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Mevzuat:   

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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 Özet:   

Bu Kanun ile, 

• T.C. Emekli Sandığı Kanununa geçici 226 ıncı madde eklenerek, bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce otuz yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri 
bulunmasına rağmen, otuz tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere otuz yılı 
aşan tam hizmet yılı için 50 TL’den az olmamak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde başvurulduğu takdirde 7.500 TL’ye olan kısmı başvuru 
tarihinden itibaren üç ay içinde kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanack 
kanuni faiziyle birlikte takip eden yıl içinde ödenir şeklinde, 
• 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun  İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla 
işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar (gümrük idarelerine verilen beyannameler dâhil) 
damga vergisinden müstesna olan belgeleri düzenleyen maddenin: “Kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya yurt dışı taşıma işlerini 
yüklenen tam mükellef firmaların bu faaliyetleri şeklinde ve  uluslararası yolcu 
taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, 
deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetlerini de kapsayacak şekilde, 
• 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi 
kapsamında asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin 
inşaat işler nedeniyle ödenen kdv talep edilen altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içinde, 50 
milyon Türk Lirasına kadar olan sabit yatırımlarda bir yıl içinde mükellefe iade olur şeklinde 
düzenlenmiş ve bazı değişiklikler düzenlenmektedir, 
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• Gümrük Kanununun el koyma ile ilgili hükümlerinde bazı değişiklikler 
düzenlememektedir, 
• 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasın Dair Kanunun gemi siciline kaydedilecek gemiler için 
damga vergisi, harç, bu işlemler nedeniyle alınacak paralar sigorta muameleleri vergisi ve 
fonlara ilişkin muafiyet düzenlenmiştir, 
• 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna geçici 2 inci 
madde eklenmiş: “Bu Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek 
Kanun Hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar(bu tarih dahil) geçen süre için Kanunun 10 uncu 
maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı 
sonuna kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılır. “  ve kanun 
kapsamında 2017 Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri taksit 
ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılması, 
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu içeriğinde işveren primleri ve bazı 
hükümlerde değişiklikler, 
• 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda sanayi sicil belgesine sahip KOBİ’lerin üç hesap 
dönemine münhasıran üretim faaliyetlerine ilişkin vergi oranının %75 indirimli uygulanacağı 
konu ile ilgili Maliye Bakanlığınca usul ve esasların belirleneceği düzenlenmiş, aynı kanunda 
imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki harcamalar düzenlenmiştir ve 
bazı değişiklikler düzenlenmektedir.  
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Mevzuat:   

Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar 
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 Özet:   

Bu karar ile, 

• Halen Güney Afrika nezdinde T.C Büyükelçisi olarak görev yapan Kaan ESENER 
merkeze atanmıştır. 
• Halen Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Elif ÇOMOĞLU ÜLGEN  Güney 
Afrika Nezdinde T.C Büyükelçisi olarak atanmıştır. 
• Halen Katar nezdinde T.C Büyükelçisi olarak görev yapan Ahmet DEMİROK merkeze 
atanmıştır. 
• Halen Cidde Başkonsolosu olarak görev yapan Fikret ÖZER  Katar nezdinde T.C 
Büyükelçisi olarak atanmıştır. 
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