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GİRİŞ

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2019-
2020 Eylem Planları kapsamında zorunlu istihdam alanlarının gözden 
geçirilmesine yönelik olarak ilgili bakanlıklar, kamu kurumu niteliğinde 
meslek odaları ve sosyal taraflar ile işbirliği içerisinde zorunlu istihdam 
alanlarının yer aldığı düzenlemeler  tespit edilmiştir.

Bu düzenlemeler incelendiğinde ilgili mevzuat içinde personel 
çalıştırılmasının yanı sıra istihdam edilecek personelin nitelikleri, görev 
ve sorumlulukları gibi pek çok hususa da yer verildiği görülmüştür.

Yapılan çalışmaların sonucu olarak, söz konusu yükümlülüklerin 
derlendiği bu rehberin çalışma hayatının tüm taraflarına yol gösterici 
olacağı değerlendirilmiştir. G
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AVUKATLIK KANUNU
Kanun Numarası: 1136 Kabul Tarihi: 9/3/1969
Resmi Gazete Tarihi: 7/4/1969 Resmi Gazete Sayısı: 13168

Yalnız avukatların yapabileceği işler

Madde 35 – (Değişik: 26/2/1970 - 1238/1 md.) Kanun işlerinde ve hu-
kuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini 
haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları 
dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün 
evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.

Baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler dışında kalan resmi daireler-
deki bütün işleri de takip edebilirler. 

(Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/329 md.) Dava açmaya yete-
neği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat 
açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci 
maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha faz-
la esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha 
fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorun-
dadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı 
tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektö-
ründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte 
bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun hü-
kümleri saklıdır.
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İŞ KANUNU
Kanun Numarası: 4857 Kabul Tarihi: 22/5/2003
Resmi Gazete Tarihi: 10/6/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25134

Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu

Madde 30 - İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör 
işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve 
yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı As-
kerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve 
Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini 
yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 
21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul 
sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına 
uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden 
fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü oldu-
ğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz 
süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş 
sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli 
çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler 
dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyeri-
nin işçisi iken engelli hâle gelenlere öncelik tanınır.

İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu 
aracılığı ile sağlarlar. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, 
hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işyerlerinde genel hükümler 
dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki 
yönden işverence nasıl işe alınacakları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarı-
lacak yönetmelikle düzenlenir.

Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hü-
kümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı 
işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz. 
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Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti 
ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikle-
ri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa 
derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki 
şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş 
sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğin-
de bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder. 

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 
tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi engelli sigortalılar ile 
1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen 
korumalı işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, aynı Kanunun 72 
nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen 
prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait iş-
veren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü 
olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkla-
rı her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan 
sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanır. İş-
veren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin 
çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık 
prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Ku-
rumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin si-
gortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren 
hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren ta-
rafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece 
Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynak-
lanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim 
tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet 
unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu ida-
releri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve 
oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci madde-
si kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. 
Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından 
müştereken belirlenir.
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Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edile-
cek cezalar, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, en-
gellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, engellinin işe yer-
leştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde 
kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş 
Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlü-
ğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en 
çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi tem-
sil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından 
karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili 
hizmetlere ilişkin özel hükümler saklıdır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Kanun Numarası: 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012
Resmi Gazete Tarihi: 30/6/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28339

Tanımlar

Madde 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
…
f) (Değişik: 12/7/2013-6495/101 md.) İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esas-
ları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yap-
mak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine 
sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen mü-
fettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezun-
ları ile teknik elemanı, 
ı) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Ba-
kanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,
…
ifade eder.
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İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

Madde 6 - Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına 
yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha 
fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık 
personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip 
personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını 
ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. 
Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, teh-
like sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getiril-
mesini kendisi üstlenebilir. Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip 
olmayan ancak 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan 
işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen 
eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tet-
kikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.
b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların gö-
revlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi 
gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.
c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği 
ve koordinasyonu sağlar.
ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tara-
fından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı ola-
rak bildirilen tedbirleri yerine getirir.
d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi 
muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı 
kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine 
gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir. 

(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki 
kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık 
Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 
4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir.
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(3) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık 
personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

(4) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak görevlendirme süresinin 
belirlenmesinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 
ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki 
öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına 
dâhil edilmez.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 29/12/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri

Madde 5 - (Değişik:RG-18/12/2014-29209) İşveren, işyerlerinde alınması 
gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanması-
nın izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların 
ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin 
yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından ilgili yönetmeliklerde belir-
tilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uz-
manı görevlendirir. On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer 
alan işyeri işverenleri ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli 
nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate ala-
rak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
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İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, 
YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA 

YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:20/07/2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
…
b) Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlen-
dirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil 
tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler 
ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri
…
ifade eder.

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

Resmi Gazete Tarihi: 25/1/2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
…
b)Asbest söküm çalışanı: Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluş-
turulan eğitim programını tamamlamış ve kurs bitirme belgesi almış ça-
lışanı,
c) Asbest söküm uzmanı: Yönetmelik kapsamında belirtilen işlemlerin 
uygulanması aşamasında işveren tarafından sorumluluk verilen, Bakan-
lıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını biti-
rip, sınavda başarılı olarak kurs bitirme belgesi alan kişiyi,
…
ifade eder. 

A
İL

E,
 Ç

A
LI

ŞM
A

 V
E 

SO
SY

A
L 

H
İZ

M
ET

LE
R 

BA
K

A
N

LI
Ğ

I



15

Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işini yapmaya 
yetkili kişiler

Madde 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işler, asbest söküm uzmanı 
nezaretinde asbest söküm çalışanı tarafından yapılır.
…

Bildirim ve iş planı

Madde 9 – (1) İşveren, bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalara baş-
lamadan önce iş planı hazırlamak ve işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iş planı ile birlikte bildirimde bulunmakla 
yükümlüdür.

a) Bildirimde aşağıdaki hususlar yer alır;
1) İşyerinin ticari unvanı ve adresi,
2) Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı,
3) Yapılacak işler ve işlemler,
4) Çalışan sayısı,
5) İşe başlama tarihi ve işin tahmini süresi,
6) Asbest söküm uzmanı belgesi,
7) Asbest söküm çalışanı belgesi.
…

ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA 
İLİŞKİN TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 29/6/2013 Resmi Gazete Sayısı: 28692
 
Asbest Söküm Uzmanlarının Nitelikleri

Madde 3 - Asbest söküm uzmanlığı eğitimine katılmak için iş güvenliği 
uzmanlığı belgesine sahip olunması zorunludur. 
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ÇEVRE KANUNU
Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 9/8/1983
Resmi Gazete Tarihi: 11/8/1983 Resmi Gazete Sayısı: 18132

Ek madde 2 - Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya 
çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetim birimi 
kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş 
kurum ve kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın almakla yükümlüdürler. 
Bu konuyla ilgili usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir.

İMAR KANUNU
Kanun Numarası: 3194 Kabul Tarihi: 3/5/1985
Resmi Gazete Tarihi: 9/5/1985 Resmi Gazete Sayısı: 18749

Halihazır haritaların, imar planlarının ve yapı projelerinin 
hazırlanması ve uygulanması

Madde 38 – Halihazır harita ve imar planlarının hazırlanması ve bunların 
uygulanmasının fenni mesuliyetini; uzmanlık, çalışma konuları ve 
ilgili kanunlarına göre, mühendisler, mimarlar, şehir plancıları deruhte 
ederler.

(Değişik : 26/4/1989 - 3542/2 md.) Yapıların, mimari, statik ve 
hertürlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasını ve bunların 
uygulanmasıyla ilgili fenni mesuliyetleri, uzmanlık konularına ve ilgili 
kanunlarına göre mühendisler, mimarlar ile görev, yetki ve sorumlulukları 
yönetmelikle düzenlenecek olan fen adamları deruhte ederler.
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BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 5/12/2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075

Görev, yetki ve sorumluluk

Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından;
a) İlgili idareler,
b) Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar,
c) Yatırımcı kuruluşlar,
ç) Bina sahipleri, bina yöneticileri veya enerji yöneticileri,
d) İşletmeci kuruluşlar,
e) İşveren veya temsilcileri,
f) Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler,
g) Uygulayıcı yükleniciler ve üreticiler,
ğ) (Değişik:RG-1/4/2010-27539) Binanın yapılmasında, kullanılmasında 
ve enerji kimlik belgesi düzenlenmesinde görev alan müşavir, danışman, 
proje kontrolü yapan gerçek veya tüzel kişiler, enerji kimlik belgesi 
düzenlemeye yetkili kuruluşlar, denetleme kuruluşları ve işletme 
yetkilileri, görevli, yetkili ve sorumludur.

(2) Yönetmelik hükümlerine göre inşa edilmemiş binalardan;
a) Projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması 
halinde, proje müellifleri; yapımın eksik veya hatalı olması veyahut 
standartlara uygun olmaması halinde ise, varsa yapı denetim kuruluşu 
ve yüklenici veya yapımcı firma, yetkileri oranında sorumludur.
b) Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, bina sahibi, 
yöneticisi veya varsa enerji yöneticisi veya işletmeci kuruluş doğrudan 
sorumlu olur.
c) İlgili idareler, sorumluluğun takip, tespit ve gereğinin yerine getirilmesi 
hususunda görevli ve yetkilidir.

(3) İlgili idareler ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, 
projelerin ve uygulamaların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup 
olmadığını denetler.

(4) Bu Yönetmeliğe uygun tasarım ve uygulaması yapılmayan binalara 
yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi verilmesi durumunda, ilgili 
idareler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar ve varsa 
yapı denetim kuruluşları sorumlu olur.
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ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 30/7/2019 Resmi Gazete Sayısı: 30847

Çevre yönetimi hizmeti alma şartları

Madde 5 - (1) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesinde yer alan 
işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık 
firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(2) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-2 listesinde yer alan işletmeler; 
bir çevre görevlisini veya çevre mühendisini sürekli istihdam etmek veya 
çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından 
çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(3) Belediyeler, il özel idareleri, mahâllî idare birlikleri, organize sanayî 
bölgeleri, ihtisas organize sanayî bölgeleri, endüstri bölgeleri ve serbest 
bölgelerin yönetimleri veya bunların iştirakleri, Çevre İzin ve Lisans 
Yönetmeliği ek-1 listesinde yer alan işletmeler için birinci fıkrada, ek-2 
listesinde yer alan işletmeler için ise ikinci fıkrada belirtilen şartları 
yerine getirmek zorundadır.

(4) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 veya ek-2 listesinde yer alan 
mevsimlik çalışan işletmelerden, çalışma sürelerini İl Müdürlüğüne 
onaylatmaları durumunda, işletmenin sadece çalıştığı dönem içinde 
çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(5) İşletme sahipleri veya sorumluları; bünyelerinde görev yapan 
personelin ayrılması, kurdukları çevre yönetim biriminin iptal edilmesi 
veya askıya alınması, çevre danışmanlık firmasıyla yapmış oldukları 
çevre yönetimi hizmeti alımı sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda; 
bu tarihlerden itibaren en geç 30 gün içinde başka bir personel istihdam 
etmek, çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmasından 
yeni bir çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.
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LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE 
BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:15/06/2013 Resmi Gazete Sayısı: 28678

Bulundurulması zorunlu asgarî personel

Madde 56 – (1) Lisanslı bürolar, faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan 
yürütebilmeleri için, lisans sahibi dışında en az bir mühendis ve meslek 
alanı ile ilgili tekniker veya teknisyen unvanlarında en az iki kişi 
çalıştırmakla yükümlüdür.

(2) Lisanslı büroda görev yapan personel, ihaleli işlerdeki personel 
listesinde gösterilemez ve lisanslı büro yetki alanı dışındaki işler ile bu 
Yönetmelikte belirtilen görevler dışında çalıştırılamaz.

(3) Birinci fıkrada belirtilen çalıştırılması zorunlu olan personel sayısının 
artırılması veya azaltılması konularında karar vermeye İdare yetkilidir.

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 3/7/2017 Resmi Gazete Sayısı: 30113

Kamu alanlarında yapılacak yapılarda ruhsat

Madde 56 - ... (3) Bu yapılarda plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere, 
mimari, statik, tesisat projelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına, 
inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her türlü fenni mesuliyet kamu 
kurum ve kuruluşlarının mimar ve mühendislerince üstlenilir. Kamu 
kurum ve kuruluşlarınca, kamu ihale mevzuatı kapsamında denetime 
ilişkin hizmet alımı yapılan yapılarda inşaatın fenni mesuliyeti, kamu 
kurum ve kuruluşu adına danışmanlık hizmeti alınan firmanın, 
imar mevzuatında belirtilen şartları haiz mimar ve mühendislerince 
üstlenilebilir. Danışman firmanın fenni mesul mimar ve mühendisleri 
uzmanlık alanlarına göre yapının; tesisatı ve malzemeleri ile birlikte 
3194 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatına, imar planına, ruhsat ve 
eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak 
inşa edilmesini kamu kurum ve kuruluşu adına denetlemekle görevli 
ve sorumlu olup, bu sorumluluğu kabul ettiğine dair noter onaylı bir 
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taahhütnameyi ruhsat vermeye yetkili idare ile ihaleyi yapan kurum veya 
kuruluşa sunar.

Yapı Projeleri

Madde 57 – ... (6) Statik proje; mimari projeye ve zemin ve temel 
etüdü raporuna uygun olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat 
mühendislerince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine 
göre belirlenen, betonarme, yığma, çelik ve benzeri yapıların türlerine 
göre taşıma sistemlerini gösteren, bodrum kat dâhil olmak üzere bütün 
kat planları, çatı planları, iskele sistemi ile bunların kesitleri, detayları ve 
hesaplarıdır.

a) Statik projeye esas teşkil edecek zemin ve temel etüdü raporu;

1) Yer altının dinamik esneklik direnişleri ve yerin dayanımı, taşıma 
gücü, yer altı suyu varlığı, yer altı yapısı, deprem belgelenmesi, yer 
kırıklıklarının hareketleri, oturma, sıvılaşma ve yer kaymalarının 
boyutlan gibi zeminin fiziki özelliklerini belirleyen çalışmalar yönünden 
jeofizik mühendislerince,

2) Sondajlar, arazi çalışmaları, zemin ve kaya mekaniği, laboratuvar 
deneylerini ihtiva eden zemin-yapı etkileşiminin analizinde kullanılacak 
temel-zemin, zemin profili ve zemini oluşturan birimlerin fiziki 
ve mekanik özelliklerini konu alan çatışmalar yönünden jeoloji 
mühendislerince,

3) Zemin mekaniği, zemin dinamiği ve zemin emniyet gerilmesi 
hesaplaması gibi çalışmalar yönünden inşaat ve jeoloji mühendislerince,

4) Mühendislik hizmetleri standartlarına uygun, detaylı olarak hazırlanan 
ve parselin bulunduğu zeminin durumunu bu fıkrada belirtilen 
çalışmalar ve analizler ile açıklayan, çalışmanın içeriği bakımından ilgili 
mühendislik disiplinlerine mensup mühendislerce,

Bakanlıkça belirlenen formata göre hazırlanan ve imzalanan belgedir.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki ‘Deprem Etkisi Altında 
Binalann Tasarımı için Esaslar”ın 1.3 öncü maddesinde tanımlanan 
nitelikteki binaların deprem etkilerine karşı tasarımının, Bakanlıktan 
bu amaçla belge almış inşaat mühendislerinin gözetim ve kontrolünde 
yapılmış olması zorunludur.
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ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 2/3/2019 Resmi Gazete Sayısı: 30702

Uygulanacak ilke ve kurallar

Madde 5 - (1) Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların şantiye şefliğinin, yapı 
müteahhidi ile şantiye şefi arasında düzenlenen ve asgari olarak işin adı, 
süresi ve ücreti ile işyeri adresini ve tarafların tebligata elverişli elektronik 
adreslerini içeren bir iş sözleşmesine göre yürütülmesi esastır.

(2) Şantiye şefliği şartlarını haiz olması halinde yapı müteahhidi şantiye 
şefliğini üstlenebilir. Bu durumda ayrıca şantiye şefi bulundurma şartı 
aranmaz.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki her türlü bildirim ve tebligat, tarafların 
beyan ettikleri tebligata elverişli elektronik posta adreslerine yapılabilir. 
İlgili mevzuatında aksi belirtilmediği müddetçe ayrıca yazılı bildirim 
yapılması şartı aranmaz.

Şantiye Şefliği

Madde 6 - Yapım işleri yürütülen şantiyede mühendis, mimar, teknik 
öğretmen veya tekniker diplomasına sahip olmak üzere bir şantiye 
şefinin bulundurulması mecburidir.

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 5/2/2008 Resmi Gazete Sayısı: 26778

Yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmesi

Madde 12 - (1) Yapı denetim kuruluşuna izin belgesi alabilmek için 
aşağıdaki şartlar sağlanır:
a) Kuruluşun ödenmiş sermayesinin nama yazılı hisselerinin tamamı 
mimar veya inşaat, makine ve elektrik mühendislerine ait ve faaliyet 
konusu sadece yapı denetimi olarak seçilmiş olmalı.
b) Ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olmalı.
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c) Kuruluş ortakları, mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi 
veya elektrik mühendisi olmalı, ek-13’teki form-11’e uygun taahhütte 
bulunmalı, meslek odasına kayıt olmalı, sabıka kaydı olmamalı, kuruluşça 
yetkilendirilen şirket müdürü ve ortakları noter tasdikli imza sirküsüne 
diğer kuruluş ortakları noter tasdikli imza beyanına sahip olmalı ve T.C. 
kimlik numarasını sunmalı.
ç) Kuruluşta asgari istihdam edilmesi gereken;
1) Bir proje ve uygulama denetçisi mimar,
2) Bir proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi,
3) Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisi,
4) Bir proje ve uygulama denetçisi makine mühendisi,
5) Bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisi,
denetim sorumluluğu üstleneceğine dair ek-14’teki form-12’ye uygun 
taahhütte bulunmalı, noterlikçe tasdikli imza beyanları olmalı ve çalışma 
saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşmeler ile T.C. kimlik 
numaralarını sunmalıdır.

Laboratuvarın çalışma usul ve esasları

Madde 13 - (4) Laboratuvarlarda yapı malzemesi kalite kontrolü 
konusunda laboratuvar denetçi belgesine sahip en az bir inşaat veya 
kimya mühendisi ile yardımcı teknik elemanlar istihdam edilir. Zemin 
deneyleri konusunda laboratuvar denetçi belgesine sahip en az bir jeoloji 
mühendisi ile yardımcı teknik elemanlar zorunlu olmak üzere, denetçi 
belgesine sahip inşaat veya jeofizik mühendisi istihdam edilir.

Teknik Personelin Denetim Yetkisi

Madde 15 – (1) Yapı denetim kuruluşunda görev alacak denetçi 
personelin unvanlarına göre denetim yetkisi sınırları ve görevleri aşağıda 
gösterilmiştir:
a) Proje ve uygulama denetçisi mimar, mimari projenin ilgili mevzuata 
uygunluğunun ve yapının her safhasında bu projelere uygun yapılıp 
yapılmadığının denetimini yapar. Denetim yetkisi sınırı 360.000 m2 
toplam inşaat alanıdır.
b) Proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi, zemin etüdü raporuyla 
birlikte yapı statiği, betonarme-çelik-ahşap-yığma yapı hesabı, projelerin 
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ve yapının denetimi ile görevlidir. Denetim yetkisi sınırı 360.000 m2 
toplam inşaat alanıdır.
c) Uygulama denetçisi inşaat mühendisi, yapı denetimini yapar. Denetim 
yetkisi sınırı 120.000 m2’dir.
ç) Proje ve uygulama denetçisi makine mühendisi, proje ve yapı 
denetimini yapar. Denetim yetkisi sınırı 180.000 m2’dir.
d) Proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisi, proje ve yapı 
denetimini yapar. Denetim yetkisi sınırı 180.000 m2’dir.

(2) Yapı denetim kuruluşunda görev alan yukarıda yetki sınırları verilmiş 
proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi, söz konusu denetim 
yetkisini kullanırken, denetimi üstlenilen yapıda aynı zamanda uygulama 
denetçisi olarak görevlendirilebilir.

(3) (Mülga:RG-29/12/2018-30640)

(4) Yardımcı kontrol elemanı: Yapı denetim kuruluşunda görev alan 
yardımcı kontrol elemanı, denetçi mimar ve denetçi mühendisin sevk 
ve idaresi altında görev yapar. Görevlendirildikleri yapılarda denetçi 
mimar ve mühendislerin vereceği görevi yerine getirir ve sorumluluğu 
altında bulunan işlerden dolayı denetçi mimar ve mühendisler ile birlikte 
müteselsilen sorumludur. Teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker 
ve teknisyenler her yıl Bakanlık tarafından yayımlanan Mimarlık ve 
Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık 
Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre III. Sınıf B Grubuna (dâhil) 
kadar olan ve inşaat alanı 13.500 m2’yi geçmeyen bir yapının denetimi 
üstlenildiğinde, yapı denetim kuruluşunda yardımcı kontrol elemanı 
olarak görevlendirilebilir. Denetim yetkisi sınırları, inşaat alanı itibarı ile 
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
İnşaat mühendisi ve mimar 30.000 m²
Makine mühendisi 60.000 m²
Elektrik mühendisi 120.000 m²
Teknik Öğretmen (İnşaat, Makine, Elektrik) 13.500 m2

Tekniker (İnşaat, Makine, Elektrik, Yapı Denetimi) 8.500 m2

Teknisyen (İnşaat, Makine, Elektrik) 3.500 m2
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ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÇALIŞAN TEKNİK 
PERSONELE İLİŞKİN TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi:23/5/2019Resmi Gazete Tarihi:23/5/2019 Resmi Gazete Sayısı: 30782

Tanımlar

Madde 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
...
j) Teknik sorumlu: Üniversitelerin mühendislik ile kimya ve biyoloji_ 
bölümlerinden mezun olan kişiyi,
…
k) Tesis sorumlusu: Sorumlu olduğu atıksu arıtma tesisi/tesislerinin 
etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde işletilmesinin sağlanması için 
atıksu ve arıtma çamuru yönetimi konusunda yeterli bilgi ve beceri 
sahibi olan ve bu Tebliğde yer alan asgari nitelikleri taşıyan kişiyi ifade 
eder.
…

Asgari teknik personel

Madde 5 - (1) A sınıfı atıksu arıtma tesislerinde asgari bir tesis sorumlusu, 
bir teknik sorumlu, iki elektrik teknikeri/teknisyeni, iki makine teknikeri/
teknisyeni ve bir çevre teknikeri/teknisyeni çalıştırılması zorunludur.

(2) B sınıfı atıksu arıtma tesislerinde asgari bir tesis sorumlusu, bir 
teknik sorumlu, bir elektrik teknikeri/teknisyeni, bir makine teknikeri/
teknisyeni çalıştırılması zorunludur.

(3) C sınıfı atıksu arıtma tesislerinde asgari bir tesis sorumlusu, bir 
elektrik teknikeri/teknisyeni ve bir makine teknikeri/teknisyeninin 
çalıştırılması zorunludur. İhtiyaca göre bu sınıfa dâhil tesislerde teknik 
sorumlu da çalıştırılabilir.

(4) D sınıfı atıksu arıtma tesislerinde asgari bir tesis sorumlusu 
çalıştırılması zorunludur.
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Tesis sorumlularının asgari nitelikleri

Madde 6 – (1) Ek-1’in Tablo 1 ve Tablo 2’sinde yer alan sınıflandırmaya 
göre atıksu arıtma tesislerinde tesis sorumlusu olarak çalıştırılacak 
personel, aşağıda belirtilen asgari özellikler sağlar:

a) A sınıfı tesis sorumlusunun asgari özellikler:
1) Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
2) İkincil ve/veya ileri arıtma yapan kentsel ve/veya endüstriyel atıksu 
arıtma tesislerinde toplamda en az beş (5) yıl çalışmış olmak.
3) Atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitimini tamamlayıp eğitim sonunda 
yapılacak sınavı başarı ile tamamlamış olmak.
b) B sınıfı tesis sorumlusunun asgari özellikler:
1) Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
2) İkincil ve/veya ileri arıtma yapan kentsel ve/veya endüstriyel atıksu 
arıtma tesislerinde toplamda en az üç (3) yıl çalışmış olmak.
3) Atıksu arıtma tesis yeterlilik eğitimini tamamlayıp eğitim sonunda 
yapılacak sınavı başarı ile tamamlamış olmak.
c) C sınıfı tesis sorumlusunun asgari özellikler:
1) Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
2) İkincil ve/veya ileri arıtma yapan kentsel ve/veya endüstriyel atıksu 
arıtma tesislerinde toplamda bir (1) yıl çalışmış olmak.
3) Atıksu arıtma tesis yeterlilik eğitimini tamamlayıp eğitim sonunda 
yapılacak sınavı başarı ile tamamlamış olmak.
ç) D sınıfı tesis sorumlusunun asgari özellikler:
1) Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
2) Atıksu arıtma tesis yeterlilik eğitimini tamamlayıp eğitim sonunda 
yapılacak sınavı başarı ile tamamlamış olmak.

Geçiş hükümleri

Geçici madde 1: (1) Atıksu altyapı tesisi yönetimleri, mevcut atıksu 
arıtma tesislerinde bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl 
içerisinde Ek-1’de yer alan Tablo 3 ve Tablo 4’te tanımlanan asgari sayı ve 
nitelikte personeli çalıştırmakla yükümlüdür.
 
(2) A ve B sınıfı atıksu arıtma tesislerinde; bu Tebliğ kapsamında, tesis 
sorumlusunun çevre mühendisi olması şartının aranmadığı durumlarda 
teknik sorumlunun çevre mühendisi olması zorunludur.
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Ek-1

Tablo 1-Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Tesis Sınıflandırması *

ARITMA TÜRÜ

Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Hizmet Edilen Nüfus 
(Tasarım Nüfusu) 
N ≥100.000 100.000>N>10.000 10.000 ≥N  

≥2.000

İleri Arıtma 
Tesisleri

A A B 

İkincil Arıtma 
Tesisleri

A B C 

Birincil Arıtma 
Tesisleri

B C C 

Doğal Arıtma 
Tesisleri, 

N<2000 Olan 
Atıksu Arıtma 

Tesisleri

D

*Sonu DDD ile biten sistemlerde de aynı sınıflandırma geçerlidir.

Tablo 2 – Sanayi Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Tesis Sınıflandırması
ARITMA TÜRÜ Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Kapasitesi

Q ≥1.000 1.000>Q>200 200 ≥Q ≥50 50>Q
OSB ve Serbest 

Bölgeler Tarafından 
İşletilen Atıksu 
Arıtma Tesisleri

A A A B

Prosesin Herhangi 
Bir Aşamasında 

Biyolojik ve/veya 
İleri Arıtma Yapan 
Münferit Tesisler

A B B C

Kimyasal Arıtma 
Yapan Münferit 

Tesisler,
Fiziksel Arıtma 

Yapan Enerji Üretim 
Tesisleri

B C C C

Sadece Fiziksel 
Arıtma Yapan 

Münferit Tesisler

D 
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BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA 
YÖNETMELİK KAPSAMINDA DÜZENLENECEK SERTİFİKA 

EĞİTİM PROGRAMLARINA DAİR TEBLİĞ
Resmi Gazete Tarihi:12/4/2018Resmi Gazete Tarihi:12/4/2018 Resmi Gazete Sayısı: 30389

Bina akustiği uzmanları

Madde 5 - Sertifika eğitim programlarına uzmanlık alanlarına uygun 
olarak yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik 
mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/
akustik mühendisleri katılabilirler.

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ
KAPSAMINDA YAPILACAK TASARIM GÖZETİMİ 

VE KONTROLÜ HİZMETLERİNE DAİR TEBLİĞ
Resmi Gazete Tarihi:11/1/2019Resmi Gazete Tarihi:11/1/2019 Resmi Gazete Sayısı: 30652

Tanımlar

Madde 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Esaslar: Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin ekinde yer alan Deprem 
Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esasları,
c) İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar 
için büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında 
kalan alanlarda valilikleri, yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi verme 
yetkisine sahip diğer idareleri,
ç) Özel binalar mühendislik komisyonu (Komisyon): Üyeleri Bakanlık 
tarafından görevlendirilen ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde 
tanımlanan özel uzmanlık alanlarında belgelendirme iş ve işlemlerini 
yürüten komisyonu,
d) Özel binalar tasarım gözetmeni (tasarım gözetmeni): Binaların 
deprem etkisi altında tasarımı konusunda ilgili alanda teorik ve mesleki 
bilgi ve deneyim sahibi inşaat mühendislerinden Bakanlıkça verilmiş 
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Özel Binalar Tasarım Gözetmenliği Belgesini haiz inşaat mühendisini,
ifade eder.

(2) Bu Tebliğde belirtilmeyen tanımlar için ilgili diğer mevzuatta 
belirtilen tanımlar geçerlidir.
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
Kanun Numarası: 5627 Kabul Tarihi: 18/4/2007
Resmi Gazete Tarihi: 2/5/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26510

Uygulamalar

Madde 7 - Enerji verimliliğinin artırılması amacıyla aşağıdaki 
uygulamalar gerçekleştirilir. 

a) Enerji yönetimi ile ilgili olarak yürütülecek faaliyetler şunlardır: 
1) Endüstriyel işletmeler, çalışanları arasından enerji yöneticisi 
görevlendirir. Organize sanayi bölgelerinde, bölgedeki bin TEP’ten daha 
az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere 
enerji yönetim birimi kurulur. 
2) Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık enerji tüketimi 
beşyüz TEP ve üzeri olan ticarî binaların, hizmet binalarının ve kamu 
kesimi binalarının yönetimleri, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina 
sahipleri, enerji yöneticisi görevlendirir veya enerji yöneticilerinden 
hizmet alır. 
3) Kamu kesimi dışında kalan ve yıllık toplam enerji tüketimleri 
ellibin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde, enerji yöneticisinin 
sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur. Organizasyonlarında 
kalite yönetim birimi bulunan endüstriyel işletmeler, bu birimlerini 
enerji yönetim birimi olarak da görevlendirebilir. 
4) Enerji yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin görev ve 
sorumluluklarına ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık tarafından yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle belirlenir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
okullarda ise enerji yöneticisi görevlendirilmesine ilişkin usûl ve esaslar, 
Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.
 
b) İzleme, analiz ve projeksiyon çalışmalarına yönelik olarak aşağıdaki 
faaliyetler yürütülür: 
1) Ülke genelinde, endüstriyel işletmelerde ve binalardaki enerji 
verimliliğinin gelişimini bölge ve sektör bazında ortaya koyan envanter 
ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yetkilendirilmiş kurumların işbirliği 
ile Genel Müdürlük tarafından, kamu kesimi ile ilgili olarak kendi 
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tespit ve değerlendirmelerini içeren yıllık raporlar ise Genel Müdürlük 
tarafından hazırlanır ve yayımlanır. 
2) Endüstriyel işletmeler ve enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan 
bina sahipleri ve/veya yönetimleri istenen bilgileri, kamu kesiminde 
enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan kurum ve kuruluşlar ise 
formatı Genel Müdürlük tarafından belirlenen enerji tüketim bilgileri ve 
kendi tespitlerini içeren raporları her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel 
Müdürlüğe verir. Endüstriyel işletmeler, Genel Müdürlüğün yerinde 
yapacağı incelemelere imkân tanır. 

c) Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya 
sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına 
bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak 
hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz. 

ç) Toplam inşaat alanı yönetmelikte belirlenen mesken amaçlı kullanılan 
binalarda, ticarî binalarda ve hizmet binalarında uygulanmak üzere 
mimarî tasarım, ısıtma, soğutma, ısı yalıtımı, sıcak su, elektrik tesisatı 
ve aydınlatma konularındaki normları, standartları, asgarî performans 
kriterlerini, bilgi toplama ve kontrol prosedürlerini kapsayan binalarda 
enerji performansına ilişkin usûl ve esaslar,  Türk Standartları Enstitüsü 
ve Genel Müdürlük ile müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde ilgili idare 
tarafından yapı kullanma izni verilmez. 

d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak 
yönetmeliğe göre hazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kimlik 
belgesi düzenlenir. Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, 
yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve 
binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak 
bulundurulur. Belgede bulundurulması gereken diğer bilgiler ile belgenin 
yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil olmak üzere uygulamaya ilişkin 
usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Mücavir alan 
dışında kalan ve toplam inşaat alanı bin metrekareden az olan binalar 
için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir.EN
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e) Elektrik enerjisi üretim tesisleri ile iletim ve dağıtım şebekelerinde enerji 
verimliliğinin artırılmasına, talep tarafı yönetimine, termik santrallerin 
atık ısılarından yararlanılmasına, açık alan aydınlatmalarına, biyoyakıt 
ve hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımının özendirilmesine ilişkin 
usûl ve esaslar, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle 
belirlenir.
 
f) Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması ile ilgili olarak; yurt 
içinde üretilen araçların birim yakıt tüketimlerinin düşürülmesine, 
araçlarda verimlilik standartlarının yükseltilmesine, toplu taşımacılığın 
yaygınlaştırılmasına, gelişmiş trafik sinyalizasyon sistemlerinin 
kurulmasına ilişkin usûl ve esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 
müştereken hazırlanarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle düzenlenir.

g) Endüstriyel işletmelerde ve binalarda yapılan etüt çalışmaları sırasında, 
akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından kalibrasyonu 
yapılmış ve etiketlenmiş cihazların kullanılması zorunludur. 

ğ) Yakma tesislerinde yer alan kazanların, brülörlerin, kat kaloriferi ve 
kombilerin, elektrik motorlarının, klimaların, elektrikli ev aletlerinin 
ve ampullerin sınıflandırılmasına ve asgarî verimlerinin belirlenmesine 
ilişkin usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir ve 
asgarî sınırları sağlamayanların satışına izin verilmez.

MADEN KANUNU
Kanun Numarası: 3213 Kabul Tarihi: 4/6/1985 
Resmi Gazete Tarihi: 15/6/1985 Resmi Gazete Sayısı: 18785

Daimi nezaret ve teknik eleman

Madde 31 - Kaynak tuzlaları hariç olmak üzere maden ruhsat 
sahalarındaki işletme faaliyetleri, maden mühendisi nezaretinde yapılır. 
Maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetlerinde asgari bir maden 
mühendisi daimi olmak üzere, işletme tekniği, büyüklüğü ve yapısal 
durumu göz önüne alınarak diğer meslek disiplinlerinden mühendis 
istihdam edilmesi zorunludur. Daimi nezaretçi ile vardiyalı çalışan 
işletmelerde işletmenin büyüklüğü ve niteliği esas alınarak her vardiyada 
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zorunlu olarak istihdam edilecek maden mühendisi ve görevlendirilecek 
diğer mühendislerin görev, yetki ve sorumlulukları, atanma usul ve 
esasları, eğitimi, çalışma usul ve esasları Bakanlıkça yürürlüğe konulan 
yönetmelikle belirlenir.

Birinci fıkrada belirtilen istihdam şartlarını sağlamadan maden işletme 
faaliyetinde bulunulması hâlinde 30.000 TL idari para cezası uygulanarak 
maden işletme faaliyetleri durdurulur. İstihdam şartlarının sağlanması 
hâlinde faaliyete izin verilir.

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 30/11/2000Resmi Gazete Tarihi: 30/11/2000 Resmi Gazete Sayısı: 24246

Kuvvetli akım tesislerinde çalışmak

Madde 60 - Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik 
konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır. 154 kV ve daha büyük 
kuvvetli akım tesislerinde (uzaktan kumanda edilen TM ler hariç) işletme 
sorumlusu olarak en az bir elektrik mühendisi bulundurulmalıdır. Bu 
Mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu, tesiste 
uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek, emniyetli bir 
işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri 
tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler 
yapmaktır. Kuvvetli akım tesislerinde yapım, bakım ve işletme esnasında 
işi yapan elemanın kişisel hatalarından oluşacak kazalarda bu mühendise 
hukuki sorumluluk yüklenemez. Yeterli güvenlik önlemleri alınmadan 
ve özel araçlar kullanılmadan yüksek gerilim altında hiçbir şekilde 
çalışma yapılamaz. Kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında 
ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nca yetkilendirilmiş olan 
kurum ve kuruluşlar tarafından bu amaçla açılmış olan eğitim kurslarını 
bitirerek “Kuvvetli Akım Tesisleri‘nde Yüksek Gerilim Altında Çalışma 
İzin Belgesi” alan elektrikle ilgili fen adamları ya da bir mühendisin 
sorumluluğu ve gözetimi altında olmak üzere öteki görevliler çalışma 
yapabilir. Yeterli elektrik bilgisi olmayan kimseler yardımcı olarak 
çalıştırılacaksa bunlara önceden ilgili kuruluşlar tarafından hazırlanan 
gerekli yönergeler verilecek ve açıklamalar yapılacaktır. Müşterek 
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direklerde alçak gerilimli bölümlerde çalışma yapılacağında yüksek 
gerilimli hattın gerilimi mutlaka kesilecektir. Gerilim altında olmayan 
tesis bölümlerinde çalışılacağında gerilim altında bulunan öteki bölümler 
nedeniyle çalışanların her hangi bir tehlikeye uğramaması için gerekli 
önlemler alınacaktır.61 inci maddedekilerin dışında örneğin şu önlemler 
alınabilir:
- Gerilim altındaki tesis bölümlerinin kapatılması ya da yalıtkan bir 
kılıfla örtülmesi,
- Çalışma sırasında sürekli gözetim,
- Çalışma yapılan yerin bir engelle çevrilmesi. 
Ancak, bu durumda aygıtlarla tehlikesiz ve serbest olarak hareket 
edilebilmelidir.

MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA 
SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 12/2/2011Resmi Gazete Tarihi: 12/2/2011 Resmi Gazete Sayısı: 27844

Madde 15 - (1) Madeni yağ üretim faaliyetinin yürütüldüğü tesislerde; 
üniversitelerin Kimya, Petrol, Çevre, Makine, Endüstri Mühendisliği 
veya 4 yıllık Kimya bölümlerinden mezun ve işletmenin faaliyet 
alanında mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdürün tam zamanlı 
çalıştırılması zorunludur. Sorumlu Müdür, denetim yapmakla yetkili 
kişilere, denetim sırasında her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve gereken 
kolaylığı sağlamak, lisans kapsamında sürdürülmekte olan piyasa 
faaliyetine ilişkin her türlü idari, mali ve teknik belgeyi denetime hazır 
olacak şekilde tesiste bulundurmak, Kurumun istediği bilgileri gerçeğe 
uygun olarak hazırlamak ve saklamak zorundadır.

(2) Madeni yağ üreticileri lisans kapsamındaki tesiste görevlendirilen 
çalışanlarına ait “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”ne ilişkin bilgileri üçer 
aylık dönemler halinde hazırlamak ve yapılacak denetimlerde görevli 
personelin talebi halinde ibraz etmek üzere saklamakla yükümlüdür. 
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KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
Kanun Numarası: 2863 Kabul Tarihi: 21/7/1983
Resmi Gazete Tarihi: 23/7/1983 Resmi Gazete Sayısı: 18113

Yapı esasları

Madde 18 – …
(Ek fıkra:14/7/2004 – 5226/9 md.)Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının 
rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri ve bunların uygulanmasında 
restoratör mimar veya mimarın bulunması zorunludur. Bunlardan I. 
grup kapsamında olanların rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin 
uygulama çalışmaları, yapının özelliğine göre kalem işleri, ahşap, demir, 
taş işleri ve restorasyon konularında uzmanlaşmış kişilerce yapılır.
…

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 24/7/2009 Resmi Gazete Sayısı: 27298

İşletme müdürünün nitelikleri

Madde 19 – (1) Deniz turizmi tesisi işletmelerine işletme müdürü olarak 
atanacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olup denizcilik veya turizm sektöründe en az üç yıl 
çalışmış olmak veya yüksekokul mezunu olmak.
c) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten, 2634 sayılı 
Turizmi Teşvik Kanununun 36 ncı maddesi veya 1618 sayılı Seyahat 
Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 30 uncu maddesinde 
yer alan suçlardan ve organize suçlardan cezalandırılmamış olmak.

İşletme müdürünün yetki ve sorumlulukları

Madde 20 – (1) Deniz turizmi tesisi işletmelerinde güvenlik, düzen, 
temizlik ve çalışan personel arasındaki koordinasyon ile aşağıda belirtilen 
hizmetler işletme müdürü tarafından sağlanır:
a) Bu Yönetmelik ve işletme iç talimatının öngördüğü görevleri yapmak 
ve gerekli tedbirleri almak.
b) Turizm amaçlı deniz araçlarının limana giriş, bağlama, kalış, bakım, 
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onarım ve çıkışlarını düzenlemek.
c) Olağanüstü hallerde ve mücbir sebeplerle deniz turizmi tesisinde 
bulunan turizm amaçlı deniz araçlarının bağlama yerlerini değiştirmek, 
zorunlu tamiratları donatan veya kaptan adına yaptırıp bedellerini tahsil 
etmek.
ç) Deniz turizmi tesislerinde huzur, güven ve düzeni bozanları uyarmak, 
bu konuda ilgili mercileri bilgilendirmek.
d) Tesisin uygun olması halinde ve liman başkanının talebi üzerine, 
olağanüstü hallerde deniz araçlarının deniz turizmi tesislerinden 
yararlanmalarına izin vermek.
e) Yabancı bayraklı turizm amaçlı deniz araçlarının 46 ncı maddeye göre 
Türkiye’de bırakılmaları halinde, bu araçların işletmenin sorumluluğu 
altına alındığını gösteren gümrük ve liman idaresine muhatap belge 
düzenlemek.
f) Giriş ve çıkış işlemi yaptırmayan deniz araçlarının durumlarını derhal 
limanlardaki yetkili kurum temsilcilerine bildirmek.

İşletme müdürünün nitelikleri

Madde 33 – (1) Deniz turizmi araçları işletmelerine işletme müdürü 
olarak atanacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olup denizcilik veya turizm sektöründe en az üç yıl 
çalışmış olmak veya yüksekokul mezunu olmak.
c) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten, 2634 sayılı 
Turizmi Teşvik Kanununun 36 ncı maddesi veya 1618 sayılı Seyahat 
Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 30 uncu maddesinde 
yer alan suçlardan ve organize suçlardan cezalandırılmamış olmak.
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TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN
 YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 1/6/2019 Resmi Gazete Sayısı: 30791

Mahallerin düzenlenmesi

Madde 14 – …
v) Yüzme havuzları; 
1) Açık yüzme havuzları; zemin ve duvarları uygun ve nitelikli malzeme 
ile kaplı, çevresinde taşma oluğu veya aynı fonksiyonu yapan benzer 
sistem, suyunun devamlı temizliğini sağlayan filtrasyon ve dezenfeksiyon 
sistemi, çevresinde ve güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin 
kaplaması ve düzenlemesi, içinde emniyet basamakları, derinliğin 
değiştiği her kademede ölçü, çocuklar için en fazla elli santimetre 
derinlikte ayrı bir havuz, güvenlik ve hijyen önlemlerinin Türkçe ve en 
az iki yabancı dilde belirtildiği levha, büfe hizmeti veya büfe hizmetini de 
kapsayan bar mahalli, soyunma kabini, duş, kadın ve erkek müşteriler için 
ayrı tuvalet düzenlemesi ile en az iki olmak üzere tesisteki havuz sayısı 
ve büyüklükleri dikkate alınarak yeterli sayıda sertifikalı cankurtaran 
bulunan ünitelerdir.

2) Kapalı yüzme havuzları; (1) numaralı alt bentte belirtilen düzenlemelere 
ilave olarak havuzun bulunduğu mahalde ısıtma ve havalandırma sistemi 
bulunan ünitelerdir.
…

Personelin nitelikleri ve personele yönelik düzenlemeler

Madde 15 - (1) Bakanlık tarafından belgelendirilen veya belge talebinde 
bulunulan tesislerde turizm alanında tecrübeli, eğitimli veya sertifikalı 
personel istihdam edilir. Tesislerde sağlık, güzellik ve bakım, çocuk oyun 
merkezi veya ünitesi, masaj, su sporları ve eğlenceleri, okçuluk, atıcılık, 
binicilik gibi üniteler bulunması durumunda, bu ünitelerde alanında 
sertifikalı veya eğitimli personel çalıştırılır. Lunapark, eğlence havuzu 
gibi ünitelerde güvenlikten sorumlu personel bulundurulur. Tesislerin 
tesisat, mekanik, elektrik, elektronik sistemlerinin bakımı sertifikalı veya 
eğitimli kişilere yaptırılır veya bu niteliklere sahip personel istihdam 
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edilir. Turizm işletmelerinde görevli personelin hizmet standardını 
yükseltmek amacıyla eğitim için gerekli önlemler işveren tarafından 
alınır ve uygulanır.
…

(5) İşletmelerde ilk yardım konusunda sertifikalı personel çalıştırılır.

Oteller

Madde 19 - …

(5) Dört yıldızlı oteller, üç yıldızlı otellere ilave olarak aşağıda belirtilen 
nitelikleri taşıyan, 14 üncü maddede belirtilen ünitelerden tesisin 
bulunduğu yöre, müşteri profili, işletmecilik özelliklerine göre tercihe 
bağlı olarak bünyesinde bulunduran, belgelendirme denetimi veya 
sınıflandırma çalışmasında bu sınıf için belirlenmiş puan barajını aşan 
otellerdir. Bu otellerde;
a) İlave bir yönetim odası,
b) Tesis yatak kapasitesinin aynı anda en az yüzde otuzuna hizmet veren 
lokanta veya lokantalar,
c) Yatak katlarında kat hizmetleri ofisi (ayrık, yaygın ve az katlı yerleşimler 
şeklinde düzenlenmiş tesislerde hizmetin aksamaması kaydıyla kat 
ofisinin her katta bulunması zorunlu değildir),
ç) Bagaj odası ve bu mahalde emanet hizmeti ile bagaj taşıma hizmeti,
d) Odalarda ve genel mahallerde klima,
e) Odalarda ve banyolarda; bornoz, diş temizlik kiti, traş kiti, tırnak 
törpüsü, cımbız, tırnak makası, tek kullanımlık terlik, dikiş kiti, ayakkabı 
sileceği, ayakkabı cilası, duş bonesi, duş köpüğü, duş jeli, vücut losyonu, 
saç kremi, makyaj temizleme pamuğu, kulak temizliği pamuğu, hijyen 
poşeti, kutu kâğıt mendil, bloknot-kalem, uyku gözlüğü, şemsiye gibi 
toplam en az on çeşit buklet malzemesi,
f) Kuru temizleme hizmeti ve bu hizmete ilişkin fiyat listesi,
g) Toplam personelin en az yüzde onbeşi oranında konusunda eğitim 
almış veya sertifikalı personel,
ğ) Konusunda eğitimli veya en az beş yıl deneyim sahibi idari personel,
bulunur.
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(6) Beş yıldızlı oteller, dört yıldızlı otellere ilave olarak aşağıda belirtilen 
nitelikleri taşıyan, 14 üncü maddede belirtilen ünitelerden tesisin 
bulunduğu yöre, müşteri profili, işletmecilik özelliklerine göre tercihe 
bağlı olarak bünyesinde bulunduran, belgelendirme denetimi veya 
sınıflandırma çalışmasında bu sınıf için belirlenmiş puan barajını aşan 
otellerdir. Bu otellerde,
a) En az altmış oda,
b) Kat sayısı itibarıyla müşteri asansörü zorunlu olanlarda servis alanları 
ile bağlantılı servis asansörü (Müşteri asansörü zorunlu olmayan 
tesislerde servis merdiveni yeterli görülür, konaklama üniteleri ayrık, 
yaygın ve az katlı yerleşimler şeklinde düzenlenen tesislerde servis 
merdiveni veya asansörü ile ilgili esaslar tebliğ ile belirlenir),
c) Odalarda mini bar ile içecek türlerine uygun servis malzemesi,
ç) Odalarda sehpa ile sofa veya kanepe ya da kişi başına bir koltuktan 
oluşan oturma grubu,
d) Odalarda uluslararası kanal erişimi olan panel televizyon,
e) Odalarda ve banyolarda ilave en az beş çeşit buklet malzemesi,
f) Odalarda müşterinin sıcak içecek hazırlamasına imkân sağlayan 
donanım ve servis malzemesi,
g) Odalarda boy aynası,
ğ) Yatak başucunda priz,
h) Yatak başucunda banyo hariç oda aydınlatmasının kontrolü imkânı,
ı) Banyolarda resepsiyonla bağlantılı telefon veya odalarda telsiz telefon,
i) Oda servisi hizmeti ve bu hizmete ilişkin bilgilendirme ile menü,
j) Yatak kat koridorlarında resepsiyonla bağlantılı telefon,
k) Toplam personelin en az yüzde otuzu oranında konusunda eğitim 
almış veya sertifikalı personel,
l) Resepsiyondan ayrı bir mahalde konusunda eğitimli ve deneyimli 
personel tarafından verilen müşteri ilişkileri ve danışmanlık hizmetleri,
m) Oda sayısının yüzde onu oranında otopark hizmetinin görevli 
personel aracılığıyla sağlanmasına yönelik hizmet,
n) Müşteri girişinden ayrı personel ve malzeme girişi,
bulunur.
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ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU
Kanun Numarası: 5580 Kabul Tarihi: 8/2/2007
Resmi Gazete Tarihi: 14/2/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26434

Kurucu/kurucu temsilcisinin nitelikleri ve kurum binaları

Madde 4 - (Değişik birinci fıkra: 9/5/2018-7141/11 md.) Özel öğretim 
kurumlarının gerçek kişi kurucularında, tüzel kişi kurucularının yönetim 
organlarında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde; 26/9/2004 tarihli 
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 
süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha 
fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik 
alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine 
karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî 
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel 
dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç 
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 
işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan 
dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik 
Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı 
yahut bunlarla irtibatı olmaması şartı aranır.

Kurumlarda çalıştırılacak personel

Madde 8 - Kurumların eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl 
görevi bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim-öğretim elemanları ile 
yürütülmesi esastır.

Bir kurumun öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati 
sayısının, kuruluş sırasında üçte birinin, kuruluşundan üç yıl sonra da en 
az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici 
veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunludur.
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Kurumların yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde, en az dengi 
resmî öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları 
taşıyanlar, resmî dengi bulunmayan kurumların yöneticilik ve eğitim-
öğretim hizmetlerinde ise yönetmelikle belirtilen nitelik ve şartları 
taşıyanlar görevlendirilir.

İhtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini 
aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık 
ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile 
sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık 
ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir. (Mülga ikinci 
cümle: 1/3/2014-6528/14 md.)

Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını 
taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on 
saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.

Ders saati ücretli olarak görevlendirileceklerle ilgili diğer hususlar 
yönetmelikle belirlenir.

Kurumların müdürleri, kurucu/kurucu temsilcisi tarafından; diğer 
yönetici ve öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticileri ise müdürlerince 
seçilir ve çalışma izinleri valiliğin iznine sunulur. Valiliğin izni alınmadan 
müdür ile diğer yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler işe 
başlatılamaz.

Gerekli şartları taşıyan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta 
öğreticiler için valilikçe çalışma izni düzenlenir. Çalışma izninin iptali 
yine valilikçe yapılır.

Bu Kanun kapsamında çalışacak yabancılar, 4817 sayılı Yabancıların 
Çalışma İzinleri Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda 
görevlendirilir.

Türkçe’den başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış 
bulunan okulların kurucuları ile müdürleri, Türkiye Cumhuriyeti 
uyruklu, Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini 
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taşıyan ve öğretim dilini bilenlerden birini, Türk müdür başyardımcısı 
olarak çalışma izni düzenlenmek üzere valiliğe önerir.

Öğretim dilini bilen Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmeni 
bulunmaması hâlinde, okulun öğretim dilinde özel alan eğitimi görmüş, 
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretmenlere de bu görev verilebilir.

Bu öneriyi, uyarıya rağmen bir ay içinde yapmayan okulların Türk müdür 
başyardımcılarını, yukarıdaki şartları taşıyan öğretmenler arasından 
valilik seçer ve işe başlatır.

MESLEKİ EĞİTİM KANUNU
Kanun Numarası: 3308 Kabul Tarihi: 5/6/1986
Resmi Gazete Tarihi: 19/6/1986 Resmi Gazete Sayısı: 19139

İşletmelerde meslek eğitimi

Madde 18 - On ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları 
personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik 
eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik 
ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim 
yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tam sayıya tamamlanır.

Bu işletmeler mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu 
öğrencilerine staj yaptırabilir. Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetler 
sonucu yörede faal durumda kalan işletmelerin eğitim olanakları 
dikkate alınarak, bu işletmeler için yukarıda belirtilen oranlar, il mesleki 
eğitim kurulunun teklifi ve Bakanlığın onayı ile değiştirilebilir. Mesleki 
eğitim kapsamına alınıp alınmadığına bakılmaksızın ondan az personel 
çalıştıran işletmeler de mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları 
öğrencilerine bu Kanunun ilgili hükümlerine göre beceri eğitimi, staj 
ve tamamlayıcı eğitim yaptırabilirler. Vardiya usulü veya mevsimlik 
olarak faaliyet gösteren işletmelerde eğitim görecek öğrenci sayısının 
tespitinde gündüz vardiyasında veya faaliyet gösterdiği mevsimde 
çalışan personel sayısı esas alınır. Bu Kanun kapsamında on ve daha fazla 
personel çalıştıran işletmeler, çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince 
her yıl şubat ayı içerisinde il millî eğitim müdürlüklerine ve o ildeki 
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yükseköğretim kurumlarına bildirilir. Beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı 
eğitim yaptıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı işletmeler, Bakanlık ve 
Millî Savunma Bakanlığınca birlikte belirlenir. İşletmelerdeki personel 
sayısının tespitinde her yılın ocak ayı, yaz mevsiminde faaliyet gösteren 
işletmelerde temmuz ayı esas alınır. Beceri eğitimi uygulamasına da 
öğretim yılı başında başlanır. İşletmelerde mesleki eğitim uygulaması 
kapsamına alınacak iller ve meslekler, Mesleki Eğitim Kurulunun görüşü 
doğrultusunda Bakanlıkça tespit edilir. Bu madde kapsamında on ve 
daha fazla öğrenciye beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptıracak 
işletmeler bu amaçla bir eğitim birimi kurar. Bu birimde, yapılan eğitim 
için alanında ustalık yeterliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış usta 
öğretici veya eğitici personel görevlendirilir. Bu maddede belirtilen 
on personel sayısını beş personele kadar indirmeye Cumhurbaşkanı 
yetkilidir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 
YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 20/3/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239

Kurum açma

Madde 5 – (1) Kanunun 3 üncü maddesi hükmü doğrultusunda özel 
öğretim kurumlarına kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 
verilir.

(2) Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının verilebilmesi 
için aşağıdaki belgeler istenir;
…
ğ) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum 
öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele 
ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı 
beyanı. Ayrıca (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051)  Mesleki ve teknik 
Anadolu lisesi sağlık hizmetleri alanı açacakların ise her bölüm için 
bir asıl görevli aylık ücretli alan/dal dersleri öğretmeninin çalışma izin 
teklifleri.  
…
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s) (Ek:RG-13/1/2017-29947) Özel motorlu taşıt sürücü kursu 
açacaklardan kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi 
ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin makine, motor, otomotiv, 
mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri 
lisans veya ön lisans programlarından mezun olduğuna dair belge veya 
(Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla 
herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli 
olarak çalıştığına dair belge.
ş) (Ek:RG-13/1/2017-29947)  Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi 
açacaklarda kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu 
temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna, 
öğretmen/uzman öğretici olarak atanabileceğine veya herhangi bir özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az üç yıl eğitim personeli olarak 
çalıştığına dair belge.
t) (Ek:RG-13/1/2017-29947)   Özel (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) 
(…) öğretim kursu açacaklarda kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu 
tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden 
mezun olduğuna veya öğretmen/uzman öğretici olarak atanabileceğine 
(Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) ; sosyal etkinlik merkezlerinde ise 
kurucu temsilcisinin yükseköğrenim mezunu olduğuna  ilişkin belge.
…

Kurumların yönetimi

Madde 24 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Her kurumun bir müdür 
tarafından yönetilmesi esastır. Ancak, bir kurucuya ait aynı bina veya 
kampüste bulunan (Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında 
veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar 
faaliyetlerini sürdüren okullar hariç);
a) Okul öncesi eğitim kurumu ile ilkokul ve ortaokul,
b) Ortaokul ile lise,
c) Birden fazla ortaöğretim okulu
bir müdür tarafından yönetilebilir. Yönetimleri birleştirilen okullarda 
her kurum veya kısım için ayrı ayrı müdür yardımcıları görevlendirilir. 
Bir kurucuya ait aynı il sınırları içerisinde bulunan okulların eğitim 
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ve öğretim dışındaki yönetim ve organizasyon planlaması için kurucu 
tarafından ihtiyaca göre personel görevlendirilebilir.

(2) Kurumlardaki eğitim personeli ile diğer personel görev, yetki ve 
sorumlulukları bakımından bu Yönetmelik ve dengi resmî kurumların 
tabi olduğu yönetmeliklerde belirtilen hükümlere tabidir.

(3) Kurumlarda görevli kurum müdürü iznini (Değişik 
ibare:RG-20/6/2017- 30102) kurum genel müdürü veya kurucu/kurucu 
temsilcisinden alır. Kurum müdürlüğünce, müdürün izinli olduğu süre 
içerisinde yerine vekâlet edecek kurumda görevli eğitim personeli millî 
eğitim müdürlüğüne önceden bildirilir.

(4) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Birden fazla kurumu bulunan kurucu, 
kurumları arasındaki koordinasyonu ve kurumlarda eğitim öğretimin 
kaliteli olarak sürdürülmesi, öğrenci/kursiyerlerin en iyi şekilde 
yetiştirilmesini sağlamak üzere, en az lisans mezunu olup kamu veya 
özel sektörde iki yıldan az olmamak kaydıyla yöneticilik görevi yapmış 
olanlardan genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlendirebilir. 
Yabancı okullar ve milletlerarası özel öğretim kurumları dışındaki 
kurumlarda görevlendirilen genel müdür ve genel müdür yardımcılarının 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Genel müdür ve genel 
müdür yardımcıları, kurumlarda yürütülen tüm iş ve işlemlerden kurum 
müdürü ile birlikte sorumludur.

(5) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Sosyal etkinlik merkezlerinde kurum 
yönetimi; kurum müdürü, varsa müdür yardımcısı ile farklı binalarındaki 
faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirilen sorumlu eğitim personelinden 
oluşur.

Kurumlarda görevlendirilecek personel

Madde 25 – (1) Kurumlarda aşağıda belirtilen personel görevlendirilir.
a) Okullarda;
1) Kurum Müdürü,
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2) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Aynı bina veya kampüste bulunan 
okullar dışında diğer okullarda isteğe bağlı olarak müdür yardımcısı,
3) Okulun kademe ve türüne uygun sınıf ve alan öğretmeni,
4) (Değişik:RG-3/7/2016-29761) Özel eğitim okullarında kontenjana 
bakılmaksızın, ilkokullarda kayıtlı öğrenci sayısı 250 ve daha fazla, 
ortaokul ve ortaöğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayısı 150 ve daha 
fazla olanlara rehber öğretmen,
5) (Değişik:RG-3/7/2016-29761) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim 
okullarında kayıtlı öğrenci sayısının 500 ve daha fazla olması halinde 
ikinci rehber öğretmen,
6) (Değişik:RG-3/7/2016-29761)  Uzman öğretici ve ayrıca ölçme ve 
değerlendirme servisi elemanı, yatılı okullarda belletmen, usta öğretici 
ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak
görevlendirilir.
b) Çeşitli kurslarda;
1) Kurum müdürü,
2) Kurs programına uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici, 
(Mülga ibare:RG-13/1/2017-29947) (…)
3) Kurslarda müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak
görevlendirilir.
c) (Mülga:RG-5/7/2014-29051)
ç) (Mülga:RG-20/6/2017- 30102)
d) Hizmet içi eğitim merkezlerinde;
1) Kurum müdürü,
2) Merkezin programına uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta 
öğretici,
3) Müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak 
görevlendirilir.
e) Uzaktan eğitim;
1) Kurum müdürü,
2) Uygulanan programa uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta 
öğretici,
3) Teknik personel,
4) Diğer personel ise isteğe bağlı olarak
görevlendirilir.
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f) (Ek:RG-13/1/2017-29947) Özel öğretim kurslarında;
1) Kurum müdürü,
2) İlgili bilim grubu programına uygun öğretmen veya uzman öğretici,
3) Müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak
görevlendirilir.
g) (Ek:RG-20/6/2017- 30102)  Sosyal etkinlik merkezlerinde;
1) Kurum müdürü,
2) Kurumda uygulanan sanatsal ve sportif faaliyetler için öğretmen, 
uzman öğretici veya usta öğretici,
3) Kurumda kütüphane ile ödev ve proje araştırma salonlarında görevli 
lisans mezunu personel,
4) Sosyal etkinlik merkezinin belediye mücavir alanı içerisindeki farklı 
binalarındaki faaliyetleri yürütmek üzere bir sorumlu eğitim personeli 
veya müdür yardımcısı,
5) Diğer personel ise isteğe bağlı olarak
görevlendirilir.

Yabancı ve azınlık okullarında görevlendirme

Madde 28 – (1) Yabancı okullarda yönetici ve öğretmen görevlendirilmesi 
aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Türkçe’den başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış 
bulunan okulların kurucuları ile müdürleri, Türkiye Cumhuriyeti 
uyruklu, Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini 
taşıyan ve öğretim dilini bilenlerden birini, Türk müdür başyardımcısı 
olarak çalışma izni düzenlenmek üzere valiliğe önerir. Valilikçe uygun 
görülmesi hâlinde çalışma izni düzenlenir.
b) Okullarda görevlendirilecek diğer yönetici ve öğretmenler, diğer 
okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapma şartlarını taşıyanlar 
arasından seçilir.
c) Okul müdürü; kurucu veya kurucu temsilcisinin teklifi ile diğer 
yöneticiler ise okul müdürü ve Türk müdür başyardımcısının ortak 
teklifleri ile valilikçe atanır.

M
İL

Lİ
 E

Ğ
İT

İM
 B

A
K

A
N

LI
Ğ

I



51

(2) Azınlık okullarında yönetici ve öğretmen görevlendirilmesi aşağıdaki 
esaslara göre yapılır:
a) (Değişik:RG-4/7/2015-29406) Türkçe ve Türkçe kültür dersi 
öğretmenleri, 20/5/1955 tarihli ve 6581 sayılı Azınlık Okulları Türkçe 
ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun hükümlerine 
göre okul müdürlüğünün teklifi, valiliğin onayı ile en fazla 5 yıl süre ile 
görevlendirilirler. Bu öğretmenlerin görev süreleri, okul müdürlüğünün 
teklifiyle uzatılabilir. Bunlardan biri, okul müdürlüğünün görüşü alınarak 
valilikçe müdür başyardımcısı olarak görevlendirilir.
b) Azınlık okullarının bir kısmında kültür anlaşmaları gereğince veya 
mütekabiliyet esasına göre Bakanlıkça evrakı incelenmek ve uygun 
görülmek kaydıyla yabancı uyruklu öğretmenlere de görev verilebilir.
c) Okullarda görevlendirilecek diğer yönetici ve öğretmenler, benzeri 
resmî okullarda öğretmenlik yapma şartlarını taşıyanlar arasından seçilir.

Yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi düzenlenmesi

Madde 29 – (1) Yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi 
düzenlenmesinde:
a) Yabancı okullar ve milletlerarası kurumlarda yönetici olarak 
görevlendirileceklerde;
1) Alanında lisans mezunu olduğuna dair diploma veya diploma yerine 
geçen belgenin ve diplomasında alanı belirtilmemiş ise ayrıca alanını 
gösterir belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,
2) Ülkelerinde alanında öğretmenlik yapma hakkını kazandığını gösterir 
“Öğretmenlik Formasyon” belgesinin Türkçe tercümesiyle aslının noter 
onaylı örneği,
3) En az iki yıl alanında öğretmenlik yaptığını gösterir resmî makamlarca 
düzenlenen belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örneği,
4) Pasaport fotokopisi,
b) Öğretmen olarak görevlendirileceklerde;
1) Alanında lisans mezunu olduğuna dair diploma veya diploma yerine 
geçen belgenin ve diplomasında alanı belirtilmemiş ise ayrıca alanını 
gösterir belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,
2) Ülkelerinde alanında öğretmenlik yapma hakkını kazandığını gösterir 
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“Öğretmenlik Formasyon” belgesinin Türkçe tercümesiyle aslının noter 
onaylı örneği veya en az iki yıl alanında öğretmenlik yaptığını gösterir 
resmî makamlarca düzenlenen belgenin Türkçe tercümesiyle aslının 
noter onaylı örneği,
3) Pasaport fotokopisi,
c) Uzman öğretici olarak görevlendirileceklerde;
1) Alanında lisans mezunu olduğuna ilişkin belgenin Türkçe tercümesiyle 
aslının noter onaylı örneği,
2) Pasaport fotokopisi,
ç) Usta öğretici olarak görevlendirileceklerde;
1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Alanında eğitim aldığına ilişkin 
Bakanlıkça kabul edilen belge veya sertifikası ile lisans mezunu olduğuna 
ilişkin belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,
2) Spor ve sanat alanlarında ise, alanında en az orta dereceli okul 
mezunu olduğuna ilişkin belge ve alanında geçerli sertifikanın Türkçe 
tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,
3) Pasaport fotokopisi istenir.

Yöneticilerin nitelikleri

Madde 30 – (1) Kurumlara müdür ve müdür yardımcısı olarak 
atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Milletlerarası kurumlar ile yabancı okullarda görevlendirilecekler 
hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) (Mülga:RG-2/8/2013-28726)
c) (Değişik:RG-3/7/2016-29761) Özel okullarda; resmî veya özel öğretim 
kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak 
veya öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp en az iki yıl asıl görevli uzman 
öğretici olarak görev yapmış olmak.
ç) Okullar dışındaki kurumlarda lisans mezunu olmak.

(2) (Ek:RG-20/6/2017- 30102) Öğretmenlik yapma koşullarını 
taşıyanlardan kurumlara müdür/müdür yardımcısı olarak atananların 
bu görevlerde geçirdikleri süre öğretmenlikte geçirilen süre olarak kabul 
edilir.
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Alan öğretmeni

Madde 37 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) İlkokullarda sınıf 
öğretmenliği esas olmakla birlikte özel bilgi, beceri ve yetenek 
isteyen dersler için alan öğretmenleri de görevlendirilebilir. (Değişik 
cümle:RG-20/6/2017- 30102) İlkokul dördüncü sınıflarda ise sınıf rehber 
öğretmeni görevlendirilmesi kaydıyla tüm derslere alan öğretmenleri 
görevlendirilebilir.

(2) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Okul öncesi eğitim kurumlarında 
okul öncesi öğretmenliği esas olmakla birlikte, özel bilgi, beceri ve 
yetenek isteyen dersler için alan öğretmenleri de görevlendirilebilir.

(3) (Mülga:RG-5/7/2014-29051)

Uzman öğretici ve usta öğreticiler

Madde 38 – (Değişik:RG-2/8/2013-28726)

(1) Kurumlarca ihtiyaç duyulan alanlarda, dersin özelliğine göre uzman 
öğretici ve usta öğretici görevlendirilebilir.

(2) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Okul öncesi eğitim kurumlarında 
görevlendirilen usta öğreticiler (Ek ibare:RG-23/7/2015-29423) ve 
uzman öğreticiler ile diğer okullarda (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) 
(...) görevlendirilen uzman öğreticiler bağımsız olarak derse girebilir. 
Okullarda görevlendirilen usta öğreticiler ise dersin öğretmeniyle birlikte 
haftada 40 saate kadar derse girebilirler.

(3) Ulusal ve uluslararası sanat ve spor alanında başarılarıyla tanınmış 
olanlardan valilikçe uygun görülmesi hâlinde özel öğretim kurumlarında, 
usta öğretici olarak görevlendirileceklerde öğrenim şartı aranmaz.
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BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi:31/12/2009 Resmi Gazete Sayısı: 27449

Tanımlar

Madde 4 – (1) (Değişik fıkra:RG-12/3/2014-28939) Bu Yönetmelikte 
geçen;
…
k) Mesul müdür: Biyosidal ürün veya aktif maddelerin bu Yönetmeliğe 
uygun üretiminden işverenle birlikte sorumlu olan kimya mühendisi, 
çevre mühendisi, kimyager, biyolog, veteriner hekim ve eczacıyı,
…
ifade eder.

İlgili ürün tipi bakımından (Değişik ibare:RG-12/3/2014-28939) 
Liste-I’de veya (DEĞİŞİK İBARE:RG-12/3/2014-28939) LİSTE-IA’da 
listelenmeyen mevcut aktif maddeleri içeren biyosidal ürünlerin 
ruhsatı

Madde 14 - (1) İlgili ürün tipi bakımından (Değişik 
ibare:RG-12/3/2014-28939) Liste-I’de veya (Değişik 
ibare:RG-12/3/2014-28939) Liste-IA’da listelenmeyen mevcut aktif 
maddeleri içeren bir biyosidal ürünün 8 inci maddenin ikinci fıkrasının 
(c) bendi uyarınca ruhsatlandırılmasını veya tescilini isteyenler aşağıdaki 
bilgi ve belgeler ile birlikte (Değişik ibare:RG-12/3/2014-28939) Kuruma 
müracaat ederler. (Değişik ibare:RG-12/3/2014-28939) Kuruma, güncel 
bilimsel ve teknik gelişmeler çerçevesinde 10 uncu maddenin dördüncü 
fıkrasında belirtilen şartları sağlar nitelikte aşağıdaki bilgi ve belgeler de 
sunulur. (Ek cümle:RG-12/3/2014-28939) İthal ürünlerde (i), (j), (k) ve 
(l) bentlerinde yer alan şartlar aranmaz.
i) (Ek:RG-12/3/2014-28939) Üretim yerine ait mesul müdür diploması 
ile üretici firmayla yapacağı iş sözleşmesinin aslı veya onaylı örnekleri,
…
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ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 12/4/2014 Resmi Gazete Sayısı: 28970

İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar

Madde 16 - (1) Serbest eczanelerde, yıllık seksen bin reçete sayısının veya 
yıllık üç milyon Türk Lirası tutarında cironun aşılması halinde ikinci 
eczacı çalıştırılması zorunludur. Bu reçete sayısı veya ciroya eklenen 
yıllık her seksen bin reçete veya yıllık her üç milyon Türk Lirası ciro için 
ilave bir ikinci eczacı çalıştırılması gerekir. Reçete sayısı veya ciro verileri 
doğrultusunda çalıştırılması zorunlu ikinci eczacı sayısı en fazla üçtür. 
Reçete sayısı için bir önceki yıla ait Kurum verileri; ciro için Kuruma 
bildirilen KDV hariç hasılat esas alınır. Reçete sayısı ve ciro bilgilerinin 
her ikisinin de ikinci eczacı çalıştırılması için uygun olması halinde, daha 
fazla sayıda ikinci eczacı çalıştırılmasına imkân sağlayan veri esas alınır.  
Reçete sayısı ve ciro verilerindeki yıllık değişim oranı doğrultusunda bu 
değerler Kurum tarafından Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak 
güncellenir ve ilân edilir. Serbest eczanelere ait ciro bilgileri eczane 
mesul müdürü eczacı tarafından İlaç Takip Sistemi üzerinden her yıl 
Nisan ayında beyan edilir.  Ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların 
İlaç Takip Sistemine erişimi, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici 
olarak engellenir.

(2) Eczacı, ikinci eczacıyı veya eczacıları otuz gün içerisinde işe başlatır 
ve il sağlık müdürlüğüne bildirir. İkinci eczacı çalıştırma konusunda 
kriterleri tutan ancak bundan imtina eden eczacı, il sağlık müdürlüğü 
tarafından uyarılır ve eczacıya otuz gün süre verilir. Uyarıya rağmen 
yükümlülüğünü yerine getirmeyen eczacının eczane ruhsatı otuz gün 
süre ile askıya alınır. Şayet eczacı bu süre sonunda da yükümlülüğünü 
yerine getirmez ise ruhsat süresiz askıya alınır.

(3) Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak 
çalışmak isteyen bir eczacı, en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine 
bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde yardımcı 

SA
Ğ

LI
K

 B
A

K
A

N
LI

Ğ
I



57

eczacı olarak çalışmak zorundadır. Hastane eczanelerinde veya ikinci 
eczacı olarak serbest eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışanlar, yardımcı 
eczacı olarak çalışma şartını yerine getirmiş sayılır. Yardımcı eczacıların, 
il sağlık müdürlüğü veya eczacı odası tarafından yapılan denetimlerde 
üç kez eczanede görevi başında mazeretsiz olarak bulunmadığının tespiti 
hâlinde çalışılan süre dikkate alınmaz.

(4) Yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar aşağıda 
belirtilmiştir:
a) Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacı çalışabileceği eczaneyi 
kendisinin belirlemesi hâlinde öncelik tanınır.
b) Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacı çalışacağı eczaneyi 
kendisinin bulamaması hâlinde bölge eczacı odasına başvurur. Eczacı 
odası müracaat sırasını dikkate almak suretiyle
(c) bendindeki bilgiler ışığında gerekli değerlendirmelerde bulunarak 
yerleştirmeyi yapar ve il sağlık müdürlüğüne bildirir.
c) Her yılın nisan ayında Türk Eczacıları Birliği tarafından eczanelerin, 
yıllık satış hasılat durumları ile yıllık karşılanan reçete adetlerine göre 
dağılımları Kuruma ve ilgili eczacı odasına bildirilir. Kurumca belirlenen 
limitin üzerinde olan eczaneler, kendilerine başvurulması hâlinde 
yardımcı eczacı çalıştırmak zorundadır. Aynı eczane için birden fazla 
yardımcı eczacı müracaatında eczane sahibi tarafından tercih hakkı 
kullanılır.
ç) Eczacı, yardımcı eczacıyı otuz gün içerisinde işe başlatır ve il sağlık 
müdürlüğüne bildirir.
d) Yardımcı eczacı çalıştırma konusunda kriterleri tutan ancak bundan 
imtina eden eczacı, il sağlık müdürlüğü tarafından uyarılır ve eczacıya 
otuz gün süre verilir.
e) Uyarıya rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen eczacının eczane 
ruhsatı otuz gün süre ile askıya alınır.

(5) Yardımcı eczacılara asgari ücretin bir buçuk katından, ikinci 
eczacılara da asgari ücretin üç katından aşağı olmamak üzere taraflarca 
belirlenecek ücret ödenir.
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İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 29/7/2015 Resmi Gazete Sayısı: 29429

Madde 19 - (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı 
bulundurması zorunludur. 

(2) Özel güvenlik ve sürücü kursları gibi ilkyardım eğitiminin zorunlu 
olarak verildiği kurslarda ilkyardım eğitimlerinin, bu Yönetmeliğe göre 
yetki belgesi almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunludur.
(3) Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programı dahilinde, ilkyardım eğitimi 
verecek öğretmenlerin 16 saatlik ilkyardım eğitimini almaları zorunludur.

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 23/5/2005 Resmi Gazete Sayısı: 25823

Sorumlu Teknik Eleman

Madde 13 - Üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliğe ve gerekli 
tecrübeye sahip bir sorumlu teknik eleman bulundurması gerekir. Üretici 
bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyorsa sorumlu teknik 
elemanlık görevini kendisi üstlenebilir.

(Değişik fıkra:RG-15/7/2015-29417 2.mükerrer) Eczacı veya kozmetik 
alanında iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, 
biyokimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog sorumlu 
teknik eleman olarak görevlendirilebilir. Sorumlu teknik eleman, 
piyasaya arz edilecek ürünün kozmetik mevzuatı, iyi imalat uygulamaları 
ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun kontrolünden sorumludur.
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YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI 
VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 6/3/2011 Resmi Gazete Sayısı: 27866

Madde 7/c - Laboratuvarlar, Bakanlık tarafından yapılacak yerinde 
denetimde;
a) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Akreditasyonu (ISO/IEC 
17025) belgesi almış olmaları,
b) Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te belirtilen parametrelerde yöntem akreditasyonu 
belgesi almış olmaları,
c) En az iki kimya, çevre, su ürünleri mühendisi veya kimyager ile iki 
biyolog veya mikrobiyoloji uzmanının tam zamanlı istihdam edilmeleri,
ç) Mikrobiyolojik analizler için alınan numunelerin, güneş ışınlarından 
korunarak (5±3) °C de ısıyı muhafaza edebilen taşıma kapları ile en 
fazla 6 saat içinde laboratuvara taşınabilecek düzenlemeyi sağlamaları, 
halinde Bakanlıkça yetkilendirilir. 
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ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 4/5/2018 Resmi Gazete Sayısı: 30411

Yetkili servis ile ilgili şartlar

Madde 13 - Yetkili servis merkezinin veya bölgesinin bünyesinde, en 
az bir servis teknik sorumlusunun, en az iki teknik bakım ve onarım 
personelinin ve en az bir idari personelin tam zamanlı olarak istihdam 
edilmesi zorunludur.

Servis teknik sorumlusunun, makina veya elektrik veya elektronik veya 
elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme veya mekatronik 
alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinin birinden mezun olması 
gerekir.

Teknik bakım ve onarım personelinin;
a) Endüstri meslek liselerinin asansör, elektrik, elektrik tesisatçılığı, 
elektromekanik taşıyıcılar, elektronik, endüstriyel elektronik, endüstriyel 
otomasyon teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojisi, elektrik-
elektronik teknolojisi, makine veya mekatronik bölümlerinden mezun 
olmaları veya,
b) Endüstri meslek liselerinin bu fıkranın (a) bendinde belirtilen 
bölümlerinin herhangi birisinden mezun olmamaları hâlinde 5/6/1986 
tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında asansör bakım 
ve onarımı konusunda ustalık belgesine sahip olmaları veya,
c) Meslek yüksekokullarının makine, elektrik, elektronik, elektrik-
elektronik, mekatronik veya elektromekanik taşıyıcılar bölümlerinden 
mezun olmaları veya,
ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlayan 
kişinin/kişilerin dışında teknik bakım ve onarım personeli olarak 
istihdam edilen kişinin/kişilerin asansör bakım ve onarımı konusunda 
mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
gerekir.
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Muayene personeli

Madde 15 - A tipi muayene kuruluşu yetki süresi içerisinde en az bir 
teknik yöneticiyi ve en az beş muayene elemanından oluşan personeli 
tam zamanlı olarak istihdam eder.

Teknik yöneticinin, makina veya elektrik veya elektronik veya elektrik-
elektronik veya elektronik ve haberleşme veya mekatronik alanlarında 
mühendislik/teknoloji fakültelerinin birinde yükseköğrenimini 
tamamlamış olması, konu ile ilgili olarak en az üç yıllık muayene ve/veya 
sektör tecrübesinin bulunması ve tam zamanlı olarak istihdam edilmesi 
gerekir. 

Muayene elemanının makina veya elektrik veya elektronik veya elektrik-
elektronik veya elektronik ve haberleşme veya mekatronik alanlarında 
mühendislik/teknoloji fakültelerinden birinde yükseköğrenimini 
tamamlamış olması gerekir.

SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA 
YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:17/12/2019 Resmi Gazete Sayısı: 30981

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
…
t) Teknik sorumlu: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünle ilgili teknik 
resimlerin yine bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde hazırlanarak 
onaylanmasından, ürünlerin bu resme ve kriminal inceleme için beyan 
edilen ses ve gaz fişeği atabilen silaha uygun şekilde üretilmesinden ve 
üretim faaliyetlerinin teknik esaslara uygun yürütülmesinden sorumlu 
mühendisi,
…
ifade eder.
…
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Teknik sorumluluk esasları

Madde 10 – (1) Teknik sorumlu, firmanın bulunduğu il sınırları içinde 
ikamet eder. Teknik sorumlu, birden fazla ilde teknik sorumluluk 
üstlenemez.

(2) Teknik sorumlu firmada, bu Yönetmelik kapsamında üretilen 
ürünlerle ilgili imalatı bilmek, görmek, izlemek, yanlışları düzelttirmek 
ve gerekirse yasal koşulların yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

(3) Devam etmekte olan Üretim İzin Belgelerine göre firmalar, toplam 
ürün sayısına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
a) A sınıfı: 30 adet ve daha fazla ürün,
b) B sınıfı: 10 ila 29 adet ürün,
c) C sınıfı: 9 adet ve daha az ürün.

(4) A sınıfı firmada tam zamanlı en az bir teknik sorumlunun istihdam 
edilmesi zorunludur. A sınıfı firmalarda istihdam edilen teknik 
sorumlular, diğer A, B ve C sınıfı firmalarda istihdam edilemez ve fiili 
olarak sadece belirtilen firma bünyesinde çalışırlar.

(5) B sınıfı ve C sınıfı firmalarda teknik sorumlu kısmî zamanlı olarak 
istihdam edilebilir. Bir teknik sorumlu en fazla 5 adet B sınıfı firmada 
çalışabilir.

(6) Bir teknik sorumlu en fazla 10 adet C sınıfı firmada çalışabilir.

(7) B sınıfı 5’ten az firmada çalışan teknik sorumlu, eksik olan her B 
sınıfı firmaya karşılık olarak C sınıfı 2 firmada çalışabilir.

(8) Firmanın, sınıf değiştirerek bir üst sınıfa geçmesi durumunda teknik 
sorumlu istihdamına ilişkin yeterliliklerini 30 gün içerisinde sağlaması 
gerekir. Bu süre içerisinde mevcut teknik sorumlular ile üretime devam 
edilir.

(9) Teknik sorumlu, işe başlama tarihi öncesinde alınmış Üretim İzin 
Belgelerinde yer alan ürünlerin sözleşme tarihinden sonraki üretiminden 
de sorumludur.
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(10) Teknik sorumlunun, teknik sorumlu esaslarında belirtilen hususlara 
aykırılık teşkil eden beyan ve davranışlarda bulunması halinde, bütün 
teknik sorumlulukları Bakanlıkça iptal edilir ve bu kişiler 5 yıl süre ile 
teknik sorumlu olamaz.

(11) Firma bünyesinde bulundukları süre boyunca teknik sorumlu olan 
kişinin, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum 
veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatlı 
olduğunun yargı organlarınca veya idari makamlarca tespiti durumunda 
Bakanlıkça teknik sorumluluk ile ilgili bütün görevleri iptal edilir.

(12) Teknik sorumluluğun üstlenildiğine dair sözleşme feshedildiği veya 
geçersiz olduğu takdirde, yeni teknik sorumlu müracaatı onaylanıncaya 
kadar piyasaya arza hazır nihai mamul üretimi yapılamaz.

(13) Yeni teknik sorumlu ile firma arasında teknik sorumluluğun 
üstlenildiğine dair sözleşme yapıldıktan sonra Bakanlığa başvurulur. 
Başvurunun Bakanlıkça uygun bulunması halinde teknik sorumlu 
uygunluk yazısı firmaya gönderilir.

(14) Sadece aksam üreticisi firmaların teknik sorumlu bulundurma 
zorunluluğu yoktur.

(15) Firmanın aynı veya farklı ilde aynı şirket unvanı ile şube açması 
durumunda, firmanın teknik sorumlusunun aynı ilde ikamet etmesi 
şartı aranmaz.
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ONAYLANMIŞ 
KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE 

DENETLENMESİNDE ESAS ALINACAK TEMEL KRİTERLER 
TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 24/9/2019 Resmi Gazete Sayısı: 30898

Personel ile ilgili şartlar

Madde 7 - (1) Başvuru sahibi kuruluş, yürüteceği uygunluk değerlendirme 
faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştireceği muayene ve/veya denetimleri 
tam ve eksiksiz sürdürebilmek amacıyla, başvuru konusu teknik 
düzenleme/düzenlemeler kapsamında teknik bilgi, sektörel ve muayene 
ve/veya denetim tecrübesine sahip olan yeterli sayıda teknik düzenleme 
sorumlusunu ve teknik uzmanı bünyesinde bulundurur.

(2) Başvuru sahibi kuruluş, ilgili teknik düzenlemesi kapsamında 
görevlendireceği teknik düzenleme sorumlusunu, tam zamanlı 
olarak bünyesinde bulundurur. Teknik düzenleme sorumlusu, Ek-
1’de belirtilmiş olan bir grup içerisinde yer alan teknik düzenleme/
düzenlemeler kapsamında görevlendirilir. Teknik düzenleme sorumlusu 
görevlendirildiği onaylanmış kuruluş haricinde Bakanlık tarafından 
görevlendirilmiş başka bir onaylanmış kuruluşta görev alamaz.

(3) Başvuru sahibi kuruluş, ilgili teknik düzenlemesi kapsamında en az 
iki teknik uzmanı tam zamanlı olarak bünyesinde bulundurur. Teknik 
uzman, Ek-1’de belirtilmiş olan bir grup içerisinde yer alan teknik 
düzenleme/düzenlemeler kapsamında görevlendirilir.  Teknik uzman 
görevlendirildiği onaylanmış kuruluş haricinde Bakanlık tarafından 
görevlendirilmiş başka bir onaylanmış kuruluşta görev alamaz.

(4) Teknik düzenleme sorumlusunun üniversitelerin mühendislik 
fakültelerinin veya teknoloji fakültelerinin birinde yükseköğrenimini 
tamamladıktan sonra başvuruya konu olan teknik düzenleme/
düzenlemeler kapsamında en az bir yıllık sektörel ve en az bir yıllık 
muayene ve/veya denetim ya da en az iki yıllık muayene ve/veya denetim 
veya en az üç yıllık kamu kurum ve kuruluş tecrübesini haiz olması 
gerekir.
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(5) Teknik uzmanın üniversitelerin mühendislik fakültelerinden veya 
teknoloji fakültelerinden ve/veya teknik eğitim fakültelerinden birinde 
yükseköğrenimini tamamladıktan sonra başvuruya konu olan teknik 
düzenleme/düzenlemeler kapsamında en az bir yıllık sektörel veya en az 
bir yıllık muayene ve/veya denetim veya en az iki yıllık kamu kurum ve 
kuruluş tecrübesini haiz olması gerekir.

(6) Teknik düzenleme sorumlusu, teknik uzman olarak görev alamaz.

(7) Onaylanmış kuruluş, mevcut olan işgücünün iş yükünü karşılamadığı 
durumlarda Bakanlık onayını aldıktan sonra sözleşme yaptığı dış kaynaklı 
teknik uzmanı/uzmanları denetimlerde kullanabilir. Onaylanmış kuruluş 
söz konusu teknik düzenleme gerekliliklerine aykırılık oluşturmayacak 
şekilde sözleşmeli olarak kullanabileceği dış kaynaklı teknik uzmanı, 
bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun olacak şekilde belirler ve sahip 
olduğu kalite yönetim sistemine uygun olarak çalıştırır. Dış kaynaklı 
teknik uzman, en fazla iki onaylanmış kuruluş ile sözleşme imzalayarak 
hizmet verir. Dış kaynaklı teknik uzman kullanılması durumunda nihai 
sorumluluk onaylanmış kuruluşa aittir.

(8) Onaylanmış kuruluş, teknik düzenleme sorumlusu ve/veya teknik 
uzmanın işinden ayrılması durumunda, en geç 45 gün içerisinde bu 
maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen şartları sağlayan 
personelin atamasını yapar ve söz konusu personelin yetkinliğine ilişkin 
doküman ve belgeleri Bakanlığa iletir.

(9) Onaylanmış kuruluş genel müdür, genel müdür yardımcısı, yönetim 
kurulu üyelerini ve şirket ortaklarını teknik düzenleme sorumlusu ve/
veya teknik uzman olarak görevlendiremez. 
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TEKNİK SERVİSLERE DAİR TEBLİĞ 
Resmi Gazete Tarihi: 6/8/2016 Resmi Gazete Sayısı: 29793

Teknik serviste aranacak şartlar

Madde 5 - ... (3) Başvuru yapan uygunluk değerlendirme kuruluşu, 
başvuru konusu düzenleyici mevzuat kapsamında teknik bilgiye, sektörel 
deneyime veya uygunluk değerlendirme tecrübesine sahip olan ve 
aşağıdaki şartları taşıyan en az iki teknik uzmanı istihdam eder;
a) Teknik uzmanın düzenleyici mevzuatta yer alan uygunluk 
değerlendirme faaliyetleri hakkında bilgiye, bu faaliyetleri yürütebilecek 
beceriye, başvuru konusunu teşkil eden düzenleyici mevzuata ve ilgili 
standartlara ilişkin yeterli bilgiye sahip olması gerekir.
b) Teknik uzmanın üniversitelerin mühendislik bölümlerinden, 
teknoloji fakültelerinden ya da teknik eğitim fakültelerinden birinden 
yükseköğrenimini tamamlamış olması ve en az iki yıllık sektörel 
deneyim veya düzenleyici mevzuat kapsamında en az iki yıllık uygunluk 
değerlendirme faaliyetlerini yürütmüş olması veya en az üç yıllık kamu 
kurum ve kuruluş tecrübesini haiz olması gerekir.
c) Teknik uzmanın düzenleyici mevzuat kapsamına giren özel alanlarda 
gerekli teknik bilgiye, uygun becerilere ve tecrübeye sahip olduğunu 
belgelemesi gerekir.
ç) Düzenleyici mevzuat gruplarına göre Ek-1’de belirtilen sayıda teknik 
uzmanın aynı ekte yer alan açıklayıcı notlara göre istihdam edilmesi 
zorunludur.
d) Teknik servis şirket ortağı,  genel müdürü, genel müdür yardımcısı ve 
yönetim kurulu üyeleri, teknik uzman olarak görevlendirilemez.
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VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM 
KANUNU

Kanun Numarası: 5996 Kabul Tarihi: 11/6/2010
Resmi Gazete Tarihi: 13/6/2010 Resmi Gazete Sayısı: 27610

Sorumluluklar

Madde 22 - 5996 sayılı Kanunun Ek-1’inde belirlenen gıda ve yem 
işletmeleri, işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir 
personel çalıştırmak zorundadır. Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına 
göre, Ek-1’de Bakanlıkça değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler Bakanlıkça 
çıkarılacak bir tebliğ ile ilan edilir. 

GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU 
MESLEK MENSUPLARININ BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 6/12/2019 Resmi Gazete Sayısı: 30970

EK-1
 
İŞİN NEVİNE GÖRE PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA 
OLAN GIDA VE YEM İŞLETMELERİ İLE BU İŞLETMELERDE 
ÇALIŞABİLECEK LİSANS EĞİTİMİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARI

A. Gıda İşletmeleri

İşletmeler Meslek Unvanları
Alkollü içkiler üreten işletmeler Gıda mühendisi, ziraat 

mühendisi (gıda bölümü), kimya 
mühendisi, kimyager, gıda 
teknoloğu(1), biyomühendis

Alkolsüz içecek üreten işletmeler 
(30 beygir üzeri motor gücü 
bulunan veya toplam 10 kişiden 
fazla personel çalıştıran işletmeler)

Gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi (gıda ve süt bölümü), 
kimya mühendisi, kimyager, gıda 
teknoloğu(1), biyomühendis
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Baharat, kuruyemiş, cips, çerez 
üreten işletmeler (30 beygir üzeri 
motor gücü bulunan veya toplam 
10 kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler)

Gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi, kimya mühendisi, 
kimyager, gıda teknoloğu(1), 
biyolog

Bal, polen, arı sütü, temel petek 
üreten işletmeler (30 beygir üzeri 
motor gücü bulunan veya toplam 
10 kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler)

Gıda mühendisi, veteriner 
hekim, ziraat mühendisi (gıda 
ve zootekni bölümü), gıda 
teknoloğu(1), kimyager, biyolog

Ekmek ve unlu mamuller üreten 
işletmeler (30 beygir üzeri motor 
gücü bulunan veya toplam 10 
kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler)

Gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi, kimya mühendisi, 
kimyager, gıda teknoloğu(1)

Her türlü gıda katkı maddesi ve 
aroma maddesi üreten işletmeler

Gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi (gıda bölümü), kimya 
mühendisi, kimyager, gıda 
teknoloğu(1)

Gıda amaçlı aromatik yağlar, bitki 
ekstraktları üreten işletmeler

Gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi, kimya mühendisi, 
kimyager, gıda teknoloğu(1), 
biyolog, biyomühendis

Gıda ışınlama yapan işletmeler Gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi (gıda bölümü), kimya 
mühendisi, kimyager, veteriner 
hekim, su ürünleri mühendisi, 
su bilimleri ve mühendisi, gıda 
teknoloğu(1)
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Gıda ile temas eden madde ve 
malzeme üreten işletmeler (30 
beygir üzeri motor gücü bulunan 
veya toplam 10 kişiden fazla 
personel çalıştıran işletmeler)

Gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi (gıda bölümü), kimya 
mühendisi, kimyager, gıda 
teknoloğu(1)

Hazır yemek, tabldot yemek ve 
meze üreten işletmeler

Gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi (gıda ve süt bölümü), 
kimya mühendisi, kimyager, 
diyetisten, ev ekonomisi 
yüksekokulu beslenme bölümü 
lisans mezunu, veteriner hekim, 
gıda teknoloğu(1), su ürünleri 
mühendisi, su bilimleri ve 
mühendisi

Et ürünleri üreten işletmeler 
(kasaplar hariç)

Veteriner hekim, gıda mühendisi, 
ziraat mühendisi (gıda bölümü), 
gıda teknoloğu(1)

Kesimhane, et parçalama tesisi, 
yaban av hayvanı eti işleme tesisi

Veteriner hekim

Kıyma, hazırlanmış et karışımları ve 
mekanik olarak ayrılmış et üreten 
işletmeler

Veteriner hekim, gıda mühendisi, 
ziraat mühendisi (gıda bölümü), 
gıda teknoloğu(1)

İşlenmiş mide, mesane ve bağırsak 
üreten işletmeler

Veteriner hekim

Eritilmiş hayvan yağları ve don yağı 
tortusu üreten işletmeler, kolajen ve 
jelatin üreten işletmeler

Veteriner hekim, gıda 
mühendisi, ziraat mühendisi 
(gıda bölümü), gıda teknoloğu(1), 
kimya mühendisi, kimyager
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Margarin, bitkisel yağ ve zeytinyağı(2) 
üreten işletmeler (30 beygir üzeri 
motor gücü bulunan veya toplam 
10 kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler)

Gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi (gıda bölümü), kimya 
mühendisi, kimyager, gıda 
teknoloğu(1)

Maya, fermente ve salamura ürünler 
üreten işletmeler (30 beygir üzeri 
motor gücü bulunan veya toplam 
10 kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler)

Gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi, biyolog, kimya 
mühendisi, kimyager, gıda 
teknoloğu(1), biyomühendis

Meyve ve sebze işleyen işletmeler 
(30 beygir üzeri motor gücü 
bulunan veya toplam 10 kişiden 
fazla personel çalıştıran işletmeler)

Gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi,  kimya mühendisi, 
kimyager, gıda teknoloğu(1), 
biyolog

Bebek formülleri, devam formülleri, 
bebek ve küçük çocuk ek gıdaları, 
sporcu gıdaları, vücut ağırlığı 
kontrolü için diyetin yerini alan 
gıda üreten işletmeler

Gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi (gıda veya süt 
bölümü), kimya mühendisi, 
kimyager, gıda teknoloğu(1)

Siyah çay, bitki ve meyve çayları 
üreten işletmeler (30 beygir üzeri 
motor gücü bulunan veya toplam 
10 kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler)

Gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi, kimya mühendisi, 
kimyager, gıda teknoloğu(1)

Balıkçılık ürünleri, kurbağa bacağı 
ve salyangoz işleyen işletmeler, canlı 
çift kabuklu yumuşakça işletmeleri

Su ürünleri mühendisi, balıkçılık 
teknolojisi mühendisi, gıda 
mühendisi, ziraat mühendisi 
(gıda veya su ürünleri bölümü), 
veteriner hekim, su bilimleri ve 
mühendisi, gıda teknoloğu(1)TA
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Süt ve süt ürünleri işleyen işletmeler 
(30 beygir üzeri motor gücü bulunan 
iş yerleri veya toplam 10 kişiden 
fazla personel çalıştıran işletmeler)

Veteriner hekim, gıda mühendisi, 
ziraat mühendisi (gıda veya süt 
veya zootekni bölümü), gıda 
teknoloğu(1)

Şeker ve şekerleme ürünleri üreten 
işletmeler (30 beygir üzeri motor 
gücü bulunan veya toplam 10 
kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler)

Gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi (gıda veya süt 
bölümü), kimya mühendisi, 
kimyager, gıda teknoloğu(1)

Takviye edici gıda üreten işletmeler Gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi (gıda bölümü), kimya 
mühendisi, kimyager, gıda 
teknoloğu(1), veteriner hekim, 
su ürünleri mühendisi, su 
bilimleri ve mühendisi, balıkçılık 
teknolojisi mühendisi

Toz karışımlı gıda üreten işletmeler 
(30 beygir üzeri motor gücü 
bulunan veya toplam 10 kişiden 
fazla personel çalıştıran işletmeler)

Gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi (gıda veya süt 
bölümü), kimya mühendisi, 
kimyager, gıda teknoloğu(1)

Un(3), irmik, bulgur(3), pirinç, 
makarna, bisküvi üreten işletmeler 
(30 beygir üzeri motor gücü 
bulunan veya toplam 10 kişiden 
fazla personel çalıştıran işletmeler)

Gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi, kimya mühendisi, 
kimyager, gıda teknoloğu(1)

Yumurta ve yumurta ürünleri 
işletmeleri (30 beygir üzeri motor 
gücü bulunan veya toplam 10 
kişiden fazla personel çalıştıran 
işletmeler)

Gıda mühendisi, ziraat 
mühendisi, veteriner hekim, 
kimyager, kimya mühendisi, 
gıda teknoloğu(1)
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Yukarıda sayılan gıda iş kollarının 
dışında, 30 beygir üzeri motor gücü 
bulunan veya toplam 10 kişiden 
fazla personel çalıştıran gıda üreten 
işletmeler

İşin nevine göre gıda mühendisi, 
veteriner hekim, su ürünleri 
mühendisi, su bilimleri ve 
mühendisi, ziraat mühendisi, 
kimyager, kimya mühendisi, 
gıda teknoloğu(1), biyolog, 
biyomühendis

En az 300 kişi yatak kapasitesine 
sahip olan konaklama tesislerinden 
yerinde yemek üretimi ile servisinin 
yapıldığı (sadece kahvaltı veren 
konaklama tesisleri hariç) gıda 
işletmeleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi 
(gıda veya süt bölümü), kimya 
mühendisi, kimyager, diyetisyen, 
ev ekonomisi yüksekokulu 
beslenme bölümü lisans 
mezunu, veteriner hekim, gıda 
teknoloğu(1)

(1) Üniversitelerin 4 yıl eğitim veren gıda teknolojisi lisans mezunları. 
(2) Mevsimlik olarak faaliyet gösteren zeytin sıkım tesisleri hariç.
(3) Birincil üreticinin buğdayını işleyerek tekrar üreticiye iade eden gıda 
işletmeleri hariç.
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B. Yem İşletmeleri

 İşletmeler Meslek Unvanları
Hayvan beslemede kullanılan 
biyoproteinler gibi belirli bazı 
ürünleri üreten işletmeler

Ziraat mühendisi (zootekni 
bölümü), veteriner hekim, 
kimyager, kimya mühendisi, 
biyolog, biyomühendis

Hayvansal yan ürün kullanarak pet 
hayvan yemi üreten işletmeler

Veteriner hekim, ziraat mühendisi 
(zootekni)

Hayvansal yan ürünleri işleyen 
tesisler

Veteriner hekim

Onaya tâbi karma yem işletmeleri Veteriner hekim, ziraat mühendisi  
(zootekni bölümü), ziraat 
mühendisi (su ürünleri bölümü), 
su ürünleri mühendisi(1), 
balıkçılık teknolojisi mühendisi(1), 
su bilimleri ve mühendisi

Yem katkı maddesi ve premiks 
üreten işletmeler

Ziraat mühendisi (zootekni 
bölümü), veteriner hekim, 
kimyager, kimya mühendisi, 
biyolog, biyomühendis

(1) Balık yemi üreten işletmeler için.
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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 26/2/2016 Resmi Gazete Sayısı: 29636

Acil tıbbi müdahale ünitesi

Madde 8 - ... (3) Satış alanı yirmi bin metrekarenin altında olan alışveriş 
merkezinde en az bir acil tıp teknisyeni veya acil tıp teknikeri, yirmi bin ila 
elli bin metrekare olan alışveriş merkezinde en az birer acil tıp teknisyeni 
ve acil tıp teknikeri veya acil tıp teknikeri bulunamayan hallerde en az iki 
acil tıp teknisyeni, satış alanı elli bin ila yüz bin metrekare olan alışveriş 
merkezinde en az birer acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikeri, satış alanı 
yüz bin metrekare ve üzerinde olan alışveriş merkezinde ise en az birer 
acil tıp teknisyeni ve tıp doktoru bulundurulur.

Güvenlik Hizmeti

Madde 19 - (1) Alışveriş merkezinin otopark dahil her türlü bağlantı ve 
eklentileri ile giriş ve çıkışlarında 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel 
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde özel 
güvenlik hizmeti sağlanır.
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TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI 
HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 23/4/2019 Resmi Gazete Sayısı: 30754

Genel Kurallar

Madde 5 -... (12) (Değişik:RG-18/01/2020-31012) Kamu kurum ve 
kuruluşları hariç olmak üzere TMGDK’larda ve işletmelerde 2263.06 
SGK meslek kodu ile istihdam edilen TMGD’ler 22/5/2003 tarihli ve 4857 
sayılı İş Kanununa ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendi kapsamında tam süreli (aylık 30 gün üzerinden) 2263.06 
SGK meslek kodu ile istihdam edilmesi zorunludur. Bu TMGD’ler 
herhangi başka bir işte çalışamaz veya çalıştırılamazlar. Bu hususlar iş 
sözleşmelerinde belirtilir.

(13) (Değişik:RG-18/01/2020-31012) TMGDK şirketinin yönetim 
kurulunda görev alanlar veya şirketin müdürlük görevini yürüten ve aynı 
zamanda TMGD hizmeti verenler 5510 sayılı Kanunun sadece 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tam süreli (aylık 30 
gün üzerinden) 2263.06 SGK meslek kodu sigortalı ile olarak çalışması 
zorunludur. Bu fıkrada belirtilen şekilde hizmet veren TMGD’ler 
herhangi başka bir işte çalışamaz veya çalıştırılamazlar.”

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA 
TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 22/5/2014 Resmi Gazete Sayısı: 29007

İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri

Madde 27 – (1) (Değişik:RG-19/4/2017-30043) Bu Tebliğ kapsamında 
faaliyet gösteren işletmeler, en az bir adet TMGD istihdam etmek veya 
İdarece yetkilendirilen TMGDK’den hizmet almakla yükümlüdürler.
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(2) (Değişik:RG-19/4/2017-30043) Bir işletmede TMGD hizmeti, 
TMGDS’ye sahip olmak şartıyla; işletme sahibi veya işletmede bu amaçla 
istihdam edilen TMGD veya TMGDK’den hizmet alınarak yapılabilir.

(3) (Değişik:RG-19/4/2017-30043) İdare, işletmenin işlem hacmi, 
faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza riskinin artması gibi 
durumları dikkate alarak, gerektiğinde işletmelerin istihdam etmesi 
veya TMGDK’den hizmet alması gereken TMGD sayısını arttırmasını 
isteyebilir.

(4) (Değişik:RG-19/4/2017-30043) TMGD, bu Tebliğde belirtilen 
görevleri yerine getirirken bağımsızdır ve işletmeler ve TMGDK’ler 
tarafından bu görevleriyle ilgili olarak etki altında bırakılamaz.

(5) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler;
a) (Değişik:RG-19/4/2017-30043)  İstihdam edeceği TMGD’leri veya 
hizmet alacağı TMGDK’ler ile yapacağı anlaşmayı www.türkiye.gov.tr 
adresi üzerinden bildirmekle ve yapılan bu anlaşmanın veya TMGD’nin 
iş akdinin fesih edilmesi durumunda ise 30 (otuz) gün içerisinde TMGD 
istihdam etmekle veya TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmakla,
b) (Mülga:RG-19/4/2017-30043)
c) TMGD’nin işi gereği ihtiyacı olan tüm bilgileri vermekle ve ihtiyacı 
olan araç ve gereci sağlamakla,
ç) TMGD’nin tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, tehlikeli madde 
taşımacılığını en emniyetli şekilde yapmakla,
d) TMGD’nin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için 
gerekli desteği vermekle,
e) TMGD tarafından hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklamak ve 
istendiğinde yetkili kişilere vermekle,
f) Talep edilmesi halinde, Anlaşmaya (ADR/RID) taraf ülkelerin yetkili 
kurumlarına veya bu amaçla belirlenen kurumlara danışmanların irtibat 
bilgilerini vermekle,
g) TMGD’nin iletişim bilgilerini, işletmede bulunan tüm çalışanlara yazılı 
olarak bildirmekle ve çalışanlar tarafından kolay erişilebilir yerlerde ilan 
etmekle,
ğ) İşletmede birden fazla TMGD istihdam edilmesi halinde danışmanların 
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görev, yetki ve sorumluluklarının paylaşımını yazılı olarak belirlemekle,
yükümlüdürler.

(6) İşletmeler, ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza 
raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmak zorundadır.

(7) (Ek:RG-19/4/2017-30043) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren 
işletmeler, TMGD faaliyetlerinin u-net otomasyon sistemine girilmesini 
sağlamak zorundadır. İşletmeler;
a) TMGD tarafından u-net otomasyon sistemine girilen tespit ve 
tavsiyeleri işletmeye tebliğ edilmiş olarak kabul etmekle,
b) TMGD tarafından, işletmede yürütülen faaliyetlerine ilişkin tespit 
ve önerilerinin işlendiği u-net otomasyon sistemi üzerinde, TMGD ile 
işletmenin temsile ve ilzama yetkilisi tarafından birlikte veya ayrı ayrı 
onaylamakla,
yükümlüdürler.




