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28.07.2020 

 
Değerli Meslek Mensubumuz, 
 
 28.07.2020 tarih 31199 sayı yürürlüğe giren 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu 
Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; salgın kaynaklı 
zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar 
ile nakdi ücret desteğinden yararlananların haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi 
halinde, sosyal güvenlik primlerinin sigortalı ve işveren paylarının tamamının üç ay süreyle 
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanarak işgücü piyasasında normalleşmenin hızlandırılması, 
kısa çalışma uygulamasının uzatılmasına ilişkin mevcut yetkinin yeniden düzenlenmesi ve 
sektörel bazlı uzatma yetkisinin verilmesi, Manisa ili, Soma ilçesinde bulunan Işıklar, 
Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde 
hizmet akdi sona erdirilen işçilerden kıdem tazminatlarını alamayanların kıdem 
tazminatlarının Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından ödenmesi imkanı getirilerek 
mağduriyetlerin giderilmesi, yabancı plakalı araçların karayollarında gerçekleştirdikleri ihlalli 
geçişlerde uygulanacak idari para cezaları açısından yerli plakalı araçlarla aynı düzenlemelere 
tabi kılınmaları, engellilere yönelik erişilebilirlik yükümlülüklerinin sağlanması süreçlerinin 
yeni korona virüs (COVID-19) salgını sebebiyle aksaması nedeniyle, söz konusu 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ek süre verilmesi, yeni korona virüs salgını sebebiyle 
eğitimlerin aksaması ve sınavların gerçekleştirilememesi sebebiyle oluşacak uzman ve hekim 
açıklarını önlemek adına 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile 
kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin 
hükmün yürürlüğünün ötelenmesi amaçlanmaktadır. 
 
Kanun maddeleri ve yapılan düzenlemeyle meydana gelen değişiklikler aşağıda detaylı bir 
şekilde ele alınmıştır. 
 
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
 
Saygılarımla, 
 
Yücel AKDEMİR  
İSMMMO Başkanı 
 



7252 SAYILI DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDA KANUN İLE SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 

DÜZENLEMELER VE AÇIKLAMASI 

 

 MADDE 3. 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23. Maddesinin üçüncü fıkrasına “başvuru 
tarihini” ibaresinden başlamak üzere “ve/veya kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak” 
ibaresi eklenmiştir. 
 

Yapılan Düzenlemeyle;  
İşsizlik sigortası kanununa 7226 sayılı kanunla eklenen geçici 23. Maddeyle yeni koronavirüs (covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep 
gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için kısa çalışmadan yararlanma şartları kolaylaştırılmıştır. Anılan madde uyarınca yapılan 
başvurulara ilişkin tarihi bir bütün olarak 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanının yetkisi bulunmaktadır. Yapılması 
öngörülen değişiklik ile 31/12/2020 tarihi korumak suretiyle başvuru süresi ve/veya kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin 
sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilmesine ilişkin yetkinin Cumhurbaşkanına verilmesi amaçlanmaktadır.  

 MADDE 4: 4447 sayılı kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.  

GEÇİCİ MADDE 26 ... Geçici 23. Madde kapsamında, 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör 
işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık 
normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31. 12. 2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden 
aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı kanunun 82. Maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan 
sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin SGK’na ödeyecekleri tüm primlerinden mahsup edilmek 
suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı fondan karşılanır.  

Geçici 24. Madde kapsamında 01. 07. 2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılan sigortalının 
haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, işveren söz konusu sigortalı için birinci fıkra kapsamındaki destekten ilgili 
fıkrada belirtilen süreler ve şartlarda yararlandırılır.  

Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında işverene her ay sağlanacak destek süresi;  

Kısa çalışma ödeneğini alanlar için sigortalının geçici 23. Madde kapsamında kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, 
geçici 24. Madde kapsamında sağlanan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün 
sayısını geçemez.  

Bu madde hükümleri; 5335 sayılı kanunun 30. Maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 
sayılı kanuna, 4734 sayılı kanuna ve uluslararası hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı kanundan istisna 
olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve sgdp ne tabi çalışanlar, 5510 sayılı kanunun ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 
çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.  

Geçici 23. Madde kapsamında işyerinde uygulanan kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna 
yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da geçici 24. Madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının 
tespiti halinde, işyeri bu madde kapsamında sağlanan destekten yararlanamaz veya yersiz yararlanmış sayılır. Bu madde kapsamında 
destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89. Maddesinin ikinci 
fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.  

Bu maddeyle sağlanan teşvikten yaralanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi 
indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamaz.  

Bu madde kapsamında fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi 
işverenden talep edilemez.  

Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak 
dikkate alınmaz.  

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkilidir. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usül ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. 

Yapılan Düzenlemeyle;  

Ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda işsizlik Sigortası Kanununa eklenmesi öngörülen madde ile, yeni koronavirüs (covid-19) salgını 
kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden 
yararlananların çalıştıkları işyerinde normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamının 
31/12/2020 tarihini geçmemek üzere üç ay süreyle İşsizlik Sigortası fonundan karşılanması amaçlanmaktadır.  



 

7252 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 26’ncı madde uyarınca;  

Geçici 23’üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör 
işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların;  

İşyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 
31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle, prime esas 
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal 
Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek 
tutarı Fondan karşılanacaktır.  

 

Buna göre toplam yararlanabilecek en yüksek destek tutarı: 
 

Prime esas kazanç alt sınırı (30 günlük) 2. 943, 00 

SSK İşçi (% 14) 412, 02 

İşsizlik İşçi (% 1) 29, 43 

SSK İşveren (% 15, 5)* 456, 16 

İşsizlik İşveren (%2) 58, 86 

Toplam Destek tutarı  956, 47 

 

 

Nakdi ücret desteği kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının 
haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, işveren söz konusu sigortalı için birinci fıkra kapsamındaki destekten ilgili 
fıkrada belirtilen süreler ve şartlarla yararlandırılacaktır. 

Bu kapsamda, işverene her bir ay için sağlanacak destek süresi;  
 

 Kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının, kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını,  

 Nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını 

geçemeyecektir.  

Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi 
indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaklar.  

Cumhurbaşkanı, yukarıda belirtilen 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili 
kılınmıştır. 

 

 MADDE 5- 4857 SAYILI iş kanununun geçici 10 maddesinin birinci fıkrasına “haller ve benzeri sebepler” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve 
faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri” 
ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “altı aya” ibaresi “her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30. 06. 2021 
tarihine” şeklinde değiştirilmiştir.  

Yapılan Düzenlemeyle;  

Maddenin Yeni Hali;  

Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md. ) Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet 
sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve 
diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler “, belirli süreli iş veya 
hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına 
göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez. Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu 
madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. Bu madde hükümlerine aykırı 
olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari 
ücret tutarında idari para cezası verilir. Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya her defasında en fazla 
üçer aylık sürelerle 30. 06. 2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir 



 

 MADDE 6. 4857 sayılı İş Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.  

“Geçici madde 11…. Manisa ili soma ilçesinde 13, 05, 2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında, Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumunun taraf olduğu 04, 06, 1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden kanunu kapsamında imzalanmış rödovans sözleşmeleri 
kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona 
erdirilen işçilerden kıdem tazminatını alamayanların kıdem tazminatları, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içerisinde 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu taraından ödenir. Yapılan ödeme nedeni ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun rödovans 
sözleşmesinin tarfaı olan ilgili şirkete ve/veya şirketlere rücu hakkı saklıdır.  

 MADDE 6. 01. 07. 2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler hakkında Kanunun geçici 3. Maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “iki 
yılı” ibaresi “üç yılı şeklinde değiştirilmiştir.  

Yapılan Düzenlemeyle;  

Engelliler hakkında kanunun geçici 3. Maddesinde yapıların ve toplu taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun olması için 
gereken tedbirlerin alınmasına yönelik hükümleri düzenlemektedir. Bu kapsamda erişebilirliğin sağlanabilmesi için yapılacak 
yükümlülükleri düzenleyen hükümler uyarınca ilk kez denetlenerek eksikliği olduğu tespit edilenler ile daha önce tespit edilip süre 
verilenlere; karşılanması gereken yükümlülüklerin yeni koronavirüs (covid-19 salgını sebebiyle aksaması ve yükümlülüğün maliyet ve 
niteliğine göre ilave süre verebilmesine imkan tanınması amaçlanmaktadır.  

 MADDE 10- 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunun 38. Maddesinin birinci fıkrasının a bendinin I numaralı alt bendinde yer 
alan 01. 07. 2020 ibaresi 31. 12. 2023 şeklide değiştirilmiştir.  

Yapılan Düzenlemeyle;  

Yeni koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle eğitimlerin aksaması ve ilgili sınavların gerçekleştirilemememsinden kaynaklı olarak 
oluşacak uzman ve hekim açıklarını önlemek adına İş sağlığı ve Güvenliği Kanunun 50 den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzamanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmün yürürlüğünün ötelenmesi 
amaçlanmıştır.  

 MADDE 11. Yürürlük maddesi.  

Yapılan Düzenlemeyle;  

Bu kanun 

a. 4. Maddesi yayımı tarihini takip eden aybaşında,  
b. 10. Maddesi 01. 07. 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
c. Diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 

 

 

Ek 1. 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 






