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MEVZUAT
BÜLTENĠ
Çevre & ĠĢ Güvenliği

MEVZUATIN ADI

:

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN TEHLĠKE SINIFLARI
LĠSTESĠ TEBLĠĞĠ
R. G. TARĠHĠ / SAYISI

: 26.12.2012 / 28509

REV. TARĠHĠ / SAYISI

: (-)

ÖZET

:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca işyerlerinin iş
sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları Ek-1’de yer alan İşyeri Tehlike
Sınıfları Listesinde belirtilmiştir.
Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır.
İşveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına bildirir.
Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. İşyerinde
birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı
yüksek olan iş esas alınır. 6331 sayılı Kanunun işyeri tanımına giren işyerlerinde yapılan asıl
işin yanında veya devamı niteliğinde faaliyet alanının genişletilmesi halinde o işyerinde bu
fıkrada esas alınan kurala göre belirlenir.

MEVZUATIN ADI

:

Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK
VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK
R. G. TARĠHĠ / SAYISI

: 29.12.2012 / 28512

REV. TARĠHĠ / SAYISI

: 31.01.2013 / 28545

ÖZET

:

İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı
belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise
bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler. İş güvenliği uzmanlarının
çalışma süreleri;
a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en
az 60 dakika.
b) Diğer işyerlerinden:
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
GEÇĠCĠ MADDE 2 – (Ek:RG-31/1/2013-28545)(1)
(1)Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş
güvenliği uzmanları; sektörel düzenleme kapsamında kendi meslek dallarına uygun işlerin
yapıldığı işyeriyle sınırlı olmak üzere, bütün tehlike sınıflarındaki işyerlerinde
görevlendirilebilirler. Bu hüküm, maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yedi yıl
geçerlidir. Bu süre içinde işyerinin tehlike sınıfına uygun belge almayan veya alamayan iş
güvenliği uzmanları için söz konusu görevlendirmeler kazanılmış hak sayılmaz.
(2)Bu madde ile yapılan düzenleme kapsamında, işyerinde yapılan asıl iş esas alınmak üzere
iş güvenliği uzmanlarının meslek dalı ile işyeri tehlike sınıfının ilgisi NACE Rev. 2 Altılı
Ekonomik Faaliyet Sınıflaması dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(3)Bu madde kapsamında görev yapmak isteyenler, üç yıl içinde müracaat etme hakkına
sahiptirler. Bu kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ve en az üç yıl süreyle ikinci
fıkrada belirlenen işyerlerinde çalıştıklarına dair en az 750 günlük prim ödeme kayıtlarını
gösteren hizmet dökümüyle birlikte yapacakları sözleşmeleri Genel Müdürlüğe bildirirler. Bu
kapsamda görevlendirilenler bu maddenin yürürlüğü süresince haklarını kullanabilirler.

MEVZUATIN ADI

:

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ
R. G. TARĠHĠ / SAYISI

: 29.12.2012 / 28512

REV. TARĠHĠ / SAYISI

: 31.01.2013 / 28545

ÖZET

:

ĠĢyeri sağlık ve güvenlik birimi
“(4) (Ek fıkra:31.1.2013-28545) Sağlık Bakanlığından ruhsatlı sağlık hizmeti sunucusu olan
işyerlerinde kurulacak İSGB’lerde ilk yardım ve acil müdahale odası şartı ve EK-1’de
belirtilen araç ve gereçler ile ulaşım amaçlı araç bulundurulması zorunluluğu aranmaz.”
Ortak sağlık ve güvenlik birimi
(5) (DeğiĢik cümle:31.1.2013-28545) “OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde
hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır illerin dışında hizmet verilebilmesi için, bu Yönetmelikte
belirtilen şartları sağlayarak o illerde şube açılması zorunludur.” Ancak niteliği gereği birden
fazla ilde yürütülmesi gereken raylı sistem, yol ve nakil hattı inşası veya bakımı ve onarımı
gibi işlerde hizmet alınan OSGB’nin işin yapıldığı illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş
olması yeterlidir.
(9) OSGB’ler tapu kütüğüne işyeri olarak kayıtlı bölümleri hariç mesken olarak kullanılan
çok katlı binalarda ve işyeri olarak kayıtlı olsa dahi bodrum katlarda kurulamaz. (Ek
cümle:31.1.2013-28545) “Ancak, tapu kütüğüne mesken olarak kayıtlı binalarda yer alan
bölümlerin tamamının yetkili idarelerce işyeri olarak ruhsatlandırılmış olması şartıyla bu
bölümlerde OSGB kurulabilir.” OSGB’lerin zemin katta veya müstakil binalarda kurulması
esastır.
Mevcut OSGB’lerin durumu
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (BaĢlığıyla birlikte değiĢik madde:31.1.2013-28545) (1) Mevcut
OSGB’lerin onaylanmış yerleşim planında değişiklik olması halinde, fiziki şartların bu
Yönetmelik hükümlerine uygun olması şartı aranır.
(2) Mevcut OSGB’ler bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren altı ay içerisinde EK8’deki örneğine uygun tabelayı, OSGB’nin bulunduğu binanın girişine veya OSGB’nin
girişine asarlar. Bu yükümlülüğü süresinde yerine getirmeyen OSGB’lerin belgesi doğrudan
iptal edilir.”

MEVZUATIN ADI

:

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ
R. G. TARĠHĠ / SAYISI

: 29.12.2012 / 28512

REV. TARĠHĠ / SAYISI

: (-)

ÖZET

:

İşveren yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama,
sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar
veya yaptırır.
(2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanmasıyükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
(3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk
değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.
Risk değerlendirmesi ekibi
MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından
gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
İşveren veya işveren vekili, İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği
uzmanları ile işyeri hekimleri, İşyerindeki çalışan temsilcileri, İşyerindeki destek elemanları,
İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar,
mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
Risk değerlendirmesi
MADDE 7 – (1) Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından
başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol
tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve
gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.
(2) Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece
katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.
Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
MADDE 12 – (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli,
tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

MEVZUATIN ADI

:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERĠLECEK ĠDARĠ PARA
CEZALARINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ
R. G. TARĠHĠ / SAYISI

: 16.01.2013 / 28530

REV. TARĠHĠ / SAYISI

: (-)

ÖZET

:

Bknz. (Mevzuat Bülteni Ek 1)

MEVZUATIN ADI

:

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

R. G. TARĠHĠ / SAYISI

: 18.01.2013 / 28532

REV. TARĠHĠ / SAYISI

: (-)

ÖZET

:

MADDE 4 – (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli
işlerin yapıldığıişyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda
bulunmak üzere kurul oluşturur
MADDE 6 – (1) Kurul üyelerİ İşveren veya işveren vekili, İş güvenliği uzmanı, İşyeri
hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir
kişi, Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.
Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği
uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise
kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle
görevli bir kişi tarafından yürütülür.
İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali
işleri yürütmekle görevli bir kişi, işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar. formen,
ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle
belirlenememesi halinde işveren tarafından atanır. Formen ve ustabaşı ile çalışan
temsilcilerinin aynı usullerle yedekleri seçilir.
MADDE 9- (4) Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike
sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde
ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.
MADDE 12 – (1) Çalışanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla
iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere
uymak zorundadırlar.

MEVZUATIN ADI

:

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAġINMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ

R. G. TARĠHĠ / SAYISI

: 18.01.2013 / 28532

REV. TARĠHĠ / SAYISI

: (-)

ÖZET

:

Taşıtlar, paketler/ ambalajlar/ kaplar, etiketleme ve işaretleme, sürücülerin mesleki yeterlilik
belgeleri (SRC5), Güvenlik Danışmanı(DGSA) bulundurma mecburiyeti ile ilgili hükümlerde
ADR(Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması)'ye
atıfta bulunulmuştur.

MEVZUATIN ADI

:

ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ
HAKKINDA YÖNETMELĠK
R. G. TARĠHĠ / SAYISI

: 24.01.2013 / 28539

REV. TARĠHĠ / SAYISI

: (-)

ÖZET

:

MADDE 5 – (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak
kaydı ile asbest konusunda aşağıdaki hükümlere uyulur.
a) Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı,
b) Asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması,
c) Asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi
yasaktır.
MADDE 6 – (1) İşveren, asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda, asbestin türü ve
fizikselözellikleri ile çalışanların maruziyet derecesini dikkate alarak risk değerlendirmesi yapmakla
yükümlüdür.
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işler, asbest söküm uzmanı nezaretinde asbest
söküm çalışanıtarafından yapılır.
MADDE 9 – (1) İşveren, bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce
iş planı hazırlamak ve işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iş planı ile
birlikte bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
MADDE 11 – (1) İşveren, bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların maruz
kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin
(ZAOD-TWA) 0,1 lif/cm3’ü geçmemesini sağlar.
MADDE 19 – (2) Asbest söküm uzmanlarının eğitimi İSGÜM tarafından yürütülür.

MEVZUATIN ADI

:

SULAK ALANLAR TEBLĠĞĠ

R. G. TARĠHĠ / SAYISI

: 31.01.2013 / 28545

REV. TARĠHĠ / SAYISI

: (-)

ÖZET

:

15/3/1994 tarihli ve 94/5434 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip, 17/5/1994 tarihli
ve 21937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ramsar Sözleşmesinin (Sulak Alanların
Korunması Sözleşmesi) 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile 17/5/2005 tarihli ve 25918 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinin 24 üncü ve 25 inci
maddeleri
uyarınca
uluslararası
listeye dahil edilerek
koruma
altına
alınan
Nemrut Kalderası Sulak Alan sınırlarını gösteren kroki ile sınır koordinatları belirlenmiştir.
Bu alandaki koruma ve kullanım esasları, Sözleşme Hükümlerine uygun olmak
üzere 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddesi ile Sulak Alanların
Korunması Yönetmeliğinde yer alan esaslar çerçevesinde yürütülür. Uygulamadan sorumlu
kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, alanın korunmasında yukarıda sözü edilen
ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşme hükümlerine uygun işlem yapmakla yükümlüdür.
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