
  TOBB 
TÜRKİYE 

               ODALAR VE BORSALAR  
                      BİRLİĞİ 

 
                    RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               ../… 

Mevzuat:   

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

10 Haziran 2017 Tarihli ve 30092 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170612.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170612.htm 

 

 Özet:   

Bu tarife ile icra dairelerince haczedilen ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve 
garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret hususunda bu Tarife hükümleri 
uygulanacağı düzenlenmekle birlikte muhafaza ücretinin nasıl hesaplanacağı, muhafaza 
ücretini azami haddi, muhafaza avansının alınması ile ilgili maddeler düzenlenmektedir. 

                http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170610-16.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170612.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170612.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170612.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170612.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170610-16.htm�


 

 

 

 

                                                                                                                                                                              ../… 

 

 

Mevzuat:   

Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5) 

 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

10 Haziran 2017 Tarihli ve 30092 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170612.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170612.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile söz konusu tebliğin “ Yerli Katkı Oranı” başlıklı beşinci maddesinin üçüncü 
fıkrasında değişiklik düzenlenmektedir; bu değişikliğe göre yurt içinden temin edilen malların 
ithal olup olmadığı hususunda menşe kontrolü yapılacağı, eğer ithal ise, ithal girdi 
hesaplamasına dahil olacağı; eğer girdi sanayi sicil belgesine sahip bir işletme tarafından 
üretilmiş ve sanayi sicil belgesinin üretim konusu bölümünde yer almışsa yerli girdi 
hesaplamasına dahil olacağı düzenlenmiştir.  

Aynı tebliğin “  Yerli malı belgesi” başlıklı altıncı maddesinde değişiklik yapılmış olup ilgili 
maddenin birinci fıkrasındaki değişiklikten sonra;  düzenlenen yerli malı belgesinin TOBB 
veya TESK tarafından elektronik ortamda kontrol edileceği ve uygun bulunan yerli malı 
belgesinin ilgili oda/borsa tarafından onaylanacağı düzenlenmektedir. Ayrıca ilgili maddenin 
beşinci fıkrasında da değişiklik yapılmış olup değişiklikten sonra yerli malı belgelerine ilişkin 
bilgilerin, TOBB ve TESK tarafından hazırlanan ve web üzerinden erişim sağlanabilen bir 
veri tabanında tutulacağı ve hazırlanan veri tabanının, TOBB ve TESK tarafından Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının erişimine sunulacağı düzenlenmektedir. 

                   http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170610-17.htm 
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Mevzuat:   

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(İhracat: 2017/6) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

10 Haziran 2017 Tarihli ve 30092 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170612.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170612.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne geçici 29 uncu maddeden 
sonra gelmek üzere “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre 
başvuruları” başlıklı geçici madde 30 eklenmesi düzenlenmektedir.  Söz konusu geçici 
maddede;  maddenin yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz 
kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine bu Tebliğ ile 
sağlanan ek sürelerden faydalanmak amacıyla, bu Tebliğde belirtilen süreler içinde başvuruda 
bulunamamış veya başvuruda bulunmakla birlikte başvuruları reddedilmiş olan firmaların, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içinde elektronik ortamda 
Bakanlığa/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurmaları kaydıyla bu Tebliğ kapsamında 
belirtilen ek sürelere ilişkin talepleri değerlendirmeye alınacağı düzenlenmektedir. 

                  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170610-19.htm 
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