı Kanuna GEÇİCİ MADDE 26 (SGK Prim Desteği)
eklenmiştir. Söz konusu maddeye göre;
Geçici 23 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda
bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların;
işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine
dönmeleri durumunda,
1-) 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan
itibaren üç ay süreyle,
2-) 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 sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.
Geçici 24 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret
desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi
durumunda, işveren söz konusu sigortalı için söz konusu madde kapsamındaki destekten
belirtilen süreler ve şartlarla yararlandırılacaktır.
İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının
geçici 23 üncü madde kapsamında kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, geçici
24 üncü madde kapsamında sağlanan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret
desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir.
Bu madde hükümlerinden;
1-) 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait
işyerleri,
2-) 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve
yapım işleri,
3-) 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,
4-) Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,
5-) Ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar,
6-) Yurtdışında çalışan sigortalılar yararlanamayacaklar.
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İşyerinde uygulanan kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma
başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da nakdi ücret desteğinden yersiz
yararlandığının tespiti halinde, işyeri bu madde kapsamında sağlanan destekten yararlanamayacak
veya yersiz yararlanmış sayılacaktır. Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde,
yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil
edilecektir.
Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı
sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaklar.
Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen
destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecektir.
Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında
gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmamalıdır.

(4.üncü maddedeki hükümler 01.08.2020 tarihinden geçerli olacaktır.)
Kanunun MADDE 5-i ile;
4857 Sayılı Kanunun Geçici Madde 10 – ‘uncu maddesinin değişmiş hali aşağıdadır.
Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının
(II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet
kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde
sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi,
ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi
halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen
veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı
nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir.
Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline,
sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret (2020 yılı 2.943,TL) tutarında idari para cezası verilecektir.
Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık
sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkili kılınmıştır. (Yürürlük tarihi:28.07.2020)
Söz konusu kanuna https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-15.htm linkten ulaşabilirsiniz.

Çalışanlarını kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinden yararlandıran işveren
veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını, söz konusu söz konusu SGK prim
desteğinden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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