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                    RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ 

Mevzuat:   

4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 23 Kasım 2016 Tarihli ve 29897 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
11/20161123.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161123.htm 

 

 Özet:   

Bu yönetmelik ile Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte bazı değişiklikler düzenlenmiştir.  Ödeme yükümlülüklerini tam ve zamanında 
yerine getiren kuruluşlar ile ikrazlı kredilerine ilişkin ödeme yükümlülüklerini vade tarihinde 
veya vade tarihinden itibaren yirmi beş işgünü içerisinde tahakkuk edecek gecikme zammıyla 
birlikte yerine getiren kuruluşlar, bir sonraki takvim yılı içerisinde itfa tarihindeki hesaba 
konu yükümlülüklerini karşılayacak miktardaki tutarı en geç vade tarihine kadar hesaba 
aktarmakla yükümlü olduğu düzenlenmiştir.  Ödeme yükümlülüklerinden herhangi birini 
yerine getirmeyen kuruluşlar ile ikrazlı kredilerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinden 
herhangi birini vade tarihinde veya vade tarihinden itibaren yirmi beş işgünü içerisinde 
tahakkuk edecek gecikme zammıyla birlikte yerine getirmeyen kuruluşlar, bir sonraki takvim 
yılı içerisinde hesaba konu vadesi gelecek her bir borç taksit tutarının en az yüzde 50’sini 
vade tarihinden en az 3 ay önce; kalan tutarı ise vade tarihine kadar hesaba aktarmakla 
yükümlü olduğu düzenlenmiştir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki Dış Borç Ödeme 
Hesabına konu Garanti Protokolleri ve İkraz Anlaşmaları bu Yönetmelik hükümleri uyarınca 
Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde yenilenir. Garanti 
Protokolleri ve İkraz Anlaşmaları yenilenirken tadilatın yapıldığı günün hesap bakiyeleri 
dikkate alınacağı düzenlenmiştir 
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Mevzuat:   

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 23 Kasım 2016 Tarihli ve 29897 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
11/20161123.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161123.htm 

 

 Özet:   

 Bu yönetmelik ile depolama, lisans başvuruları, iletim lisansı ve bazı hükümlerde değişiklik 
düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161123-2.htm 
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Mevzuat:   

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 23 Kasım 2016 Tarihli ve 29897 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
11/20161123.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161123.htm 

 

 Özet:   

Bu tebliğ ile onaylanmış kişi statüsü ve kapsamı, statü belgelerinde ve bazı hükümlerde 
değişiklikler düzenlenmiştir. Ayrıca onaylanmış kişi statü belgesi başvurularında OK1 için 
tespit sözleşmesi yapılmış YGM’ye ibrazı gereken belgeler arasında;  Üretim yerinin 
bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüğünce düzenlenmiş 
sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasından alınan onaylı 
kapasite raporu ile İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün 
bulunmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip 
onaylanacak, firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı 
bilgilerini içerir ekspertiz raporunun da yer alması gerektiği düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161123-4.htm 
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