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İstanbul, 26.03.2020 

DUYURU 467 

 

Konu: 7226 Sayılı Kanun hk.  

 

26.03.2020 Tarih ve 31080 (mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7226 Sayılı bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun ile iş ve çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeler 

yapılmıştır. Bunlardan önemli görülenler aşağıda belirtilmiştir. 

 

1. 2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği 

 

Yapılan düzenleme ile 2020 yılında, 2020 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas 

günlük kazancı 128 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 

TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 341 TL  ve altında olan, 2020 yılında tescil edilen 

işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 

2,50 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği sağlanacaktır.  

2020 yılı asgari ücret desteği  sağlanacak  ayındaki uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı 

sayısının,  2019/ Ocak ila 2019/Kasım aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısının altına 

düşmemesi gerekmektedir. 2020 yılından önce tescil edilen işyerleri için belirlenen en düşük sigortalı 

sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan 2020 yılındaki aylar için destek verilmeyecektir.  

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 destek hükümleri 

uygulanmayacaktır. 

 

2. Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Şartlar Kolaylaştırıldı 

 

30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı 

sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, 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 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. 

Kısa çalışma ödeneği hakkında bilgi almak için tıklayınız. 

Kısa çalışma ödeneği konusunda sıkça sorulan sorular için tıklayınız.  
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3. Telafi Çalışması Yaptırılacak Süre 2 Aydan 4 Aya Çıkartıldı 

 

4857 Sayılı İş Kanununun 64. maddesi uyarınca 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 iki ay içinde çalışılmayan süreler için 

telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. 

7226 sayılı Kanun ile telafi çalışma süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılmıştır. 

Telafi çalışması yaptıracak işveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü 

maddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya 

başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır. 

Telafi çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal 

çalışma dönemine başlamasını takip eden 2 ay içerisinde yaptırılır. Telafi çalışması, günlük en çok 

çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz. Telafi çalışması, tatil 

günlerinde yaptırılamaz. 

 

4. Eksik Çalışma Süresi Olanlarda Genel Sağlık Sigortası Ödeme Koşulu İşçi Lehine 

Değiştirildi 

 

5510 Sayılı Kanunun 88. maddesinin 4. fıkrasında  yapılan değişiklik uyarınca sigortalı 

olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı 

üzerine çalışanlar ile ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret 

alanlardan ay içerisinde sekiz gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası 

primlerinin otuz güne tamamlanması zorunludur.  

Böylece eksik günlere ait genel sağlık sigortası ödenmemesine ilişkin 20 günlük çalışma 

süresi şartı 8 güne indirilmiş ve daha önce eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 

kendileri ödemek zorunda olanlardan ay içerisinde 9 günden 20 güne kadar çalışanların bu 

yükümlülüğü ortadan kalkmıştır. 

 

5. 5834 Sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları 

Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna Eklenen 

Geçici Madde  

 

5834 Sayılı Kanuna eklenen geçici 2. madde uyarınca Anapara ve/veya taksit ödeme 

tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz 

ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve 

bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, 

kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca 

kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların 

ödenmesi geciken kısmının 31/12/2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden 

yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal 

kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. 

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların yukarıdaki hüküm uyarınca mevcut kredileri 

yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk 

doğurmaz. 
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6. Diğer değişiklikler 

 
Konaklama vergisi 01/04/2020 tarihinden 1/1/2021 tarihine ertelendi. 

En düşük emekli maaşı 1.500 TL oldu. 

Karşılıksız çek suçundan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazının durdurulmasına 

ilişkin düzenleme yapıldı. 

Yargılama sürelerinin durdurulmasına ilişkin düzenleme yapıldı. 

1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi 

kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş. 
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