Mevzuat:
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
8 Nisan 2017 Tarihli ve 30032 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
04/20170410.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170410.htm

Özet: Bu yönetmelik ile Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmeliğin
“Amaç ve kapsam” başlıklı maddesinde değişiklikler yapılmış, “Tanımlar ve kısaltmalar”
başlıklı maddesinde değişiklikler yapılmış ve ‘Başvuru formu, TÜBİTAK, tamamlama
belgesi ve Değerlendirme komisyonu’ tanımları eklenerek değerlendirme komisyonuna
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) meclis veya sektör temsilcileri, Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) meclis veya sektör temsilcileri, Organize Sanayi Bölgeleri,
Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile kanunla kurulan vakıflar, dernekler
veya meslek odalarının yönetici veya temsilcileri arasından bir üye seçileceği ifade edilmiştir
ve “Destek unsurları”, “Destek şartları”, “Başvuru şekli ve tarihi”, “Ön değerlendirme”,
“Değerlendirme”, ”Makine ve teçhizat desteği”, “Kredi faiz desteği”, “İşletme gideri desteği”,
“Yatırım proje tutarını oluşturan harcama kalemleri”, “Desteklenmeyen harcamalar”,
“Yatırımın desteklendiği diğer kaynaklar”, “Sözleşme”, “Değişiklik talepleri ve mücbir
sebepler”, “Devir, satış, ihraç ve kiralama”, “İdari yaptırım”, “Yatırımı sonuçlandırma”,
“Ödemeler” ve “İzleme ve denetim yetkisi” başlıklı maddelerinde bazı değişiklikler
düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170408-2.htm

Mevzuat:
Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
8 Nisan 2017 Tarihli ve 30032 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
04/20170410.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170410.htm

Özet: Bu yönetmelik ile çevrenin korunmasını sağlamak üzere sürdürülebilir kalkınma ilkesi
doğrultusunda, çevre üzerinde önemli etkiler yapması beklenen plan/programların
hazırlanması ve onayı sürecine çevresel unsurların entegre edilmesi için uygulanan Stratejik
Çevresel Değerlendirme sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek
amaçlanmıştır ve yönetmelik atık yönetimi, balıkçılık, enerji, kıyı yönetimi, mekânsal
planlama, ormancılık, sanayi, su yönetimi, tarım, telekomünikasyon, turizm ve ulaştırma
sektörlerine ilişkin hazırlanan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2
listelerinde yer alan projeler için çerçeve oluşturan plan/programlara Stratejik Çevresel
Değerlendirme yapılması, yaptırılması, izlenmesi ve eğitim verilmesine ilişkin idari ve teknik
usul ve esasları kapsamaktadır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170408-3.htm

Mevzuat:
Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
8 Nisan 2017 Tarihli ve 30032 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
04/20170410.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170410.htm

Özet:
Bu yönetmelik ile Limanlar Yönetmeliğinin “Kılavuzluk ve römorkörcülük
hizmetleri”, “Kılavuz kaptan ve römorkör alınmasına ilişkin esaslar”, “Kılavuz kaptan alma
ve bırakma yerleri”, “Tehlikeli yüklerle ilgili bildirim yükümlülüğü”, “Disiplin ve DüzenGenel kurallar”, “Liman başkanlığının iznine tabi diğer hususlar”, “İdari yaptırımlar”,
“Tehlike oluşturan gemi ve deniz araçları” başlıklı maddelerinde ve “EK-1Liman
Başkanlıklarının Liman İdari Sahası Sınırı, Liman Sahası Sınırı, Demirleme Sahası Sınırı ve
Kılavuz Kaptan Alma İle Bırakma Yerleri Koordinatları”, “EK-2 Liman Başkanlıklarının
Liman İdari Sahası Sınırı, Liman Sahası Sınırı, Demirleme Sahası Sınırı Ve Kılavuz Kaptan
Alma İle Bırakılma Yerleri Haritaları”, “EK-3 Trafik Ayırım Düzeni Koordinatları” ve “EK-4
Trafik Ayırım Düzeni Haritaları” başlıklı eklerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170408-5.htm

Mevzuat:
Nükleer Tesislerde Yönetim Sistemi Yönetmeliği
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
8 Nisan 2017 Tarihli ve 30032 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
04/20170410.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170410.htm

Özet: Bu yönetmelik ile bir nükleer tesis kuran, işleten, işletmeden çıkaran veya kapatan
Kuruluşun kendi bünyesinde, güvenliği ön planda tutan, tüm yönetim seviyelerinde liderlik
yeteneklerinin geliştirildiği ve güçlü bir güvenlik kültürünü destekleyen bir yönetim sistemi
oluşturmasını, sürdürmesini ve sürekli iyileştirmesini sağlamaya yönelik temel gerekleri
düzenlemek amaçlanmıştır ve yönetmelik nükleer tesis kuran, işleten, işletmeden çıkaran veya
kapatan Kuruluşlara ve bu Kuruluşların nükleer tesise ilişkin tüm faaliyetlerine uygulanır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170408-5.htm

Mevzuat:
Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
8 Nisan 2017 Tarihli ve 30032 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
04/20170410.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170410.htm

Özet: Bu yönetmelik ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesinde
belirtilen yeraltı maden işyerlerinde kurulacak sığınma odalarına ilişkin usul ve esasları
belirlemek amaçlanmıştır ve tebliğ 6331 sayılı Kanun kapsamına giren yeraltı metal maden
işyerlerini kapsar.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170408-7.htm

