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İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA,

Davacı : Dr. … (TC Kimlik No: …)
  Adres

Davalı : İstanbul Valiliği-İstanbul

Konu : İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün … tarih ve … sayılı
işleminin iptali ile ödemiş olduğum damga vergisinin iadesine 
karar verilmesi istemidir.

Tebliğ Tarihi : …/…/2011

Açıklamalar

1- İstanbul … Aile Sağlığı Merkezi’nde, … nolu Aile Hekimliği Birimi’nde, aile hekimi 
olarak görev yapmaktayım. 

2- Ocak ayında aile hekimliği sözleşmesi imzalanırken tarafımdan …-TL damga 
vergisi alınmıştır.

3- Ancak 25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 83. maddesi ile 488 sayılı 
Damga Vergisi Kanunu’nun Ek-2 sayılı tablosunda değişiklik yapılmıştır. 

Buna göre damga vergisi alınmayacak, damga vergisinden muaf tutulacak 
sözleşmeler arasında; 

“25. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye 
işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri.”

de sayılmıştır. Görüldüğü gibi, sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilen 
personel ile yapılan hizmet sözleşmelerinden damga vergisi a l ı n m a y a c a k t ı r 

4- Böylece, İstanbul Valiliği ile 01.01.2011 tarihinde imzaladığım ve 01.01.2011–
31.12.2012 mali yıllarını kapsayan Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi’nin 12. 
maddesi gereğince tarafıma ödenen hak edişlerden kesilen damga vergisinin hukuki 
dayanağı ortadan kalkmıştır.

Nitekim 6111 sayılı Kanun’un yürürlülük tarihi olan 25.02.2011 tarihinden sonra 
sözleşme imzalayan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarından; damga vergisi ücreti 
alınmamaktadır.

5- Bu nedenle davalı idareye başvurarak özetle;

“1- Kurumunuz ile 01.01.2011 tarihinde imzalamış olduğum Aile Hekimliği 
Hizmet Sözleşmesi’ne ait tevkifat yoluyla ödemiş olduğum sözleşme damga 
vergisinin iadesi,
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2- Bu talebimin kabul edilmemesi halinde, her türlü hukuki hakkımı saklı 
tutarak, … günlük sürenin düşülerek, geri kalan … günlük süreye ait tevkifatı 
yapılan sözleşme damga vergisinin iadesine karar verilmesi”

talep etmiştim. (Ek-1)

6- Davalı idare ise … tarihinde tarafıma tebliğ edilen yazı ile;

“…Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 11.03.2011 tarih ve 24387 
sayılı yazılarında “kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen hizmet 
sözleşmelerine uygulanması ve bu kapsamda sözleşmeler için ödenmiş olan 
damga vergisinin iadesi mümkün bulunmamaktadır” denildiğinden ilgi 
yazınıza herhangi bir işlem yapılamamıştır”

cevabını vermiştir. Anılan yazı ve tebliğ-tebellüğ belgesi ekte sunulmaktadır. (Ek-2), 
(Ek-3)

7- Bilindiği gibi 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinde “Ödeme 
zamanı” düzenlenmiş olup, 

“Genel bütçeli daireler dışında kalan ve istihkaktan kesinti yapmak 
durumunda bulunan daire ve müesseseler tarafından bir ay içinde kesilen 
Damga Vergisi, ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar ödemenin yapıldığı 
yer vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve 26 ncı günü akşamına kadar 
yatırılır.”

denilmiştir. Dolayısıyla 01.01.2011 tarihli Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi’nden 
doğan damga vergisinin, 26 Şubat 2011 tarihi akşamına kadar yatırılması imkanı 
bulunmaktadır. Ancak söz konusu damga vergisi, davalı idare tarafından hak 
edişimden derhal kesilmiş ve hemen ödenmiştir. 

Oysa tarafımdan ödenmesi mümkün olsaydı, 26.02.2011 akşamına kadar ödeme 
imkanım olacağından, 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren Kanun değişikliğinden 
faydalanmam konusunda tereddüt doğmayacaktı.

Ancak sonuçta 6111 sayılı Kanunla lehe bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye 
ışığında değerlendirilince; 2 mali yılı kapsar şekilde ve 26.02.2011 tarihi 
beklenmeksizin hemen damga vergisi kesintisi yapılmasının, hakkaniyete uygun 
olmadığı açıktır. 

Bu nedenle 01.01.2011–31.12.2012 mali yıllarını kapsayan Aile Hekimliği Hizmet 
Sözleşmesi sebebiyle hak edişlerimden kesilen damga vergisinin iadesi gerektiği 
düşüncesindeyim. 

8- Kaldı ki başvuru dilekçemin incelenmesi halinde görüleceği üzere, öncelikli
talebim hakkaniyet ilkesi gereğince “01.01.2011 tarihinde imzalamış olduğum Aile 
Hekimliği Hizmet Sözleşmesi’ne ait tevkifat yoluyla ödemiş olduğum sözleşme damga 
vergisinin iadesi” olmakla birlikte, bu talebimin kabul görmemesi halinde, “…
günlük sürenin düşülerek, geri kalan … günlük süreye ait tevkifatı yapılan sözleşme 
damga vergisinin iadesine karar verilmesini” de talep etmiştim.

Zira İstanbul Valiliği ile imzaladığım Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi, 01.01.2011-
31.12.2012 mali yıllarını kapsar şekilde, yani 2 mali yıl için yapılmıştır. Buna 
karşılık davalı idarenin red gerekçesinde yalnızca, “kanunun yürürlüğe girdiği 
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tarihten önce düzenlenen hizmet sözleşmelerine uygulanması ve bu kapsamda 
sözleşmeler için ödenmiş olan damga vergisinin iadesi mümkün bulunmamaktadır”
gerekçesinden söz edilmektedir.

Şayet Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 25.02.2011 tarihinden önceki yaklaşık 
2 ay için ve/veya mali yıl için damga vergisi kesintisi iade edilmeyecekse dahi, yine 
de geri kalan süreye ait miktarın iadesi gerekir. Bu nedenle davalı idarenin red 
işleminin, talebimi cevaplamaktan uzak ve adaletsiz olduğu düşüncesindeyim.

9- Tüm bu nedenlerle; dava konusu işlemin iptali ile ödemiş olduğum sözleşme 
damga vergisinin iadesine karar verilmesini talep etmekteyim. 

Hukuki Deliller :  Anayasa, İYUK, 6111 sayılı Kanun, 488 sayılı Kanun, 
5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında 
Kanun, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve sair ilgili 
mevzuat.

Deliller : Ekte sunulan belgeler ve her türlü yasal delil.

Sonuç ve İstem : Yukarıda açıkladığım ve re’sen gözetilebilecek
nedenlerle; İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün … 
tarih ve … sayılı işleminin iptali ile ödemiş olduğum 
damga vergisinin iadesi ve yargılama giderlerinin davalı 
idareye yükletilmesine karar verilmesini talep ederim. 
Saygılarımla. Tarih

Davacı
Dr. ………..

İmza

Eki
1- Başvuru dilekçem.
2- Red cevabı.
3- Tebliğ-tebellüğ belgesi.


