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KONU: PASİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ GENELGESİ: ÖZELLİKLİ DURUMU 
OLAN SİGORTALILARIN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU

06.02.2020 Tarih ve 2020/01 Nolu Türkiye İş Kurumu, Pasif İşgücü Hizmetleri Genelgesi

Türkiye İş Kurumu, işsizlik ödeneği başvurularını incelerken işten çıkış kodlarının yanı sıra son 
üç yılda ödenen prim sayısına bakmaktadır. İşsizlik ödeneğine hak kazanmak için gerekli olan 
şartlardan biri hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik 
sigortası primi ödenmiş olmasıdır.

İş sözleşmesinin feshinden önceki son 3 yılda ödenen primlerin kontrolü, İŞKUR sistemine 
görülen SGK kayıtlarından yapılmaktadır. Ancak ev hizmetlerinde çalışanlar, banka sandığına 
tabi olanlar, isteğe bağlı işsizlik sigortası primi ödeyen ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin 
prim bilgileri, sigortalılık bildirimlerine ilişkin özel durumları nedeniyle İŞKUR tarafından 
görülememektedir. 

Söz konusu sigortalıların işsizlik ödeneği başvurusunda iş sözleşmesinin feshinden önceki 
son 3 yılda ödenen primlerin kontrolü 2020/01 Sayılı Pasif İşgücü Hizmetleri Genelgesinde 
belirtilen somut belgelere göre sonuçlandırılmaktadır.
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1- BANKA SANDIĞINA TABİ OLANLARIN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU

506 sayılı Kanunun Geçici 20’nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılara ait işe giriş, 
işten çıkış bildirimleri ile çalıştıkları döneme ilişkin işsizlik sigortası primlerine ilişkin bildirimler SGK’ya 
yapılmaktadır. 

İŞKUR ile SGK arasında oluşturulan web servisi aracılığı ile banka sandığına tabi çalışan sigortalıların 
işe giriş/işten çıkış bildirimlerine ilişkin verilere erişim sağlanabilirken, ilgililerin son 3 yıl içerisindeki prim 
gün sayısı ve prime esas kazanç verilerine erişim sağlanamamaktadır. 

İlgililerin işsizlik sigortası kapsamında yaptıkları başvuruların sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi 
için banka sandıkları tarafından tanzim edilen sigortalılara ilişkin prim bilgilerini içerir belge aslı alınmaktadır. 

2- EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU

Ev hizmetlerinde çalışan sigortalıların (5510 ek 9) prim bilgileri, İŞKUR web servisi ile SGK’dan henüz 
alınamadığından, ibraz edilen SGK Hizmet Dökümü esas alınarak ilgililerin işsizlik ödeneği hak sahipliği 
belirlenmektedir.

Hizmet dökümünde 01.04.2015 tarihinden sonra ev hizmetlerinde çalışanlardan (5510 ek 9) işsizlik 
sigortası primi zorunlu olarak kesilmektedir. Bu tarihten önceki işsizlik sigortası prim kesintisinin yapılıp 
yapılmadığı hususu SGK ile irtibat kurularak teyit edilmektedir.

Ayrıca, SGK kayıtlarından ilgililere ait fesih nedeninin tespit edilememesi durumunda, işverenden 
alınan işten çıkış nedenine açıklık getiren yazılı bildirimler fesih nedeninin güncellenmesi için yeterli 
kabul edilecektir. SGK kayıtlarından hak sahipliğinin belirlenebildiği durumlarda ilgililerden belge talep 
edilmeyecektir.

3- İSTEĞE BAĞLI İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ÖDEYEN TİCARİ TAKSİ, DOLMUŞ ŞOFÖRLERİNİN 
İSŞİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU

İsteğe bağlı işsizlik sigortası primi ödeyen ticari taksi, dolmuş şoförlerinin (5510 ek 6) prim bilgileri, 
İŞKUR web servisi ile SGK’dan henüz alınamadığından, ibraz edilen SGK Hizmet Dökümü esas alınarak 
işsizlik ödeneği hak sahipliği belirlenmektedir. 

Hizmet dökümünün sigorta statü bölümünde “Ek 6 ticari araç işsizlik” ibaresi olan dönemler son 3 yıl 
prim gün sayısı hesabında esas alınır. “Ek 6 ticari araç” ifadesi işsizlik sigortası prim kesintisi yapılmadığı 
anlamına geldiğinden bu hususa dikkat edilir.

Ayrıca, SGK kayıtlarından ilgililere ait fesih nedeninin tespit edilememesi durumunda, işverenden 
alınan işten çıkış nedenine açıklık getiren yazılı bildirimler fesih nedeninin güncellenmesi için yeterlidir.


