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DOĞUM VE EVLAT EDİNME SONRASI YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE 
İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANDI. 

İlgili Kurumlar tarafından yapılan çalışma neticesinde mutabık kalınan Doğum ve 
Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar, 
İŞKUR’un web adresinde yayımlanmıştır. Buna göre; 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 5 inci maddesi ile doğum sonrası 
analık hali izninin bitiminden itibaren kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu 
evlat edinen kadın veya erkek işçilere haftalık çalışma süresinin yarısı kadar 
verilen ücretsiz izin süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma 
ödeneği ödenebilmesi hüküm altına alınmıştır. 

Uygulamaya ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, 
İŞKUR ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Yarım Çalışma Ödeneğine İlişkin Hak Kazanma ve Başvuru Esasları; 

▪ İşçinin/Personelin yarım çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için; 

o Yarım çalışma yapıyor olması 

o Hak sahipliğine konu olan çocuğun hayatta olması 

o Çalışanların haftalık çalışma süresi olan 45 saatin yarısı kadar fiilen 
çalışması 

o Ödenekten faydalanacak olan çalışanların adına, doğum ve evlat 
edinmeden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi 
bildirilmiş olması 

o Doğum ve evlat edinme sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 
30 gün içinde İŞKUR’a “doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma 
belgesi” ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.  

▪  Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre ilgili ödeneği almaya hak 
kazanılan toplam süreden düşülerek hesaplanır ve ödeme yapılır. Mücbir 
sebepler belgelendirilmek zorundadır. 
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Yarım çalışma Usulü, Ödeme Dönemi ve Günlük Ödeme Miktarı; 

▪ Yarım çalışmanın belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde yapılacağı 
zaman aralığı, o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve 
işçinin talebi dikkate alınarak işveren tarafından belirlenir. 

▪  Ödeme dönemi, analık hali izninin bittiği tarihi izleyen günden itibaren başlar. 

▪ Yarım çalışma süresinin hesaplanmasında doğum ve/veya evlat edinme sayısı 
dikkate alınır. 

▪ Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesine ait olan 
aydan sonraki ikinci ay içerisinde fondan aylık olarak ödenecektir. 

▪  Ödeneğin günlük tutarı, brüt 59,25 TL olacaktır. Bu ödemelere yalnızca damga 
vergisi kesintisi uygulanır. 

Yarım çalışma ödeneği ödenecek gün sayısının belirlenmesi; 

▪ Doğum sonrası analık hali izni bitiminden itibaren kadın işçi ile üç yaşını 

doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde; 

o Birinci doğumda 60 gün, 

o İkinci doğumda 120 gün, 

o Sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin 

yarısı kadar ücretsiz izin verilecektir. 

Ödenek ile İlgili Diğer Hususlar; 

▪ Geçici iş göremezlik ödeneği alan çalışanlara, iş göremezlik 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. 

 

▪ İşçinin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan yersiz ödemeler kanuni 

faiziyle birlikte işçiden tahsil edilir. 

 

Saygılarımızla, 


