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Mevzuat:   

5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların 
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal 
Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 22 Aralık 2016 Tarihli ve 29926 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)’nde yer alan % 3,83’lük (üç 
virgül seksen üç) yeniden değerleme oranı esas alınarak 1/1/2017 tarihinden itibaren 
uygulanmak üzere, Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer 
Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci ve altıncı 
fıkralarında belirtilen parasal sınır 67.617,79 TL olarak tespit edilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222-4.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222-4.htm�


 

../… 

Mevzuat:   

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 45) Kamu Özel İş Birliği 
Uygulamalarının Muhasebe İşlemlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 53) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 22 Aralık 2016 Tarihli ve 29926 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 45) Kamu Özel İş Birliği 
Uygulamalarının Muhasebe İşlemlerinin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“(5) Sözleşmelerde belirlenen talep ve alım garantilerinin ilgili kamu idaresince ödenmesi 
tahmin edilen hesaplanmış tutarları, hizmet imtiyaz varlığının işletmeye alındığı yıldan 
itibaren nazım hesaplarda izlenir. Hizmet imtiyaz varlıklarının işletmeye alındığı ilk yılın 
sonunda o yıla ilişkin gerçekleşmeler de dikkate alınarak sonraki dönemlerde ödenmesi 
tahmin edilen tutarlara ilişkin bir hesaplama yapılır ve nazım hesaplara kaydedilir. İşletme 
süresince her yılın sonunda bu hesaplamalar kalan süre için gözden geçirilerek düzeltilir. İlgili 
kamu idarelerince, sonraki dönemlerde ödenmesi tahmin edilen garanti tutarlarına ilişkin 
olarak yıl içerisinde yeniden tahmin yapılmasını gerektirecek derecede koşullarda önemli 
değişiklikler oluşur ise yılsonu beklenmeksizin garanti tutarları güncellenebilir. Garantilere ve 
katkı paylarına ilişkin ödeme yükümlülüğü doğması halinde bu tutarlar bütçe giderleri ile 
ilişkilendirilerek muhasebeleştirilir.” 

Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) İşletmeci/Görevli Şirket/Yükleniciye kamu hizmetinin sunumu ile ilgili olarak sözleşme 
ile işletme süresi boyunca verilen garantilerden  ilgili kamu idaresince hesaplanan ödenmesi 
muhtemel tutarlar 930-Verilen Garantiler Hesabına borç, 931-Verilen Garantiler Karşılığı 
Hesabına alacak kaydedilir.” 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222-5.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222-5.htm�
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Mevzuat:   

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 22 Aralık 2016 Tarihli ve 29926 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile Atılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi 
Hakkında Tebliğin Dönen Değerler” ile Katılım Fonu ve Diğer Yabancı Kaynaklar” 
grubundaki hesaplara, Kâr Payı Gelirleri” grubunda yer alan hesaplara ilişkin hükümlerde 
değişiklikler hesap sıralamalarına ilişkin olarak değişikler yapılmıştır. Eklenen yeni hesap 
türleri tebliğ kapsamında düzenlenmiştir.  

Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının “0 Dönen Değerler” grubunda yer alan 
020 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI – TÜRK PARASI hesap 
açıklamasının birinci paragrafı, “1 Krediler” grubunda yer alan TAKSİTLİ TİCARİ 
KREDİLER açıklaması ve KISA VADELİ KREDİLER ilişkin madde hükmünde değişiklikler 
yapılmış,  aynı fıkrada yer alan “698 VERİLEN DİĞER KÂR PAYLARI – TÜRK PARASI” 
hesabı açıklamasının birinci paragrafı yürürlükten kaldırılması düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222-6.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222-6.htm�
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Mevzuat:   

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 22 Aralık 2016 Tarihli ve 29926 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin 
birinci fıkrasının “0 Dönen Değerler” grubuna, hesap sıralamasına uygun olarak 
yerleştirilmek üzere yeni hesaplar eklenmiş, aynı fıkranın “3 Mevduat ve Diğer Yabancı 
Kaynaklar” grubunda yer alan 320 MÜSTAKRİZLERİN FONLARI - T.P. ve 321 
MÜSTAKRİZLERİN FONLARI - Y.P. hesaplarına ilişkin değişiklikler yapılmış, aynı 
fıkranın “3 Mevduat ve Diğer Yabancı Kaynaklar” grubuna, hesap sıralamasına uygun olarak 
yerleştirilmek üzere tebliğ kapsamında belirtilen hesaplar eklenmiş ve aynı fıkranın “7 Faiz 
Dışı Gelirler” grubuna, hesap sıralamasına uygun olarak yerleştirilmek üzere yine tebliğ 
kapsamında belirtilen hesaplar düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222-7.htm 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222-7.htm�
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Mevzuat:   

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/12/2016 Tarihli ve 6664 Sayılı Kararı 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 22 Aralık 2016 Tarihli ve 29926 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm 

 

 Özet:   

Bu karar kapsamında, Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması 
uygulamalarına ilişkin olarak belirlenen esaslara yer verilmiştir. Buna göre  Akaryakıt ve LPG 
istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarında istasyonun yol ismi veya 
yol kodu değil, yön esasının dikkate alınacağı belirtilerek; 

• Şehirlerarası yolların üzerindeki Akaryakıt ve LPG istasyonları arasında on kilometrelik 
mesafe aranacağı 

• Şehir içi yolların üzerindeki Akaryakıt ve LPG istasyonları arasında bir kilometrelik 
mesafe aranacağı 

• Şehir içi yolar ile şehirlerarası yolların kesiştiği kesimlerde yer alan istasyonlar arasında 
en az bir kilometrelik mesafe aranacağı ile, 

İstasyonlar arası asgari mesafeye ilişkin işlem ve uygulamalarda akaryakıt istasyonlarının 
kendi aralarında ve LPG istasyonlarının da kendi aralarında değerlendirmeye tabi tutulacağı 
düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222-8.pdf 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222-8.pdf�


 

Mevzuat:   

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/12/2016 Tarihli ve 12382 Sayılı Kararı 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 22 Aralık 2016 Tarihli ve 29926 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
12/20161222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm 

 

 Özet:   

Bu karar Tütün Mamullerinin Üretim Ve Ticaretine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik’in 23 üncü maddesinin, puro ve sigarillo ithalatı, fiyatının belirlenmesi ve yurt 
içinde pazarlanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında karar’ın 6 ncı maddesinin, makaron 
üretimi ve ticaretine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik’in 23 üncü maddesinin, 
yaprak sigara kağıdı üretimi ve ticaretine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik’in 23 
üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin olup karar kapsamında, Tütün ve Alkol Piyasası 
Düzenleme Kurulu, 2017 yılı için Uygunluk / hizmet bedellerinin değerine yer verilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222-11.htm 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222.htm�
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http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161222-11.htm�

