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GENEL GEREKÇE

Ülkemizde binek araç kullanımı son yıllarda izlenen ekonomi politikaları ile birlikte
'lüks tüketim' haline gelmiştir. Dış bağımlılık nedeniyle petrol ürünleri ithalatına bağlı olarak
sürekli artan akaryakıt fîyatlan ile benzin ve motorin fıyatlannın döviz kuruna bağlı olarak
değişmesi, binek araçlardan alman Motorlu Taşıtlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel
Tüketim Vergisi gibi vergilerin yanı sıra, enflasyona bağlı olarak artan araç maliyetleri, araç
kullanımını lüks hale getirmiştir. Bu durumun bireysel araç yerine toplu ulaşım araçlanmn
kullanımını artırması gerekirken yine akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu ulaşım ücretlerine de
düzenli olarak zam yapılmakta ticari araç sahipleri maliyetlerini zam yaparak ikame etmeye
çalışmaktadır. Fiyat artışlanna karşı sosyal devlet, vatandaş lehine en temel hak olan ulaşım
hakkını iyileştirmekle ve toplu ulaşım araçlarının kullanımının kolay, yaygın ve ucuz olması
için politika üretmekle yükümlü olmaktadır. İşbu Kanun Teklifiyle ilk kez sıfır kilometre olarak
satın alınacak ticari minibüslerde bir defaya malisus Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer
Vergisi alınmaması amaçlanmaktadır.

Türkiye'de süregelen ekonomik kriz, akaryakıt fiyatlarındaki artış, döviz kurundaki
belirsizlik, enflasyonun çift hanelerde seyretmesi, artan maliyetler ve ağır vergi politikalan
nedeniyle bireysel araç kullanımı lüks tüketim haline gelmiştir. Benzer şekilde toplu ulaşım
ücretleri de benzin ve motorin fiyatlarındaki artışa bağlı olarak zorunlu şekilde artmış ve
vatandaşların ekonomik kaybım artırmıştır. Toplu ulaşım ücretlerinde ülke genelinde çift haneli
artışlara gidilmiş ve vatandaşlar kazancımn önemli bir bölümünü en temel haklan olan ulaşım
hakkı için kullanır hale gelmiştir. Toplu ulaşım giderlerinin vergi politikalanndaki
değişikliklerle minimize edilmesi bu yönüyle hem ticari araç sahiplerinin ekonomik olarak
rahatlamasım, hem de düşen ücretler nedeniyle vatandaşların bir nebze rahatlamasını
sağlayacaktır.

Şehir içi özel yolcu taşımacılığı istatistikleri incelendiğinde İstanbul'da 2021 yılı
itibariyle 1 milyon 243 bin 294 minibüsün hizmet verdiği, bu sayının toplu ulaşımın yüzde
15'ini oluşturduğu görülmektedir. Ankara'da ise minibüs-dolmuşların toplu taşıma yolcu
sayısına oranımn yüzde 30 olduğu belirtilmektedir. Vatandaşların önemli bir bölümünün ticari
minibüs tercihi göz önüne alındığında ticari minibüslere ilişkin vergi istisnalarımn hem esnafı
hem de vatandaşları ekonomik olarak rahatlatacağı açıktır.

Başta büyükşehirler olmak üzere kentlerimizde hareketlilik ve erişim ihtiyacının en
ekonomik şekilde karşılanması, sosyal devletin temel görevlerinden biridir. Toplu ulaşımın
ucuz ve erişim ihtiyacını karşılaması en ekonomik ve çevreye duyarlı ulaşım şekli olarak toplu
ulaşımı teşvik edecek ve kentlerdeki potansiyel trafik sorununu da çözecektir. Ekonomik kriz
nedeniyle zor günler yaşayan ulaşım esnafmın ekonomik olarak rahatlatılması ise maliyetleri
azaltacağı gibi ulaştırma hizmet kalitesinin artmasım sağlayacaktır.
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MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Katma Değer Vergisi Kanununun ilgili maddesine bent eklenerek toplu

ulaşım faaliyeti nedeniyle sıfır kilometre olarak alınan minibüslerin vergiden muaf tutulması
hedeflenmiştir.

MADDE 2- Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapılan değişiklik ile ticari amaçlı
kullamimak üzere alınacak minibüslerin özel tüketim vergisinden muaf tutulması
amaçlanmaktadır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.
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KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 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) 87.02 G.T.Î.P numaralı minibüslerden bir kereye mahsus olmak üzere toplu taşıma
hizmeti verenlere teslimi,"

MADDE 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 7.
Maddesinin 3. fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

"d) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olan ve ticari amaçlı kullamimak
üzere alınan minibüslerin ilk iktisabı"

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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