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             İstanbul, 13 Ocak 2021 

 

 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2021 / 23  
 

 

                         
    
 

7244 Sayılı ‘‘ Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin 

Azaltılması Hakkında Kanun’’ 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. Bahse konu kanun 

ile bazı ödeme kolaylıkları / erteleme düzenlemeleri yansıra, çeşitli Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. 

                                                                                                        

         7244 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici 24. Madde eklenmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 24 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 

sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma 

ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş 

sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, 

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 

uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde 

bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. 

Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. 

 

Birinci fıkra kapsamında ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen 

çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı 

olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari 

ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret 

desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. 

 

Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel 

sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı 

Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve 

genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır. 

 

Bakanlık, nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını belirlemeye ve bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir.” 

 

Düzenleme ile; 

 

- 17 Nisan 2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı kanuna eklenen geçici 

10.madde uyarınca iş sözleşmesinin feshedilemeyeceği dönemde işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve 

kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 

Ücretsiz İzne Ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanamayan İşçiler ile 
15/03/2020 Tarihinden Sonra İş Sözleşmesi Feshedilenlere İşsizlik Sigortası 
Fonundan Yapılacak Ödemenin Tutarı Artırılmıştır. 
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- 15 Mart 2020 tarihinden sonra (bu tarih ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında) iş sözleşmesi 

feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, 

 

. herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almamak kaydıyla ve 

 

. İş Kanununa eklenen geçici 10.maddede yer alan fesih yapılmayacak süreyi geçmemek üzere, 

 

İşsizlik sigortası fonundan günlük 39,24 TL tutarında nakit ücret desteği verilmesi 

öngörülmüştür.(Yapılacak bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.) 

 

            Düzenleme 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.(Bakınız.2020/69 sayılı Sirkülerimiz.) 

 

            Uygulamanın Usul ve Esasları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 

açıklanmıştır.(Bakınız,2020/75 sayılı Sirkülerimiz.) 

 

 İş veya hizmet sözleşmelerinin feshedilmeyeceğin ve ücretiz izin kullandırılabilmesine ilişkin süreler 

müteaddit defalar uzatılmıştır. 

 

Bu defa 13 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

bahse konu geçici 24. maddenin birinci fıkrasında yer alan günlük 39.24 TL. tutarındaki nakdi ücret desteği 

tutarı 2021 yılı Ocak döneminde geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılmıştır.  

 

Buna göre Ocak/2021 döneminden itibaren İşsizlik Fonundan ödenecek günlük nakdi ücret desteği 

tutarı 47,70 Türk Lirası olacaktır.        

 

 

 Anılan Karar Sirkülerimiz ekindedir. 

 

 

 

                                                              Saygılarımızla 
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