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Mevzuat:   

TS EN ISO 10297 Gaz Tüpleri – Tüp Vanaları – Özellikler ve Tip Deneyleri (ISO 
10297:2014) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2016/20) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

26 Ocak 2017 Tarihli ve 29960 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170126.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126.htm 

  

Özet:  Bu tebliğ ile TS EN ISO 10297 (Ekim 2014) standardının uygulamaya konulmasına 
ilişkin hususları belirlemek amaçlanmaktadır. Bu standard, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya 
çözünmüş gazları taşıyan; yeniden doldurulabilir taşınabilir gaz tüplerine bağlanması 
amaçlanan tüp vanaların, tüp demetleri için ana vanaların (küresel vanalar hariç), basınç 
regülatörü ile bütünleşik tüp vanaları veya ana vanaların (VIPR), tasarımını, tip deneylerini ve 
işaretleme kurallarını düzenlemektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126-3.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126-3.htm�
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Mevzuat:   

TS EN ISO 3807 Gaz Tüpleri – Asetilen Tüpleri – Temel Gerekler ve Tip Deneyi (ISO 
3807:2013) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2017/1) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

26 Ocak 2017 Tarihli ve 29960 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170126.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126.htm 

  

Özet:  Bu tebliğ ile TS EN ISO 3807 (Şubat 2014) standardının uygulamaya konulmasına 
ilişkin hususları belirlemek amaçlanmıştır. Bu standard, anma su hacmi en fazla 150 litre olan 
ergiyebilir tapalı veya ergiyebilir tapasız asetilen gazı tüplerinin temel ve tip deneyleri için 
kurallar ile gözenekli malzeme içeren asetilen gazı tüpü imalatı için imalat/parti deney 
işlemlerine ilişkin kuralları düzenlemektedir.   

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126-4.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126-4.htm�
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Mevzuat:   

Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

26 Ocak 2017 Tarihli ve 29960 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mu
kerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm 

  

Özet:  Bu yönetmelik ile tüketiciyi en üst düzeyde korumak için son tüketiciye arz edilen 
gıdalardaki beslenme ve sağlık beyanlarına ilişkin kuralları belirlemek amaçlanmıştır. Bu 
Yönetmelik; son tüketiciye ve toplu tüketim yerlerine arz edilen gıda hakkında bilgilendirme 
mevzuatı kapsamında etiketlenmesinde, sunumunda veya reklamında kullanılan beslenme ve 
sağlık beyanlarına ilişkin kuralları düzenlemektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170126M1-5.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170126M1-5.htm�
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Mevzuat:   

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

26 Ocak 2017 Tarihli ve 29960 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mu
kerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm 

  

Özet:  Bu yönetmelik ile algı farklılıkları ve bilgi gereksinimleri dâhil gıda hakkında 
bilgilendirme açısından tüketicilerin üst düzeyde korunmasına ilişkin kuralları belirlemek 
amaçlanmıştır. Bu Yönetmelik; özellikle gıdaların etiketlenmesi olmak üzere, gıda hakkında 
bilgilendirme ile ilgili genel kuralları, gereklilikleri ve sorumlulukları belirlemekte ve yeni 
bilgilendirme gereklilikleri ile sonradan oluşabilecek gelişmelere karşılık verilebilmesi 
amacıyla yeterli esnekliğin sağlanması ihtiyacı dikkate alınarak gıda hakkında bilgilendirme 
usulleri ve tüketicinin bilgilenme hakkının garanti altına alınmasını sağlayacak tedbirleri 
düzenlemektedir.   

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170126M1-6.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170126M1-6.htm�
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Mevzuat:   

Türk Gıda Kodeksi Bulgur Tebliği (No: 2016/49) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

26 Ocak 2017 Tarihli ve 29960 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mu
kerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm 

  

Özet:  Bu tebliğ ile bulgurun tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesini, muhafaza 
edilmesini, depolanmasını, taşınmasını ve pazarlanmasını sağlamak üzere taşıması gereken 
özelliklerini belirlemek amaçlanmaktadır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170126M1-7.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170126M1-7.htm�


 

 

 

 

Mevzuat:   

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/1) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

26 Ocak 2017 Tarihli ve 29960 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mu
kerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm 

  

Özet:  Bu tebliğ ile Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını 
sağlamak amaçlanmıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170126M1-8.htm 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20170126M1-8.htm�

