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29 Aralık 2012  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, �şyerler�nde �ş sağlığı ve güvenl�ğ� yönünden yapılacak r�sk
değerlend�rmes�n�n usul ve esaslarını düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu
kapsamındak� �şyerler�n� kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddeler�ne
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığını,

b) Kabul ed�leb�l�r r�sk sev�yes�: Yasal yükümlülüklere ve �şyer�n�n önleme pol�t�kasına uygun, kayıp veya
yaralanma oluşturmayacak r�sk sev�yes�n�,

c) Kanun: 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanununu,

ç) Önleme: İşyer�nde yürütülen �şler�n bütün safhalarında �ş sağlığı ve güvenl�ğ� �le �lg�l� r�skler� ortadan
kaldırmak veya azaltmak �ç�n planlanan ve alınan tedb�rler�n tümünü,

d) Ramak kala olay: İşyer�nde meydana gelen; çalışan, �şyer� ya da �ş ek�pmanını zarara uğratma potans�yel�
olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

e) R�sk: Tehl�keden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme �ht�mal�n�,

f) R�sk değerlend�rmes�: İşyer�nde var olan ya da dışarıdan geleb�lecek tehl�keler�n bel�rlenmes�, bu
tehl�keler�n r�ske dönüşmes�ne yol açan faktörler �le tehl�kelerden kaynaklanan r�skler�n anal�z ed�lerek
derecelend�r�lmes� ve kontrol tedb�rler�n�n kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekl� çalışmaları,

g) Tehl�ke: İşyer�nde var olan ya da dışarıdan geleb�lecek, çalışanı veya �şyer�n� etk�leyeb�lecek zarar veya
hasar verme potans�yel�n�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşveren Yükümlülüğü ve R�sk Değerlend�rmes� Ek�b�

İşveren yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenl�ğ�n� sağlama, sürdürme ve
gel�şt�rme amacı �le �ş sağlığı ve güvenl�ğ� yönünden r�sk değerlend�rmes� yapar veya yaptırır.
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(2) R�sk değerlend�rmes�n�n gerçekleşt�r�lm�ş olması; �şveren�n, �şyer�nde �ş sağlığı ve güvenl�ğ�n�n
sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(3) İşveren, r�sk değerlend�rmes� çalışmalarında görevlend�r�len k�ş� veya k�ş�lere r�sk değerlend�rmes� �le �lg�l�
�ht�yaç duydukları her türlü b�lg� ve belgey� tem�n eder.

R�sk değerlend�rmes� ek�b�

MADDE 6 – (1) R�sk değerlend�rmes�, �şveren�n oluşturduğu b�r ek�p tarafından gerçekleşt�r�l�r. R�sk
değerlend�rmes� ek�b� aşağıdak�lerden oluşur.

a) İşveren veya �şveren vek�l�.

b) İşyer�nde sağlık ve güvenl�k h�zmet�n� yürüten �ş güvenl�ğ� uzmanları �le �şyer� hek�mler�.

c) İşyer�ndek� çalışan tems�lc�ler�.

ç) İşyer�ndek� destek elemanları.

d) İşyer�ndek� bütün b�r�mler� tems�l edecek şek�lde bel�rlenen ve �şyer�nde yürütülen çalışmalar, mevcut veya
muhtemel tehl�ke kaynakları �le r�skler konusunda b�lg� sah�b� çalışanlar.

(2) İşveren, �ht�yaç duyulduğunda bu ek�be destek olmak üzere �şyer� dışındak� k�ş� ve kuruluşlardan h�zmet
alab�l�r.

(3) R�sk değerlend�rmes� çalışmalarının koord�nasyonu �şveren veya �şveren tarafından ek�p �ç�nden
görevlend�r�len b�r k�ş� tarafından da sağlanab�l�r.

(4) İşveren, r�sk değerlend�rmes� çalışmalarında görevlend�r�len k�ş� veya k�ş�ler�n görevler�n� yer�ne
get�rmeler� amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman g�b� gerekl� bütün �ht�yaçlarını karşılar, görevler�n� yürütmeler�
sebeb�yle hak ve yetk�ler�n� kısıtlayamaz.

(5) R�sk değerlend�rmes� çalışmalarında görevlend�r�len k�ş� veya k�ş�ler �şveren tarafından sağlanan b�lg� ve
belgeler� korur ve g�zl� tutar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

R�sk Değerlend�rmes� Aşamaları

R�sk değerlend�rmes�

MADDE 7 – (1) R�sk değerlend�rmes�; tüm �şyerler� �ç�n tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere
tehl�keler� tanımlama, r�skler� bel�rleme ve anal�z etme, r�sk kontrol tedb�rler�n�n kararlaştırılması, dokümantasyon,
yapılan çalışmaların güncellenmes� ve gerekt�ğ�nde yen�leme aşamaları �zlenerek gerçekleşt�r�l�r.

(2) Çalışanların r�sk değerlend�rmes� çalışması yapılırken �ht�yaç duyulan her aşamada sürece katılarak
görüşler�n�n alınması sağlanır.

Tehl�keler�n tanımlanması

MADDE 8 – (1) Tehl�keler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve �şyer�ne �l�şk�n �lg�s�ne göre asgar�
olarak aşağıda bel�rt�len b�lg�ler toplanır.

a) İşyer� b�na ve eklent�ler�.

b) İşyer�nde yürütülen faal�yetler �le �ş ve �şlemler.

c) Üret�m süreç ve tekn�kler�.

ç) İş ek�pmanları.

d) Kullanılan maddeler.

e) Artık ve atıklarla �lg�l� �şlemler.
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f) Organ�zasyon ve h�yerarş�k yapı, görev, yetk� ve sorumluluklar.

g) Çalışanların tecrübe ve düşünceler�.

ğ) İşe başlamadan önce �lg�l� mevzuat gereğ� alınacak çalışma �z�n belgeler�.

h) Çalışanların eğ�t�m, yaş, c�ns�yet ve benzer� özell�kler� �le sağlık gözet�m� kayıtları.

ı) Genç, yaşlı, engell�, gebe veya emz�ren çalışanlar g�b� özel pol�t�ka gerekt�ren gruplar �le kadın çalışanların
durumu.

�) İşyer�n�n teft�ş sonuçları.

j) Meslek hastalığı kayıtları.

k) İş kazası kayıtları.

l) İşyer�nde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde �şyer� ya da �ş ek�pmanının
zarara uğramasına yol açan olaylara �l�şk�n kayıtlar.

m) Ramak kala olay kayıtları.

n) Malzeme güvenl�k b�lg� formları.

o) Ortam ve k�ş�sel maruz�yet düzey� ölçüm sonuçları.

ö) Varsa daha önce yapılmış r�sk değerlend�rmes� çalışmaları.

p) Ac�l durum planları.

r) Sağlık ve güvenl�k planı ve patlamadan korunma dokümanı g�b� bel�rl� �şyerler�nde hazırlanması gereken
dokümanlar.

(2) Tehl�kelere �l�şk�n b�lg�ler toplanırken aynı üret�m, yöntem ve tekn�kler� �le üret�m yapan benzer
�şyerler�nde meydana gelen �ş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlend�r�leb�l�r.

(3) Toplanan b�lg�ler ışığında; �ş sağlığı ve güvenl�ğ� �le �lg�l� mevzuatta yer alan hükümler de d�kkate alınarak,
çalışma ortamında bulunan f�z�ksel, k�myasal, b�yoloj�k, ps�kososyal, ergonom�k ve benzer� tehl�ke kaynaklarından
oluşan veya bunların etk�leş�m� sonucu ortaya çıkab�lecek tehl�keler bel�rlen�r ve kayda alınır. Bu bel�rleme yapılırken
aşağıdak� hususlar, bu hususlardan etk�lenecekler ve ne şek�lde etk�leneb�lecekler� göz önünde bulundurulur.

a) İşletmen�n yer� neden�yle ortaya çıkab�lecek tehl�keler.

b) Seç�len alanda, �şyer� b�na ve eklent�ler�n�n plana uygun yerleşt�r�lmemes� veya planda olmayan �laveler�n
yapılmasından kaynaklanab�lecek tehl�keler.

c) İşyer� b�na ve eklent�ler�n�n yapı ve yapım tarzı �le seç�len yapı malzemeler�nden kaynaklanab�lecek
tehl�keler.

ç) Bakım ve onarım �şler� de dah�l �şyer�nde yürütülecek her türlü faal�yet esnasında çalışma usuller�, vard�ya
düzen�, ek�p çalışması, organ�zasyon, nezaret s�stem�, h�yerarş�k düzen, z�yaretç� veya �şyer� çalışanı olmayan d�ğer
k�ş�ler g�b� faktörlerden kaynaklanab�lecek tehl�keler.

d) İş�n yürütümü, üret�m tekn�kler�, kullanılan maddeler, mak�ne ve ek�pman, araç ve gereçler �le bunların
çalışanların f�z�ksel özell�kler�ne uygun tasarlanmaması veya kullanılmamasından kaynaklanab�lecek tehl�keler.

e) Kuvvetl� akım, aydınlatma, paratoner, topraklama g�b� elektr�k tes�satının b�leşenler� �le ısıtma,
havalandırma, atmosfer�k ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın önleme ve mücadele ek�pmanı �le
benzer� yardımcı tes�sat ve donanımlardan kaynaklanab�lecek tehl�keler.

f) İşyer�nde yanma, parlama veya patlama �ht�mal� olan maddeler�n �şlenmes�, kullanılması, taşınması,
depolanması ya da �mha ed�lmes�nden kaynaklanab�lecek tehl�keler.

g) Çalışma ortamına �l�şk�n h�jyen koşulları �le çalışanların k�ş�sel h�jyen alışkanlıklarından kaynaklanab�lecek
tehl�keler.
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ğ) Çalışanın, �şyer� �çer�s�ndek� ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanab�lecek tehl�keler.

h) Çalışanların �ş sağlığı ve güvenl�ğ� �le �lg�l� yeterl� eğ�t�m almaması, b�lg�lend�r�lmemes�, çalışanlara uygun
tal�mat ver�lmemes� veya çalışma �zn� prosedürü gereken durumlarda bu �z�n olmaksızın çalışılmasından
kaynaklanab�lecek tehl�keler.

(4) Çalışma ortamında bulunan f�z�ksel, k�myasal, b�yoloj�k, ps�kososyal, ergonom�k ve benzer� tehl�ke
kaynaklarının neden olduğu tehl�keler �le �lg�l� �şyer�nde daha önce kontrol, ölçüm, �nceleme ve araştırma çalışması
yapılmamış �se r�sk değerlend�rmes� çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehl�keler�n, n�tel�k ve n�cel�kler�n� ve
çalışanların bunlara maruz�yet sev�yeler�n� bel�rlemek amacıyla gerekl� bütün kontrol, ölçüm, �nceleme ve araştırmalar
yapılır.

R�skler�n bel�rlenmes� ve anal�z�

MADDE 9 – (1) Tesp�t ed�lm�ş olan tehl�keler�n her b�r� ayrı ayrı d�kkate alınarak bu tehl�kelerden
kaynaklanab�lecek r�skler�n hang� sıklıkta oluşab�leceğ� �le bu r�sklerden k�mler�n, neler�n, ne şek�lde ve hang� ş�ddette
zarar göreb�leceğ� bel�rlen�r. Bu bel�rleme yapılırken mevcut kontrol tedb�rler�n�n etk�s� de göz önünde bulundurulur.

(2) Toplanan b�lg� ve ver�ler ışığında bel�rlenen r�skler; �şletmen�n faal�yet�ne �l�şk�n özell�kler�, �şyer�ndek�
tehl�ke veya r�skler�n n�tel�kler� ve �şyer�n�n kısıtları g�b� faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas
alınarak seç�len yöntemlerden b�r� veya b�rkaçı b�r arada kullanılarak anal�z ed�l�r.

(3) İşyer�nde b�rb�r�nden farklı �şler�n yürütüldüğü bölümler�n bulunması hal�nde b�r�nc� ve �k�nc� fıkralardak�
hususlar her b�r bölüm �ç�n tekrarlanır.

(4) Anal�z�n ayrı ayrı bölümler �ç�n yapılması hal�nde bölümler�n etk�leş�mler� de d�kkate alınarak b�r bütün
olarak ele alınıp sonuçlandırılır.

(5) Anal�z ed�len r�skler, kontrol tedb�rler�ne karar ver�lmek üzere etk�ler�n�n büyüklüğüne ve önemler�ne göre
en yüksek r�sk sev�yes�ne sah�p olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale get�r�l�r.

R�sk kontrol adımları

MADDE 10 – (1) R�skler�n kontrolünde şu adımlar uygulanır.

a) Planlama: Anal�z ed�lerek etk�ler�n�n büyüklüğüne ve önem�ne göre sıralı hale get�r�len r�skler�n kontrolü
amacıyla b�r planlama yapılır.

b) R�sk kontrol tedb�rler�n�n kararlaştırılması: R�sk�n tamamen bertaraf ed�lmes�, bu mümkün değ�l �se r�sk�n
kabul ed�leb�l�r sev�yeye �nd�r�lmes� �ç�n aşağıdak� adımlar uygulanır.

1) Tehl�ke veya tehl�ke kaynaklarının ortadan kaldırılması.

2) Tehl�kel�n�n, tehl�kel� olmayanla veya daha az tehl�kel� olanla değ�şt�r�lmes�.

3) R�skler �le kaynağında mücadele ed�lmes�.

c) R�sk kontrol tedb�rler�n�n uygulanması: Kararlaştırılan tedb�rler�n �ş ve �şlem basamakları, �şlem� yapacak
k�ş� ya da �şyer� bölümü, sorumlu k�ş� ya da �şyer� bölümü, başlama ve b�t�ş tar�h� �le benzer� b�lg�ler� �çeren planlar
hazırlanır. Bu planlar �şverence uygulamaya konulur.

ç) Uygulamaların �zlenmes�: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenl� olarak �zlen�r, denetlen�r ve
aksayan yönler tesp�t ed�lerek gerekl� düzelt�c� ve önley�c� �şlemler tamamlanır.

(2) R�sk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemler�ne, k�ş�sel korunma önlemler�ne göre öncel�k
ver�lmes� ve uygulanacak önlemler�n yen� r�sklere neden olmaması sağlanır.

(3) Bel�rlenen r�sk �ç�n kontrol tedb�rler�n�n hayata geç�r�lmes�nden sonra yen�den r�sk sev�yes� tesp�t� yapılır.
Yen� sev�ye, kabul ed�leb�l�r r�sk sev�yes�n�n üzer�nde �se bu maddedek� adımlar tekrarlanır.

Dokümantasyon

MADDE 11 – (1) R�sk değerlend�rmes� asgarî aşağıdak� hususları kapsayacak şek�lde dokümante ed�l�r.

a) İşyer�n�n unvanı, adres� ve �şveren�n adı.
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b) Gerçekleşt�ren k�ş�ler�n �s�m ve unvanları �le bunlardan �ş güvenl�ğ� uzmanı ve �şyer� hek�m� olanların
Bakanlıkça ver�lm�ş belge b�lg�ler�.

c) Gerçekleşt�r�ld�ğ� tar�h ve geçerl�l�k tar�h�.

ç) R�sk değerlend�rmes� �şyer�ndek� farklı bölümler �ç�n ayrı ayrı yapılmışsa her b�r�n�n adı.

d) Bel�rlenen tehl�ke kaynakları �le tehl�keler.

e) Tesp�t ed�len r�skler.

f) R�sk anal�z�nde kullanılan yöntem veya yöntemler.

g) Tesp�t ed�len r�skler�n önem ve öncel�k sırasını da �çeren anal�z sonuçları.

ğ) Düzelt�c� ve önley�c� kontrol tedb�rler�, gerçekleşt�r�lme tar�hler� ve sonrasında tesp�t ed�len r�sk sev�yes�.

(2) R�sk değerlend�rmes� dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleşt�ren k�ş�ler tarafından her
sayfası paraflanıp, son sayfası �mzalanır ve �şyer�nde saklanır.

(3) R�sk değerlend�rmes� dokümanı elektron�k ve benzer� ortamlarda hazırlanıp arş�vleneb�l�r.

R�sk değerlend�rmes�n�n yen�lenmes�

MADDE 12 – (1) Yapılmış olan r�sk değerlend�rmes�; tehl�ke sınıfına göre çok tehl�kel�, tehl�kel� ve az
tehl�kel� �şyerler�nde sırasıyla en geç �k�, dört ve altı yılda b�r yen�len�r.

(2) Aşağıda bel�rt�len durumlarda ortaya çıkab�lecek yen� r�skler�n, �şyer�n�n tamamını veya b�r bölümünü
etk�l�yor olması göz önünde bulundurularak r�sk değerlend�rmes� tamamen veya kısmen yen�len�r.

a) İşyer�n�n taşınması veya b�nalarda değ�ş�kl�k yapılması.

b) İşyer�nde uygulanan teknoloj�, kullanılan madde ve ek�pmanlarda değ�ş�kl�kler meydana gelmes�.

c) Üret�m yöntem�nde değ�ş�kl�kler olması.

ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmes�.

d) Çalışma ortamına a�t sınır değerlere �l�şk�n b�r mevzuat değ�ş�kl�ğ� olması.

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözet�m sonuçlarına göre gerekl� görülmes�.

f) İşyer� dışından kaynaklanan ve �şyer�n� etk�leyeb�lecek yen� b�r tehl�ken�n ortaya çıkması.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Büyük kaza önleme pol�t�ka belges� veya güvenl�k raporu hazırlanması gereken �şyerler�nde r�sk
değerlend�rmes�

MADDE 13 – (1) Kanunun 29 uncu maddes� gereğ�nce büyük kaza önleme pol�t�ka belges� veya güvenl�k
raporu hazırlanan �şyerler�nde; bu belge ve raporlarda değerlend�r�lm�ş r�skler, bu Yönetmel�ğe göre yapılacak r�sk
değerlend�rmes�nde d�kkate alınarak kullanılır.

B�rden fazla �şveren olması durumunda r�sk değerlend�rmes� çalışmaları

MADDE 14 – (1) Aynı çalışma alanını b�rden fazla �şveren�n paylaşması durumunda, yürütülen �şler �ç�n d�ğer
�şverenler�n yürüttüğü �şler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı r�sk değerlend�rmes� gerçekleşt�r�l�r. İşverenler,
r�sk değerlend�rmes� çalışmalarını, koord�nasyon �ç�nde yürütür, b�rb�rler�n� ve çalışan tems�lc�ler�n� tesp�t ed�len
r�skler konusunda b�lg�lend�r�r.

(2) B�rden fazla �şyer�n�n bulunduğu �ş merkezler�, �ş hanları, sanay� bölgeler� veya s�teler� g�b� yerlerde,
�şyerler�nde ayrı ayrı gerçekleşt�r�len r�sk değerlend�rmes� çalışmalarının koord�nasyonu yönet�m tarafından yürütülür.
Yönet�m; bu koord�nasyonun yürütümünde, �şyerler�nde �ş sağlığı ve güvenl�ğ� yönünden d�ğer �şyerler�n� etk�leyecek
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tehl�keler hususunda gerekl� tedb�rler� almaları �ç�n �lg�l� �şverenler� uyarır. Bu uyarılara uymayan �şverenler�
Bakanlığa b�ld�r�r.

Asıl �şveren ve alt �şveren �l�şk�s�n�n bulunduğu �şyerler�nde r�sk değerlend�rmes�

MADDE 15 – (1) B�r �şyer�nde b�r veya daha fazla alt �şveren bulunması hal�nde:

a) Her alt �şveren yürüttükler� �şlerle �lg�l� olarak, bu Yönetmel�k hükümler� uyarınca gerekl� r�sk
değerlend�rmes� çalışmalarını yapar veya yaptırır.

b) Alt �şverenler�n r�sk değerlend�rmes� çalışmaları konusunda asıl �şveren�n sorumluluk alanları �le �lg�l�
�ht�yaç duydukları b�lg� ve belgeler asıl �şverence sağlanır.

c) Asıl �şveren, alt �şverenlerce yürütülen r�sk değerlend�rmes� çalışmalarını denetler ve bu konudak�
çalışmaları koord�ne eder.

(2) Alt �şverenler hazırladıkları r�sk değerlend�rmes�n�n b�r nüshasını asıl �şverene ver�r. Asıl �şveren; bu r�sk
değerlend�rmes� çalışmalarını kend� çalışmasıyla bütünleşt�rerek, r�sk kontrol tedb�rler�n�n uygulanıp uygulanmadığını
�zler, denetler ve uygunsuzlukların g�der�lmes�n� sağlar.

Çalışanların b�lg�lend�r�lmes�

MADDE 16 – (1) İşyer�nde çalışanlar, çalışan tems�lc�ler� ve başka �şyerler�nden çalışmak üzere gelen
çalışanlar ve bunların �şverenler�; �şyer�nde karşılaşılab�lecek sağlık ve güvenl�k r�skler� �le düzelt�c� ve önley�c�
tedb�rler hakkında b�lg�lend�r�l�r.

R�sk değerlend�rmes� rehberler�

MADDE 17 – (1) İşverenlere, r�sk değerlend�rmes� �le �lg�l� yükümlülükler� bakımından yardımcı olmak veya
yol göstermek amacıyla r�sk değerlend�rmes� rehberler� hazırlanab�l�r. Rehberler �şyer�nde çalışan sayısı ve �şyer�n�n
bulunduğu tehl�ke sınıfı göz önüne alınarak; sektör, meslek veya yapılan �şlere özgü olab�l�r.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları, �şç�-�şveren ve memur
send�kaları �le kamu yararına çalışan s�v�l toplum kuruluşları faal�yet gösterd�kler� sektörde rehber çalışmalarında
bulunab�l�r. Bakanlıkça, bu Yönetmel�k hükümler�ne uygunluğu yönünden değerlend�r�lerek onaylanan taslaklar,
Bakanlık tarafından sektör, meslek veya yapılan �şlere özgü r�sk değerlend�rmes� uygulama rehberler� olarak
yayımlanır.

Geç�ş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak r�sk değerlend�rmes� ek�b�nde, mezkûr
madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde sayılanların bulundurulma zorunluluğu Kanunun 38 �nc� maddes�nde
bel�rt�len sürelere uygun olarak aranır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k 30/12/2012 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanı yürütür.

 
 


