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İSLAM KALKINMA BANKASI GRUBUNA HER TÜRLÜ 
 VERGİDEN MUAFİYET TANINDI 

 

ÖZET : 

İslam Kalkınma Bankası Banka Grubu ve Ülke Ofisi, 

resmi faaliyetleri kapsamında, taşınır ve taşınmaz 

mülkü, faiz veya sermaye kazancı veya döviz kazancı, 

kârları gibi her tür geliri dâhil varlıkları; bunun yanı 

sıra mal ve hizmet alımları dâhil faaliyetleri ve 

işlemleri; her seviyede idarenin koymuş olduğu Katma 

Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)  gelir 

vergisi, tevkifât ve damga vergisi dâhil fakat bunlarla 

sınırlı  olmamak üzere, şimdiki ve gelecekte, doğrudan 

ve dolaylı her türlü vergi ve harçtan muaf olacaktır.  

 

Banka Grubu ve Ülke Ofisi, herhangi bir vergiyi ödeme, 

tevkif etme veya tahsil etme yükümlülüğünden muaf 

olacaktır. 

 

 

10 Ekim 2012 tarihinde imzalanan ve 14/5/2013 tarihli ve 6483 sayılı 

Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma 

Bankası Grubu Arasında Türkiye’de İslam Kalkınma Bankası Grubu Ülke Ofisi 

Kurulmasına İlişkin Anlaşma” ile Anlaşmada değişiklik yapılmasına dair 

Notaların onaylanması; 18 Haziran 2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 2013/4907  Karar  ile Bakanlar  Kurulu’nca 10/6/2013 

tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 

Karar Ekinde yer alan Anlaşmanın 7.1 Maddesine göre 

 

“Resmi faaliyetleri kapsamında, Banka Grubu ve Ülke Ofisi, taşınır ve 

taşınmaz mülkü, faiz veya sermaye kazancı veya döviz kazancı, kârları 

gibi her tür geliri dâhil varlıkları; bunun yanı sıra mal ve hizmet 

alımları dâhil faaliyetleri ve işlemleri; her seviyede idarenin koymuş 

olduğu Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelir 

vergisi, tevkifât ve damga vergisi dâhil fakat bunlarla sınırh olmamak 

üzere, şimdiki ve gelecekte, doğrudan ve dolaylı her türlü vergi ve 

harçtan muaf olacaktır. Banka Grubu ve Ülke Ofisi, herhangi bir vergiyi 

ödeme, tevkif etme veya tahsil etme yükümlülüğünden muaf olacaktır. 
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Ancak Banka Grubu ve Ülke Ofisi, kamu altyapı hizmetleri için harç 

mahiyetinde olan vergilerden muafiyet talep etmeyecektir. 

Anlaşmanın vergi ile ilgili diğer düzenlemeleri ayrıca aşağıdaki gibidir. 

 

7.2. Banka Grubu ve ülke Ofisi, kendi resmi kullanımı ve operasyonel 

ihtiyaçları için ithal veya ihraç edilen motorlu araç, yedek parça ve 

yayınlar dâhil olmak üzere her türlü mal ve eşyalar üzerine konulan 

tüm gümrük resimleri, vergileri ve diğer tarhiyattan ve gümrük 

resimleri tevkifatı veya tahsilatı yükümlülüğünden muaf olacaktır. B« 

muafiyet altında ithal edilen mallar ve eşyalar, aynı biçimde gümrük 

resimleri, vergileri ve diğer tarhiyattan eşit şekilde muaf olan bireylere 

veya kuruluşlara satılabilir veya devredilebilir ve yeniden ihraç 

edilebilir veya gümrük makamlarına teslim edilebilir veya ilgili 

gümrük resimleri, vergileri ve diğer tarhiyat satış zamanında ödenerek 

Türkiye içinde satılabilir. 

7.3.Banka Grubu ve Ülke Ofisi, aşağıdaki hususlarda konulan 

yasaklardan muaf olmayacaktır: 

i) Kanun, kararname veya uluslararası anlaşmalarla ihracı 

yasaklanan malların ihracı; 

ii) Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği ve insan, 

hayvan veya bitki sağlığına dair kanunlar altında ithali 

yasaklanan malların İthali. 

7.4.Ülke Ofisi, resmi faaliyetleri kapsamında ve Türkiye'den alım 

yaparken, bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli mal ve hizmetleri 

doğrudan veya dolaylı olarak, vergi mükellefi olan yasal tüzel kişiler ve 

kişilerden, Özel Tüketim Vergisini (ÖTV) ödeyerek satın alacaktır.  

Ülke Ofisi, satın alınan mal ve hizmetlerin, alım ispat eden onaylı 

makbuz, fatura veya fişleri ile birlikte, ÖTV miktarlarım belirten 

listelerle ilgili Vergi Dairesine başvurduktan sonra, vergi miktarları 

Ülke Ofisine iade edilecektir. 
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Anlaşmanın 5.1. Maddesine göre Ülke Ofisi Mahalleri ve Ofis Başkanı'nın  

ikametgâhı, Türkiye Cumhuriyeti'nin neresinde olursa olsun, dokunulmazlık 

sahibi olacak ve Banka Grubu'nun münhasır yetkisi ve kontrolü altında 

bulunacaktır.  Türkiye Cumhuriyeti'nin  idarî, adlî, askeri veya polis herhangi 

bir görevlisi yahut temsilcisi veya Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde kamu 

otoritesi gücü kullanan başka bir kişi, Banka Grubu'nun veya Ofis Başkanı'nın 

rıza göstereceği şartlarda verecekleri yetki veya rica beyanı olmaksızın Ofis 

Mahalleri'ne yetkilerini icra etmek üzere girmeyeceklerdir.  Söz konusu yetki, 

acil koruyucu müdahale gerektiren yangın veya benzeri bir felaket 

durumunda verilmiş sayılabilir. Dolayısıyla bu düzenleme, vergi idaresini de 

kapsamaktadır. 

 

Söz konusu Anlaşma metni bu Sirkülerimize ek olarak verilmiştir. 

 

 

Saygılarımızla... 
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18 Haziran 2013, Salı                                   Sayı : 28681 

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 

 

Karar Sayısı : 2013/4907 

 

10 Ekim 2012 tarihinde imzalanan ve 14/5/2013 tarihli ve 6483 sayılı Kanunla onaylanması 

uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında 

Türkiye’de İslam Kalkınma Bankası Grubu Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma” ile 

Anlaşmada değişiklik yapılmasına dair Notaların onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 

10/6/2013 tarihli ve 339350 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 

üncü maddesine göre, Bakanlar  Kurulu’nca 10/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 

 

 

Anlaşma metni için tıklayınız. 

 

 


