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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz 
ve gerekçesi ekte sunulmaktadır.

Gereğini arz ederiz.

 Yaşar Kırkpınar Ayşe Keşir 
 İzmir Düzce 
 İbrahim Aydın Salih Cora
 Antalya Trabzon

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/3037 esas numaralı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 16.07.2020  

  Ekrem Çelebi
  Ağrı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 14.07.2020 tarihinde sunulan 2/3037 Esas Numaralı 
“İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ne imza 
sahibi olarak katılmak ister, bilginize arz ederim. 16.07.2020

  Sena Nur Çelik
  Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/3037 Esas Numaralı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim.  14.07.2020
  Mustafa Savaş
  Aydın

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/3037 Esas Numaralı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi imzamı koyuyorum.

 Gereğini arz ederim. Nilgün Ök
  Denizli
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/3037 Esas Numaralı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim.

  Şahin Tin
  Denizli

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(2/3037) İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 16.07.2020
  Abdullah Nejat Koçer
  Gaziantep

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/3037 esas numaralı işsizlik sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifine katılıyorum.

Gereğini arz ederim. 14.07.2020
  Zafer Sırakaya
  İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/3037 Esas Numaralı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim. 14.07.2020
  Tamer Akkal
  Manisa
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/3037 Esas Numaralı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi imzamı koyuyorum.
Gereğini arz ederim. 
	 	 	 Uğur	Aydemir
   Manisa

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/3037 Esas Numaralı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi imzamı koyuyorum.
Gereğini arz ederim. 
  14.07.2020
	 	 	 Murat	Baybatur
   Manisa

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/3037 Esas Numaralı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi imzamı koyuyorum.
Gereğini arz ederim.
  14.07.2020
	 	 	 İsmail	Bilen
   Manisa

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/3037 Esas Numaralı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi imzamı koyuyorum.
Gereğini arz ederim.
  14.07.2020
	 	 	 Semra	Kaplan	Kıvırcık
   Manisa

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/3037 Esas Numaralı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi imzamı koyuyorum.
Gereğini arz ederim.
  14.07.2020
	 	 	 Mehmet	Ali	Özkan
   Manisa
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/3037 Esas Numaralı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim.

	 	 	 Mücahit	Durmuşoğlu
   Osmaniye

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/3037)

ESAS Plan ve Bütçe  Komisyonu  

TALİ Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata 

etkilerinin azaltılması amacıyla geçtiğimiz günlerde çeşitli kanuni düzenlemeler hayata geçirilmiştir. 
Yapılan bu düzenlemeler ile salgının iş gücü piyasasındaki olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi 
amacıyla kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartları kolaylaştırılarak daha fazla vatandaşımızın 
bu imkandan faydalanması sağlanmıştır. Ayrıca istihdamda devamlılığın sağlanabilmesine yönelik 
olarak işçilerin iş veya hizmet akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenleme 
yapılmış ve bu dönemde ücretsiz izne ayrılan işçilere nakdi ücret desteği ödenmesine imkan verilmiştir. 
Bu uygulamalarla hem işçinin işini kaybetmesinin önüne geçilmiş hem de işverenin bu süreç içerisinde 
mali anlamda desteklenmesi sağlanarak etkili bir mekanizma hayata geçirilmiştir.

Salgının etkileri geçtiğimiz Haziran ayı itibarıyla azalmaya başlamış, ekonomik ve sosyal hayatta 
normalleşme süreci hız kazanmıştır. Normalleşme süreciyle birlikte ekonomik aktivitenin daha da 
hareketlenmesi beklenmektedir. Bu çerçevede Kanun Teklifi ile, salgın kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı 
olarak özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden 
yararlananların çalıştıkları işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, sosyal 
güvenlik primlerinin sigortalı ve işveren paylarının tamamının üç ay süreyle işsizlik Sigortası Fonundan 
karşılanarak işgücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması öngörülmektedir. Ayrıca bazı 
sektörlerde normalleşme sürecinin daha hızlı hayata geçeceği göz önünde bulundurularak kısa çalışma 
uygulamasının uzatılmasına ilişkin mevcut yetkinin yeniden düzenlenmesi ve sektörel bazlı uzatma 
yetkisinin verilmesi amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan Kanun Teklifiyle vatandaşlarımızın bazı konulara ilişkin olarak yaşayabileceği 
muhtemel hak mağduriyetlerinin önüne geçilmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın muhtelif 
konulara ilişkin olarak ihtiyaç duyduğu kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. 
Bu çerçevede;
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- Manisa İli, Soma İlçesinde 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 amaçlanmakta,

- Yabancı plakalı araçlarla ülkemize gelen yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın karayollarında 
gerçekleştirdiği ihlalli geçişlerde uygulanacak idari para cezaları açısından yerli plakalı araçlarla aynı 
düzenlemelere tabi kılınması sağlanmakta,

- Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinde düzenlenen erişilebilirliğin 
sağlanabilmesi için yapılacak yükümlülükler 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 nedeniyle, yükümlülüğün maliyet ve niteliğine göre 
ilave süre verilebilmesine imkan tanınmakta,

- Yeni koronavirüs (Covid-19) 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.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda ve Türkiye Sağlık Enstitüleri 

Başkanlığında 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre görevlendirilenlere anılan maddede 
yer alan kısıtlamaya tabi olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi en yüksek Devlet 
memuruna her ne ad altında olursa olsun fiilen yapılan malî ve sosyal hak niteliğindeki her türlü 
ödemeler dahil bulunacak toplamın altı aylık net ortalamasını geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca 
tespit olunacak ücretlerin ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Madde ile, Türkiye’de bilim alanındaki 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirmek ve desteklemek gibi görevleri haiz Türkiye Bilimler 
Akademisinde de 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi kapsamında görevlendirilenlerin Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında olduğu 
üzere sosyal ve mali haklarının emsalleri ile eşitlenmesi öngörülmektedir.

Madde 2- İşsizlik Sigortası Kanununa 7226 sayılı Kanunla eklenen geçici 23 üncü 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 korunmak suretiyle başvuru süresi 
ve/veya kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 
uzatılabilmesine ilişkin yetkinin Cumhurbaşkanına verilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 3- Madde ile, ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte işyerinde haftalık normal 
çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda İşsizlik 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 haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde 
sigortalı ve işveren paylarının tamamının 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere üç ay süreyle İşsizlik 
Sigortası Fonundan karşılanması amaçlanmaktadır.



‒ 9 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 225)

Madde 4- İş Kanununa 16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı Kanunla eklenen geçici 10 uncu madde 
ile yeni koronavirüs (Covid-19) salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne 
geçilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Madde ile anılan geçici 10 uncu maddede değişiklik 
yapılarak, fesih engeline istisna olacak hallerin netleştirilmesi ve maddenin uygulama süresinin 
uzatılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 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 fesih engelinin istisnaları 
arasına eklenmektedir.

Madde 5- Madde ile; 4857 sayılı İş Kanununa geçici madde eklenerek, Manisa İli, Soma İlçesinde 
13/5/2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumunun taraf olduğu rödovans sözleşmeleri kapsamında yer alan 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 Kurumuna 
müracaat etmeleri halinde Kurum tarafından ödenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca; yapılan ödeme 
nedeni ile Kurumun rödovans sözleşmesinin tarafı olan ilgili şirkete ve/veya şirketlere rücu hakkı saklı 
tutulmaktadır.

Madde 6- Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinde yapıların ve toplu taşıma 
araçlarının engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirlerin almasına yönelik 
hükümler düzenlenmektedir. Bu kapsamda erişilebilirliğin 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 verilebilmesine imkan 
tanınması amaçlanmaktadır.

Madde 7- Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinde 
otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden 
geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerine Genel Müdürlük tarafından, geçiş ücreti ödemeden giriş 
çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin dört katı tutarında idarî para cezası verileceği hüküm altına 
alınmıştır. Ayrıca, geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş 
gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlere, yabancı plakalı araçlara 
uygulananlar hariç, idari para cezalarının uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile anılan Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasına hüküm eklenmek 
suretiyle, yabancı plakalı araçlara ilişkin olarak ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde 
geçiş ücretinin ödenmesi halinde idari para cezasının tahsil edilmeyeceği düzenlenmektedir. Böylece 
özellikle yabancı plakalı araçlarla ülkemize gelen yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın karayollarında 
gerçekleştirdiği ihlalli geçişlerde uygulanacak idari para cezaları açısından yerli plakalı araçlarla aynı 
düzenlemelere tabi kılınması sağlanmaktadır.

Madde 8- Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle eğitimlerin aksaması ve ilgili sınavların 
gerçekleştirilememesinden kaynaklı olarak oluşacak uzman ve hekim açıklarını önlemek adına İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile 
kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün 
yürürlüğünün ötelenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 9- Yürürlük maddesidir.
Madde 10- Yürütme maddesidir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi

 Plan ve Bütçe Komisyonu 17/7/2020

 Esas No: 2/3037

 Karar No: 26

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/3037 esas numaralı, “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi1’’ Komisyonumuzun 16/07/2020 tarihinde yaptığı 38 inci birleşiminde 
görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.

 

                       
12/3037 esas numaralı Kanun Teklifinin adı “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” olarak redaksiyona tabi tutulmak suretiyle değiştirilmiştir.
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1. GİRİŞ

İzmir Milletvekili Yaşar KIRKPINAR ve Düzce Milletvekili Ayşe KEŞİR ile 2 milletvekili 
tarafından 14/07/2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/3037 esas 
numaralı ‘İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’, 
Başkanlıkça aynı tarihte esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyonumuzun 16/07/2020 tarihinde yaptığı 38 inci birleşimde 2/3037 esas numaralı Kanun 
Teklifi, Teklifin ilk imza sahibi İzmir Milletvekili Yaşar KIRKPINAR ve Düzce Milletvekili Ayşe 
KEŞİR ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, 
Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Karayolları Genel 
Müdürlüğü, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu ve Bağımsız Maden İşçileri Sendikası temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür.

2. 2/3037 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER
2/3037 esas numaralı Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde, Teklifte;
- Türkiye Bilimler Akademisinde görevlendirilenlerin sosyal ve mali haklarının, Türkiye Bilimsel 

ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında görevlendirilen emsalleri 
ile eşitlenmesine,

- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 
uzatılabilmesi hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesine,

- Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden 
yararlananların normal çalışma sürelerine dönmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamının 
31/12/2020 tarihini geçmemek üzere üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına,

- 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 hallerinde iş akitlerinin fesih yasağından istisna tutulması, sözleşme fesih 
yasağının ve işverenin ücretsiz izne ayırma hakkının uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanına verilen 
altı aya kadar uzatma yetkisinin her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar 
uzatılmasına,

 - Manisa’nın Soma İlçesinde bulunan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumunun taraf olduğu rödovans sözleşmesi kapsamında çalışıp 13/5/2014 tarihinde 
meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş akdi sona 
erdirilen çalışanların kıdem tazminatlarının Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunca ödenmesine,

- Toplu taşıma araçları sahiplerine, araçların engellilerin erişilebilirliğine uygun olması amacıyla 
gereken tedbirleri alması için verilen sürenin iki yıldan üç yıla çıkarılmasına,

- Yabancı plakalı araç sahiplerinin karayollarında gerçekleştirdiği ihlalli geçişlerde, ödemesiz 
geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde geçiş ücretini ödemeleri şartıyla idari para cezasının tahsil 
edilmemesine,
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- Elliden az çalışanı olup az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş 
güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmün yürürlüğünün 31/12/2023 
tarihine ertelenmesine,

yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.

3. KOMİSYONUMUZDA KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER

- Yasama sürecinin etkinliğinin artırılması amacıyla Teklife ilişkin etki analizinin yapılması 
gerektiği, diğer taraftan Teklifte diğer ihtisas komisyonlarında görüşülmesi gereken maddelerin yer 
aldığı, bu kapsamda diğer komisyonların görüşlerinin alınmasının yararlı olacağı, ayrıca Teklif ile 
düzenleme yapılması öngörülen birçok alanda yakın zamanda düzenlemeler yapıldığı, belirli aralıklarda 
aynı konuda düzenleme yapılmasının yasama kalitesi açısından değerlendirilmesinin elzem olduğu,

- Türkiye Bilimler Akademisinde görevlendirilen akademisyenlerinin özlük haklarının 
iyileştirilmesini öngören düzenlemenin bilimsel faaliyetlerin desteklenmesine yönelik ihtiyaç duyulan 
bir düzenleme olduğu, bununla birlikte söz konusu düzenlemenin genel ve soyut hukuk normları 
çerçevesinde yapılmasının daha uygun olacağı, bu çerçevede geçmiş dönemde Türkiye Sağlık Enstitüleri 
Başkanlığında görevlendirilenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi için yapılan düzenlemenin Teklif ile 
Türkiye Bilimler Akademisinde görevlendirilenler için de yapılmasının ileriki süreçte başka kurumlar 
için de gündeme gelebileceği,

- Yeni koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak için uygulamaya 
geçirilen teşviklerin istihdam üzerinde olumlu etkisinin yeterli bulunmadığı, bu kapsamda söz konusu 
teşviklerin kurulacak denetim mekanizmaları aracılığıyla etkin bir şekilde uygulanması gerektiği,

- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının hafifletilerek daha fazla işçinin ödenekten 
istifade etmesinin sağlanması gerektiği, bu kapsamda kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için 
sigortalı bir işte çalışıyor olmanın yeterli sayılmasının işçi sağlığının korunması anlamında olumlu 
etkilerinin olacağı,

- Özel sektörün desteklenmesi için normal çalışma düzenine geçen işletmelerin işveren ve işçi 
sigorta primlerinin İşsizlik Sigorta Fonu yerine Hazineden karşılanmasının doğru olacağı, İşsizlik 
Sigortası Fonunun doğrudan işçiler için kullanılmasının daha uygun olacağı,

- Toplu taşıma araçları sahiplerine, araçlara engellilerin erişilebilirliğinin artırılması amacıyla 
alınması gereken tedbirler için verilen sürenin belirli aralıklarla uzatıldığı, uzatılmasmdaki temel 
gerekçenin tespit edilerek sorunun kalıcı bir şekilde çözülmesi gerektiği, söz konusu sürelerin 
uzatılmasının engellilerin yaşam standartlarını düşüreceğinin değerlendirildiği,

- Elliden az çalışanı olup az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için iş güvenliği uzmanı ve iş yeri 
hekimi bulundurulmasına yönelik düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihinin uzatılmasının iş kazalarının 
azaltılması hususunda aksaklıklar ortaya çıkarabileceği, sürekli ertelemenin yasama kalitesini 
düşürdüğü,

- Manisa ilinin Soma ilçesindeki Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında hizmet akdi sona 
erdirilen işçilere ilişkin yapılan düzenlemenin kapsamına ülkemizde meydana gelen diğer maden 
kazaları sonrası hizmet akdi sona erdirilen ancak kıdem tazminatı ödenmeyen işçilerin de dahil edilerek 
kıdem tazminatlarının ödenmesi gerektiği, diğer taraftan Işıklar, Atabacası ve Geventepe maden ocağı 
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işçilerine kamu kaynağı kullanılarak ödemesi yapılacak kıdem tazminatlarının kamu yararı açısından 
şirketlere rücu edilmesi gerektiği, ayrıca kıdem tazminatından yararlanmak için başvuru süresinin iki ay, 
ödeme süresinin altı ay olarak belirlenmesi ve geçmiş döneme ilişkin bir düzenlemenin yapılmamasının 
uygulamada işçilerin hak kaybına yol açabileceği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Teklifin ilk imza sahibi Yaşar KIRKPINAR ile 
Ayşe KEŞİR ve ilgili kamu idarelerinin temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda;

- Kanun Teklifinin yeni koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin 
azaltılması amacıyla sivil toplum kuruluşlarının ve sektör temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda 
hazırlandığı, bu çerçevede salgının etkisinin zaman içerisinde azalması nedeniyle iş gücü piyasasının 
normal çalışma düzenine geçebilmesi ve üretimin teşvik edilmesi için mevzuat değişikliğine ihtiyaç 
duyulduğu,

Türkiye Bilimler Akademisinde görevlendirilenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin 
yapılması öngörülen düzenleme ile sehven yaşanan hak kaybının giderilmesinin amaçlandığı, Türkiye 
Bilimler Akademisi Başkanının ve başka üniversitelerden bu Kurumda görevlendirilen öğretim 
görevlilerinin yapılması öngörülen düzenlemeden yararlanacağı,

- Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde kısa çalışmaya geçen bazı sektörlerin normalleşme 
sürecinin başlamasına rağmen bazı sektörlerde normal çalışma düzenine halihazırda geçilemediği, 
bu kapsamda sektör bazlı gruplandırma yapılarak kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesine ilişkin 
Cumhurbaşkanına yetki verildiği, normal çalışma düzenine geçmeye hazır sektörler için işçi ve işveren 
sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması suretiyle üretimin teşvik edilmesinin 
amaçlandığı,

- Manisa ilinin Soma ilçesindeki Işıklar, Atabacası ve Geventepe maden ocaklarında çalışmaktayken 
tazminata hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden kıdem tazminatlarını 
alamayanların, kıdem tazminatlarının Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından karşılanması suretiyle 
mağduriyetlerinin giderilmesinin öngörüldüğü,

- Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gerek eğitim gerekse sınavların yapılamaması 
nedeniyle ve çeşitli sektörlerden gelen talepler doğrultusunda elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli 
sınıfta olan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine yönelik hükmün 
yürürlüğünün ötelenmesinin amaçlandığı,

- Yabancı plakalı araçlarla ülkemize gelen yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın karayollarında 
gerçekleştirdiği ihlalli geçişlerde uygulanacak idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilerek yerli 
plakalı araçlarla aynı düzenlemelere tabi tutulmasının hedeflendiği,

- Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinde düzenlenen erişilebilirliğin 
sağlanabilmesi için yapılacak yükümlülüklerden eksikliği olduğu tespit edilenler ile daha önce tespit 
edilip süre verilenlere; karşılanması gereken yükümlülüklerin yeni koronavirüs (Covid-19) salgını 
sebebiyle aksaması nedeniyle, yükümlülüğün maliyet ve niteliğine göre ilave süre verilebilmesinin 
öngörüldüğü,

- İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan iş yerlerinde söz konusu hizmeti almayan iş yerlerine göre 
%1,7 oranında daha az iş kazası meydana geldiği, son yıllarda alınan tedbirler neticesinde iş kazalarının 
%21,7 oranında azaldığı, 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Avrupa 
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Birliği müktesabatı ve ILO direktiflerine göre hazırlandığı, bu hususta Türkiye’nin Avrupa Birliği 
ülkelerine göre oldukça başarılı olduğu,

ifade edilmiştir.

4. KOMİSYONUN MADDELER HAKKINDA KARARI

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından Teklifin maddelerinin görüşülmesine geçilmesi 
kararlaştırılmıştır. Teklif metni aşağıdaki değişiklikler yapılmak suretiyle Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir.

Teklifin adı

Teklifin adı, Komisyonda kabul edilen önerge doğrultusunda “Dijital Mecralar Komisyonu 
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” olarak redaksiyona tabi 
tutulmak suretiyle değiştirilmiştir.

Yeni Madde

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin konularda inceleme, 
görüşme, raporlama, tavsiye ve görüş bildirme işlemlerini yürütmek üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu adıyla daimi bir komisyon kurulması ile komisyonun 
görev ve yetkilerini öngören hüküm Teklife yeni çerçeve 1 inci madde olarak eklenmiştir.

Madde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Teklifin çerçeve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri; çerçeve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri 
olarak aynen kabul edilmiştir.

Madde 9

Teklifin yürürlüğe ilişkin çerçeve 9 uncu maddesi; çerçeve 10 uncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir.

Madde 10

Teklifin yürütmeye ilişkin çerçeve 10 uncu maddesi; Teklife eklenen 1 inci madde hükmünün 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından yürütülmesini teminen redaksiyona tabi tutulmak 
suretiyle; çerçeve 11 inci madde olarak kabul edilmiştir.

Teklifin maddelerinin kabul edilmesinin ardından Teklifin tümü oylanmış ve kabul edilmiştir.

Ayrıca; Komisyondan alınan yetki çerçevesinde Teklif metni; kanun dili ve tekniği, anlatıma 
açıklık kazandırılması ile kanunların hazırlanmasında uyulan usul ve esaslar doğrultusunda gözden 
geçirilmiş, bu çerçevede metinde redaksiyon mahiyetinde değişiklikler yapılmıştır.

5. ÖZEL SÖZCÜLER

İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 
temsil etmek üzere;

- Ağrı Milletvekili Ekrem ÇELEBİ,

- Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet ERİM,

- Antalya Milletvekili İbrahim AYDIN,



‒ 15 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 225)

- Bursa Milletvekili Ahmet KILIÇ,

- Denizli Milletvekili Nilgün ÖK,

- Düzce Milletvekili Ayşe KEŞİR,

- Erzurum Milletvekili İbrahim AYDEMİR,

- Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat KOÇER,

- Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK,

- İzmir Milletvekili Yaşar KIRKPINAR,

- İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL,

- Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI,

- Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR,

- Trabzon Milletvekili Salih CORA,

- Uşak Milletvekili İsmail GÜNEŞ,

özel sözcüler olarak seçilmiştir.

 Başkan Başkanvekili Sözcü

 Lütfi Elvan İsmail Faruk Aksu Abdullah Nejat Koçer

 Mersin İstanbul Gaziantep

   (Bu raporun özel sözcüsü)

 Kâtip Üye Üye

 Şirin Ünal Ekrem Çelebi Bülent Kuşoğlu

 İstanbul Ağrı Ankara

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi vardır)

 Üye Üye Üye

 Cavit Arı İbrahim Aydın Bekir Kuvvet Erim

 Antalya Antalya Aydın

 (Muhalefet şerhi vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

 Necdet İpekyüz İsmail Tatlıoğlu Nilgün Ök

 Batman Bursa Denizli

 (Muhalefet şerhi vardır) (Muhalefet şerhi vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

 Garo Paylan Ayşe Keşir İbrahim Aydemir

 Diyarbakır Düzce Erzurum

 (Muhalefet şerhi vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)
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 Üye Üye Üye

 Cemal Öztürk Emine Gülizar Emecan Erol Katırcıoğlu

 Giresun İstanbul İstanbul

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi vardır) (Muhalefet şerhi vardır)

 Üye Üye Üye

 Yaşar Kırkpınar Kamil Okyay Sındır Ahmet Kılıç

 İzmir İzmir Bursa

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

 Mustafa Kalaycı Abdullatif Şener Uğur Aydemir

 Konya Konya Manisa

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

 Süleyman Girgin Salih Cora İsmail Güneş

 Muğla Trabzon Uşak

 (Muhalefet şerhi vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)
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MUHALEFET ŞERHİ
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN

DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI 
İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

İZMİR MİLLETVEKİLİ YAŞAR KIRKPINAR 
VE DÜZCE MİLLETVEKİLİ AYŞE KEŞİR İLE 

2 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

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 

(MALATYA MİLLETVEKİLİ BÜLENT TÜFENKÇİ 
VE 110 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ)
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MADDE 1- 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.”

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.”
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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.

MADDE 2- 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 3- 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.
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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.”

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.”
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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 İli Soma 
İlçesinde 13/5/2014 tarihinde meydana gelen 
maden ocağı kazası sonrasında, Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumunun taraf olduğu 3213 
sayılı Kanun 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 tazminatlarını 
alamayanların kıdem tazminatları, bu maddenin 
yürürlük tarihinden itibaren 2 ay içerisinde 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna müracaat 
etmeleri halinde müracaat tarihinden itibaren 6 
ay içerisinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
tarafından ödenir. Yapılan ödeme nedeni ile 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun rödovans 
sözleşmesinin tarafı olan ilgili şirkete ve/veya 
şirketlere rücu hakkı saklıdır.”

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- 25/6/2010 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 4- 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 5- 4857 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- Manisa İli Soma 
İlçesinde 13/5/2014 tarihinde meydana gelen 
maden ocağı kazası sonrasında, Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumunun taraf olduğu 4/6/1985 
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 tazminatlarını alamayanların 
kıdem tazminatları, bu maddenin yürürlük 
tarihinden itibaren 2 ay içerisinde Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumuna müracaat etmeleri halinde 
müracaat tarihinden itibaren 6 ay içerisinde 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından 
ödenir. Yapılan ödeme nedeni ile Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumunun rödovans sözleşmesinin 
tarafı olan ilgili şirkete ve/veya şirketlere rücu 
hakkı saklıdır.”

MADDE 6- 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 7- 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.”



‒ 89 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 225)

(İzmı̇r Mı̇lletvekı̇lı̇ Yaşar Kırkpınar ve Düzce 
Mı̇lletvekı̇lı̇ Ayşe Keşı̇r ile 2 Mı̇lletvekı̇lı̇nı̇n Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

MADDE 9- 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 10- Bu Kanunun;
a) 4 üncü maddesi yayımı tarihini takip 

eden ayın başında,
b) 9 uncu maddesi 1/7/2020 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 11- Bu Kanunun;
a) 1 inci maddesini Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı,
b) Diğer hükümlerini Cumhurbaşkanı 
yürütür.

MADDE 8- 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 9- Bu Kanunun;
a) 3 üncü maddesi yayımı tarihini takip 

eden ayın başında,
b) 8 inci maddesi 1/7/2020 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 10- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.
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