GÜNLÜK 39,24 TL
NAKDİ ÜCRET
DESTEĞİ

GÜNLÜK 39,24 TL NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ
Kimler Yararlanacak?
✓ Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler
✓ İş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler
Ne Kadar Süre Ödeme Yapılacak?

✓ Ücretsiz izne ayrılanlar için ödeme süresi: 17/4/2020 - 17/7/2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan
süreler.
✓ İşsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret desteğinin süresi: 17/4/2020 - 17/7/2020
tarihleri arasında işsiz olarak geçen süreleri kapsar.
Her iki grup için: Cumhurbaşkanı tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih
yapılamayacak sürenin uzatılması halinde, nakdi ücret desteği de aynı süre için uzatılacaktır
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GÜNLÜK 39,24 TL NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ
Ne Kadar Ödeme Yapılacak?
✓ 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar
ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara tekabül etmektedir.
Nereye Ödeme Yapılacak?
✓ Banka - PTT yoluyla işçinin kendisine ödenir.

Ne Zaman Ödeme Yapılacak?

✓ Her ayın 8’inde ödenmeye başlanır.
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GÜNLÜK 39,24 TL NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ
Başvuru Nasıl Yapılır?
Ücretsiz İzne Ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanamayan İşçiler için:

✓ Başvuruyu İŞVEREN https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden yapar.
✓ Başvuru ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar yapılır.
✓ Bu şartlardaki işçiler için ilgili aya ait eksik gün nedeni olarak “28 Pandemi Ücretsiz İzin ” seçilmelidir.

İş Sözleşmesi Feshedilen İşsizler için:
✓ İşsizlik maaşına başvurulduysa: 15/03/2020 sonrası iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneği başvurusuna
rağmen hak kazanamayan işçi BAŞVURU YAPMAYACAKTIR. İŞKUR otomatik ödeme tanımlayacaktır.
✓ İşsizlik maaşına başvurulmadıysa: 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği
başvurusu yapmadıysa İŞSİZİLİK MAAŞI BAŞVURUSU yapacaktır. Başvuru https://esube.iskur.gov.tr/

Üzerinden gerçekleştirilir.
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GÜNLÜK 39,24 TL NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ
Hak Kazanma Şartları Nelerdir?
Ücretsiz İzne Ayrılan Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanamayan İşçiler İçin;
a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca
ücretsiz izne ayrılmak,
b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,
ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,
Koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması
halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak
kazanır

İş Sözleşmesi Feshedilen Ancak İşsizlik Ödeneği Başvurusuna Rağmen Ödeneğe Hak Kazanamayan İşsizler İçin;
✓ herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamaları kaydıyla, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde
yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.
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GÜNLÜK 39,24 TL NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ
Hak Düşürücü Sebepler ve Yaptırımlar Nelerdir?
✓ 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.
✓ Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi
bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.
✓ Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren
işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.
✓ 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılacak düzeltme ve güncelleme bildirimleri nedeniyle
oluşan fazla ve yersiz ödemeler, işçinin takip eden ay için yapılacak nakdi ücret desteği ödemesinden mahsup
edilir. 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında fesih işleminin yapılamayacağı dönemi izleyen
ayın sonuna kadar mahsuba yeter veya hiç nakdi ücret desteği alamayacak kişi bakımından ortaya çıkan fazla
ve yersiz ödemeler, işverenden genel hükümlere göre İŞKUR tarafından tahsil edilir.
6

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok
P.K.34196 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL
TELEFON
+90 (212) 454 02 00
FAKS
+90 (212) 454 02 01
E-POSTA
info@itkib.org.tr
7

