TOBB
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ

RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ
Mevzuat:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkârlar
Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
30 Kasım 2018 Tarihli ve 30611 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181130M1.htm
Özet:
Bu kanun ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmesi düzenlenmektedir;
“EK MADDE 1- Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için
görevinden ayrılan Birlik Başkanı ve Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile oda ve borsa
yönetim kurulu başkan ve üyeleri, aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde en geç
Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde eski
görevlerine dönebilirler. Bu süreçte, Birlik Başkanı ile oda ve borsa yönetim kurulu
başkanının yerine seçim yapılmaz; yönetim kurulu üyelerinin yerine ise yedek üye çağrılır.
Birlik Başkanı ile oda veya borsa yönetim kurulu başkanının eski görevlerine dönmeleri
için öngörülen sürenin sonuna kadar en yaşlı başkan yardımcısı, bunun yokluğunda en yaşlı
üye geçici olarak başkanlık görevini yürütür.
Ayrıca benzer sonuca ulaşan düzenleme Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları
Kanununda da düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181130M1-1.htm
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Mevzuat:
7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (a), (b),
(c) ve (e) Bentlerinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına
Dair Karar (Karar Sayısı: 405)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
30 Kasım 2018 Tarihli ve 30611 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181130M1.htm
Özet:
Bu karar ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası
araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan
ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar ve tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile
kurumların yurt dışında elde ettikleri bazı kazançların beyan edilebileceğine dair
yapılandırma sürelerinin uzatılması düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181130M1-2.pdf
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Mevzuat:
Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
1 Aralık 2018 Tarihli ve 30612 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/
12/20181203.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181203.htm
Özet:
Bu Yönetmelik ile ilgili mevzuatı kapsamında kurulacak olan organize sanayi bölgesi,
endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için kuruluş
sürecini hızlandırmak amacıyla önceden uygun alanları belirlemek ve bu alanlardan uygun
görülenlerin altyapılarının yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181201-1.htm

