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Mevzuat:
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
08/20170818.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170818.htm

Özet:
Bu yönetmelik ile yıllık iznin en çok üçe bölünebileceği, bölümler halinde kullanılabilir
olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam
edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak
hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık
ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde
kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir
örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”
Ayrıca yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık izinleriyle ilgili olarak: “Yer altı işlerinde
çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.” İfadesi
eklenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170818-2.htm
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Mevzuat:
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
08/20170818.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170818.htm

Özet:
Bu yönetmelik ile “terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi” ibareleri
“Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar
Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken Terörle Mücadele Kanununun 21
inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde
yaralanan işçiyi” olarak değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170818-3.htm
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Mevzuat:
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
08/20170818.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170818.htm

Özet:
Bu tebliğ ile, 2009/8 sayılı tebliğde ayçiçek yağı ve aspir tohumu ve diğerlerini kapsayan
birim Cıf kıymet gösterir tablosunda değişiklikler düzenlenmektedir. Ayrıca tebliğe şu geçici
madde eklenmiştir.
Başlamış işlem
GEÇİCİ MADDE 3 – “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek
üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin
gümrük beyannamesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün
içerisinde tescil edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde,
bu maddenin yayımı tarihinden önceki Tebliğ hükümleri uygulanır.”
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170818-6.htm

