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Dünyadaki benzer uygulamaları yüzyıllar öncesine
dayanan ve işsizliğin tazmininde önemli bir politika
aracı olan İşsizlik Sigortası Fonu ülkemizde 20 yılını
tamamlamış bulunuyor.

Ülkemiz çalışma hayatına 4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanunu ile 1999 yılında giren işsizlik
sigortası sisteminden ilk ödemeler 2002 yılı Mart
ayında başlamıştır.

İşsizlik Fonu gelirleri, çalışanların prime esas
aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2
işveren ve %1 Devlet payı kesintilerinden oluşur.

.



-İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

-KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

-ÜCRET GARANTİ FONU

-YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ



İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

-İşsizlik Ödeneği, işsizlik sigortası kapsamında 
bir işyerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, 
sağlık ve  yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi 
istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere; 
Kanun’da belirtilen diğer şartları taşıması 
durumunda ödenmektedir.



İşsizlik Ödeneği Hak Kazanma Şartları
1. Son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik

sigortası primi ödenen bir hizmet kolunda çalışmış
olmak.

2. YENİ DÜZENLEME: 18.01.2019 tarihi ve sonrası
Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 günlük
dönemde sürekli hizmet akdinin bulunması

3. İşten ayrılma nedeninin kanun kapsamında olması,
yani iş sözleşmesinin istifa ve işçi kusuru dışında
sona ermesi gerekmektedir.



SGK FESİH 
KODU SGK FESİH NEDENLERİ İŞKUR FESİH NEDENİ 

(SİSTEMDEKİ KARŞILIĞI) DEĞERLENDİRME

01 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
02 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
03 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) İstifa Hak Kazanmaz
04 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 4447/a Kazanır
05 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 4447/d Kazanır
08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
09 Malulen emeklilik nedeniyle Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
10 Ölüm Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
11 İş kazası sonucu ölüm Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
12 Askerlik Askerlik Kazanır
13 Kadın işçinin evlenmesi Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
15 Toplu işçi çıkarma 4447/a Kazanır
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
17 İşyerinin kapanması 4447/e Kazanır
18 İşin sona ermesi 4447/e Kazanır

19
Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu  
kod kullanılır) Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz

20
Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" 
nolu  kod kullanılır) Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz

21 Statü değişikliği Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
22 Diğer nedenler Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih 4447/b Kazanır
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih 4447/b Kazanır

25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih 4447/b Kazanır
26 Disiplin kurulu kararı ile fesih İşçinin Kusuru Hak Kazanmaz
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih 4447/c Kazanır
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih 4447/c Kazanır
29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih İşçinin Kusuru Hak Kazanmaz

30
Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.  Tekrar başlatılmayacaksa 
"4" nolu  kod kullanılır) Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz

31
Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru 
dışında fesih 4447/g Kazanır

32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih 4447/f Kazanır
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 4447/b Kazanır

34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih 4447/e Kazanır



 İş çıkış  tarihinden itibaren 30 gün içinde 
İŞKUR birimlerine şahsen ya da elektronik 
ortamda başvurular yapılır. 

 30 günü geçen  başvurularda ödenek (mücbir 
nedenler dışında) geç başvurulan süre kadar 
hak kaybına uğratılarak  bağlanmaktadır.



 İşsizlik ödeneği;
sigortalının son dört aylık prime esas      
kazanç ortalamasının % 40’ ı kadardır.
 Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine 
göre on altı yaşından büyük işçiler için 
uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının 
% 80’ini geçemez.



İşten  çıkış  tarihinden   geriye  dönük                
son 3 yılda;
 600-899 gün pirimi olanlar 6 ay ödenek alırlar.
 900-1079 gün pirimi olanlar 8 ay ödenek 

alırlar.
 1080 gün pirimi olanlar 10 ay ödenek alırlar

* (600 günden az pirimi olanlar ödenekten faydalanamazlar.)  



-KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

 Kısa Çalışma Ödeneği işyerindeki haftalık çalışma 
sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması 
veya işyerinde faaliyetin tamamen durdurulması 
hallerinde İstihdamı Koruma tedbirleri çerçevesinde 
ÇALIŞILMAYAN SÜRELER için 
ÇALIŞANLARA üç ayı geçmemek üzere verilen 
ödenektir.



2019 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE 
BAŞVURU NEDENLERİ

9 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede 
güncellenen Kısa Çalışma Yönetmeliği gereği, 

Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulu 20.11.2018 tarih ve 
125 sayılı Kararı ile Zorlayıcı Sebep maddesine: Yangın, 
sel, deprem …vb. nedenler dışında “dışsal etkilerden 
kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen 
zorlayıcı sebep” eklenmiştir. Kurumumuz Zorlayıcı 
Sebeplerden Kısa Çalışma başvurusu kabul etmektedir





◦ Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel 
durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep

nedeniyle Kurumumuza KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 
başvurusunda bulunan İşverenlerin Talep Dilekçeleri 
«İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlığına» 
gönderilmektedir. İş Yerinin Kısa Çalışma yapabilmesi 
için;
1.)   İş Müfettişinin İlgili İş Yeri için UYGUNLUK
onayı vermesi gerekmektedir.



Kısa Çalışma için İş Yeri UYGUNLUK aldıktan sonra,
Uygunluk Kurumumuz tarafından İşveren yada
temsilcisine yazılı tebliğ edilir.
2.) İş Yerinin, Kısa Çalışma yaptırılacak çalışanlarının,  
Kısa çalışmanın başladığı tarih itibariyle iş 
sözleşmesinin feshi dışında işsizlik ödeneğine hak 
kazanma koşullarını sağlamış olması gerekmektedir.

Son 3 yılda en az 600 gün primi bulunması
Son 120 gününde sürekli hizmet akdinin bulunması 



 Kısa Çalışma Ödeneği, işçinin son 12 aya ait prime 
esas kazanç tutarının ortalamasının %60’ı kadardır. Bu 
ödenek Brüt Asgari Ücretin %150’sini geçemez.

 Kısa çalışmada; çalışılmayan süre için Ücret İşçiye 
ödenmektedir. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası İŞKUR 
tarafından karşılanmaktadır.

 Kısa Çalışmada işçiye ödenen, çalışmadığı döneme ait 
ücret, işçinin İşsizlik Ödeneğinden mahsup edilir.

 Kısa çalışmada çalışılmayan dönem 18 eksik gün 
koduyla SGK’ya bildirilir.



Son 12 Aylık 
Prime Esas 
Kazançların Aylık 
Ortalaması

Hesaplanan 
İşsizlik Ödeneği 
Miktarı

Damga Vergisi Ödenecek İşsizlik 
Ödeneği Miktarı

Son 12 Ay Asgari 
Ücretle Çalışan 2.558,40 1.535,04 11,65 1.523,39

Son 12 Ay 4.000 
TL ile Çalışan 4.000,00 2.400,00 18,22 2.381,78

Son 12 Ay 7.000 
TL ile Çalışan 7.000,00 3.837,60 (*) 29,13 3.808,47

(*) Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemeyeceği 
için ödenecek aylık kısa çalışma ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır. 2019 yılında brüt 
asgari ücret 2.558,40 TL'dir.

Aşağıda 2019 yılı için aylık kısa çalışma ödeneği hesabı verilmiştir. 



İşverenin;
 Konkordato ilan etmesi, 
 İşveren için aciz vesikası alınması, 
 Firmanın iflası 
ile ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, 
çalışanlarının hizmet akdinden kaynaklanan ve 
ödenmeyen 3 aylık ücret alacakları Ücret 
Garanti Fonundan ödenmektedir. 



 Ücret Garanti Fonu Hak Kazanma Koşulları
 a) İşçi Alacak Belgesinde ücret alacağının 

bulunduğu dönemde işçinin, 4447 sayılı 
İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında çalışıyor 
olması,

 b) İşverenin, konkordato ilan edilmesi, aciz 
vesikası alınması, iflası nedeniyle ödeme 
güçlüğüne düşmüş olması,  



 c)İşçinin ödenmeyen ücret alacağının, 
işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önce 
oluşmuş olması,

 ç)İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne 
düşmesinden önceki son bir yıl içinde 
(1 gün bile olsa) aynı işyerinde çalışmış         

olması gerekmektedir.



 İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşme Tarihi
 a) İflas halinde, mahkemece verilen iflas 

kararı tarihi, 
 b) Konkordato halinde, konkordato mühlet 

kararı tarihi, 
c)Aciz vesikası veya aciz vesikası 

hükmündeki haciz tutanağı alınması halinde ise 
bu belgelerin düzenlenme tarihi,

işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihi 
ifade eder. 



 Doğum sonrası analık hali izni bitiminden itibaren kadın 
işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın 
veya erkek işçilere istekleri halinde; birinci doğumda altmış 
gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise 
yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar 
ücretsiz izin verilmekte, çoğul doğum halinde bu sürelere 
otuzar gün eklenmekte, çocuğun engelli doğması halinde bu 
süreler üç yüz altmış gün olarak uygulanmaktadır.



 Yarım Çalışma Ödeneği başvurusu, doğum sonrası analık hali 
izninin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün 
içinde şahsen yapılır. 

 Yarım Çalışma,  Analık izni bitiminin ertesi gün başlar. 
Ötelenebilen bir uygulama değildir. Mücbir sebepler dışında, 
başvuruda gecikilen süre YÇÖ almaya hak kazanılan toplam 
süreden düşülerek ödeme yapılır. 

 İlgilinin, Yarım Çalışma yapabilmesi için doğumdan önceki 
son 3 yılda en az 600 gün primi olmalıdır



 Evlat edinenler için son üç yıl prim gün sayısı 
hesabında çocuğun teslim tarihi esas alındığından 
evlat edinme mahkeme kararı ve/veya Bakanlığımız 
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü/İl Müdürlüğü 
ile evlat edinmek isteyen aile arasında imzalanan 
“Evlat Edinme Öncesi Geçici Bakım Sözleşmesi” 
fotokopisi ve/veya teslim belgesinin ibrazı 
gerekmektedir.



 İşverenler tarafından, yarım çalışma uygulanan işçilerin 
primlerinin SGK’ya bildiriminde eksik gün gerekçesi 
olarak 

23-Yarım Çalışma Ödeneği
24-Yarım Çalışma ödeneği + Diğer 

gerekçesi kullanılır.

Eksik gün gerekçesi 23 ve 24 dışındaki bir gerekçe ise 
SGK kayıtlarında güncelleme yapılmadan ilgili ay için 
YÇÖ ödemesi yapılmaz.



 YÇÖ’nün günlük ödeme miktarı, günlük asgari 
ücretin brüt tutarı kadardır.

 Ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve 
kesintiye tabi tutulmaz.

 İşçinin haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalıştığı 
varsayıldığında bir ay için en fazla 15 gün ödeme 
yapılabilecektir.

 Yarım çalışma yapılan süre için Genel Sağlık 
Sigortası İŞKUR tarafından ödenmektedir. 
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