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RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ

Mevzuat:
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve
Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
19 Ağustos 2017 Tarihli ve 30159 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
08/20170821.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170821.htm

Özet:
Bu Yönetmelik ile sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin belgelendirilmesi, işaretlenmesi
ve gerekli emniyet şartlarının belirlenmesi, piyasaya arz edilmesi, piyasa gözetimi ve
denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170819-1.htm
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Mevzuat:
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
19 Ağustos 2017 Tarihli ve 30159 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
08/20170821.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170821.htm

Özet:
Bu yönetmelik ile Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında
Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmesi düzenlenmektedir.
“MADDE 5 – (1) Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.
Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü
işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı
onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.”
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170819-2.htm
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Mevzuat:
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
19 Ağustos 2017 Tarihli ve 30159 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
08/20170821.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170821.htm

Özet: Bu yönetmelik ile Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara
İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
”Nitelikleri dolayısiyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi
çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı, 24 saatlik süre içinde en az 3 işçi postası
çalıştırılacak şekilde düzenlenir” bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü
işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki
posta olacak şekilde yapılabilir.”
Aynı Yönetmeliğin İşçi postalarının değişme süreleri başlıklı 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Madde 7 – Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, 4857 sayılı Kanunun 42 ve 43
üncü maddeleri ile 70 inci maddesinde öngörülen yönetmelikte belirtilen haller dışında
işçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır. Ancak turizm, özel
güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi
buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 12 – İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen
işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri Bakanlıkça talep
edildiğinde sunmak üzere işyerinde bulundurmakla yükümlüdür.”
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170819-3.htm

