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RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ

Mevzuat:
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
25 Ağustos 2016 Tarihli ve 29812 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
08/20160825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825.htm

Özet:
Bu kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa
“Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi” başlıklı ek madde
eklenmiştir. Bu ek madde ile temel olarak; Türk vatandaşı veya çıkma izni almak suretiyle
Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler kapsamında olup kırk beş yaşını doldurmamış olanlar
işverenleri tarafından bir emeklilik sözleşmeyi ile emeklilik planına dahil edileceği; Bakanlar
Kurulunun bu madde uyarınca emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanlarının
uygulama esaslarını belirlemeye yetkili olduğu düzenlenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825-4.pdf

../…

Mevzuat:
Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
25 Ağustos 2016 Tarihli ve 29812 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
08/20160825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825.htm

Özet:
Bu yönetmelik ile “Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi
Hakkında Yönetmelikte” bir takım değişiklikler düzenlenmiştir. Yapışan değişikliklerle;
“Hizmet sunucusu, elektronik veri seti ve mali tablolarını elektronik ortam üzerinden
Müsteşarlığa gönderir. Aktüerya raporları ise, hizmet sunucusu tarafından yetki verilmiş
aktüer tarafından elektronik veya mobil imza ile imzalanmak suretiyle Müsteşarlığa iletilir.
Müsteşarlık, emeklilik taahhüt tipi, üye sayısı, taahhüt büyüklüğü vb. hususları dikkate alarak,
söz konusu bilgi ve belgelerin içeriği ile gönderim süre ve tarihlerini, hizmet sunucusunun
aktüeryal denetim açısından önemine göre belirler; gerekli görülmesi halinde söz konusu bilgi
ve belgelerin gönderim sıklığını farklılaştırabilir.” hükmü düzenlenmiş, emeklilik planının
düzenlenmesi ve sonlanmasına dair düzenlemeler yapılmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825-6.htm

../…

Mevzuat:
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
25 Ağustos 2016 Tarihli ve 29812 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
08/20160825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825.htm

Özet:
Bu yönetmelik ile Özel Hastaneler Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu
yönetmeliğe göre; özel hastanelerin en az yüz yataklı olma şartı getirilmiş, ancak Bakanlık
izni olması halinde yüz yatak altındaki hastanelere izin verilebileceği düzenlenmiştir, hastane
personeli ve sair bir takım konularla ilgili değişiklikler yapılmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825-7.htm

../…

Mevzuat:
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
25 Ağustos 2016 Tarihli ve 29812 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
08/20160825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825.htm

Özet:
Bu yönetmelik ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır ve
ticari faaliyetle uğraşan mükelleflere yönelik şu hükümler yönetmeliğe eklenmiştir:
“Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi
mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibarıyla başlar ve
vergi mükellefinin işe başlamaya ilişkin yoklama dahil tüm işlemlerinin gerçekleştirildiği
veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununca vergi incelemeye yetkili olanlarca düzenlenen
raporların ya da vergi mükellefiyeti tesisi ile ilgili mahkeme kararının uygulanmak üzere ilgili
vergi dairesine gönderildiği tarihten itibaren iki ayı geçmemek üzere, vergi mükellefiyeti
işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarihten (vergi mükellefiyeti işlemlerinin tamamlanması
akabinde, vergi dairesince bilgisayar sistemine girildiği tarih) itibaren vergi dairelerince, bu
madde kapsamında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı
çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş
tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilir.” ve
“Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi
mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin sona erdiği tarih itibarıyla sona erer
ve vergi mükellefinin işi terke ilişkin yoklama veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununca vergi
incelemeye yetkili olanlarca düzenlenen raporların ya da vergi mükellefiyetinin
sonlandırılmasıyla ilgili mahkeme kararının uygulanması da dahil tüm işlemlerinin vergi
dairesince iki ayı geçmemek üzere tekemmül ettirildiği tarihten (vergi mükellefinin işi terk
işlemlerinin, tamamlanması akabinde, bilgisayar sistemine girildiği tarih) itibaren vergi
dairelerince ve sigortalılarca”
hükümleri düzenlenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825-9.htm

../…

Mevzuat:
6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin
Tebliğ
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
25 Ağustos 2016 Tarihli ve 29812 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
08/20160825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825.htm

Özet:
Bu Tebliğin amacı; 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458
sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen
gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının
3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu
tebliğde kesinleşmiş alacakların hangi durumlarda tahsillerinden vazgeçileceği,
kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları, itiraz veya temyiz aşamasında
bulunan alacaklar, kesinleşmemiş idari para cezaları tahsillerinden hangi hallerde
vazgeçileceği düzenlenmiştir. Buna ilişkin başvuruların ne şekilde yapılacağı ve bazı sair
düzenlemeler yapılmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825-13.htm

../…

Mevzuat:
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
25 Ağustos 2016 Tarihli ve 29812 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
08/20160825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825.htm

Özet:
Bu tebliğ ile emlak vergisine esas olmak üzere 2017 yılında uygulanacak bina metrekare
normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu
Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edileceği tebliğ edilmiştir.
Tebliğ ekine: “ http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825-14-1.pdf “ linkinden
erişilebilir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825-14.htm

../…

Mevzuat:
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
25 Ağustos 2016 Tarihli ve 29812 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
08/20160825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825.htm

Özet:
Bu tebliğ ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler
yapılmış, iş yeri hekimlerine ilişkin; ““İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet
veren ortak sağlık birimleri, özel poliklinikler ile “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında
Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimler tarafından verilen sağlık
hizmetleri için Kurumdan herhangi bir ücret talep edilemez.” şeklinde değişiklik hükme
bağlanmıştır ve tebliğ ile bazı sair değişiklikler hükme bağlanmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825-15.pdf

