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Ortak Hükümler ve Geçici Maddeler
Kurumlar vergisi ve geçici vergi oran›
MADDE 32- (1) Kurumlar vergisi, kurum kazanc› üzerinden % 20 oran›nda al›n›r.
(2) Kurumlar vergisi mükelleflerince, (dar mükellefiyete tâbi kurumlarda ticarî ve ziraî kazançlarla s›n›rl› olarak) câri
vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre
ve câri dönemin kurumlar vergisi oran›nda geçici vergi ödenir. Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar
mükellef kurumlara da aynen uygulan›r.
(3) Bakanlar Kurulu, ikinci f›krada yaz›l› geçici vergi oran›n› 5 puana kadar indirmeye veya tekrar kanunî seviyesine
kadar getirmeye yetkilidir.

Madde 32- Kurumlar vergisinin, kurum kazanc› üzerinden
% 20 oran›nda al›naca¤› belirlenmektedir.
‹kinci f›krada, tam mükellefler ile ticari ve zirai kazançla s›n›rl› olarak dar mükellef kurumlar›n cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere kurumlar vergisi oran›nda geçici vergi ödemeleri öngörülmektedir. Ayr›ca Kurumlar vergisi oran› ve geçici vergi oran› ile
ilgili hükümlerin dar mükellef kurumlar için de aynen geçerli olaca¤› hususuna yer verilmektedir.
Üçüncü f›kra ile Bakanlar Kuruluna, geçici vergi oran›n› 5
puana kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine kadar
getirmeye yetki verilmektedir.

AÇIKLAMA
Bu hükümle, 01/01/2006 tarihinden itibaren Kurumlar Vergisi oran› % 20 olarak belirlenmifltir. 31/12/2005 Tarihine
kadar %30 olarak uygulanan Kurumlar vergisi oran› 10 puan azalt›lm›flt›r.
Kurumlar vergisi mükelleflerince, câri vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi
Kanununda belirtilen esaslara göre ve câri dönemin Kurumlar vergisi oran›nda yani % 20 geçici vergi
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(4) Kanunun 23 üncü maddesine göre vergilendirilen yabanc› ulaflt›rma kurumlar›nda vergi oran›n› karfl›l›kl› olmak
flart›yla, ülkeler itibar›yla kara, deniz ve hava ulaflt›rma kurumlar› için ayr› ayr› veya topluca s›f›ra kadar indirmeye
veya bu maddede yaz›l› oran›n bir kat›n› geçmemek üzere
yeni bir oran tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan geçerli olmak üzere
21.06.2006
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Dördüncü f›kra ile de, bu Kanunun 23 üncü maddesine göre vergilendirilen yabanc› ulaflt›rma kurumlar›nda vergi oran›n› karfl›l›kl› olmak flart›yla, ülkeler itibar›yla kara, deniz
ve hava ulaflt›rma kurumlar› için ayr› ayr› veya topluca s›f›ra kadar indirmeye veya bu maddede yaz›l› oran›n bir kat›n› geçmemek üzere yeni bir oran tespit etmeye Bakanlar
Kuruluna yetki verilmektedir.

AÇIKLAMA
ödenecektir.Bakanlar Kurulu, ikinci f›krada yaz›l› bu geçici vergi oran›n› 5 puana kadar indirmeye veya tekrar kanunî
seviyesine kadar getirme yetkisine sahip bulunmaktad›r.
Buna göre Bakanlar Kurulu gerekti¤i takdirde kurumlar vergisi uygulamas› bak›m›ndan geçici vergi oran›n› yüzde 5
olarak belirleyebilecektir.
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Yurt d›fl›nda ödenen vergilerin mahsubu
MADDE 33- (1) Yabanc› ülkelerde elde edilerek Türkiye'de genel sonuç hesaplar›na intikal ettirilen kazançlardan
mahallinde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler,
Türkiye'de bu kazançlar üzerinden tarh olunan kurumlar
vergisinden indirilebilir.
(2) Kanunun 7 nci maddesinin uyguland›¤› hallerde, yurt d›fl›ndaki ifltirakin ödemifl oldu¤u gelir ve kurumlar vergisi
benzeri vergiler, kontrol edilen yabanc› flirketin Türkiye'de
vergilendirilecek kazanc› üzerinden hesaplanan kurumlar
vergisinden mahsup edilebilir.
(3) Tam mükellef kurumlar›n do¤rudan veya dolayl› olarak
sermayesi veya oy hakk›n›n % 25'ine sahip oldu¤u yurt d›fl›
ifltiraklerinden elde ettikleri kâr paylar› üzerinden Türkiye'de ödenecek kurumlar vergisinden, ifltiraklerin bulundu¤u ülkelerdeki kâr pay› da¤›t›m›na kaynak oluflturan ka-
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Madde 33- Madde ile yurt d›fl›nda elde edilip de Türkiye'de
vergilendirilecek kazançlar için daha önce mahallinde ödenen vergilerin, Türkiye'de bu kazançlar nedeniyle hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilmesi olana¤› verilmekte ve bu mahsubun yöntem ve s›n›rlar› belirlenmektedir. Ayr›ca, söz konusu s›n›rlamalar as›l olmak kayd›yla,
yurt içi faaliyetlerin mali zararla sonuçlanm›fl olmas› sebebiyle Türkiye'deki beyannamelere dahil edilen yurt d›fl› kazançlar üzerinden mahallinde ödenen vergilerin k›smen veya tamamen mahsubuna imkan bulunmazsa, bu mahsup
hakk›n›n da izleyen üçüncü hesap dönemi sonuna kadar kullan›labilece¤ine dair bir hükme yer verilmektedir.
Bir baflka düzenleme de, tam mükellefiyete tabi anonim flirketlerin yurt d›fl› ifltiraklerinden elde ettikleri ve Türkiye'de
vergilendirilecek olan kazançlar için hesaplanacak kurum-

AÇIKLAMA
Tam mükellefiyete tabi kurumlar›n, yurt d›fl›nda elde ederek Türkiye’de genel sonuç hesaplar›na intikal ettirdikleri
kazançlarla ilgili olarak mahallinde ödemifl olduklar› kurumlar vergisi ve benzeri vergileri, Türkiye’de bu kazançlar
üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden mahsup edebilecekleri hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Di¤er taraftan kontrol edilen yabanc› kuruma ait olup Türkiye’de elde edilen kurum kazanc›na ilave edilen kazançlar
üzerinden yurt d›fl›nda ödenen vergilerinde Türkiye’de hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkündür.
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zançlar üzerinden ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri
vergilerin kâr pay› tutar›na isabet eden k›sm› mahsup edilebilir. Kazanca ilave edilen kâr pay›, bu kazançlar üzerinden
yurt d›fl›nda ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler dahil edilmek suretiyle dikkate al›n›r.
(4) Yurt d›fl› kazançlar üzerinden Türkiye'de tarh olunacak
vergilere mahsup edilebilecek tutar, hiç bir surette yurt d›fl›nda elde edilen kazançlara Kanunun 32 nci maddesinde
belirtilen kurumlar vergisi oran›n›n uygulanmas›yla bulunacak tutardan fazla olamaz. Bu s›n›r dahilinde, ilgili bulundu¤u kazanc›n Türkiye'de genel sonuç hesaplar›na intikal ettirildi¤i hesap döneminde tamamen veya k›smen indirilemeyen vergiler, bu dönemi izleyen üçüncü hesap dönemi sonuna kadar indirim konusu yap›labilir.
(5) Geçici vergilendirme dönemi içinde yurt d›fl›ndan elde
edilen gelirlerin bulunmas› halinde, bu gelirler üzerinden el-
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lar vergisinden mahsup edilebilecek yurt d›fl› vergilerin
kapsam›n›n, mahallinde ödenen kurumlar vergisinin bu kazançlara isabet eden k›sm› ile s›n›rl› tutulmufl olmas›d›r.
Kontrol edilen yabanc› kurumlar›n Türkiye'de vergilendirilecek kazançlar› için de ayn› uygulama söz konusudur. Yurt
d›fl›nda ödenen vergilerin Türkiye'de hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilmesi istendi¤inde, Türkiye'deki
vergi matrah›na dahil edilen yurt d›fl› kazanç tutar›n›n bu
vergileri de içerecek flekilde brütlefltirilmifl olmas› gerekti¤i
ise aç›kt›r. F›kra ayr›ca geçici vergi dönemleri aç›s›ndan tan›nm›fl bir mahsup olana¤›n› da içermektedir.
Yabanc› ülkelerde vergi ödendi¤inin, yetkili makamlardan
al›narak mahallindeki Türk elçilik veya konsolosluklar›,
yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin ayn›
nitelikteki temsilcileri taraf›ndan tasdik olunan belgelerle
tevsik olunmad›kça, yabanc› ülkede ödenen vergiler Türkiye'de tarh olunan vergiden indirilemeyece¤i belirtilmektedir.

AÇIKLAMA
Ayn› flekilde tam mükellefiyete tabi anonim flirketlerin yurt d›fl› ifltiraklerinden elde ettikleri kâr paylar› üzerinden
Türkiye’de ödenecek kurumlar vergisinden, ifltiraklerin bulundu¤u ülkelerdeki kâr pay› da¤›t›m›na kaynak oluflturan
kazançlar üzerinden ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin kâr pay› tutar›na isabet eden k›sm› Türkiye’de
hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir.
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de edildi¤i ülkelerde kesinti veya di¤er flekillerde ödenen
vergiler, o dönem için hesaplanan geçici vergi tutar›ndan da
mahsup edilebilir. ‹ndirilecek tutar, yurt d›fl›nda elde edilen
kazançlara Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen geçici
vergi oran›n›n uygulanmas›yla bulunacak tutardan fazla
olamaz.
(6) Yabanc› ülkelerde vergi ödendi¤i, yetkili makamlardan
al›narak mahallindeki Türk elçilik veya konsolosluklar›,
yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin ayn›
nitelikteki temsilcileri taraf›ndan tasdik olunan belgelerle
tevsik olunmad›kça, yabanc› ülkede ödenen vergiler Türkiye'de tarh olunan vergiden indirilemez.
(7) Kurumlar vergisinden indirim konusu yap›lan vergilerin
yabanc› ülkelerde ödendi¤ini gösterir belgelerin, tarhiyat s›ras›nda mükellef taraf›ndan ibraz edilememesi halinde, yabanc› ülkede ödenen veya ödenecek olan vergi, Kanunun 32
nci maddesindeki kurumlar vergisi oran›n› aflmamak flart›yla o ülkede geçerli olan oran üzerinden hesaplan›r ve tarhiyat›n bu suretle hesaplanan tutara isabet eden k›sm› ertelenir. ‹braz edilmesi gereken belgeler, tarh tarihinden itibaren
en geç bir y›l içinde ilgili vergi dairesine ibraz edildi¤i takdirde, bu belgelerde yaz›l› kesin tutara göre tarhiyat düzeltilir.
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Kurumlar vergisinden indirim konusu yap›lan vergilerin yabanc› ülkelerde ödendi¤ini gösterir belgelerin, tarhiyat s›ras›nda mükellef taraf›ndan ibraz edilememesi halinde, yabanc› ülkede ödenen veya ödenecek olan vergi, bu Kanunun
32 nci maddesindeki kurumlar vergisi oran›n› aflmamak flart›yla o memlekette câri oldu¤u bilinen oran üzerinden hesaplanacakt›r. Tarhiyat›n bu suretle hesaplanan miktara isabet eden k›sm›n›n ertelenmesi, ibraz edilmesi gereken belgelerin tarh tarihinden itibaren en geç bir y›l içinde ilgili
vergi dairesine ibraz edildi¤i takdirde, bu belgelerde yaz›l›
kesin tutara göre tarhiyat›n düzeltilmesi öngörülmektedir.
Ayr›ca, mücbir sebepler olmaks›z›n belgelerin bu süre zarf›nda ibraz edilmemesi veya bu belgelerin ibraz›ndan sonra
ertelenen vergi tutar›ndan daha düflük bir mahsup hakk› oldu¤unun anlafl›lmas› halinde, ertelenen vergiler için 6183
say›l› Kanun hükümlerine uygun olarak gecikme zamm› hesaplanacakt›r.

MADDE
33

KANUN MADDES‹
(8) Mücbir sebepler olmaks›z›n belgelerin bu süre zarf›nda
ibraz edilmemesi veya bu belgelerin ibraz›ndan sonra ertelenen vergi tutar›ndan daha düflük bir mahsup hakk› oldu¤unun anlafl›lmas› halinde, ertelenen vergiler için Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre
gecikme zamm› hesaplan›r.
(9) Bu madde hükmünün uygulanmas›nda, yabanc› para ile
ödenen vergilere, bunlar›n ilgili bulundu¤u kazançlar›n genel sonuç hesaplar›na intikali esnas›ndaki kur uygulan›r.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
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Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu
MADDE 34- (1) Beyannamede gösterilen kazançlardan,
Kanunun 15 inci maddesinin birinci f›kras›na ve 30 uncu
maddesinin birinci ve ikinci f›kralar›na göre kayna¤›nda kesilmifl olan vergiler (hayat sigorta flirketlerinde matematik
karfl›l›klar›n yat›r›ma yönlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden yap›lan kesintiler dahil), beyanname
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.
(2) Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü f›kras›na göre vergi kesintisi yap›lan kurum kazanc›ndan kâr pay› alan kurumlar, ald›klar› kâr pay›n›n içerdi¤i kesintiyi mahsup edebilirler. Mahsup edilecek tutar, ele geçen net kâr pay›n›n geçerli kesinti oran› kullan›larak brütlefltirilmesi suretiyle hesaplan›r.
(3) Kontrol edilen yabanc› kurumlara yap›lan ödemeler üzerinden Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci f›kras› uyar›n-
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Madde 34- Madde ile, yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu düzenlenmektedir. Kontrol edilen yabanc› kurumlar›n
Türkiye'de vergilendirilecek yurt d›fl› kazançlar› üzerinden
hesaplanacak kurumlar vergisinden vergi cennetleri ile mücadele amac›yla yap›lmas› öngörülen vergi kesintisinin
mahsubu da bu f›krada yer almaktad›r.
Maddede yer alan esaslar çerçevesinde mahsup edilecek
vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olmas› halinde, fazla olan vergi tutar› mükellefe yaz› ile bildirilecektir. Mükellefin söz konusu yaz›y› tebellü¤ tarihinden itibaren bir y›l içinde baflvurmas› flart›yla
kendisine iade edilece¤i, bu süre içinde baflvurmayanlar›n
bu farktan do¤an alacaklar›n›n düflece¤i belirtilmektedir.
Ayr›ca mahsup iflleminin hangi tarih itibar›yla yap›laca¤›
konusuna da aç›kl›k kazand›r›lmaktad›r.

AÇIKLAMA
Beyannamede gösterilen kazançlardan, Kanun’un 15. maddesinin birinci f›kras›na ve 30. maddesinin birinci ve ikinci
f›kralar›na göre yap›lan vergi kesintilerinin beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilece¤i
belirtilmifltir.
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ca kesilen vergiler, bu flirketin Türkiye'deki beyannameye
dahil edilen kurum kazanc› üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilebilir. Ancak mahsup edilecek
vergi, kontrol edilen yabanc› kurumun bu ödemelerden kaynaklanan kazanc›na isabet eden kurumlar vergisini aflamaz.
(4) Geçici vergilendirme dönemi içinde elde edilen gelirler
üzerinden kesinti yoluyla ödenmifl vergilerin bulunmas› halinde bu vergiler, o dönem için hesaplanan geçici vergi tutar›ndan da mahsup edilebilir. ‹lgili hesap dönemine iliflkin
tahakkuk ettirilen geçici verginin sadece ödenen k›sm› y›ll›k kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.
(5) Bu maddede belirtilen s›n›rlar dahilinde mahsup edilecek vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar
vergisinden fazla oldu¤u takdirde, bu durum vergi dairesince mükellefe yaz› ile bildirilir. Aradaki fark, mükellefin söz
konusu yaz›y› tebellü¤ tarihinden itibaren bir y›l içinde baflvurusu halinde kendisine iade olunur. Bir y›l içinde baflvurmayan mükelleflerin bu farktan do¤an alacaklar› düfler.
(6) Maliye Bakanl›¤›; iadeyi mahsuben veya nakden yapt›rmaya, inceleme raporuna, yeminli malî müflavir raporuna
181
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Maddede yer alan bir di¤er düzenleme de, yurt içinde kesilen vergilerin, fon ve ortakl›k bünyesinde yap›lan vergi kesintisine mahsup imkan› getirilmesine dair hükümdür.
Dar mükellefiyete tabi kurumlar›n vergisi kesinti yoluyla
al›nan ve kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilmesi
ihtiyari k›l›nan kazançlar› için beyanname verilmesi halinde, bu kazançlar üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden, evvelce kesinti yoluyla al›nan vergilerin genel hükümler çerçevesinde mahsup edilebilece¤i de aç›kt›r.
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veya teminata ba¤lamaya ve iade için aran›lacak belgeleri
belirlemeye yetkilidir. Bu yetki; kazanç türlerine, iade flekillerine, geliri elde edenin veya ödemeyi yapan›n hukukî statüsüne göre ayr› ayr› kullan›labilir.
(7) Mahsuben iade ifllemi, aranan tüm belgelerin tamamlanmas› flart›yla, y›ll›k kurumlar vergisi beyannamesinin verildi¤i tarih itibar›yla yap›l›r. ‹kmalen veya re’sen yap›lan tarhiyatlarda mahsup ifllemi, mahsup talebine iliflkin dilekçe
ve eklerinin eksiksiz olarak vergi dairesi kay›tlar›na girdi¤i
tarih esas al›narak yap›l›r. Aranan belgelerin tamamlanmas›
aflamas›nda yap›lan tahsilatlar yönünden düzeltme yap›lmaz.
(8) Kanunun 5 inci maddesinin birinci f›kras›n›n (d) bendinde belirtilen fon ve ortakl›klar, ayn› bentte yer alan kazançlar›n elde edilmesi s›ras›nda, Kanunun 15 inci maddesi uyar›nca kendilerinden kesilen vergileri, vergi kesintisi yapanlarca ilgili vergi dairesine ödenmifl olmak flart›yla, Kanunun
15 inci maddesinin üçüncü f›kras›na göre kurum bünyesinde yapacaklar› vergi kesintisinden mahsup edebilirler. Mahsup edilemeyen kesinti tutar› mükellefin baflvurusu halinde
red ve iade edilir.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006
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Muafiyet, istisna ve indirimlerin s›n›r›
MADDE 35- (1) Di¤er kanunlardaki muafiyet, istisna ve Madde 35- Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanunu d›fl›nda
indirimlere iliflkin hükümler, kurumlar vergisi bak›m›ndan di¤er kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve indirim hükümlerinin kurumlar vergisi bak›m›ndan geçersiz oldu¤u;
geçersizdir.
(2) Kurumlar vergisi ile ilgili muafiyet, istisna ve indirimle- muafiyet, istisna ve kurum kazanc›n›n tespitinde indirimleri
re iliflkin hükümler, ancak bu Kanun, Gelir Vergisi Kanunu düzenleyen hükümlerin, ancak bu Kanun, Gelir Vergisi Kave Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu kanun- nunu ve Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu kanunlarda de¤ifliklik yap›lmak suretiyle düzenlenece¤i ve
larda de¤ifliklik yap›lmak suretiyle düzenlenir.
uluslar aras› anlaflma hükümlerinin sakl› oldu¤u belirtilmek(3) Uluslararas› anlaflma hükümleri sakl›d›r.
tedir.
Yürürlük Tarihi 01/01/2007

AÇIKLAMA
Madde’de kurumlar vergisine iliflkin istisna, muafiyet ve kurum kazanc›n›n tespitinde indirimleri düzenleyen hükümler,
ancak bu Kanun, Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na hüküm eklenmek veya bu kanunlarda de¤ifliklik yap›lmak
suretiyle düzenlenir hükmü getirilmifltir. Baflka kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetlerin geçersiz oldu¤u belirtilmifltir.
Bu maddenin yürürlük tarihinin 01/01/2007 oldu¤una dikkat etmek gerekmektedir.
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MADDE
36

KANUN MADDES‹
Yürürlükten kald›r›lan hükümler
MADDE 36- 3/6/1949 tarihli ve 5422 say›l› Kurumlar
Vergisi Kanunu ile ek ve de¤ifliklikleri yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006

MADDE GEREKÇES‹

‹stanbul smmmo

Madde 36- 10/06/1949 tarih ve 7229 say›l› Resmi
Gazete'de yay›mlanan, 3/6/1949 tarihli 5422 say›l›
Kurumlar Vergisi Kanunu ile bu Kanunun ek ve de¤ifliklikleri yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

AÇIKLAMA
1949 Y›l›ndan beri yürürlükte bulunan 5422 Say›l› eski Kurumlar Vergisi kanunu ve bu kanunun maddelerini de¤ifltiren
kanunlardaki ilgili maddeler yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

184

MADDE

KANUN MADDES‹
GEÇ‹C‹ GEÇ‹C‹ MADDE 1- (1) Bu Kanun uyar›nca vergi kesintisine tâbi tutulmufl kazanç ve iratlar üzerinden, Gelir Vergisi KaMADDE
nununun 94 üncü maddesi uyar›nca ayr›ca kesinti yap›lmaz.
1
(2) Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyar›nca vergi kesintisine tâbi tutulmufl kazanç ve iratlar üzerinden, bu Kanun uyar›nca ayr›ca kesinti yap›lmaz. An›lan
maddeye göre yap›lan vergi kesintileri 34 üncü madde hükümleri çerçevesinde kurumlar vergisinden mahsup edilebilir. fiu kadar ki; söz konusu maddenin (2) ve (3) numaral›
f›kralar› kapsam›nda kesinti suretiyle ödenen verginin, ifllemden do¤an kazanc›n tâbi oldu¤u vergi kesintisi oran›yla
çarp›m› sonucu bulunacak tutar› aflan k›sm›, y›ll›k beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilmez.
(3) Dar mükellef kurumlar›n Türkiye'deki ifl yerlerine atfedilmeyen veya daimî temsilcilerinin arac›l›¤› olmaks›z›n elde edilen ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci madde
si kapsam›nda kesinti yap›lm›fl kazançlar› ile bu kurumlar›n

DÖRDÜNCÜ KISIM - Ortak Hükümler ve Geçici Maddeler

MADDE GEREKÇES‹
Geçici Madde 1- Maddenin birinci ve ikinci f›kralar› ile bu
Kanuna göre vergi kesintisine tabi tutulmufl kazanç ve iratlar üzerinden ayr›ca Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyar›nca kesinti yap›lmayaca¤›; Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyar›nca kesintiye tabi tutulmufl
kazanç ve iratlar›n da bu Kanuna göre ayr›ca vergi kesintisine tabi tutulmayaca¤› aç›kça belirlenmektedir.
Üçüncü f›kra ile dar mükellef kurumlar›n Türkiye'deki ifl
yerlerine atfedilmeyen veya daimi temsilcileri arac›l›¤› olmaks›z›n elde ettikleri ve Gelir Vergisi Kanununun geçici
67 nci maddesi kapsam›nda kesinti yap›lm›fl kazançlar› ile
bu kurumlar›n tam mükellef kurumlara ait olup ‹stanbul
Menkul K›ymetler Borsas›nda ifllem gören ve bir y›ldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden ç›kar›lmas›ndan elde ettikleri ve geçici 67 nci maddenin (1) numaral›
f›kras› kapsam›nda vergi kesintisine tabi tutulmayan kazançlar› ve bu kurumlar›n daimi temsilcileri arac›l›¤›yla el-

AÇIKLAMA
1. Daha önce Bakanlar Kurulu Kararlar› ile belirlenen tevkifat oranlar›n›n uygulanmas›na yeni belirlenen kesinti oran›n› aflmamak kayd›yla devam edilecek
Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen ve 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli k›l›nan Geçici 1 inci madde hükmü
ile Bakanlar Kurulu taraf›ndan yeni kararlar al›n›ncaya kadar, Gelir Vergisi Kanunu ile 2005 y›l› sonuna kadar yürürlük185

5520 SAYILI KURUMLAR VERG‹S‹ KANUNU (YEN‹)

MADDE

KANUN MADDES‹
GEÇ‹C‹ tam mükellef kurumlara ait olup ‹stanbul Menkul K›ymetMADDE ler Borsas›nda ifllem gören ve bir y›ldan fazla süreyle elde
tutulan hisse senetlerinin elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan ve
1
geçici 67 nci maddenin (1) numaral› f›kras›n›n alt›nc› paragraf› kapsam›nda vergi kesintisine tâbi tutulmayan kazançlar› ve bu kurumlar›n daimî temsilcileri arac›l›¤›yla elde ettikleri tamam› geçici 67 nci madde kapsam›nda vergi kesintisine tâbi tutulmufl kazançlar› için y›ll›k veya özel beyanname verilmez.
(4) Bu Kanunla tan›nan yetkiler çerçevesinde Bakanlar Kurulu taraf›ndan yeni kararlar al›n›ncaya kadar, 193 say›l›
Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 say›l› Kanun kapsam›nda
vergi oranlar›na ve di¤er hususlara iliflkin olarak yay›nlanan
Bakanlar Kurulu kararlar›nda yer alan düzenlemeler, bu Kanunda belirlenen yasal s›n›rlar› aflmamak üzere geçerlili¤ini
korur.
(5) Di¤er kanunlarla 5422 say›l› Kanuna yap›lm›fl olan at›f-

‹stanbul smmmo

MADDE GEREKÇES‹
de ettikleri tamam› geçici 67 nci madde kapsam›nda vergi
kesintisine tabi tutulmufl kazançlar› için y›ll›k veya özel beyanname verilmemesi öngörülmektedir.
Dördüncü f›kra ile bu Kanunla tan›nan yetkiler çerçevesinde Bakanlar Kurulu taraf›ndan yeni kararlar al›n›ncaya kadar, daha önceki tarihlerde yay›mlanan Bakanlar Kurulu kararlar›nda yer alan düzenlemelerin, bu Kanunda belirlenen
yasal s›n›rlar› aflmamak üzere geçerli olmas› öngörülmektedir.
Beflinci f›kra ile di¤er Kanunlarla 5422 say›l› Kurumlar
Vergisi Kanununa yap›lm›fl olan at›flar›n, ilgili oldu¤u maddeler itibar›yla bu Kanuna yap›lm›fl say›laca¤› belirtilmektedir.
Alt›nc› f›kra ile bu Kanunla getirilen yap› kooperatiflerinin
kurumlar vergisinden muaf tutulmas›na iliflkin s›n›rlamalara uymalar› için kooperatiflere 2006 y›l› sonuna kadar bir
süre verilmektedir.
Yedinci f›krada, üretim ve istihdamda olan katk›s› artarak

AÇIKLAMA
te kalan 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu kapsam›nda, vergi oranlar›na ve di¤er hususlara iliflkin olarak yay›nlanan
Bakanlar Kurulu kararlar›nda yer alan düzenlemelerin yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile belirlenen yasal s›n›rlar›
afl›lmamak kayd›yla, geçerlili¤ini korumas› hükme ba¤land›.
Sözü edilen yasal s›n›rlar da, ayn› Kanunun 15 ve 30 uncu maddelerinde, s›ras›yla tam ve dar mükellefler için % 15
186

MADDE

KANUN MADDES‹
GEÇ‹C‹ lar, ilgili oldu¤u maddeler itibar›yla bu Kanuna yap›lm›fl say›l›r.
MADDE
(6) Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar›n
1
2006 takvim y›l› içinde biten hesap dönemlerine ait kazançlar›n vergilendirilmesinde; 1/1/2006 tarihinden önceki aylara % 30, sonraki aylara ise % 20 oran›n›n aritmetik ortalamas› dikkate al›narak hesaplanan oran uygulan›r. Bu hesaplamada, oran kesirleri dikkate al›nmaz.
(7) Bu Kanunun yay›m› tarihinden önce bölünme ifllemine
bafllayan tam mükellef sermaye flirketleri ile ayn› mahiyetteki yabanc› kurumlar, Kanunun yay›m› tarihinden itibaren
üç ay içerisinde k›smî bölünme ifllemini tamamlayarak Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ettirmek ve bölünme iflleminin taraflar› de¤iflmemek kayd›yla 5422 say›l› Kanun hükümlerinden faydalanabilirler.
(8) 2006 y›l›n›n sonuna kadar bu Kanunun 4 üncü maddesi-

DÖRDÜNCÜ KISIM - Ortak Hükümler ve Geçici Maddeler

MADDE GEREKÇES‹
devam eden organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yap›lar›n› haz›rlamak ve buralarda faaliyette bulunanlar›n ortak ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla, kamu
kurumlar› ve kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar› ile gerçek ve tüzel kiflilerce birlikte oluflturulan ve elde
edilecek kazanc›n›n tamam›n› bu yerlerin ortak ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda kullanan iktisadi iflletmeler için, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren on y›l süreyle kurumlar
vergisi muafiyeti getirilmektedir.
Sekizinci f›kra ile, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce
baflka kanunlarla tan›nm›fl muafiyet, istisna ve indirimlerin
geçerli oldu¤u ve Kanunun yürürlü¤ünden önceki dönemler
itibar›yla 5422 say›l› Kanun hükümlerinin uygulanmas›na
devam olunaca¤› hususu aç›klanmaktad›r. Özellikle Kanunun 13 üncü maddesinin 1/7/2006 tarihinden itibaren uygulanacak olmas› nedeniyle muhtemel bofllu¤un giderilmesi
sa¤lanmaktad›r.

AÇIKLAMA
olarak belirlendi. Daha aç›k bir ifade ile, Kanunun 15 inci maddesinde, kamu idare ve kurulufllar›, iktisadi kamu
kurulufllar›, sair kurumlar, ticaret flirketleri, ifl ortakl›klar›, dernekler, vak›flar, dernek ve vak›flar›n iktisadi iflletmeleri,
kooperatifler, yat›r›m fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbab›, zirai
kazançlar›n› bilanço veya ziraî iflletme hesab› esas›na göre tespit eden çiftçilerin; kurumlara avanslar da dahil olmak
187
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MADDE

KANUN MADDES‹
GEÇ‹C‹ nin birinci f›kras›n›n (k) bendinde yaz›l› flartlar› sa¤layamaMADDE yan yap› kooperatiflerinin muafiyeti 1/1/2006 tarihi itibar›yla sona ermifl say›l›r.
1
(9) Bu Kanunun yürürlü¤ünden önce kurumlar vergisine
iliflkin olarak baflka kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve
indirimler bak›m›ndan 35 inci madde hükmü uygulanmaz.
(10) Bu Kanunun yürürlü¤ünden önceki dönemler itibar›yla 5422 say›l› Kanun hükümlerinin uygulanmas›na devam
olunur.
(11) 1/1/2006 tarihinden sonraki geçici vergi dönemlerinde
% 30 oran›na göre hesaplanan ve tahsil edilen geçici verginin an›lan dönemler için bu Kanuna göre hesaplanan tutar›
aflan k›sm›, müteakip dönemler için hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006

MADDE GEREKÇES‹

‹stanbul smmmo

AÇIKLAMA
üzere nakden veya hesaben yapt›klar› ve yine ayn› maddede say›lan ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar
vergisine mahsuben % 15 oran›nda kesinti yapmalar› hükme ba¤lan›rken; Kanunun 30 uncu maddesinde de, dar
mükellefiyete tabi kurumlar›n yine ayn› maddede belirtilen kazanç ve iratlar› üzerinden, bu kazanç ve iratlar› avanslar da
dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler taraf›ndan % 15 oran›nda kurumlar vergisi
kesintisi yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.
188
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AÇIKLAMA
GEÇ‹C‹ Bu hükümler sebebiyle, tam ve dar mükellef kurumlara yap›lan ödemeler üzerinden 01.01.2006 tarihinden önce al›nm›fl
Bakanlar Kurulu Kararlar›nda belirtilen oranlar üzerinden yap›lan tevkifat uygulamas›na, yeni kararlar al›n›ncaya kadar
MADDE devam edilecek. Ancak, bu uygulama s›ras›nda, ilgili maddede ‘’... yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile belirlenen yasal
1
s›n›rlar› afl›lmamak kayd›yla ...’’ denilmifl olmas› sebebiyle, söz konusu oranlardan % 15’i aflanlar, % 15 olarak dikkate
al›nacak.
Bu çerçevede halen, 2003/6575 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›’na göre dar mükellef kurumlara yap›lan kira ve serbest
meslek kazanc› ödemeleri üzerinden % 22, telif, imtiyaz, ihtira, iflletme, ticaret unvan›, alameti farika ve benzeri gayri
maddi haklar›n sat›fl›, devir ve temliki mukabilinde yap›lan ödemeler üzerinden de % 25 oran›nda yap›lmakta olan tevkifat›n oran›, 01.01.2006 tarihinden itibaren % 15 olarak dikkate al›nacak.
Kanunun yukar›daki hükümlerinin, geçerli k›l›nd›¤› 01.01.2006 tarihinden daha sonraki bir tarihte yay›mlanarak yürürlü¤e girmesi sebebiyle, 01.01.2006 tarihinden bu yana yap›lan ödemeler üzerinden % 15’i geçen oranda yap›lan tevkifatlar›n da bu yeni orana göre düzeltilmeleri gerekiyor.
2. Kurumlar vergisi ile ilgili olarak di¤er kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere iliflkin hükümlerin
geçerlili¤i devam edecek
2005 y›l› sonuna kadar yürürlükte kalan 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununa 4008 say›l› Kanunla eklenen, Kurumlar
vergisine iliflkin istisna, muafiyet ve kurum kazanc›n›n tespitinde indirimleri düzenleyen hükümlerin, ancak Kurumlar
Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na hüküm eklenmek veya bu kanunlarda de¤ifliklik
yap›lmak suretiyle düzenlenece¤ine iliflkin Mükerrer 45 inci madde hükmüne, 2007y›l› bafl›ndan itibaren geçerli olmak
üzere, yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nda da yer verildi.
Buna göre, uluslararas› anlaflma hükümleri sakl› kalmak kayd›yla, di¤er kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere
iliflkin hükümler, kurumlar vergisi bak›m›ndan geçersiz olacak.
Ancak, 01.01.2007 tarihinden önce kurumlar vergisine iliflkin olarak baflka kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve
indirimlerin uygulanmas›na devam edilecek.
MADDE
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AÇIKLAMA
GEÇ‹C‹ 3. Gelir ve kazançlar üzerinden mükerrer kesinti yap›lmas› önleniyor
MADDE Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 1 inci madde kapsam›nda yer alan hükümlerden biri de gelir ve
kazançlar üzerinden mükerrer kesinti (tevkifat) yap›lmas›n›n önlenmesi ile ilgili.
1
An›lan maddede, Kurumlar Vergisi Kanunu uyar›nca vergi kesintisine tabi tutulmufl kazanç ve iratlar üzerinden, Gelir
Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesine göre ; Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi uyar›nca vergi kesintisine tabi tutulmufl kazanç ve iratlar üzerinden de Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre ayr›ca kesinti yap›lmamas›
hükme ba¤lan›yor.
Kanun koyucu, bu belirlemeyi yapt›ktan sonra, GVK’nun Geçici 67 nci maddesine göre yap›lan vergi kesintilerinin
kurumlar vergisinden mahsup edilebilece¤ini, ancak kesinti suretiyle ödenen verginin, ifllemden do¤an kazanc›n
Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre tabi oldu¤u vergi kesintisi (%15) oran›yla çarp›m› sonucu bulunacak tutar›
aflan k›sm›n›n, y›ll›k beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilemeyece¤ini hüküm alt›na ald›.
4. Dar mükellef kurumlar›n baz› kazançlar› beyan d›fl› b›rak›l›yor
Bilindi¤i gibi, Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 67 nci madde hükmü ile baz› menkul k›ymetler ve sermaye
piyasas› araçlar›ndan sa¤lanan gelirler üzerinden % 15 oran›nda tevkifat yap›lmas› hükme ba¤lanm›fl, bu flekilde tevkifata tâbi tutulan kazançlar için gerçek kiflilerce y›ll›k veya münferit beyanname verilmemesi, di¤er gelirler dolay›s›yla
verilecek y›ll›k beyannameye bu gelirlerin dahil edilmemesi benimsenmiflti.
fiimdi, yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde hükmü ile, dar mükellef kurumlar›n,
• Türkiye'deki ifl yerlerine atfedilmeyen veya daimi temsilcileri arac›l›¤› olmaks›z›n elde ettikleri ve Gelir Vergisi
Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsam›nda üzerinden kesinti yap›lm›fl kazançlar›,
Tam mükellef kurumlara ait olup ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›nda ifllem gören ve bir y›ldan fazla süreyle elde tuttuklar› hisse senetlerinin elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lad›klar› ve Geçici 67 nci maddesi hükmü çerçevesinde vergi kesintisine tabi tutulmayan kazançlar› ve,
MADDE
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MADDE

AÇIKLAMA
GEÇ‹C‹ Daimi temsilcileri arac›l›¤›yla elde ettikleri ve tamam› Geçici 67 nci madde kapsam›nda vergi kesintisine tabi tutulmufl
kazançlar› için y›ll›k veya özel beyanname vermemeleri kararlaflt›r›ld›.
MADDE
Bu hüküm sebebiyle, dar mükellef kurumlar, 2006 y›l›nda elde ettikleri/edecekleri yukar›da üç bölüm halinde say›lan
1
kazançlar› için y›ll›k veya özel beyanname vermeyecekler.
5. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun hükümleri 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacak
Yeni kurumlar Vergisi Kanunu’nun yürürlük maddesi hükmü gere¤ince, yeni Kanun, ancak, 01.01.2006 tarihinden
itibaren elde edilen kazançlara uygulanabilecek.
Kanunun Geçici 1 inci maddesinde, bu tarihten önceki dönemlere iliflkin kazançlar›n vergilendirilmesinde, 31.12.2005
tarihi itibar›yla yürürlükten kalkan 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanaca¤› vurgulan›yor.
6. 21.06.2006 tarihinden önce bafllan›lan ve üç ay içinde tamamlanan bölünme ifllemlerinde vergileme önceki
Kanun hükümlerine göre yap›lacak
Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 1 inci maddesi hükmü ile, 21.06.2006 tarihinden önce bölünme ifllemine
bafllayan tam mükellef sermaye flirketleri ile ayn› mahiyetteki yabanc› kurumlar›n, bu tarihten itibaren üç ay içerisinde (
21.09.2006 tarihine kadar) k›smi bölünme ifllemini tamamlayarak Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ettirmek ve bölünme
iflleminin taraflar› de¤iflmemek kayd›yla önceki Kurumlar Vergisi Kanunu (5422 say›l›) hükümlerinden yararlanabilecekleri hükme ba¤lan›yor.
7. Özel hesap dönemine sahip kurumlar›n 2006 y›l›nda biten döneme iliflkin kazançlar›n›n tabi olaca¤› kurumlar
vergisi oran›
Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nda hesap dönemi takvim y›l› olan kurumlar için yeni vergi oran›n›n uygulama
bafllang›c› 01.01.2006 olarak belirlenirken, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar›n 2006 y›l›nda biten
hesap dönemlerine iliflkin kazançlar›n›n hangi oranda kurumlar vergisine tabi olaca¤› ile ilgili olarak da Kanuna bir geçici madde (Geçici Madde.1) hükmü konuldu.
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AÇIKLAMA
GEÇ‹C‹ Buna göre, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar›n 2005 y›l›nda bafllay›p 2006 y›l› içinde biten hesap
dönemlerine ait kazançlar›n vergilendirilmesinde; 01.01.2006 tarihinden önceki aylara % 30, sonraki aylara ise % 20
MADDE
oran›n›n aritmetik ortalamas› dikkate al›narak hesaplanan oran uygulanacak ve hesaplama s›ras›nda oran kesirleri dikkate
1
al›nmayacak. Örne¤in, kendisine özel hesap dönemi tayin edilmifl bir kurumun, 01.07.2005 tarihinde bafllay›p
30.06.2006 tarihinde sona eren hesap dönemine iliflkin kazanc›, afla¤›daki formüle göre hesaplanan % 24 oran›nda
kurumlar vergisine tabi olacak.
[ (30 / 12) x 6 + (20 /12) x 6 ] = % 24
8-Yap› Kooperatiflerinin muafiyetlerinin sona ermesi: 2006 y›l›n›n sonuna kadar bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (k) bendinde yaz›l› flartlar› sa¤layamayan yap› kooperatiflerinin muafiyeti 1/1/2006 tarihi itibar›yla sona
erecektir.
9-Baflka Kanunlardaki istisna ve muafiyet uygulamas›: Bu Kanunun yürürlü¤ünden önce Kurumlar Vergisine iliflkin
olarak baflka kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve indirimler bak›m›ndan 35 inci madde hükmü uygulanmayacakt›r.
10- Eski kanunun geçmifl dönemlere uygulan›rl›¤›: Bu Kanunun yürürlü¤ünden önceki dönemler itibar›yla 5422 say›l›
Kanun hükümlerinin uygulanmas›na devam edilecektir.
11- 2006/1. Dönem Kurum Geçici Vergi aç›klamas›: 01/01/2006 tarihinden sonraki geçici vergi dönemlerinde % 30
oran›na göre hesaplanan ve tahsil edilen geçici verginin an›lan dönemler için bu Kanuna göre hesaplanan tutar› aflan
k›sm›, müteakip dönemler için hesaplanan geçici vergiden mahsup edilecektir.2006/2. Dönem Geçiçi Vergi Oran› %20
olarak hesaplanacak,2006/1. Dönem Hesaplanan Geçici Vergi mahsup edilecektir.
MADDE
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MADDE
37

DÖRDÜNCÜ KISIM - Ortak Hükümler ve Geçici Maddeler

KANUN MADDES‹

MADDE GEREKÇES‹

Yürürlük
MADDE 37- (1) Bu Kanunun;
Madde 37- Yürürlük maddesidir.
a) 5 inci maddesinin birinci f›kras›n›n (e) bendi yay›m› tarihinde,
b) 7 nci maddesi 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak ve 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yay›m› tarihinde,
c) 12 nci maddesi 1/1/2006 tarihinden sonraya sarkan ödünç
ifllemlerine de uygulanmak ve 1/1/2006 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yay›m› tarihinde,
ç) 13 ve 35 inci maddeleri 1/1/2007 tarihinde,
d) 32 nci maddesinin birinci f›kras›, 1/1/2006 tarihinden itibaren bafllayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak ve
1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yay›m› tarihinde,
e) Di¤er hükümleri 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yay›m› tarihinde, yürürlü¤e girer.
AÇIKLAMA
Yürürlük maddeleri Kanun maddelerinin alt sat›r›na ilave edilmifltir.
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MADDE
38

KANUN MADDES‹

MADDE GEREKÇES‹

Yürütme
MADDE 38- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu Madde 38- Yürütme maddesidir.
yürütür.
Yürürlük Tarihi 01.01.2006’dan itibaren 21.06.2006

AÇIKLAMA
Bu kanunun yürütülmesinde Bakanlar Kurulunun yetkili oldu¤u belirtilmifltir.
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‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RLER ODASI YAYINLARI
YAYIN NO 1

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBEC‹L‹K, SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K KANUNU

YAYIN NO 3

TÜRK VERG‹ S‹STEM‹NDE KAYNAKTA VERG‹LEME

YAYIN NO 2
YAYIN NO 4
YAYIN NO 5
YAYIN NO 6
YAYIN NO 7
YAYIN NO 8
YAYIN NO 9
YAYIN NO 10
YAYIN NO 11
YAYIN NO 12
YAYIN NO 13

KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ UYGULAMASI VE BELGE DÜZEN‹

T‹CARET fi‹RKETLER‹ UYGULAMA REHBER‹ (C‹LT 1 ANON‹M fi‹RKETLER)

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RLER ODASI ÜYELER‹ F‹HR‹ST‹
TÜRK VERG‹ S‹STEM‹NDE ÖNER‹LER

MUHASEBE S‹STEM‹ UYGULAMA GENEL TEBL‹⁄‹NE GÖRE TEKDÜZEN MUHASEBE S‹STEM‹ UYGULAMASI
‹MALAT DEFTER‹ UYGULAMASI
MAL‹ TABLOLAR EL K‹TABI

TEKDÜZEN MUHASEBE S‹STEM‹NDE MAL‹ TABLOLAR VE ORAN ANAL‹Z‹
MAL‹YET MUHASEBES‹ UYGULAMALARI

ÖRNEKLERLE TEKDÜZEN HESAP S‹STEM EL K‹TABI
MUHASEBEC‹N‹N EL K‹TABI

YAYIN NO 14

MUHASEBEN‹N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

YAYIN NO 16

TÜRK‹YE'DE MUHASEBE VE DENET‹M MESLE⁄‹N‹N GELECE⁄‹

YAYIN NO 15
YAYIN NO 17

YAYIN NO 18
YAYIN NO 19

SON DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹YLE TÜRK T‹CARET KANUNUN UYGULAMALARI
TÜRK‹YE'N‹N DEMOKRAS‹ SORUNU

GÜMRÜK B‹RL‹⁄‹N‹N HUKUK‹ YAPISI

MUHASEBE DENET‹M‹ MESLE⁄‹ 2000'LERE DO⁄RU
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‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RLER ODASI YAYINLARI
YAYIN NO 20

MUHASEBE DENET‹M‹ MESLE⁄‹NDE YETK‹LER SORUMLULUKLAR VE MESLEK AHLASI

YAYIN NO 22

GENEL MUHASEBE EL K‹TABI

YAYIN NO 21
YAYIN NO 23
YAYIN NO 24
YAYIN NO 25

MUHASEBE MESLE⁄‹NDE STAJYER‹N EL K‹TABI HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

MUHASEBE MESLE⁄‹NDE STAJYER‹N MESLEK HUKUKU EL K‹TABI MESLEK KANUNU YÖNETMEL‹KLER
TEBL‹⁄LER
VERG‹ KANUNLARINDAK‹ SON DE⁄‹fi‹KL‹KLER 4369 SAYILI KANUN

‹KT‹SAD‹ VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEfiMEYE DO⁄RU ÇALIfiMA HAYATI "GÜMRÜK B‹RL‹⁄‹ SÜREC‹N‹N BAZI
ETK‹LER‹ ÜZER‹NE B‹R ‹NCELEME"

YAYIN NO 26

TOPLUCA TÜRK VERG‹ KANUNLARI

YAYIN NO 28

DÖNEM SONU ‹fiLEMLER‹ VE VERG‹ UYGULAMALARI

YAYIN NO 30

21. YÜZYILA G‹RERKEN MUHASEBE DENET‹M‹ MESLE⁄‹ VE TEKNOLOJ‹K GEL‹fiMELER

YAYIN NO 27
YAYIN NO 29
YAYIN NO 31

MUHASEBE MESLE⁄‹NDE UZLAfiMA

KONUT YAPI KOOPERAT‹FLER‹

‹fi VE SOSYAL GÜVENL‹K MEVZUATI

YAYIN NO 32

TÜRK‹YE V. MUHASEBE DENET‹M‹ SEMPOZYUMU

YAYIN NO 34

ÇEVRE MUHASEBES‹ VE DENET‹M‹

YAYIN NO 33
YAYIN NO 35
YAYIN NO 36

MESLEK HUKUKU

YAYIN NO 35 ‹fiLETMELERDE B‹RLEfiME VE TASF‹YE UYGULAMALARI
‹fiE BAfiLAMA, DE⁄‹fi‹KL‹KLER, ‹fi‹ BIRAKMA REHBER‹
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‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RLER ODASI YAYINLARI
YAYIN NO 37

‹fi HUKUKU VE SOSYAL S‹GORTA MEVZUATINDA USUL VE ESASLAR

YAYIN NO 39

MUHASEBE VE MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K H‹ZMETLER‹NDE PAZARLAMA

YAYIN NO 38
YAYIN NO 40
YAYIN NO 41
YAYIN NO 42
YAYIN NO 43
YAYIN NO 44
YAYIN NO 45
YAYIN NO 46
YAYIN NO 47
YAYIN NO 48
YAYIN NO 49

SORU VE CEVAPLARLA TÜRK SOSYAL GÜVENL‹K MEVZUATI

fi‹RKETLERDE F‹NANSMAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE TEKDÜZEN HESAP PLANINA GÖRE
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹ (Sat›fl› Devam Etmektedir)

‹NfiAAT ‹fiLER‹NDE VE YAPI KOOPERAT‹FLER‹NDE VERG‹LEND‹RME - MUHASEBE UYGULAMALARI
(Sat›fl› Devam Etmektedir)
MAL‹ TABLOLAR ANAL‹Z‹ UYGULAMALARI

STAJA BAfiLAMA DE⁄ERLEND‹RMES‹ TEST K‹TABI

4842 SAYILI BAZI KANUNLARDA DE⁄‹fi‹KL‹KYAPILMASI HAKKINDAK‹ KANUN VE AÇIKLAMALARI
KARfiILAfiTIRMALI AÇIKLAMALI 4857 SAYILI ‹fi KANUNU

TÜRK T‹CARET KANUNUNDA, VERG‹ USUL KANUNUNDA, DAMGA VERG‹S‹ KANUNUNDA, ‹fi KANUNDA,
SOSYAL S‹GORTALAR KANUNUNDA, DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASI HAKKINDAK‹ KANUN
KARfiILAfiTIRMALI 4956, 4958, 49014, 4961, 4962 SAYILI KANUNLAR
ÖRNEKLERLE ENFLASYON DÜZELTMES‹ MUHASEBES‹
VI. TÜRK‹YE MUHASEBE DENET‹M SEMPOZYUMU

YAYIN NO 50

KIYI BANKACILI⁄I

YAYIN NO 52

TÜRK‹YE’N‹N MAL‹ GÖRÜNÜMÜ (2004 YILININ KES‹NLEfiM‹fi VER‹LER‹YLE)

YAYIN NO 51

T‹CAR‹ MEVZUAT ‹fiLEMLER‹ VE UYGULAMASI
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‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RLER ODASI YAYINLARI
YAYIN NO 53

MENKUL KIYMET GEL‹RLER‹ VERG‹LEMES‹ 2005 - 2006

YAYIN NO 55

5458 SAYILI SOSYAL GÜVENL‹K PR‹M ALACAKLARININ YEN‹DEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI
KANUNLARDA DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASI HAKKINDA KANUN YORUM VE AÇIKLAMASI

YAYIN NO 54
YAYIN NO 56
YAYIN NO 57
YAYIN NO 58
YAYIN NO 59
YAYIN NO 60
YAYIN NO 61
YAYIN NO 62

KAYIT DIfiI EKONOM‹ VE ÇÖZÜM YOLLARI
TÜRK‹YE ‹fiGÜCÜ P‹YASALARI

VERG‹ YASALARINDA SON DE⁄‹fi‹KL‹KLER VE KURUMLAR BEYANNAMES‹ DÜZENLENMES‹

I. ULUSLARARASI MUHASEBE DENET‹M‹ SEMPOZYUMU VE VII. TÜRK‹YE MUHASEBE DENET‹M‹
SEMPOZYUMU
ULUSLARARASI F‹NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) UYGULAMASI
‹fi HUKUKU MEVZUATINDA USUL VE ESASLAR

5520 SAYILI KURUMLAR VERG‹S‹ KANUNU (YEN‹)

MAL‹ TABLOLAR ANAL‹Z‹ UYGULAMALARI
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‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RLER ODASI MEVZUAT YAYINLARI
MEVZUAT SER‹S‹ 1

MESLEK MEVZUATI

MEVZUAT SER‹S‹ 3

BANKACILIK KANUNU

MEVZUAT SER‹S‹ 2
MEVZUAT SER‹S‹ 4
MEVZUAT SER‹S‹ 5

MUHASEBEN‹N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI
VERG‹ YARGISI MEVZUATI

SERMAYE P‹YASASINDA ULUSLARARASI DE⁄ERLEME STANDARTLARI HAKKINDA TEBL‹⁄
(SER‹: VII, NO: 45)
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