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»r. Mehmet ŞEKER 
Gaziantep Milletvekili 
KİT Komisyonu Üyesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak 

yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 31.01.2012 

25/02/201) tarih ve 25857 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 
giren 6111 sayılı yasa ile kamu kurumlarında sözleşmeli olarak görev yapan personelin 
sözleşmeleri damga vergisinden muaf tutulduğu halde, sözleşmen" olarak çalıştırılan aile hekimleri 
ve aile sağlığı personellerinden damga vergisi âhnmaya devam etmektedir. 

2 yıl süreli sözleşme imzalanan aile hekimleri ve aile sağlığı personeli sözleşmeyle 
belirlenen 2 yUUk geliri üzerinden damga vergisi ödemektedirler. Bunlardan yer değişikliğinde 
bulunanlar ise iki şekilde mağdur olmaktadırlar. Bir taraftan damga vergisine matrah olan 2 yıllık 
gelirlerinin tamamını almadıkları halde iki yıllık damga vergisi kesilerek adaletsiz vergilemeye, 
diğer taraftan yoni. bir sözleşme imzaladıklarında, aynı vergilendirme döneminde yeni 
sözleşmeden dolayı tekrar damga vergisi kesintisi yapılarak da mükerrer vergilemeye maruz 
bırakılmaktadırlar. 

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, defaatle, sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı 
elemanlarından alman damga vergisinin kaldırılacağım söylemelerine rağmen bugüne kadar 
somut bir adım atılmaması, aksine, Gaziantep Vergi Mahkemesi'nin verdiği "damga vergisi 
kesintisinin hukuka ayları olduğu ve iade edilmesine'" ilişkin karara Sağlık Bakanlığı tarafından 
itiraz edilmesi sorunun kangrenleşmesine neden olmaktadır. 

Konuya ilişkin olarak; 

1- 6111 sayılı yasa de kamu kurumlarında sözleşmeli olarak görev yapan personelin 
sözleşmeleri damga vergisinden muaf tutulduğu halde, sözleşmeli olarak çalıştırılan 
aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarından damga vergisi alınmasmm yasal dayanağı 

2. Sözleşmeli, aile hekimleri ve aile sağlığı personelinden damga, vergisi kesintisi 
yapılmaması ve Mezkûr Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana alman damga 
vergilerinin iadesi için yürütülen bir çalışma var mıdır? 

3. Söz konusu personelden damga vergisi almmayacağına ilişkin açıklamalarına rağmen 
Sağhk Bakanlığının Gaziantep Vergi Mahkemesi 'nin verdiği karara itiraz etmesi 
Çelişki değil midir? 

4. Kamu kurumlarında sözleşmeli olarak görev yapan diğer personelin damga 
vergisinden muaf tutulmasına karşın, aile hekimleri ve aile sağlığı personellerinin 
damga vergisi ödemeye devam etmesi Anayasanın eşitlik, vergi yükünün adaletli ve 
dengeli dağılımı ilkeler? ile bağdaşıyor mu? 
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