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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA  
27 NOLU GENELGE  

 

 
Okul servis aracı işleten esnafımızdan Federasyonumuza gelen sorunlarda, taşımalı 

eğitim kapsamında 3 Şubat 2020 tarihinden geçerli olmak üzere taşımalı eğitim ihalelerinin 
yapıldığı, bu ihalelere ilişkin olarak ihale kararı ve sözleşme damga vergisi ödendiği ancak, 
Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında okulların kapatılmasıyla beraber öğrenci taşıma 
hizmetinin verilemediği ve ödenen ihale kararı ile sözleşme damga vergisinin iade edilmesi 
gerektiği belirtilmektedir.  

 
Konuyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde, taşımalı eğitim 

kapsamında ihalelere katılarak ihale kararı ve sözleşme damga vergisi ödeyen ancak öğrenci 
taşıma hizmeti veremediği için mağdur olan esnafımız, öncelikle bağlı oldukları vergi dairesine 
Vergi Usul Kanunu’nun 122 nci maddesine göre “Düzeltme” dilekçesini, gerekli belgeleri de 
eklemek suretiyle vererek, ödenen ihale kararı ile sözleşme damga vergisinin red ve iadesini 
talep edebileceklerdir. 

 
İlgili vergi dairesinin “düzeltme” başvurusunu kabul etmemesi halinde yine Vergi Usul 

Kanunu’nun 124 üncü maddesine göre Gelir İdaresi Başkanlığı’na “şikâyet yoluyla başvuru” 
yapılması mümkün bulunmaktadır.  

 
“Düzeltme talebi” ile “şikâyet yoluyla başvuru” ya ilişkin örnek dilekçeler ekte yer 

almaktadır.  
 
Bilgilerinizi ve ilgili esnafınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz. 
 
 
 
 
 

                 Enver YENİÇERİ                                       Fevzi APAYDIN 
                     Genel Sekreter                                               Başkan 
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   VERGİ USUL KANUNU’NUN 124’ÜNCÜ MADDESİNE 

                                                 UYGUN DİLEKÇE ÖRNEĞİ 

                                                    (ŞİKAYET BAŞVURUSU) 

 

 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA 

(Gelir İdaresi Başkanlığı) 

ANKARA 

 

 

 

  KONU:213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 124’üncü maddesi uyarınca 

            Şikayet başvurusundan ibarettir. 

 

 

  Dairenizin ........... vergi numaralı ............. vergisi mükellefi olarak okul servis 

aracı işletmekteyim. 

  …../…./……. tarihinde, …………………………………….  kurumu 

bünyesinde yapılan taşımalı eğitim ihalesine katılarak ekte bir örnekleri bulunan ihale 

kararı ile sözleşme damga vergisini ödemiş bulunmaktayım.  

  Ancak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılan Covid-19 salgını 

ile mücadele kapsamında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren okulların kapatılması kararı 

alınmış ve bu karar kapsamında taşımalı eğitime ara verilmiş bulunduğundan öğrenci 

taşıma hizmeti veremedim. Bu nedenle ekteki belgelerde de tutarları belirtilen 

………… TL ihale kararı ile ……………. TL  sözleşme damga vergisinin red ve 

iadesi için …/…/…. Tarihinde ……………… Vergi Dairesine yapmış olduğu 

“düzeltme” talebim, …/…/…. Tarihinde tebliğ olunan …/…/…. Tarih ve …….. sayılı 

yazı ile reddedilmiş bulunmaktadır.   

  Açıklanan nedenlerle, müracaatımın kabulünü ve ................ Vergi Dairesi 

Müdürlüğü’nün red işleminin kaldırılarak hatalı olarak alınan ihale kararı ile sözleşme 

damga vergisinin iadesini saygılarımla arz ederim.  

                                                                               

 

  ADRES:  

  ............................................. 

                                                           ..../..../…. 

                                                      Mükellef 

                                                                                      (Vekili veya Temsilcisi) 

                                                                                           Ad, Soyad ve İmza 

 

  EK: 

  1-İhale Kararı  

  2-Sözleşme Damga Vergisi 

  3-Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün Cevabı 

  4-Vekaletname veya Temsil Belgesi 



         

 

 

   VERGİ USUL KANUNU’NUN 122’NCİ MADDESİNE 

                                               UYGUN DİLEKÇE ÖRNEĞİ 

                                                      (DÜZELTME İSTEMİ) 

 

 

 

 

  ........................ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 

 

  KONU: Vergi hatasının düzeltilmesi istemi hk. 

 

  Dairenizin ........... vergi numaralı ............. vergisi mükellefi olarak okul servis 

aracı işletmekteyim. 

  …../…./……. tarihinde, …………………………………….  kurumu 

bünyesinde yapılan taşımalı eğitim ihalesine katılarak ekte bir örnekleri bulunan ihale 

kararı ile sözleşme damga vergisini ödemiş bulunmaktayım.  

  Ancak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılan Covid-19 salgını 

ile mücadele kapsamında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren okulların kapatılması kararı 

alınmış ve bu karar kapsamında taşımalı eğitime ara verilmiş bulunduğundan öğrenci 

taşıma hizmeti veremedim. Bu nedenle ekteki belgelerde de tutarları belirtilen 

………… TL ihale kararı ile ……………. TL  sözleşme damga vergisinin red ve 

iadesini talep etmekteyim.  

  Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

 

 

 

 

  ADRES: 

  ...............................................................                                                      

 

 

 

 

  ...../..../…… 

                                                                Mükellef 

                                                                                    (Vekili veya Temsilcisi) 

                                                                                         Ad, Soyad ve İmza 

 

 

EK: 

1-İhale Kararı 

            2-Sözleşme Damga Vergisi 


