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Madde 1-11- (4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 12- (21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 13- (6.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin 

Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 14-20- (25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 21-26- (6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 27-29- (31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 30-35-(3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 36- (1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 37- (2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

Madde 38-39- (13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 



Madde 40- (9.4.2003 tarihli ve 4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 41- (13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 42- (8.6.1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 43-44-(13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 45- 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 35. - Araçların muayeneleri, yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait 

muayene istasyonlarında yapılır. Yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu yetkilerini alt 

işleticilere aynı standartları sağlamak koşulu ile devredebilirler. Bu devir, yetki verilen gerçek 

ve tüzel kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Bu istasyonların yönetmelikler 

doğrultusunda aranan nitelik ve şartlara uygunluğunun saptanması sonucunda işletme belgesi 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilir. 

Muayene istasyonlarınca; otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 100 milyon lira, 

otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için 75 

milyon lira, traktör (römorklu-römorksuz) motosiklet, motorlu bisiklet için 40 milyon lira 

muayene ücreti (katma değer vergisi hariç) alınır. Bu maddede sayılanların dışındaki araçların 

hangi gruba gireceği Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir. Bu ücretler ile bu maddede yer alan 

para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl sonunda o yıl için Vergi 

Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilân olunan yeniden değerleme oranında artırılarak 

belirlenir. Bu suretle hesaplanan ücret tutarlarında 1.000.000 liranın altındaki tutarlar dikkate 

alınmaz. Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya 

tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, % 5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak 

hesap edilir. Bakanlar Kurulu, uygulanmakta olan muayene ücretlerini her beş yılda bir % 

20'ye kadar artırmaya veya eksiltmeye yetkilidir. 

Yetki verilen gerçek veya tüzel kişilerce bir ay içinde muayene ücreti olarak doğrudan 

elde edilen hasılat ile yetki devrettikleri alt işleticilerce muayene ücreti olarak elde edilen 

hasılat tutarı toplamının (katma değer vergisi hariç) ilk üç yıl % 30'u, sonraki yedi yıl % 40'ı, 

daha sonraki on yıl % 50'si ile % 5 oranında fazla tahsil edilen tutarın tamamı Hazine payı 

olarak, izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar, yetki verilen gerçek veya tüzel kişi 

tarafından, yıllık gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine şekli ve 

içeriği Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirim ile birlikte ödenir. 



Bu madde gereğince ödenmesi gereken Hazine payını süresinde ödemeyen ya da eksik 

ödeyen yetki verilen gerçek veya tüzel kişilerden, söz konusu tutarlar 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesince tahsil 

edilir. Muayene edilen araç sayısı ve muayene ücretinin eksik bildirilmesi veya hiç 

bildirilmemesi nedeniyle süresinde ödenmeyen Hazine payı, ödenmesi gerektiği tarihten 

itibaren aynı Kanunun 51 inci maddesine göre uygulanacak gecikme zammı ile birlikte tahsil 

edilir. Ayrıca, eksik bildirilen veya hiç bildirilmeyen muayene ücretine ilişkin Hazine payının 

üç katı tutarında idarî para cezası uygulanır. Söz konusu ceza tutarı ilgilisine yapılacak tebliğ 

tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Para cezasına dava açılması tahsilatı durdurmaz. 

Askeri araçlarla, raylı sistemle çalışan veya iş makinesi türünden araçların 

muayeneleri yönetmelikte belirlenen esaslara göre tescilini yapan kuruluşlarca yapılır. 

Muayene istasyonlarında bulunacak makine, araç, gereç ile personelin nitelikleri, 

işletme, çalışma ve denetleme usulleri ve işletme belgesi ile diğer şartlar ve esaslar Ulaştırma 

Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletme belgesi ile yetki verildiği halde, yönetmelikte 

belirtilen işletme şartlarına uymayan ve muayeneleri gerektiği şekilde yapmayan gerçek ve 

tüzel kişilere ilk seferinde bu istasyon için üçmilyar lira para cezası ile onbeş gün 

eksikliklerini düzeltme müddeti verilir. İkinci tekrarında aynı istasyon için beşmilyar lira para 

cezası ile onbeş gün eksikliklerini düzeltme müddeti verilir. Bir yıl içerisinde üçüncü 

tekrarında onmilyar lira para cezası verilir ve bu istasyonun işletme belgesi iptal edilir. Bu 

para cezaları ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde işletmecinin gelir veya 

kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine ödenir, süresinde ödenmeyen tutarlar 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil 

edilir. Para cezasına dava açılması tahsilatı durdurmaz. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Araç Muayene 

İstasyonları/Hizmetinin özelleştirilmesinde değer tespit işlemleri indirgenmiş nakit akımları 

(net bugünkü değer) yöntemine göre yürütülür. 

 

Madde 46- 2918 sayılı Kanunun 115 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

Ödeme derhal yapılmadığı takdirde para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden 

itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5 faiz 

uygulanır. Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır. Bu suretle 

bulunacak tutar cezanın iki katını geçemez. 

 

Madde 47-( 2918 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 48- (2.3.1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 



Madde 49- (10.7.2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 50- (11.2.1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 51-53- (29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 54-55- (29.1.2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 56- (8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk 

Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının 

Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına 

Dair Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 57- (8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 58- (17.3.1969 tarihli ve 1135 sayılı Türk Vatandaşlarına Ait Olup 

Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetince Millileştirilmiş Bulunan Mal, Hak ve 

Menfaatlerin Tasfiyesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 59- 1) (4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

2) (25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

3) (31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

4) (1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

5) (2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

6) (25.2.2003 tarihli ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

7) (18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

8) (13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 



9) (29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

10) (16.2.1995 tarihli ve 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

11) (29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

12) (12.4.2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

13) (28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

14) (29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

15) (24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

16) (3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

17) (8.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

18) (17.12.2003 tarihli ve 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve 

Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 60- 1) 213 sayılı Kanunun; 

a) Mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) numaralı bendinin son fıkrası, 

b) 353 üncü maddesinin (5) numaralı bendi, 

c) Mükerrer 354 üncü maddesi, 

2) 3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası, 

3) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" 

bölümünün (2) numaralı fıkrasının sonuna 5035 sayılı Kanunla eklenen hüküm, 

4) 492 sayılı Kanuna bağlı (9) sayılı tarifenin Trafik Harçları bölümünde yer alan "V-

Teknik Muayene Harçları" bölümü, 

5) 4070 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (k) bendi, 

6) 1135 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Geçici Madde 1- 1.1.2004 tarihinden önce faaliyete geçen özel kreşler, anaokulları ve 

meslek teknik okulları ile kalkınmada öncelikli yörelerde açılan özel okullarla ilgili olarak, 

8.6.1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesinin bu 

Kanunla değiştirilmeden önceki hükmü uygulanır. Bu işletmelerden elde edilen kazançlar 

hakkında Gelir Vergisi Kanununun 20 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bent hükümleri uygulanmaz. 

 



Geçici Madde 2- 24.12.2003 tarihli ve 5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 

36 ncı maddesi gereğince, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin aylık gayrisafi hasılatı üzerinden 

alınmakta olan % 15'lik payın hesabında, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu 

maddesi uyarınca özel iletişim vergisine tâbi tutulan hizmetlerden elde edilen gelirler dikkate 

alınmaz. 

 

Geçici Madde 3- 1.1.2005 tarihinden önce tebliğ edilen trafik ceza tutanaklarına 2918 

sayılı Kanunun bu Kanunla değişmeden önceki 115 inci maddesi hükmü uygulanır. 

 

Geçici Madde 4- İzmir'de gerçekleştirilecek olan 23 üncü Üniversitelerarası Olimpiyat 

Oyunlarının düzenlenmesi işini üstlenen Organizasyon Komitesinin, bu organizasyon 

kapsamındaki faaliyetlerden elde ettiği kazançlar kurumlar vergisinden, bu faaliyetlerle ilgili 

olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar, katma değer vergisi hariç her türlü vergi, resim 

ve harçtan müstesnadır.1 

25.2.2003 tarihli ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun 2 nci maddesinin (1) 

numaralı fıkrasının (c) bendi ile (5) numaralı fıkrası ve 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19 uncu 

maddeleri hariç olmak üzere, anılan Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerden, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş olanların, aynı Kanunun 18 inci 

maddesinde öngörülen oranda hesaplanacak fazlasıyla birlikte Eylül 2004 ayı sonuna kadar 

ödenmesi halinde, 4811 sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılır. Bu takdirde, ödeme 

süresi uzatılan taksitler için anılan Kanunun 18 inci maddesinin son taksit için öngördüğü bir 

aylık ek süre hükmü uygulanmaz. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce anılan Kanun hükümlerine göre taksit 

ödeme süresi sona ermiş olması nedeniyle cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, tahsil 

edildikleri tarihler ve yukarıdaki fıkra hükmü dikkate alınarak 4811 sayılı Kanuna göre 

hesaplanan taksitlere en eski vadeli olan taksitten başlamak üzere mahsup edilir ve fazla 

ödenen tutarlar 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre red ve iade edilir. 

 

Geçici Madde 5- 1. Mükelleflerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 

yaptıkları araştırma geliştirme harcamaları hakkında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bu 

Kanunla yürürlükten kaldırılan 89 uncu maddesinin (2) numaralı bendinin altıncı ve yedinci 

alt bentleri ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bu Kanunla değiştirilmeden önceki 

14 üncü maddesinin (6) numaralı bendi hükümleri uygulanır. 

2. 2004 yılına ilişkin olarak bu Kanunun yayımından önce verilen geçici vergi 

beyannamelerinde bu Kanunla yapılan değişiklikler nedeniyle herhangi bir düzeltme yapılmaz. 

 

                                                 
1 Bu maddedeki Organizasyon Komitesine yapılan atıfların İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve 

Düzenleme Kuruluna yapılmış sayılacağı 10/11/2004 tarihli ve 5255 sayılı Kanunun Geçici 1 inci 

maddesiyle hükme bağlanmıştır. 



Geçici Madde 6- 31.12.2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara 

uygulanmak üzere; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatınca tescil edilmiş olan ve 

Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin; Maliye Bakanlığına bağlı vergi 

dairelerine ödenmesi gereken ve 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına 

giren vergi, resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme 

zamları ile 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanuna göre alınan eğitime katkı payı ve buna 

bağlı gecikme zamlarından 30.6.2004 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olanlar teminat hariç 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinde aranılan şartlar 

çerçevesinde müracaat tarihinden itibaren 5 yılı aşmamak üzere ve uygulanmakta olan tecil 

faizi oranının 1/6'sı dikkate alınmak suretiyle tecil edilebilir. 

Bu madde kapsamındaki alacakların bu maddenin yürürlük tarihinden önce 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil edilip 

de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için mükellefler, 

talep etmeleri halinde bu madde hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına 

uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Kalan taksit tutarlarına 

verilecek sürenin hesabında ilk tecil tarihi dikkate alınır. 

 

Geçici Madde 7- Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk 

vatandaşlığına alınanlardan, konut veya arsa sahibi olmak üzere başvuruda bulunarak, 

öngörülen avansı açılan banka hesaplarına yatırmış olanlarca (avansları iade edilenler hariç) 

kurulan kooperatifler tarafından 2000, 2001, 2002 ve 2003 Mali Yılı Genel Bütçe Kanunları 

hükümleri gereğince satışı talep edilen ancak, satış işlemleri sonuçlandırılamayan Hazineye ait 

arazi ve arsalar; bu kooperatiflere metrekare değeri birmilyonikiyüzbin Türk Lirasından aşağı 

olmamak üzere harca esas değeri üzerinden doğrudan satılır. Söz konusu kişilerce yatırılmış 

olan avansın yatırıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Amerikan Doları alış kuru cinsinden 

karşılığı, satışın yapılacağı tarihteki T.C. Merkez Bankası Amerikan Doları alış kuru esas 

alınarak Türk Lirasına çevrilir ve bu yolla bulunacak tutar satış bedelinden mahsup edilir. 

Geçmiş yıllarda bu kooperatiflere satışı yapılan Hazineye ait arazi ve arsalar ile ilgili 

olarak belirlenen esas ve usullere uyulmaması nedeniyle açılmış tapu iptal ve tescil davalarından 

hangi safhada olursa olsun vazgeçilir, dava açılması gerekenler için dava açılmaz. 

 

Madde 61- Bu Kanunun; 

1) 17 inci maddesi 1.12.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

2) 9, 11, 18, 27 ve 42 nci maddeleri, 59 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) 

bendi, (5) numaralı fıkrasının (b) bendi ile 60 ıncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) 

bendi, 14 üncü maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (c) 

bendinde yapılan değişiklik, 15 inci maddesiyle aynı Kanunun 17 nci maddesinin (4) 

numaralı fıkrasına eklenen (o) bendi hükmü, 30 uncu maddesiyle Kurumlar Vergisi 

Kanununun 8 inci maddesine eklenen (8) numaralı bent 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak 

üzere yayımı tarihinde, 



3) 19 uncu maddesi 1.6.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

4) 10, 23, 24 ve 25 inci maddeleri yayımını izleyen üçüncü günde, 

5) 16, 38 ve geçici 2 nci maddeleriyle 59 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) 

bendi ile (6) numaralı fıkrası, 60 ıncı maddesinin (2) numaralı fıkrası, 14 üncü maddesiyle 

Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinde yapılan değişiklik ile aynı 

maddeye eklenen (e) ve (f) bentleri ve 15 inci maddesiyle aynı Kanunun 17 nci maddesinin 

(4) numaralı fıkrasının (g) ve (ı) bentlerinde yapılan değişiklikler ve aynı fıkraya eklenen (p) 

bendi yayımını izleyen aybaşında, 

6) 22 ve 26 ncı maddeleri yayımını izleyen otuzuncu günden geçerli olmak üzere 

yayımı tarihinde, 

7) 29, 43, 44, 45, 46 ve 47 nci maddeleri, 59 uncu maddesinin (8) numaralı fıkrasının 

(a) bendi ve (13) numaralı fıkrası, 60 ıncı maddesinin (4) numaralı fıkrası, 30 uncu 

maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (9), (10) 

ve (11) numaralı bent hükümleri ile aynı maddeye eklenen fıkralar 1.1.2005 tarihinde, 

8) (Mülga: 14/3/2007-5602/11 md.) 

9) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

 

Madde 62- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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