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RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ
Mevzuat:
Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
25 Kasım 2016 Tarihli ve 29899 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161125M1.htm

Özet:
Bu Yönetmelik ile tüketicinin yüksek seviyede korunmasını sağlamak üzere bitkisel ve
hayvansal orijinli gıdalarda pestisit kalıntılarının maksimum limitlerine ilişkin uygulama usul
ve esaslar düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161125M1-1.htm
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Mevzuat:
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
26 Kasım 2016 Tarihli ve 29900 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
11/20161128.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161128.htm

Özet:
Bu karar ike kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda
ülkemizin mevcut durumunda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını
karşılayacak, arz güvenliği sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümü
gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı
olarak desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
Bu karar kapsamında proje bazlı olarak desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara uygun
görülen; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi veya istisnası,
sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği,
faiz desteği veya hibe desteği, sermaye katkısı, enerji desteği, kamu alım garantisi, yatırım
yeri tahsisi, altyapı desteği, kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer
kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı
düzenleme yapılması destek veya destekleri sağlanabileceği düzenlenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161126-1.pdf
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Mevzuat:
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 24)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
26 Kasım 2016 Tarihli ve 29900 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
11/20161128.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161128.htm

Özet:
Bu Tebliğ ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak
amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma
kararlarının duyurulması olup, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 56 ve
57 nci dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN ürünleri sınıflandırma
listelerini kapsamaktadır.
Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı
Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
geçerliliğini kaybedeceği düzenlenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161126-11.htm
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Mevzuat:
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Sayı: 2016/10)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
26 Kasım 2016 Tarihli ve 29900 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
11/20161128.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161128.htm

Özet:
Bu tebliğ ile 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:
Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar
%12,5
vadeli
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli
%8,5
%12,5
Müstakrizlerin fonları
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)
a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli
%24,5
b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli
%19,5
c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli
%14,5
ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli
%6,5
d) 5 yıldan uzun vadeli
%4,5
Aynı Tebliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası 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
b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler
c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler
ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler
d) 5 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161126-12.htm
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