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                    RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ 
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Mevzuat:   

Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde 
Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

27 Ekim 2016 Tarihli ve 29870 Sayılı Resmî Gazete –Mükerrer 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm  

 

 Özet:   

Bu karar ile Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve 
tarihi günlerde yapılacak tören ve kutlamalarda yer alan “garnizon komutanı” tören sırasından 
kaldırılmıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161027M1-1.pdf  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161027M1-1.pdf�
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Mevzuat:   

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 

 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

28 Ekim 2016 Tarihli ve 29871 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm  

 

 Özet:   

Bu kanun ile teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, 
bu rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması 
ile rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yolların sunulması suretiyle finansmana erişim 
kolaylaştırılması düzenlenmektedir. Bu kapsamda taşınır varlıkları konu edinen işlemlerde 
rehin hakkının tesisine, rehin hakkının üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmesine, Rehinli 
Taşınır Siciline, rehinli alacaklılar arasında öncelik hakkının belirlenmesine, tarafların ve 
üçüncü kişilerin hak ve yükümlülüklerine, rehin hakkının kullanımı ile rehinli işlemlere 
ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Bu kanun, bir borca güvence teşkil etmek üzere 
kurulan ve konusu bu kanunda sayılan taşınır varlıklar olan rehinli işlemlere uygulanacağı, 
sermaye piyasası araçları ile türev araçlara ilişkin finansal sözleşmeleri konu edinen rehin 
sözleşmeleri ile tapu kütüğüne tescil edilen taşınırların bu kanun kapsamında olmadığı 
düzenlenmektedir. Bu kanuna göre sicil; Bakanlık(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) tarafından 
kurdurulan ve mevzuatı uyarınca kendi özel siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki taşınır 
varlıklar üzerinde, bu Kanun kapsamında tesis edilecek rehinlere ilişkin tescil, terkin, 
değişiklik gibi tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirildiği ve sunulduğu 
merkezi ve aleni Rehinli Taşınır sicili olarak tanımlanmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-1.pdf  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-1.pdf�
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Mevzuat:   

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

28 Ekim 2016 Tarihli ve 29871 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm  

 

 Özet:   

Bu kanun ile Gelir Vergisi Kanuna bu geçici madde: “ 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık 
aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci 
maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari 
ücretlilere 2016 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2016 
yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark 
tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal 
kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade 
eder.” eklenmesi düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-2.pdf  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-2.pdf�
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Mevzuat:   

2016/9351  Büyükelçi Ataması Hakkında Karar 

2016/9367  Büyükelçi Ataması Hakkında Karar 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

28 Ekim 2016 Tarihli ve 29871 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm  

 

 Özet:   

• Halen Müsteşar Yardımcısı, Büyükelçi olarak görev yapan İsmail Hakkı Musa’nın Fransa 
nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması kararlaştırılmıştır. 
• Halen Müsteşar Yardımcısı, Büyükelçi olarak görev yapan Ali Kemal Aydın’ın Almanya 
Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması 
kararlaştırılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-4.pdf  
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-5.pdf  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-4.pdf�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-5.pdf�
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Mevzuat:   

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

28 Ekim 2016 Tarihli ve 29871 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm  

 

 Özet:   

Bu yönetmelik ile  “Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve 
Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” ruhsat ve 
ruhsat müracaatında bulunanlara ilişkin hükümlerde, ürünlerin üzerinde etiketleme yapılacak 
bazı hükümlerde, bitkilerin zararlı madde kapsamına dahil edilip edilmeyeceğine dair bazı 
hükümlerde değişiklikler düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-11.htm  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-11.htm�
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Mevzuat:   

Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

28 Ekim 2016 Tarihli ve 29871 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm  

 

 Özet:   

Bu iki yönetmelik ile adında değişiklik yapılacağı belirtilen yönetmeliklere;  “Onaylanmış 
kuruluş ve atanmış kuruluş yetkilendirmesi” ve “Onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve 
bağımsız emniyet kuruluşu yetkilendirmesi” hükümlerinin eklenmesi düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-13.htm  
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-14.htm  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-13.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-14.htm�
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Mevzuat:   

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

28 Ekim 2016 Tarihli ve 29871 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm  

 

 Özet:   

Bu yönetmelik ile  “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine 
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe”, “biyokütle” tanımı 
eklenmesi, yenilebilir enerji kaynakları listesine başvuru ve fiyat belirlenmesine ilişkin 
hükümlerde bazı değişiklikler düzenlenmektedir.  
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-15.htm  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-15.htm�
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Mevzuat:   

Toptancı Halinde Veya Hale Bildirilerek İşlem Görecek Mallar Hakkında Tebliğ 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

28 Ekim 2016 Tarihli ve 29871 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm  

 

 Özet:   

Bu Tebliğ ile toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem görecek malların belirlenmesi 
düzenlenmekte bu kapsamda toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem görecek malların 
adı, cinsi ve bildirim birimine ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Bu Tebliğ ekindeki listede 
yer alan malların toptan ticareti, toptancı hallerinde veya hale bildirilerek yapılacağı 
düzenlenmiştir. Ek için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-19-1.pdf  
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-19.htm  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-19-1.pdf�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-19.htm�
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Mevzuat:   

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 375) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

28 Ekim 2016 Tarihli ve 29871 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm  

 

 Özet:   

Bu Tebliğin ile Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamında, 
kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere 
adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar 
ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip 
verilmediğine bakılmaksızın 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde vadesi 
gelen ve tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni 
bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin 
yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz 
kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme 
sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenmesi ve ertelenen bu alacakların 
tahsiline ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.  
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-20.htm  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-20.htm�
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Mevzuat:   

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 294) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

28 Ekim 2016 Tarihli ve 29871 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm  

 

 Özet:   

 Bu Tebliğin ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net 
ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.300,99 TL ile bunun altına düşen 
tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik olarak 26/10/2016 
tarihli ve 6753 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 86 ncı maddenin 
uygulamasına ilişkin açıklamalar düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-21.htm  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-21.htm�


 

 

 

Mevzuat:   

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2016 Tarihli ve 6561 Sayılı Kararı  

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

28 Ekim 2016 Tarihli ve 29871 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm  

 

 Özet:   

Bu karar ile “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife 
Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların” içeriğinde belirtilen gün içi gündüz, puant ve gece 
dönemleri yaz saat uygulamasının güncellenmiş haline göre uyarlanmasına karar verilmiştir. 
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-23.pdf  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-23.pdf�

