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SİRKÜLER 

2016/17 

 
      

SİRKÜLERİN 

 
Tarihi : 10.08.2016 

 

Konusu : 09.08.2016 Tarihinden İtibaren Okul İdareleriyle Öğrenciler Veya 

Velileri  

   Arasında Düzenlenen Kâğıtlarda Damga Vergisi Kaldırılmıştır. 

 

Mevzuat  : 448 Sayılı Damga Vergisi Kanunu  

     

Yasal Dayanak  : 09.08.2016 Tarih ve 29796 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6728 

Sayılı  

                                      Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda 

Değişiklik  

   Yapılmasına Dair Kanun  

 

Bilindiği üzere 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2)  Sayılı Tablo’da Damga 

vergisinden istisna edilen kağıtlar yer almaktadır.  

 

09.08.2016 Tarih ve 29796 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6728 Sayılı Kanun’un 29. 

Maddesinin A fıkrası ile Damga Vergisi Kanunu’nun 2 Sayılı Tablonun  “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. 

 

Yapılan bu düzenleme ile 09.08.2016 tarihinden itibaren okul idareleri ile öğrenci veya velileri 

arasında düzenlenen kâğıtlarda damga vergisi uygulanmayacaktır.  

 

 Söz konusu kanunun ilgili maddesi aşağıda aynen sunulmuştur.  

  
  

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.          

NOVA YMM DENETİM LTD. ŞTİ.  
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9 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29796 

KANUN 

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No. 6728                                                                                                     Kabul 

Tarihi: 15/7/2016 

 

 

MADDE 29 – 488 sayılı Kanuna ekli (2) Sayılı Tablonun; 

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

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

arasında düzenlenen kâğıtlar” ibaresi eklenmiştir. 

b) “II- Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar” 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 kağıtlar” 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. 

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. 

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

“Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve gayrimenkul yatırım fonlarının” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

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

devrine ve krediden doğan alacakların temlikine” şeklinde değiştirilmiştir. 

6) (30) numaralı fıkrasında yer alan “teminatlarına” ibaresi “devrine, teminatlarına” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

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

mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar.” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

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

mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar.” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

9) (41) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“41. Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden her türlü varlık ve hakların devri, alımı, 

satımı, kiralanması, vekaletenyönetimi, 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 
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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. 

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.” 

 

MADDE 76 – Bu Kanunun; 

a) 12 nci maddesi yayımını izleyen ayın başında, 

b) 13 üncü, 39 uncu ve 40 ıncı maddeleri 1/1/2017 tarihinde, 

c) 27 nci maddesiyle 488 sayılı Kanunun değiştirilen ek 2 nci maddesinin (2) numaralı 

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

uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

ç) 35 inci maddesiyle 492 sayılı Kanunun değiştirilen ek 1 inci maddesinin (2) numaralı 

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

uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

d) 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendiyle yapılan düzenlemenin birinci 

paragrafı ile 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt 

bendi 2/8/2013 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

e) 51 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine eklenen (n) 

bendi 1/1/2018 tarihinde, 

f) 62 nci maddesi 31/12/2017 tarihinde, 

g) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 


