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Mevzuat:  

Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü  Hakkında Yönetmelik 
 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 29 Eylül 2016 Tarihli ve 29842 Sayılı Resmî Gazete  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
09/20160929.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm 

 

 

 Özet:   

Bu Yönetmelik ile kenevire bağlı uyuşturucu madde üretiminin engellenmesinin sağlanması 
için izinli kenevir yetiştiriciliğine ve izinsiz kenevir yetiştiriciliğine dair yapılacak işlemlere 
ilişkin  usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-3.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-3.htm�
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Mevzuat: 

Antepfıstığı Lisanslı Depo Tebliği 

 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 29 Eylül 2016 Tarihli ve 29842 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
09/20160929.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm 

 

Özet: 

Bu Tebliği ile standartları belirlenen antepfıstığının emniyetli ve sağlıklı koşullarda 
depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlama 
hususundaki esaslar düzenlenmiştir. Tebliğde borsa tanımına yer verilerek “aralarındaki 
sözleşme çerçevesinde lisanslı depo işletmesince düzenlenen ürün senetlerinin kota ettirildiği, 
alım satımının yapıldığı ve hareketlerinin kontrol ve takip edildiği ürün ihtisas borsasını veya 
ürün senedi alım satımı konusunda yetkili kurumun ticaret borsası” olduğu belirtilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-4.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-4.htm�
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Mevzuat:   

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1) 
 

 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 29 Eylül 2016 Tarihli ve 29842 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
09/20160929.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm 

 

 Özet:   

Bu Tebliğ ile nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın nihai kullanım uygulamasından 
yararlanmasına, nihai kullanım sürecinde denetlenmesine ve nihai kullanım nedeniyle alınan 
teminatların iade edilmesine ilişkin ve eşyanın nihai kullanım amacıyla serbest dolaşıma giriş 
rejimine tabi tutulması ve nihai kullanım izninin sona ermesine kadar olan işlemlere ilişkin 
usul ve esasları düzenlemektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-5.htm  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-5.htm�
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Mevzuat:   

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 29 Eylül 2016 Tarihli ve 29842 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
09/20160929.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm 

 

 Özet:   

Bu Tebliğ ile 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “İstisnalar” 
başlıklı Ek 2 nci maddesinin (d) fıkrası ile “İmar ile İlgili Harçlar” başlıklı 80 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında yapılan değişikliklere yönelik; “Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa 
edilen binalar için bina inşaat harcı istisnası uygulaması” hususu düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-6.htm  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-6.htm�
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Mevzuat:   

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 29 Eylül 2016 Tarihli ve 29842 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
09/20160929.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm 

 

 Özet:   

 Bu Tebliğ ile 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 
uygulamasına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklamalar ve Damga Vergisi Kanunu ve 
Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı tablolar ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve 
Finansman Şirketleri Kanununun 37 nci maddesinde 6728 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklikleri düzenlemektedir. Buna göre; 

• Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir 
nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga 
vergisine tabidir, 
• Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi 
mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi 
alınmaz hususları ve bazı diğer hususlar düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-7.htm  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-7.htm�


 

 

 

Mevzuat:   

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 29 Eylül 2016 Tarihli ve 29842 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
09/20160929.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm 

 

 Özet:   

 Bu Tebliğ ile 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun “Geçici 
muaflıklar” başlıklı 5 inci maddesinde “Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen 
binalar için geçici emlak vergisi muafiyeti uygulamasına” ilişkin hususlar düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-8.htm  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-8.htm�

