TBMM GENEL KURULUNDA ÖNERGE İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
VE
GEREKÇELERİ
İlgili Genel Kurul Birleşimleri; 87. Birleşim (02.06.2021)
02.06.2021 tarihli TBMM Genel Kurul Birleşimi
MADDE 6 :
ÖNERGE : Görüşülmekte olan 265 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 6’ncı
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
bendin eklenmesini ve diğer bentlerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve
teklif ederiz.
"d) Mükellefler işletmelerinde bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan basılı
kitap ve süreli yayınları, kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca
tespit edilecek rayiç bedel üzerinden %4 oranında katma değer vergisi
hesaplamak ve bu fıkranın (a) bendindeki sürede ayrı bir beyanname ile
sorumlu sıfatıyla beyan ederek ödemek suretiyle defterlerine kaydedebilirler.
Ödenen bu vergi hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilir ancak iadeye
konu edilemez. Bu emtia için 3065 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin (2)
numaralı fıkrası hükmü uygulanmaz.”
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GEREKÇE : Mükelleflerin işletmelerinde bulunduğu hâlde kayıtlarında yer
almayan basılı kitap ve süreli yayınları kayıtlarına almalarına imkân
sağlanmaktadır.
MADDE 10 :
ÖNERGE : Görüşülmekte olan kanun teklifinin 10’uncu maddesinin (6)’ncı
fıkrasının sonuna aşağıdaki cümlenin ve maddeye aşağıdaki fıkranın
eklenmesini arz ve teklif ederiz.
“22/3/2020 ila 3/7/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçen süre için
2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde yer alan %5 fazlaya ilişkin hüküm ve
Yİ-ÜFE aylık değişim oranlamrı uygulanmaz, tahsil edilmiş tutarlar red ve iade
edilmez."

"(14) 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına,
Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği
İşlere Dair Kanun hükümleri göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara
olan aidat borçları ile odaların Türk Veteriner Hekimleri Birliğine olan payı
borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve
azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların, alacak asıllarının bu
Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması
hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden
yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın
sonuna kadar ilgili odaya/birliğe başvurulması şarttır. Bu fıkra kapsamında
ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya
tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar ilgili mevzuat
hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen
borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava
açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu
edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil
olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra
hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/
veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin
yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep
edilmez. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türk
Veteriner Hekimleri Birliği yetkilidir.”
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GEREKÇE : Coronavirüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte alınan
tedbirler kapsamında araç muayenelerinin süreleri ertelenmiş olup ertelenen
sürede yüzde 5 faiz uygulanması ve yıllık Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına
ilişkin oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla düzenleme
önerilmektedir.
Ayrıca, maddeye eklenen fıkrayla, veterinerlerin odalarına, odaların da Türk
Veteriner Hekimleri Birliğine olan borçların yapılandırılması amaçlanmıştır.

MADDE 15 :
ÖNERGE : Görüşülmekte olan 265 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 15’inci
maddesiyle 1416 sayılı Kanun’un 21’inci maddesine eklenen fıkranın ikinci
cümlesinde yer alan "veya” ibaresinin “, atama kriterlerini sağlamamaları
halinde ise” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
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GEREKÇE : Önergeyle, yükseköğretim kurumlarının, doktor öğretim üyesi
atama kriterlerini sağlayan mecburi hizmet yükümlülerini doktor öğretim üyesi
kadrolarına, atama kriterlerini sağlamamaları hâlinde ise öğretim görevlisi
kadrosuna atamalarına imkân tanınmaktadır.

