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DOĞUM VE EVLAT EDİNME SONRASI YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 

      6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun 10.02.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

 Söz konusu kanun kapsamında İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Ek Madde 5 ile 

birlikte, çalışanların haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince 

doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği uygulaması bu sirkülerin konusunu 

oluşturmaktadır. 

Ödeneğin Uygulanması 

 Söz konusu ödenek süresi, haftalık çalışma süresi olan 45 saatin yarısı kadar 

olacaktır. 

 Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık hizmet ve prim belgesine ait olan 

aydan sonraki ikinci ay içerisinde fondan ödenecektir.  

 Ödeneğin günlük tutarı, brüt 54,90 TL olacaktır. 

Ödenekten Faydalanma Şartları 

 Ödenekten faydalanacak olan çalışanların adına, doğum veya evlat edinme 

tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş 

olmalıdır. 

 Çalışanların haftalık çalışma süresi olan 45 saatin yarısı kadar fiilen çalışması 

gerekmektedir. 

 Çalışanların, doğum ve evlat edinme sonrası analık hali izninin bittiği tarihten 

itibaren 30 gün içinde SGK’ya doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi 

ile başvuruda bulunması gerekmektedir.  

Ödenek ile İlgili Diğer Hususlar 

 Ödenekten faydalanmak üzere yapılması gereken başvuruda, mücbir sebepler dışında 

yaşanan gecikmelerde, doğum ve evlat edinme ödeneği almaya hak kazanılan 

toplam süreden gecikme süresi düşülerek ödeme yapılacaktır. 

 Ödenekten faydalanan çalışanlara yapılan ödemelere ilişkin yalnızca damga vergisi 

kesintisi uygulanır. 

 Geçici işgöremezlik ödeneği alan çalışanlara, işgöremezlik ödeneği almaya devam 

ettikleri süre içerisinde doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği 

ödenmeyecektir. 

 İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan yersiz ödemeler, kanuni faizi 

ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. 
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Primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanması 

 

 Çalışılmayan süreler için uzun vadeli sigorta kolları primi ve Genel Sağlık Sigortası 

primleri asgari ücret üzerinden %32,5 oranında İşsizlik Sigortası Fonundan 

karşılanacaktır. 

Uygulama ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu. Kurum 

ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir. 

Saygılarımızla, 


