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Mevzuat:   

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 15 Aralık 2016 Tarihli ve 29919 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161215.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161215.htm 

 

 Özet:   

Bu yönetmelik ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür 
Yönetmelikte sorumlu müdür olarak görev yapacak kişilere ilişkin belgelerde,  A sınıfı iş 
güvenliği uzmanlığı belgesi hususunda,  LPG dolum tesisleri ve LPG otogaz istasyonları 
sorumlu müdür belgeleri,  sorumlu müdür kontrol kayıt defteri hususunda değişiklikler 
düzenlenmiş ve  u maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sorumlu müdür sertifikası almış 
bir sorumlu müdür ile sorumlu müdür sözleşmesi yapmış ve tesisi için sorumlu müdür belgesi 
düzenlenmiş lisans sahipleri hakkında, sorumlu müdür belgelerinde yıllık vize şartı 
aranmayacağı şeklinde muafiyet düzenlenmiştir.   

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161215-1.htm 
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Mevzuat:   

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 7) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 15 Aralık 2016 Tarihli ve 29919 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161215.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161215.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile Gümrük Genel Tebliği’nde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) bazı 
değişiklikler düzenlenmiştir. Bu değişikliklere göre aşağıdaki hükümler eklenmiştir. 

“k) Bakanlık tarafından belirlenecek bölgelerden birisini genel ve özel antrepo tespit işlemleri 
için çalışma bölgesi olarak seçmek ve bu bölge dışındaki gümrük idarelerinin denetimi 
altındaki antrepolarla tespit sözleşmesi yapmamak.” 

Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) 
(Seri No: 2) çerçevesinde düzenlenmiş ancak bu Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan antrepo sayısı ve sözleşme süresine ilişkin şartları 
taşımayan sözleşmeler 31/12/2016 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra antrepo sayısı 
ve sözleşme sürelerini mevzuata uygun hale getirmeyen yetkilendirilmiş gümrük 
müşavirlerinin, şartları sağlayıncaya kadar tespit işlemi yapmasına izin verilmez. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161215-3.htm 
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Mevzuat:   

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Sıra No: 475) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 15 Aralık 2016 Tarihli ve 29919 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161215.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161215.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan 
mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı 
ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan 
satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden 
itibaren e-Fatura olarak düzenleyebilecekleri, bu tarihten itibaren e-fatura ile birlikte kağıt 
fatura da düzenleyebilecekleri düzenlenmiştir. . 

Söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar 
ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanan “e-Fatura 
Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanacağı belirtilmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161215-4.htm 
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Mevzuat:   

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/11/2016 Tarihli ve 12306 Sayılı Kararı 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 15 Aralık 2016 Tarihli ve 29919 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161215.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161215.htm 

 

 Özet:   

Bu karar ile Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğinde yer alan tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi, tütün 
ticareti yetki belgesi ve vize bedellerinin, 2017 yılı için uygulanacağı fiyat tarifeleri 
düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161215-5.htm 
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