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SİRKÜLER SAYI: 2021/016                                                     18.01.2021  

 

 

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’NUN GEÇİCİ 24, 27 VE 28. 
MADDELERİNDE BELİRTİLEN DESTEK TUTARLARININ ASGARİ 
ÜCRET ARTIŞ ORANINDA ARTIRILMASI HAKKINDA KARAR 
 
13.01.2021 tarih ve 31363 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3423 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile, İşsizlik Sigortası Kanunu’nun; 

 

a) Geçici 24. maddesinin birinci fıkrasında, 

b) Geçici 27. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde, 

c) Geçici 28. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 

 

belirtilen destek tutarlarının, 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere 

asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılmasına karar verilmiştir. 

 

Buna göre söz konusu kanunun; 

 

− Geçici 24. maddesinde belirtilen nakdi ücret desteği günlük 39,24 TL’dan 47,70 TL’ 

na,  

  

− Geçici 27. Maddesinin (a) bendinde belirtilen prim teşvik destek tutarı günlük 44,15 

TL’dan 53,67 TL’na,  
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− Geçici 27. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen nakdi ücret destek tutarı 

günlük 39,24 TL’dan 47,70 TL’na,  

 

- Geçici 27. maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen nakdi ücret destek tutarı 

günlük 34,34 TL’dan 41,74 TL’na, 

  

- Geçici 28. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen prim teşvik destek tutarı günlük 

44,15 TL’dan 53,67 TL’na, 

  

- Geçici 28. Maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen nakdi ücret desteği tutarı günlük 

39,24 TL’dan 47,70 TL’ na  

 

artırılmıştır. 

 

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. 

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 47,70 Türk 

lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan 

ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir 

kesinti yapılamaz. 

GEÇİCİ MADDE 27 – 1/10/2020 tarihi itibarıyla 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim 

ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim 

hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal 

güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık 

aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; 4857 

sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına 

bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet 

sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik 

Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin 

istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri 

arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi 

4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer 

GEÇİCİ MADDE 27 – 1/10/2020 tarihi itibarıyla 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim 

ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim 

hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal 

güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık 

aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; 4857 

sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına 

bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet 

sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik 

Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin 

istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri 

arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi 

4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer 



 

 3 

Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi 

niyet kurallarına uymayan hâller ve benzeri 

sebepler dışında sona erenler ile hizmetleri 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 

istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş 

veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da 

hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel 

sektör işverenine bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihi takip eden 30 gün içerisinde başvuruda 

bulunmaları ve işveren tarafından; 

 

a) Fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün 

sayılarının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu 

bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 

uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak 

süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin 

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm 

primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene 

Fondan destek sağlanır. 

 

b) İşe başlatılıp 4857 sayılı Kanunun geçici 10 

uncu maddesi uyarınca işveren tarafından 

ücretsiz izne ayrılanlara, kısa çalışma 

ödeneğinden faydalanmamak kaydıyla, 4857 

sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer 

alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek 

üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları 

süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası 

nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden 

damga vergisi hariç herhangi bir kesinti 

yapılamaz. Bu fıkra kapsamında nakdi ücret 

desteğinden yararlananlar 5510 sayılı Kanunun 

60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi 

kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve 

genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan 

karşılanır. Bu fıkra kapsamında nakdi ücret 

desteğinden yararlanan işçinin başvuruda 

bulunduğu işveren tarafından fiilen 

çalıştırıldığının tespiti hâlinde 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 

Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi 

niyet kurallarına uymayan hâller ve benzeri 

sebepler dışında sona erenler ile hizmetleri 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 

istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş 

veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da 

hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel 

sektör işverenine bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihi takip eden 30 gün içerisinde başvuruda 

bulunmaları ve işveren tarafından; 

 

a) Fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün 

sayılarının 53,67 Türk lirası ile çarpımı sonucu 

bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 

uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak 

süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin 

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm 

primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene 

Fondan destek sağlanır. 

 

b) İşe başlatılıp 4857 sayılı Kanunun geçici 10 

uncu maddesi uyarınca işveren tarafından 

ücretsiz izne ayrılanlara, kısa çalışma 

ödeneğinden faydalanmamak kaydıyla, 4857 

sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer 

alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek 

üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları 

süre kadar, Fondan günlük 47,70 Türk lirası 

nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden 

damga vergisi hariç herhangi bir kesinti 

yapılamaz. Bu fıkra kapsamında nakdi ücret 

desteğinden yararlananlar 5510 sayılı Kanunun 

60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi 

kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve 

genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan 

karşılanır. Bu fıkra kapsamında nakdi ücret 

desteğinden yararlanan işçinin başvuruda 

bulunduğu işveren tarafından fiilen 

çalıştırıldığının tespiti hâlinde 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 
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ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi 

ile birlikte işverenden tahsil edilir. 

 

c) Başvurusunun kabul edilmediğini Kuruma 

bildirenler için hanesinde sosyal güvenlik 

kuruluşlarından gelir ya da aylık alan, kısa 

çalışma ödeneğinden ya da işsizlik ödeneğinden 

faydalanan veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendi 

ve (c) bendi kapsamında sigortalı olan veya 506 

sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi 

kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan ile 

düzenli sosyal yardım alan bulunmamak 

şartlarını sağlayanlara 29/5/1986 tarihli ve 3294 

sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Kanunu kapsamında yapılacak 

değerlendirme göz önüne alınarak 4857 sayılı 

Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan 

fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere 

Fondan hane başına günlük 34,34 Türk lirası 

destek verilir. 

ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi 

ile birlikte işverenden tahsil edilir. 

 

c) Başvurusunun kabul edilmediğini Kuruma 

bildirenler için hanesinde sosyal güvenlik 

kuruluşlarından gelir ya da aylık alan, kısa 

çalışma ödeneğinden ya da işsizlik ödeneğinden 

faydalanan veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendi 

ve (c) bendi kapsamında sigortalı olan veya 506 

sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi 

kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan ile 

düzenli sosyal yardım alan bulunmamak 

şartlarını sağlayanlara 29/5/1986 tarihli ve 3294 

sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Kanunu kapsamında yapılacak 

değerlendirme göz önüne alınarak 4857 sayılı 

Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan 

fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere 

Fondan hane başına günlük 41,74 Türk lirası 

destek verilir. 

GEÇİCİ MADDE 28 – 1/10/2020 tarihi itibarıyla 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim 

ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim 

hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal 

güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık 

aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; özel 

sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan 

aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet 

belgesi veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en 

az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki 

sigortalı sayısına ilave olarak veya 17/4/2020 

tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun 

kapsamına alınan ya da daha önce tescil edildiği 

hâlde 2019/Ocak ila 2020/Nisan 

aylarında/dönemlerinde sigortalı çalıştırılmaması 

nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim 

ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesi vermeyen özel sektör işyerlerinde 

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

işe alınanların fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim 

ödeme gün sayısının 44,15 Türk lirası ile 

çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı 

GEÇİCİ MADDE 28 – 1/10/2020 tarihi itibarıyla 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim 

ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim 

hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal 

güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık 

aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; özel 

sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan 

aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet 

belgesi veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en 

az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki 

sigortalı sayısına ilave olarak veya 17/4/2020 

tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun 

kapsamına alınan ya da daha önce tescil edildiği 

hâlde 2019/Ocak ila 2020/Nisan 

aylarında/dönemlerinde sigortalı çalıştırılmaması 

nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim 

ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesi vermeyen özel sektör işyerlerinde 

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

işe alınanların fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim 

ödeme gün sayısının 53,67 Türk lirası ile 

çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı 



 

 5 

Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan 

fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, 

her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik 

Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup 

edilmek suretiyle işverene Fondan destek 

sağlanır. Bu maddeyle sağlanan destekten 

yararlananlar geçici 27 nci maddede düzenlenen 

destekten yararlanamaz. 

 

Bu madde kapsamında işe başlatılıp 4857 sayılı 

Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca 

işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa 

çalışma ödeneğinden yararlanamayan 

sigortalılara 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu 

maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi 

geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde 

bulundukları süre kadar, Fondan günlük 39,24 

Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan 

ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir 

kesinti yapılamaz. Bu fıkra kapsamında nakdi 

ücret desteğinden yararlananlar 5510 sayılı 

Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) 

bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı 

sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin 

primleri Fondan karşılanır. Bu fıkra kapsamında 

nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin 

başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen 

çalıştırıldığının tespiti hâlinde 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. 

Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan 

fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, 

her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik 

Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup 

edilmek suretiyle işverene Fondan destek 

sağlanır. Bu maddeyle sağlanan destekten 

yararlananlar geçici 27 nci maddede düzenlenen 

destekten yararlanamaz. 

 

Bu madde kapsamında işe başlatılıp 4857 sayılı 

Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca 

işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa 

çalışma ödeneğinden yararlanamayan 

sigortalılara 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu 

maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi 

geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde 

bulundukları süre kadar, Fondan günlük 47,70 

Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan 

ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir 

kesinti yapılamaz. Bu fıkra kapsamında nakdi 

ücret desteğinden yararlananlar 5510 sayılı 

Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) 

bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı 

sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin 

primleri Fondan karşılanır. Bu fıkra kapsamında 

nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin 

başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen 

çalıştırıldığının tespiti hâlinde 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. 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK 

3423 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt 

edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar 

dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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