
     YABANCI ÜLKELERDE DÜZENLENEN SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ - 
 
           SÖZLEŞMENİN HÜKMÜNDEN YARARLANMA 
 
 

Damga vergisi, Türkiye’nin egemenlik hakkının geçerli olduğu saha içinde düzenlenmiş olan ve 

Damga Vergisi Kanunu kapsamına giren kağıtlardan alınır. Kağıt terimi, yazılıp imzalanmak 

veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat 

veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgelerle elektronik imza koymak suretiyle 

manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder. Yabancı 

memleketlerde düzenlenen kağıtların Türkiye’de vergilendirilmeleri söz konusu olmaz. Ancak, 

yabancı ülkede düzenlenmiş olmakla beraber, kağıt kısmen veya tamamen Türkiye’deki 

işlemlerle ilgili olduğu, Türkiye’de bir hususu ispat ve belli etmek üzere kullanılabilecek nitelik 

kazandığı hallerde değerlendirme kağıdın bu niteliği itibariyle yapılır. Türkiye’de vergileme söz 

konusu olur.  

Kağıtları İbraz ve Hükmünden Faydalanma 

 Yabancı memleketlerle Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlar 

,Türkiye’de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerinde devir veya ciro işlemlerinin yürütüldüğü veya 

herhangi bir suretle hükmünden faydalandırıldığı takdirde vergiye tabi olur.  Ancak "kâğıdın 

hükmünden herhangi bir suretle yararlanma" kavramı tam açıklığa kavuşmuş değildir. 

Kanun’da geçen "hükmünden yararlanma" kavramını en geniş manada değerlendirmek 

gerekmektedir. Kanun koyucunun madde hükmünde herhangi bir nedenle hükmünden 

yararlanılması ifadesine yer vermesinin nedeni, vergilendirmede herhangi bir sınırlamanın 

olmamasının amaçlanmasıdır. Konu, aşağıda yer verilen, idarenin ve yargının görüşleriyle bir 

ölçüde aydınlanmıştır. 

İdarenin yaklaşımı 

Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu'nun 11.3.1988 yılında almış olduğu bir 

kararda hükmünden yararlanma" kavramına değinilmiş ve aşağıdaki açıklama yapılmıştır; 

"Damga Vergisi Kanunu'nun 1/3'üncü maddesinde belirtilen bir şekilde bir kâğıt resmi daireye 

ibraz edildiği zaman o kâğıdın hükümlerinden yararlanma kendiliğinden gerçekleşmiş olur. Çoğu 

kez ibraz ile hükmünden yararlanma iç içedir. Ancak bir kâğıdın hükümlerinden Türkiye'de 

yararlanma her zaman ibraz ile mümkün değildir. İbraz dışında da o kâğıdın hükümlerinden 

Türkiye'de yararlanma söz konusu olabilir. Zaten Damga Vergisi Kanunu'nda da ibrazı ve 

hükümlerinden faydalanma ayrı ayrı belirtilmiştir. Dolayısıyla hükmünden yararlanma ibrazın 

dışında da söz konusu olabilir.  

Bir kâğıdın hükümlerinden yararlanma konusunda bir çerçeve çizmek, bir tarif yapmak çok 

güçtür. Ama yine de konuya şu şekilde çerçeve çizilebilir. Yabancı memleketlerde düzenlenen 

kâğıtlara dayanılarak Türkiye'de; bazı haklardan, bazı hususlardan, yararlanılırsa veya o kâğıda 

dayanılarak Türkiye'de bazı işlemler yaptırılırsa, bu kâğıdın hükümlerinden Türkiye'de 

faydalanılmış demektir. Örneğin, yurt dışında düzenlenen bir sözleşmeye dayanılarak bir işlem 

tesis etmek, o sözleşmenin hükümlerinden Türkiye'de yararlanıldığını gösterir. Bunun için 

sözleşmenin ibrazı şart değildir. Hüküm bir gücün, bir etkinin ifadesidir. Yani bir kâğıdın 

hükmünden yararlanma o kâğıdın gücünden, etkisinden yararlanmadır. Örneğin yabancı 



memleketlerde düzenlenen bir kâğıt Türkiye'ye gönderilmiş, ancak kâğıt herhangi bir işleme 

dayanak teşkil etmeksizin kasada muhafaza edilmişse, o kâğıdın gücünden yani hükümlerinden 

yararlanılmamıştır. Çünkü burada ne kâğıda dayanılarak bir işlem tesis edilmiş, kâğıt ne bir ispat 

aracı olarak kullanılmış, ne de kâğıda dayanılarak bazı hak veya hususlardan yararlanılmıştır. 

Kâğıt yalnız kasada muhafaza edilmiştir." 

Hesap Uzmanları Danışma Komisyonu yukarıda vermiş olduğu kararda "hükmünden 

yararlanma" kavramını oldukça geniş olarak yorumlamıştır. Kararda kâğıtlar yabancı 

memleketlerde düzenlenmiş ve Türkiye'de bir kuruma ibraz edilmemiş olsa bile, kâğıdın 

hükümlerine dayanarak bir işlem yapılmasını damga vergisini doğuran olay olarak 

yorumlamışlardır. 

 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın vermiş olduğu 14.8.2012 tarihli özelgede:"Yabancı 

memleketlerde düzenlenen kâğıtlar açısından Türkiye'de de hükmünden faydalanma konusu 

esas olarak, kâğıtlarda yer alan hak ve yükümlülüklere dayanarak, hukuki, ticari, mali olaylar ve 

sonuçlar yaratmak olarak anlaşılmalıdır. Hüküm bir gücün, etkinin ifadesi olduğundan, bir 

kâğıdın hükmünden yararlanma,  o kâğıdın gücünden,  etkisinden kaynaklanmaktadır.  Bu 

durumda, yabancı memleketlerde düzenlenen bir kağıda ilişkin bazı haklardan veya 

hususlardan Türkiye de yararlanılması veyahut kağıda dayanılarak Türkiye de bazı işlemler 

yapılması o kağıdın hükmünden yararlanıldığı anlamına gelmektedir.’’ Denilmiştir. 

Yargının görüşü 

Kağıdın hükmünden yararlanma kavramı yargı tarafından da geniş bir şekilde yorumlanmıştır. 

Kâğıdın hükmünden yararlanma konusu ile ilgili Danıştay 7. Dairesi'nin 20.12.2000 tarih, E. 

1999/294, K.2000/4088 sayılı Kararı'nda; ‘’…Dosyanın incelenmesinden, davacı Banka 

hakkındaki tarhiyatın, inceleme elemanı tarafından, yukarıda sözü edilen sözleşmenin 

hükmünden Türkiye’de faydalanıldığından bahisle, önerildiği anlaşılmıştır. O halde; dosyadaki 

uyuşmazlığın çözümü, ’’hükmünden faydalanma’’ kavramının anlamının ve olayda ,gerçekleşip 

gerçekleşmediğinin belirlenmesine bağlı bulunmaktadır .Damga vergisinin konusu olan her kağıt 

taraflarına haklar yaratan ya da borç, yükümlülük  ve ödevler getiren hukuki durumları belli 

eden veya ispata yarayan araçtır. Bu tür bir kağıdın hükmünden yararlanma ise belgelenen 

hukuki durumun ön gördüğü hak, borç, yükümlülük ve ödevlere işlerlik kazandırılması; başka 

deyişle, tarafların haklarını elde etmeleri, borç, yükümlülük ve ödevlerin yerine getirilmesidir. 

Yabancı ülkelerde düzenlenen kağıtlar bakımından, söz konusu elde etme ve yerine getirme 

eylemlerinin Türkiye’de gerçekleşmesi, yukarıda açıklanan yasal düzenlemede öngörülen, 

damga vergisini doğuran olaydır.’’ şeklinde karar tesis edilmiştir. 

Yukarda yer alan Yargı, Vergi İdaresi ve Hesap Uzmanları Danışma Komisyonunun görüşleri 

incelendiğinde, hükmünden yararlanma kavramının çok geniş bir anlamda yorumladığı ve 

sözleşmelerde yer alan hak ve yükümlülüklerin işlerlik kazandığı anda damga vergisi açısından 

vergiyi doğuran olayın gerçekleşeceği yönünde görüş birliğinin oluştuğu görülmektedir. Bu 

görüşler hükmünden yararlanma kavramında ne anlaşılması gerektiği konusunda yön gösterici 

olacaktır.  

Özetle, hükmünden yararlanma koşulunun gerçekleşmesi, tarafların bir hakkın ya da hususun 

tespiti için borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri, onlara işlerlik kazandırmaları sonucunda 

olacaktır. Yurt dışında imzalanmış kâğıtlarda vergiyi doğuran olay, bu borç ve yükümlülüklere 

ilişkin yerine getirme eylemlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi olarak kabul edilir. 



 

 


