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RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ

Mevzuat:
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No:
56)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170729M1.htm
Özet:
Bu tebliğ ile bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını
uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca
uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını teminen ilgili tebliğin Ekindeki Büyük ve Orta
Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının (BOBİ FRS) yürürlüğe konulması
amaçlanmakta olup ayrıca bu tebliğde BOBİ FRS’yi uygulayacak işletmeler, BOBİ FRS ve
TFRS arasında geçiş, Büyük işletme, Büyük işletme tanımına ilişkin geçiş hükümleri, Kıdem
tazminatına ilişkin geçiş hükümleri ile ilgili maddeler düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170729M1-1.htm
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Mevzuat:
Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
07/20170731.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731.htm

Özet:
Bu karar ile GTP numarası 10.01 olan buğday ve nohut için 750.000 ton ve GTP numarası
10.03 olan arpa için 700.000 ton tarife kontenjan miktarı tarife kontenjan dönemi sonu
31/5/2018, GTP numarası 10.05 olan mısır için 700.000 ton tarife kontenjan miktarı tarife
kontenjan dönem sonu 31/7/2018 ve 10.06 olan pirinç için 100.000 ton tarife kontenjan
miktarı tarife kontenjan dönemi sonu 31/8/2018 ve uygulanacak gümrük vergisi oranı %0
olmak üzere açılması düzenlenmekte olup ayrıca bu kararda gümrük vergisi, ithal lisansı ve
diğer maddeler ile ilgili maddeler düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170729-7.pdf
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Mevzuat:
Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
07/20170731.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731.htm
Özet:
Bu karar ile GTP numarası 01.02 olan canlı büyükbaş hayvanlar için 500.000 baş tarife
kontenjan miktarı, GTP numarası 01.04 olan canlı koyun ve keçiler için 475.000 baş tarife
kontenjan miktarı, GTP numarası 02.01 olan büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş)
75.000 ton tarife kontenjan miktarı tarife kontenjan dönemi sonu 31/12/2018 ve GTP
numarası 0201.20.20.00.00 olan çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) 20.000 ton tarife
kontenjan miktarı tarife kontenjan dönemi sonu 31/12/2017 ve uygulanacak gümrük vergisi
oranı %0 olmak üzere açılması düzenlenmekte olup ayrıca bu kararda gümrük vergisi, ithal
lisansı, diğer mevzuat ile ilgili maddeler düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170729-8.pdf
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Mevzuat:
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
07/20170731.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731.htm

Özet:
Bu karar ile elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve incinin Borsa İstanbul
A.Ş.’de işlem görmek üzere kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine
göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranının %0 olarak tespit
edilmesi düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170729-9.pdf
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Mevzuat:
Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararları
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
07/20170731.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731.htm

Özet:
Bu Karar ile ilgili mevzuat uyarınca açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, Ankara Batı
Cumhuriyet Başsavcısı Şaban YILMAZ’ın atanması ve açık bulunan Müsteşar
Yardımcılığına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Cengiz ÖNER’in
atanması düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170729-17.htm
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Mevzuat:
On Birinci Kalkınma Planı Hazırlıkları ile İlgili 2017/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
07/20170731.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731.htm

Özet:
Bu Genelge ile 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planının hazırlık
çalışmaları başlatılmış olup odak noktası kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanları ve bunlara
ilişkin hedef ve stratejileri de ortaya koyacak temel politika belgesi olacaktır. Plan
kapsamında alınacak tedbirlerle bir yandan milli gelirin artırılması, bir yandan da yaratılan
hasılatın toplum kesimleri ve bölgeler arasında daha dengeli bir biçimde paylaşılması
sağlanacaktır. On Birinci Kalkınma Planının hazırlık çalışmaları sırasında ülkemizin gelişme
potansiyeline sahip olduğu alanlar ile bu alanların değerlendirilmesine yönelik öneriler
kapsamlı ve ayrıntılı şekilde tartışılacaktır. Plan hedeflerinin toplumun tüm kesimlerince
sahiplenilerek hayata geçirilebilmesi için On Birinci Kalkınma Planı hazırlıklarına mümkün
olduğunca geniş bir katılım sağlanması büyük önem taşımaktadır. Kalkınma Planının hazırlık
sürecinin önemli unsurlarından birisini Özel İhtisas Komisyonları oluşturmaktadır. Kalkınma
Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum
temsilcileri ile akademik çevrelerin bir araya geldiği bu komisyonların çalışmalarından elde
edilen sonuç, değerlendirme ve öneriler Plan hazırlıklarına katkı sağlamaktadır. Bu Genelge
kapsamında, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan On Birinci Kalkınma
Planı hazırlık çalışmaları ile bu kapsamda kurulacak özel ihtisas komisyonları ve çalışma
gruplarına bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek, katkı ve yardımın
sağlanmasının gerekliliği düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170729-16.pdf

Mevzuat:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 7205-1 Sayılı Kararı
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
07/20170731.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731.htm

Özet:
Bu Karar ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında, ithal edilecek LPG’nin ihtisas
gümrüklerindeki laboratuvarlarda kararın ekinde belirtilen analizlerin yapılmasına, yurtiçi
piyasaya arz edilen LPG’nin ürünün niteliğine göre yürürlükteki tüm teknik düzenlemelere
uygun olmasına, yurtiçi piyasada LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olup olmadığının
tespiti amacıyla alınacak numunelerin, yürürlükteki numune alma standartlarına uygun bir
şekilde LPG’nin depolandığı millileştirilmiş ürün tanklarından ve sonraki ikmal noktalarından
alınmasına karar verilmesi düzenlenmektedir. Ayrıca bu Karar ile, EPDK’nın 505 sayılı
gümrük laboratuvarlarında LPG’nin niteliğinin belirlenmesi için yapılacak işlem ve analizler
tablosuna dair kararın yürürlükten kaldırılması düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170729-14.pdf
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Mevzuat:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 7209 Sayılı Kararı
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
07/20170731.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731.htm

Özet:
Bu Karar ile EPDK’nın Ar-Ge Usul ve Esaslarını düzenlediği 5036 sayılı kararındaki Ar-Ge
faaliyeti için yapılan genel harcamalara ve Ar-Ge projelerine yapılan başvurulara ilişkin
hükümlerde değişiklik yapılması düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170729-15.pdf
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