
Değerli Meslektaşlarımız 
 
 488 sayılı Damga Vergine tabi sözleşmelerin (örneğin; kira alacağına ilişkin 13 örnek 
takipler gibi) takip dayanağı olarak kullanılması halinde, icra dairelerinde Damga Vergisi’nin 
tahsil edilmemiş olması gerekçe gösterilerek takip taleplerinin kabul edilmediği veya damga 
vergisinin yatırılmasının takip açma şartı olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. 
 
 Meslektaşlarımızın damga vergisinin peşinde koşması gibi bir yükümlülükleri olmadığı, 
sadece icra müdürlüğünün damga vergisine tabi bir sözleşmenin takip dayanağı olarak 
kullanılması halinde, damga vergi alınıp alınmadığının denetlenmesi bakımından ilgili vergi 
dairesine ihbarda bulunma yükümlülüğü bulunduğu,bizzat yatırılmasının sağlanmasının icra 
müdürlüklerinin görevi olmadığı hususu meslektaşlarımızın bilgisine saygıyla sunulur. 
 
        İzmir Barosu Başkanlığı 
 
Ek: 
1-Konuya ilişkin Yargıtay kararı 
2-Tutanak Örneği 
3-Üst yazı örneği 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T.C. YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
 
Esas:  2008/5216 
Karar: 2008/7809 
Karar Tarihi: 15.04.2008 
 
ŞİKAYET DAVASI - YARGI İŞLEMLERİNDEN ALINACAK HARÇLAR ÖDENMEDİKÇE 
MÜTEAKİP İŞLEMLERİN YAPILAMAYACAĞI HÜKMÜNÜN DAMGA VERGİSİ HAKKINDA 
UYGULANAMAYACAĞI - DAMGA VERGİSİ TAMAMLANINCAYA KADAR TAKİP 
İŞLEMLERİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ 
 
ÖZET: İcra memurluğunca takip dayanağı belgenin damga vergisine tabi olduğu ve verginin 
yatırılmadığının veya eksik yatırıldığının düşünülmesi halinde yapılacak iş, durumu bir tutanakla tespit 
etmek ve vergi dairesine göndermekten ibaret olup, damga vergisi tamamlanıncaya kadar takip 
işlemlerinin durdurulmasına karar verilmesi doğru değildir. 
 
(488 S. K. m. 26) (492 S. K. m. 32) 
  
Dava: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar vekili tarafından istenmesi 
üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp 
düşünüldü: 
 
Karar: 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca, <Resmi dairelerin ilgili memurları 
kendilerine ibraz edilen kağıtların damga vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan 
ödenmiş olanları bir tutanakla tesbit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine 
göndermeye mecburdurlar.> 
 
492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 32. maddesinde öngörülen yargı işlemlerinden alınacak harçlar 
ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağına ilişkin düzenleme bu kanundan kaynaklanan 
harçlarla ilgili olup, anılan hükmün damga vergisi hakkında da uygulanacağına dair 488 sayılı Damga 
Vergisi Kanunu'nda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda icra memurluğunca takip 
dayanağı belgenin damga vergisine tabi olduğu ve verginin yatırılmadığının veya eksik yatırıldığının 
düşünülmesi halinde yapılacak iş, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca durumu 
bir tutanakla tesbit etmek ve vergi dairesine göndermekten ibaret olup, damga vergisi 
tamamlanıncaya kadar takip işlemlerinin durdurulmasına karar verilmesi doğru değildir. 
 
O halde Mahkemece şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm tesisi 
isabetsizdir. 
 
Sonuç: Alacaklılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı 
nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 15.04.2008 gününde oybirliği 
ile karar verildi.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Damga Vergisi Kanununun 26.Maddesi ve Yargıtay Kararları 
Doğrultusunda Hazırlanacak Tutanak Ve Üst Yazı Örneği 
 
Tutanak Örneği 
 
İZMİR 
….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 
Dosya No: 
 

488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNUN 26.MADDESİ GEREĞİNCE 
 DÜZENLENEN TUTANAKTIR 

 
 Yukarıda numarası yazılı dosyamıza ibraz edilen sözleşmeden 488 sayılı damga vergisi 
kanununa ekli 1 sayılı tablonun 1.AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR Başlığının 1 
mukaveleler,taahhütler ve temlikler bölümünün a fıkrası gereğince alınması gereken (belli bir 
parayı ihtiva ettiğinden ) damga vergisinin düzenleyenlerce tahsil edilerek vergi dairesine 
yatırdığına dair veya yatırılacağına dair bir kayıt olmadığından ayrıca damga pulu 
yapıştırılarak verginin tahsil edildiğine dair de bir işaret olmadığından(damga pullarının 
görünmesi gerekirdi) 488 sayılı damga vergisi kanununun 26.maddesi gereğince vergi dairesi 
müdürlüğüne gönderilmek üzere düzenlenen tutanak imza altına alındı……/……/………… 
 
 İcra Müdürü   İcra Md.Yrd    İcra Katibi 
 
 
 
 
 
 
Üst Yazı Örneği 
 
İZMİR  
…..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 
Dosya No: 
 
 
………….VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
 
       
 Yukarıda numarası yazılı dosyamızdan 488 sayılı damga vergisi kanununun 
26.maddesi gereğince düzenlenen tutanak ve sözleşme sureti ektedir. 
 Gereği arz olunur. 
        ……./………/…………. 
            
        İcra Müdürü 
 


