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I- GĠRĠġ 

Devletin önemli görevlerinden biri de fırsat eĢitliği çerçevesinde eğitim hizmetini 

sunmaktadır. Çünkü eğitim hizmeti yarı kamusal bir hizmettir. Devletin, özellikle yüksek 

öğretim alanında, hizmetlerinin yetersiz kalması vakıf üniversitelerinin oluĢmasının yolunu 

açmıĢtır. Bu hizmetin kamu ile birlikte kamunun yetersiz kaldığı yerde vakıfların kurmuĢ 

olduğu üniversiteler tarafından sunulmuĢ olması, hizmetin kamusal niteliğini ortadan 

kaldırmamaktadır. 

Devlet, sadece ekonomik nedenlerle değil, politik, teknik, sosyal ve ahlaki etkenlerle kamu 

kesiminde üretilmesinde fayda bulunan mal ve hizmetlerin üretimini kısmen veya tamamen özel 

kesime bırakabilir. Yarı kamusal nitelikteki bir mal veya hizmetin üretiminin tamamen veya 

kısmen özel kesime bırakılması, devletin bu mal ve hizmet üretimini ihmal ettiği anlamına gelmez. 

Günümüzde devlet yol gösterici ve denetleyici olarak bu hizmetlerin piyasa tarafından 

üretilmesinin muhtemel zararlarını önlemeye çalıĢmaktadır(1). Eğitim hizmetlerinin kamu kesimi 

yanında özel kesim tarafından sunulması da böyledir. 

Yüksek öğrenim hizmetlerinin kamu kesiminin yanında vakıflar aracılığıyla özel kesim tarafından 

sunulması, 1960’lı yıllarda denenmiĢ fakat Anayasa Mahkemesi tarafından engellenmiĢti. Kamu 

kesimi bu hizmeti karĢılıksız sunarken, özel kesim ise hizmetini piyasa koĢullarında bedeli 

karĢılığında sunmuĢtur(2). Fakat daha sonra Anayasa Mahkemesi’nde açılan bir dava üzerine Anayasa 

Mahkemesi, özel kesimin yüksek öğrenim hizmetlerini üretemeyeceği gerekçesiyle ilgili Kanun’un 

bazı maddelerini iptal etmiĢtir(3). 1982 Anayasası’na kadar bu hizmet, sadece kamu kesimi tarafından 
üretilmiĢtir. 

1982 Anayasası’nın 130. maddesi ile Kanun’da gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç sağlamak 

amacına yönelik olmamak kaydı ile vakıflar tarafından Devletin gözetim ve denetimine tabi yüksek 

öğretim kurumları kurulabileceği hükmü getirilmiĢtir. Bu hükümden de açıkça anlaĢıldığı gibi 

günümüzde yükseköğretim hizmeti vakıflar aracılığıyla verilebilir. Bunun yansıması olarak da çok 

sayıda vakıf üniversitesi kurulmuĢtur. Fakat vakıf üniversitelerinin yeni geliĢen bir olgu olması 

nedeniyle özellikle vergileme alanında birçok konuda belirsizlikler mevcuttur. 

Bu çalıĢmanın amacı, vakıf üniversitelerinin, taraf oldukları kira sözleĢmelerinde damga vergisine tabi 
olup olmadıklarını açıklığa kavuĢturmaktır.  



  

II- DEVLET TARAFINDAN VAKIF ÜNĠVERSĠTELERĠNE KĠRALANAN TAġINMAZLAR 

ĠÇĠN DÜZENLENEN KĠRA SÖZLEġMELERĠNDE DAMGA VERGĠSĠ 

Özel kanunlarla verilen yetkiler dıĢında, Hazine malları konusunda genel yetkili  kuruluĢ Maliye 

Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Milli Emlak  Genel Müdürlüğü’dür. Bu Genel Müdürlüğün 

yetki ve görevleri, 178 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname’nin 13. maddesinde belirtilmiĢtir. Buna 

göre, Hazine’nin özel mülkiyetindeki taĢınmazların satıĢı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı 

aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli 

görülen hallerde kullanma izni verilmesi iĢlemlerini yapmak Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 

görevidir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün bir baĢka görevi de, Hazine’nin özel mülkiyetinde veya 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden, kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; 

genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dıĢı 

kullanılması halinde tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan taĢınmaz mallar üzerinde Hazine dıĢındaki 

kamu kurum ve kuruluĢlarına ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek, tasfiyeye iliĢkin esas ve usulleri 
belirlemektir. 

Devlet adına Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından vakıf üniversitelerine kiralanan 

taĢınmazlar için yapılan kira sözleĢmesinin damga vergisine tabi olup olmadığını 

tartıĢmadan önce, damga vergisinin konusunu, mükelleflerinin kimler olduğunu, vakıf 

üniversitelerinin taraf olduğu kira sözleĢmelerinin istisna kapsamında olup olmadığını 

incelemek gerekmektedir. 

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun(4) 1. maddesinde; “Bu Kanun’a ekli (1) sayılı tabloda 

yazılı kâğıtlar damga vergisine tabidir. Bu Kanun’daki kâğıtlar terimi, yazılıp imzalanmak 

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

veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak 

suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.” 
hükmüne yer verilmiĢtir. 

Damga Vergisi Kanunu’nun 3. maddesine göre verginin mükellefi kâğıtları imza edenlerdir. 

Damga Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinde “Bu Kanun’a ekli (2) sayılı tabloda yazılı 

kâğıtlar Damga Vergisinden müstesnadır.” hükmü yer almaktadır. 

Aynı Kanun’a ekli Damga Vergisinden Ġstisna Edilen Kâğıtlara iliĢkin (2) sayılı Tablo’nun 

“I-Resmi ĠĢlerle Ġlgili Kâğıtlar” bölümünün (A)-1 fıkrasında; resmi daireler arasındaki 

iĢlemleri kapsayan her türlü kâğıtlarla bu dairelerin soruları üzerine kiĢiler tarafından yazılan 

cevaplar ve eklerin damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıĢtır. 

Damga Vergisi Kanunu, resmi daireyi tanımlamamakla birlikte, Kanunu’nun 8. maddesine 

göre genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler resmi 

daire olarak kabul edilmiĢtir. 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun(5) 56. maddesinin 3708 sayılı Kanunla değiĢen (b) 

fıkrasında “Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri, genel bütçeye dâhil kamu kurum ve 

kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler-istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen 

yararlanırlar.” hükmü yer almıĢtır. Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 7. maddesinde, 

vakıflarca kurulacak yüksek öğretim kurumlarının, bu Kanun’un 56. maddesinde yer alan 

mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade edeceği belirtilmiĢtir. 

Damga Vergisi Kanunu’nun 8. maddesi ve Yüksek Öğretim Kanunu’nun 56. maddesinin (b) 

fıkrası gereğince katma bütçeli kuruluĢ olan üniversiteler resmi daire sayılmaktadır. Yüksek 

Öğretim Kanunu’nun Ek 7. maddesinde, vakıflarca kurulacak yüksek öğretim kurumlarının, 

bu Kanun’un 56. maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan 

aynen istifade edeceği belirtilerek mali muafiyet ve kolaylıklar yönünden bir sınırlama 

getirilmemiĢtir. Bu konuda DanıĢtay(6) ve Vergi Ġdaresi(7) de aynı görüĢtedir.  



Tarafların her ikisinin de resmi kuruluĢ olması nedeniyle, Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

tarafından vakıf üniversitelerine kiralanan taĢınmazlar için yapılan kira sözleĢmeleri Damga 

Vergisi Kanunu’na göre istisna kapsamındadır. 

  

III- KĠġĠLER TARAFINDAN VAKIF ÜNĠVERSĠTELERĠNE KĠRALANAN 

TAġINMAZLAR ĠÇĠN DÜZENLENEN KĠRA SÖZLEġMELERĠNDE DAMGA 

VERGĠSĠ 

Damga Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinin 2. fıkrasına göre, Kanun’un 8. maddesinde 

tanımlanan resmi dairelerle kiĢiler arasındaki iĢlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga 

vergisinin kiĢiler tarafından ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda, gerek sadece resmi 

dairenin imzası, gerekse resmi daire ile kiĢinin imzası birlikte bulunsun, kâğıda ait verginin 

tamamı kiĢiler tarafından ödenmelidir(8).  Bu nedenle, vakıf üniversiteleri ile kiĢiler arasında 

düzenlenen kira sözleĢmesinde damga vergisinin tamamını, kiĢilerin herhangi bir muafiyet 

veya istisnadan yararlanmıyor olması halinde, kiĢilerin ödemesi gerekir. Bu konuda Vergi 

Ġdaresi’nin görüĢü de aynı yöndedir(9). 

KiĢilerin ödeyeceği vergi tutarı ise Ģöyle hesaplanır(10): 

● Sadece kiracı ile kiralayan arasında imzalanan kira sözleĢmesine ait damga vergisi, 

sözleĢme süresine göre bulunacak toplam kira tutarının binde 1,5 damga vergisi oranı ile 

çarpılması suretiyle hesaplanacak tutardır.  

● SözleĢmenin kiracı ile kiralayan yanında adi kefil tarafından da imzalanması halinde, söz 

konusu kira sözleĢmesine ait damga vergisi, sözleĢme süresine göre bulunacak toplam kira 

tutarının binde 9 damga vergisi oranı ile çarpılması suretiyle hesaplanacak tutardır. 

● SözleĢmenin kiracı ile kiralayan yanında müteselsil kefil veya müĢterek borçlu tarafından 

da imzalanmıĢ olması halinde, söz konusu kira sözleĢmesine ait damga vergisi, sözleĢme 

süresine göre bulunacak toplam kira tutarının binde 7,5 damga vergisi oranı ile çarpılması 

suretiyle hesaplanacak tutardır. 

Kira sözleĢmesi bir nüshadan fazla düzenlenmiĢ ise sözleĢmenin her nüshasının ayrı ayrı aynı 

miktar veya oranda damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. 

  

IV- VERGĠ VE CEZADA SORUMLULUK 

Damga Vergisi Kanunu’nun 24. maddesinde;  

“Vergiye tabi kâğıtların Damga Vergisinin ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden 

dolayı alınması lazım gelen vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, 

kâğıtları ibraz edenler sorumludur. 

Birden fazla kişi tarafından imza edilen kâğıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza 

edenler müteselsilen sorumludurlar. Bunlar arasında vergiden müstesna olanların 

bulunması Damga Vergisinin noksan ödenmesini gerektirmez. Damga vergisinden muaf 

kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve 

sadece bu kurumların imzasını taşıyan kâğıtlara ait verginin tamamı kişiler tarafından 

ödenir. Ancak bu kâğıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde 

vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumlar müteselsilen sorumludurlar.” 
hükmü mevcuttur.  

Bu hükümden de anlaĢıldığı gibi, kiĢilerin (1) sayılı tabloda yer alan iĢlemleri ile ilgili olarak 

(2) sayılı tabloda adları belirtilen kuruluĢlar tarafından düzenlenen kağıtlar ister kiĢilerle 

birlikte imzalansın, isterse yalnızca vergiden muaf kuruluĢun imzasını taĢısın, resmi 

dairelerde olduğu gibi verginin tamamı kiĢilerce ödenecek, verginin noksan ödenmesi veya 



hiç ödenmemesi halinde vergi ve cezadan kiĢilerle birlikte bu kurumlar müteselsilen sorumlu 

olacaklardır. Alacaklı vergi dairesi vergi ve cezayı en kısa yoldan tahsil etmek amacıyla her 

iki tarafa veya taraflardan herhangi birine baĢvurulabilecektir.  Burada, vergiden muaf 

kuruluĢlarla kiĢiler arasında düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin mükellefi konusunda, 

resmi dairelerle bir paralellik sağlandığı görülür(11). 

  

V- SONUÇ 

Devletin görevlerinden biri de fırsat eĢitliği çerçevesinde yarı kamusal niteliğe sahip olan 

eğitim hizmetini sunmaktır. Devletin yüksek öğretim alanında sunduğu hizmetin talebi 

karĢılayamaması, bu hizmetin vakıf üniversiteleri tarafından sunulmasının yolunu açmıĢtır. 

Bu hizmetin, kamu ile birlikte kamunun yetersiz kaldığı yerde vakıfların kurmuĢ olduğu 

üniversiteler tarafından sunulmuĢ olması, hizmetin kamusal niteliğini ortadan 

kaldırmamaktadır. Bu nedenle vakıf üniversiteleri de kamu kuruluĢu olarak kabul edilmekte 

ve kamu üniversitelerinin yararlandığı muafiyet ve istisnalardan yararlanmaları 

sağlanmaktadır.  Dolayısıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından vakıf üniversitelerine 

kiralanan taĢınmazlar için yapılan kira sözleĢmeleri Damga Vergisi Kanunu’na göre istisna 

kapsamındadır. KiĢiler tarafından vakıf üniversitelerine kiralanan taĢınmazlar için yapılacak 

kira sözleĢmelerinde ise vakıf üniversiteleri damga vergisi ödememekte, onun yerine vergiyi 

kira sözleĢmesinin diğer tarafı olan kiĢilerin ödemesi gerekmektedir. 
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