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DAVACI : IZMİR ATATÜRK ORGANIZE SANAYİ B~LGESl
• VEKİLİ ; AV. SABİT EMRE LİMONCUQĞIU

1378 Sokak No.4(1 Kordon İşt’.K.3~06, Alsancak KonakIlZMlR
DAYALı : BÜYÜK MOKEILEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI IİSTANBUL
DAVANIN ÖZEII : Davacı, sahri aldığı arazi dolayısıyla Türkiye Vakıflar Sankasrndan
temin ettiği kredi için ödediğl faizin %5’i olan 79.560,00.-Tl. tutsnndaki ~banka ve sigorta muameleleri
vergişinjrı*; 4562 sayılı Kanun’un 21. maddesinde; Organize Sanayi Bölgesi tüzel kl~iğinln, bu
Kanun’un uygulaması ile ilgili işlemierde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf otduğu,’aynı Kanun’un.
krediler başlıklı 14. maddesinde; Ayrıca ihtiyaç duyulması haiiııde başka iç kaynaklar ve dış
kaynakIarı~an kredi kuflanabilirıeceğl, bu nedenle 4552 sayılı Kanun’un 21 maddesi uyarınca banka ve.
sigorta muameleleni vergisi Içesintisı yapılmasının hukuka aykırı olduğu. yapıları iş emin telaffi edil~mez
biçimde gelir kaybına uğramasına sebebiyet verdiği ileri sOroterek terkini tie yasal faizi Ile birlikte
iadesi istenhlmektedir.
.Ş~VUNMANlN özeil : 6802 saydı Gider Vergileri Kanunu’nun 28 ve 31 maddeleri uyarınca
davacı, satın aldığı arazi dolayısıyla Türkiye Vakıflar Bankasından temin ettiği kredi için’ ödediği faizin
%5’ alan 79.560,00.-TL tutanindaki ~banka ve sigorta muamelelenl vergisinde hukuka aykırılık
bulunmadığı, zıra, OSB’lerın yargInIn mtilçellefi olması halinde 4562 sayılı Kanunun 21.rnaddosinde
yer elan muafıyet hüIcınQnOr’ geçerli olacağı, ancak burada banka ve sigorta muameleleni vergisinin
mOkelie~njn kredi kuftandırma işi yapan banka olduğu, bankaların da mufayet kapsamında
değenlendirilmeslnlnı mümkün olmayacağı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren istanbul 7. Vergi MahkernesFnce, dava dosyası incelenerek işin gereğl g5rüşüldü
Dave, davacımn satın aldığı arazi dolayısıyla Türkiye Vakıflar Bankasından temin ettiği kredi

içini ödodiği faizi %5~ olan 79.560.00.-TL tutarındaki banka ve sigorta muamelelert verglslntn tertcini
istemiyle açılmıştır.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28.maddesinde, Banka ve sigorta şirketlerinin
10106/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa g8re yaptıkları işlemler har~p olmak
üzere, hor ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi iehlerine her
ne nam Ile olursa olsun nakden veya heaaben aldıkları paralar banka ve sigorta muamelelen
vergisine tabidir ~ Kuralına yer verilmiş olup 29 maddesinde ise istisna olan iş ve işlemler tek tek
sayılmıştır.

Diğer taraftan 4562 sayılı Organize Sanayi Bögeleni Kanunu’nun 14~m8ddesind~. ~Ayrıca
ihtiyaç duyulması halinde başka iç kaynaklar Ile dış kaynaklardan kredi kuilanabilirler.’ Kwatına yer
venlldiktan sonra 21 .maddesinde ise; 0S8 tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. kuralına yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davacı Kurumun satın aldığı arazi dolayısıyla Türkiye Vakıflar
Bankasindan temin ettiği kredi için ödediği faiz üzerinden % 5 oranında 79.55000-TL tutarında
banka ve sigorta muameleloni vergisi t5dedlği, yapılan kesinilnin 4502 sayılı Kanunun 21. maddesi
uyarınca iadesinin gerektiği, zira anılan Kanun uyarınca bu OSB tüzel kişiliğinin, bu Kanunun
Uygulaması lie ilgili işlemlerirtin verglden istisna tutulduğu gerekçeslyle bakilan davanın açIldığı
anlaşılmaktadır.

I

~Vq8i-lpNr - Sı<~JJQi . X.MI35XY .Oqe/H8’kıduiıeuı;cbiıiıımı~



K~MDEN: ıZMıR flTRTURK 058 FAKS NO. : 9@ 232 3767ıe~ ıe r~YiRT 2~ı4 i@:@i S 2

TL.
İSTANBUL

7. VERGi MAHKBMESI

ESAS NO : 201213512
KARAR NO :201312675

Yı.ıkarıda yar alan 4562 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve faaliyet g6steen davacı
kuru rnun sözkonusu Kanun’un uygulanması Be 0gW her tOrlOIşlemln de vergi, resim ve harç muaflysti
bulunmaktadır. Bu bağlamda davacı Kurumun, kuruluş kanununda Öng5rülen amaçlarını
gerçekleştirmek Ozere taşınmaz mal edirılmi do bu Kanun k~psamında, Kanun’un uygulanması Be
11gW işlomlor mahiyetlnde olduğu, cynca, aynı Kanun’un 14.maddeslnde, kurumun ihtiyaç duyması
halfflıde iç ve dış kaynaklardan kredi kulla’abileceğ~ hususununda dOzenlendiği dikkate aimdığında.
davacı Kurumun amaçları doğrultusunda teşınrnazodinlml. dolayısıyla katiandığı faiz bdemetorinin de
banka ve sigorta muamelelerl vergislnden muat ölması gerektiği sonucLına varılmaktadır.

Bu durumda, davacı Kurumun satın aldığı arazi dolayısıyla kullandığı krediler için ödediği faiz
üzerinden kesilen 79.560,00 TL banka ve sigorta muamelerl vergisindo hukuka uyartık bulunmadığı
anlaşıldığından yapılan kesintinin terklnl Ho davacı kuruma yasal falalyle blrlikte lade edilmesi
gerekmektedir

Açıklanan nedenlerle, davanın K4B1JLON~ davacı tarafından ödenen 79.55000.-TL
tutarındaki banka ve sigorla muamelolori vergslnin terkinine ve yasal faiziylo birlikte davacıya
iadesine,aşağıda d~ktimü yapılan 56,20-TL yargılama gideri ile AAÜT uyarınca belirlenen 660,00 TL
vekalet ücretinin dayalı idaredorı alınarak davacıya Ödenmesine, artan posta avansının kararın
kesinleşmesi halinde davacıya ladesine, bu kararın tebliğindon itibaren 30 gUn içinde Danıştay
nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere 31.10.20ı~3 tarihinde oybiruğiyle karar verildi,
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Başvwma Hur~, 21.15 Tl.
Vekalel Maltı
Peayı GIdert : 51,75.71.

TOPLAM : 85,20 TL
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