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Mevzuat:
Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
23 Mayıs 2018 Tarihli ve 30429 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/
05/20180523.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180523.htm
Özet:
Bu yönetmelik ile birbirine bitişik ve/veya yakın maden sahalarında tek başına yapılan maden
işletme faaliyetlerinin; çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli
işletilmesi ve benzeri sebeplerden dolayı oluşturduğu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması
amacıyla yapılacak proje ve planlama çerçevesinde maden bölgesinin ilan edilmesine, bu
ruhsatların yeni ruhsatta birleştirilerek oluşturulacak maden bölgesinde ortak proje
kapsamında maden işletme faaliyetlerinde bulunulmasına, aynı grup ruhsatlar için maden
bölgesinin oluşturulması amacıyla ruhsatların birleştirilmesi, taksiri, iptali, ihale edilmesi,
yeniden ruhsatlandırılması, ruhsatlardaki yatırım giderlerinin belirlenmesi ve ödenmesine,
maden bölgesi içerisinde yer alacak ruhsatların maden rezervlerinin ve kurulacak tüzel
kişilikte bu ruhsat sahiplerinin rezervlerine göre hisse paylarının hesaplanmasına, bir veya
birden fazla il sınırına giren maden bölgeleri komisyonu oluşturulması, toplanması, çalışma
süresi, görev ve yetkileri, maden bölgelerindeki faaliyetlerin incelenmesi, kontrol edilmesi ve
denetlenmesine, ve şehirleşme, çevresel ve benzeri etkiler dikkate alınarak bazı alanlardaki I.
Grup ve II. Grup (a) bendi maden ruhsatlarının bir proje ve plana göre taşınmasına, taşınacak
ruhsatların rezervlerinin hesaplanmasına ilişkin hususlar düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180523-2.htm
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Mevzuat:
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/9)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
23 Mayıs 2018 Tarihli ve 30429 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/
05/20180523.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180523.htm
Özet:
Bu Tebliğ ile gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın
(transmisyon kolanlarının) (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim
kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim
uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180523-5.htm
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Mevzuat:
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
23 Mayıs 2018 Tarihli ve 30429 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/
05/20180523.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180523.htm
Özet:
Bu Tebliğ ile Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük
Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idaresince
vize edilen A.TR Dolaşım Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilecek kişi, kurum, kuruluşların belirlenmesi
ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların tespiti düzenlenmektedir. Bu
kapsamda belgelerin basım, dağıtım, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin olarak Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)
ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ayrı ayrı yetkilendirilmesi düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180523-6.htm
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Mevzuat:
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 149)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
23 Mayıs 2018 Tarihli ve 30429 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/
05/20180523.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180523.htm
Özet:
Bu Tebliğ ile menşe ispat belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilecek kişi, kurum ve kuruluşların
belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların tespit edilmesi
düzenlenmektedir. Bu kapsamda menşe ispat belgelerinin ilgili mevzuatla belirlenen form ve
niteliklere uygun olarak ve seri numaraları verilerek basılması ve ihtiyaca göre dağıtılması
hususlarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ayrı ayrı yetkilendirilmesi
düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180523-7.htm
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