NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
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17.04.2020 TARİHİ İTİBARIYLA
ÜCRETSİZ İZNE AYRILANLAR
YARARLANMA ŞARTLARI
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 nolu belge türlerinden bildirilmiş
olmak.

BAŞVURU YÖNTEMİ
➢ 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.
➢ Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve
Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün
nedeninin, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak
seçilmesi gerekmektedir.
➢ 17.04.2020 tarihinden sonra ücretsiz izne
ayrılmasına rağmen, APHB/Muhtasar ve Prim
Hizmet Beyannamelerinde “28-Pandemi Ücretsiz
İzin” eksik gün nedeni yerine yanlışlıkla başka bir
koddan bildirim yapan işverenlerin, eksik gün
kodunun değiştirilmesi için SGK’nın ilgili birimine
başvuru yapmaları gerekmektedir.

15.03.2020 TARİHİNDEN SONRA
ORTAK HUSUSLAR
İŞTEN ÇIKARTILANLAR
YARARLANMA ŞARTLARI
ÖDEME MİKTARI, SÜRESİ VE YAPTIRIMLAR
➢ 15/3/2020 tarihinden sonra kendi istek ve ➢ Ödeme Miktarı: Damga Vergisi düşüldükten
kusuru dışında işten çıkarılmak,
sonra;
➢ İşsizlik ödeneğine hak kazanamamak,
✓ 1 günlük tutar: 38,94 TL
➢ Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan
✓ 1 aylık tutar: 1.168,27 TL
yaşlılık aylığı almamak.
➢ Ödeme Süresi
✓ 17/4/2020-17/7/2020 tarihleri arasında
ücretsiz izinli olunan süre kadar (En fazla 90
gün)
✓ Cumhurbaşkanı kararıyla 180 günü kadar
çıkartılabilir.
➢ Genel Sağlık Sigortası devlet tarafından karşılanır.
BAŞVURU YÖNTEMİ
➢ Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden
➢ İşsizlik Ödeneği Başvurusu Varsa;
yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti
15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi
halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve
feshedilen
ancak
işsizlik
ödeneği
çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin
başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak
işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu
kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği
maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret
ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek
tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince
bulunmaksızın İŞKUR tarafından re’sen
idari para cezası uygulanır.
gerçekleştirilir.
➢ Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde,
➢ İşsizlik Ödeneği Başvurusu Yoksa;
aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması
15/03/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı
ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan
Kanunun 51 inci maddesi kapsamında
iş
yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi
sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği
ücret desteği kesilir.
başvurusunda bulunmayan işsizlerin nakdi
➢ Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden,
ücret
desteği
ödemeleri,
ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden
https://esube.iskur.gov.tr/
internet
itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil
adresinden, e-Devletten veya Alo 170
edilir.
aranılarak işsizlik ödeneği başvurusunda
➢
Nakdi ücret desteğine ilişkin iş ve işlemler SGK ve
bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından
İŞKUR işbirliği ve koordinasyonu ile yürütülür.
gerçekleştirilir. (İşsiz kişi başvuracak)

Ödeme Kanalları: IBAN’a havale veya EFT, Posta Çek Hesabı, PTT şube veya konutta ödeme şeklinde her ayın 8’inden itibaren yapılmaya başlanılacak.
BURSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

