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KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 
 

BİRİNCİ KISIM  

Mükellefiyet  

BİRİNCİ BÖLÜM  

Konu ve Mükellefler 

 
Verginin konusu  

MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:  

a) Sermaye şirketleri.  

b) Kooperatifler.  

c) İktisadî kamu kuruluşları.  

ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.  

d) İş ortaklıkları.  

(2) Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.  

Mükellefler  

MADDE 2- (1) Sermaye şirketleri: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir. Bu Kanunun 
uygulanmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu 
fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi sayılır.  

(2) Kooperatifler: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa veya özel 
kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifleri ifade eder.  



(3) İktisadî kamu kuruluşları: Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine 
ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar 
dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler iktisadî kamu kuruluşudur.  

(4) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, bu maddenin 
birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler, iktisadî kamu kuruluşu 
gibi değerlendirilir.  

(5) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler: Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup 
faaliyetleri devamlı bulunan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî, 
sınaî ve ziraî işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek veya vakıfların 
iktisadî işletmeleridir. Bu Kanunun uygulanmasında sendikalar dernek; cemaatler ise vakıf 
sayılır.  

(6) İktisadî kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmelerin kazanç 
amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel 
kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış 
sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerini etkilemez. Mal veya 
hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın 
kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadî niteliğini değiştirmez.  

(7) İş ortaklıkları: Yukarıdaki fıkralarda yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs 
ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve 
kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis 
edilmesini talep edenler iş ortaklıklarıdır. Bunların tüzel kişiliklerinin olmaması 
mükellefiyetlerini etkilemez.  

İKİNCİ BÖLÜM  

Muafiyet ve İstisnalar 

 İstisnalar  

MADDE 5- (1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:  

a) Kurumların;  

1) Tam mükellefiyete tâbi başka bir kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde ettikleri 
kazançlar (Fonların katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen 
kâr payları hariç),  

2) Tam mükellefiyete tâbi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile 
diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları.  

b) Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki 
şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri aşağıdaki 
şartları taşıyan iştirak kazançları;  

1) İştirak payını elinde tutan şirketin, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az % 10'una 
sahip olması,  



2) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla iştirak payının kesintisiz olarak en az bir yıl süreyle 
elde tutulması (Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya yurt dışı iştirakin iç kaynaklarından 
yapılan sermaye artırımları nedeniyle elde edilen iştirak payları için sahip olunan eski iştirak 
paylarının elde edilme tarihi esas alınır.),  

3) Yurt dışı iştirak kazancının kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen 
vergiler dahil iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az 
% 15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması; iştirak edilen 
şirketin esas faaliyet konusunun, finansal kiralama dahil finansman temini veya sigorta 
hizmetlerinin sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olması durumunda, iştirak edilen 
kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye'de uygulanan 
kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,  

4) İştirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 
verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi.  

Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke 
mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda, özel amaç için 
kurulduğunun ana sözleşmelerinde belirtilmesi ve fiilen bu amaç dışında faaliyetinin 
bulunmaması şartıyla, söz konusu şirketlere iştirak edilmesinden elde edilen kazançlar için bu 
bentte belirtilen şartlar aranmaz.  

Bu bent uyarınca vergi yükü, kanunî veya iş merkezinin bulunduğu ülkede ilgili dönemde 
tahakkuk eden ve kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler dahil 
olmak üzere toplam gelir ve kurumlar vergisi benzeri verginin, bu dönemde elde edilen 
toplam dağıtılabilir kurum kazancı ile tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi toplamına 
oranlanması suretiyle tespit edilir.  

c) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla aralıksız en az bir yıl süreyle nakit varlıklar dışında 
kalan aktif toplamının % 75 veya daha fazlası, kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunmayan 
anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin sermayesine en az % 10 
oranında iştirakten oluşan tam mükellefiyete tâbi anonim şirketlerin, en az iki tam yıl süreyle 
aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum 
kazançları.  

ç) Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları 
payların bedelinin itibarî değeri aşan kısmı.  

d) Türkiye'de kurulu;  

1) Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan 
kazançları,  

2) Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı 
yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,  

3) Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,  

4) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,  



5) Emeklilik yatırım fonlarının kazançları,  

6) Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları.  

e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile 
aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından 
doğan kazançların % 75'lik kısmı.  

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan 
kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında 
tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar 
tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna 
nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.  

İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir 
hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze 
aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler 
ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve 
bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır.  

Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibarî değeriyle elde edilen hisse 
senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme tarihi 
esas alınır.  

Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve 
intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında iki yıllık sürenin hesabında, devir olunan veya 
bölünen kurumda geçen süreler de dikkate alınır.  

Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla 
ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı 
dışındadır.  

f) Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları 
taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu 
borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların 
tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı ile bankaların bu şekilde elde 
ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75'lik kısmı.  

g) Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimî temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri 
aşağıdaki şartları taşıyan kurum kazançları;  

1) Bu kazançların, doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir ve 
kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,  

2) Kazançların elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin 
verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması,  

3) Ana faaliyet konusu, finansal kiralama dahil finansman temini, sigorta hizmetlerinin 
sunulması veya menkul kıymet yatırımı olan kurumlarda, bu kazançların doğduğu ülke vergi 



kanunları uyarınca en az Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar 
vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması.  

Bu bent uyarınca toplam vergi yükü, birinci fıkranın (b) bendindeki tanıma göre tespit edilir.  

h) Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak 
Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar.  

ı) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar 
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere 
bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak 
suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usûller çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla 
elde edilen kazançlar (İstisna, belirtilen okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete 
geçtiği hesap döneminden itibaren başlar.).  

i) Kooperatif ortaklarının yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak 
iade edilen kısımlar ile aşağıda belirtilen kooperatiflerin ortakları için;  

1) Tüketim kooperatiflerinde, ortakların kişisel ve ailevî gıda ve giyecek ihtiyaçlarını 
karşılamak için satın aldıkları malların değerine,  

2) Üretim kooperatiflerinde, ortakların üreterek kooperatife sattıkları veya kooperatiften 
üretim faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları malların değerine,  

3) Kredi kooperatiflerinde, ortakların kullandıkları kredilere,  

göre hesapladıkları risturnlar.  

Bu risturnların ortaklara dağıtımı, kâr dağıtımı sayılmaz. Risturnun nakden veya aynı değerde 
mal ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına engel değildir.  

Ortaklardan başka kimselerle yapılan işlemlerden doğan kazançlar ile ortaklarla ortaklık 
statüsü dışında yapılan işlemlerden doğan kazançlar hakkında risturnlara ilişkin istisna hükmü 
uygulanmaz. Bunların genel kazançtan ayrılmasında, ortaklarla yapılan iş hacminin genel iş 
hacmine olan oranı esas alınır.  

(2) Bu maddedeki istisnaların uygulanmasına ilişkin usûlleri tespit etmeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.  

(3) İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar 
vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki 
faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez.  

 
İKİNCİ KISIM  

Tam Mükellefiyet Esasında  

Verginin Tarhı ve Ödenmesi  



BİRİNCİ BÖLÜM  

Matrahın Tayini 

 
Safî kurum kazancı  

MADDE 6- (1) Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî 
kurum kazancı üzerinden hesaplanır.  

(2) Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki 
hükümleri uygulanır. Ziraî faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetinden doğan kazançlarının 
tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu maddesinin son fıkra hükmü de dikkate alınır.  

  

Diğer indirimler  

MADDE 10- (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:  

a) Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi 
arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40'ı oranında hesaplanacak 
"Ar-Ge indirimi".  

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tâbi iktisadî kıymetler için 
hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. 
Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki 
hesap dönemlerine devreder. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamını ve 
uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ile usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.  

b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü 
edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları 
için % 50'si.  

c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, 
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler 
ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz 
karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 
5'ine kadar olan kısmı.  

ç) (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak 
(kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu 
ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası 
dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü 



bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her 
türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.  

d) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar 
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel 
araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen;  

1) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan ulusal veya uluslararası 
organizasyonların gerçekleştirilmesine,  

2) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve somut 
olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, 
kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil 
olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve 
araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,  

3) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin 
Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,  

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, 
restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,  

5) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,  

6) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait 
kültür varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarına,  

7) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,  

8) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile 
güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve 
Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,  

9) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları 
alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama 
merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve 
teçhizatının tedariki ile film yapımına,  

10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve 
konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya 
modernizasyon çalışmalarına,  

ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların % 100'ü. Bakanlar 
Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı, yarısına kadar indirmeye veya kanunî 
seviyesine kadar getirmeye yetkilidir.  

e) Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile 
makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamı.  



(2) Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu 
oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.  

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 

 

Muafiyet, istisna ve indirimlerin sınırı  

MADDE 35- (1) Diğer kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler, 
kurumlar vergisi bakımından geçersizdir.  

(2) Kurumlar vergisi ile ilgili muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler, ancak bu 
Kanun, Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu kanunlarda 
değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.  

(3) Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.  

Yürürlükten kaldırılan hükümler  

MADDE 36- 3/6/1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ek ve değişiklikleri 
yürürlükten kaldırılmıştır.  

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanun uyarınca vergi kesintisine tâbi tutulmuş kazanç ve iratlar 
üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca ayrıca kesinti yapılmaz.  

(2) Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyarınca vergi kesintisine tâbi tutulmuş 
kazanç ve iratlar üzerinden, bu Kanun uyarınca ayrıca kesinti yapılmaz. Anılan maddeye göre 
yapılan vergi kesintileri 34 üncü madde hükümleri çerçevesinde kurumlar vergisinden 
mahsup edilebilir. Şu kadar ki; söz konusu maddenin (2) ve (3) numaralı fıkraları kapsamında 
kesinti suretiyle ödenen verginin, işlemden doğan kazancın tâbi olduğu vergi kesintisi 
oranıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşan kısmı, yıllık beyannamede hesaplanan vergiden 
mahsup edilmez.  

(3) Dar mükellef kurumların Türkiye'deki iş yerlerine atfedilmeyen veya daimî temsilcilerinin 
aracılığı olmaksızın elde edilen ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi 
kapsamında kesinti yapılmış kazançları ile bu kurumların tam mükellef kurumlara ait olup 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan 
hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan ve geçici 67 nci maddenin (1) numaralı 
fıkrasının altıncı paragrafı kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmayan kazançları ve bu 
kurumların daimî temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri tamamı geçici 67 nci madde 
kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmuş kazançları için yıllık veya özel beyanname 
verilmez.  

(4) Bu Kanunla tanınan yetkiler çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından yeni kararlar 
alınıncaya kadar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 sayılı Kanun kapsamında vergi 



oranlarına ve diğer hususlara ilişkin olarak yayınlanan Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan 
düzenlemeler, bu Kanunda belirlenen yasal sınırları aşmamak üzere geçerliliğini korur.  

(5) Diğer kanunlarla 5422 sayılı Kanuna yapılmış olan atıflar, ilgili olduğu maddeler itibarıyla 
bu Kanuna yapılmış sayılır.  

(6) Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumların 2006 takvim yılı içinde biten hesap 
dönemlerine ait kazançların vergilendirilmesinde; 1/1/2006 tarihinden önceki aylara % 30, 
sonraki aylara ise % 20 oranının aritmetik ortalaması dikkate alınarak hesaplanan oran 
uygulanır. Bu hesaplamada, oran kesirleri dikkate alınmaz.  

(7) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce bölünme işlemine başlayan tam mükellef sermaye 
şirketleri ile aynı mahiyetteki yabancı kurumlar, Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay 
içerisinde kısmî bölünme işlemini tamamlayarak Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ettirmek ve 
bölünme işleminin tarafları değişmemek kaydıyla 5422 sayılı Kanun hükümlerinden 
faydalanabilirler.  

(8) 2006 yılının sonuna kadar bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde 
yazılı şartları sağlayamayan yapı kooperatiflerinin muafiyeti 1/1/2006 tarihi itibarıyla sona 
ermiş sayılır.  

(9) Bu Kanunun yürürlüğünden önce kurumlar vergisine ilişkin olarak başka kanunlarda yer 
alan muafiyet, istisna ve indirimler bakımından 35 inci madde hükmü uygulanmaz.  

(10) Bu Kanunun yürürlüğünden önceki dönemler itibarıyla 5422 sayılı Kanun hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur.  

(11) 1/1/2006 tarihinden sonraki geçici vergi dönemlerinde % 30 oranına göre hesaplanan ve 
tahsil edilen geçici verginin anılan dönemler için bu Kanuna göre hesaplanan tutarı aşan 
kısmı, müteakip dönemler için hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir.  

Yürürlük  

MADDE 37- (1) Bu Kanunun;  

a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yayımı tarihinde,  

b) 7 nci maddesi 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak ve 1/1/2006 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,  

c) 12 nci maddesi 1/1/2006 tarihinden sonraya sarkan ödünç işlemlerine de uygulanmak ve 
1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,  

ç) 13 ve 35 inci maddeleri 1/1/2007 tarihinde,  

d) 32 nci maddesinin birinci fıkrası, 1/1/2006 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme 
dönemlerine uygulanmak ve 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde,  

e) Diğer hükümleri 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,  



yürürlüğe girer.  

Yürütme 
MADDE 38- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  

 

 

 


