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../… 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:   

1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın 
Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolünün İlişik 
Beyan ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

31 Temmuz 2017 Tarihli ve 30140 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731M1.htm  

Özet:   

Bu Karar ile 1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından 
Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 
2010 Protokolünün İlişik Beyan ile birlikte onaylanması düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731M1-5.pdf  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731M1.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731M1-5.pdf�
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Mevzuat:   

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

31 Temmuz 2017 Tarihli ve 30140 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731M1.htm 

 

Özet:  

Bu karar ile Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi kararının eki 
V sayılı listedeki magnezyum, fosfor, baz yağ ve sülfür gibi maddelerde bazı 
değişikliklerin yapılması düzenlenmektedir. 

                      http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731M1-6.pdf  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731M1.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731M1-6.pdf�
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Mevzuat:   

Van Milletvekili Tuğba HEZER ÖZTÜRK’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin 
Düşmesine Dair Karar 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm  

Özet:   

Bu karar ile Van Milletvekili Tuğba HEZER ÖZTÜRK’ün devamsızlık sebebiyle 
milletvekilliğinin düşmesine dair raporun TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi 
düzenlenmektedir. 

                      http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-1.pdf  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-1.pdf�
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Mevzuat:   

Şırnak Milletvekili Faysal SARIYILDIZ’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin 
Düşmesine Dair Karar 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm  

 

Özet:   

Bu karar ile Şırnak Milletvekili Faysal SARIYILDIZ’ın devamsızlık sebebiyle 
milletvekilliğinin düşmesine dair raporun TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi 
düzenlenmektedir. 

                      http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-2.pdf  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-2.pdf�
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Mevzuat:   

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm  

 

Özet:   

Bu Karar ile TBMM İç Tüzüğünün ilk toplantı, andiçme ve göreve başlamaya ilişkin olan 3 
üncü maddesi, Danışma Kuruluna ilişkin 5 inci maddesinde, komisyonlarda inceleme süresine 
ilişkin 37 inci maddesinde, toplantı günlerine ilişkin 54 üncü maddesinde, kıyafete ilişkin 
düzenlemeyi içeren 56 ıncı maddesinde, yoklamaya ilişkin 57 inci maddesinde, geçen tutanak 
hakkında konuşmaya ilişkin olan 58 inci maddesinde, usul hakkında konuşmaya ilişkin 63 
üncü maddesinde, kanun tasarıları ve komisyonlara havaleye ilişkin 73 üncü maddesinde, 
kanun tasarı ve teklifinin Genel Kurulda görüşülmesine ilişkin 81 inci maddesinde, değişiklik 
önergelerine ilişkin 87 inci maddesinde, genel görüşmenin açılmasına ilişkin 102 nci 
maddesinde, açık oylama istemine ilişkin 143 üncü maddesinde, kınamaya ilişkin 160 ıncı 
maddesinde, Meclisten geçici çıkarmaya ilişkin 161 inci maddesinde, disiplin cezalarında 
savunma ve özür dilemeye ilişkin 163 üncü maddesinde değişiklikler yapılması  
düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-3.pdf  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-3.pdf�
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Mevzuat:   

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm  

 

Özet:   

Bu Karar ile TBMM’nin 28 Temmuz 2017 Cuma gününden başlamak üzere ve 1 Ekim 2017 
Pazar günü 14.00’te toplanmak üzere tatile girmesine karar verilmesi düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-4.pdf  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-4.pdf�
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Mevzuat:   

Aile ve Sosyal Politikalar ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm  

 

Özet:   

Bu karar ile açık bulunan müsteşarlık kadrosuna Aysel Kandemir’in atanması 
düzenlenmektedir. 

                     http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-15.pdf  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-15.pdf�


../… 

 

 

Mevzuat:   

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm  

 

Özet:  

Bu yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğindeki “Süre sınırları”, “ Gelen Deniz Taşıtları”, “ 
Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya”, “Ticaret politikası önlemleri” başlıklı maddelerinde 
değişiklikler yapılmış olup ayrıca aynı yönetmeliğin dördüncü kitabının üçüncü kısmında 
“transit rejimi” başlıklı kısmında TIR Karnesi kapsamında transit işlemleri, ATA Karnesi 
kapsamında transit işlemleri, transit rejimindeki teminat vb. hususlarda değişiklikler yapılmış 
olup, transit idaresinde ayniyet önlemleri, serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılık 
vb. hususları içeren maddeler ile denizyolu ile transite ilişkin özel hükümler, havayolu ile 
taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul, TIR Karnesi ile taşıma, ATA karnesi ile taşıma vb. 
hususların içerdiği maddelerin yürürlükten kaldırılması, ayrıca aynı yönetmeliğin “Toplu ve 
götürü teminat”, “Geçici depolama yeri işleticilerinde aranacak şartlar”, “izin”, “Geçici 
depolama yeri işletmelerinin gümrüğe karşı sorumlulukları”, “Geçici depolama yeri kayıtları”, 
“Yatırım izni”, “izin”, “ Başvuru için aranacak belgeler”, “Sahibinin isteği üzerine antreponun 
devri veya kapatılması”, “Antrepolarda yapılacak değişiklikler”, “Antrepoya eşya girişinin 
durdurulması ve iznin geri alınması”, “Antrepolarda aranacak şart ve nitelikler” başlıklı 
maddelerinde değişiklik yapılması “Antrepo ve geçici depolama yeri açma ve işletme izin 
belgeleri ve harçların tahsili” başlıklı 535. Maddesinin yürürlükten kaldırılması, “Antrepo 
stok kayıtları” “Akaryakıt antrepoları ve buralara konulacak eşya”, “Dökme gelen sıvılar”, 
“Her geçici depolama yeri ve antrepo için ayrı bir klasör açılması” başlıklı maddelerinde ve 
söz konusu yönetmeliğin eklerinde değişiklikler yapılması ve söz konusu yönetmeliğe 
“Mevcut antrepoların durumu” ve “Demiryolu ile yapılan taşımalarda teminat uygulaması” 
başlıklı geçici maddelerin eklenmesi düzenlenmektedir. 

                     http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-16.htm  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-16.htm�
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Mevzuat:   

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm  

 

Özet:   

Bu tebliğ ile basitleştirilmiş usuller kapsamında belirlenecek usul ve esaslar saklı kalmak 
üzere, eşyanın ortak transit rejimi ve ulusal transit rejimi çerçevesinde taşınmasında 
uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amaçlanmakta olup 
ayrıca bu tebliğde teminatlar ve kefil, eşyanın gümrük statüsü ve bayan, hareket gümrük 
idaresinde yapılacak işlemler, taşıma sırasındaki olaylar, çok modlu taşımacılık işlemleri, 
transit ve çıkış idaresi işlemleri, varış gümrük idaresi işlemleri, ibra ve teminatın serbest 
bırakılması, alternatif kanıt, alındı ve sonradan kontrol, araştırma ve tahsilat usulleri ile 
gümrük yükümlülüğü, açık transit beyanlarının takibi, yetki ile ilgili maddeler 
düzenlenmektedir. 

                   http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-20.htm  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-20.htm�
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Mevzuat:   

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm 

 

Özet:   

Bu tebliğ ile transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde 
taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amaçlanmakta olup ayrıca 
bu tebliğde genel hususlar, işlemler, iznin askıya alınması ve iptali, izin sahibinin 
yükümlülükleri ve sonradan kontrol, yetki ile ilgili maddeler düzenlenmektedir. 

                   http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-21.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-21.htm�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:   

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 7204-9 Sayılı Kararı 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

1 Ağustos 2017 Tarihli ve 30141 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm 

 

Özet:   

Bu karar ile “ Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın kabul edilerek 
yayımlanması, tank izleme sistemi mevcut olan ve veri aktarımı aşamasına gelen lisans 
sahiplerinin, web servis aracılığıyla kararın ekine göre veri iletimine 01/10/2017 tarihinde 
başlamasına karar verilmesi düzenlenmektedir. Ayrıca Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Karar’da amaç ve kapsam, hukuki dayanak, tanımlar, stok izleme sistemine 
ilişkin lisans sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili maddeler ve ekler düzenlenmektedir. 

                   http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-23.pdf 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801-23.pdf�

