
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  

HAKKINDA KANUN 

 

Kanun Numarası : 5035 

Kabul Tarihi : 25/12/2003 

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih  :2/1/2004 Sayı : 25334 (Mükerrer) 

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :  

 

Madde 1-2- (4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

Madde 3-5- (21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 6-11- (25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 12-15- (31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 16-18- (3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 19-20- (2.2.1984 tarihli ve 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 21-26- (18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 27-30- (1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 31-40- (2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

Madde 41-42- (26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 43- (16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 



Madde 44- (26.6.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 45- (13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 46- (17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 47- (3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol 

İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin 

Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 48 – (5422, 6183, 193, 213, 197, 488 sayılı kanunlardaki bazı ibarelerin 

değiştirilmesiyle ilgili olup yerlerine işlenmiştir.) 

 

Madde 49- 1) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (b) 

bendi, 

2) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) 

numaralı bendinin (c) alt bendi, 

3) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28 inci maddesinin (a) fıkrasının 

üçüncü alt bendi, 

4) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 

ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün (3) numaralı fıkrası ve 

ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (18) 

numaralı fıkrası, 

5) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin "V-Satış ruhsatnameleri" 

başlıklı bölümünde yer alan (1) ve (2) numaralı fıkraları, 

6) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 47 nci maddesinin (d) fıkrası, 

7) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü, 

dördüncü ve beşinci fıkraları,  

8) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Geçici Madde 1- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Rekabet Kurumu, İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası 

Düzenleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Şeker Kurumu ile Kamu İhale 



Kurumunun elde ettikleri gelirlerinin (faiz, repo, pay, alım-satım farkı ve sair adlarla elde 

edilen her türlü gelir dahil) 31.12.2003 tarihine kadar birikmiş tutarları ile bu tarihten 

31.12.2004 tarihine kadar birikecek tutarları üzerinden Maliye Bakanının teklifi ve 

Başbakanın onayı ile kurum ve kuruluşlar itibarıyla belirlenecek oranlara göre hesaplanacak 

kısmı, bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere Maliye Bakanı tarafından 

belirlenecek süre içinde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına yatırılır. Adı geçen kurum ve kuruluşların 

periyodik olarak kasalarında oluşan nakit fazlaları bunların görüşü alınmak suretiyle bu 

fıkrada belirlenen esaslara göre kesilebilir. 

Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar 31.12.2003 tarihine kadar birikmiş gelir tutarları 

ile kasa ve banka mevcutlarını 15.1.2004 tarihine kadar; her ayın gelir ve giderleriyle kasa ve 

banka mevcutlarını gösterir malî bilgileri ise izleyen ayın yedinci günü sonuna kadar Maliye 

Bakanlığına bildirir. Bu maddede belirtilen tutarların süresi içinde ödenmemesi halinde, 

ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 

göre gecikme zammı da uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir. 

 

Geçici Madde 2- Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin aylık gayrisafi hasılatı üzerinden 

alınmakta olan %15'lik payın hesabında, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve 

kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetlerden elde edilen gelirler dikkate alınmaz. 

 

Madde 50- Bu Kanunun; 

a) 1 ve 5 inci maddeleri 31.12.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) 3, 4, 6, 7, 10, 18, 19, 20, 30, 31, 46, 47, 50 ve 51 inci maddeleri, 8 inci maddesi ile 

Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenen (ı) ve (n) 

bentleri, 11 inci maddesiyle aynı Kanuna eklenen geçici 20 nci maddenin (2), (3) ve (4) 

numaralı fıkraları ve 49 uncu maddenin (1) numaralı fıkrası yayımı tarihinde, 

c) 24 üncü maddesi ile değiştirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 6 ncı 

maddesinde yer alan (II) sayılı tarifenin (4) numaralı bendi ile 48 inci maddesinin (7) numaralı 

fıkrasının (d) bendi 1.1.2005 tarihinde, 

d) Diğer hükümleri 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

 

Madde 51- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 


