
 

7226 SAYILI TORBA KANUN : DERNEKLER KANUNU, TELAFİ ÇALIŞMA SÜRESİ, 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLAR 

 

 

1)Dernekler Kanunu'nda değişikliğe gidilerek,  

Dernekler; yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliklerine seçilenlerin yanı sıra ARTIK 

üyelerini de, bildirme zorunluluğu getirildi.  

Dernek üyelikleri kabul edilen ya da sona erenleri >>kabul edilme ve sona erme tarihinden 

itibaren 45 gün içerisinde merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirimleri yapılacak. 

Dernekler, 26.03.2020 tarihinden itibaren 6 ay içinde mevcut üyeliği devam edenlerin 

adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını, merkezinin bulunduğu dernekler 

birimine bildirecek. Bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında 500 lira idari 

para cezası uygulanacak. 

Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu'na göre derneklerle ilgili her türlü kayıt, iş ve 

işlemler elektronik ortamda yapılabilecek.  

2)Telafi çalışması süresi iki aydan dört aya uzatılmıştır*. 

7226 sayılı Kanunun 43’üncü maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki Telafi Çalışması 

başlıklı 64’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “dört” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

Buna göre, 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 dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması 

yaptırabilecek ve bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmayacaktır. 

Konu hakkında bazı makaleler için: http://www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/hukuk-

postasi/telafi-calismasi/  ve https://www.dunya.com/kose-yazisi/telafi-calismasi-hangi-

hallerde-yapilir/413616   

3)Esnek çalışanların gss primlerindeki zorunlulukta değişiklik yapılmıştır. 

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 iken,  5510/Ek-9 birinci fıkra hükmüne tabi olanlar (ev hizmetlerinde 

bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde 

çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan 

sigortalılar ile konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar) bu hükümden muaf 

tutulmuş ve diğer sayılanlar için esas alınan 20 gün ibaresi 8 güne indirilmiştir. 

Bu hüküm ise 01.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 

4)Kısa çalışma ödeneği şartlarında değişikliler yapılmıştır. https://www.iskur.gov.tr/sikca-

sorulan-sorular/kisa-calisma-odenegi/ 
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Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı 60 gün 

olarak; kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün işsizlik sigortası 

primi ödeme şartı da 450 gün olarak dikkate alınacaktır. 

İlk maddede belirtilen koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son 

işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden 

yararlanmaya devam edebilecekler. Bunlar için de başvuru yapılabilecektir. 

Kısa çalışma ödeneğinden bu sebeple faydalanabilmek için kısa çalışma uygulanan 

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

bendinde yer alan sebepler hariç (II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve 

benzerleri) olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir. 

Kısa çalışma başvuruları başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacaktır. 

Başvuru sürelerini 31.12.2020 tarihine kadar uzatmaya ve/veya 90/450 gün şartlarını 

farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır. 

Mevcut durumda koronavirüs kaynaklı olmayan kısa çalışma başvurularında sigortalılar 

için 120 gün ve 600 gün prim ödeme şartları geçerli olmaya devam edecektir. 

5)1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen konaklama vergisinin yürürlüğü 1 

Ocak 2021 tarihine ertelenmiştir. 

 


