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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIGINA
Genel Kurulda görüşülmekte olan 357 sıra sayılı «Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısının çerçeve 13 üncü maddesi, verilen önergelerle birlikte Komisyonumuzca geri alın
mış ayrıca verginin eşitliği ilkesine uygunluk sağlamak amacıyla Tasarının çerçeve 53 üncü maddesinden son
ra gelmek üzere çerçeve 54 üncü madde ilavesine ilişkin Genel Kurulda verilen bir başka önerge de, Genel Ku
rulda Komisyon ekseriyetinin bulunmaması sebebiyle, Komisyonda yeniden görüşülerek Genel Kurula bir
rapor ile indirilmesi kararıyla Başkanlıkça Komisyonumuza verilmişti. Gerek Komisyonumuzca geri alınan
çerçeve 13 üncü madde ve ilgili önergeler ile 54 üncü maddenin ilavesini öngören önerge Komisyonumuzun
21.11.1985 tarihinde 28 inci ve 23.11.1985 tarihinde yaptığı 31 inci birleşimlerde ilgili Hükümet temsücüerinin
de iştiraki üe görüşülüp incelenmiştir.
,
Bilindiği gibi, çerçeve 13 üncü madde; «Tasdik» başlıklı ek madde 1, «Yeminli Malî Müşavirlik» başlıklı
ek madde 2 ve «Kurul» başlıklı ek madde 3'den oluşmaktadır. Genel Kurulda verilen bir Önergenin kabul
edilmesiyle «Ek Madde 1' tasarı metninden çıkartılmıştır. Konunun yeniden değerlendirilmesinde zaruret gö
rüldüğünden, verilen önergelerle birlikte Komisyonumuzca geri alman çerçeve 13 üncü madde, yukarıda arz
olunan durum dikkate alınarak yeniden görüşülmüş ve ek madde 2 üe ek madde 3'ün Anayasaya aykırı oldu
ğu gerekçesi ile tasarıdan çıkarılması hususundaki önergeler Komisyonumuzca benimsenmemiştir. Ancak ek
2 nci maddenin sonuna «Yeminli Malî Müşavirler Odasının kuruluşuna ait esaslar kanunla düzenlenir.» ibare
sinin eklenmesine ilişkin Genel Kurulda verilen bir ön erge, Komisyonumuzca benimsendiğinden, ek madde 2
ve ek madde 3; Yeminli Malî Müşavirlik Müessesesinin görev, yetki vç sorumlulukları ile sınırları, yönetim
çalışma ve disipline ilişkin esasların Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenmesini öngörecek biçimde yeniden
düzenlenmiş ve benimsenen önergedeki hükmü de kapsayacak şekilde birleştirilmiş ve çerçeve 13 üncü madde
ye bağlı olarak «Ek Madde» şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
. Aynca tasarıya 53 üncü maddeden sonra gelmek üzere ve yeni 54 üncü madde ilavesine ilişkin önerge;
Genel Kurulda 48 inci maddede yapılan değişiklikle, uyum sağlamak amacıyla, «İşverenlerce sendikalara
ödenen aidatların, işverenlerin kazançlarının tespitinde gider olarak nazara alınması» hususunun «ücretliler
tarafından ödenen özel şahıs sigorta primleri ile işçi sendika aidatlamma da uygulanması ve böylece vergi
eşitliği ilkesine de uygun düşeceği gerekçesi ile Komisyonumuzca da benimsenmiş ve 193 sayılı Kanunun
63 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 3 No. lu bendini değiştiren, aynca 4 No. lu bent eklenmesini öngören
yeni 54 üncü maddeye ilişkin önerge aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
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KARSI OY YAZISI )
Komisyonumuzca görüşmeye alınan Ek 2 ve Ek 3 üncü maddeler Genel Kurulda görüşülmeden geri çekil
miş bulunmaktadır. Bu durum karşısında olaya İçtüzüğün 88 inci maddesi değil 89 uncu maddesinin uygulan
ması gerekir.
Komisyonumuz 89 uncu madde gereğince yapacağı düzenlemede Genel Kurulun belirlenmiş iradesine uy
mak zorunluğundadır. Ek 1 inci maddenin metinden çıkarılmasını öneren ve Genel Kurulca kabul edilen öner
genin gerekçesinde mevcut düzenlemenin Anayasaya aykırılığı, Komisyoada beklemekte o t a tasarının kanun
laşması vurgulanmıştır.
Genel Kurul önergeyi benimseyip Ek 1 inci maddeyi metinden çıkarmakla Yeminli Malî Müşavirlik Ku
rumunun Vengı Usul iKanumma ekleniecek üç madde i e dıüzendensnıemesd özel kamununum Çıkarılması gerektiği
hususunda iradesini ortaya koymuştur.
Konuyu İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre ele almak mecburiyetinde olan Komisyonumuz Yüce Meclisin
iradesine aykırı bir düzenleme yapamaz. Bu tür uygulatma kanunkınn ıtekrku müzakeresi kurumunu getirmiş
olmakla Anayasaya ve İçtüzüğe aykırıdır,
Bu nedenle kabul edilen maddeye karşıyız.
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PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ
Basa Vergi Kananlarında Değiigiklİk Yapılmağı Hafkikında Kanun Tasarısı
MADDE 13. — 213 satyılı Vergi Usul Kanununa 1^1 inci maddeyi takliben aşağıdaki Ek MakJde ekdenmlşltin
zYemiftli Malt Müşavirlik
BK MADDE — Yemimİi Mali Müşavirlik mesleğinim konusu : Gerçek ve tüzelkişilerim, muhasebe sıMemlerini 'klunmalk, geİşltirirnek, işletaHedÜk, finanış, malî mevzualt ve bunlarım uygulamaları İle ilgilıi işlerini düzen
lemek, bu konularida rnlüşatvirlik yapmak, mükelleflerin malî tablolarımı ve beyamnatmelerimi ilgili malî mevzuaft hükümleri, muhatsebe prensipleri ve denetim stamdaritları açıısıddam taiskUÜk eltimdkittr.
Yemiimli Maili Müşalvirlerce gerçek ve tülz^işilerin malî taibUoları ve vergi böyammaimelterinlim mevzualt hüküknlerime uygunluğunun taısdük edlmiş olması halinde, bu belgeler kaımu idaresinin yetk'il'i elemanlarınca tas
nifte i$em!imin kapsamıı ölçüsünde incelenmiş beljgeler daralk katoluî edilEr.
Ancak, bu kanunla ve diğer kanunlarla kamu idaresine tanınain, te^ş ve imeeleme yeltlkilerim'im kullanıl
ması ve gerekltiğinıde tekrarıma alift hususlar saklıdır.
Yeminli Malî MlüşaVider yaptıkları tasdikle ilgili işlemiîerlden sorumludurlar.
Yemiin3îi Malî MtüşaıvirMe unıvanınım kazanılmıası, bunlarım yapacağı işler, sorumluluk sınıdarı, yöneltSm ça
lışma ve disipline ilişkim esaslar ve d'iğer hususlar Balkan'lar Kurulunca çıkarılacak Balkanlar Kurulu Karan
l e Ibeârlemir.
Yeminli Malî Müşavirler OkMarınım kuruluşuna ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.
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Yemindi Malî Müşavirler Kurulu biri 'başkan, biri iBaşkanvekili olmalk üzere 20 kişiden oluşur.
Yeminli Malî Müşavirler (Kurulunun kuruluş, görev, çalışma ve denetim esasları seçilme usulü ite diğer
konular IBakanlar 'Kurulunca belirlenir.
(Kurul üyeleri ve personeli özlük hakları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu üyelerinin ve personeli
nin tabi olduğu özlük haklan rejimine tabidir.»
03 üncü maddeden sonra gelmek üzere eklenmesi öngörülen yeni 54 üncü madde)
MADDE 54. — 193 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin (birinci fıfkrasmın 3 numaralı bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve îitaya aşağıdaki 4 numaralı ibent eklenmiştir.
«3. Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ödüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik,,
analık, doğum ve tahsil gijbi şahıs sigortaları için hizmdt erbalbı tarafından 'ödenen primler "(Sigortanın Tür
kiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan biır sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması ve sigorta primi
nin ödendiği ayda elde edilen ücret üzerinden, kanunla kurulu sosyal ıgüvenllk kurumlarına hizmet erbabı
hissesi olarak hesaplanan, prim veya aidatın aylık tu tarım aşmaması şartıyla.),»
«4. Sendikalar Kanunu hükümlerine' göre, sendikalara ödenen aidatlar (S/u kadar ki, aidatın ödendiğinin tevsik edilmesi şarttır.),»
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