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İstemin özeti : Davacı ile mükellefleri arasında imzalanan serbest muhasebecilik ve mali 

müşavirlik hizmet sözleşmesi nedeniyle 2010/Ocak-Aralık dönemlerine ilişkin olarak takdir 

komisyonu kararına dayanılarak re’sen tarh edilen damga vergisi ile 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunun 339. maddesi uyarınca tekerrür hükmü uygulanmak suretiyle kesilen bir kat vergi 

zıyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı reddeden Eskişehir 1. Vergi 

Mahkemesi’nin 17.06.2011 gün ve E:2011/398, K:2011/772 sayılı kararı ile bu karara karşı 

yapılan itiraz başvurusunun reddine ilişkin Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi’nin 27.9.2011 

giln ve E:2011/565; K.2011/629 sayılı kararı ve söz konusu karara karşı yapılan kararın 

düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin 

03.11.2011 gün ve E:2011/761, K.2011/735 sayılı kararının kanun yararına bozulması 

istenilmektedir. 

Danıştay Başsavcılığı’nın Kanun Yararına Bozma İstemi: Davacı ile mükellefleri arasında 

imzalanan serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik hizmet sözleşmesi nedeniyle, Ocak ila 

Aralık/2010 yıllarına ilişkin olarak re’sen damga vergisi tahakkuk ettirilmesine ve vergi zıyaı 

cezası kesilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Eskişehir Birinci 

Vergi Mahkemesinin 17.6.2011 gün ve E:2011/398, K:2011/772 sayılı kararı ile bu karara 

karşı yapılan itiraz başvurusunun reddine ilişkin Eskişehir Bölge İdare Mahkemesinin 

27.09.2011 gün ve E:2011/565; K:2011/629 sayılı kararı ve söz konusu karara karşı yapılan 

kararın düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin 

03.11.2011 gün ve E:2011/761, K:2011/735 sayılı kararının kanun yararına bozulması 

konusunda Danıştay Başsavcılığını bilgilendiren dilekçe üzerine konu incelendi: 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda 

yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp 

imzalanmak veya imza yerine geçen işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir 

hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade ettiği; aynı Kanunun 

2’nci maddesinde de, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan 

mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, 

değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine 

tabi olduğu; Kanuna ekli 1 sayılı tablonun 1 inci bölümünde ise, akitlerle ilgili kağıtlardan 

belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin binde 7.5 oranında damga vergisine tabi olduğu 

hükme bağlanmıştır. 

Mektup, farklı mahallerde bulunan kişilerin haberleşmesi amacına yönelik yazılı kağıtlar 

olarak tanımlanmakta; diğer bir ifadeyle, sahibinin beyanının taraflara yazıyla bildirilmesi 

özelliğini taşıyan kağıtlardır. Şerhler ise, yazılı bir kağıdın asıl metin dışındaki herhangi bir 

yerine yazılı olarak beyanda bulunulması halidir. Şerhler, genellikle sözleşme imzalandıktan 

soma alt kısmına konulmaktadır. 

http://www.alomaliye.com/2015/01/02/vergi-usul-kanunu-vuk-213-sayili-kanun/
http://www.alomaliye.com/2015/01/02/vergi-usul-kanunu-vuk-213-sayili-kanun/
http://www.alomaliye.com/2000/01/02/488-sayili-damga-vergisi-kanunu/


Olayda da, davacı ile mükellefleri arasında 1.10.2004 tarihinde imzalanan serbest 

muhasebecilik ve mali müşavirlik hizmet sözleşmelerinin 8’inci maddesinde yer verilen “îş bu 

sözleşme 1.10.2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl için düzenlenmiş olup, taraflar bu süre sona 

ermeden 30 gün önce yazılı feshi ihbarda bulunmadıkları takdirde ve izleyen yıllarda yine 

aynı sürede yazılı feshi ihbarda bulunmadıkları takdirde, işbu sözleşme bir daha ve takip eden 

yıllarda da aynı süre için (sözleşmenin (7.1) maddesindeki ücret miktarı hariç) kendiliğinden 

uzar. Ücret miktarı ise, her yılın başmda Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret 

Tarifesindeki artış oranında artarak uygulanır.” ibaresinin şerh olarak değerlendirilmesi 

gerektiği gerekçesiyle dava reddedilmiş ise de; tarhiyata dayanak olarak alman ifade 

sözleşmenin kendi hükmü olup; yukarıda açıklandığı üzere, şerh niteliği taşımamaktadır. 

Dolayısıyla, damga vergisini doğuran hizmet sözleşmesinin kendi hükmünden hareketle 2004 

yılından sonraki dönemlere ilişkin olarak damga vergisi tarh edilmesinde ve vergi zıyaı cezası 

kesilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından, aksi gerekçeyle verilen mahkeme kararında 

isabet bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenle, aksi yolda verilen ve hukuka aykırı bir sonuç ifade eden Eskişehir Birinci 

Vergi Mahkemesince tek hakimli olarak verilen 

17.6.2011 gün ve E:2011/398, K:2011/772 sayılı kararı ile bu kararı onayan Eskişehir Bölge 

idare Mahkemesinin 27.9.2011 gün ve E:2011/565; K:2011/629 sayılı kararı ve söz konusu 

karara karşı yapılan kararın kararın düzeltilmesi İsteminin reddine ilişkin 03.11.2011 gün ve 

E:2011/761, K:2011/735 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51′ inci 

maddesi uyarınca, kanun yararına bozulmasının uygun olacağı 

 


