1- Amac›

5- Kampanyada
Kabul Edilecek
Belgeler

Yeni yetiflen nesillerde vergi bilincini
oluflturmak ve belge alma al›flkanl›¤›n›
kazand›rmak amac›yla Gelir ‹daresi
Baflkanl›¤›m›zca "Ülkemi Seviyorum Belgemi
Al›yorum Kampanyas›" düzenlenmifltir.
Kampanyaya ülkemizin 81 il merkezi ve
ilçelerinde bulunan (köyler dahil) ilkö¤retim
okullar›nda e¤itim görmekte olan ö¤renciler
kat›labilecektir.
2- Konusu ve Baflvuru
‹lkö¤retim ö¤rencilerinin kendileri ve ailelerince
01 Eylül 2007 ile 31 Ocak 2008 tarihleri aras›nda
yap›lan harcamalara iliflkin olarak toplanan
belgeler 01 Kas›m 2007 ile 31 Ocak 2008
tarihleri aras›nda Vergi Dairesi Müdürlüklerine
Vergi Dairesi Müdürlü¤ü bulunmayan ilçelerde
ise, Malmüdürlüklerine elden teslim edilecektir.
Belgeler bir zarf içine konularak üzerine
ö¤rencinin T.C. kimlik numaras›, ad›, soyad›,
ilkö¤retim okulunun ad›, s›n›f›, flubesi, ö¤renci
numaras› ve varsa telefon numaras› yaz›lacakt›r.
3- Belgelerin Teslimi
Teslim edilen belgeler görevli personel
taraf›ndan kontrol edilecek, eksiklik varsa
ilgiliye bildirilecek, eksiklik bulunmayan
durumlarda ise belgelerini teslim eden
ö¤renciye çekilifl numaras›n› da içeren “Örnek
Vatandafl Kart›” ve kampanyaya ilk baflvuran
100 bin kifliye bir adet Yap-Boz verilecektir.
Ö¤renciler kampanyaya birden fazla kat›l›m
hakk›na sahip bulunmaktad›r. Birden fazla
kat›l›mlarda Yap-Boz yaln›zca ilk kat›l›mda
verilecektir.

4- Verilecek Hediyeler
Kampanyaya kat›lan ö¤rencilere verilen Örnek
Vatandafll›k Kart› üzerinde bulunan numaralar
çekilifl numaras› olarak esas al›narak; Ankara’da
Milli Piyango ‹daresi’nde her il için ayr› ayr› çekilifl
yap›lacakt›r. Her il için 1 ö¤renciye dizüstü
bilgisayar, 2 ö¤renciye masaüstü bilgisayar, 5
ö¤renciye dijital foto¤raf makinesi ve 10 ö¤renciye
bisiklet verilecektir.

Kampanyaya
kat›lan
ö¤rencilerin
teslim edecekleri
belgelerin (tutar›
ne olursa olsun) Vergi Usul Kanununda yer alan
fatura, perakende sat›fl fifli, ödeme kaydedici
cihaz fifli veya serbest meslek makbuzu türü
belgeler olmas› gerekmektedir. Teslim edilecek
belgeler en az 100 adet olmak kayd›yla, ayn›
tür ya da farkl› tür belgelerden oluflabilecektir.
(100 adet belgenin içinde çekiliflte dikkate
al›nmayacak belgeler olmas› halinde bunlar
ayr›lacakt›r. Kalan fifl say›s› 100’ün alt›nda
kald›¤› takdirde ö¤renci taraf›ndan geçerli fiflle
tamamlanacak aksi takdirde baflvuru kabul
edilmeyecektir.) Teslim edilecek belgelerin,
ö¤rencinin kendisi veya ailesinin tüketimine
yönelik mal veya hizmet al›mlar›n› içeren ve
vergi mükellefi olan sat›c›lardan al›nm›fl
belgeler olmas› gerekmektedir.
6- Kampanyada Kabul
Edilmeyecek Belgeler
Afla¤›da yer alan belgeler kampanya çekiliflinde
dikkate al›nmayacakt›r.
• Herhangi bir vergi mükellefiyeti nedeniyle
vergi yasalar›nca al›nmas›, muhafaza ve ibraz
edilmesi gerekti¤i belirtilen belgeler;
(örne¤in; vergi mükelleflerinin ticari, zirai
veya mesleki faaliyetleri nedeniyle ald›klar›
mal veya hizmetlere ait al›fl belgeleri, masraf
belgeleri gibi.)

• Kampanyaya baflvuruda kullan›lacak
belgelerin; vergi yasalar› veya di¤er yasalar
uyar›nca "ispat edici" özelli¤inin
bulunmas› nedeniyle muhafaza edilmifl
veya edilecek belgeler; (Örne¤in; garanti
kapsam›nda bulunan, deneme süresi
geçmeyen veya di¤er nedenlerle sat›c›ya
iadesi mümkün olan eflya, araç ve gerece
iliflkin fatura vb. belgeler)
• Ö¤rencinin kendisi veya aile bireyleri
d›fl›ndaki kifliler ad›na düzenlenmifl fatura
veya serbest meslek makbuzlar›;
• Sigara ve alkollü içeceklerden ibaret
harcamalar› içeren belgeler; (ayn› belge
içerisinde di¤er harcamalar olsa dahi.)
• Kampanyaya baflvuruda kullan›lacak
harcama belgelerinin fotokopisi.

Ülkemi Seviyorum
Belgemi Al›yorum
Kampanyas›

Sen de topla
Sen de kazan
Ülken de kazans›n

7- Kampanya Çekilifli
Kampanyaya kat›lmak isteyen ö¤rencilerin,
belirtilen flartlara uygun en az 100 adet
belgeyi üzerinde "ö¤rencinin T.C Kimlik
Numaras›, ad›, soyad›, ilkö¤retim okulunun ad›,
s›n›f›, flubesi, ö¤renci numaras› ve
telefonunun" yaz›l› oldu¤u zarflar›n içine
koyarak 01 Kas›m 2007 ile 31 Ocak 2008
tarihleri aras›nda yukar›da say›lan yerlere mesai
saatleri içinde elden teslim edilecektir. Hediye
çekilifli 20 Mart 2008’de Ankara’da Milli
Piyango ‹daresi çekilifl salonunda yap›lacakt›r.
Sonuçlar 21 Mart 2008’de Gelir ‹daresi
Baflkanl›¤› internet sitesi www.gib.gov.tr’de
ilan edilecektir.
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8- Hediyelerin Da¤›t›m›
Çekilifl sonucu kazanan ö¤rencilerin hediyeleri
ilgili il Vergi Dairesi Baflkanl›¤› veya
Defterdarl›k taraf›ndan 2008 y›l› mart ay›
içerisinde da¤›t›lacakt›r. Örnek Vatandafl Kart›
ö¤renci taraf›ndan çekilifle kadar saklanacakt›r.
Çekiliflte kazanan ö¤renciler hediyelerini bu
kart karfl›l›¤›nda alacaklard›r. Hediyelerin
teslimi s›ras›nda ö¤renciye velilerinin (varsa
vasilerinin) efllik etmesi gerekmektedir. Hediye
kazanan ö¤renciler hediyelerini teslim almaya
gelirken nüfus cüzdanlar›n› da yanlar›nda
bulundurmalar› gerekmektedir. 30 May›s 2008
tarihine kadar ö¤renci taraf›ndan hediyeler
teslim al›nmad›¤› takdirde çekilifl hakk› sona
erecek ve bu hediyeler ilgili Vergi Dairesi
Baflkanl›¤› veya Defterdarl›k taraf›ndan Gelir
‹daresi Baflkanl›¤›na iade edilecektir.
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Sen de kazan
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“Ülkemi Seviyorum Belgemi Al›yorum” kampanyas›
broflürünün okullarda da¤›t›lmas› Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n
08.10.2007 tarih ve 4357 say›l› onay› ile yap›lmaktad›r.
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