
İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA 

YAPILACAK NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE 

ESASLAR 

 

Bilindiği üzere ; 

 

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve ücretsiz izne çıkarılan işçiye günlük 39 lira 24 

kuruş ödenecek. Buna göre, 3 ay boyunca 1.170 TL destek sağlanacak. 15 Mart'tan sonra işten 

çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek olduğu açıklanmıştır. 

 

22/04/2020 tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4447 Sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanununun geçici 24 üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret 

Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasları yayımladı. 

 

Nakdi ücret desteği işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden 

yararlanamayan işçiler için başvuru İŞVEREN tarafından yapılacak. 

 

Başvuru esasları aşağıdaki gibidir; 

 

Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık 

bildirimler, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği 

ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılır 

Bu şekilde bildirimi yapılan işçiler için ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde 

/Muhtasar vePrim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “28-Pandemi Ücretsiz 

İzin” olarak seçilmesi gerekmektedir. 

 

5510 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ay içerisinde 10 

günden fazla sigortalı çalıştıranlar ise bu durum değişikliğini, ücretsiz iznin verildiği ayın 

sonuna kadar aynı eksik gün koduyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik 

Merkezlerine bildirirler. 

 

**Ve bilindiği üzere 4857 sayılı kanunu geçiçi 10 uncu maddesi kapsamı gereğince her türlü 

işçinin iş sözleşmesi Covid 19 salgın sebebi ile 17/04/2020 tarihi itibari ile 3 ay işten çıkarma 

yasağı getirmişti.Fakat işveren işciyi ücetrsiz izne çıkarabilecekti. 

 

4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen Ücretsiz izin bilgilerine 

ilişkin işverenler tarafından yapılan başvuru ve güncelleme işlemleri, ücretsiz iznin 

uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya bildirilir. Ancak bu şekilde 

uygulamanın yürürlükte olduğu sürenin tamamlanmasından sonra izleyen ay sonuna 

kadar yapılan ve hak doğurucu nitelikteki başvurular en fazla bir önceki ay için yapılır. 

 

**Kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar için Aylık Prim ve Hizmet 

Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bildirilmiş olan “18-Kısa 

Çalışma Ödeneği” gerekçesinin ikinci fıkradaki süreler içerisinde “28-Pandemi Ücretsiz 

İzin” olarak güncellenmesi ve işverenler tarafından birinci fıkrada belirtilen esaslar 

çerçevesinde ücretsiz izin başvurusunda bulunulması gerekir. 

 

** Ayrıca 17/4/2020 tarihinden sonra ücretsiz izne ayrılmasına rağmen, Aylık Prim ve Hizmet 

Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” 

eksik gün nedeni yerine yanlışlıkla başka bir koddan bildirim yapanların, eksik gün 

https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi


kodunun değiştirilmesi için SGK’nın ilgili il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine 

başvurmaları gerekir. 

 

Hak Kazanma Şartları; 

** 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı 

Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, 

** Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, 

** Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, 

**  SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolubelge 

türlerinden bildirilmiş olmak, 

 

koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birincifıkrası 

kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10uncu 

maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak 

kazanır. 

Genel sağlık sigortası primi ödemeleri  

 

***Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan, 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık 

sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişikapsamına 

girmeyenler, aynı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında 

genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu madde kapsamında SGK tarafından tescili yapılan 

kişilere ait genel sağlık sigortası primleri, İŞKUR tarafından SGK’ya aktarılır. 

 

SGK, nakdi ücret desteği kapsamında işverenler tarafından yapılan beyana bağlı 

bilgileri aylık olarak bildirilen ücretsiz iznin yapıldığı ayı takip eden ayın 5’ine kadar 

İŞKUR’a bildirir. 

 

İŞKUR, bu verileri esas alarak nakdi ücret desteklerini her ayın 8’inde ödemeye başlar.  

 

**Belirlenen günlerin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine denk gelmesi 

halinde takip eden ilk iş günü işlemler gerçekleştirilir. 

 

https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi 
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