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GENEL GEREKÇE

Dünya genelinde yaşanan covid 19 salgını ve onu takip eden ekonomik daralma süreci
ülkemizde giderek bir kriz halini almıştır. Ekonomi alamnda dünyada meydana gelen olumsuz
gelişmeler ve ekonomide izlenen politikalar sonucu meydana geldiği değerlendirilen krizin
faturası ne yazık ki büyük zamlar ve düşen gelirle vatandaşlara kesilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin ardından ülkemizin ekonomik olarak çok büyük bir refah
yakalayacağı tezleri gerçekleşmemiş, aksine yeni rejimler birlikte toplumda ciddi bir
yoksullaşma ve işsizlik ortaya çıkmıştır. Yaşanan ağır kriz giderek büyümekte, dünyada
meydana gelen çatışma, savaş ve ambargo gibi etkenlerle daha da derinleşmesi kaçınılmaz
olmaktadır. Tüm bunlara yönetsel zafiyetler ve mevcut yönetimin tutarsız ekonomi politikaları
da eklendiğinde, yakın gelecekte krizin aşılabilmesi yönünde anlamlı adımların atılabileceği
kanaati ne yazık ki gelişmemektedir.

Gelinen noktada vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını bile zorlukla karşılayabilmektedir. Asgari
ücrete 2022 yılı için belirlenen zam daha maaşlar cebe girmeden peş peşe yapılan zam ve vergi
artışlanyla erimiş, çeşitli sendika verilerine göre açlık sınırı asgari ücreti dahi geçmiştir. Öte
yandan ülkemizde artan enerji maliyetleri dünyadaki artışları dahi sollamış, elektriğe ve
doğalgaza tarihte görülmemiş oranlarda zamlar yapılmış, benzin, motorin ve LPG fiyatları da
dünya ortalamasımn üstünde artmıştır

Hal böyleyken yerel pek çok hizmeti ve çeşitli kamu hizmetlerini yürüten belediyelerimizde
özellikle ulaşımda ciddi maliyet artıştan yaşanmıştır. Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesinin
açıkladığı kişi başı taşıma maliyeti 9,17 TL iken belediye vatandaşlardan tam bilet için sadece
4,5 lira ücret tahsil etmekte iken yakın zamanda özel halk otobüslerinin kontak kapama
eylemlerinin ardından taşıma ücretleri zamlanmış, ancak bu haliyle bile ücretlerin maliyetleri
karşılayabilme oranı düşük kalmaktadır. Aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi de
ulaşımda % 36'lık zam yapmasına rağmen tüm toplu ulaşımda Aralık 2021 kuru ile 10 milyar
liralık bir sübvanse ihtiyaç olduğunu açıklamıştır.

Belediyelerimizin hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve vatandaşları daha iyi hizmetler
sunabilmesi adına belediyelerce kamu hizmetlerinde kullanılan hizmet araçlarına ve belediyeye
bağlı toplu taşımacılık hizmeti yürüten araçlann kullandıklan yakıttan KDV ve ÖTV'nin
alınmaması için yasal düzenleme yapılması zarureti doğmuştur.

Bu düzenlemelerle hem belediyelerin üzerine binen maliyetlerin kısmen de olsa azaltılması hem
de vatandaşlarımızı toplu ulaşıma teşvik edebileceği değerlendirilmektedir. Öte yandan bu
düzenlemenin toplu taşıma hizmeti veren esnafımızın maliyet sorunlan tam olarak çözmese de
kısmı bir rahatlama sağlayacağı aşikârdır.

Bu bağlamda artan zamlar ve maliyetlerle mağdur olan toplu taşıma esnafı ve belediyelerin
toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması için 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanunu ile 06.06.2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda de^^jlç
yapılması amaçlanmaktadır.
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MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17'nci
maddesinin (4) numaralı fıkrasma eklenecek bent ile belediyelere bağlı olarak hizmet veren
özel toplu taşıma araçları ve belediyeye ait toplu taşıma araçları ile belediye hizmetlerinde
kullanılan araçlarda kullanılan yakıtlarda Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası
sağlanmaktadır.

MADDE 2- 06.06.2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A
maddesi değiştirilerek Belediyelere genel hizmet ve toplu taşımacılık faaliyetlerinde kullamlan
ve belediyelerin denetim ve gözetiminde toplu taşımacılık hizmeti verenlere Özel Tüketim
Vergisi (ÖTV) istisnası getirilmektedir.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.
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KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17.
Maddesinin (4) numaralı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"aa) 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallann. Belediyelere
genel hizmet ve toplu taşımacılık faaliyetleri nedeniyle ve belediyelerin denetim ve
gözetiminde toplu taşımacılık hizmeti verenlere bu faaliyetleri nedeniyle teslimi,"

MADDE 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A
Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"MADDE 7/A- Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan 2710.19.43.00.11 ve
2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların,

1. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanunu hükümleri çerçevesinde; Bakanlar Kurulunca belirlenen sımr kapılarında,
yalnızca yurt dışına çıkışlarında olmak üzere 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat
rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu
ünitesine sahip yan römorklarm depolanna (araçlarm ve soğutucu ünitelerin standart
yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında teslimi,

2. Belediyelere genel hizmet ve toplu taşımacılık faaliyetleri nedeniyle ve belediyelerin
denetim ve gözetiminde toplu taşımacılık hizmeti verenlere bu faaliyetleri nedeniyle
teslimi,

vergiden müstesnadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usûl ve esaslan
belirlemeye, istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulamaya
yetkilidir."

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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