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7252 SAYILI DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA İŞ HUKUKUNA DAİR 

GETİRİLEN DÜZENLEMELER  

 

İşbu bilgi notu 28 Temmuz 2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7252 

Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun (“Kanun”) ile iş hukukuna dair getirilen düzenlemelere ilişkin 

bilgilendirme yapmak amacı ile tanzim edilmiştir.  

 

 

1. 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:   

Kanunun 3. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23. maddesinin 3. 

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

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

konusu değişiklikle Cumhurbaşkanı geçici 23. madde kapsamında yeni koronavirüs (Covid-

19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru tarihlerini ve/veya 

kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 31.12.2020 

tarihine kadar uzatmaya ve aynı maddenin 1. fıkrasında belirlenen günleri farklılaştırmaya 

yetkili kılınmıştır. Değişiklik sonrası geçici 23. maddenin güncel haline aşağıda yer 

verilmiştir:  

Geçici Madde 23- (Ek:25/3/2020-7226/41 md.)  

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

sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında 

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 madde 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, uygunluk tespitleri hariç 

olmak üzere başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır.  
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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. 

 

Kanunun 4. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 26. madde eklenmiş 

olup, söz konusu madde ile geçici 23. madde kapsamında kısa çalışma ödeneğinden 

yararlanan işçiler ile geçici 24. madde1 kapsamında nakdi ücret desteğinden 

yararlandırılan sigortalıların haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumuna 

ilişkin işverene 31.12.2020 tarihine geçmemek üzere uygulanacak prim desteği 

düzenlenmiştir.  

Aynı madde kapsamında 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, yararlanılan 

destek tutarının işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edileceği 

düzenlenmiştir. Geçici 26. madde metni aşağıda yer almaktadır:  

Geçici 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. 

                                                           
1
 Geçici Madde 24 – (Ek:16/4/2020-7244/7 md.) 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca 
işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 
inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan 
işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu 
maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz 
kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç 
herhangi bir kesinti yapılamaz. 
Birinci fıkra kapsamında ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde 
işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı 
Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para 
cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil 
edilir. 
Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel 
sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) 
bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır. 
Bakanlık, nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya 
çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir. 
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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. 

 

2. 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:   

Kanunun 5. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10. maddesinin 1. 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 
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sona ermesi halleri” ibaresi eklenmiş, ayrıca maddenin 4. fıkrasında yer alan “altı aya” 

ibaresi “her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine” şeklinde 

değiştirilmiştir.  

Kamuoyunda “fesih yasağı” olarak bilinen süreçte evvelce İş Kanununun 25. maddesi ve 

diğer kanunlarda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler 

tek istisna olarak düzenlenmişken yapılan düzenleme ile 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 de fesih yasağının istinası olarak Kanunla düzenlenmiş 

olmaktadır. Değişiklik sonrası geçici 10. maddenin güncel hali aşağıda yer verildiği 

şekildedir:  

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 her defasında en fazla üçer 

aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir. 

 

3. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER:   

Kanunun 10. maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. ve 7. 

maddelerinin yürürlüğüne ilişkin 38. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt 

bendinde yer alan “1/7/2020” tarihi “31/12/2023” olarak değiştirilmiştir. Böylelikle 4857 

sayılı İş Kanununun mülga 81. maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” başlıklı 6. 
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maddesi2 ile “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıklı 7. 

maddesinin3 yürürlük tarihi 31.12.2023 tarihine kadar ertelenmiştir.  

 

Bilgilerinize sunarız. 

Özyıldırım Hukuk Bürosu  

                                                           
2
 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 

MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; 
a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, 
bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen 
niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine 
getirilmesini kendisi üstlenebilir. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/16 md.) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan 
ancak 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan 
edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini 
yürütebilirler.  
b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve 
zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. 
c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar. 
ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve 
yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. 
d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya 
hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini 
bilgilendirir. 
(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri 
çerçevesinde de alabilir. 
(3) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. 
(4) (Ek: 10/9/2014-6552/16 md.) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak görevlendirme süresinin belirlenmesinde 5/6/1986 
tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci 
statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dâhil edilmez. 
3
 İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi 

MADDE 7 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir: 
a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 
faydalanabilir. Ancak, Cumhurbaşkanı, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de 
faydalanmasına karar verebilir.(3) 
b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak 
suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir. 
c) Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır. 
ç) Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde 
bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca 
tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz. 
d) Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve doğabilecek sorunları 
çözmeye Bakanlık yetkilidir. 
(2) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan 
yönetmelikle belirlenir: 
a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin uygulanması. 
b) Destek sağlanacak ondan az çalışanı bulunan işyerlerinin özellikleri göz önünde bulundurularak; Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından ödenecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti, destek olunacak kısmı ve ödenme şekli. 
c) Destekten faydalanabilecek işyerlerinin taşıması gereken şartlar. 
ç) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek kuruluşların özellikleri. 
(3) Etkinlik ve sürekliliğin sağlanması amacıyla; Bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili 
meslek kuruluşlarıyla iş birliği yapılabilir. 


