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MEVZUAT
BÜLTENİ
Çevre & İş Güvenliği

MEVZUATIN ADI

:

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
R. G. TARİHİ / SAYISI

: 17.02.2005 / 25730

REV. TARİHİ / SAYISI

: 07.03.2013 / 28580

ÖZET

:

“Uyumlaştırma işlemlerinin tamamlanması
GEÇİCİ MADDE 5 – Daha önce izin verilen kaynak ve içme suyu işletmeleri, üretim
izinlerini, analiz sertifikalarını ve etiketlerini 31/12/2013 tarihine kadar uyumlaştırmak
zorundadır. Bu tarihe kadar uyumlaştırma işlemlerini tamamlamayan işletmelerin faaliyeti
durdurulur. Bu nedenle faaliyeti durdurulan işletmelerin 31/12/2014tarihine kadar
uyumlaştırma işlemlerini tamamlayamamaları halinde üretim izinleri iptal edilir.”
“Takip sistemlerinin uygulanması
GEÇİCİ MADDE 6 – Daha önce izin verilen kaynak ve içme suyu işletmeleri kapların
yıkanmasında kullanılan yıkama suyu sıcaklığını ölçmek için oluşturacakları elektronik takip
sistemi, elektronik takip sisteminin usul ve esaslarının belirlenmesini müteakip bir yıl içinde;
damacana takip sistemini ise damacana takip sisteminin usul esaslarının belirlenmesini
müteakip üç yıl içinde hayata geçirir.”
Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MEVZUATIN ADI
ÇEVRENİN

:

KORUNMASI

YÖNÜNDEN

KONTROL

ALTINDA

TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN
GÜVENLİĞİ

VE

DENETİMİ:

2013/6)’NDE

DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:
2013/27)
R. G. TARİHİ / SAYISI

: 27.03.2013 / 28600

REV. TARİHİ / SAYISI

: (-)

ÖZET

:

MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı 2 nci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/6)’nin Ek-2 İthali Yasak Kimyasallar listesinde
yer alan aşağıdaki satır yürürlükten kaldırılmıştır.
GTİP
2903.99.90.00.15

MADDE İSMİ
Polibromlanmış difeniller

CAS

EC

MEVZUATIN ADI

:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
R. G. TARİHİ / SAYISI

: 26.12.2012 / 28509

REV. TARİHİ / SAYISI

: 29.03.2013 / 28602

ÖZET

:

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine
İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1’inde yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi
değiştirilmiştir.

MEVZUATIN ADI

:

İŞ YERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK
R. G. TARİHİ / SAYISI

: 30.03.2013 / 28603

REV. TARİHİ / SAYISI

: (-)

ÖZET

:

İşin durdurulması
MADDE 7 – (1) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya
iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu
tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin
etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında
iş durdurulur.
(2) Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan
işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk
değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde iş durdurulur.
MADDE 8 – İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından 24 saat içinde yerine
getirtilir. İşin durdurulması kararında belirtildiği şekilde, işyerinin bir bölümü veya
tamamında iş durdurulur.
MADDE 9 – (1) İşveren, işin durdurulmasına sebep olan hususların giderilmesi için
mühürlerin geçici olarak sökülmesi ile ilgili talebini dilekçeyle ilgili il müdürlüğüne iletir.
Durdurma kararına sebep olan hususlar 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında ise, hayati
tehlikenin giderilmesi için alınması gereken tedbirler, bu tedbirlerin alınması için yapılacak
çalışmanın koordinasyonu, alınması gerekli iş ekipmanları, yapılacak çalışmaların süresi ve
çalıştırılacak çalışan sayısı ve benzeri bilgilerin yer aldığı, işverenin taahhüdü ile hazırlanan
bir dosya dilekçe ekinde, aynı zamanda bu dosyanın elektronik ortama aktarılmış hali il
müdürlüğüne sunulur. İşverenin taahhüdü ve dilekçesi ıslak imzalı olur. Durdurma kararına
sebep olan husus 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ise işyerinde yapılacak risk
değerlendirmesi hakkında iş ve işlemleri belirtir bilgiler dosyaya eklenir.
(4) Mühürlerin geçici olarak sökülmesi kararı verilmesi halinde karar, mülki idare amirine ve
il müdürlüğüne bir yazı ekinde gönderilir. Mülki idare amiri, kararın kendisine intikalinden
itibaren 24 saat içerisinde, belirtilen şartlarda ve süreyle çalışma yapılabilmesi için mühürlerin
geçici olarak sökülmesini ve durumu belirtir bir tutanak düzenlenmesini sağlar ve düzenlenen
tutanağın bir nüshasını işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne iletir.

(5) Mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebinin uygun görülmemesi halinde karar, işverene
intikal ettirilmek üzere gerekçesi ile birlikte ilgili il müdürlüğüne bildirilir.
(6) Mülki idare amiri, mühürlerin geçici olarak söküldüğü süre sonunda işyerinin tekrar
mühürlenmesini ve durdurma kararının uygulanmasına devam edilmesini sağlar.
MADDE 10 – (1) İşin durdurulmasına sebep olan hususları yerine getiren işveren, durdurma
kararının kaldırılması için ilgili il müdürlüğüne yazılı talepte bulunur. Durdurmaya sebep
hususları gidermeye yönelik yapılan çalışmaları, alınan veya revize edilen iş ekipmanlarına ait
bilgi, belge ve yeterlilik sertifikalarını, tedbirlerin alındığı bölgelerin fotoğraflarını ve işyeri
risk değerlendirmesini içeren bir dosya talebin ekinde, aynı zamanda bu dosyanın elektronik
ve benzeri ortama aktarılmış hali il müdürlüğüne sunulur.
(3) İşverenin bildirimi üzerine müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen
raporda, durdurma kararına neden olan hususların giderildiğinin belirtilmesi halinde, heyet
tarafından 6 ncı maddede belirtilen usuller çerçevesinde gerekli inceleme yapılır ve bildirimin
yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde karar verilir.
MADDE 11 – (1) Çalışanların hayatı için tehlikeli olan husus, işin durdurulması kararının
alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını gerektirecek nitelikte ise, tespiti
yapan müfettiş durumu Kurul Başkanlığına derhal bildirerek, heyet tarafından karar
alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işin durdurulmasını ilgili mülki idare amirinden talep
eder. Müfettiş tarafından durdurmaya gerekçe olan hususlar ile alınması gereken tedbirlerin
niteliğini, işyerinin fiziki ve teknik özellikleri ile yapılan işin niteliği doğrultusunda
mühürlemenin usul ve esaslarını belirten rapor düzenlenir. Raporun birer örneği en geç teftiş
tarihini takip eden gün içerisinde ilgili mülki idare amirine verilir ve Kurul Başkanlığına
gönderilir. Mülki idare amirince iş aynı gün, raporda belirtildiği şekilde, heyet tarafından
karar alınıncaya kadar geçici olarak durdurulur.
İlamların yerine getirilmesi
MADDE 12 – (1) Durdurma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde, bu kararın
yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde itiraz hakkı vardır.
(2) İş mahkemesine itiraz işin durdurulması kararının uygulanmasını durdurmaz. Mahkeme
itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Kararlar kesindir.
(3) İş mahkemelerinin işin durdurulması kararlarının kaldırılmasına dair kararları,
uygulanmak üzere, il müdürlüğünce mülki idare amirine intikal ettirilir. Mülki idare amirinin
emriyle işyeri açılır. Duruma ilişkin tutanaklar il müdürlüğüne intikal ettirilerek işyeri
dosyasında saklanır.
Ücret ödemeleri
MADDE 13 – (1) İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini
ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka
bir iş vermekle yükümlüdür.

