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MEVZUATIN ADI :  

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 

R. G. TARİHİ / SAYISI : 05.02.2013 / 28550 

REV. TARİHİ / SAYISI : (-) 

 

 

 

ÖZET 

 
:  

Konsey, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi 

için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur. Konsey, çalışmalarında ulusal ve uluslararası 

gelişmeleri ve ülke koşullarını göz önünde bulundurur. Çalışma hayatının iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili mevcut şartlarının iyileştirilmesi ve güvenlik kültürünün ülke genelinde 

yaygınlaştırılması amacıyla üyelerin işbirliği içinde çalışmasını esas alır. İş sağlığı ve 

güvenliği alanında ülke politikalarını oluşturmada tarafların görüş ve düşüncelerinin 

alınmasını sağlar. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEVZUATIN ADI :  

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

R. G. TARİHİ / SAYISI : 08.02.2013 / 28553 

REV. TARİHİ / SAYISI : (-) 

 

 

 

ÖZET 

 
:  

MADDE 1 – 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve 

Tehlikeli İşler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEVZUATIN ADI :  

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

R. G. TARİHİ / SAYISI : 10.02.2013 / 28555 

REV. TARİHİ / SAYISI : (-) 

 

 

 

ÖZET 

 
:  

MADDE 1 – 4/12/2009 tarihli ve 27422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşletme Belgesi 

Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEVZUATIN ADI :  

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU 

MADDESİNE GÖRE 2013 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ 

PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2013/3) 

R. G. TARİHİ / SAYISI : 13.02.2013 / 28558 

REV. TARİHİ / SAYISI : (-) 

 

 

 

ÖZET 

 
:  

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para 

cezaları, 2012 yılı yeniden değerleme oranı olan %7,80 (yedi virgül seksen) oranında 

artırılarak 1/1/2013 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda hesaplandığı gibi uygulanacaktır. 

5627 Enerji Verimliliği  

Kanunu'nun Onuncu  

Maddesinin; 

Kanunda 

Öngörülen  

Para Cezaları 

(TL) 

2012 Yılında  

Uygulanan 

Para  

Cezaları (TL) 

2013 Yılında  

Uygulanacak  

Para Cezaları 

(TL) 

(a) bendinin 2 numaralı alt 

bendindeki ceza miktarları: 

10.000 

50.000 

14.569 

72.855 

15.705 

78.537 

(a) bendinin 3 numaralı alt 

bendindeki ceza miktarı: 
500 727 783 

(a) bendinin 7 numaralı alt 

bendindeki ceza miktarı: 
5.000 7.284 7.852 

(a) bendinin 8 numaralı alt 

bendindeki ceza miktarı: 
20.000 29.140 31.412 

(a) bendinin 9 numaralı alt 

bendindeki ceza miktarı: 
20.000 29.140 31.412 

19/1/2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği 

Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci 

Maddelerine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 

2012/2) yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 



 

 

 

MEVZUATIN ADI :  

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ 

TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE 

ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

R. G. TARİHİ / SAYISI : 27.10.2010 / 27742 

REV. TARİHİ / SAYISI : 15.02.2013 / 28560 

 

 

 

ÖZET 

 
:  

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/10/2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, 

abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri de dahil olmak üzere, uyum 

sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31/12/2014 tarihine 

kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEVZUATIN ADI :  

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

YÖNETMELİK 

R. G. TARİHİ / SAYISI : 06.04.2004 / 25425 

REV. TARİHİ / SAYISI : 21.02.2013 / 28566 

 

 

 

ÖZET 

 
:  

İlgili Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Ağır ve tehlikeli iş” tanımı yürürlükten 

kaldırılmıştır. Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler Ek-1’de, genç işçilerin çalışmasına izin 

verilen işler Ek-2’de ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 

yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabileceği işler Ek-3’te belirtilmiştir.” 

“Çocuk işçiler Ek-1’de, genç işçiler Ek-1 ve Ek-2’de ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 

yaşını bitirmemiş genç işçiler ise Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan işler dışında çalıştırılamaz. 

Ayrıca yaş kayıtlarına bağlı olarak müsaade edilen işlerden olsalar dahi hazırlama, 

tamamlama ve temizleme işlerinde, alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi 

ve toptan satış işlerinde, parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve 

perakende satış işleri ile bu gibi maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu 

maddelere maruz kalma ihtimali bulunan her türlü işlerde, gürültü ve/veya vibrasyonun 

yüksek olduğu ortamlarda yapılan işlerde, aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren 

işlerde, sağlığa zararlı ve meslek hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işlerde, radyoaktif 

maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işlerde, fazla dikkat isteyen ve 

aralıksız ayakta durmayı gerektiren işlerde, parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işlerde, 

eğitim amaçlı işler hariç iş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkan 

sağlamayan işlerde, işyeri hekimi raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin üzerinde olan 

işlerde, eğitim, deney eksikliği, güvenlik konusunda dikkat eksikliği getirme ihtimali olan 

işlerde, para taşıma ve tahsilat işleri ile 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin birinci 

fıkrasında belirtilen gece dönemine rastlayan sürelerde yapılan işlerde 18 yaşını doldurmayan 

işçiler çalıştırılamaz.” 



 

 

 

Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3, başlığı ile birlikte ekteki şekilde değiştirilmiştir.  

Ek-3  

16 Yaşını Doldurmuş Fakat 18 Yaşını Bitirmemiş Genç İşlerin Çalıştırılabilecekleri İşler 

1. Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası işleri ile boru, pota, 

künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri. 

2. Kurutma ve yapıştırma işleri, kontrplak, kontratabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve 

PVC yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri. 

3. Parafinden eşya imali işleri. 

4. Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, ayrılması ve bunlara benzer işler. 

5. Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri. (PVC’nin imali ve 

PVC’den mamül eşyaların yapımı hariç) 

6. Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri). 

7. Kağıt ve odun hamuru üretimi işleri. 

8. Selüloz üretimi işleri. 

9. Kağıt ve kağıt ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve malzemenin imali işleri. 

10. Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikalarındaki işler. 

11. Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEVZUATIN ADI :  

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

YÖNETMELİK 

R. G. TARİHİ / SAYISI : 31.10.2012 / 25453 

REV. TARİHİ / SAYISI : 27.02.2013 / 28572 

 

 

 

ÖZET 

 
:  

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(4) Aksi belirtilmedikçe bu Yönetmelik ve eklerinde geçen coğrafi koordinatlar, trafik ayırım 

hattı sınırlarını belirten koordinatlar hariç WGS 84 Datumuna göre olup kara noktası olarak 

verilen koordinatların, kıyı kenar çizgisi üzerinde olduğu kabul edilir. Trafik ayırım hatları 

için belirtilen coğrafi koordinatlar ise Avrupa Datumu 1950 (ED 50)'ye göredir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir. 

“ğ) Hurdaya ayrılmış olanlar dışında, iş bulamayan ya da adli veya idari bir sürecin sonucu 

beklendiği için ticari faaliyette bulunamayan servis dışı gemiler, bakım onarım yapmamaları 

şartıyla İdare’nin belirlediği usul ve esaslar dâhilinde kıyı tesisinde veya demirleme 

sahalarında bekleme yapabilir. Liman başkanı gerekli tedbirleri aldırmak kaydıyla personeli 

olmayan servis dışı gemileri, güvenli yerlere naklettirebilir veya bunun için ilgili mahkemeye 

talepte bulunabilir.” 

“i) Atık alım gemilerinin liman sahası içinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar liman 

başkanlığınca belirlenir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 11 – (1) Liman idari sahasını aşarak sefer yapacak ticaret gemisinin ve deniz 

araçlarının kıyı tesisinden çıkışı, liman başkanlığınca düzenlenen ve şekli ek-6’da yer alan 

Liman Çıkış Belgesi ile yapılır. Liman Çıkış Belgesi almış olanlar, diğer ilgili kurum ve 

kuruluşlar ile olan işlemlerini tamamlayarak derhal kıyı tesisinden ayrılırlar. Yolcu gemileri 

hariç deniz turizmi araçlarına verilecek olan kıyı tesisi çıkış izni, 29/6/2009 tarihli ve  



 

 

 

2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliği 

hükümleri kapsamında seyir izin belgesi ile verilir. Bu durumda seyir izin belgesi liman çıkış 

belgesi yerine geçer. 

(2) Liman Çıkış Belgesi, talep üzerine denize elverişli gemilerin; 

a) Gemi adamları ile donatımı, 

b) Yolcu sayısı ve yükün cinsi, 

c) Yükleme durumu, 

hususları açısından belgelerinde belirtilmiş durumlarına uygunlukları ile liman başkanlığınca 

yapılacak denetim sonucu zorunlu belgelerinin mevcut olduğunun tespit edilmesi hâlinde 

düzenlenir. 

(3) Geminin denize elverişli olmadığının herhangi bir şekilde anlaşılması veya limandan 

ayrılmasını engelleyecek başkaca bir bilginin liman başkanlığına ulaşması hâlinde liman çıkış 

izni verilmez veya verilen liman çıkış belgesi iptal edilir. 

(4) Geçerli denize elverişlilik belgesine sahip olan gemilerden; 

a) Türk Boğazları bölgesinde hat iznine sahip gemiler ile İzmir Körfezinde Karaburun ile 

Foça arasına çekilen hattın doğusunda kalan bölgelerde sefer yapan gemilere, 

b) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün asli görevlerinin yerine getirilmesinde kullanılan gemi 

ve deniz araçlarına, 

c) Küçük deniz araçlarına, 

ç) Bitişik limanlarda yapılan seferlerde,  

d) Türk karasularında kalkış limanından 25 mil (dahil) uzaklıklara kadar sefer yapan yolcu 

gemilerine, hizmet gemilerine ve tarifeli sefer yapan hat iznine sahip diğer gemilere, 

e) Balıkçı gemilerine, 

f) Deniz sondaj platformları gibi kıyıdan uzak deniz alanlarında bulunan tesislere en uygun 

liman sahaları kullanılarak hizmet maksadıyla servis yapan gemilere sadece bu faaliyetle 

sınırlı olmak üzere, 

g) Marmara denizinde yağ, yakıt ve su tankerleri ile kumanya taşıyan ikmal gemilerine, 

60 gün süreli Liman Çıkış Belgesi düzenlenir. 

(5) Denize elverişlilik belgesinin bitiş tarihinin, 60 günlük liman çıkış belgesinin bitiş tarihini 

kesmesi halinde, denize elverişlilik belgesinin geçerlilik tarihine kadar Liman Çıkış Belgesi 

düzenlenir. 



 

 

 

(6) Denize elverişlilik belgesindeki sefer bölgelerine bakılmaksızın can kurtarma, denizde 

yangın veya deniz kirliliğine müdahale gibi acil durumlarda, liman başkanlığının talimatı ya 

da kaptanın denizde can kurtarma ödevinden doğan sorumluluğu gereği, gemilerin yapacağı 

seferlerde Liman Çıkış Belgesi düzenlenmeyebilir. 

(7) Üçüncü fıkradaki gemi ve deniz araçları hariç olmak üzere, Liman Çıkış Belgesi aldıktan 

sonra herhangi bir sebeple liman sahasını terk etmeyen ve/veya edemeyen gemiler Liman 

Çıkış Belgesini iptal ettirmek zorundadır. 

(8) 17/11/2009 tarihli ve 27409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Teknik 

Yönetmeliği kapsamında Yazılı İzin Belgesi ile yapılabilecek seferlerde Liman Çıkış Belgesi 

aranmaz.” 

 MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(1) Uluslararası sefer yapan ve tehlikeli yük taşıyan Türk veya yabancı bayraklı tüm gemiler, 

liman idari sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce, liman sahasına girmesine kadarki 

seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz araçları ise kıyı tesisinden kalkışından 

hemen sonra, yüklerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı formu ilgilileri vasıtasıyla yazılı 

olarak liman başkanlığına bildirir.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“(4) Su ürünleri tesisleri ve balık kafesleri hizmetinde kullanılanlar dışındaki gemi ve deniz 

araçları, su ürünleri tesisleri ve balık kafeslerine iki yüz metreden fazla yaklaşamaz. Bu 

tesisler de liman idari sınırında denizde seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetini bozacak 

şekilde hareket edemezler.” 

(5) İdareden gerekli izinleri almamış kıyı tesislerine gemi ve deniz araçları bağlanamaz ve 

yanaştırılamaz. Ancak İdare acil durumlarda veya kamu yararının gerektirdiği hallerde uygun 

gördüğü tesisler için geçici düzenlemeler yapabilir.” 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(4) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kabul gören ve ilan edilmiş 

olan kulüp ve sigortacıların mali sorumluluk poliçeleri dışındaki belgeler kabul 

edilmez. Ancak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kabul gören ve 

ilan edilmiş olan kulüp ve sigortacıların dışında Türkiye'de yerleşik herhangi bir yerel kulüp 

veya sigortacı tarafından düzenlenmiş olan ve yakıt veren gemide taşınan ve elleçlenen petrol 

ve türevlerinden kaynaklanacak her türlü zarar risklerine ve geminin bir olay sonrası 

çıkarılmasına karşı en az 150 milyon Türk Lirası değerinde sigorta yapabilecek kulüp ve 

sigortacıların poliçeleri İdare tarafından kabul edilebilir. Mali sorumluluk poliçesi olmayan 

veya yukarıda anılanlar dışında mali sorumluluk belgesine sahip olan geminin ve işleticisinin 

yakıt vermesine izin verilmez.” 


