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SİRKÜLER (2020/50) 

Konu: Nakdi Ücret Desteğinden Yaralanacak Sigortalılar ve Bu Sigortalıların Eksik Gün 

Bildirimi 
 

1. Her türlü iş veya hizmet akdinin 3 ay süreyle belirlenen haller dışında işveren tarafından 

feshedilemeyecektir.  

17.04.2020 tarih 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş 

Kanunu’na eklenen Geçici madde uyarınca; 

 3 ay süre ile her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin belirtilen haller dışında işveren tarafından 

feshedilemeyecektir. 

  İşveren işçiyi 3 ay süre ile ücretsiz izne ayırabilecektir.   

 İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan işçi bu süre içinde haklı nedene dayanarak iş akdini 

feshedemeyecektir. 

İlgili madde aşağıdaki gibidir; 

 “GEÇİCİ MADDE 10 – 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 dışında işveren tarafından feshedilemez. 
 

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 vermez. 
 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, 

sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para 

cezası verilir. 
 

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya 

yetkilidir.” 
 

2. Nakdi Ücret Desteği ve Nakdi Ücret Desteği Yapılacak Çalışanlar 
 

17.04.2020 tarih 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici madde uyarınca;  

 İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan 

işçilere,  

 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 almamaları kaydıyla ve İş Kanunun geçici 

10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere (3 Ay), bu süre içinde 

ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi 

ücret desteği verilecektir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti 

yapılmayacaktır. 
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İlgili madde aşağıdaki gibidir; 

 

“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.” 

 

 

3. Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanan Çalışanların Eksik Gün Bildirimi 

 

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 24’üncü maddesi kapsamında yapılacak nakdi ücret desteğine 

esas olan ve işverenleri tarafından ücretsiz izne çıkarılan sigortalılar “28 – Pandemi Ücretsiz İzin 

(4857 Geç. 10. Md.) eksik gün nedeni bildirilecektir.   

 

Diğer taraftan bu sigortalıların aynı anda başka bir eksik gün nedeninin de bulunması halinde “29 – 

Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10. Md.)” bildirilmesi gerekmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

 

 

    Saygılarımızla, 

        Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 

       YORUM YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 

 


