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Mevzuat:
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
13 Şubat 2018 Tarihli ve 30331 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/
02/20180213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180213.htm
Özet:
Bu Yönetmelik ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi
tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini, yetki
belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el motorlu kara
taşıtı ticareti yapılan işletme, toplu işyeri ve pazarlarda aranan şartları, ikinci el motorlu kara
taşıtı alım satımında ödeme yöntemlerini, noterlerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine
ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci
el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamı
düzenlenmektedir. 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi idare, kurum ve kuruluşlar ile kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılan satışlar, ikinci el motorlu kara taşıtı
ticaretiyle iştigal eden kişilerin kendi aralarındaki satışlar, haciz, müsadere, zapt, buluntu,
trafikten men gibi nedenlerle icra müdürlükleri, alacaklı amme idareleri, milli emlak
müdürlükleri, tahsil daireleri ve diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan
satışlar, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılan satışlar bu yönetmelik kapsamı
dışındadır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180213-3.htm
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Mevzuat:
Yabancı Plakalı Araçlara Verilen Trafik İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
13 Şubat 2018 Tarihli ve 30331 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/
02/20180213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180213.htm

Özet:
Bu yönetmelik ile sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı
araçlara ve Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülere verilen trafik idari para cezalarının
tahsiline ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180213-4.htm
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Mevzuat:
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)’nde Değişiklik
Yapılması Hakkında Tebliğ
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
13 Şubat 2018 Tarihli ve 30331 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/
02/20180213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180213.htm
Özet:
Bu tebliğ ile İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği’nin Yetkilendirme
başvurusu ve onayını düzenleyen 5 inci maddesinde belgelerin verilmesi sonrası yetkiliye
kısıtlı yetki verilmesine ilişkin düzenlemenin ardından:‘’Ancak yetkilendirme başvurusunun
yapılmasından itibaren on gün içerisinde birinci fıkrada sayılan belgelerin asıllarının Genel
Müdürlüğe ulaşmaması halinde, başvuru sahibi firmaya kısıtlı yetki verilmez ve başvuru
sahibi firmanın yetkilendirme başvurusu iptal edilir.” cümlesinin eklenmesi ve Firmaların
bu Tebliğ kapsamında yer alan ithalat işlemleri dışında kalan diğer her türlü başvurularının
1/4/2018 tarihi itibarıyla elektronik imzalı olarak başvuru sahibi firmanın Kayıtlı Elektronik
Posta (KEP) adresinden, Ekonomi Bakanlığı KEP adresine (ekonomi@hs01.kep.tr) yapılacağı
düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180213-5.htm
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Mevzuat:
Özel Durumlar Tebliği (Iı-15.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Iı-15.1.B)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
13 Şubat 2018 Tarihli ve 30331 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/
02/20180213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180213.htm

Özet:
Bu tebliğ ile Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’de “Bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan,
payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki, payının %5, %10, %15, %20,
%25, %33, %50, %67 veya %95’ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi
halinde bu kişiler tarafından yapılması gereken açıklama MKK tarafından yapılır. MKK’nın
bu kapsamda açıklama yapması bu madde kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini
ortadan kaldırmaz.” ifadesinin eklenmesi düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180213-6.htm
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Mevzuat:
Pay Tebliği (Vıı-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ (Vıı-128.1.Ç)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
13 Şubat 2018 Tarihli ve 30331 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/
02/20180213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180213.htm
Özet:
Bu tebliğ ile Pay Tebliği (VII-128.1)’nin halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımı
yoluyla çıkarılacak paylarının halka arzını düzenleyen 12 nci maddesinde yer alan sermaye
artırımından elde edilecek fonun ilişkin düzenleme içeren 7 inci maddesinin yürürlükten
kaldırılması düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180213-7.htm
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Mevzuat:
Türk Patent Ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ
(Bik/Türkpatent: 2018/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Bik/Türkpatent: 2018/2)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
13 Şubat 2018 Tarihli ve 30331 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/
02/20180213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180213.htm
Özet:
Bu tebliğ ile Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine
İlişkin Tebliğ’in 3 üncü maddesine: “ Türk Patent ve Marka Kurumunun, Patent İşbirliği
Antlaşması (PCT) kapsamında Uluslararası Araştırma ve Ön İnceleme Otoritesi (ISA/IPEA)
olarak yürüttüğü işlemlere ilişkin olarak Kuruma ödenmesi gereken ücretler, Dünya Fikri
Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından ilan edilen ve ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan
PCT Ücret Tablosunda belirlenen ücretlerdir. Bu kapsamda Kurum tarafından verilen
hizmetlere ilişkin ödenecek ücretlere KDV dâhildir.” ifadesinin eklenmesi düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180213-8.htm
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