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SİRKÜLER         İstanbul, 15.08.2016  

Sayı: 2016/135        Ref:4/135  

 

 

Konu:  

6728 SAYILI KANUN İLE DAMGA VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER   

 

6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.  

Söz konusu kanun ile Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir. 

 

1. 6728 Sayılı Kanunun 23. maddesi ile DVK’nun “Kağıt nüshalarının birden fazla olması” 

başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtların 

her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette 

Damga Vergisine tabidir. Şu kadar ki, poliçe ve 

emre yazılı ticari senetlerin yalnız tedavüle 

çıkarılan nüshaları vergiye tabi tutulur. 

Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen 

kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her 

bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi 

vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası 

damga vergisine tabidir. Şu kadar ki, poliçe ve 

emre yazılı ticari senetlerin yalnız tedavüle 

çıkarılan nüshaları vergiye tabi tutulur. 

 

Bu düzenleme sonrasında, nispi (oransal) damga vergisi hesaplanması söz konusu kâğıtlar 

bundan sonra kaç nüsha düzenlenirse düzenlensin sadece bir nüsha üzerinden damga vergisi 

hesaplanacaktır.  

 

2. Kanunun 24. maddesi ile DVK’nun “Bir kâğıtta birden fazla akit ve işlem bulunması”  

başlıklı 6. maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla 

akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her 

birinden ayrı ayrı vergi alınır. 

 

Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine 

bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde 

Damga Vergisi, en yüksek vergi alınmasını 

gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır. 

 

Ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin 

akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve 

işlemi de ayrıca vergiye tabidir. 

Bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla 

akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her 

birinden ayrı ayrı vergi alınır. 

 

Bir kâğıtta toplanan akit ve işlemler birbirine 

bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde 

Damga Vergisi, en yüksek vergi alınmasını 

gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır. 

 

Ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin 

akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve 

işlemi de ayrıca vergiye tabidir. Şu kadar ki; bir 

kâğıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve 
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garanti taahhüdü bulunması hâlinde, ayrı ayrı  
 

 olmak üzere bunlardan yalnızca birinden 

damga vergisi alınır. 

 

Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, 

cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi 

mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına 

bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi 

alınmaz. 

 

Bu düzenleme de bir önceki maddede yer verdiğimiz düzenleme gibi uygulama açısından çok 

isabetli olmuştur. Bilindiği gibi adi kefalet bulunan sözleşmelerde adi kefalet ayrı bir işlem 

sayıldığından, hem sözleşme için damga vergisi hem de her bir adi kefalet için ayrı ayrı 

damga vergisi hesaplanmakta idi. Bundan böyle ilgili kâğıtta birden fazla adi kefalet varsa her 

biri için ayrı ayrı vergi hesaplanmayacak, yalnızca biri üzerinden damga vergisi 

hesaplanacaktır. Ayrıca Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin 

müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga 

vergisi alınmayacaktır. 
 

3. Kanunun 25. maddesi ile DVK’nun “Nispet” başlıklı 14. maddesinin ikinci fıkrasında 

aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Madde 14-Kâğıtların Damga Vergisi bu kanuna 

ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya 

miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için 

hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer 

alan sınırlamalar saklı kalmak üzere (59 Seri 

No'lu Tebliğ ile 1.1.2016’dan itibaren: 

1.797.117,30 TL) aşamaz. Bir önceki yılda 

uygulanan bu azami tutar, her takvim yılından 

geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan 

olunan yeniden değerleme oranında artırılır. 

Bakanlar Kurulu yeniden değerleme oranının % 

50 fazlasını geçmemek ve % 20'sinden az 

olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye 

yetkilidir. 

 

Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin 

değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette 

vergiye tabidir. Bunların devri halinde aslından 

alınan verginin dörtte biri alınır. 

 

 

Madde 14-Kâğıtların Damga Vergisi bu kanuna 

ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya 

miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için 

hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer 

alan sınırlamalar saklı kalmak üzere (59 Seri 

No'lu Tebliğ ile 1.1.2016’dan itibaren: 

1.797.117,30 TL) aşamaz. Bir önceki yılda 

uygulanan bu azami tutar, her takvim yılından 

geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan 

olunan yeniden değerleme oranında artırılır. 

Bakanlar Kurulu yeniden değerleme oranının % 

50 fazlasını geçmemek ve % 20'sinden az 

olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye 

yetkilidir. 

 

Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin 

değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette 

vergiye tabidir. Birinci fıkraya göre azami 

tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, 

diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın 

sadece bedelinin artması durumunda, artan 

bedele ilişkin bu hüküm uygulanmaz. Bunların 

devri halinde aslından alınan verginin dörtte biri 

alınır. 
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Bu düzenleme sonrasında, DVK’nın 14. maddesinin birinci fıkrası kapsamında belirlenen 

azami tutar üzerinden damga vergisi hesaplanmış MUKAVELENAMELERİN, diğer 

hükümlerinde değişiklik olmaksızın SADECE BEDELİNİN ARTMASI durumunda, artan 

bedele ilişkin damga vergisi hesaplanmayacaktır.  

 

4. Kanunun 26. maddesi ile DVK’nun mükerrer 30. maddesinin 3 ve 4. fıkralarında yapılan 

değişiklikler aşağıdaki gibidir:  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Bakanlar Kurulu, elektronik ortamda 

gönderilenler ile Sermaye Piyasası Kanununun 

uygulanmasıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası 

Kurulunca düzenlenmesi öngörülen kâğıtların 

tâbi olduğu damga vergisi nispet ve maktu 

tutarlarını ibraz yerleri itibarıyla sıfıra kadar 

indirmeye, indirilen nispet ve tutarlarını kanunî 

seviyesine kadar çıkarmaya ve bu nispet ve 

tutarlar dahilinde kâğıtlar itibarıyla farklı nispet 

ve tutarlar tespit etmeye yetkilidir. 

 

 

 

Bu Kanuna ekli (1) sayılı tablodaki 1.1.1994 

tarihinde geçerli olan maktu vergiler (maktu ve 

nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını 

belirleyen hadler dahil) % 100, nispi vergiler % 

20 oranında artırılmıştır. Bakanlar Kurulu, bu 

Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu 

vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve 

azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile 

nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu 

vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir 

katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu 

vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise bu 

fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine 

indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni 

had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu, elektronik ortamda 

gönderilenler ile Sermaye Piyasası Kanunu ve 

Bankacılık Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili 

olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu’nca düzenlenmesi öngörülen kâğıtların 

tâbi olduğu damga vergisi nispet ve maktu 

tutarlarını ibraz yerleri itibarıyla sıfıra kadar 

indirmeye, indirilen nispet ve tutarlarını kanunî 

seviyesine kadar çıkarmaya ve bu nispet ve 

tutarlar dahilinde kâğıtlar itibarıyla farklı nispet 

ve tutarlar tespit etmeye yetkilidir. 

 

Bu Kanuna ekli (1) sayılı tablodaki 1.1.1994 

tarihinde geçerli olan maktu vergiler (maktu ve 

nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını 

belirleyen hadler dahil) % 100, nispi vergiler % 

20 oranında artırılmıştır. Bakanlar Kurulu, bu 

Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu 

vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve 

azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile 

nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu 

vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir 

katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu 

vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise kâğıt 

türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte sıfıra 

kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında 

yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye 

yetkilidir. 

 

Yukarıdaki düzenlemeler ile Bakanlar Kurulu’nun damga vergisi konusundaki düzenleme 

yetkisinde genişletme yapılmıştır.  

 

5. Kanunun 27. maddesi ile DVK’nun Ek-2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
EK MADDE 2- Döviz kazandırıcı faaliyetlere 

ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar 

damga vergisinden müstesnadır. 

 

Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya 

tamamen gerçekleştirilmemesi halinde,  
 

EK MADDE 2- 1. İhracat ve ihracata ilişkin 

olduğunun tevsiki kaydıyla aşağıda sayılan 

işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar 

(gümrük idarelerine verilen beyannameler 

dâhil) damga vergisinden müstesnadır. 

 

 
gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan damga 

vergisi, mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi 

ile birlikte geri alınır. 

 

Yukarıda belirtilen hususlarda damga vergisi 

istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan 

kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile 

alınmayan vergi tutarını, işlemin yapıldığı tarihi 

takip eden otuz gün içinde ilgililerin gelir veya 

kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu 

vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

 

Döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmediğinin 

tespit edildiği tarihi takip eden otuz gün içinde, 

bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar 

damga vergisi, ceza ve gecikme faizinin 

ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen 

sorumludurlar. 

 

Bu maddenin uygulanması bakımından döviz 

kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu 

maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 

Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı 

tarafından birlikte tespit edilir. 

a) İhracat karşılığı yapılacak ödemeler 

(ihracatın finansmanında kullanıldığının 

tevsiki kaydıyla prefinansman, Destekleme ve 

Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde yapılan 

ödemelere ilişkin taahhütnameler ile 

temliknameler ve Sosyal Güvenlik Kurumu 

prim borçları ile genel bütçeli idarelere olan 

borçların mahsubu dâhil). 

 

b) İhracattan doğan alacağın ihracatçı 

tarafından temliki. 

 

c) İhracat bağlantıları için düzenlenecek 

anlaşmalar. 

 

ç) Transit ticarete konu malın satın alınması 

ve satılması. 

 

d) Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek 

üzere mal alımı. 

 

e) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük 

Kanununun 131 inci maddesine istinaden 

ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle 

geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi 

ithali ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj 

malzemesinin geçici ihracı ve ithali. 

 

f) Dahilde işleme izni kapsamında iznin geçerli 

olduğu süre içerisinde yapılan ithalat. 

 

g) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 

belgenin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan 

ithalat veya yurt içi alımlar. 

 

ğ) Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı 

karşılığı olarak bu ürünlerin üretiminde 

kullanılan girdilerin Toprak Mahsulleri 

Ofisinden veya Şeker Kurumunca tespit edilen 

şeker fabrikalarından alımı. 
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2. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine 

bağlanan aşağıda sayılan diğer döviz 

kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler 

nedeniyle, belgenin geçerlilik süresi içerisinde 

belgede yer alan tutarla sınırlı olmak 

kaydıyla, düzenlenen kâğıtlar damga 

vergisinden müstesnadır. 

 

a) Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl 

yatırım programında yer alan yatırımlardan 

ve Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel  

 Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığının bu programda yer almayan 

kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye 

çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı 

para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen 

ana yüklenici firmaların (alt yükleniciler 

hariç); 

 

i) Tam mükellef olması hâlinde, uluslararası 

ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile 

finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet 

eden oranda yapacakları teslim, hizmet ve 

faaliyetler ile tam mükellef imalatçı 

firmaların, bahse konu işte kullanılmak üzere 

bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek 

yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve 

teslimleri, 

 

ii) Dar mükellef olması hâlinde, söz konusu 

firmanın bu işte kullanacağı mal ve malzemeyi 

üreten tam mükellef imalatçı firmaların (işi 

taahhüt eden firmalar dâhil) yapacakları satış 

ve teslimleri, 

 

iii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı 

hâlinde, tam mükellef firmaya kendi faaliyeti 

oranında, diğer firmaya ise (ii) alt bendi 

çerçevesinde tam mükellef firmaların üreterek 

yapacakları satış ve teslimleri, 

 

iv) Yukarıda belirtilen (i), (ii) ve (iii) alt 

bentleri çerçevesinde proje sahibi kamu 

kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara 

proje süresince yapılacak teknik müşavirlik, 

mühendislik ve benzeri hizmet satışları. 

 

b) i) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca 

onaylanan savunma, güvenlik veya istihbarat 
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alanları ile ilişkili projeleri üstlenmiş tam 

mükellef imalatçı firmalar ile savunma, 

güvenlik veya istihbarat alanlarında yapılacak 

araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen 

tam mükellef imalatçı firmaların yapacakları 

satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler 

sonrası doğan bakım ve onarım hizmetleri, 

 

ii) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca 

savunma, güvenlik veya istihbarat alanları 

açısından önem arz ettiği belirtilen savunma, 

güvenlik ve istihbarata yönelik her türlü 

platform, sistem, yazılım, araç ve gereçlerini 

üreten tam mükellef  
 

 imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik veya 

istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve 

geliştirme projelerini üstlenen tam mükellef 

imalatçı firmaların ülkenin savunma, güvenlik 

veya istihbaratı ile ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarına yapacakları satış ve teslimler ile 

bu satış ve teslimler sonrası doğan bakım ve 

onarım hizmetleri, 

 

iii) Bu bendin (i) ve (ii) alt bentlerinde 

belirtilen firmalara, tam mükellef imalatçı 

firmaların üreterek yapacakları satış ve 

teslimleri, 

 

iv) Bu bendin (i) ve (ii) alt bentlerinde 

belirtilen işleri yüklenen firmanın dar 

mükellef firma olması hâlinde, tam mükellef 

imalatçı firmaların bu firmaya üreterek 

yapacakları satış ve teslimleri. 

 

c) Tam mükellef imalatçı firmaların, Ekonomi 

Bakanlığınca belirlenen yatırım malları 

listesinde belirtilen malları üreterek 

yapacakları satış ve teslimleri. 

 

ç) Tam mükellef imalatçı firmaların, Yatırım 

Teşvik Belgesi kapsamında monte edilmemiş 

haldeki aksam ve parçaları ithal edebilecek 

firmalara, ithal edebilecekleri bu aksam ve 

parçaları üreterek yapacakları satış ve 

teslimleri. 

 

d) Yap-İşlet Modeli çerçevesinde yapılacak 

yatırım projelerini üstlenen tam mükellef 

firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri. 
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e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya 

yurt dışı münhasıran yük taşıma işlerini 

yüklenen tam mükellef firmaların bu 

faaliyetleri. 

 

f) Uluslararası yük taşımacılığından döviz 

olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda 

getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava 

ulaştırma hizmet ve faaliyetleri. 

 

g) Yurt dışına yönelik olarak 

gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, 

yazılım ve mühendislik hizmetleri. 

 ğ) Yabancı uyruklulara (diplomatik 

temsilcilikler ve mensupları dâhil), turistlere 

veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına 

ülkemizde bulundukları sürede, döviz karşılığı 

verilecek sağlık hizmetleri. 

 

h) Turizm müesseseleri ile seyahat 

acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki 

turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz 

karşılığı hizmet satışları. 

 

ı) Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla 

yurt dışında yerleşik firmalar adına 

gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, 

dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı 

gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı, 

yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım, 

yenileme ve dönüşüm kapsamında 

gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar 

hariç) ve hizmet satışları. 

 

i) Tam mükellef firmalarca, ihraç 

ürünlerimizin pazarlanması amacıyla yurt 

dışında mağaza açılması veya işletilmesi. 

 

j) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası 

ihaleye çıkarılan maden havzalarından 

rödövans karşılığında maden çıkarımı ve 

işletmesiyle ilgili üretim faaliyetleri. 

 

k) Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, 

yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü 

veya görüntüsüz haber satışları. 

 

l) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası 
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ihaleye çıkarılan ve Ekonomi Bakanlığı 

tarafından belirlenen yatırım malları, sınai 

mamuller ve yazılım hizmetlerine yönelik 

ihaleleri kazanan tam mükellef imalatçı 

firmaların üreterek yapacakları satış ve 

teslimleri. 

 

m) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşma 

hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı 

kuruluşların yurt dışından getirme imkanına 

sahip bulundukları sınai mamulleri teslim 

eden tam mükellef imalatçı firmalar ile 

uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke 

temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin 

yapımını ve onarımını üstlenen tam mükellef 

müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri. 

 

 n) İkili veya çok taraflı uluslararası 

anlaşmalar kapsamında Türkiye’de 

gerçekleştirilen projeleri üstlenen kurum, 

kuruluş veya şirketler (bunlar tarafından yurt 

içinde projenin yürütülmesi amacıyla kurulan 

veya ortaklık gerçekleştirilen şirketler dâhil) 

tarafından proje kapsamında verilen yapım ve 

teslim işlerini yüklenen firmaların (alt 

yükleniciler hariç); 

 

i) Tam mükellef olması halinde, bunların 

yapacakları teslim ve hizmetleri ile tam 

mükellef imalatçı firmaların bu firmalara 

üreterek yapacakları satış ve teslimleri, 

 

ii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı 

şeklinde olması hâlinde, tam mükellef 

firmanın ortaklığı oranında gerçekleştireceği 

teslim ve hizmetleri ile tam mükellef imalatçı 

firmaların bu firmalara üreterek yapacakları 

satış ve teslimleri. 

 

o) Kamu özel iş birliği kapsamında tesis 

yapımı ve yenilenmesi işlerini üstlenen tam 

mükellef firmaların yapacakları hizmet ve 

faaliyetleri. 

 

3. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi almak 

amacıyla proje formu ekinde verilecek 

taahhütnameler ile bu maddenin (2) numaralı 

fıkrasının (a), (b), (d), (e), (g), (j), (l) ve (o) 

bentlerinde sayılan işlem ve faaliyetlere ilişkin 

sözleşme safhasından önceki teminatlar ve 
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ihale kararlarına belge aranmaksızın resen 

damga vergisi istisnası uygulanır. 

 

Belge sahibi firmaların belge konusu işe ilişkin 

mal, malzeme veya hizmet temin ettiği kişi ve 

kurumlarla yapacağı işlemler nedeniyle 

düzenlenen kâğıtlara damga vergisi istisnası 

uygulanması için, her iki işlem tarafının da o 

işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip 

olması şarttır. 

 

4. Bu maddenin uygulamasında; 

 

Uluslararası ihale: Kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından yerli ve yabancı 

firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine 

açık olarak çıkılan ve yabancı firmalarca da 

teklif verilen ihaleyi, 

 

 

 Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi: Döviz 

kazandırıcı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla 

damga vergisi istisnası uygulanabilmesi için 

alınması ve ibraz edilmesi gereken, vergiye 

tabi kâğıdın düzenlendiği tarihte geçerli 

Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen belgeyi, 

 

ifade eder. 

 

Bu maddede geçen tam ve dar mükellefiyetin 

kapsamı Gelir Vergisi Kanununa ve 

Kurumlar Vergisi Kanununa göre tayin ve 

tespit edilir. 

 

5. Bu maddede sayılan işlem veya faaliyetlerin 

kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi 

hâlinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan 

damga vergisi, mükelleflerden, 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve 

gecikme faizi ile birlikte geri alınır. 

 

Bu madde kapsamında, damga vergisi istisnası 

uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, 

istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan 

vergi tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip 

eden otuz gün içinde ilgililerin gelir veya 

kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu 

vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

 

Bu maddede sayılan işlem veya faaliyetlerin 
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gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip 

eden otuz gün içinde, bu durumu vergi 

dairesine bildirmeyen kuruluşlar damga 

vergisi, ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden 

ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. 

 

6. Bu maddenin uygulanması bakımından; 

birinci ve ikinci fıkralarda yer alan döviz 

kazandırıcı faaliyetlere ilave olarak döviz 

kazandırıcı diğer faaliyetleri, belge 

kapsamında istisna uygulanacak işlem ve 

faaliyetlerin aşamaları ile diğer usul ve 

esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile 

Ekonomi Bakanlığı birlikte yetkilidir. 

 

6728 sayılı Kanunun 27. maddesiyle DVK’nın değiştirilen Ek-2. maddesinin (2) numaralı 

fıkrasının (n) ve (o) bendi hükümleri, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra yapılan proje 

ve işlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Diğer hükümler ise bu 

kanunun yayım tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

Yukarıda yer verilen düzenlemelere aynen Harçlar Kanunu’nun Ek-1. maddesinde de yer 

verilmiştir. 

 

Görüldüğü üzere İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla yukarıda sayılan 

işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar (gümrük idarelerine verilen beyannameler dâhil) ile 

Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan yukarıda sayılan diğer döviz kazandırıcı 

faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle, belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan 

tutarla sınırlı olmak kaydıyla, düzenlenen kâğıtlara damga vergisi istisnası getirilmek 

suretiyle ihracat ve diğer döviz kazandırıcı sektörlere önemli vergisel destekler sağlanmıştır.  

 

6. Kanunun 28. maddesi ile DVK’nuna ekli (1) Sayılı Tablonun; 

 

a) “I. Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar” 

başlıklı fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

 
“7. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara 

ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön 

izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)                                                                                                                

(Binde 9,48) 

 

8. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri                         (Binde 9,48) 

 

9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile 

düzenlenen sözleşmeler                                                                                       (Binde 9,48) 

 

10. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: 

 

a) Taksitle satış sözleşmeleri                                                                                (Binde 9,48) 
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b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri                                                                (Binde 9,48) 

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri                                        (Binde 9,48) 

ç) Paket tur sözleşmeleri                                                                                      (Binde 9,48) 

d) Abonelik sözleşmeleri                                                                                      (Binde 9,48) 

e) Mesafeli satış sözleşmeleri                                                                               (Binde 9,48) 

 

11. 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist 

rehberliğine ilişkin sözleşmeler                                                                  (Binde 9,48) 

 

12. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: 

 

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri                                                                   (Binde 9,48) 

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri                                                              (Binde 9,48) 

 

13. 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: 

 

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler                                                 (Binde 9,48) 

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler                                         (Binde 9,48)” 

 

b) “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına aşağıdaki 

parantez içi hüküm eklenmiştir. 

 
“(4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu 

ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. 

Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)” 

 

c) “IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar” başlıklı bölümünün; 

 

1) “2. Beyannameler” başlıklı fıkrasının (b) bendine “Vergi beyannameleri:” ibaresinden 

sonra gelmek üzere “((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde 

düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)” parantez içi hükmü eklenmiştir. 

 

2) “2. Beyannameler” başlıklı fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“f) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin 

birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler                                            (37,40 TL.)” 

 

7. Kanunun 29. maddesi ile Damga vergisinden istisna edilen kâğıtlarla ilgili düzenlemelerin 

yer aldığı DVK’nuna ekli (2) Sayılı Tablonun; 

 

a) “II- Öğrenciler ve askerlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına 

“beyannameler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile okul idareleriyle öğrenciler veya velileri 

arasında düzenlenen kâğıtlar” ibaresi eklenmiştir. 
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b) “II- Öğrenciler ve askerlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

“6. Resmî dairelerce yurt dışına gönderilen kişiler adına yurt dışında bulunan eğitim-

öğretim ve sağlık kurumlarına yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kâğıtlar.” 

 

c) “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün; 

 

1) (5) numaralı fıkrasında yer alan “Sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine ait 

makbuzlar” ibaresi “Sigorta, reasürans ve koasürans sözleşmeleri, bireysel emeklilik, 

gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleri, diğer kağıtlarda 

yer alan sigorta yaptırma taahhütleri ile sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı 

paylarının ödenmesine ilişkin kâğıtlar” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

2) (16) numaralı fıkrasına “kuruluşlarına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “pay 

devirlerine,” ibaresi eklenmiştir. Değişiklik sonrası ilgili fıkra “Anonim, eshamlı 

komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, pay devirlerine 

sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar.” 

şeklindedir. Bu düzenleme ile sermaye şirketleri ile yatırım fonlarının hisse 

devirleri ile ilgili düzenlenen kâğıtlara vergi istisnası getirilmiştir. 

 

3) (19) numaralı fıkrasında yer alan “Bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya 

bankalar aracılığıyla” ibaresi “Bankalar veya aracı kurumların taraf olduğu ya da 

bunlar aracılığıyla” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

 Değişiklik sonrası ilgili fıkra “Bankalar veya aracı kurumların taraf olduğu ya da 

bunlar aracılığıyla yapılan, belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve 

nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil 

olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi 

alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kağıtlar.” şeklindedir. 

 

4) (21) numaralı fıkrasında yer alan “Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının” ibaresi 

“Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve gayrimenkul yatırım fonlarının” şeklinde 

değiştirilmiştir. Değişiklik sonrası ilgili fıkra; “Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve 

gayrimenkul yatırım fonlarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım 

satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri” şeklindedir.  

 

5) (23) numaralı fıkrasında yer alan “ve geri ödenmelerine” ibaresi “, geri 

ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine” şeklinde 

değiştirilmiştir. Değişiklik sonrası ilgili fıkra “Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve 

uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına, geri 

ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine ilişkin kağıtlar ile bu 

kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)” şeklindedir.  
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6) (30) numaralı fıkrasında yer alan “teminatlarına” ibaresi “devrine, teminatlarına” 

şeklinde değiştirilmiştir. Değişiklik sonrası ilgili fıkra “Finansman şirketlerince 

kullandırılacak kredilere, bunların devrine, teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin 

kâğıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç).” 

şeklindedir. 

 

7) (31) numaralı fıkrasında yer alan “kira mukavelenameleri.” ibaresi “kira 

mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve 

teminatlar.” şeklinde değiştirilmiştir. Değişiklik sonrası ilgili fıkra “Dernek ve 

vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan 

ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri ile 

bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar.” şeklindedir. 

 

8) (32) numaralı fıkrasında yer alan “kira mukavelenameleri.” ibaresi “kira 

mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve 

teminatlar.” şeklinde değiştirilmiştir. Değişiklik sonrası ilgili fıkra “Gelir vergisinden 

muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler 

tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil 

olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine 

konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar.” şeklindedir. 

 

9) (41) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
41. Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan 

varlıkların varlık kiralama şirketine devri, 

bunların varlık kiralama şirketince devralınan 

kuruma devri, bu devirlere bağlı olarak yapılan 

ipotek işlemleri ile bunların varlık kiralama 

şirketlerince kiralanması nedeniyle düzenlenen 

kağıtlar ve kira sertifikaları. 

41. Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 

her türlü varlık ve hakların devri, alımı, satımı, 

kiralanması, vekaleten yönetimi, kira sertifikası 

ihracı amacıyla bir ortak girişime ortak olunması, 

iş sahibi sıfatıyla bir eser veya işin yaptırılması 

ve bu iş veya eserin kiralanması veya satılması 

nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ile kira sertifikaları 

ve kira sertifikası ödemelerine ilişkin her türlü 

garanti ve teminatlar için düzenlenen kâğıtlar. 

 

10) (42) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere bölüme aşağıdaki fıkralar 

eklenmiştir. 

 

“43. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak 

yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri 

arasında düzenlenen kâğıtlar, münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki 

yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin 

düzenlenen kâğıtlar, belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına 

yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar 

ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin 

düzenlenen kâğıtlar. 
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44. Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta-

yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak 

imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen 

kâğıtlar. 

 

45. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve aynı Kanunun 

ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen taahhütnameler. 

 

46. 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, 

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 

ödeme hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasında düzenlenen tek 

seferlik ödeme sözleşmeleri. 

 

47. Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak düzenlenen 

kâğıtlar ile 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil 

belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere 

yeni makine ve teçhizat alımına yönelik düzenlenen kâğıtlar. 

 

48. Ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari 

teamüllere uygun örnek ürünler, tanıtım malzemeleri veya promosyon amaçlı 

ürünlerin bedelsiz ihracatına ilişkin düzenlenen kâğıtlar ile yurt dışındaki fuarlara 

katılım amacıyla düzenlenen kâğıtlar. 

 

49. Her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım 

ve onarımına ilişkin düzenlenen kâğıtlar. 

 

50. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının 

münhasıran girişim sermayesi yatırımları ile ilgili düzenlenen sözleşmeler ile bu 

sözleşmelere ilişkin düzenlenen diğer kâğıtlar. 

 

51. Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satışı ve ödünç alma ve verme 

işlemleri ile ilgili olarak aracı kurum ile yatırımcı arasında düzenlenen sözleşmeler. 

 

52. İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik 

şirketlerin satın alınması ile bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti  

alımına ilişkin düzenlenen kâğıtlar.” 
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6728 sayılı Kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-1.pdf 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
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