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KANUN
DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 7252

Kabul Tar h : 23/7/2020

D j tal Mecralar Kom syonu
MADDE 1 – (1) Kanunlara, b reyler n k ş l k haklarına, özel hayatın g zl l ğ ne ve d ğer temel hak ve
özgürlüklere aykırı yahut çocukların f z ksel ve ps koloj k gel ş mler ne zarar ver c şek lde nternet kullanımının
önlenmes amacıyla alınan tedb rler le yapılan ş ve şlemler hakkında nceleme, görüşme, raporlama, tavs ye ve
görüş b ld rme şlemler n yürütmek ve bu maddede bel rt len d ğer görevler yer ne get rmek üzere, Türk ye Büyük
M llet Mecl s bünyes nde D j tal Mecralar Kom syonu kurulmuştur.
(2) Kom syonun üye sayısı on yed d r. Üye dağılımı s yas part gruplarının part grupları toplam sayısı
ç ndek yüzde oranlarına göre bel rlen r. Kom syon, üye tamsayısının en az üçte b r le toplanır ve toplantıya
katılanların salt çoğunluğu le karar ver r.
(3) Kom syonun görevler şunlardır:
a) Kend s ne esas veya tal olarak havale ed len şler görüşmek, Kom syon Başkanlığının taleb üzer ne veya
ht sas kom syonlarınca talep ed lmes hal nde; Türk ye Büyük M llet Mecl s Başkanlığına sunulan kanun tekl fler le
olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameler n görev alanı yönünden nceleyerek görüş sunmak.
b) İnternet kullanımının kanunlara, b reyler n k ş l k haklarına, özel hayatın g zl l ğ ne ve d ğer temel hak ve
özgürlüklere aykırı yahut çocukların f z ksel ve ps koloj k gel ş mler ne zarar ver c şek lde gerçekleşmes n n
önlenmes konularında görüş ve öner ler sunmak.
c) İnternet kullanımı yoluyla şlenen suçlarla etk n şek lde mücadele ed lmes konusunda görüş ve öner ler
sunmak.
ç) (b) ve (c) bentler nde bel rt len konularda uluslararası alanda kabul gören gel şmeler zlemek, bu konular
hakkında gerekt ğ nde yurt dışında ncelemelerde bulunmak ve bu gel şmeler konusunda görüş ve öner ler sunmak.
d) İnternet n hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu b lg lend r c etk nl k ve projeler yapmak.
(4) Kom syonun yetk ler şunlardır:
a) Görevler le lg l olarak kamu kurum ve kuruluşlarından, 4/5/2007 tar hl ve 5651 sayılı İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmes ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Ed lmes Hakkında
Kanun kapsamında faal yet gösteren çer k sağlayıcılar, er ş m sağlayıcılar, yer sağlayıcılar le yerl veya yabancı d ğer
gerçek ve tüzel k ş lerden b lg ve belge stemek ve lg l lerden b lg almak.
b) Görev alanıyla lg l faal yet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, ün vers teler, s v l toplum kuruluşları le
kamu kurumu n tel ğ ndek meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanmak.
c) Gerekl gördüğünde uygun bulacağı uzmanları f k rler n almak üzere çağırmak.
(5) Kom syon Ankara dışında da çalışab l r. Kom syon çalışmaları le lg l olarak, yurt ç ve yurt dışı
görevlend rmelere a t g derler, Kom syon kararı ve Türk ye Büyük M llet Mecl s Başkanının onayı le 10/2/1954
tar hl ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümler ne göre Türk ye Büyük M llet Mecl s bütçes nden karşılanır.
(6) Kom syonun çalışma usul ve esaslarına l şk n olarak bu maddede hüküm bulunmayan hâllerde Türk ye
Büyük M llet Mecl s İçtüzüğü hükümler uygulanır.
MADDE 2 – 17/7/1963 tar hl ve 278 sayılı Türk ye B l msel ve Teknoloj k Araştırma Kurumu le İlg l Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddes ne aşağıdak fıkra eklenm şt r.
“2547 sayılı Kanunun 38 nc maddes uyarınca Türk ye B l mler Akadem s nde görevlend r lenler hakkında
da b r nc fıkra hükmü uygulanır.”
MADDE 3 – 25/8/1999 tar hl ve 4447 sayılı İşs zl k S gortası Kanununun geç c 23 üncü maddes n n üçüncü
fıkrasına “başvuru tar h n ” bares nden sonra gelmek üzere “ve/veya kısa çalışma ödeneğ n n süres n sektörel olarak
ayrı ayrı veya b r bütün olarak” bares eklenm şt r.
MADDE 4 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdak geç c madde eklenm şt r.
“GEÇİCİ MADDE 26 – Geç c 23 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tar h nden önce kısa çalışma
başvurusunda bulunmuş olan özel sektör şyerler nde kısa çalışma ödeneğ nden yararlanan s gortalıların; şyer ndek
kısa çalışmanın sona ermes ve aynı şyer nde haftalık normal çalışma süreler ne dönmeler durumunda, 31/12/2020
tar h n geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erd ğ tar h tak p eden aydan t baren üç ay süreyle, 5510 sayılı
Kanunun 82 nc maddes uyarınca bel rlenen pr me esas kazanç alt sınırı üzer nden hesaplanan s gortalı ve şveren
h sses pr mler n n tamamı tutarında, her ay bu şverenler n Sosyal Güvenl k Kurumuna ödeyecekler tüm pr mlerden
mahsup ed lmek suret yle şverene pr m desteğ sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.
Geç c 24 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tar h nden önce başvuruda bulunarak nakd ücret desteğ nden
yararlandırılan s gortalının haftalık normal çalışma süres ne dönmes durumunda, şveren söz konusu s gortalı ç n
b r nc fıkra kapsamındak destekten lg l fıkrada bel rt len süreler ve şartlarla yararlandırılır.
B r nc ve k nc fıkralar kapsamında şverene her b r ay ç n sağlanacak destek süres ; kısa çalışma ödeneğ
alanlar ç n s gortalının geç c 23 üncü madde kapsamında kısa çalışma ödeneğ aldığı aylık ortalama gün sayısını,
geç c 24 üncü madde kapsamında sağlanan nakd ücret desteğ nden yararlandırılanlar ç n nakd ücret desteğ
aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemez.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-15.htm

1/2

7/28/2020

28 Temmuz 2020 SALI

Bu madde hükümler ; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddes n n k nc fıkrası kapsamına g ren kurum ve
kuruluşlara a t şyerler le 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümler ne st naden
yapılan alım ve yapım şler le 4734 sayılı Kanundan st sna olan alım ve yapım şler ne l şk n şyerler ve sosyal
güvenl k destek pr m ne tab çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddes kapsamında ev h zmetler nde çalışan
s gortalılar ve yurtdışında çalışan s gortalılar hakkında uygulanmaz.
Geç c 23 üncü madde kapsamında şyer nde uygulanan kısa çalışmadan yers z yararlanıldığının tesp t veya
kısa çalışma başvurusuna yönel k uygunluk tesp t n n olumsuz sonuçlanması ya da geç c 24 üncü madde kapsamında
nakd ücret desteğ nden yers z yararlandığının tesp t hal nde, şyer bu madde kapsamında sağlanan destekten
yararlanamaz veya yers z yararlanmış sayılır. Bu madde kapsamında destekten yers z yararlanıldığının tesp t hal nde,
yararlanılan destek tutarı şverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddes n n k nc fıkrası uyarınca gec kme cezası
ve gec kme zammı le b rl kte tahs l ed l r.
Bu maddeyle sağlanan teşv kten yararlanmakta olan şverenler, bu teşv kten yararlanılan ayda aynı s gortalı
ç n d ğer s gorta pr m nd r m , teşv k ve destekler nden yararlanamaz.
Bu madde kapsamında Fon tarafından şverene sağlanan, s gortalı h sses ne karşılık gelen destek tutarının
s gortalıya ödenmes şverenden talep ed lemez.
Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gel r ve kurumlar verg s uygulamalarında gel r, g der veya
mal yet unsuru olarak d kkate alınmaz.
Cumhurbaşkanı, b r nc fıkrada yer alan üç aylık sürey sektörel olarak ayrı ayrı veya b r bütün olarak altı aya
kadar uzatmaya yetk l d r.
Bu madden n uygulanmasına l şk n usul ve esaslar Bakanlık tarafından bel rlen r.”
MADDE 5 – 22/5/2003 tar hl ve 4857 sayılı İş Kanununun geç c 10 uncu maddes n n b r nc fıkrasına
“haller ve benzer sebepler” bares nden sonra gelmek üzere “, bel rl sürel ş veya h zmet sözleşmeler nde süren n
sona ermes , şyer n n herhang b r sebeple kapanması ve faal yet n n sona ermes , lg l mevzuatına göre yapılan her
türlü h zmet alımları le yapım şler nde ş n sona ermes haller ” bares eklenm ş ve dördüncü fıkrasında yer alan “altı
aya” bares “her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tar h ne” şekl nde değ şt r lm şt r.
MADDE 6 – 4857 sayılı Kanuna aşağıdak geç c madde eklenm şt r.
“GEÇİCİ MADDE 11 – Man sa l Soma lçes nde Türk ye Kömür İşletmeler Kurumunun taraf olduğu 3213
sayılı Kanun kapsamında mzalanmış rödovans sözleşmeler kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe
ocaklarında çalışan ve 13/5/2014 tar h nde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında kıdem tazm natına hak
kazanacak şek lde h zmet akd sona erd r len şç lerden kıdem tazm natını ve/veya ş sözleşmes n n b ld r m şartına
uyulmaksızın fesh nden kaynaklanan tazm natını alamayanların bu tazm natları, bu madden n yürürlük tar h nden
t baren k ay ç nde Kuruma müracaat etmeler hal nde müracaat tar h nden t baren altı ay ç nde Kurum tarafından
öden r. Yapılan ödeme neden yle Kurum, rödovans sözleşmes n n tarafı olan lg l ş rketler le bu ş rketlerden tahs l
ed lemeyen veya tahs l ed lemeyeceğ anlaşılan tutar ç n kıdem tazm natına hak kazanılacak şek lde ş
sözleşmeler n n sona erd ğ tar hten bu madden n yürürlüğe g rd ğ tar he kadar görev yapmış yönet m kurulu
üyeler ne rücu eder.”
MADDE 7 – 1/7/2005 tar hl ve 5378 sayılı Engell ler Hakkında Kanunun geç c 3 üncü maddes n n altıncı
fıkrasında yer alan “ k yılı” bares “üç yılı” şekl nde değ şt r lm şt r.
MADDE 8 – 25/4/2006 tar hl ve 5490 sayılı Nüfus H zmetler Kanununun 3 üncü maddes n n b r nc
fıkrasına aşağıdak bent eklenm ş, 41 nc maddes n n b r nc fıkrasında yer alan “s stem ” bares “s stem le
elektron k k ml k doğrulama s stem n ” şekl nde değ şt r lm ş ve aynı maddeye aşağıdak fıkra eklenm şt r.
“hh) Elektron k K ml k Doğrulama S stem : Türk ye Cumhur yet k ml k kartının elektron k k ml k doğrulama
şlemler nde kullanılab lmes n sağlayan s stem ,”
“(15) Elektron k K ml k Doğrulama S stem n n uygulanmasında; 24/3/2016 tar hl ve 6698 sayılı K ş sel
Ver ler n Korunması Kanunu hükümler ne göre ve k ş n n açık rızası alınarak şlem yapılır.”
MADDE 9 – 25/6/2010 tar hl ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün H zmetler Hakkında Kanunun
30 uncu maddes n n yed nc fıkrasına aşağıdak cümle eklenm şt r.
“Ancak, ödemes z geç ş tar h n zleyen on beş gün ç nde geç ş ücret n n ödenmes hal nde dar para cezası tahs l
ed lmez.”
MADDE 10 – 20/6/2012 tar hl ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanununun 38 nc maddes n n b r nc
fıkrasının (a) bend n n (1) numaralı alt bend nde yer alan “1/7/2020” bares “31/12/2023” şekl nde değ şt r lm şt r.
MADDE 11 – (1) Bu Kanunun;
a) 4 üncü maddes yayımı tar h n tak p eden ayın başında,
b) 10 uncu maddes 1/7/2020 tar h nden geçerl olmak üzere yayımı tar h nde,
c) D ğer maddeler yayımı tar h nde,
yürürlüğe g rer.
MADDE 12 – (1) Bu Kanunun;
a) 1 nc maddes n Türk ye Büyük M llet Mecl s Başkanı,
b) D ğer maddeler n Cumhurbaşkanı,
yürütür.
27/7/2020
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