SOSYAL GÜVENLİK VE ÇALIŞMA YASALARINDA DEĞİŞİKLİK
YAPAN 7161 SAYILI KANUNUN AÇIKLAMASI
SOSYAL GÜVENLİK VE ÇALIŞMA YASALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
7161 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18.01.2019 Tarih Ve 30659 Sayı ile Resmi Gazete’de
yayınlanmıştır.
4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER
7161 sy Kanun / MADDE 25- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun
50’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi “hizmet
akdine tabi” şeklinde değiştirilmiştir.
AÇIKLAMASI: 7161 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile işsizlik ödeneğine yararlanma
koşullarından kolaylık sağlanarak son 120 günlük “prim ödeyerek çalışma” şartı “hizmet
akdine tabi olma” olarak yumuşatılarak 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına
karşın devamsızlıktan kaynaklı ödememe durumunu ortadan kaldırmaktadır.
4447 sy. kanun / 50. Madde 7161 ile yapılan düzenleme sonrası hali:
İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primleri
Madde 50 – (Değişik birinci fıkra: 15/5/2008-5763/15 md.) Günlük işsizlik ödeneği,
sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük
ortalama brüt
kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş
Kanununun 39 uncu maddesine göre on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık
asgari ücretin brüt
tutarının yüzde seksenini geçemez.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan, son üç
yıl içinde;(3)
a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180
gün,

b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240
gün,
c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300
gün,
Süre ile işsizlik ödeneği verilir.
YÜRÜRLÜK TARİHİ: 25 inci maddesi yayımı tarihinden sonra hizmet akdi feshedilenler için
uygulanmak üzere yayımı tarihinde

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA YAPILAN
DÜZENLEMELER
5510 /1. DÜZENLEME
7161 sayılı Kanun / MADDE 40- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer
alan “yedinci, sekizinci ve onikinci fıkralarının” ibaresi “yedinci ve sekizinci fıkraları ile onikinci
fıkrasındaki askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci
adayları” şeklinde değiştirilmiştir.
AÇIKLAMASI: 7161 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile er ve erbaşların genel sağlık
sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babalarının bakmakla yükümlü olduğu kişi
kapsamında değerlendirilmesini sağlamaktır.
5510 sy kanun / 3. Madde 7161 ile yapılan düzenleme sonrası hali:
10) (Değişik: 17/4/2008-5754/1 md.) Bakmakla yükümlü olduğu kişi: 5 inci maddenin
birinci fıkrasının (b) bendi ile 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (7)
numaralı alt bentleri ile yedinci ve sekizinci fıkraları ile onikinci fıkrasındaki askeri öğrenci
adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları dışında kalan genel
sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi
sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;(1)(2)(3)
YÜRÜRLÜK TARİHİ: diğer hükümleri yayımı tarihinde (18.01.2019)

5510/2. DÜZENLEME
MADDE 41- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin sekizinci cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
AÇIKLAMA: 7161 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin sekizinci
cümlesi yürürlükten kaldırılarak 5510 sayılı kanun 4. Madde 1. Fıkrasının (a) bendi
kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 506 sayılı kanun geçici
20 madde kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için verilen teşvik
uygulamasının kaldırılması öngörülmektedir.
5510 sy kanun / 81. Madde 7161 ile yapılan düzenleme sonrası hali:
(Mülga sekizinci cümle: 17/1/2019-7161/41 md.)
(2)
13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Bu
fıkra hükümleri Kamu idareleri işyerleri ile bu Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine
tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.” Cümlesi “Bu bent
hükümleri; 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası
kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası
anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna
olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve
yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.” Şeklinde, aynı bentte yer alan “Bu
fıkrayla düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta
olan işverenler aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz.
Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek
unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır.” Cümleleri “Bu fıkra ve diğer ilgili
mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması
halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” Şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
YÜRÜRLÜK TARİHİ: diğer hükümleri yayımı tarihinde (18.01.2019)
5510 / 3. DÜZENLEME

MADDE 42- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 19- Bu Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine
göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla
yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci

maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dâhil 1.000 Türk lirasından az olamaz. Ölüm
sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas
alınarak tespit olunacak tutarından az olamaz.
Bu Kanun kapsamında hesaplanan aylıklar, bu madde ile belirlenen tutardan düşükse aradaki
fark Hazineden tahsil edilir.
Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde
hükümleri uygulanmaz.”
AÇIKLAMA: 7161 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile yaşlılık, malullük, ölüm aylığı
almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine ödenen aylılar ile her ay itibariyle
aylılarıyla birlikte yapılan ödemeler toplamı için 1.000 tl lik alt sınır belirlemektedir.
5510 sy kanun / EK MADDE 19. Madde 7161 ile yapılan düzenleme sonrası hali:
EK MADDE 19- (Ek: 17/1/2019-7161/42 md.) Bu Kanun veya bu Kanunla yürürlükten
kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar
ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 8/2/2006
tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dâhil 1.000 Türk
lirasından az olamaz. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak
sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamaz.
Bu Kanun kapsamında hesaplanan aylıklar, bu madde ile belirlenen tutardan düşükse
aradaki fark Hazineden tahsil edilir.
Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde
hükümleri uygulanmaz.
YÜRÜRLÜK TARİHİ: 42’nci maddesi yayımı tarihini takip eden ilk ödeme döneminde
yürürlüğe girer.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,
Yücel AKDEMİR
Başkan

