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Mevzuat:   

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

21 Eylül 2016 Tarihli ve 29834 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
09/20160921.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921.htm  

 

 Özet:   

Bu yönetmelik ile ilgili yönetmeliğinin 1 inci maddesi şu şekilde değiştirilmiş; “Bu 
Yönetmeliğin amacı, umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu 
taşıma araçlarında erişilebilirliğin izleme ve denetimini yapacak olan komisyonların teşkili, 
çalışma usul ve esasları ile idari para cezalarının uygulanmasına ve genel bütçeye gelir 
kaydedilen idari para cezası tutarlarının kullanımına ilişkin hususları belirlemektir.” Bu 
yönetmelikte erişilebilirlik belgesi adında bir belge düzenlendiği ve bu belgenin 
standartlarının TSE tarafından belirlenip, belgenin valiliklerden alınabileceği ve bazı sair 
hususlar düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921-1.htm  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921-1.htm�
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Mevzuat:   

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

21 Eylül 2016 Tarihli ve 29834 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
09/20160921.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921.htm  

 

 Özet:   

Bu yönetmelik ile ilgili yönetmeliğin atık yönetimi ile ilgili dipnotlarında çevresel gürültülü 
çevre izninden muaf olan tesisler, hava emisyonu konulu çevre izninden muaf olan tesisler, 
gemi geri dönüşüm tesisleri, atık akümülatör ara depolama tesisleri ve ömrünü tamamlamış 
lastik arar depolama tesisleri ve ileri termal işlem tesislerine eklemeler düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921-2.pdf 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921-2.pdf�


 

 

 

 

 

 

Mevzuat:   

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Tebliğ  

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

21 Eylül 2016 Tarihli ve 29834 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
09/20160921.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921.htm  

 

  

Özet:   

Bu Tebliğin ile 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep 
Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca sebze 
ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde kullanılacak olan künyelere ilişkin usul ve 
esasları ve künye belgelerinin şekline ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 
Künyenin tanımı tebliğ içerisinde şu şekilde yer almaktadır; “Malların üretim yerini, cinsini, 
miktarını, hangi üretici ve işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlık ile 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygun görülecek diğer hususları ihtiva eden 
barkodlu etiketi veya bu bilgileri içeren belge.”  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921-7.htm  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921-7.htm�

