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Mevzuat:   

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 
Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak 
Kaldırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

8 Ekim 2016 Tarihli ve 29851 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161010.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm 

 

 Özet:   

 Bu karar ile, 12 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Irak 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri 
İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası onaylanmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161008-1.pdf 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161008-1.pdf�
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Mevzuat:   

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 373) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

8 Ekim 2016 Tarihli ve 29851 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161010.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ kapsamında, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve/veya Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındaki yerler üzerinde yeni yapılacak yat limanları ile yatlara ve özel teknelere 
bağlama ve barınma hizmeti verecek yeni iskele, yanaşma yeri ve rıhtım niteliğindeki kıyı 
yapılarının yapılması amacıyla yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakkı ve/veya 
verilecek kullanma izinleri hakkındaki işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161008-4.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161008-4.htm�
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Mevzuat:   

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 
374) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

8 Ekim 2016 Tarihli ve 29851 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161010.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarında yukarıda belirtilen kullanımlar dışında 
izinsiz kullanımın tespiti halinde; işgalin şekli, bu alanların konumu ve kullanımlarından elde 
edilecek gelir düzeyi de dikkate alınarak bedel tespit komisyonu tarafından ecrimisil tespit ve 
takdir edileceği düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161008-5.htm  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161008-5.htm�
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Mevzuat:   

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 9 Ekim 2016 Tarihli ve 29852 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161010.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda büyük ölçekli 
yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) oluşturularak yenilenebilir enerji kaynaklarının 
etkin ve verimli kullanılması, bu alanların yatırımcılara tahsisiyle yatırımların hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim 
tesislerinde kullanılan ileri teknoloji içeren aksamın yurt içinde üretilmesi ya da yurt içinden 
temin edilmesinin sağlanması, teknoloji transferinin teminine katkı sağlanması huşundaki 
esaslar düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161009-1.htm 

  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161009-1.htm�


 

 

 

Mevzuat:   

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında 
Tebliğ (Tebliğ No: 2016/25) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 10 Ekim 2016 Tarihli ve 29853 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161010.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm 

 

 Özet:   

Bu Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya 
kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan 
kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanmış olup, destekleme kapsamında tarımsal 
danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek tarım 
danışmanı ile kuruluşlar ve sorumlulukları, desteklemeye başvuracak kuruluşlar, başvuru iş ve 
işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, 
desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010-2.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161010-2.htm�

