
  TOBB 
TÜRKİYE 

               ODALAR VE BORSALAR  
                      BİRLİĞİ 

 
                    RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ 

 
 

Mevzuat:    

Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2019) ile İlgili 
04/07/2017 Tarihli ve 2017/22 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

7 Temmuz 2017 Tarihli ve 30117 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170707M1.htm       

 

Özet:   

Bu karar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ile çalışma hayatının tüm paydaşlarının ortak mutabakatı ile 
hazırlanan ekli “Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-
2019)”nın kabulüne, karar verilmiştir. Bu karar kapsamında, temel politika eksenleri 
eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, işgücü piyasasında güvence ve esnekliğin 
sağlanması, özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması, istihdam sosyal 
koruma ilişkisinin güçlendirilmesi olarak düzenlenmektedir. Ayrıca, büyüme 
potansiyeli yüksek, istihdam esnekliği yüksek olan ve 2023 hedefleri kapsamında 
eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, işgücü piyasasında güvence ve esnekliğin 
sağlanması, özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması, istihdam sosyal 
koruma ilişkisinin güçlendirilmesi ve önemi artıracak ve büyüme potansiyelinin 
kullanılabileceği sektörler olarak seçilen bilişim, finans, inşaat, sağlık ve turizm ve 
istihdam kapasitesi yoğun, ekonomik büyüme sürecini önemli ölçüde destekleyen 
emek yoğun tarım ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinde istihdam stratejileri 
geliştirilmesi düzenlenmektedir. Bu karar kapsamında TOBB inşaat sektöründe her 
düzeyde çalışanlar için eğitim ihtiyaç analizi yapılması görevini üstelenmesi 
düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170707M1-1.pdf  
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Mevzuat:   

Yalnız Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum 
Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatından Kalan Tarife Kontenjanlarının 
Dağıtılması Hakkında Tebliğ 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

8 Temmuz 2017 Tarihli ve 30118 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
07/20170710.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170710.htm  

 

Özet:   

Bu tebliğ ile Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 
Karar uyarınca, yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız 
titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanının 
dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemek amaçlanmakta olup 
ayrıca söz konusu tebliğde tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı, dağıtım, ithal lisansına 
ilişkin esaslar, gümrük idaresince yapılacak işlemler, ithal lisansı devri, ithal lisansının 
revizesi, yetki ve revize bulunmayan hallere ilişkin değişiklikler düzenlenmektedir.  

                     http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170708-4.htm  
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Mevzuat:   

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına 
İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

9 Temmuz 2017 Tarihli ve 30119 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
07/20170710.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170710.htm  

 

Özet:   

Bu karar ile ilgili kararın   “Dolaşım belgelerinin vize edilmesi” başlıklı 10. Maddesinin ilk 
fıkrası değiştirilerek değişiklikten sonra gümrük idarelerinin vizeye ayrılmış olan bölüme 
gümrük beyannamesinin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık posta adresini, yazı makinesi 
veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen 
göstererek yazacağına ve idarenin okunabilir mührü veya kaşesi ile işlemi gerçekleştiren 
görevliye ait kaşeyi basarak, tarih ve imza atmak suretiyle vize işleminin tamamlanacağı 
düzenlenmektedir. Ayrıca ilgili kararın  “Teknik nedenlerle A.TR dolaşım belgesinin reddi” 
başlıklı 14. Maddesinde teknik nedenlerle kabul edilmeyen A.TR Dolaşım Belgeleri sonradan 
düzenlenebilen hallerinde değişiklikler düzenlenmekte olup ayrıca  “ Sonradan kontrol 
işlemleri” başlıklı 30. Maddede değişiklik yapılıp Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca A.TR 
Dolaşım Belgelerinin kontrol talebinin nasıl yapılıp onaylanacağıyla ilgili değişiklik 
düzenlenmektedir. Ayrıca   “Sonradan kontrol talebinin incelenmesi” başlıklı 31. Maddede de 
değişiklik yapılarak  değişiklikten önce okunabilir mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle 
onaylanırken değişiklikten sonra imzalanabilir ve idarenin  okunabilir mührü veya kaşesi ile 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170710.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170710.htm�
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işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşe uygulanmak suretiyle onaylanacağı düzenlenmektedir. 
Ayrıca aynı kararın 37. Maddesinde değişiklikten önce başlığı “ mühür ve adreslerin 
iletilmesi” iken değişiklikten sonra başlığı “ mühür, kaşe ve adreslerin iletilmesi” olarak 
değiştirilip içeriğinde değişiklikler düzenlenmektedir. Aynı kararın  “Gümrük idarelerince 
INF 4 bilgi formunun onaylanması” başlıklı 75. Maddesinde değişiklikler düzenlenerek 
değişiklikten sonra  Gümrük idaresi, başvuruya ekli kanıtlayıcı belgeleri, kendi kayıtlarını ve 
gerektiğinde firma kayıt ve belgelerini inceler ve tedarikçi beyanının doğru olup olmadığını 
belirterek kontrol sonucuna göre kaşe koymak suretiyle de üç ay içinde tamamlanacağı 
düzenlenmektedir. 

                        http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-1.pdf  

Mevzuat:   

Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından 
Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

9 Temmuz 2017 Tarihli ve 30119 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
07/20170710.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170710.htm  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-1.pdf�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170710.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170710.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170710.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170710.htm�


 

 

../…      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özet:   

Bu karar ile Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim 
Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu 
Kararının mühür ve adreslerin iletilmesi başlığını taşıyan 31 inci maddesinin birinci fıkrasına 
ve aynı maddenin ikinci fıkrasına yer alan EUR.1 belgelerinde bulunacak mühürlerin yanı sıra 
kaşelerin de eklenmesi düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-2.pdf 

Mevzuat:   

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın 
Menşeinin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

9 Temmuz 2017 Tarihli ve 30119 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
07/20170710.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170710.htm  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-2.pdf�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170710.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170710.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170710.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170710.htm�


 

 

../… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özet:   

Bu karar ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak 
Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın mühür örnekleri ve adreslerin iletilmesi başlığını 
taşıyan 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasına  alan EUR.1 belgelerinde bulunacak mühürler 
veya kaşeler ibaresinin eklenmesi  düzenlemektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-3.pdf  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-3.pdf�


Mevzuat:  Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı ; D-8 Üyesi Devletler Arasında 
Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki ;İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı; 
Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı; Türkiye Cumhuriyeti ile İran 
İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki ;Türkiye – Malezya 
Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki ; Türkiye – Moldova Serbest Ticaret Anlaşması 
Çerçevesindeki ; Türkiye - Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon 
Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

9 Temmuz 2017 Tarihli ve 30119 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
07/20170710.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170710.htm  

 

Özet:  Yukarıda sayılan yönetmelikler ile Müsteşarlık ifadelerinin Bakanlık ifadesi olarak 
değiştirilmesi,  Gümrük idareleri, Menşe İspat Belgesindeki (veya Dolaşım Belgesindeki) (11) 
numaralı vize kutusuna; gümrük beyannamesinin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık 
posta adresini, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek 
şekilde olmasına özen göstererek yazar ve idarenin okunabilir mührü veya kaşesi ile işlemi 
gerçekleştiren görevliye ait kaşeyi basarak, tarih ve imza atmak suretiyle vize işlemini 
tamamlayacağı, ayrıca ilgili yönetmeliklerin Teknik nedenlerle EUR.1 dolaşım belgesinin 
reddi başlıklı maddelerinde değişiklikler düzenlenerek değişiklikten sonra teknik nedenlerle 
reddedilen hallere kaşelenmemesi veya yeni bir kaşe olması ibarelerinin eklenmesi,  ilgili 
yönetmeliklerin “ Mühür ve Adreslerin İletilmesi” başlıklı maddeleri “ mühür, kaşe ve 
adreslerin iletilmesi” olarak değiştirilip içeriğinde değişiklikler düzenlenmektedir. Ayrıca 
değişiklikten sonra onaylama işlemlerinde işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşenin de 
uygulanması düzenlenmektedir. 

                     http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-4.htm  

                     http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-5.htm  
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Mevzuat:   

Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak 
İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

9 Temmuz 2017 Tarihli ve 30119 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
07/20170710.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170710.htm 

 

 Özet:  

Bu yönetmelik ile ilgili yönetmeliğin “ EUR.1 Dolaşım Belgelerinin vize edilmesi” başlıklı 
onuncu maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilerek değişiklikten sonra idarenin okunabilir 
mührü veya kaşesi ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşeyi basarak, tarih ve imza atmak 
suretiyle vize işlemini tamamlanacağı düzenlenmektedir. 

                  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170709-13.htm 
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