
  TOBB 
TÜRKİYE 

               ODALAR VE BORSALAR  
                      BİRLİĞİ 

 
                    RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ 

 

 

Mevzuat:   

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

27 Eylül 2016 Tarihli ve 29840 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
09/20160927.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm  

 

Özet:   

Bu yönetmelik ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı 
maddesinin yedinci ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmesi düzenlenmiştir.  

“(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya 
ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal 
ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez. Bu süre; 
kuyumla ilgili harcamalarda dört ay, elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında altı ay, 
havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili 
harcamalarda, sağlık ürünü alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde ve vergi 
ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek 
telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar 
ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye 
çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin 
alımlarında taksit uygulanamaz. 

(8) Kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun 
taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek 
mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.” 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927-1.htm 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927-1.htm�
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Mevzuat:   

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

27 Eylül 2016 Tarihli ve 29840 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
09/20160927.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm  

 

 Özet:   

Bu yönetmelik ile Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte yer alan tüketici konut 
kredi teminatları ve tüketici kredi vadelerine ilişkin değişikler düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927-2.htm  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm�
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Mevzuat:   

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin 
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

27 Eylül 2016 Tarihli ve 29840 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
09/20160927.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm  

 

 Özet:   

Bu yönetmelik ile Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve 
Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan 
sınıflandırmalara ilişkin bazı değişiklikler düzenlenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927-3.htm  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm�
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Mevzuat:   

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

27 Eylül 2016 Tarihli ve 29840 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
09/20160927.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm  

 

 Özet:   

Bu yönetmelik ile  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve 
Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan tüketici kredilerine ilişkin vadelerin kırk 
sekiz aya kadar olabileceği düzenlenmiş ve borç yapılandırılması ile ilgili madde eklenmiştir;  

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç 
kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla yetmiş iki ay 
ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir. Yeniden yapılandırma kapsamında borçluya 
ilave kredi kullandırılması halinde ilave kullandırılan kredinin vadesi kırk sekiz ayı aşamaz.” 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927-4.htm  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm�
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Mevzuat:   

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile 
Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

27 Eylül 2016 Tarihli ve 29840 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
09/20160927.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm  

 

 Özet:   

Bu yönetmelik ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe 
Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte yer alan tüketici kredilerine 
ilişkin şu değişiklik düzenlenmiştir; 

“Finansman şirketleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemleri itibarıyla konut kredisi 
dışındaki tüketici kredileri için kredi tutarının yüzde biri (% 1) oranında, anapara, faiz veya 
her ikisinin tahsilinde 30 günden fazla ancak 90 günden az gecikme olan nitelikteki krediler 
için kredi tutarının yüzde ikisi (% 2) oranında genel karşılık ayırırlar.” 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927-5.htm  
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Mevzuat:   

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

27 Eylül 2016 Tarihli ve 29840 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
09/20160927.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm  

 

 Özet:   

 Bu yönetmelik ile Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine 
İlişkin Yönetmelikte aşağıda yer alan değişiklik düzenlenmiştir;  

“(1) Bilanço içi varlıklar bakımından risk tutarı, katılma hesaplarından kullandırılan fonlar 
dışında kalan varlıklar için Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarlarının 
1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve 
Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ayrılmış özel karşılıklar düşüldükten sonraki 
değerini, katılma hesaplarından kullandırılan fonlar için ise söz konusu değerin alfa oranı ile 
çarpılmış değerini ifade eder. Alfa oranı Kurulca belirlenerek kamuoyuna açıklanır.” 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927-6.htm  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm�
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Mevzuat:   

Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın Uygulanmasına 
İlişkin Tebliğ (No: 2016/43) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

27 Eylül 2016 Tarihli ve 29840 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
09/20160927.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927.htm  

 

 Özet:   

Bu Tebliğ ile 7/9/2016 tarihli ve 2016/9150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Tebliğde il ve ilçe fındık 
komisyonları tanımlanmış ve buna göre il fındık komisyonları: “Vali veya görevlendireceği 
vali yardımcısının başkanlığında; Bakanlık, Defterdarlık, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, 
ticaret borsası ile ziraat odasının ildeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu” 
ilçe fındık komisyonları: “Kaymakamın başkanlığında; Bakanlık, Mal Müdürlüğü, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü ve varsa ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, 
ticaret borsası ile ziraat odasının ilçedeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan 
komisyonu,” şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca tanımlanan bu komisyonların destekleme 
ödemesinin uygulanmasında hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak 
bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alacağı 
düzenlenmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927-11.htm  
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