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r. cinig
Illaqrm ve haberleqme alanlarrnda meydana gelen geliqmeler sonucunda diinyamn ekonomik, politik ve kiilttirel anlamda btitiinlegmeye do!-ru
gitmesi olarak tammlanan "kiireselleqme" olgusul uluslararasr ticareti arttrrmrg ve iletigim teknolojisinin getirdifi kolayhklarla "elektronik ticaret"
uygulamalarr yaygrnhk kazanmrqtrr. Mal ahm ve satrmrmn elektronik ortamda gergekleqtirildigi bir siireci ifade eden elektronik ticaretiz geleneksel
ticaretin alternatifi haline getiren ise 1990'lardan sonra yaygrnhk kazanan
internet olmugtur.
Elektronik iletiqim ve ticarette emniyet ve giivenin saplanmasr ihtiyacr,
"elektronik imzalan (e-imza)" ve verilerin tasdik edilmesini sailayacak ilgili hizmetleri gerekli krlmrqtrr. E-imzalann, bunun yamnda, kamu sektiiriinde idareler arasrndaki iletiqim gewesinde, ayrlca bu idareler ile vatandaglar
ve ekoriomik faaliyetlerde bulunanlar arasrnda (<irne$inkamu ihaleleri, vergilendirme, sosyal gtivenlik, saf'hk ve adli sistem alanlannda) kullamlmasr
da mrimkiindiir.
Ttirk hukukunda e-imzamn kullamlmasr ve hukuken tamnmasr igin gereken gergeve 5070 sayrh Elektronik imza Yasasryla (Ei])s oluqturulmuqtur. EiYmn 5. maddesine giire, gtivenli elektronik imza, elle atrlan imza ile
aym hukuki sonucu do[-urur. Bu genel diizenleme vergi hukuku alamnda da
y€msrmasrm bulmugtur. 488 sayrh Damga Vergisi Yasasrnda (DVY)4 5228
sayrh Yasas ile yaprlan deligiklikle e-belgeler vergi konusuna ddhil edilmiq-
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tir. Biligim teknolojisindeki geliqmelere hukuk dtizenimizin iizel hukuk ve
vergi hukukunda verdifi bu cevaplarla birlikte damga vergisinde konunun
yeniden deperlendirilmesi gahqmamn konusunu oluqturmaktadrr.
rr. 6zEL HUKTIK BOYUTU: qERQEVE YASA:
E-iMZA VE E.BELGENiN TTUXUT<NNTANINMASI
1. Maddi hukuk: E-belgede yazrh qekil
Borglar Yasasrmn (BY) 12 ve sonraki maddelerinde diizenlenen adi yazrh qekil, scizleqmeninmahiyet ve konusunu gdstermeye yeterli olan ve borg
altrna girenlerin ya da bir hakkr dewedenlerin imzalanm ihtiva eden yazryr ifade eder6.
a. Yazrh olma
Beyan sahibi fril, iqlem, beyan iradesine sahip olduiu srireceT,elektronik yolla iletilen beyanlann da hukuken bir irade beyam oldufu tartrgmasrzdrr8.Ancak yazrh qekilde, hukuki iqlemle baflanma iradesinin yazr ile beyan edilerek belgelendirilmesi gerekir. BY'da aqrk bir htiktim bulunmamakIa birlikte doktrinde metnin maddi varhfr bulunan bir belge olmasr qartr
aranmaktaydrg. Ne var ki, EiY'nin 22. maddesiyle BY'mn 14. maddesinin 1.
frkrasrna 2. ctimle olarak ekledi[i "giivenli elektronik imza, elle atrlan imza
ile aym ispat giiciine haizdir" hiikmiiniin anlam ifade edebilmesi igin, elektronik belgelerin de metin unsurunu taqrdr[r kabul edilmek gerekirlo.
b. tmzah olma
Metin beyan sahiplerince imzalanmahdrr. imza beyan sahibini teqhis
edecek qekilde belirlemek ve btiylece hukuki iglemin aidiyeti konusundaki
karmaqalan iinlemek amacryla kullamlan iqarettirll. BY'mn 14. maddesinin 1. frkrasrmn 1. ciimlesinde kiqilerin imza atarken kendi el yazrsrm kulIanmalarr hiikme baflanmrqttr. imzamn gekli olarak niteli[i ise 2525 sayrh
Soyadr Yasasrmn 2. maddesinde belirlenrnigtir. Buna giire, imzada imzalaTEKINAY, Selahattin SuIhi/AKMAN, Sermet/BURCUOGLU, HaIuVALTOP,AtiIIa, BorgIAr
Hukul<u Genel Htiktimler, ?.B., Filiz Kitabevi, Istanbul, 1993' syf. 113.
irade beyammn unsurlan konusunda aynntrh bilgi igin bkz. TEKINAY/BURCUOGLU/ALTOR syf. 62 vd.
$ENOCAK, Zaife,,,D\jital imza ve Dijital imzanrn Borglar Kanunu Htiktimleri Agrsrndan
Ele Ahnmasr",AUHFD, Y. 2001, c. 50, s.2, syf. 123.
OGUZMAN, M. KemaV 62, Trrrgut, Borglar Hukuku Genel Htikiimlet Filiz Kitabevi, Istanbul, 1995,syf. 114; EREN, Fikret, Borglar Hukuku Genel Hriktimler, 7. B., Beta yayrnlarr, istanbul, 200L, syf.252.
10 |NAL, Emrehan, E-ficaret Hukukundaki Geliqmeler ve internette SdzlegmelerinKurulmasr, Vedat Kitapgrhh, istanbul, 2005, syf' 139.
11 TEKiNAY/BURCUOGLU/ALTOR syf. 114; 6GUZMAN/$7, svf. 115; EREN, Fikret, svf.
253.
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yan kiqinin ad ve soyadrmn birlikte bulunmasr gerekir. Ancak bu bir zorunluluk olmayrp, ayrrt edici fonksiyonu ifa etmek kaydryla paraf, namr mtistear da imza olarak gegerlidirr2.BYmn 14. maddesinin 1. fikrasrmn 2. ctimlesiyle, metnin giivenli elektronik imza ile de imzalanabileceli diizenlenmiqtir13. EiYmn 3. maddesinin b bendinde "elektronik imza",baqka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantrksal baflantrsr bulunan ve
kimlik do$rulama amacryla kullamlan elektronik veridir; 4. maddesinde
"giivenli elektronik imza", miinhasrran imza sahibine baih olan, sadeceimza sahibinin tasarrufunda bulunan giivenli elektronik imza oluqturma aracr ile oluqturulan, nitelikli elektronik sertifrkaya dayanarak imza sahibinin
kimli$nin tespitini sa!'layan ve imzalanmrq elektronik veride sonradan herhangr bir depigiklikyaprhp yaprlmadrfrmn tespitini sa$ayan elektronik imzadrr, qeklinde tammlanmrqtrrra. Ancak yasalann resmi qekle veya iizel bir
merasime tabi tuttuiu hukuki iqlemler ile teminat srizleqmeleri giivenli
elektronik imza ile gerqekleqtirilemez (EIY. m. 5/2)L5.
2. Usul hukuku:

E-belgenin delil niteli!^i

Yargrlama faaliyeti esnasrnda dava konusu yaprlan hakkrn var olup olmadrlr konusunda gerek davacrmn gerekse davahmn dayandr[r vakralann
gergekli[i haklqnda mahkemeye kanaat verilmesi iqlemi "ispat" olarak adL2 EREN, syf. 253.
13 INAL, syf. 13?.
L4 Elektronik imzalar igin Tbpluluk
Qergevesikonusunda 13 Arahk 1999 tarihli 1999i93/AT

sayrhAvrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin 2. maddesinin 1. frkrasrnda "elektronik
imza", mantrken difer elektronik verilere ba!'h ya da bilegik olan ve bir tasdik ydntemi
oluqturan elektronik formda bir veri; 2. frkrasmda'ileri elektronik imza", sadeceimzalayana baflr, imzalayamn kim olduiunu belirlemeye imkan veren, sadeceimzalayamn kontrolu altrnda tutabilece!"i araglann kullammr ile yaratrlan ve daha sonra verilerde yaprlan
ttim deliqikliklerin bulunmasrna imkan veren elektronik imza, olarak tammlanmrqtrr. Direktifin orijinal metni igin bkz. Directive 1999/93/ECof the European Parliament and of the
Council of 13 December 1.999on a Community framework for electronic signatures OJ L 13,
19 January 2000. Resmi olmayan Tiirkge gevirisi igin bkz. http://www.e-ticaret.sov.tl.
1 5 Bilgi Toplumu Hizmetlerinin Bazr Hukuki Ydnleri ve Ozellikle igPazarda Elektronik Ticaret Konusunda 8 Haziran 2000 tarihli 2000/3L/AT sayrh Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Direktifinin (Elektronik Ticaret Konusunda Direktif) 9. maddesinin 3. frkrasryla tiye devletlerin, kendi hukuk sistemlerini, siizlegmelerin elektronik vasrtalarla akdedilmesine izin
vermesini temin yrikiimhiltfriniin,
tagrnmaz mtilkiyeti haklarrnr doiuran veya transfer
eden siizleqmeler,kira haklan hariq olmak tizere; mahkemelerin, kamu makamlanmn veya kamu otoritesi kullanan mesleklerin miidahalesini (dahil olmasrm) gerektiren siizleqmeler; garanti (kefalet) sdzlegmelerive kendi ticari, iq veya mesleki amaglarr drqrnda hareket
eden kiqilerce verilen munzam teminat stizlegmeleri; aile hukuku ve miras hukuku kapsamma giren stizlegmelerin hepsine veya bazrlanna uygulanmamasrm kararlaqtrrabilecegi
diizenlenmigtir. Direktifin orijinal metni igin bkz. Directive 2000i31/EC of the European
Parliament and ofthe Council of8 June 2000 on certain legal aspects ofinformation society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce), OJ L L78, L7 July 2000. Resmi olmayan Tiirkge gevirisi igin bkz.
http ://www. e-ticaret. sov. tr.
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landrnlrrlo. Vakralarrn ispatr igin bagvurulan araglara ise "delil" denirl?.
Yargrlama hukukunda baqvurulan deliller ikrar, senet, yemin, kesin hiikiim, gahit, bilirkiqi, kegif ve iizel hiikiim sebepleri olarak sayrlmaktaduls.
Bunlardan senet delili, yazrlan ve onu viicuda getirenin imzasrm taqryan,
irade beyamnrn yer aldr[r belgedille.
EiYmn 23. maddesiyle Hukuk Usulii Muhakemeleri Yasasrna ekledi!'i
29l/Amaddesi hiikrrre giire: "Usuhine gtire giivenli elektronik imza ile oluqturulan elektronik veriler senet hiikmtindedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayrhrlar(f. 1). Dava srrasrnda bir taraf kendisine karqr ileri siiLriilen ve grivenli elektronik imza ile olugturulmuq veriyi inkAr
ederse,bu Kanunun 308 inci maddesi kryas yoluyla uygulamr (f.2)".
Hukuki iqlemin tamamlanmrg olmasr ibpat faaliyetinin baganh olabilmesi igin qarttrr. Diper bir deyiqle, hukuki iqlem tamamlanmadr[rnda senedin delil niteli[ini taqrma unsuru oluqmayacaktrr.

rrr. vERGiHUKUKUBoyuru: DA]VIGAvERGisi
ondigixr,ici:
E.BELGENiN VERGi KONUSUNA DAHiL EDiLMSi
1. Tiirkiye'de

diizenlenen

e-belgeler

DVYnda vergi konusu, birinci maddenin birinci frkrasryla ekli (1) sayrh
tabloda yer alan kalrtlar olarak belirlenmiqtir. Yasamn ikinci frkrasrnda yaprlan deSigiklikle kaprtlar terimine elektronik imza kullamlmak suretiyle
manyetik ortamda ve elektronik veri qeklinde oluqturulan belgeler eklenmiqtir. Buna grire, ka$t, yazrhp imzalanmak veya imza yerine gegen bir igaret
konmak suretiyle diizenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek
igin ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullamlmak suretiyIe manyetik ortamda ve elektronik veri qeklinde oluqturulan belgelerdir.
Ka$drn yazrh ve imzah olmasr, Borqlar hukukundaki "adi yazrh qekil"
kavramrna kargrhk gelmektedir2o. Bir kafrdrn bir hususu geniq anlamryla
16 AL,ANGOYA, H. Yavuz, Medeni UsuI Hukuku Esaslan, 2.B., Namaq Yayrnevi, istanbul,
2001, syf. 296.
u ALANGoYA, syf. 3oo.
18 ALANC.OYA, syf. 311.
1e ALANGOYA, syf. 371.
20 a. KIRMAN, Ahmet, 488 Sayrh Damga Vergisi Kanuau $erhi, 2.B., Do[uq Matbaacrhk, Ankara, 1997,syf. 13.
b. "Sadecetaraflardan birinin imzasrm taqryan ve kredi stizleEmesiolarak isimlendirilen
kafrtta karqr tarafin imzasrmn bulunmadrfr bir halde siizleqmeolarak vergilendirilmesi imkam yoktur", Dan. 9. Dairesinin, 16.4.1992tarihli, E. L992/184,K. 1992/1185;i{grlan ihale sonucunda ihale konusu emtiamn ikiye biiltinmek suretiyle iki ayn firmaya
ihale edilmesine ba[L olarak siizleqme imzalanmamrg olup, imza altrna ahnmamrg bir
sdzleqmede bahsedilemeyeceiinden vergilendirme yaprlamaz", Dan. 9. Dairesi'nin,
16.5.1996tarihli, E. 1996/665,K. 1996/1761sayrh karan, KIRMAN, Ahmet, 488 Sayrh
Damga Vergisi Kanunu $erhi, 2. B., Dolug Matbaacrhk, Ankara, 1997, syf. 32.
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belli etmek, hukuki anlamryla ispat etmek iqin ibraz edilebilecek olmasr
yargrlama hukukunda baqvurulan ispat araglarrndan biri olma nitelifini tasrmasr anlamrna gelmektedir2l. DiEer bir deyigle,ka[rdrn bir hususu ispat
etmesiyle kalrdrn delil olarak kullamlabilecek bir tizelli[.e sahip olmasr gereii ifade edilmek istenmiqtirz2.Yergt konusuna dahil edilen e-belge,e-imza ve e-belgenin EIYyla hukuken tanrnmasr sonucu, ka[rdrn yazrh gekil ve
delil nitelili unsurlarrm taqrr.
DVY vergiyi dopuran olayr, kairdrn Tiirkiye'de diizenlenmesi olarak kabul etmigtir. Buna giire, kural olarak, kalrtlar, Tiirkiye'de diizenlendigi takdirde damga vergisinin konusuna girmektedir2s. Diizenleyenlerin uyrukluk
veya ikametgahlarrnrn damga vergisi agrsrndan bir tinemi yoktur2a. vergrlendirme kafrdrn diizenleme yerine ba!.h olarak yaprlmaktadrr.
Hukuki iqlemin tamamlanmasr igin birden fazla irade beyanr gerektiren
gok taraflr hukuki iqlemlerde taraflardan biri/birkaqr Tiirkiye'de, diferildiferleri yurt drqrnda olabilir. Ozellik]e globalleqen dtinya ticareti gereg yaprlan ve iki tarafrn karqrhkh ve birbirine uygun irade beyam ile oluqan akit
ttini hukuki iglemlerin (BY. m. 1) taraflanrun farkh tilkelerde mukim oldu[u ve faaliyet gdsterdi!'iLdurumlarla srkga kargrlaqrlmaktadrr. Akdin diizenleme yeri Borglar Hukukuna giire belirlenecektir.
Akde iligkin irade beyanlarrndan ilki icap, ikincisi kabul olarak adlandrnlrr. Bir irade beyamn icap olarak nitelendirilebilmesi igin ayrrca akdin
esash unsurlarrm ihtiva etmesi ve icabr yapamn bununla baSlanmak niyetini taqrmasr gereki125.Eper irade beyam akdin esash unsurlarrm tagrmryor veya teklifle ba!'Ianmak istedi!'ini ifade etmiyorsa icap de!.il ,,icaba davet" siiz konusudur. Kiqilerin icaba davet beyamyla ulaqmak istedikleri hukuki sonuq kabul beyamyla akdin kurulmasr deiil, akdin kurulmasr igin
miizakereye davet etmektir. internette bir web sitesinde mal ve hizmet sunumlan, kural olarak icaba davet olarak kabul edilmektedir2G.Ancak web
zr Ulto\AnN, ismail Hakkr, Ameli ve Tatbiki
Damga Resmi, Ahmet ihsan Matbaasr. Istanbul.
1944,syf. 103.
22 a. KIRMAN, syf.69.
b' "488 sayrh damga vergisi kanunun f inci maddesinden bahisle, bu madde hiikmtine gijre, drizenlenen ka[rtlarrn damga vergisine tabi olabilmesi igin, sadeceyazrlp imzalanmasrmn yeterli olmadrpr, aym zamanda belli bir hususu ispat etme dzelliiini de taqrmasr gerektifi, muhataba sunulmayan ya da muhatapga kabul edilmeyen teminat mektubunun belli bir hususu ispat etme vasfr bulunmadrfrndan damga vergisine tabi olmayaca[r", Dan. 7. Dairesinin, 14.10.1998tarihli, 14.10.1998tarihli ve E. tgg7/8784,K.
1998/3307sayrh karan, Lebib Yalkrn yayrmlan, Damga Vergisi Mevzuatr, Srra No: 61,
syf. 739.
23 KANETi, Selim, Vergi Hukuku, 2.B., Filiz
Kitabevi, istanbul, 1989, syf. 402.
24 KIRMAN, syf. 89.
25 EREN, syf. 21b; OGUZMAN/OZ, syf. 47.
z0 geNocex,
zaife, "internete Kurulan Agrk Artrrma ile satrm Stizleqmesi,,,A$HFD, y.
2 0 0 1 ,C . 5 0 , S . 3 , s y f . 1 0 5 .
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sitesindeki bilgi aynntrh ise, iiriin, fryat ve nakliye igin aynntrh bilgileri
igeriyorsa, ahcrmn doldurup iletebileceS bir elektronik sipariq formu
igeriyorsa web sitesinin icapta bulunma kriterini karqrladrfr kabul olunabilir27.
icabrn kabul edilmesiyle akit kurulmuq olur. $ayet kabul beyam hazrr
olmayan kimseye yiineltilirse, akit, kabul haberinin icapta bulunana vardrlr anda kurulmuq olur (BY. m. 5). Elektronik ortamda yazt\ qekilde iletilen irade beyanlanm hazrr bulunmayanlar arasrnda yaprlmrq kabul etmek gerekir28. icapta bulunamn internete gegiqini sa!'Iayan internet servis sailayrclslmn sunucusuna ya da icapta bulunamn dof-rudan internet
ba$lantrsrmn oldupu istisnai durumlarda kendi bilgisayanna, her zaman
gaf'nlabilecek qekilde varmasryla, kabul beyam varm$ sayrlrr2s. Hazrr buior.*uy.tt taraflardan birinin internet iizerinden iletti!'i yazrh ve imzah
icabrna karqrhk, diperinin yine internet tizerindenyazrh ve imzah kabuliintin varmasryla damga vergisinin konusu kaflt dtizenlenmiq sayrlrr. icabr
yapamn kabul beyammn vardr[r anda bulundu[u iilke kafrdrn diizenleme
yeridir ve vergilendirme esaslan buraya giire belirlenecektirs0. E[er icap
Tiirkiye'de olan tarafga yaprlmrgsa ve bu kiqi kabuliin vardrpr anda da Ttirkiye'dlyse kaSdrn diizenleme yeri Ttirkiye'dir. icap yurt drqrnda olan tarafga yaprlmrq ve Ttirkiye'de olan tarafqa yaprlan kabultin vardr$ anda bu
tarafrn bulunduiu yer yurt drqrndaysa,bu takdirde diizenleme yeri yurt drqr olacaktrr.
2. Yurt drgrnda veya Tiirkiye'deki yabancr elgilik ve
diizenlenen e-belgeler
konsolosluklarda
Yabancr memleketlerle Ttirkiye'deki yabancr elgilik ve konsolosluklarkafrtlar, ilke olarak, damga vergisinin konusuna girmemekdiizenlenen
da
kastlar, Tiirkiye'de resmi dairelere ibraz edildiEi vebu
tedir. Ancak,
ya iizerinde devir ve ciro iqlemleri ytiriittildtiE'ii veyahut her hangi bir surette htikiimlerinden faydalamldrf'r takdirde, vergiye tabi tutulur (DVY. m.

r/3).
DVY'nda benimsenen iilkesellik ilkesi gerefi yurt drgrnda dtizenlenen
kafrtlar, devletin vergilendirme yetkisi drqrnda kaldr$ igin vergi konusuna
dahil edilmemiqtir. Ulke srmrlan iginde kalmakla beraber, yabancr elgilik
ve konsolosluklarda diizenlenen kalrtlarrn vergi konusuna dahil edilmeme27 YALTI, Billur, Elektronik ficarette Vergilendirme, Der Yayrnlan, Istanbul, 2003, syf' 103.
28 OZSUNAY, Ergun, "Uluslararasr Qahqmalann ve Bazr Ulusal Diizenlemelerin Igrlrnda
Elektronik Ticaret ve E-sdzleqmelerin Temel Sorunlan", Uluslararasr Internet Hukuku
Sempozyumu, Dokuz Eyliil Universitesi Yayrm, izmir, 2001, syf. 130. Aym ydndeki Kanada
ve ingiliz hukuku igin bkz. YALTI' syf' 103' 105.
29
Satrm Sdzlegmesi,syf' 105'
$ENOCAK, internette Kurulan Agrk Artrrma IIe
30 KIRMAN, syf.40.
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si ise devletler hukukunda klasik teori olarak adlandrrrlan giiriiqiin, yani
elgilik ve konsolosluk binalanmn kabul eden devlet iilkesinin drgrnda varsayrldr{r gririiqtiniinSl, vergisel alana yansrmasrmn sonucudurs2. Bir devletin iilkesinde haiz oldu!'u egemenlik haklunr diplomatik imtiyaz ve
muafryetler tamyarak srmrlayabilmesi, esas olarak kendi iradesiyle miimktindiirss. Devlet bu iradesini kullamrken belli qartlarr iingtirebilir. Nitekim, yasa koyucu DVY'yla yabancr elgilik ve konsolosluklarda diizenlenen
ka[rtlan, vergi konusu drqrnda brrakrrken, vergilendirme yetkisine getirdiEi bu srmrlandrrmayr (2) sayrh tablonun vA-5 maddesiyle karqrhkhhk
gartrna ba!'lamrqtrr. Bunun anlamr, kalrdrn dtizenlendili elgilik ve konsolosluiun ait oldupu iiLlkenin, Ttinkiye'nin kendi tilkesindeki elgilik ve
konsolosluklanna aym diplomatik imtiyaz ve muafiyeti tammrq olmasr gerekir.
Tiirkiye'nin taraf oldup'u Diplomatik iligkiler Hakkrnda 1961 Tarihli
viyana siizlegmesi'nin tammlamalarla ilgili birinci maddesinin i bendine
giire "misyon binalan", misyon gefrnin ikametgahr dahil olmak iizere ve
miilkiyete bakrlmaksrzrn, misyonun maksatlan igin kullamlan binalar veya bina biilmeleri ile bunlarla irtibath arazidirs|. Ttirkiye'nin taraf olduiu
Konsolosluk iliqkileri Hakkrnda viyana Stizleqmesi'nin tanrmlamalarla ilgiti birinci maddesinin j bendine gtire "konsolosluk binalarr" maliki kim
olursa olsun, mtnhasrran konsolosluk amaqlarr igin kullamlan binalar veya bina lusrmlan, miiqtemilatr ve bunlann tizerinde bulunduklan arsalardrr35.
a. Resmi dairelere

ibraz edilen belgeler

Yasa koyucu DVY'mn 8. maddesindesoresmi daireyi teker teker sayma
yoluyla belirlemigtir ve ancak bu kapsamdaki kuruluqlara yaprlan ibraz

31 ToLUNER, syf. BEo.
32 DVK'nda esas alman "klasik teori" milletlerarasr hukukta uzun srire dnce terkedilmiqtir.
"Modern teori" olarak adlandrnlan yeni gdriige giire, diplomatik imtiyaz ve muafryetler ki
qilere yarar saflamak amacryla depil, devleti temsil eden diplomatik misyonlann iqlevlerinin gereii gibi yerine getirmelerini saflamak amacryla tamnmrglardra TOLUNER, syf.
405. Bu nedenle, devletin tilkesi rizerindeki egemenlifine getirdifi srmrlamalar bu amag
gerqevesindeyorumlanmahdrr. Kanaatimizce, yabancr elgilik ve konsolosluklarda dtizenlenen kafrdrn karqrhkhhk qartryla vergi konusuna dahil edilmemesi suretiyle devletin rilkesi tizerinde vergilendirme yetkisine getirdifi srmrlama, modern teori dofrultusunda yorumlanmahdrr. Bu gekilde, hakkrn kdttiye kullammryla meydana gelebilecek vergi kaybrmn dniine gegilebilir.
33 TOLUNTR, syf. 3Eo.
34 Rc. 24.t2.L984/t86LE.
35 RG. z7.Lo.t975l'a6g.
36 DVY. m. 8: "Bu kanunda yazrh resmi daireden maksat, genel ve katma
biitgeli daire ve idarelerle, il ijzel idareleri, belediyeler ve kiiylerdir (f. 1). Bu dairlere balh olup ayn tiizel ki
qilifi bulunan iktisadi iqletmeler resmi daire sayrlmaz (f. 2)".
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vergilendirme gere$ni dofl"uracaktrr87.Maddede adr gegmemekle birlikte
kendi dzel kanunlarrnda resmi daire olarak defierlendirilen kuruluqlann
damga vergisi uygulamasr agrsrndan8. madde kapsamrnda deferlendirilmesi ve resmi daire olarak kabuhi miimkiin de[ildir38. orneiin, uygulamada
srkga baqvurulan noterlikler Noterlik Yasasrmn 40. maddesiyle resmi daire
srfatrm kazanmrq olmakla birlikte DW'nda sayrlmadrfr igin damga vergisi
uygulamasrnda resmi daire sayrlmazlar.
ulkemizde mqvcut noterlik hizmetlerinin elektronik belgeleri de kapsayacak gekilde ifasrna, yani elektronik noterlife (e-noterlik)3e iliqkin bir dtzenleme yokturao. Ancak genel olarak d<irt tiir noter iqleminin, elektronik
3 7 KIRMAN, syf.77; Nitekim geqitli yargr kararlannda vergilendirilmenin kabulii veya reddi-

ne iligkin ilk derecemahkemesi kararlan ele ahmrken hukuk iqlemin tarafr kuruluqun resmi daire olup olmadrlr deierlendirilmiqtir. 6rne!.in, Etibank ve iller Bankasrnrn resmi daire sayrlmadrS, Milli E!{tim Bakanhfl-r,Karayollan ve Devlet Su Iqleri Genel Mtidiirliiklerini resmi daire oldu[u (Dan. 11. Dairesi'nin, 14.].1.1967tarihli,8.L96712O35,K. 1967/2966
sayrh karal), bakanhklar ve valiliklerin genel btitgeye dahil resmi birer daire oldufu, Ankara imar ve Emlak iqletmeleri ile Qimento Sanayiinin resmi daire sayrlmadr$ (Dan. 11.
Dairesi'nin, 9.4.1968 tarihli, E. L9681622,K.1968/666 sayrh kararr), Tbkel Genel Mtidtirlti(Dan. 11 Dairesi'nin, 17.4.1968 tarihli
ltiniin katma btitgeli resmi daire oldufu
fi.TAUZZZS, K.1968/?00 sayrh karan) kuruluglann nitelikleri dikkate ahnarak ve madde
8 doirultusunda srmrh olarak degerlendirilmiqtir, BURGU, Farul,/ DiKBA$, Orhan/ oZEREN, Ahmeu COgKllN, Sabri/ gAIIiN, Tarhan, Belirli Konularda Btittn Emsalleriyle Damgtay Kararlan-Kitap 2, Nam Matbaasr, Ankara, 1970' syf' 40-42.
38 KIRMAN, syf. 19?; $ZSaLCf , Yilmaz, Damga Vergisi Kanunu Yorum ve Agrklamalarr, Oluq
Yayrncrhk, Ankara, 2001, syf. 143.
39 TURAN, orhan, "e-Ttirkiye'nin oluqumunda vazgegilmez Kurum e-Noter", http://turk.iry
ternet.com/haber/vazigdster.phpS?.vaziid=9354'
4o a. Bi]im ve Teknoloji Yiiksek Kurulunun 199? tarihli toplantrsr gerqevesindeBaqbakanhk
Drg ficaret Mtisteqarh[rmn koordinatiirltifii, TUBiTAK-Bilten'in sekreterliiinde ilgili
kuruluglann katrhmryla oluqturulan Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulunun tayin ettili "Elektronik Ticaret Hukuk Qahqma Grubu", 8 Mayrs 1998 tarihinde yayrnladrlr raporda, elektronik ticarette, onay kurumlanntn yamsrra gergekleqtirilen ticari iqlemi geleneksel noterlik sistemine benzer qekilde onaylayan, iqlemin zaman boyutuna
gegerlilik kazandrran elektronik noterlik gibi bir mekanizmamn oluqtumlmasrmn siiz
konusu olabilecefl'i, zira, elektronik ortamdaki bilgilerin dofiruluiunun kamtlanmasr
igin belgeleme yetkililerine de gereksinim oldulu belirtilmigtir. Raporda elektronik noter sistemiyle ilgili diizenleme konusunda ise iig 6neri getirilmiqtir: Kurulacak olan
onay kurumlanna noterlik yetkisi verilerek, mevcut noterlik sistemi igerisinde drizenlenerek ya da yeni ve ayn bir elektronik noterlik altyaprsr hazrrlanarak diizenlenebilir.
Aylca kurulacak olan elektronik noterlik sisteminde yabancr qirketlere de yetki verilmesi hususu ile elektronik noterlerin yetkilerinin srmrlanmn bu konuda uluslararasr
uygulama ve diizenlemeler de giiz iinrinde bulundurularak dikkatle deierlendirilmesi
vurgulanmrqtrr, http://e-ticaret. gq4tr/raporlar/hukuk.htm.
b. Tiirk Noterler Birligi bu ydnde yaprlacak bir yasal diizenlemeye zemin olugturmak iizere bir "e-noterlik ddntignm projesi" hazrrlamaktadrr. Birlik Ydnetim Kurulu 23'9.2004
gtinti yapmrg olduiu toplantrda istanbul Bilgi Universitesi Biliqim Teknolojisi Hukuk
Uygulama ve Aragtrrma Merkezi ile "e-Noterlik Hukuksal Alt Yaprsrmn Oluqturulmasr" amact ile iqbirlifinin yaprlmasrna karar vermigti! http://www.tnb.ore'tr.
c. Bu konuda iizel hiiktimler igeren ilk noterlik yasalan, Florida ve Kaliforniya Noterlik
Yasalandrr. 1 Ocak 2000 tarihinde yiiriirliiie giren Kaliforniya Noterlik Yasasrmn
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tarih damgasr vurma, elektronik olarak dtizenleme qeklinde belge hazrrlama, elektronik olarak drgarrda hazrrlanarak gOnderilen belgelerdeki elektronik imza ve tarihi onaylama, elektronik belgelerin saklanmasr, bunlann
varh[rmn ve iqerifinin istendi!'inde elektronik olarak belgelendirilmesi, enoterlik hizmeti olarak verilebilecepinden siiz edilmektediral. Bu yrinde yaprlacak bir diizenlemeden soffa, iirnepin, yurt drqrnda diizenlenen ve ijrnelinin grkanlmasr igin e-notere verilen e-belgeler resmi daireye ibraz edildiii gerekgesi ile vergilendirilemez.
Kafrdrn resmi dairelere ibr azt, diizenlenmesindeki amacrn gergekleqtirilmesi ile ilgili olarak bir hususu ispat ve belli etmek igin kullamlmasr anlamrna gelmektedi#2. Bu nedenle, dtizenleme amacl drqrndaki ibrazlar
DVK'nun 1/3. maddesi anlamrnda ibraz sayrlmazlar. Orneiin, yurt drqrnda
diizenlenmiq bir e-belgenin vergi inceleme elemamna ibrazr diizenlenigindeki amaca uygun kullamm teqkil etmedilinden damga vergisiyle yriktimlendirilemez.
b. Devir ve ciro iglemleri yiiriitiilen

belgeler

Kagrt iizerinde devir igleminin yiirtitiilmesi ile kalrtta yer alan alacahn
alacakh tarafrndan bir baqka gahsa hukuki bir iglemle devredilmesi olarak
tammlanabilecek olan43 ve alaca$rn temliki adryla Borglar Yasasr Beqinci
Bab'da 162-172.maddeleri arasrnda diizenlenmiq hukuki kurum ifade edilmiqtir. AlacaSn temliki bir stizlegmeile yaprlrr ve bu stizlegmeyazrh qekilde yaprlmrq olmadrkqa gegersizdir(BY. m. 163/1).Dolayrsryla,yutr drqrnda
dtizenlenmig ka[,rtlarda yer alan hukuki iqlemlerden dofan alacaklarrn gegerli bir bigimde Tiirkiye'de devredilmesi, yeni bir kaflrt diizenlenmesini zorunlu krlmaktadrr.
'elektronik noterlik"
baqhkh 1631.1,1.maddesinde, bir elektronik imzamn noter tarafrndan onaylanmaslnln gerekli olduiu durumlarda bu iglemin noterin elektronik imzasr ile yaprlacalr iingdnilmtiqtir. Yasamn 1631.12. maddesinde ise, elektronik kayrtlar
ve muhafazasr ile ilgili htikiimler bulunmaktadrr. 1 Ocak 1999 tarihinde yiiriirliife giren Florida NoterlikYasasrmn elektronik noterli!.e iligkin 11?.20.maddesine giire, elektronik noter iglemleri yapmak isteyen bir noter tince bir belgelendirme merciinden kendi imzasr ile ilgili bir sertifika almaktadrr. Noter daha sonra noterlerin bafh oldugu
devlet bakamndan, elektronik noterlik iqlemlerini ytiriitebilmek igin izin istemekte ve
ancak bu izin geldikten sonra, elektronik iqlemlerde kendi dijital imzasr ile elektronik
noterlik yapabilmektedir. Elektronik notere, kendisinin gizli imzasrmn gahnmasr halinde; bu durumu derhal ilgili devlet bakanhfrna bildirmek ve Belgelendirme Merciine de
sertifrkasrnm iptali igin baqvurmak zorunlulugu getirilmiqtir. Noter, aynca yapmrq oldulu ttim bu iqlemleri tarih, zaman, iqlem tipi, dokiiman numarasr, dokiimam imzalayanrn adr, adresi, imzasrm igerecek qekilde 5 yrl siireyle bir kayrt rizerinde tutmak durumundadrr, TURAN, http://turk.internet.com/haber/vaziedster.php3?vaziid=9354.
4 T TURAN, http ://turk. internet.
com/haber/yaziebster.phpB?yaziid=98b4.
42 POLAT, NaiI, Damga Vergisi,
Cihan Matbaasr, Ankara, 1920, syf. 1g; OZBALCI, syf. 66.
43 TEKINAY/BURCUOGLU/ALTOp,
syf. 240; OGUZMAN/OZ, syf. 879.
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Kanunlarla bazr alacaklann devri tizel bir rejime tabi tutulmug ve tizel
hiikiimler konulmuqtur (BY. m. 172)M. Ortakhk payr ile hisse senetlerinin
devrine iliqkin hiikiirnler (Ttirk Ticaret Yasasr tTfyl m. 416, 520), ipotekli
borg senedi ve ihrag senedinin dewine iliqkin hiikiimler (Medeni Yasa m.
837, 838) bu iizel hiikiimlerin baqhca iirneklerinden olup, bu konuda en tinde gelen ve uygulamada kargrlaqrlan emre yazrh loymetli evraklann (Orneiin, bono, polige, gek) devrine iliqkin hiikiirnlerdir (TTY. m. 559, 560). Alacafnn temliki luymetli ewak hukukunda ciro adryla, genellikle emre yazrh krymetli ewaktan dofan haklann miilkiyetini devreden bir hukuki iqlem ile
gergekleqtirilmektediras. DW'srnda dngiiriilen, yurt drqrnda diizenlenen ka'
Sdrn iizerinde ciro iqlemlerinin ytiriittilmesi qartr ile krymetli ewak hukukundaki bu iizel devir hali belirginleqtirmeye gahqrlmrqve biiylece vergiden
kagrnmamn iinlenmesi amaqlanmrgtrfG.
EiYnda yer alan, yasalann iizel bir merasime tabi tuttuiu hukuki iqlemlerin gtivenli elektronik imza ile gergekleqtirilemeyece$ hiikmii karqrsrnda krymetli ewak hukukunda e-imza gegersizdir, e-belgenin diizenlenmesi miimkiin de[ildir. Dolayrsryla, e-belgenin cirosundan bahsedilemez.
c. Herhangi

bir surette htiktimlerinden

faydalanrlan

belgeler

Yasa faydalanmanln tiiriini.i belirlememig, her hangi bir surette deyimini kullanarak en geniq bigimde yorumlanmasrna imkan tammrqtr#?. Bu nedenle, kalrttan resmi dairelere ibraz edilmek veya iizerinde devir ve ciro iqlemleri yiiriitiilmek suretiyle faydalamlmasr da bu kogul kapsamrnda de$erlendirilebilir. Krsaca, yurt drgrnda diizenlenen ve DVY'srnda aranan unsurIarr taqryan ka[rtlann Tiirkiye'de vergilendirilmeleri temelde hiikmrinden
faydalamlmasr gerekgesinedayamr48.Yurt drqrnda diizenlenen kafndrn Tiirkiye'ye getirilmig olmasr, hiikmiinden yararlanma durumu gergeklegmedikge, vergilendirme sonucunu do['urmazag.
44
45
46
4?

BY. m.172: "Bazr haklann temlikine mahsusolarak kanunen muayyen olan hiiktimler bakidiy''.
DOMANiq, Hayri, Krymetli Ewak Hukuku, 2. 8., Faktilteler Matbaasr,istanbul, 19?5,syf. 62.
KTRMAN, syf. 79.
ULK\,IEN, syf.112; POLAT, syf.13; YILDIRIM, Mehmet, Damga Vergisi Kanunu $erh ve
izahlan, Do$ug Matbaacrhk, Ankara, 1964, syf.82; OZBALCI, syf. 69'

48 KIRMAN, syf.79; OzBALCI, syf.69.
l9 UttoaEN, syf.111; KIRMAN, syf.80; OZBALCI, syf.70; u488 sayrh Damga Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinin son frkrasrnda ayneni'yabancr memleketlerde ..'. dtizenlenen kalrtIar, Ttirkiye'de .... herhangi bir suretle htikiimlerinden faydalanildrlr takdirde vergiye tabi
tutulur" denmektedir. Olayda, .... Genel Miidtirliiti lehine agrlan ikrazat akreditifinin teyit
oldu!.una dair mektup Newyork'ta diizenlenmiq ve fakat .... Genel Miidiirltilrince mukavele gartlanna uyma&frndan bahisle kabul edilmemigtir. Bu hali ile siizii gegen mektubun
hi.ikgmlerinden Tnrkiye'de faydalanrlmamrg bulunulmaktadrr. Bu duruma giire, yukanda
amlan madde uyannca vergiye tabi olmadrpr aqrk olan varaka sebebiyle tidenmiq olan damga vergisinin iadesi gerekirken iade edilmemesi yolunda Maliye BakanhSnca tesis olunan
dava konuso iglemde mevzuata uyarhk yoktur", Dan. 11. Dairesi'nin, 20.5.1996 tarihli,
E.1963/1823,K.1969/ 688 sayrh karan, POLAT, svf. 78.
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Ka[rdrn vergilendirilmesi veya vergilendirilmemesi sonucunu doiuracak olmasr nedeni ile htikmtinden faydalanma durumunun hangi hallerde
gergekleqtilini tespit etmek gerekir. Yasada bu konuda bir kritere rastlanmamaktadrr. Damqtay ise bir karannda htikmtinden faydalanmayr, taraflanna haklar yaratan ya da borg, yiikiimhiliik ve iidevler getiren hukuki durumlarr belli eden veya ispata yarayan arag olan damga vergisinin konusu
kaSdrn, belgeledili hukuki durumun tin-gtirdii!'ii hak, borg, yiikiimliiltik ve
tidevlere iqlerlik kazandrnlmasr olarak tammlamrqtrr. Baqka de!.iqle, taraflann haklarrm elde etmeleri, borg, yiikiimltiliik ve iidevlerini yerine getirmeleri kaf,drn htikmtinden faydalanrlmasr olarak nitelenmiqtirso. Daha eski tarihli bir yargr kararrnda ise hiikmtinden faydalanmarun kalrdrn bir
hakkrn, bir hususun tayin ve ispatr iqin giisterilmesi, herhangi bir hukuki,
ticari ya da benzer bir amaca bafh olarak kullamlmasr anlamrna geldi[i ifade olunmuqturSl.
Amlan yargr kararlan hiikmtinden faydalanma)n gok geniq bir gergeveye oturtmuq olmak beraber, ka[rdrn her tiirlii kullammrmn, damga vergisinin konusu olmasr itibariyle taqrdrfr delil niteliiine iglerlik kazandrrmak
amacryla olmasr gerekti$ni vurgulamrgtrr. Bu nedenle, kafrda ba!'lanan hukuki iqleme iglerlik kazandrrmayan kullammlann vergiyi doiuracalr kabul
edilemez. Orne['in, yurt drqrnda diizenlenmiq e-belgenin e-noterden 6rne[inin grkanlmasr, kendisine bailanan hukuki iqlemin iqlerli[ine y6nelik bir
kullamm olmayacaS igin hiikmtinden faydalanma olarak nitelendirilemeyecektir5z.
Yargt orgam ijniine gelen geqitli uyuqmazhklarda ise spesifrk olarak kiqilerin eylem ve iqlemlerinin yurt drqrnda kalrda baflandrklan hukuki iqlemin htikmtinden Tiirkiye'de faydalandrklan anlamrna gelip gelmeyece$ini
de$erlendirmiqtir. Orne$n, yurt drqrndaki banka tarafrndan diizenlenerek,
teminat mektubu dtizenlenmesini teminen yurt igindeki bir bankaya giinderilen kontrgarantinin hiikmtinden yararlamlmaslnn, giinderilen kontrgarantiye dayamlarak dtizenlenen teminat mektubunun muhatap tarafi ndan

Dan. 7. Dairesi'nin, 20.12.2000 tarihli E.1999/294,K.200O/4088sayrh karan, Yaklaqrm, Y.
I, S. 100, Nisan 2001, syf.266-268.
5 1 istanbul 14. Vergi Mahkemesi'nin,20.12.t984 tarihli E. L984/285,K.I984/759 sayrh kara-

n, KIRMAN, syf.81.
52 Burada, idarenin yurt drgrnda dtizenlenen kafrdrn noterden drnefiinin grkanlmasr ya da

tercume ettirilmesi halinde hiikmii,nden yararlanma qartrmn meydana geldifl ve dolayrsryla vergilendirme yaprlmasr gerekti[{ gitrtqtinti tagrdrlrm belirtmeliyiz, TCMB Gelirler Gesayrh mukteza
nel Mtidiirliifii'niim 8 Arahk 1978 giin ve GEL: DMG; 21011-04-1544/86568
ile Ttirkiye Noterler Birlifine bildirilen gdrii$ii, Ttirkiye Noterler Birlili 1978 Genelgeler
Yayrnr, syf.72-73, OZBALCI, syf. 68. Ancak doktrin aksi giirtiqtedir, bkz. KIRMAN, syf. 88;
ozBALCl, syf.68.
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kabuliiyle gergeklegtiiiss, yud drqrnda diizenlenerek Ttirkiye'deki muhabir
bankaya giinderilen akreditiflerin hiikmiinden yararlamlmasrmn ise, ihracatgrmn mal bedelini hesaben tahsil etmesi amnda gergekleqtipi hiikiim altrnda ahnmrqtrrs4.
DVY'nda tammr, kapsam ve kogullarr belirlenmeyen hiikmtindenyararlanma kawamr, e-belge igin de yoruma miisait ve belirsiz bir mahiyet taqrr.

rv. soNuq
Her ne kadar giintimtizde internet tizerinden yaprlan hukuki iqlemlerin
goiu, yasal olarak her hangi bir qekle tabi olmasalar da, bu durum yasa koyucunun e-imza ve e-belgenin hukuken tammasr ve ilgili htikiimlerde gerekli uyarlamalan yapmasrmn dnemini azaltmaz Bu baflamda, iizellikle internette yaygtnlaqan ticari iqlemleri damga vergisine tabi tutulabilmek igin, ebelgeyi vergi konusuna dahil eden damga vergisi deliqikligi yerindedir. Ancak baSlama noktalarrmn, yani diizenleme yerinin, ibraz yerinin, devir yerinin ve faydalanma yerinin farkh yorumlan, e-belge tizerinde devletlerin
vergilendirme yetkisinin qakrqmasl sonucunu verebilecektir.

53 Ankara 6. Vergi Mahkemesi'nin, 6.3.199? tarihli, E.1996/915, K.lg97l23L sayrh karan,
KIRMAN, syf. 82; aym yiinde, "15.2.1966 tarihinde Italya'dan gekilen telgraf ve 16.2.1966
tarihinde Fransa'dan giinderilen kontrgarantini mektubu iizerine 17.2.1966tarihinde diizenlenen teminat mektubuna bu tarihte damga pulu yaprqtrrrlmayarak vergi kaybrna sebebiyet verildiginden iittirii davah banka gubesi adrna kesilen kusur cezasrn; yabancr memlekette tanzim edilmig olan kontrgaranti mektubu ile telgrafin bankaya I7 .2.L966 tarihinde geldili ve kayrtlara gegtifi, ... Genel Mridrirltifiine Hitaben L7.2.1966tarih ve 9853 sayrh teminat mektubu diizenlenerek 18.2.1966 tarihinde lehdar olan, miiteahhit firmamn
Tiirkiye temsilcisine teslim edildili, bu tarihte de anlaqmazhk konusu belgeye basrh damga koydurulmak suretiyle vergisi tidendi!{ ve 18.2.1966tarihinden ewel htikmtinden istifade edilmedigine gtire her herhangi bir vergi kaybr bulunmadrlr gerekgesiyle kaldrran
Temyiz Komisyonu 5. Dairesi'nin 30.5.L968 tarih ve 1120 sayrh Karan aym gerekge ve sebeplerle uygun giiriilmiiqttir", Dan. 11. Dairesi'nin, 19.9.1968 tarihli, E. 1968/1329, K.
1968/1481sayrh karan, Poilft, syf. 80.
54 Dan. 9. Dairesi'nin, 29.5.1996 tarihli, E. 1996/502, K. 1996/1998 sayrh karan, KIRMAN,
syf. 86; Bu konuda vergi dairesi de yargr orgamyla aym yaklagrmr benimsemektedir, KIRMAN, syf.86.

