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Mevzuat: 

Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
10/20171027.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027.htm  

Özet: 

Bu Yönetmelik ile binalarda yapı elemanlarının muhtelif yollarla suya veya neme maruz 
kalması sonucu oluşan korozyon, dayanıklılık ve dayanım kayıpları gibi etkenlerle 
sürdürülebilirlik, sağlık ve kullanım yönünden risk oluşturan durumlara karşı, tasarım ve 
yapım bakımından alınacak önlemler ve uyulacak kurallara ilişkin usul ve esaslar 
düzenlenmektedir.  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027-1.htm   
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Mevzuat: 

Kanatlı Hayvan Eti Üretiminde Sözleşmeli Üretime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
10/20171027.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027.htm  

Özet: 

Bu Yönetmelik ile kanatlı hayvan eti üretiminde entegre firma ile üretici/üretici örgütü 
arasındaki sözleşmeli üretimin belirli usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenerek, üretimde 
sürdürülebilirliğin sağlanması, standartlara uygun ürün elde edilmesi ve plânlı üretim 
yapılmasına yönelik firma ile üreticinin uyması gereken kurallar düzenlenmektedir.  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027-3.htm  
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Mevzuat: 

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
10/20171027.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027.htm  

Özet: 

Bu Yönetmelik ile marka başvurusu başvurunun yeri ve tarihi hususunun düzenlendiği 
maddeye aşağıdaki fıkra teselsül ettirilmiştir:  

“(4) Çevrim içi yolla yapılan başvuru veya diğer talepler 3/9/2016 tarihli ve 29820 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik kapsamında kimlik doğrulama işlemi yapılarak e-Devlet Kapısı 
üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bu yolla gerçekleştirilen başvuru veya taleplerde, işlemi 
yapan başvuru veya talep sahibi, gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması 
halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.” 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027-5.htm  
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Mevzuat: 

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/3) 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
10/20171027.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027.htm  

Özet: 

Bu tebliğ ile  “Sektörel Ticaret Heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve 
ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde 
ve/veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum 
ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını 
ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca 
şirketlere yönelik olarak düzenlenen dış ticaret organizasyonunu,” tebliğe eklenmesi 
düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027-8.htm  
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Mevzuat: 

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve 
TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5) 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
10/20171027.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027.htm  

Özet: 

Bu tebliğ ile  Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi 
ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yer alan şirket tanımının: “  
3/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya 
sınai faaliyette bulunan şirketler, DTSŞ ve SDŞ’ler, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanunu ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri 
Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve 
birlikleri,” olarak değiştirilmesi düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027-9.htm  
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