
  TOBB 
TÜRKİYE 

               ODALAR VE BORSALAR  

                      BİRLİĞİ 

 
                    RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ 

 

 

../… 

 

 

 

Mevzuat:   

 Türkiye Cumhuriyeti ile Cibuti Cumhuriyeti Arasındaki Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe 

Girmesi Hakkında Karar 

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşmasının 

Onaylanması Hakkında Karar 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 3 Kasım 2016 Tarihli ve 29877 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/

11/20161103.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103.htm 

 

 

 Özet:   

Bu kararlar ile yukarıda yazılı olan anlaşmaların onaylanması kararlaştırılmıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103-2.pdf 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103-3.pdf 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103-2.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103-3.pdf
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Mevzuat:   

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 3 Kasım 2016 Tarihli ve 29877 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/

11/20161103.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103.htm 

 

 Özet:   

Bu Yönetmelik ile basit basınçlı kapların karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik 

gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşullarını ve piyasa gözetimi ve denetimi esasları 

düzenlenmektedir. Yönetmelik kapsamında yer verilen “Onaylanmış kuruluşlara ilişkin 

gereklilikler” başlığı altında hüküm altına alınan düzenlemeler kapsamında Uygunluk 

değerlendirme kuruluşunun, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesi için ulusal 

mevzuata uygun bir şekilde kurularak tüzel kişiliği haiz olması gerekliliği vurgulanarak 

Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, uygunluk değerlendirmesi hizmeti sunacağı işletme 

veya değerlendireceği kap ile herhangi bir bağı olmayan bağımsız ve üçüncü taraf niteliğinde 

olması gerekir. Değerlendirmesini yaptığı kabın tasarımı, imalatı, tedariki, montajı, kullanımı 

veya bakımında yer alan işletmeleri temsil eden sanayi, ticaret ve meslek odası, birliği veya 

derneği veya mesleki federasyona bağlı bir kuruluş, bağımsız olduğunu ve herhangi bir çıkar 

çatışmasının bulunmadığını kanıtlaması kaydıyla üçüncü taraf kuruluş olarak 

değerlendirilebileceği hükmüne yer verilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103-19.htm 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103-19.htm


 

 

 

 

 

 

Mevzuat:   

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri 

No: 2) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 3 Kasım 2016 Tarihli ve 29877 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/

11/20161103.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103.htm 

 

 Özet:   

 Bu Tebliğ ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu 

maddesinin on yedinci fıkrasında, Bakanlar Kurulu’na Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit 

ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma yetkisine istinaden açıklamalar düzenlenmektedir. 

Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip 

edilen alacaklardan bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kesinleşmiş alacaklar, 

kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, matrah ve vergi artırımı ve vergi usul 

kanundan doğan ve yapılandırılacak alacaklar için kanunda yer alan başvuru süreleri 25 

Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır. Ancak, bu hükümler kapsamında 

yapılacak ilk taksit ödemelerinde herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmadığından, ilk 

taksit ödemelerinin Kanunda belirlenen süre (30 Kasım 2016 tarihine kadar bu tarih dahil) 

içerisinde yapılması gerekmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103-22.htm  
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