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Mevzuat:   

Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik  

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmi Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170622.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622.htm  

 

Özet:  Bu Yönetmelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca uygulanan nakdi 
düzenli sosyal yardım programlarından yararlananların istihdam edilmesi halinde verilecek 
sigorta prim desteği ile çalışabilir durumda olanların işe veya mesleki eğitime 
yönlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır. İlgili Yönetmelik 
nakdi düzenli sosyal yardımlardan yararlanan ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz 
çalışabilir durumda olan kişileri kapsamaktadır. Yönetmelik kapsamında, sigorta primi 
desteğinden yararlanma şartları, sigorta primi desteğinin uygulanması, sigorta primi 
desteğinin işleyişi, başvuru şekli, ödeme ve İŞKUR’a kaydedilecek kişiler düzenlenmektedir. 
Ayrıca, çeşitli ve son hükümler başlığı altında desteğin uygulanmayacağı hallere ilişkin 
hükümler yer almaktadır.  

               http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-1.htm  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-1.htm�


 



../… 

 

Mevzuat:   

-Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli,  
-Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı, 
-Bosna ve Hersek Menşeli,  
- Fas Krallığı Menşeli, 
-Gürcistan Menşeli,  
-İran İslam Cumhuriyeti,  
-Makedonya Cumhuriyeti Menşeli,  
-Moldova Cumhuriyeti Menşeli,  
-Morityus Cumhuriyeti Menşeli,  
-Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli,  
-Şili Cumhuriyeti Menşeli,  
-Tunus Cumhuriyeti Menşeli,  
-Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli,  
 Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin 
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler 
Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmi Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170622.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622.htm  

 

 Özet:   

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-8.htm 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-9.htm 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-10.htm 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-11.htm 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-12.htm 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-13.htm 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-14.htm 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-15.htm 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-16.htm 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-17.htm 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-18.htm 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-19.htm 
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Mevzuat:   

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ  

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmi Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170622.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622.htm  

 

 Özet:  Bu Tebliğ ile gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tabloda tanımı belirtilen 
bazı eşyaların  ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.   

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-20.htm  
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Mevzuat:   

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

22 Haziran 2017 Tarihli ve 30104 Sayılı Resmi Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170622.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622.htm  

 

 Özet: 

  Bu Tebliğ ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer 
Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan “(4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlar 
hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.  Aynı tebliğde “Öte yandan, iade hakkı tanınan 
işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara 
mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu 
sonucuna göre yapılır. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına 
intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS 
sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine 
getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.” paragrafının eklenmesi 
düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170622-22.htm  
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