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7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanun’unda bir takım değişiklikler 

yapılmıştır.  

1) Kimlik Bildirimlerinin Elektronik Ortamda Yapılması 

 

26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Bu bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, yukarıda belirtilen süre içerisinde 

genel kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda da yapılabilir. Bildirimlerin elektronik 

ortamda yapılması durumunda üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkra 

kapsamında elektronik ortamda yapılan bildirimler, genel kolluk tarafından köy ve 

mahalle muhtarları ile paylaşılır.” 

Yapılan bu değişiklikle işverenlerin kimlik bildirimlerini elektronik ortamda yapabilmeleri sağlanmıştır.  

Önceki uygulamada kağıt olarak yapılan bildirimlerin mahalle muhtarlarına onaylatılması uygulaması 

bulunmaktaydı. Mevcut uygulama ile kimlik bildirimlerinin muhtar onayı olmaksızın elektronik sistem 

üzerinden kolluk kuvvetlerine gönderilmesi ve gönderilen bilgilerin muhtar ile paylaşılması sağlanmıştır.  

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 6. maddesine göre şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki 

konaklama olarak sayılanlar dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar 

ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi tarafından örneğine uygun kimlik 

belgesi doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.  

 

2) Mesleki Yeterlilik Belgesine İlişkin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Fonundan Karşılanması 

 

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir. 

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen 

mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu 

kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının 

gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 31/12/2021 tarihine 

kadar belge masrafı ile sınav ücreti (…) (1)  

Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını 

geçmemek üzere meslekler itibarıyla Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir. Fondan 

karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. 

Yapılan bu değişiklikle MYK belge ve sınav ücretlerine teşvik 2021 yılının sonuna kadar uzatılmıştır.  
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3) Esnaf ve Ahili Sandığı Uygulaması Ertelendi 

 

4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 22- Ek 6 ncı madde hükümleri ile 5510 sayılı Kanundaki Esnaf Ahilik Sandığına 

ilişkin hükümler 1/1/2021 tarihine kadar uygulanmaz.” 

 

Yapılan değişiklikle Esnaf Ahilik Sandığına ilişkin hükümler ertelenmiştir.  

 

4) Asgari Ücret Desteği  

 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

 

Eklenen bu maddeyle 2020 yılında uygulanacak asgari ücret desteğinin 75 ₺ olduğu açıklanmıştır.  

 

 “GEÇİCİ MADDE 80- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli 

sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 

 

a) 2019 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve 

prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 128 Türk lirası ve altında bildirilen 

sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya ilişkin verilen aylık 

prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara 

ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 

 

 b) 2020 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam 

prim ödeme gün sayısının, 

 

2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, 

bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası 

Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun 

hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 256 Türk lirası 

olarak esas alınır. 

 

Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2019 yılı Ocak ila Kasım 

ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi 

yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri 

uygulanmaz. 

 

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya 

yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler 

arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik 

Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların 

prime esas kazançlarını 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen iş 

yerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri 

alınır ve bu iş yerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. 
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İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili; 

2020 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim 

hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediğinin,  

sigorta primlerini yasal süresinde ödemediğinin,  

denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı 

olarak bildirmediğinin  

veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi,  

Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması 

hâllerinde birinci fıkranın (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz.  

 

Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve 

taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu maddenin uygulanmasında 

ek 14 üncü madde hükümleri uygulanmaz. 

 

Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve 

hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış 

takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesindeki bildirimler esas alınır.  

 

2019 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2019 yılında sigortalı çalıştırmamış iş yerleri 

hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır. 

 

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin 

ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece 

sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır. 

 

3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı 

hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan iş yerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 

birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç 341 Türk lirası olarak ve 

2019 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim 

hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2020 

yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır. 

 

Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve 

pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için 

uygulanmaz. 

 

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler 

tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet 

alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının 

idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından 

karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.   

 

2020 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve 

hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz. 
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5) Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlara Yabancı Para İle Bes İmkânı Sağlanmıştır. 

 

MADDE 18 – 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 

5 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

 

“Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve 29/5/2009 tarihli ve 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişiler tarafından yabancı para 

cinsinden katkı payı ödenebilir.” 

 

MADDE 19 – 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

 

“Cumhurbaşkanı, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde ona kadar 

indirmeye yetkilidir.” 

 

Yapılan bu değişiklikle Türkiye’de yaşamayan/ ikamet etmeyen vatandaşların ve 5901 sayılı Kanun’un 

28’ inci maddesi kapsamındaki kişilerin döviz cinsinden BES sistemine dahil olmaları amaçlanmıştır.  

 

Bireysel Emeklilik Sisteminde kişilerin ödendiği tutarın % 25’ i devlet katkısındadır, Döviz ile yapılan 

ödemelerde ise bu oranın % 10’ a kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.  

 

6) Vazife ve Harp Malullerinin Çalışmaya Devam Etmesi Halinde İkinci Emeklilik Maaşının 

Bağlanabilmesi ve Yanlış Hesaplama Sonucu Maaşları Kesilenlerin Mağduriyetinin Durdurulması 

 

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 4 üncü 

maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

 

“Ancak, bu kapsamdakiler aylık bağlandığı tarihten sonra geçen çalışmaları esas alındığında en az 20 

yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 5000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş 

olmak şartıyla talepleri halinde ayrıca yaşlılık aylığından yararlanırlar.” 

 

Vazife ve Harp Malüllerinin çalışmaya devam etmeleri halinde en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 

prim ödeme gün sayılarının bulunması şartıyla ikinci bir aylık bağlanma imkanı getirilmiştir.   

 

Yaşanan mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına; 

 

5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 81- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı 

Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanan malûller ile 

5434 sayılı Kanunun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddesi kapsamında aylık bağlanan vazife ve harp 

malûllerinden, 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü, dördüncü, beşinci ve 

altıncı cümlelerine aykırı olacak şekilde yaşlılık veya malûllük aylığı bağlanmış olanlardan, tahsis talep 

tarihi itibarıyla ilgili kanunlarında öngörülen aylık bağlama koşullarından prim ödeme gün sayısı veya 

sigortalılık süresi şartının sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan nedenlerle 

sağlanmadığı daha sonra anlaşılanların, aylık aldıkları süre herhangi bir şekilde prim talep edilmeksizin 

prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınır.  
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Ancak; 

 

a) Aylık aldıkları süre, eksik hizmet süresinden fazla olanlar için, yalnızca eksik hizmet süresinin 

tamamlanacağı tarihe kadarki süre kullanılır. Bu kapsamda olanlar için yeni bir aylık hesabı 

yapılmaksızın, maddenin yürürlük tarihini takip eden ay başından itibaren kesilmiş olan aylıkları, 

aylıklara uygulanan artış oranları kadar artırılarak yeniden bağlanır. 

 

b) Aylık aldıkları süre, eksik hizmet süresinden az olanların, aylık başlangıç tarihi ile aylıklarının kesildiği 

tarih arasında prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınan süre aylıklarının hesabında dikkate alınmaz. 

 

Birinci fıkra kapsamında bulunan vazife ve harp malûllerinden, bu maddeyi ihdas eden Kanunla 2330 

sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan değişiklik ve bu madde esasları dâhilinde yeniden aylığa hak 

kazanamayanlar hakkında, 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesindeki istihdama ilişkin hükümler ayrıca 

uygulanır.” 

 

7) Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yararlanma Şartlarında Esneklik Yapıldı 

Faydalanmaya İlişkin Yeni Bir Şart Getirildi. 

 

4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 23- 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) 

kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü 

fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç 

işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 

60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası 

primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere 

son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam 

eder. 

 

Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma 

uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer 

alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir. Bu madde kapsamında 

yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır. 

 

Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada 

belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.” 

 

Yapılan bu değişiklikle kısa çalışma ödeneğinden faydalanma koşulları kolaylaştırılmış ve daha öncesinde 

işsizlik ödeneğinden faydalanırken işe girmiş çalışanların varsa kalan hakları kadar kısa çalışma ödeneği 

süresini geçmeyecek şekilde kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya devam etmesi sağlanmıştır. 

 

Kısa çalışmadan faydalanmak için yeni bir şart getirilmiş olup, bu dönemde işverence haklı sebeple fesih 

hariç işçi çıkartılmasının önüne geçilmiştir.  
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8) Telafi Çalışması 2 Aydan 4 Aya Çıktı 

 

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi 

“dört” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 

 

MADDE 44 – 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “alanlar ve bu Kanunun 

ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olarak çalışanlardan” ibaresi “alanlardan” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 

Buna göre telafi çalışması yapma süresi 4 aya çıkartılmıştır.  

 

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi 

veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya 

tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren 4 ay içinde 

çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilecektir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle 

çalışma sayılmayacaktır. 

 

9) Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışanların Genel Sağlık Sigortalılıkları Hk 

 

MADDE 45 – 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 

“çalışanlar,” ibaresi “çalışanlar ile” şeklinde, “alanlar” ibaresi “alanlardan” şeklinde, “yirmi” ibaresi 

“sekiz” şeklinde değiştirilmiş ve “ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olanlardan” 

ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

 

5510 sayılı Kanun gereğince; 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 

13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı 

saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci 

fıkrasına tabi olanlardan ay içerisinde yirmi gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık 

sigortası primlerinin otuz güne tamamlanması zorunlu idi. 

 

Mevzuatımıza göre bakmakla yükümlü olmayıp sigortalı olan kişiler yapılan değişiklik ile 8 gün ve daha 

az çalışanların genel sağlık sigortasını 30 güne tamamlamaları zorunlu kılınmıştır.  

 

Yeni yapılan düzenleme ile söz konusu 20 günlük süre 8 güne düşürülmüştür. Yani kısmi süreyle ay içinde 

8 gün ve daha az çalışanlar bakmakla yükümlü değilse 30 günden eksik süre için GSS primi ödemekle 

yükümlü olup 9 ve üzeri günle çalışan GSS primi ödemeyecektir. 

 

10) Emeklilerin Bayram İkramiyesi Ödenecek Ayda Aylık Alması Gerekliliği 

 

Emeklilere ramazan ve kurban bayramlarında verilen 1000 ₺ bayram ikramiyelerinin emekliler tarafından 

alınabilmesi, ödemenin yapılacağı ayda gelir ve aylık alma şartına bağlanmıştır.  

 

MADDE 46 – 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ödemenin 

yapılacağı tarihte” ibaresi “bayramın içinde bulunduğu ayda” şeklinde değiştirilmiştir. 
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11) En Düşük Emekli Maaşı 1500 ₺ Oldu 

 

Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2020 Nisan döneminden geçerli olmak üzere 1500 ₺ 

olmuştur.  

 

MADDE 47 – 5510 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1.000” ibaresi 

“1.500” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

12) İşveren Sendikalarının Karşılıksız Yardımlaşma Fonu Kurmasındaki Azami Nakit Sınırının %35’e 

Çıkarılmıştır. 

 

MADDE 50 – 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 26 ncı 

maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “yüzde yirmi beşini” ibaresi “yüzde otuz beşini” şeklinde 

değiştirilmiştir.    


