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28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de Dijital Mecralar Komisyonu 

Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.  

Söz konusu Kanun ile  

1. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin altıncı 

fıkrasında yer alan “iki yıl” ibaresi “ üç yıl” şeklinde değiştirilmiştir.  

 

Değişik ile İllerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında oluşan 

“Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları” tarafından, başvuru üzerine ya da resen 

yapılan denetimlerde sürücü koltuğu hariç dokuz ile on altı oturma yeri olan araçlarla verilen 

toplu taşıma hizmetleri, turizm taşımacılığı yapılan araçlarla sağlanan taşıma hizmetleri ve özel 

ve kamu şehirler arası toplu taşıma hizmetleri sağlayıcıları ile yolcu gemilerinin sahiplerine 

eksiklerin tamamlaması için 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü 

Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 7.7.2018 tarihinden itibaren üç yılı geçmemek üzere      

(2 yılı kullanılmıştır, 1 yıllık süre kalmıştır) ek süre verilebileceği düzenlenmiştir. 

Böylece, söz konusu komisyonların kapsamdaki araçların sahiplerine eksikliklerin 

tamamlanması için 7.7.2021 tarihine kadar ek süre verilebilmesine imkân tanınmıştır.  

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Kanun değişikliğine ilişkin 

Genelge yayımlanacaktır.  

2. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1.7.2020” ibaresi 

“31.12.2023” şeklinde değiştirilmiştir.  

 

    Kanun değişikliği ile 50’ den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri 

ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesine 

ilişkin hüküm 1.7.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir. 

  

Bilgilerinizi ve Genelgenin esnafımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz. 
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