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SĐRKÜLER         Đstanbul, 19.06.2012 
Sayı: 2012/134        Ref:4/134 
 
Konu: 
6322 SAYILI KANUN ĐLE DAMGA VERG ĐSĐ KANUNU’NDA YAPILAN 
DEĞĐŞĐKL ĐKLER  
 
15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6322 sayılı Kanun ile Damga 
Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmaktadır.  
 
1. Damga vergisinden istisna olan kağıtların yer aldığı 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na 
ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (23) 
ve (30) numaralı fıkralarında yer alan “kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla 
düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)” 
ibaresi “kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar 
üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)” şeklinde değiştirilmi ştir.  
 
Değişiklik öncesi:               Değişiklik sonrası: 
 
23. Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve 
uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin 
temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek 
kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler 
(kredilerin kullanımları hariç). 
 
30. Finansman şirketlerince kullandırılacak 
kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla 
düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine 
konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç). 
 

23. Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve 
uluslararası kurumlarca kullandırılacak 
kredilere, bunların teminatlarına ve geri 
ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar 
üzerine konulacak şerhler (kredilerin 
kullanımları hariç) 
 
30. Finansman şirketlerince kullandırılacak 
kredilere, bunların teminatlarına ve geri 
ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar 
üzerine konulacak şerhler (kredilerin 
kullanımları hariç) 
 

 
 
2. Damga vergisinden istisna olan kağıtların yer aldığı 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na 
ekli (2) sayılı tablonun “V- Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (25) numaralı 
fıkrasına “(Söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerde geçici personel olarak istihdam 
edilenlerle yapılan sözleşmeler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa 
göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet sözleşmeleri dahil)” ibaresi eklenmiştir. 
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Değişiklik öncesi:    Değişiklik sonrası: 
 
Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra 
teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin 
kadrolarında ve sözleşmeli personel 
pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli 
personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra 
teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin 
kadrolarında ve sözleşmeli personel 
pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli 
personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri. (Söz 
konusu kurum, kurulu ş ve işletmelerde geçici 
personel olarak istihdam edilenlerle yapılan 
sözleşmeler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı 
Aile Hekimli ği Kanununa göre hizmet alımına 
ili şkin yapılan hizmet sözleşmeleri dahil). 

 
 
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK 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.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 
 
 


