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GENEL GEREKÇE

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 1.maddesi: ''Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir
meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil
edef^ şeklinde düzenlenmiştir. Yargının üç sacayağından savunma makamının temsilcisi olan
avukatlar, adaletin sağlanması amacıyla hukuki bilgi ve tecrübeleri ile kamu menfaatinin
sağlanması amacıyla hareket etmektedir. Avukatlık mesleği, dünyanın en önemli, en kıymetli,
en kutsal mesleklerinden biridir. Avukatlık mesleği mensubu kişiler, hak arama özgürlüğü ile
hukuk düzenine hizmet etmektedir.

Avukatlar, yargımn kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil
eder.193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 65/2. maddesi: "Sermayeden çok kişisel çalışmaya
ilme veya mesleki bilgiye veya uzmanlığa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene
tabi olmaksızın kişisel sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdıf şeklinde
düzenlenmiş olup serbest mesleğin tanımı yapılmıştır. Avukatlar da serbest meslek erbabı
olarak kabul edilmiştir. Serbest meslek erbabı kişilerin ise birçok vergisel yükümlülüğü
bulunmaktadır.

Ülkemizde, hukuk fakültesi mezunu vatandaşlarımızdan birçoğu serbest olarak
avukatlık mesleğini icra etmektedir. Serbest avukatlık mesleğini icra eden kişilerin ise 1136
sayılı Kanun uyannca büro edinme zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak günümüzde, avukatlık
mesleğini icra eden vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sorunlar herkesin malumudur. Ayrıca
ülkemizde gayrimenkul kira ücretlerinin ve elektrik-su-doğalgaz gibi temel giderlerinin
ücretlerinin çok yüksek olması, avukatlann vergi yükümlülüklerinin bulunması gibi nedenler
özellikle genç avukatlann ekonomik kriz ile karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır. Kendine
ait hukuk bürosu kuran avukatların belini büken giderlerinden biri de kira stopajıdır. Büro
kurmak amacıyla kiralanan yerin, iş yeri olarak kullanılmasından dolayı avukatlar, iş yeri kirası
üzerinden aynca kira stopajı ödemektedir. Birçok avukat ya kendine ait büro kuramamakta ya
da büro kurduktan yüksek kira ücretlerinin yanı sıra kira stopaj ücretini karşılayamadığı için
bürosunu kapatmak zorunda kalmaktadır. Dinamilc ve proaktif bir meslek olan avukatlık
mesleğinde ayrıca ekonomik korku yaşanması kişileri başka bir avukat yanında SGK'lı olarak
çalışmaya zorunlu bırakmaktadır. Tüm bu durumlarla birlikte bilhassa büyükşehirlerde bulunan
avukatlar asgari ücret karşılığında çalışmaktadır.

Yukanda bahsedilen hususlarla birlikte avukatların, hukuk fakültesinden mezun olup
avukatlık rulısatnamesini aldıktan sonra kendi bürolarını ekonomik kaygı duymadan
kurabilmeleri ve mesleğini bağımsız icra edebilmeleri için vergi yüklerinin azaltılması
gerekmektedir. İşbu kanun teklifi ile de vergi levhasının alan avukatların beş yıl süre ile iş yeri
için kiraladıkları büroları için ödemekle yükümlü oldukları kira stopajından muaf tutulması
hedeflenmektedir.
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MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 ~ Maddeyle meslekte avukatlann iş yeri olarak kullanmak amacıyla
kiraladıklan bürolar için ödemekle yükümlü oldukları kira stopajmdan vergi levhaları aldıktan
itibaren 5 yıl süreyle muaf tutulması sağlanarak mesleğe yeni başlamış avukatların
karşılaştıkları ağır ekonomik yüklerinin hakkaniyete uygun bir şekilde azaltılması
amaçlanmaktadır.

MADDE 2 - Yürürlük maddesidir.

MADDE 3 - Yürütme maddesidir.
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GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine (a) alt bendinden önce gelmek üzere
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Avukatların vergi levhalarını aldıkları tarihten itibaren 5 yıl hariç olmak üzere
avukatlar tarafından iş yeri olarak kiralanan avukatlık büroları'^

MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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