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RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ
Mevzuat:
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) Kapsamında Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 InterregIPA Sınır Ötesi İşbirliği Programının Uygulama Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
4 Ekim 2016 Tarihli ve 29847 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161004.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161004.htm
Özet:
Bu karar ile hükümetimiz adına 28 Mart 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan “Katılım Öncesi
Yardım Aracı (IPA-II) Kapsamında Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Interreg-IPA Sınır Ötesi
İşbirliği Programının Uygulama Zaptının Onaylanması tarihinde kararlaştırılmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161004-4.pdf

Mevzuat:
İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b)
Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Esaslar
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
4 Ekim 2016 Tarihli ve 29847 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161004.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161004.htm
Özet:
Bu karar ile İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
Maddesinde yer alan “pazarlık usulü” tanımı değiştirilmesi ve bazı değişiklikler
düzenlenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161004-5.pdf

Mevzuat:
Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
4 Ekim 2016 Tarihli ve 29847 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161004.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161004.htm

Özet:
Bu karar ile Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte bazı
değişiklikler düzenlenmiştir
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161004-22.pdf

Mevzuat:
Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
4 Ekim 2016 Tarihli ve 29847 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161004.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161004.htm
Özet:
Bu Yönetmelik ile oyuncakların güvenliğine ve serbest dolaşımına ilişkin usul ve esaslar
düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161004-24.htm

../…

Mevzuat:
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(SERİ
NO: 7)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
4 Ekim 2016 Tarihli ve 29847 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161004.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161004.htm
Özet:
Bu tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde
bulunan hammaddelerin teslimi ile yem teslimlerinde istisnalar ve büyük yatırımlara ilişkin
istisnalar, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca,
6361 sayılı kanun kapsamında, taşınır veya taşınmazların bizzat kiracıdan satın alınması,
satan kişilere kiralanması ve kiralayana satılması (sat-kirala-geri al) işlemi, varlık ve hakların
Türkiye varlık fonu ve alt fonlara devri ile bu varlık ve hakların Türkiye Varlık Fonu yönetimi
anonim şirketi tarafından yönetilmesi suretiyle yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin
düzenlenmeler ve değişiklikler düzenlenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161004-31.htm

Mevzuat:
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
4 Ekim 2016 Tarihli ve 29847 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
10/20161004.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161004.htm
Özet:
Bu tebliğ kapsamında Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan 492 sayılı Harçlar Kanununun uygulamasına yönelik
düzenlemeler yer almaktadır. Buna göre;
492 sayılı Kanunun 132 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin “C)Ticaret sicili harçları:” başlıklı bölümünde yazılı
ticaret sicili işlemlerine ilişkin harçlar, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları
veyahut ilgili odalar tarafından makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir. Bu suretle
tahsil olunan bir aya ait harçlar şekil, içerik ve muhteviyatı Maliye Bakanlığınca belirlenen bir
bildirim ile ticaret sicili müdürlüğünü bünyesinde bulunduran odanın muhtasar yönünden
bağlı olduğu vergi dairesine, izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar bildirilip ödenir.
Tahsil edilen harçların ilgili vergi dairesine süresinde ödenmemesi durumunda, harç ilgili
odadan 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Süresinde vergi dairesine beyan edilmeyen tutarlar

hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. İşlemden doğan harçları
tamamen almadan işlem yapan ticaret sicili müdürlüğü görevlileri ve ilgili odalar harcın
ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludur.”
4 üncü madde şu şekilde değiştirilmiştir;
Ticaret sicili harçlarının odalarca tahsil edilmesi
MADDE 4 – (1) 6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununun 132 nci maddesinde yapılan
değişiklik uyarınca, Harçlar Kanununa ekli (1) sayılı tarifede yer alan ticaret sicili harçları,
ticaret sicil müdürlüğünün kurulduğu; ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları, oda
bulunmayan veya sicil işlemlerinin yürütülebilmesi için yeterli teşkilatı bulunmayan veyahut
teşkilatı sonradan yetersiz hale gelen odaların bulunduğu yerlerde, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığınca belirlenen oda tarafından makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilebilecektir.
(2) Odalar tarafından tahsil olunan bir aya ait harçlar, bir örneği Tebliğin ekinde yer alan
“Ticaret Sicili Harçlarına İlişkin Bildirim” ile ticaret sicili müdürlüğünü bünyesinde
bulunduran odanın muhtasar yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, takip eden ayın on
beşinci günü akşamına kadar bildirilip ödenecektir.
(3) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği
yetkiye istinaden, ticaret sicili harçlarını tahsil eden odalara, “Ticaret Sicili Harçlarına İlişkin
Bildirim”i 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği Sıra No:340 ve 3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:346)’nde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda
elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir. “Ticaret Sicili Harçlarına İlişkin
Bildirim”in süresinde elektronik ortamda gönderilmemesi durumunda Vergi Usul Kanununun
mükerrer 355 inci maddesi gereği özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
(4) “Ticaret Sicili Harçlarına İlişkin Bildirim”i, mevcut şifresi bulunan odaların daha önce
beyannamelerin elektronik ortamda gönderilebilmesi için kendilerine verilmiş olan kullanıcı
kodu, parola ve şifreleri ile mevcut şifresi bulunmayan odaların ise muhtasar yönünden bağlı
oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri durumunda kendilerine verilecek olan kullanıcı
kodu, parola ve şifreleri ile elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.
(5) Harç bildiriminin süresi içinde verilmemesi durumunda sözü edilen odalar hakkında 213
sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
(6) Ticaret Sicili Harçlarına İlişkin Bildirim ile bildirilen harcın süresinde ödenmemesi
halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre
harcın söz konusu odalardan takip ve tahsili sağlanacaktır.
(7) Ticaret sicili harçlarını tamamen almadan işlem yapan ticaret sicili müdürlüğü
görevlileri ve harcın tahsiline yetkili odalar, harcın ödenmesinden mükelleflerle birlikte
müteselsilen sorumludur.
(8) Bu maddenin bir ila sekizinci fıkralarına göre yapılacak uygulama, il ve ilçeler itibarıyla
Gelir İdaresi Başkanlığınca ayrıca ilan edilecektir. Bu ilan yapılıncaya kadar ticaret sicili
harçlarının ilgili vergi dairelerince tahsil edilmesine devam edilecektir.
Tahkim Harcına ilişkin olarak ise şu değişiklik yapılmıştır;
MADDE 5 – (1) Tahkim davalarında nispi karar ve ilam harcı 2014 yılından itibaren % 50
oranında uygulanmakta iken, 6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifede
yapılan düzenleme neticesinde tahkim yargılamasında nispi karar ve ilam harcı
alınmayacaktır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161004-32.htm

