
  TOBB 
TÜRKİYE 

               ODALAR VE BORSALAR  
                      BİRLİĞİ 

 
                    RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ 

 

 

                                                                                                                                                                            ../… 

Mevzuat:   

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği 
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün 
Güvenliği ve Denetimi: 2017/26) 

 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

17 Haziran 2017 Tarihli ve 30099 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170619.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170619.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat 
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:  2017/3) ‘nde değişiklik yapılması 
düzenlenmekte olup söz konusu tebliğin  Ek-1’deki listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen 
ithalatçı veya temsilcisi, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin 
bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uygunluk Yazısı (Ek-5) almak için 
başvuracağı sırada gereken belgeleri belirten ilgili maddede değişiklik yapılmış olup 
değişiklikten önce  ihracatçı firmanın söz konusu atıkların tehlikeli atık olmadığı ve başka bir 
tehlikeli atıkla kontamine olmadığına ilişkin beyanı ile bu yöndeki taahhütnamesi gerekirken 
değişiklikten sonra ithalatçı firmanın bu konuda beyanı ile taahhütnamesi gerektiği 
düzenlenmektedir. 

                      http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170617-8.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170619.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170619.htm�
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http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170617-8.htm�
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Mevzuat:   

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/6) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

17 Haziran 2017 Tarihli ve 30099 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170619.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170619.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile Yerli üreticiler tarafından 3907.61.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu 
altında sınıflandırılan “78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar” (polietilen tereftalat) 
ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılması talebiyle Ekonomi 
Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulduğu 
belirtilmiş olup ön inceleme, karar, soruşturmanın yürütülmesi, ilgili taraflar, görüşlerin 
sunulması ve bilgilerin verilmesi, ilgili tarafların dinlenmesi, gizlilik, bilgi verilmemesi veya 
hatalı bilgi verilmesi ve soruşturmanın süresi ile ilgili maddeler düzenlenmektedir. 

                      http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170617-9.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170619.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170619.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170619.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170619.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170617-9.htm�
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Mevzuat:   

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 
378) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

17 Haziran 2017 Tarihli ve 30099 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170619.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170619.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nin “XI. SATIŞ USULLERİ” 
bölümünün “B) DOĞRUDAN SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “2.2 - Tapu Kaydına Şerhler ve 
Beyanlar Hanesine İşlenecek Hususlar” başlıklı bölümünün ikinci fıkrası değiştirilmekte olup 
söz konusu fıkrada değişiklikten önce taşınmaz üzerinde ipotek tesis edilemeyeceği ve 
teminat gösterilemeyeceği ibaresi kullanılırken değişiklikten sonra bu ibare kaldırılmış olup 
ayrıca değişiklikten sonra projede öngörülen yatırım faaliyete geçmeden önce 9/6/1932 tarihli 
ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılabilecek satışlar haricinde üçüncü kişilere 
hiç bir şekilde devredilemeyecektir." şeklinde ilgililerinden noter tasdikli taahhütname 
alınması düzenlenmektedir. 

                      http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170617-10.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170619.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170619.htm�
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Mevzuat:   

Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair 
Tebliğ (SGM: 2015/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/21) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

19 Haziran 2017 Tarihli ve 30101 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170619.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170619.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene 
Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)’in; yetki almak üzere A tipi muayene kuruluşu 
tarafından Bakanlığa yapılacak olan başvuruda bulunması gereken bilgi ve belgeleri içeren 6 
ncı maddesi değiştirilmekte olup değişiklikten sonra söz konusu başvurunun Bakanlık 
tarafından oluşturulan elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılacağı belirtilmekte olup 
başvuru sırasında bulunması gereken bilgi ve belgelerde değişiklik yapılmış olup başvurudan 
sonra MERSİS numarasının da bulunması gerektiği düzenlenmektedir. 

                    http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170619-7.htm 
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Mevzuat:   

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

19 Haziran 2017 Tarihli ve 30101 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170619.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170619.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile  konaklama tesislerinin; sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, 
çevre bilincinin artırılması, çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi, 
çevreye duyarlılık yönünde yaptığı çalışmaların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları 
düzenlemek amaçlanmakta olup Bu Tebliğ, Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletmesi 
Belgesi veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi sahibi konaklama tesislerinin talebi üzerine 
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi başvurularını, başvuru için istenilen belgeleri, 
başvuruların değerlendirilmesini, çevreye duyarlı konaklama tesisi değerlendirme formu ve 
sınıflandırma çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.       

               http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170619-8.htm 
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