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Metin

İSTEMİN ÖZETİ: Davacının maliki olduğu A1 Mahallesi, 1503 Ada, 14 Parsel'de bulunan taşınmaz üzerinde 6306 
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında inşa edilen yeni yapıdaki 
bağımsız bölüm satışından kaynaklanan ve 05/02/2016 tarih ve 42350241 tahakkuk numaralı makbuz ile ödenen
 6.000,00 TL tapu harcının iptali ve iadesi istemiyle açılan davanın; dava dosyasına ibraz edilen Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 81446019/7575 sayılı yazısından, 
taşınmazın 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı olması nedeniyle harçtan istisna olduğu anlaşıldığından, 
dava konusu tahakkuk işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle ''davanın kabulüne, dava 
konusu işlemin iptali ile ödenen tapu harcının davacıya iadesine'' ilişkin 25/112016 gün ve E:2016/776; 
K:2016/2325 sayılı İstanbul 13. Vergi Mahkemesi kararının; yöntem ve yasaya aykırılık taşıdığı, 6306 sayılı 
kanun kapsamında riskli yapı olarak tespiti yapılan taşınmazın üzerinde inşa edilerek hak sahibi malikler ile 
düzenlenecek sözleşme kapsamında verilecek konut ve işyerlerinin hak sahipleri adına tapuya tescilinde harç 
aranılmaması gerekmekle birlikte riskli yapı olarak tespiti yapılan taşınmazın üzerine inşa edilecek konutların 
hak sahibi olarak malik dışında üçüncü kişilere satışı nedeniyle tapuda yapılacak işlemler ile söz konusu satış 
nedeniyle üçüncü kişilerle davacı şirket arasında düzenlenen sözleşmelere anılan kanun kapsamında harç 
istisnası uygulanmasının mümkün bulunmadığı iddialarıyla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6545 
sayılı Kanunun 19. Maddesi ile değişik 45. maddesi uyarınca istinaf yoluyla kaldırılmasına ve davanın reddi 
yolunda karar verilmesi isteminden ibarettir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İstanbul Beşinci Vergi Dava Dairesince, dava dosyasında ki tüm bilgi ve belgeler ile davalı idarenin 
02/02/2017 havale tarihli istinaf başvuru dilekçesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6545 sayılı 
Kanunun 19. maddesi ile değişik 45. maddesi uyarınca işin gereği görüşüldü:

Açıklanan nedenlerle istinaf başvurusuna konu Istanbul 13. Vergi Mahkemesinin 25/11/2016 gün ve E:2016/776; 
K:2016/2325 sayılı kararında Kanunun 45/4. Maddesinde sayılan kaldırma nedenlerinin bulunmadığı 
anlaşıldığından ve başvuru dilekçesinde ileri sürülen iddialar da söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak 
nitelikte görülmediğinden aynı kanunun 45/3. Maddesi uyarınca istinaf başvurusunun REDDİNE, istinaf 
aşamasında yapılan 33,00-TL yargılama giderinin istinaf başvurusunda bulunan davalı idare üzerinde 
bırakılmasına, artan posta ücretinin hükmün kesinleşmesinden sonra taraara iadesine, kararın taraara 
tebliği için dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, temyizi kabil olmamak üzere kesin olarak 11/07/2017 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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