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Mevzuat:   

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 

 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

19 Ağustos 2016 Tarihli ve 29806 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
08/20160819.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819.htm  

 

  

Özet:   

• Bu kanun ile Vergi Usul Kanunu kapsamına giren, 30/06/2016 tarihi ve öncesindeki 
dönemlere, beyana dayanan vergilerde, bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere 
ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,  
• 2016 yılına ilişkin olarak 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi 
ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2016 motorlu taşıtlar ikinci 
taksiti hariç), 
• 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dahil) Askerlik Kanunu, mülga Karayolları Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları 
Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulma Hakkında Kanun, Karayolu 
Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkında Kanun, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun gereğince verilen İdari Pazar cezaları, 
• Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında kanun kapsamında takip edilen 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan 
amme alacakları dahil olmak üzere asli ve fer’i amme alacakları, 
• İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, 
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demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve 
ortaklardan alacak beyanı, 
• 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü 
doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para 
cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, 
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan doğan prim ile bunlara bağlı 
gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,  
• 30/06/2016 tarihine kadar(bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale 
konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik 
işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme 
zammı alacakları, 
• 30/06/2016 tarihine kadar ( bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, 
• İlgi kanunları gereğince takip edilen 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin damga 
vergisi, özel işlem vergisi ve eğitimine katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, 
• Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel 
kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe ve vergi 
gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere 
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 inci maddesinin 
dördüncü fıkrasındaki %40 oranı dikkate alınmaksızın aylık taksitlendirmesi, 
• 30/06/2016 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle, ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun 
yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, 
navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık 
dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan 
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra 
hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun Yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın 
sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır, fıkrada belirtilen şartları yerine 
getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına 
başvurmamaları şarttır. Bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla üyelerin oda ve borsalara, 
oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine kısmen veya tamamen ödemiş 
olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı 
gibi fer’i alacakların tahsilinden, 

vazgeçileceği düzenlenmiştir. 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819-1.pdf  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819-1.pdf�


 

.../…  

Mevzuat:   

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

19 Ağustos 2016 Tarihli ve 29806 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
08/20160819.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819.htm  

 

  

Özet:   

Rusya ve Irak’a yönelik ihracatın finansmanı amacıyla bankalarca kullandıran Türkiye İhracat 
Kredi Bankası Anonim Şirketi (Türk Eximbank) kaynaklı sevk öncesi belgesiz ihracat 
kredileri ile bankaların kendi kaynaklarından kullandırdıkları ve birinci ve ikinci grupta 
izledikleri diğer nakdi ihracat kredisi ile yeniden yapılandırılarak devralınabilir. Bu kredilerin 
yeniden yapılandırılmalarına ilişkin vade dahil kredi koşulları ile diğer usul ve esasların Türk 
Eximbank tarafından belirleneceği yönünden karar düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819-12.pdf  
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Mevzuat:   

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

19 Ağustos 2016 Tarihli ve 29806 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
08/20160819.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819.htm  

 

  

Özet:   

Bu karar ile: “Dahilde işleme izin belgesi dahilde işleme izin sahibi firmalar, kendilerine 
tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden 
itibaren bir ay içerisinde Bakanlığa yazılı itiraz edebilirler.” Fıkrası eklenmiş ve bir geçici 
madde ile bu madde yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş anılan müeyyiyede ilişkin 
tahsilatın henüz yapılmamış olması durumunda, hesabın kapatılmasına karşı itiraz yolu 
düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819-13.pdf  
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Mevzuat:   

Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların 
Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

19 Ağustos 2016 Tarihli ve 29806 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
08/20160819.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819.htm  

 

  

Özet:   

Bu karar ile “Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve 
Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Karar’ın 1 inci maddesi ile belirtilen tablo yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten 
kaldırılan tabloya http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130531-8-1.pdf linkinden 
erişilebilir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819-2.pdf  
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Mevzuat:   

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

19 Ağustos 2016 Tarihli ve 29806 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
08/20160819.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819.htm  

 

  

Özet:   

Bu yönetmelik ile Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği içeriğinde 
düzenlenen bir takım değişiklikler yapılmış, tescil uygulanmasına ilişkin değişiklikler 
yapılmıştır.   

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819-4.pdf  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819-4.pdf�


 

 

Mevzuat:   

Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

19 Ağustos 2016 Tarihli ve 29806 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
08/20160819.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819.htm  

 

  

Özet:   

 Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yapılan her türlü demiryolu 
taşımacılık faaliyetlerinde düzenin sağlanması;  demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu 
tren işletmecileri ile demiryolu taşımacılığı alanında organizatör, acente, komisyoncu, gar 
veya istasyon işletmecisi faaliyetinde bulunanların hizmet esasları, mali yeterlik, mesleki 
yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarının belirlenmesi, bu faaliyetlerde bulunanların; hakları, 
yetkileri, yükümlülükleri ve sorumluluklarının tespit edilmesi; yetkilendirilmesi ve 
denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819-5.htm  
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