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Mevzuat:   

Dışişleri Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 13 Aralık 2016 Tarihli ve 29917 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213.htm 

 

 Özet:   

Bu Yönetmelik ile Dışişleri Bakanlığı tarafından üretilen veya başka kurumlardan alınmakla 
işleme konulan, arşiv malzemesi tanımına giren, Bakanlık arşivine mal edilmesi uygun 
görülen her türlü malzemenin tasnifine, gerekli şartlar altında korunmalarına; Devletin, gerçek 
ve tüzel kişilerin ve ilmin hizmetinde değerlendirilmelerinin koşullarının oluşturulmasına; 
Bakanlık arşivine dahil edilmesine veya dahil edilmekle birlikte belli bir süreden sonra 
muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklanması ve imhasına dair usûl ve esaslar 
düzenlenmektir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213-1.htm 
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Mevzuat:   

Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 13 Aralık 2016 Tarihli ve 29917 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213.htm 

 

 Özet:   

Bu yönetmelik ile Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler 
Yönetmeliğinde aşağıdaki değişiklikler düzenlenmiştir;  

“a) Hedef kayıp oranı: Bir dağıtım şirketi için her bir tarife yılına ilişkin Kurul tarafından 
belirlenen, tarife yoluyla karşılanan teknik ve teknik olmayan kayıp enerji oranını,” 

“h) Teknik ve teknik olmayan kayıp: Dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım sisteminde 
tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı oluşturan ve maliyeti etkileyen; 
teknik kayıp ve/veya kaçak kullanım gibi sebeplerden kaynaklanan ve teknik bir sebebe 
dayanmayan kaybı,”  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213-2.htm 
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Mevzuat:   

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 13 Aralık 2016 Tarihli ve 29917 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213.htm 

 

 Özet:   

 Bu yönetmelik ile Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde yer alan dağıtıma ilişkin bazı 
hususlar ve bazı teknik unsurlarda değişiklikler düzenlenmiştir. 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213-3.htm 
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Mevzuat:   

2017 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve 
Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 13 Aralık 2016 Tarihli ve 29917 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213.htm 

 

 Özet:   

Bu Tebliğ ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılına ait Genel Yatırım 
ve Finansman Programı Hakkında Kararda belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla 
izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgeler düzenlenmektedir. İşbu tebliğ uyarınca 
mali hükümlere ilişkin olarak Teşebbüslerin finansman ihtiyacının doğması durumunda 
öncelikle gelir artırıcı ve maliyet azaltıcı önlemlere başvurması etkin alacak takibi ve stok 
yönetimi için gerekli tedbirleri alacağı bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu 
hallerde, Program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde 
bankalardan ticari kredi kullanımı dâhil diğer finansman yöntemlerine başvurabileceği 
düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213-4.htm 
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Mevzuat:   

Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 13 Aralık 2016 Tarihli ve 29917 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213.htm 

 

 Özet:   

Bu Tebliğ ile Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde, sınır 
ticaretine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Bu Tebliğ, Sınır Ticaretinin 
Düzenlenmesine İlişkin Kararın 13 üncü maddesinde yetkili kılınan sınır illerinden(Artvin, 
Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis Hatay) 
yapılacak sınır ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.  

Anılan tebliğ kapsamında, Sınır Ticareti Bürosu, Sekretarya ile Sınır Ticareti Belgesi, İthalat 
Uygunluk Belgesi ve İthalata İlişkin Hususlar’ a yer verilmiştir. Bu kapsamda sekretarya, İl 
Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası nezdinde kurulan büro olarak belirtilerek 
İl Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından yerine getirileceği hükmolunmuştur. İthalat uygunluk belgesinin 
düzenlendiği hükümler kapsamında, İl Değerlendirme Komisyonuna intikal ettirilen İthalat 
Uygunluk Belgesi talepleri en geç on iş günü içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacağı ile 
Başvurusu uygun görülenlere her bir ürün için ayrı bir İthalat Uygunluk Belgesinin İl Ticaret 
Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenleneceği hususuna yer verilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213-5.htm 
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Mevzuat:   

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri 
No: 8) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 13 Aralık 2016 Tarihli ve 29917 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5.) 
bölümünün; birinci paragrafının son cümlesindeki “ihracatçılara” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “(dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri hariç)” ibaresi, ikinci 
paragrafının sonuna “Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan 
ihraç kaydıyla teslimlerde bu sınır uygulanmaz.” Cümlesinin eklenmesi düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213-6.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213-6.htm�

