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SGK EKSİK GÜN NEDENLERİNE 27-KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE
DİĞER NEDENLER KODU EKLENMİŞTİR
SGK eksik gün bildirimi, işveren sigortalılarının ay içerisinde 30 günden az çalışmaları
durumunda, eksik çalışma gün sayısını ve eksik gün nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerine
kaydederek SGK’ya bildirmesidir. İşverenler, sigortalıların ilgili aya ait çalışma gün sayılarını ve
prime esas kazanç tutarlarını ve diğer bilgileri aylık prim ve hizmet belgeleri ile takip eden ayın
23'üne kadar elektronik ortamda SGK'ya bildirmek zorundadır.
Bilindiği üzere, içerisinde bulunduğumuz salgın hastalık nedeniyle sağlık, sosyal, ekonomik ve
uluslararası ticaret alanlarında olumsuzluklar yaşanmaktadır. Bu kapsamda birçok işverenimiz
Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasına başvurmaktadır.
Kısa Çalışma uygulaması kapsamına alınan işyerleri, sigortalılarının eksik gün nedenlerini “18Kısa Çalışma Ödeneği” kodu ile SGK’ya bildirmektedir. Ancak bu kod uygulama kapsamında
olan sigortalının yalnızca kısa çalışma nedeniyle eksik günlerini ifade etmekte olup aynı dönem
içerisinde hem bu çalışmadan kaynaklanan eksik günlerini hem de başka bir nedenden
kaynaklanan eksik günlerini ifade edememektedir. Bu nedenle SGK tarafından eksik gün
nedenlerine yeni bir kod eklenerek bu soruna çözüm bulunmuştur.
Eklenen yeni kod ile sigortalının kısa çalışma yaptığı dönemde,
 18- Kısa Çalışma Ödeneği; Sadece kısa çalışma nedeniyle

eksik gün bildirilecekse,
 27- Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler; Kısa çalışma ile birlikte başka
bir nedenle ayrıca eksik gün varsa seçilerek APHB’e verilmesi uygun
olacaktır.
Örneğin; İşveren kısa çalışma uygulaması kapsamına 25/03/2020 tarihinde alınmış olsun. A ve B
sigortalıları da bu uygulamadan yararlanabilen sigortalılar olsun. A sigortalısının Kısa Çalışma
uygulaması haricinde eksik gününün bulunmaması halinde çalışanın, eksik gün nedeni Kurum’a
“18- Kısa Çalışma Ödeneği” kodu ile bildirilecektir. Ancak B sigortalısının 05/03/202010/03/2020 tarihleri arasında iş göremezlik raporunun bulunduğunu varsayalım. Bu durumda B
sigortalısının, eksik gün nedeninin SGK’ya “27- Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler” kodu
ile bildirilmesi uygun olacaktır. İlgili döneme ait aylık prim hizmet belgesi 24/04/2020 (23 Nisan
resmi tatil olması nedeniyle) tarihine kadar elektronik ortamda SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

