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Konu: Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına  ilişkin ödemelerin 
vergilendirilmesi hakkında 17/03/2014 tarih ve GVK-95/2014-2 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı
duyurusu yayımlanmıştır. 

Özet: Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına  ilişkin ödemelerin 
vergilendirilmesi hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın duyurusuna ilişkin açıklamalar aşağıda yer 
almaktadır. 

 26/08/2010 tarihli ve 27684 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 275 Seri 
No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile aile hekimlerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 
üncü maddesinde sayılan ödemelerden tevkifat yapma yükümlülüğü getirilmesine karşı yargı 
yoluna başvurulması üzerine Danıştay Başkanlığı tarafından Tebliğin uygulamasına yönelik 
olarak verilen kararlar ile ilgili olarak 27/06/2011 tarih ve GVK-77/2011-3 sayılı ve 
02/08/2011 tarih ve GVK-78/2011-4 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır. 
 

 Bu defa, Danıştay Dördüncü Dairesince verilen 09/10/2013 tarihli ve Esas No: 2010/7413, 
Karar No: 2013/6810 sayılı, 09/10/2013 tarihli ve Esas No: 2010/8272,  Karar No: 2013/6812 
sayılı ve 09/10/2013 tarihli ve Esas No: 2010/6406,  Karar No: 2013/6811 sayılı kararları ile 
davanın esas yönünden reddine hükmedilmiştir. 
 

 Danıştay Dördüncü Dairesince verilen ve yukarıda tarih ve sayısına yer verilen kararlar 
uyarınca aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin 
vergilendirilmesi hakkında 26/08/2010 tarihli ve 27684 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin uygulamasına devam edilecektir. 
 

 275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince; 
o Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin son fıkrasının Maliye Bakanlığı'na verdiği 

yetkiye istinaden, aynı maddenin birinci fıkrasında tevkifat yapacaklar arasında 
sayılmayan aile hekimlerinin, aile hekimliği hizmetlerinin verilmesiyle ilgili olarak 
temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet 
erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile 
işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet 
alımları karşılığında yapılan ödemelerden maddede belirtilen oranlarda tevkifat 
yapmaları uygun bulunmuştur.  

o Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde ise bu yükümlülük 
yönetici olarak belirlenen aile hekimi tarafından yerine getirilecektir. 

o Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında yapacakları ödemelerden vergi 
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tevkifatı yapmak zorunda olan aile hekimlerinin, ilgili vergi dairesinde muhtasar 
yönünden mükellefiyet kaydı yaptırmaları ve yapmış oldukları tevkifat tutarlarını 
muhtasar beyanname ile beyan ederek ödemeleri gerekmektedir. 

o Aile hekimlerinin 275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ uyarınca yapacakları 
tevkifatlara ilişkin olarak verecekleri muhtasar beyannamelerinin, 340 ve 346 Sıra No.lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 
elektronik ortamda verilmesi zorunludur.  

o Bu zorunluluğa uymayanlara, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci 
maddesi uyarınca durumlarına uygun özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 

 
 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 
başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


