
 
 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
 

30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren  6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” (“Kanun”)  ile 

iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı tek bir kanun çatısı altında birleştirilmiş ve bu 

kapsamda işverenlere ilave yükümlülükler getirilmiştir. Kanun mevcut işçi 

güvenliği olarak adlandıran sistemi köklü olrak değiştirmiş olup öne çıkan 

değişlikler aşağıda incelenmiştir. 

 

Kanun 50 çalışan sınırı olmaksızın kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve 

işyerlerine uygulanacak olup sadece güvenlik ve istihbarat birimleri, afet ve 

acil durum birimleri, ev hizmetleri, yanında çalışanı olmayan esnaflar, 

rehabilitasyon kapsamında çalışanlar kapsam dışında kalmaktadır. Kanun 

uyarınca İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak, bunun 

doğrultuda mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her 

türlü tedbiri almak, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını 

izlemek ve denetlemekle yükümlüdür.Bu doğrultuda İşverenler çok tehlikeli 

işyerlerinde A sınıfı, tehlikeli işyerlerinde B sınıfı ve az tehlikeli işyerlerinde 

ise C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırmakla 

yükümlü olacaktır. Risklerin tespiti ve önlemesi kapsamında işverenler “risk 

değerlendirmesi” yapmakla yükümlü olup tüm işverenler, çalışanların iş 

sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını sağlayacaktır. İşverence verilecek 

eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamayacak ve eğitimde geçen süre çalışma 

süresinden sayılacaktır. İş sağlığı ve güvenliği ihlalleri tespiti halinde ihlal 

edilen maddeler, işçi sayısı ve ihlalin tekrarlandığı ay sayıları dikkate alınarak 

artan idari para cezalarına hükmedilecektir.  

 

Ağır yaptırımlar ile etkinliğinin arttırılması planlanan bu Kanun iş sağlığı ve 

güvenliğine ilişkin kuralları önleyici, katılımcı ve sorumlu bir sistem 

çerçevesinde düzenlemeyi hedeflemektedir. Kanuna ulaşmak için ve detaylı 

bilgi edinmek için lütfen tıklayınız. 

ÖNEMLİ GÜNLER 

 12 Mayıs 

 Anneler Günü  

 

 14 Mayıs 

 Dünya Eczacılık Günü  

 

 19 Mayıs 

Atatürk’ü Anma ve 

Gençlik ve Spor Bayramı 
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  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
EPDK 

 

 
 6446 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu” 30.03.2013 

tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürülüğe girdi. Kanun ile kamu ve 
özel sektör üretim şirketleri ile organize sanayi 
bölgesi tüzel kişiliklerinin elektrik üretimi 
yapabileceği, lisans ve önlisans işlemlerinde 
uygulanacak işlemler, bağımsız bir düzenleme ve 
denetimin yapılması açıklanarak, maliyeti düşük, 
kaliteli, çevreye uyumlu elektriğin tüketicilerin 
kullanımına sunulması ve güçlü mali yapıya sahip, 
şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması 
amaçlanmıştır.  
 

 “Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin 
İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik” 
13.04.2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürülüğe girdi. Yönetmelikte, 
dağıtım lisansı sahibi şirketlerin inceleme 
denetiminin yapılması, konuların belirlenmesi, 
inceleme ve denetime tabi şirketlerin hak ve 
yükümlülükleri gibi birçok önemli husus 
düzenlenmiştir. 
 

 

 

 Sermaye Piyasası Kurulu 19.04.2013 

tarihinde Birleşme ve Bölünme İşlemlerine 

dair Tebliğ taslağını yayınladı. Taslak tebliğ 

ile halka açık ortaklıkların sermaye şirketleri, 

şahıs şirketleri ve kooperatifler ile olan 

birleşme ve bölünme işlemlerinde uyulacak 

esaslar düzenlenmiştir. 

 

 Sermaye Piyasası Kurulu 19.04.2013 

tarihinde yabancı sermaye piyasası 

araçlarının ve depo sertifikalarının halka arz 

edilerek veya halka arz edilmeksizin satışına 

ilişkin işlemlerde uygulanacak usul ve 

esasları düzenleyen  Yabancı Sermaye 

Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları 

Tebliği taslağını yayınladı. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NİSAN AYINA BAKIŞ 
 
 
 

 

Sermaye Piyasası Kurulu 
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REKABET KURUMU’NDAN 
 
  

 

 “Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik 
Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön 
Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)” 18.04.2013 tarihli 
ve 28622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girdi. 
Tebliğ ile bir teşebbüsün ortaklık paylarının ya da diğer hak ve 
araçların tümünün veya bir kısmının teşebbüsün üzerindeki 
kontrolü değiştirecek ya da karar organlarını etkileyecek şekilde 
yahut mal veya hizmet üretimine yönelik birimlerin özelleştirme 
yolu ile her türlü devrine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
veya diğer kamu kurum veya kuruluşlarınca gerçekleştirilecek 
devirlerin hukuki geçerlilik kazanabilmeleri için Rekabet 
Kurumuna yapılacak ön bildirimlerde ve izin başvurularında 
izlenecek yöntemler açıklanmıştır.  
 

 Rekabet Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Gediz 

Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin birinci sıradaki teklif sahibine devrinin 

onaylandığı dikkate alınarak; Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım 

A.Ş.’nin %100 oranında hissesinin blok satış yöntemiyle 

özelleştirilmesi kapsamında, bahse konu hisselerin tamamının - 

Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. veya - Aksa Elektrik Perakende 

Satış A.Ş. veya - Fina Enerji Holding A.Ş.-Fina Limancılık 

Lojistik Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu tarafından 

devralınması işleme izin verilmesinde sakınca bulunmadığına 

karar verdi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Rekabet Kurulu, Shell & Turcas 

Petrol A.Ş. ile Arista Yatırım ve 

Yönetim Holding A.Ş. 

bünyesindeki Full Grup arasında 

yapılan çeşitli sözleşmeler 

yoluyla Full Grup’a ait 44 adet 

akaryakıt istasyonunun Shell & 

Turcas Petrol A.Ş. tarafından 

kiralama yoluyla devralınması 

işlemine izin verdi. 

 

 Altınyıldız Mensucat ve 

Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. 

tarafından Fennella S.a.r.l.’nin 

Beymen Mağazacılık A.Ş. ve 

Boyner Büyük Mağazacılık 

A.Ş.’de bulunan hisselerinin 

devralınması işlemine Rekabet 

Kurulu tarafından izin verildi. 

 

 Rekabet Kurulu, İşbir Optik 

Sanayi A.Ş.'nin %72,93 oranında 

hissesinin Essilor International 

S.A. ve Essilor Optica 

International Holding tarafından 

devralınması işlemine izin verdi. 
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BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 



 

Milletlerarası Anlaşmalar 

 01.11.2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ve Bakanlar Kurulunca 04.03.2013 tarihinde onaylanan “Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak 

Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Oylanması Hakkında Karar” 27.04.2013 tarihli ve 28630 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlandı. Anlaşma ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek amacıyla vize 

muafiyetine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. 

 15.11.2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ve Bakanlar Kurulunca 04.03.2013 tarihinde onaylanan “Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerinin 

Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar” 

27.04.2013 tarihli ve 28630 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Muhtıra ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve 

işbirliğini geliştirmek amacıyla her iki ülkenin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarının vize muafiyetine 

ilişkin kurallar belirlenmiştir. 
Mevzuat 

 “Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliği” 06.04.2013 tarihli ve 28610 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girdi. Yönetmelikte, Türk Patent Enstitüsünde istihdam 

edilecek patent uzman ve uzman yardımcıları ile marka uzman ve uzman yardımcılarına ilişkin mesleğe 

alınma, yetiştirilme, yeterlilik sınavı, tez hazırlama gibi konularda düzenlemeler yapılmıştır.  

 “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” 13.04.2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürülüğe girdi. Yönetmelik ile taraf olunan uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği 

standartları ve iyi klinik uygulamaları çerçevesinde, insanlar üzerinde bilimsel araştırma yapılması ve 

gönüllülerin haklarının korunmasına ilişkin düzenlenen işlemler açıklanmıştır.  

 “İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 16.04.2013 tarihli ve 

28620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girdi. Yönetmelikte, icra ve iflâs dairelerinde 

elektronik ortamda tutulması zorunlu olan kayıtlar, icra mahkemeleri, icra ve iflâs dairelerinin iş 

süreçlerindeki her türlü veri, bilgi ve belge akışı, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri UYAP 

ortamında gerçekleştirilmesi gibi birçok önemli maddedeki değişiklikler açıklanmıştır.  

 “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 24.04.2013 tarihli ve 

28627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Ham petrol ve akaryakıt temini ile yurtiçi satışına ilişkin 

değişikliğe gidilen yönetmelik, 01.07.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.  

 “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında 

Yönetmelik” 24.04.2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girdi. 

Yönetmelikte, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerininin kuruluşları ve 

çalışmalarına ilişkin işlemler düzenlenmiştir.  

 “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30.04.2013 

tarihli ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girdi. Yönetmelikte, risk grubuna dahil 

edilecek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin değişiklik açıklanmıştır.  

 

 

RESMİ GAZETE 


