
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:   

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine 

Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

11 Mayıs 2017 Tarihli ve 30063 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/

05/20170511.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170511.htm 

 

 Özet:  

 Bu karar ile tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki 

eğitimine dair yönetmelikte değişiklik yapılması amaçlanmaktadır. Bu değişiklik çerçevesinde 

bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 

değişiklik öncesinde 1/1/2013 tarihinden önce işe başlayanlar esas alınırken değişiklik 

sonrasında 1/5/2017 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar, Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci 

fıkranın (e) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde 

verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerini tamamlayarak belgelendirilmeleri halinde bu 

Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edileceği düzenlenmektedir.  

                            http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170511-8.htm 
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Mevzuat:   

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

11 Mayıs 2017 Tarihli ve 30063 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/

05/20170511.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170511.htm 

 

 Özet:   

Bu yönetmelik ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine 

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması amaçlanmaktadır. Bu değişiklik ile 3. Maddesinin 

1. Fıkrasının (d) bendinde belirtilen fatura dönemi ibaresi kaldırılmıştır.  Aynı Yönetmeliğin 5 

inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hibrit tesisler bakımından bu Yönetmelik 

kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynağından üretilen miktarı, diğerleri için” ibaresi 

yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı yönetmeliğin 14. Maddesine  “(2) Tedarik yükümlülüğü 

kapsamındaki birim uzlaştırmaya esas çekiş miktarı için öngörülen YEKDEM maliyeti, her 

yıl Aralık ayı sonuna kadar bir sonraki takvim yılının her bir fatura dönemi için Kurul Kararı 

ile belirlenir ve Kurumun internet sayfasında yayımlanır. Kurul gerekli görmesi halinde ilan 

edilen maliyetleri güncelleyebilir.” fıkrası eklenmiştir. Ayrıca aynı yönetmeliğin “Ödeme 

Yükümlülüğünün Tutarının Hesaplanması” başlıklı 15. Maddede değişiklik yapılmış olup 

YEKDEM portföyü enerji dengesizlik tutarının hesaplanması ve paylaştırılması başlıklı 18. 

Maddede de değişikliğe gidilmiştir. Aynı yönetmeliğin “ Bildirimler ve Tebligat” başlıklı 26. 

Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı Yönetmeliğin geçici 2nci maddesinin birinci 

fıkrasının başına “Lisanslı üretim tesisleri ve muafiyetli üretim için” ibaresi eklenmiştir. 

Ayrıca aynı yönetmeliğe 2017 yılı için öngörülen maliyetlerin belirlenmesinin içeren geçici 3 

üncü madde eklenmiştir. 

                          http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170511-10.htm 
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