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Mevzuat:   

6771 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/

02/20170213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170213.htm 

  

Özet:  Bu kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, 

 Yargı yetkisi başlıklı 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 

tarafsız” ibaresi eklenmiştir. 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Kuruluşu başlıklı 75 inci maddesinde yer alan milletvekili 

sayısı   “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir. 

 Milletvekili seçilme yeterliliği başlıklı 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

“Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik 

hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir. 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde 

yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci 

oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci 

oylama yapılır.” şekilde değiştirilmiştir. 

 Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve 

kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına 

ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve 

özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak 

ve görevleri yerine getirmektir.” şekilde değiştirilmiştir. 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi; Meclis araştırması, genel görüşme, Meclis soruşturması ve 

yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. 

  Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme 

yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170213.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170213.htm


 

 

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı 

seçilebilir. 

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli 

oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en 

az yüzbin seçmen aday gösterebilir. 

Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. 

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı 

seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci 

oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların 

çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. 

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime 

katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame 

edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum 

şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı 

seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece 

Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir. 

Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut 

Cumhurbaşkanının görevi devam eder. 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.” şekilde 

değiştirilmiştir. 

 Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. 

 Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin 

birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve 

uyumlu çalışmasını temin eder. 

 Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

açılış konuşmasını yapar. 

 Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir. 

 Kanunları yayımlar. 

 Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. 

 Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli 

hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle 

Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar. 

 Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. 

 Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına 

ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler. 

 Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye 

Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder. 

 Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar. 

 Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar. 

 Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır. 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını 

temsil eder. 

 Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir. 

 Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya 

kaldırır. 

 Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 

çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel 

haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla 

düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. 



 

 

 Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak 

şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir. 

 Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî 

Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer. 

 Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile 

diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.” şekilde değiştirilmiştir. 

 Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 

tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, 

önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla 

soruşturma açılmasına karar verebilir. 

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında 

komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her 

siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından 

soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis 

Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık 

yeni ve kesin bir süre verilir. 

Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on 

gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte 

ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde 

tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre 

verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır. 

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz. 

Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona 

erer. 

Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten 

sonra da bu madde hükmü uygulanır.” şekilde değiştirilmiştir. 

 Kamu idarelerinin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin 

harcamaları yıllık bütçelerle yapılır. Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin 

hazırlanması, uygulanması ve kontrolü ile yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve 

hizmetler için özel süre ve usuller kanunla düzenlenir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili 

hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. 

Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye 

Büyük Millet Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür. 

Komisyonun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin Genel Kurulda görüşülür ve malî 

yılbaşına kadar karara bağlanır. 

 Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve 

Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin 

seçim kararı alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve 

Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. 

 ) Anayasanın 159 uncu maddesinde yapılan düzenlemeye göre Hâkimler ve Savcılar 

Kurulu üyeleri en geç otuz gün içinde seçilirler ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

sonraki kırkıncı günü takip eden iş günü görevlerine başlarlar. Başvurular, bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyona gönderir. Komisyon on gün içinde her bir üyelik için üç adayı üye tamsayısının 

üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada üçte iki çoğunlukla seçimin 

sonuçlandırılamaması halinde, ikinci ve üçüncü oylamalar yapılır; bu oylamalarda üye 

tamsayısının beşte üç çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş olur. Beşte üç çoğunluğun 

sağlanamaması halinde üçüncü oylamada en çok oyu almış olan, seçilecek üyelerin iki katı 
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aday arasından ad çekme usulü ile üye belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Genel Kurulu aynı usul ve nisapları gözeterek onbeş gün içinde seçimi tamamlar. 

Mevcut Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, yeni üyelerin göreve başlayacağı tarihe 

kadar görevlerine devam eder ve bu süre içinde yürürlükteki Kanun hükümlerine göre çalışır. 

Yeni üyeler, ilgili kanunda değişiklik yapılıncaya kadar mevcut Kanunun Anayasaya aykırı 

olmayan hükümleri uyarınca çalışır. Görevi sona eren ve Hâkimler ve Savcılar Kuruluna 

yeniden seçilmeyen üyelerden, talepleri halinde adli yargı hâkim ve savcıları arasından 

seçilenler Yargıtay üyeliğine, idari yargı hâkim ve savcıları arasından seçilenler Danıştay 

üyeliğine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca seçilir; öğretim üyeleri ve avukatlar arasından 

seçilenler ise Danıştay üyeliğine Cumhurbaşkanınca atanır. Bu şekilde yapılan seçim ve 

atamalarda boş kadro olup olmadığına bakılmaz, seçilen ve atanan üye sayısı kadar Yargıtay 

ve Danıştay kadrolarına üye kadrosu ilave edilir. 

Değiştirilen diğer hükümleri ile 101 inci maddesinin son fıkrasında yer alan 

“Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” ibaresinin ilgası bakımından yayımı 

tarihinde, yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde tümüyle oylanır. 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-1.htm 
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-1.htm
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Mevzuat:   

Yüksek Seçim Kurulunun 11/02/2017 Tarihli ve 74, 75 ve 76 Sayılı Kararı 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mu

kerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm 

  

Özet:  Bu kararlar ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca 6771 sayılı Kanunla kabul edilen 

Anayasa değişikliğine ilişkin halkoylaması tarihinin, Kanunun Resmi Gazetede yayımını 

takip eden altmışıncı günden sonraki ilk Pazar günü olan 16 Nisan 2017 olarak 

belirlenmesine; sandık kurullarına üye verebilecek olan siyasi partilere; karar özetinin Türkiye 

Radyo Televizyon Kurumu aracılığıyla alındığı andan itibaren bir hafta süreyle 

yayımlanmasına; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, 

Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, 

Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, 

Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 

olarak, diğer illerde 08.00-17.00 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211M1-1.pdf 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211M1-2.pdf 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211M1-3.pdf 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211M1-1.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211M1-2.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211M1-3.pdf
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Mevzuat:   

Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi 

Tarım Uygulamaları Kodu Tebliği (No: 2016/46) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/

02/20170213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170213.htm 

  

Özet:  Bu tebliğ ile sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğini önlemek veya 

azaltmak için çiftçiler tarafından uyulması gereken usul ve esasları düzenlemek 

amaçlanmıştır. Bu tebliğ belirlenen nitrata hassas olan ve olmayan bölgelerde çiftçiler 

tarafından uyulması gereken kuralları ve uygulama esaslarını içeren ve tebliğin ekinde yer 

alan iyi tarım uygulamaları kodunu ve bu Kodu uygulayacak tarımsal işletmelerin tespitine 

dair usul ve esasları, Kodun uygulanmasında görev alacak personelin yetki ve sorumlulukları 

ile ilgili hükümleri kapsar. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-12.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170213.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170213.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-12.htm
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Mevzuat:   

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/

02/20170213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170213.htm 

  

Özet:  Bu tebliğ ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında ve bazı eşyaların 

sınıflandırılmasında kolaylık sağlanması, sınıflandırma uygulamaları arasında uyum ve 

yeknesaklığın temin edilmesi için tamamlayıcı ve yol gösterici bir unsur olarak Ulusal 

Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarının yürürlüğe konulması amaçlamıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-13.htm 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170213.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170213.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-13.htm
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Mevzuat:   

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Tır İşlemleri) (Seri No: 6) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/

02/20170213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170213.htm 

  

Özet:  Bu tebliğ ile   Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nin dayanak, tanımlar,  

TIR güzergâhları, TIR rejimine kabul, TIR rejiminden çıkarılma, Taşıt onay belgesinin 

düzenlenmesi, Geçerlilik süresi biten taşıt onay belgeleri, Taşıt onay belgelerinin çalınması, 

kaybolması veya tahrip olması, Taşıt onay belgesi ile ilgili diğer hususlar, Vergi, teminat ve 

muayene, Geçerlilik süresi biten TIR karneleri, TIR karnesi takip süreci, TIR karnesi takip 

işlemlerinin gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri tarafından izlenmesi, TIR karnesi 

düzenlenmeksizin ülkemize giriş yapan taşıtlar, Eşyanın giriş gümrük idaresinde başka bir 

rejime tabi tutulması, Yabancı taşıyıcı firmalarda acente, Kaza yapan veya eşyası kayan 

taşıtlar ve konteynerle ilgili yapılacak işlemler, Usulsüzlüklerin bildirilmesi, Varış veya çıkış 

gümrük idaresinin değiştirilmesi, TIR karnelerinin saklanma süresi başlıklı maddelerde, Giriş 

Gümrük İdaresi Tarafından Yapılacak İşlemleri bölümünde, Hareket Gümrük İdaresi 

Tarafından Yapılacak İşlemler bölümünde, Varış Gümrük İdaresi Tarafından Yapılacak 

İşlemler bölümünde, Çıkış Gümrük İdaresi Tarafından Yapılacak İşlemleri bölümünde 

değişiklikler yapılmıştır ve “İzinli alıcı ve ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında 

yapılacak TIR karnesi işlemleri”, “Adli işleme konu olan TIR karneleri” başlıklı maddeler 

eklenmiştir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-14.htm 
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Mevzuat:   

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri 

No:12) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/

02/20170213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170213.htm 

  

Özet:  Bu tebliğ ile Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin Yasal düzenleme ve 

istisnanın kapsamı" başlıklı bölümünde değişiklikler yapılmış, “İndirimli kurumlar vergisi” 

başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere “ Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) 

birleşmelerinde kurumlar vergisi oranının indirimli uygulanması” başlıklı bölüm ve “ “KOBİ 

tanımı”, “KOBİ birleşmelerinde kurumlar vergisi oranının indirimli uygulanmasının şartları”, 

“Birleşmenin, Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan devir şartlarını 

taşıması”, “Birleşen kurumların KOBİ niteliğinde olması”, “Birleşen kurumların devir tarihi 

itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlardan 

olması” ve “Kurumlar vergisi oranının indirimli uygulanması” başlıklı maddeler 

düzenlenmektedir.   

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-15.htm 
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Mevzuat:   

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478) 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/

02/20170213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170213.htm 

  

Özet:  Bu tebliğ 213 sayılı Vergi Usul Kanununun İşe başlama bölümü,  Teminat uygulaması 

başlıklı 153/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 

amaçlanmıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-16.htm 
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