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Mevzuat:   

6772 Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

24 Şubat 2017 Tarihli ve 29989 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
02/20170224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224.htm 

  

Özet:  Bu kanun ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun “Bölgenin düzenlenme esasları”, 
“Muafiyet ve teşvikler”, “Serbest bölgelerin gelir ve harcamaları” başlıklı maddelerinde ve 
geçici 3 üncü maddesinde değişikler yapılmış, geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış, 
“İşletme sözleşmelerinin yenilenmesi, değiştirilmesi ve süre uzatımı”, “Yurt dışında bölgeler 
kurulması” başlıklı ek maddeler eklenmiştir ve Emlak Vergisi Kanunu, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Ekonomi 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede bazı 
değişiklikler düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224-1.pdf 
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Mevzuat:   

Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

24 Şubat 2017 Tarihli ve 29989 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
02/20170224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224.htm 

  

Özet:  Bu yönetmelik ile tüketici ve insan sağlığını, tüketici haklarını, gıda satışında adaletin 
sağlanmasını ve uygun durumlarda çevrenin korunmasını da göz önünde bulundurarak; işlem 
yardımcıları olarak kullanılan enzimler de dâhil olmak üzere; a) İzin verilmiş gıda 
enzimlerinin yer aldığı Listenin oluşturulmasına, b) Gıdalarda kullanılan gıda enzimlerinin 
kullanım koşullarına, c) Bu şekilde satılan gıda enzimlerinin etiketleme kurallarına, ilişkin 
usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224-10.htm 
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Mevzuat:   

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin 
Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

24 Şubat 2017 Tarihli ve 29989 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
02/20170224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224.htm 

  

Özet:  Bu yönetmelik ile tüketici ve insan sağlığının, tüketici haklarının korunmasını da göz 
önünde bulundurarak; a) Gıdalarda kullanılan gıda katkı maddeleri, gıda enzimleri, gıda 
aroma vericileri, gıda aroma vericilerinin kaynak materyalleri ve aroma verme özelliği taşıyan 
gıda bileşenlerine yönelik risk değerlendirme prosedürü ve bu kapsamdaki başvurulara ilişkin 
usul ve esasları, b) Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği, Türk Gıda 
Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği 
ve   Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği kapsamında gıdalarda kullanımına izin 
verilen maddelerin listelerinin güncellenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek 
amaçlanmıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224-11.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224-11.htm�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../… 

Mevzuat:   

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliğinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

24 Şubat 2017 Tarihli ve 29989 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
02/20170224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224.htm 

  

Özet:  Bu yönetmelik ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224-12.htm 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224.htm�
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Mevzuat:   

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

24 Şubat 2017 Tarihli ve 29989 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
02/20170224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224.htm 

  

Özet:  Bu yönetmelik ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Tanımlar ve kısaltmalar”,  
“Önlisans ve lisans alma yükümlülüğü”, “Önlisans ve lisans süreleri”, “Önlisans başvuru 
usulü”, “Önlisans başvurularının alınması ve incelenmesi”, “Önlisans başvurularının 
değerlendirilmesi”, “Önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemler”, 
“Önlisansın tadil edilmesi”, “Önlisansın sona ermesi ve iptali”, “Lisans başvurusu”, “Lisans 
başvurularının alınması ve incelenmesi”, “Lisans tadil başvurularının incelenmesi, 
değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması”, “Lisans yenileme başvurularının değerlendirilmesi 
ve sonuçlandırılması”, “Yaptırımlar ve lisans iptali”, “Lisans sahiplerinin genel hak ve 
yükümlülükleri”, “Üretim lisansı sahibinin hak ve yükümlülükleri”, “İletim lisansı sahibinin 
hak ve yükümlülükleri”, “Dağıtım lisansı sahibinin hak ve yükümlülükleri”, “Lisans 
bedelleri”, “Teminat mektubunun iadesi ve irad kaydedilmesi”, “Kamulaştırma, irtifak hakkı 
tesisi, kullanma izni veya kiralama”, “Pay devirleri”, “Birleşme ve bölünme” başlıklı 
maddelerinde değişiklikler düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224-13.htm 
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Mevzuat:   

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Eser Elementler ve Bulaşan Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin 
Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2017/7) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

24 Şubat 2017 Tarihli ve 29989 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
02/20170224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224.htm 

  

Özet:  Bu tebliğ ile Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde listelenen gıdalarda 
kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, inorganik arsenik, 3-monokloropropan 1,2-diol (3-
MCPD) ve polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) seviyelerinin resmi kontrolü için numune 
alma, numune hazırlama ve analiz metodu kriterlerini düzenlemek amaçlanmıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224-17.htm 
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Mevzuat:   

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ 
(Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/2)  

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

24 Şubat 2017 Tarihli ve 29989 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
02/20170224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224.htm 

  

Özet:  Bu tebliğ ile Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar 
Hakkında Tebliğ’in 7 nci maddesindeki; “ Üç yıllık dönem içinde, aynı kişiler ya da taraflar 
arasında veya aynı ilgili ürün pazarında aynı teşebbüs tarafından, bu maddenin ikinci fıkrası 
anlamında gerçekleştirilen iki ya da daha fazla işlem, bu Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan 
ciroların hesaplanması bakımından tek bir işlem olarak değerlendirilir.” hükmünün 
kaldırılması düzenlenmektedir.  

Aynı tebliğin 10 uncu maddesine: “ 

 “(6) Kontrolün, borsada seri işlemler vasıtasıyla farklı satıcılardan yapılan menkul kıymet 
alımları sonucunda elde edilmesi durumunda; 

a) İşlemin Kurula gecikme olmaksızın bildirilmesi,  

b) Elde edilen menkul kıymetlere bağlı oy haklarının kullanılmaması ya da sadece 
yatırımların tam değerinin korunmasını sağlamak amacıyla Kurul kararıyla tanınacak bir 
istisnaya dayanarak kullanılması, koşullarının sağlanması kaydıyla işlem gerçekleştirildikten 
sonra Kurula bildirilebilir. Kurul istisna kararlarında işlem taraflarına etkin rekabet koşullarını 
sağlamak amacıyla şart ve yükümlülükler getirebilir.” hükmünün eklenmesi 
düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224-18.htm  
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Mevzuat:   

Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 
2017/3) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

24 Şubat 2017 Tarihli ve 29989 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
02/20170224.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224.htm 

  

Özet: Bu Tebliğ ile  motorlu taşıtlar sektöründeki dikey anlaşmaların Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasından grup olarak muaf 
tutulmasının koşullarını belirlenmektedir. Bu Tebliğ, yeni motorlu taşıtların alımı, satımı veya 
yeniden satımı; motorlu taşıtların yedek parçalarının alımı, satımı veya yeniden satımı ve 
motorlu taşıtlara yönelik bakım ve onarım hizmetlerinin sağlanması konulu dikey 
anlaşmaların, dikey sınırlamalar içermeleri halinde, bu Tebliğde düzenlenen koşullara uymak 
kaydıyla, Reksbetin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesindeki yasaklamadan 
Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak grup olarak muaf tutulmalarını 
düzenlemektedir.  Motorlu taşıtlar sektöründe faaliyet gösteren rakip teşebbüsler arasında 
yapılan dikey anlaşmalar bu Tebliğ ile tanınan muafiyetten yararlanamaz. Bununla birlikte, 
karşılıklılık koşulu bulunmayan ve sağlayıcının anlaşma konusu mal veya hizmetlerin 
üreticisi ve dağıtıcısı olduğu, buna karşılık alıcının anlaşma konusu mal veya hizmetler ile 
rekabet eden mal veya hizmetlerin üreticisi olmayıp yalnızca dağıtıcısı olduğu anlaşmalar ise 
bu Tebliğ ile tanınan muafiyetten yararlanabilir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224-19.htm  
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