Eğer çalışıyorduysanız, bir iş sözleşmeniz vardı ve işinizi kaybettiniz, hangi durumda ayda
200 GEL'lik bir tazminat alırsınız

Dikkate alın!
 2020'nin ilk çeyreğinde bir bütçe kuruluşu; ulusal banka; bir ulusal düzenleyici makam /organ;
devletin, özerk cumhuriyetin veya belediyenin hisselerin %50'sinden fazlasına sahip olduğu bir
kuruluşu veya böyle bir işletmeye dayalı / bağlı bir işletmeden maaş alan kişilerin 200 GEL'lik tazminat
alma hakkı yok.

Bu tür makamlar şunlardır:





Bakanlıklar
Belediyeler
Devlet ya da yerel yönetimler tarafından kurulan kamu hukukunun tüzel kişileri (devlet okulları,
tiyatrolar, topluluklar ve müzeler dahil)
vb

Belirlenmiş istisnalar dışında, diğer tüm işletme türlerinde istihdam edilen çalışan, ilgili koşullar yerine
getirildiğinde tazminat alma hakkına sahip olacaktır.
1. Eğer eskiden çalışıyorduysam, hangi durumda ne kadar tazminat alırım?
2020 yılının ilk üç ayından en az birinde çalışıp maaş alıyorduysanız (İşvereniniz bununla ilgili Gelir İdaresine
bilgi sunmuş olmalı) ve olağanüstü hal sırasında işi kaybettiyseniz veya iş sözleşmesi durdurulduyısa ve artık
maaş alamıyorsanız, bu programın başlamasından sonraki 6 ay boyunca ayda 200 (iki yüz) GEL'lik tazminat

alma hakkına sahipsiniz.
2. Mart ayının maaşımı Nisan ayında aldım, ancak, aslında Nisan ayından beri çalışmadım, Nisan
ayı için 200 GEL'lik tazminat alma hakkım var mı?
Maaşınızı Nisan ayında aldığınız için Gelir İdaresi Nisan ayında bundan haberdar oldu, tazminat alma hakkına
sadece Mayıs ayından itibaren sahip olacaksınız.
3. Ne yapmalıyım ve ayda 200 GEL'lik tazminatı almak için hangi makama başvurmalıyım?
Herhangi bir makama başvurmanız gerekmez .Çalıştığınız ve kovulduğunuz şirket veya geçici olarak ücretsiz
izin kullanmaktasınız- Her ayın 15'inden daha geç olmamak kaydıyla, 2020 yılının ilk çeyreğinde (Ocak, Şubat,

Mart en az bir kez ve artık bir önceki ay maaş ödemedi) maaş verilen kişilerin listesi Gelir İdaresine özel formu
ile elektronik olarak sunmalıdır.
4. İşveren bilgileri gönderdikten sonra Gelir İdaresi ne yapar?
Gelir İdaresi, bu verileri ve 200 GEL'lik tazminat alma hakkına sahip kişilerin listesini inceleyecek ve İş
Kurumuna tazminatın verildiği ayın 20. gününden daha geç olmamak üzere gönderir.
5. Ne zaman ve nerede 200GEL'liktazminatıalacağım?
İş Kurumu, maaşınızı alamadığınız bir sonraki ayın 30'undan daha geç olmamak kaydıyla tazminatı banka
hesabınıza aktaracaktır. Örneğin, bir kişi Mayıs ayında maaş alamazsa, uygun tazminat 30 Haziran'dan daha
geç olmamak üzere verilir.


Hangi durumda 200 GEL'lik tazminatımı 6 ay bitmeden kaybedebilirim?

Aşağıdaki durumlarda tazminatı kayberdesiniz
A) Tekrar çalışmaya başlarsanız ve 1. Mayıs 2020'den sonraki dönemde bununla ilgili bilgiler vergi
dairesine sunmuş olursa
B) Tazminatın durdurmasını beyan ederseniz
C) Gürcistan

vatandaşıysanız

ve

Gürcistan

vatandaşlığınızı

kaybederseniz

veya

Gürcistan

vatandaşlığından çıkarsanız
D) Tazminatı alan kişi ölmüşse



Çalışıp 2020 yılının ilk çeyreğinde maaş alıyordum, ancak kovuldum, ayrıca küçük bir işletmem
vardı ve 300 GEL'lik tazminatının ön koşullarını karşılıyorum. Hem kendi işinde çalışana verilecek
aylık 300 GEL'lik hem de 200 GEL'lik tazminatı alma hakkım var mı?

Her iki tazminatı aynı anda alamazsınız ve bu durumda 200 GEL'lik tazminat alma hakkına sahip olacaksınız.

