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DAMGA VERGİ Sİ  KANUNUNDA YAPİLAN 
DEG İ Şİ KLİ KLER 

A. GİRİŞ  

29.09.2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de 60 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel 

Tebliği yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile Damga Vergisi Kanunda 6728 sayılı Kanun ile yapılan 

değişiklikler ve ilavelerin açıklamasına yer verilmiştir. Bu sirkülerimizde de damga vergisi uygulamasında 

yapılan değişikliklere ve yeni eklenen istisnalara yer verilmiştir. 

B. ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ HESABINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

6728 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 5.  maddesinde değişiklik yapılmış ve daha 

önceleri her bir nüsha için ayrı ayrı olarak hesaplanan damga vergisi; vergisi nispi orana göre hesaplanan 

kağıtların sadece bir nüshası için hesaplanacaktır. Maktu damga vergisine tabi kağıtların her bir nüshası için 

maktu miktarda damga vergisi hesaplanmaya devam edilecektir.  Buna göre uygulamada nispi oranda 

damga vergisine tabi kağıdın sadece asıl nüshasına damga vergisi hesaplanacak diğer nüshalarına 

damga vergisi hesaplanmayacaktır. Yapılan değişiklik 09.08.2016 tarihinden sonra imzalanacak 

kağıtlar için geçerli olup bu tarihten sonra düzenlenen kağıdın hangisinin asıl, hangisinin kaçıncı nüsha 

olduğunun kağıt üzerinde belli edilmesi önem arz etmektedir.  

Damga vergisinde vergiyi doğran olay; kağıtların imzalanması suretiyle gerçekleşmiş olur. Ancak; 

yabancı memleketlerde düzenlene kağıtlar ile damga vergisine tabi ancak vergisi tarh zaman aşımına 

uğramış kağıtların hükmünden yararlanılmaya başlanılması ile; ticari, zirai ve mesleki faaliyete ilişkin 

olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitler ile ilgili kağıtlarda ise bu kağıtların resmi daire 

ve noterlere ibraz edilmesi durumunda vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olur. Bu durumda bu işlemlerin 

09.08.2016 tarihinden sonra gerçekleşmesi halinde bu kağıtlar için hesaplanacak vergi yeni düzenlemeye 

göre belirlenecektir. 

6728 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 6.  maddesinde de değişiklik yapılmış ve 

buna göre; daha önceleri aynı kağıtta asıl işleme ilişkin olarak kefalet ve garanti taahhüdü bulunması halinde 

her bir kişi/imza için ayrı ayrı damga vergisi hesaplanırken; yeni düzenleme ile aynı kağıtta birden fazla 

akit ve işlem bulunması halinde damga vergisi sadece bir kefil ve bir garantör için hesaplanacak diğer 

kefil ve garantörler için hesaplanmayacaktır. Örneğin bir kira sözleşmesinde toplam kira bedeli üzerinden 

hesaplanacak damga vergisine ilave olarak aynı kira sözleşmesinde birden fazla kefil veya birden fazla 

garantör olması halinde sadece bir kefil ve bir garantör için damga vergisi hesaplanacaktır.  

6728 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanun 6. maddesine dördüncü fıkra eklenmiş olup 

eklenen fıkra; “Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi 

mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaz.” 

şeklindedir. Değişiklik öncesinde aynı kağıt üzerinde birden fazla işlem tesis edilmesi halinde damga vergisi 

en yüksek damga vergisi gerektiren akit veya işlem üzerinden alınmaktaydı. Yeni düzenleme ile sadece asıl 

akit ve işlem üzerinden damga vergisi hesaplanacak; asıl akit ve işlemle birlikte aynı kağıtta yer 

verilen pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak 

belirlenen taahhütlerden damga vergisi alınmayacaktır.  

6728 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 14.  maddesinde de değişiklik yapılmıştır. 

Yeni düzenlemeye göre azami tutarda damga vergisi hesaplanan sözleşmelerde sadece bedelin 

değişmesi halinde düzenlenecek olan ek sözleşme için damga vergisi hesaplanmayacaktır.  Azami 
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tutarın altında damga vergisi hesaplanan sözleşmelerde ise eskiden olduğu gibi artan miktar üzerinden 

damga vergisi hesaplanmaya devam edilecektir.  

Örnek-1:  (A) Ltd. Şti. şirket merkez adresini değiştirmekte olup yeni şirket merkezini  (B) A.Ş.’den 

5 yıllığına yıllık 60.000,00 TL+KDV bedelle kiralamıştır. Bina sahibi (B) A.Ş., kira akdine 15.000,00 TL 

depozito, (C) ve (D) şahıslarının şahsi kefaletini, (A) Ltd. Şti. ortakları (E) ve (F)’yi de garantör olarak ilave 

ettirmiştir.  Kiracı (B) A.Ş.’de binaya ait yapı kullanım izninin kira başlangıç tarihinden itibaren üç ay içinde 

alınamaması halinde 400.000,00 TL tahliye tazminatını sözleşmeye ilave ettirmiştir.  Sözleşme iki nüsha 

olarak tanzim edilmiştir. 

Yukarıda verilen örnek olayda tanzim edilecek sözleşmenin 09.08.2016 tarihinden önce ve sonra 

imzalanması halinde hesaplanacak damga vergisi tutarları aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.  

İşlem İşlem Bedeli 
Oran  

(Binde) 

Hesaplanan 

Vergi  

(TL) 

09.08.2016 

Tarihinden 

ÖNCE 

Ödenecek DV  

(2 Nüsha İçin) 

09.08.2016 

Tarihinden 

SONRA 

Ödenecek DV  

(2 Nüsha İçin) 

Kira Akdi 300.000,00 1,89 567,00 0,00 567,00 

Depozito 15.000,00 9,48 142,20 0,00 0,00 

Tazminat 400.000,00 9,48 3.792,00 7.584,00 0,00 

1.Kefil 300.000,00 9,48 2.844,00 5.688,00 2.844,00 

2.Kefil 300.000,00 9,48 2.844,00 5.688,00 0,00 

1.Garantör 300.000,00 9,48 2.844,00 5.688,00 2.844,00 

2.Garantör 300.000,00 9,48 2.844,00 5.688,00 0,00 

TOPLAM   15.877,20 30.336,00 6.255,00 

C. DAMGA VERGİSİ TABLOLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

6728 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı tablolarında değişiklikler ve 

ilaveler yapılmıştır.  (1) sayılı tablonun  "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün “A. Belli parayı 

ihtiva eden kağıtlar” başlıklı fıkrasına yeni yedi bent eklenmiştir. Yeni eklenen sözleşmelerin tamamı için 

binde 9,48 oranında damga vergisi hesaplanacaktır.   

6728 sayılı Kanun ile 1 Sayılı tablonun “II.Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün (2) numaralı 

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

veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, 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.)” 

şeklinde parantez içi hüküm eklenmiş olup yukarıda belirtildiği şekilde iptal edilen kararlara ilişkin 

damga vergisi tutarı mükellefe karardan yararlandığı kısım hariç red ve iade edilebilecektir. Ancak 

iptal edilen ihaleye ilişkin olarak düzenlenen sözleşmenin damga vergisinin iadesi söz konusu değildir.  

6728 sayılı Kanun ile 1 Sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar” başlıklı bölümünün 

“2.Beyannameler” başlıklı fıkrasının (b) bendine eklenen parantez içi hüküm ile kanuni süresi içinde 

verilen düzeltme beyannameleri için damga vergisi tahakkuk ettirilmeyecektir.  

6728 sayılı Kanun ile 2 Sayılı tabloda da değişiklikler yapılmış olup IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili 

kağıtlar” tablosuna eklenen ibarelerle damga vergisinden istisna tutulan işlemler aşağıda olduğu gibidir. 

http://www.aktifymm.com/


 

3 
Mecidiyeköy Yolu Cad. No:10 Celilağa İş Merkezi 

8. Kat D.33-34 Şişli İstanbul 

Telefon:0212 272 11 41 Faks: 0212 266 38 47 

www.aktifymm.com 

Sirküler No  :397-2016/15 

Sirküler Tarihi :11.10.2016 

 Sigorta sözleşmeleri dışındaki kağıtlarda asıl akit ve işlemle birlikte yer alan belli parayı ihtiva eden 

sigorta yaptırma taahhütleri ile bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik 

sözleşmeleri damga vergisinden istisna olacaktır. 

 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında bankaların yanı sıra aracı kurumların taraf olduğu ya 

da bunlar aracılığıyla yapılan söz konusu fıkra kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara da 

damga vergisi istisnası uygulanacaktır. 

 Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların kullandırdıkları kredilerin devrine ilişkin 

düzenlenen kağıtlar ile bu krediden doğan alacakların temlikine ilişkin düzenledikleri kağıtlara da damga 

vergisi istisnası uygulanacaktır. 

 Bankalarda olduğu gibi finansman şirketlerince kullandırılan kredilerin devrine ilişkin düzenlenen 

kağıtlara da damga vergisi istisnası uygulanacaktır. 

 Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve 

iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri damga verisinden 

istisnaydı. Bu sözleşmelere konulacak kefalet şerhleri ve teminat taahhütleri için de damga vergisi 

alınmayacaktır. 

 Sahipliğe dayalı kira sertifikasının yanı sıra Sermeye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yönetim 

sözleşmesine, vadeli alım satım dahil alım satıma, ortaklığa, eser sözleşmesine dayalı farklı kira 

sertifikası türlerine göre düzenlenen kâğıtlar ve kira sertifikaları ödemeleri ile bunların teminatlarına 

ilişkin olarak düzenlenen her türlü kâğıda damga vergisi istisnası uygulanacaktır. 

D. 2 SAYILI TABLOYA EKLENEN YENİ İSTİSNALAR 

6728 sayılı Kanunun 29/c-10 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni 

işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne 42. fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki yeni fıkralar eklenmiştir.  

(43) numaralı fıkra kapsamında; 

1) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak Yatırım Teşvik Belgesi 

sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kağıtlara, 

2) Münhasıran yatırım döneminde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi 

hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlara, 

3) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen 

sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlara, 

4) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik 

hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlara, 

damga vergisi istisnası uygulanacaktır. 

(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 kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır. 

(45)6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve aynı Kanunun uygulamasına ilişkin 

yayımlanan genel tebliğler ile düzenlenme zorunluluğu getirilen taahhütnamelere damga vergisi istisnası 

uygulanacaktır. 

(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 sözleşmelerine damga vergisi istisnası uygulanacaktır. 

(47)Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak düzenlenen kağıtlar ile 17/4/1957 

tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince 
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münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımına yönelik düzenlenen 

kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır. 

(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 

kağıtlar ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası 

uygulanacaktır. 

(49)Ülkemiz tersanelerinde her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile 

bakım ve onarımına ilişkin düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır. 

(50)Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının münhasıran girişim 

sermayesi yatırımları ile ilgili düzenlenen sözleşmeler ile bu sözleşmelere ilişkin düzenlenen diğer kağıtlara 

damga vergisi istisnası uygulanacaktır. 

(51)Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satışı ve 

ödünç alma ve verme işlemleri ile ilgili olarak aracı kurumlar ile yatırımcılar arasında düzenlenecek 

sözleşmelere damga vergisi istisnası uygulanacaktır. 

(52)İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin satın 

alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlar ile bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmet alımına 

ilişkin düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır. 

E. 6361 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞKİLİĞİN DAMGA VERGİSİNE ETKİSİ  

6728 sayılı Kanun ile 6361 sayılı Kanunda değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe paralel olarak 6361 

sayılı Kanunda tanımlanan kiralayanlar ile finansal kiralama konusu malların tedarikçileri arasında 

imzalanan sözleşmeler ve bunların teminatına ilişkin düzenlenen kağıtlar da istisna kapsamına alınmış olup 

söz konusu kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır. 

Yapılan değişiklikler 09.08.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.  

Bilginize sunulur.  

 

Saygılarımızla, 

Aktif YMM A.Ş. 
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