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Mevzuat:   

2016/9595 Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

11 Ocak 2017 Tarihli ve 29945 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170111.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm 

 

  

Özet:  Bu karar ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında 
Karar çerçevesinde, çelik telleri üretimlerinde girdi olarak kullanılan sanayiciler tarafından 
ithal edilmek üzere, gümrük tarife istatistik pozisyonu(G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyaların 
gösterilen miktarlarda, ilave gümrük vergisi ile tarife kontenjanı düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111-6.pdf 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111-6.pdf�
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Mevzuat:   

2016/9596 Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Karar 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

11 Ocak 2017 Tarihli ve 29945 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170111.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm 

 

  

Özet:  Bu karar ile Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemek amaçlanmıştır. Bu karar, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; imalat sanayii 
ile çağrı merkezi ve veri merkez, yeni yatırım projeleri ile imalat sanayiinde yer alan yarım 
kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye 
geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin 
yeniden ekonomiye kazandırılması için sağlanacak yatırım ve işletme dönemi desteklerini 
kapsamakta ve cazibe merkezleri programı kapsamını düzenlemektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111-7.pdf 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111-7.pdf�
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Mevzuat:   

2016/9647 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

11 Ocak 2017 Tarihli ve 29945 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170111.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm 

 

  

Özet:  Bu karar ile 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat 
Rejimi Kararına ekli II sayılı listede (çoğu kozmetik ve mobilya eşyaları) yer alan ve ekli 
tabloda gümrük tarifeleri pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen maddeler ithalatında ilave 
gümrük vergisi alınacağı düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111-8.pdf 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111-8.pdf�


 

 

 

 

Mevzuat:   

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Sayı: 2017/2) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

11 Ocak 2017 Tarihli ve 29945 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
01/20170111.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm 

 

  

Özet:  Bu tebliğ ile 28863 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ(Sayı:2013/15)’in 6 ıncı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir: 

Mevduat/katılım fonu(yurt dışı bankalar mevduat/katılım fonu hariç)  
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli  %12 
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %8 

Müstakrizlerin fonları  
Diğer yükümlülükler ( yurt dışı bankalar mevduat/katılım fonu dâhil)  

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli %24 
b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli %19 
c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli %14 

      ç)   5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli %6 
d) 5 yıldan uzun vadeli %4 

Aynı tebliğin geçici 6 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(1) 28/8/2015 tarihi itibarıyla mevcut olan mevduat/katılım fonu dışı yabancı para 
yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları vadeleri sonuna kadar aşağıdaki gibidir: 

a)1 yıla kadar  (1 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler %19 
b)2 yıla kadar  (2 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler %13 
c)3 yıla kadar  (3 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler %7 
ç)5 yıla kadar  (5 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler %6 
d)5 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler %5 

Bu tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı yürütecektir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111-4.htm 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170111-4.htm�


 

 

 

 


