
KONU :DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

  

  

Kanun No. 7252  Dijital Mecralar Komisyonu 

  

Kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı 

yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi 

amacıyla alınan tedbirler ile yapılan iş ve işlemler hakkında inceleme, görüşme, raporlama, tavsiye ve 

görüş bildirme işlemlerini yürütmek ve bu maddede belirtilen diğer görevleri yerine getirmek 

üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kurulmuştur. 

  

17 üyeden oluşacak olan komisyon ile bireylerin kişilik haklarına özel hayatın gizliliğine ve diğer temel 

hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar 

verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amaçlanmıştır. İnternet kullanımı yoluyla işlenen 

suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunmak, internetin hukuka 

uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmakta 

görevlerinin arasındadır. 

  

Komisyon yetkileri ise: Görevleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından, 4/5/2007 tarihli ve 

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılar, erişim 

sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek 

ve ilgililerden bilgi almak ve  kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanmaktır. 

  

Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelere ait giderler, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine 

göre Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden karşılanır. 

Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak bu maddede hüküm bulunmayan 

hâllerde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır. 

  

  

       4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Hakkında 

  

Geçici Madde 23- Kısa çalışma başvuruları için, bu madde kapsamında yapılan başvuru 

tarihini ve/veya kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün 

olarak 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya 

Cumhurbaşkanı yetkilidir, ibaresi eklenmiştir. 



  

• 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

  

GEÇİCİ MADDE 26 – Geçici 23 üncü madde kapsamında, Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan 

sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi durumunda; 31/12/2020 tarihini geçmemek 

üzere ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, , 5510 sayılı 

Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen 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 sağlanır ve 

destek tutarı fondan karşılanır. 

Geçici 24 üncü madde 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 yararlandırılır. 

Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında işverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma 

ödeneği alanlar için sigortalının geçici 23 üncü madde kapsamında kısa çalışma ödeneği aldığı aylık 

ortalama gün sayısını, geçici 24 üncü madde kapsamında sağlanan nakdi ücret desteğinden 

yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemez. 

Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum 

ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma 

hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım 

işlerine ilişkin işyerleri ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 

uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan 

sigortalılar hakkında uygulanmaz. 

  

Geçici 23 üncü madde kapsamında işyerinde uygulanan kısa çalışmadan veya nakdi ücret desteğinden 

yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 

uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. 

Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta 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 üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 

altı aya kadar uzatmaya yetkilidir. 

  

• 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununu; 

  



Geçici 10. Madde birinci fıkrasına, her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 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 ibaresi eklenmiştir. 

  

Daha önce fıkrada yer alan “altı aya” ibaresi, Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık 

süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir, 

ibaresiyle değiştirilmiştir. 

  

  

à1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin altıncı 

fıkrasında yer alan “iki yılı” ibaresi “üç yılı” şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu fıkrada; Denetim 

sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü 

yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması 

için birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren üç yılı geçmemek üzere ek süre verilebilir. 

  

–> 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 

3 üncü maddenin birinci fıkrasına: hh) Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi: Türkiye Cumhuriyeti 

kimlik kartının elektronik kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılabilmesini sağlayan sistemi diye tanım 

eklenmiştir. 

  

Beşinci Kısımda, Kimlik Kartı, Uluslararası Aile Cüzdanı ve Mavi Kart konusunda, Düzenlenmesi ve 

dağıtılması ile ilgili 

MADDE 41- Kimlik kartında yer alacak bilgiler ile kartın tasarımı, temini, basımı, dağıtım ve teslim 

yöntemi ile üretim ve kişiselleştirilmesinde kullanılacak sistem ile elektronik kimlik doğrulama 

sistemini belirlemeye Bakanlık yetkilidir, ibaresiyle değiştirilmiştir. 

  

(15) Elektronik Kimlik Doğrulama Sisteminin uygulanmasında; 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre ve kişinin açık rızası alınarak işlem yapılır, ek fıkrası da 

maddeye eklenmiştir. 

  

à25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 

uncu maddesinin yedinci fıkrasına : Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş 

tarihini izleyen on beş gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlere, bu 

maddenin birinci fıkrası ile beşinci fıkrasında belirtilen cezalar uygulanmaz fıkrasının yanına ancak, 

ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde geçiş ücretinin ödenmesi halinde idari para cezası 

tahsil edilmez, ibaresi eklenmiştir. 

  



->20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 

38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Yürürlük konusunda; 

 MADDE 38 – 

Bu Kanunun; 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu 

kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 31/12/2023 tarihinde 

olarak “1/7/2020” ibaresi değiştirilmiştir. 

  

Bu Kanunun; 

a) 4 üncü maddesi yayımı tarihini takip eden ayın başında, 

b) 10 uncu maddesi 1/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. 

  

  

  

  

28 Temmuz 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31199 

KANUN 

DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

  

Kanun No. 7252                                                                                                     Kabul 

Tarihi: 23/7/2020 

Dijital Mecralar Komisyonu 

MADDE 1 – (1) Kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak 

ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde 

internet kullanımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler ile yapılan iş ve işlemler hakkında 

inceleme, görüşme, raporlama, tavsiye ve görüş bildirme işlemlerini yürütmek ve bu maddede 

belirtilen diğer görevleri yerine getirmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Dijital 

Mecralar Komisyonu kurulmuştur. 

(2) Komisyonun üye sayısı on yedidir. Üye dağılımı siyasi parti gruplarının parti grupları toplam 

sayısı içindeki yüzde oranlarına göre belirlenir. Komisyon, üye tamsayısının en az üçte biri ile 

toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. 

(3) Komisyonun görevleri şunlardır: 

a) Kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek, Komisyon Başkanlığının talebi 

üzerine veya ihtisas komisyonlarınca talep edilmesi halinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi 



Başkanlığına sunulan kanun teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı 

kararnamelerini görev alanı yönünden inceleyerek görüş sunmak. 

b) İnternet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer 

temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici 

şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve öneriler sunmak. 

c) İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş 

ve öneriler sunmak. 

ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, 

bu konular hakkında gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler 

konusunda görüş ve öneriler sunmak. 

d) İnternetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler 

yapmak. 

(4) Komisyonun yetkileri şunlardır: 

a) Görevleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı 

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılar, erişim 

sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge 

istemek ve ilgililerden bilgi almak. 

b) Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum 

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanmak. 

c) Gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanları fikirlerini almak üzere çağırmak. 

(5) Komisyon Ankara dışında da çalışabilir. Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt 

dışı görevlendirmelere ait giderler, Komisyon kararı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 

onayı ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Türkiye Büyük 

Millet Meclisi bütçesinden karşılanır. 

(6) Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak bu maddede hüküm bulunmayan 

hâllerde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır. 

MADDE 2 – 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile 

İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca Türkiye Bilimler Akademisinde görevlendirilenler 

hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.” 

MADDE 3 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü 

maddesinin üçüncü fıkrasına “başvuru tarihini” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya kısa 

çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 4 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 26 – Geçici 23 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 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 nci maddesi 



uyarınca belirlenen 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 sağlanır ve destek tutarı 

Fondan karşılanır. 

Geçici 24 üncü madde 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 yararlandırılır. 

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

çalışma ödeneği alanlar için sigortalının geçici 23 üncü madde kapsamında kısa çalışma ödeneği 

aldığı aylık ortalama gün sayısını, geçici 24 üncü madde kapsamında sağlanan nakdi ücret 

desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını 

geçemez. 

Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren 

kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası 

anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan 

alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, 5510 

sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve 

yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. 

Geçici 23 üncü madde kapsamında işyerinde uygulanan kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının 

tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da 

geçici 24 üncü 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 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme 

cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. 

Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta 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 üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün 

olarak altı aya kadar uzatmaya yetkilidir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.” 

MADDE 5 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu 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 30/6/2021 tarihine” şeklinde değiştirilmiştir. 



MADDE 6 – 4857 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 11 – Manisa ili Soma ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun taraf 

olduğu 3213 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış rödovans sözleşmeleri kapsamında yer alan 

Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve 13/5/2014 tarihinde meydana gelen 

maden ocağı kazası sonrasında kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona 

erdirilen işçilerden kıdem tazminatını ve/veya iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın 

feshinden kaynaklanan tazminatını alamayanların bu tazminatları, bu maddenin yürürlük 

tarihinden itibaren iki ay içinde Kuruma müracaat etmeleri halinde müracaat tarihinden itibaren 

altı ay içinde Kurum tarafından ödenir. Yapılan ödeme nedeniyle 

Kurum, rödovans sözleşmesinin tarafı olan ilgili şirketler ile bu şirketlerden tahsil edilemeyen 

veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan tutar için kıdem tazminatına hak kazanılacak şekilde iş 

sözleşmelerinin sona erdiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar görev yapmış 

yönetim kurulu üyelerine rücu eder.” 

MADDE 7 – 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü 

maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “iki yılı” ibaresi “üç yılı” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 8 – 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sistemi” 

ibaresi “sistem ile elektronik kimlik doğrulama sistemini” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“hh) Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi: Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının elektronik kimlik 

doğrulama işlemlerinde kullanılabilmesini sağlayan sistemi,” 

“(15) Elektronik Kimlik Doğrulama Sisteminin uygulanmasında; 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre ve kişinin açık rızası alınarak işlem yapılır.” 

MADDE 9 – 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri 

Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Ancak, ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde geçiş ücretinin ödenmesi halinde idari 

para cezası tahsil edilmez.” 

MADDE 10 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020” ibaresi 

“31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 11 – (1) Bu Kanunun; 

a) 4 üncü maddesi yayımı tarihini takip eden ayın başında, 

b) 10 uncu maddesi 1/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

MADDE 12 – (1) Bu Kanunun; 

a) 1 inci maddesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 

b) Diğer maddelerini Cumhurbaşkanı, 



yürütür. 
 

 


