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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/569 Esas Numaralı “Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunlarında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifim” için İçtüzüğün 37. Maddesi uyarınca doğrudan Genel Kurulun 
gündemine alınmak üzere işlem yapılmasını arz ederim. 9.7.2013

   M. Akif Hamzaçebi

   İstanbul

Not: Teklifin doğrudan gündeme alınması Genel Kurulun 31/3/2015 tarihli 87’nci Birleşiminde kabul edilmiştir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi, genel gerekçesi ve madde gerekçeleriyle birlikte ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize ve gereği arz olunur.

  Mehmet Akif Hamzaçebi

  İstanbul

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/569)

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu 

TALİ Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
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GENEL GEREKÇE

Anayasanın  10  uncu  maddesinde  yer  alan  “Çocuklar,  yaşlılar,  özürlüler, harp ve vazife 
şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” 
ve 61 inci maddesinde yer alan “Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını 
sağlayıcı tedbirleri alır.” hükümlerine uygun olarak vergi mevzuatımızda çeşitli muafiyet ve istisna 
hükümleri düzenlenmiştir. Bu hükümlerin düzenlenmesi sırasında istisna veya muafiyet hükümlerinin 
istismar edilerek vergi kaybı ortaya çıkmamasına özen gösterildiği anlaşılmaktadır. Ancak bu 
özenin fiziksel ya da zihinsel engeli nedeniyle H sınıfı sürücü belgesi verilmeyen ve ulaşımı birlikte 
ikamet ettiği kişilerce sağlanmak zorunda kalan kişiler açısından % 90 ve üzerinde sakatlık derecesi 
bulunmadığı gerekçesiyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 
istisnasını uygulanamaz hale getirdiği görülmektedir.

Çünkü zihinsel engelli kişilerin topluma kazandırılmaları ve kendi hayatlarını devam ettirecek 
eğitim almaları ya da sağlık sorunlarının çözülmesinde veya sosyal faaliyetlere katılmalarında 
ulaşımları büyük önem arz etmektedir.

Oysa bu durum yukarıda belirtildiği üzere Anayasamızın 10 ve 61 inci madde hükümlerinin göz 
ardı edilmesi anlamına geldiği gibi zihinsel engelliler açısından bir haksızlık niteliğindedir.

Zihinsel engellilerin taşınmasının birlikte ikamet ettiği ya da bakmakla yükümlü olunan kişilerce 
engellinin taşınmasına uygun araçla sağlanması halinde bunların ÖTV muafiyetinden yararlanamamaları 
uluslararası uygulamalara da uymamaktadır. AB üyesi ülkelerde, örneğin İrlanda’da, aile fertlerinin 
engelli olması halinde muafiyetin engellilerin birlikte ikamet etme ve ulaşımın muafiyet uygulanan 
araçla sağlanması şartlarına bağlandığı görülmektedir. Kanun Teklifi ile ülkemizdeki bu haksızlık 
ortadan kaldırılmak istenmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Zihinsel engelli olduğu için sürücü belgesi verilemeyeceği tam teşekküllü hastane 

raporuyla tevsik edilen ve ulaşımları birlikte ikamet ettiği ya da bakmakla yükümlü olan kişilerce 
sağlanan kişilerin sakatlığı veya malullüğü % 90’ın altında kaldığı gerekçesiyle ÖTV muafiyetinden 
yararlanamamaktadır. ÖTVK’ nin 7 nci maddesi hükmü ailesinde engelli olan ancak sakatlığı malullüğü 
% 90’ın altında kalanlara eğitim, sağlık veya sosyal faaliyetlere katılmaları için sağlanacak ulaşım 
için gerekli araçlarda uygulanamadığından zihinsel engellilere yönelik bir haksızlık niteliğindedir. 
Bu haksızlığı ortadan kaldırmak için H sınıfı sürücü belgesi verilmeyen ve ulaşımları münhasıran bu 
madde kapsamında temin edilecek araçlarla sağlanacak zihinsel engelliler için yapılacak araç iktisapları 
da vergi muafiyeti kapsamına alınmaktadır.

Madde 2- MTVK’ nin 4 üncü maddesi hükmü Teklifimizin 1 inci maddesinde açıklandığı zihinsel 
engellilere yönelik bir haksızlık niteliğindedir. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak için H sınıfı sürücü 
belgesi verilmeyen ve ulaşımları münhasıran bu madde kapsamında temin edilecek araçlarla sağlanacak 
zihinsel engelliler için yapılacak araç iktisapları da vergi muafiyeti kapsamına alınmaktadır.

Madde 3- Yürürlük maddesidir.
Madde 4- Yürütme maddesidir.
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ’NİN TEKLİFİ (2/569)

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNLARINDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Madde 1- 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (2) 
numaralı bendinin (a) alt bendinin sonuna aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.

“(Zihinsel engelli olduğu için sürücü belgesi verilemeyeceği tam teşekküllü hastane raporuyla 
tevsik edilen ve ulaşımları birlikte ikamet ettiği ya da bakmakla yükümlü olan kişilerce münhasıran 
bu madde hükmünden yararlanılarak iktisap edilen araçla sağlanacak kişilerde ayrıca sakatlık veya 
malullük derecesi aranmaz.)

Madde 2- 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendinin sonuna aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.

“(Zihinsel engelli olduğu için sürücü belgesi verilemeyeceği tam teşekküllü hastane raporuyla 
tevsik edilen ve ulaşımları birlikte ikamet ettiği ya da bakmakla yükümlü olan kişilerce münhasıran 
bu madde hükmünden yararlanılarak iktisap edilen araçla sağlanacak kişilerde ayrıca sakatlık veya 
malullük derecesi aranmaz.)

Madde 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.


