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Mevzuat:   

Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

6 Haziran 2017 Tarihli ve 30088 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170606.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170606.htm 

 

 Özet:   

Bu yönetmelik ile Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmeliğin “ Finansal Holding 
Şirketlerinin Kapsamı” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi değiştirilerek 
kredi kuruluşu niteliğindeki bağlı ortaklıklarından herhangi bir tanesinin son üç hesap dönemi 
sonu itibarıyla aktif toplamı ortalamasının tüm kredi kuruluşu ve finansal kuruluş 
niteliğindeki bağlı ortaklıklarına ait anılan dönemler itibarıyla aktif toplamı ortalamasına 
oranının %40 veya üstünde olmamasıyken %95 veya üstünde olmaması olarak 
düzenlenmektedir. 

                        http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170606-7.htm 
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Mevzuat:   

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

6 Haziran 2017 Tarihli ve 30088 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170606.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170606.htm 

 Özet:   

Bu Tebliğ, güven damgası almak isteyen ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı 
Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan aracı hizmet sağlayıcı ve 
kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcının uyması gereken 
güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını; güven damgası sağlayıcının faaliyetleri ve 
yükümlülükleri ile güven damgasının verilmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve 
esasları kapsamaktadır.  

Bu tebliğde güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve asgari hizmet sağlayıcısının 
asgari olarak uyması gereken standartlar düzenlenmekle birlikte güven damgası başvurusunun 
hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı tarafından GDS’ye yapılacağı, hizmet sağlayıcı 
veya aracı hizmet sağlayıcının birden fazla elektronik ticaret ortamının bulunması halinde, 
güven damgası tahsis edilmesi istenen her bir elektronik ticaret ortamı için ayrı ayrı başvuruda 
bulunulacağı düzenlenmektedir. 

 Güven damgası tahsis edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının güven damgası 
alma şartlarına uymadığının tespit edilmesi ve bu durumun süre verilerek ortadan 
kaldırılmasının mümkün olması halinde güven damgası sahibine on beş gün süre verileceği, 
bu sürenin sonuna kadar şartlara uymayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının güven 
damgası askıya alınacağı, askıya alma tarihinden itibaren otuz gün içinde şartlara uyulması 
halinde güven damgası askıdan indirileceği düzenlenmektedir. 

 Ayrıca güven damgasının hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcısının talebi, elektronik 
ticaret ya da faaliyetine son verilmesi, güven damgasının askıya alınma tarihinden itibaren 
otuz gün içinde şartlara uymadığının tespit edilmesi,5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) 
bendinde belirtilen şartlardan herhangi birine aykırı hareket etmesi, bu aykırılığın süre 
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verilerek ortadan kaldırılmasının mümkün olmaması ve GDS’nin iki defa yazılı uyarısına 
rağmen aynı aykırılığı tekrarlaması, Güven damgasının bir takvim yılı içinde üçüncü defa 
askıya alınmasını gerektiren bir aykırılık tespit edilmesi, güven damgası alma şartlarına ilişkin 
eksik bilgi veya yanıltıcı belge verdiğinin tespit edilmesi, iflası halinde iptal edileceği 
düzenlenmektedir. Ayrıca bu tebliğ GDS’nin denetim yetkisi ve görevleri ile yükümlülükleri 
düzenlemektedir. 

                 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170606-12.htm 
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Mevzuat:   

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

6 Haziran 2017 Tarihli ve 30088 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170606.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170606.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ, gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma giriş talebinde bulunulacak şahsi eşya, 
genel amaçlarla serbest dolaşıma girecek diğer eşya, işyeri nakli suretiyle serbest dolaşıma 
girecek sermaye malları ve diğer malzemeler, engellilerin kullanımına mahsus eşya ile kriz 
hallerinde zarar görenlere gönderilen eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında muafiyet 
tanınacak halleri ve bu muafiyetin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Bu 
tebliğde kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişi, 
kullanılmış ev eşyasının serbest dolaşıma girişi, yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi 
dışında bulunan gerçek kişilerin Türkiye’de edindikleri konutlarda kullanmak üzere 
getirdikleri ev eşyası,  genel amaçlarla serbest dolaşıma giren diğer eşya, işyeri nakli, 
engellilerin kullanımına mahsus eşya, kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşya ile ilgili 
maddeler düzenlenmektedir. 

                      http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170606-13.htm 
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Mevzuat:   

 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/05/2017 Tarihli ve 12944 Sayılı Kararı 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

6 Haziran 2017 Tarihli ve 30088 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170606.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170606.htm 

 

 Özet:   

Bu karar ile 2016 ürün yılımda sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme 
yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve alıcısı tarafından satın alınmayan 
tütünlerin, açık artırma yöntemi ile satılması gerekli olan açık artırma merkezlerinin 
kurulamaması nedeniyle, alım satım işlemlerinin uygulanacağı esaslar düzenlenmektedir. 

                    http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170606-14.pdf 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170606.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170606.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170606.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170606.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170606-14.pdf�

