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Mevzuat:   

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı 
Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 26 Ekim 2016 Tarihli ve 29869 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161026.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161026.htm 

 

 Özet:   

Bu karar ile , 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer 
Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulu’nca 
25/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. Anılan işbu karar uyarınca, 3/8/2016 tarihli ve 6736 
sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan başvuru 
süreleri, kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemleri hüküm altına alan  
4.maddesinin birinci fıkrası ile işletme kayıtlarının düzenlenmesini konu alan 6 ıncı maddesi 
hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/206 
tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.6736 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi; kanunun yayımlandığı 19/8/2016 
tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016  tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara 
münhasır olmak üzere kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161026-1.pdf 
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Mevzuat:   

Avrupa Birliği ve İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 26 Ekim 2016 Tarihli ve 29869 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161026.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161026.htm 

 

 Özet:   

Bu karar kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76.maddesi 3201 sayılı 
emniyet teşkilatı kanununun 13 üncü maddesi ile 2451 sayılı kanunun 2 nci maddesi 
gereğince il emniyet genel müdür yardımcılığı, il emniyet müdürlüğü ve polis başmüfettişliği 
görevlerine ait atamalar yapılmıştır. Belirtilen görevlere ait atanacak şahısların görev yerleri 
ad ve soyadları ile atandığı görevler liste halinde belirtilmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161026-2.pdf 
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Mevzuat:   

Araçların İmal, Tadil Ve Montajı Hakkında Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 26 Ekim 2016 Tarihli ve 29869 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161026.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161026.htm 

 

 Özet:   

Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 
hükümleri uyarınca araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik 
güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere; karayolunda seyredecek araçlara bu 
Yönetmeliğe göre uygunluk onayı verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile ülkemiz için tip onayı 
yönetmeliklerindeki hükümlere ilave olarak uygulanacak hükümleri düzenlemektir. Anılan 
yönetmelik kapsamında; “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca 
karayollarında kullanılması amaçlanan motorlu araçların ve bunların römorklarının; 
MARTOY kapsamındaki araçların münferit ithalatı hariç olmak üzere, münferit komple araç 
ve münferit çok aşamalı araç AİTM onayını, Seri tadilat tip onayını, Münferit tadilat onayını 
,Azami hızı 25 km/saatin üzerinde olan yol süpürme araçları,  tutuklu ve hükümlü taşımaya 
mahsus cezaevi araçları, okul servis araçları, özel güvenlik donanımlı toplu taşıma araçları,  
damperli araçlar, tarım römorkları ve bu Yönetmelikte bahsedilen diğer araçlar ile ilgili 
hükümleri…”yer almaktadır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161026-3.htm 
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Mevzuat:   

Yetkili Teknik Sorumluların Görev, Yükümlülük Ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ 
(Sgm-2016/22) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

 26 Ekim 2016 Tarihli ve 29869 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161026.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161026.htm 

 

 Özet:   

Bu Tebliğ ile; Bakanlık tarafından yürütülen otomotiv mevzuatı kapsamında faaliyette 
bulunan veya görev yapan teknik elemanların sınav sonucu sertifikalandırılarak yetkili teknik 
sorumlu olmalarını, bunların görev ve yükümlülüklerini, çalışma usul ve esaslarını, 
kurum/kuruluşlar ve firmalar ile ilgili diğer hususlar düzenlenmekte olup düzenleme alanını 
ihtiva eden kapsam işbu tebliğ çerçevesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bu tebliğ; Otomotiv 
mevzuatı kapsamında sistem, aksam veya ayrı teknik ünite imalatçılarında fiilen çalışan veya 
sözleşmeli çalışan teknik sorumluları, yurt dışından yapılan araç, sistem, aksam veya ayrı 
teknik ünite tip onayı başvurularını kapsamamaktadır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161026-11.htm 
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