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DAĞITIM YERLERİNE
İlgi

: a) 29/01/2018 tarih ve 90951161 / 869 - 05/64 -E.52/338 sayılı yazı.
b) 26/01/2018 tarihli ve 54239929/719-136/939 sayılı yazı.
c) 22/01/2018 tarihli ve B.M. 2018/1349 sayılı yazı.

Başsavcılığınızın ilgi (c) sayılı yazısına binaen, Strateji Geliştirme Başkanlığının ilgi
(a) sayılı yazısı ekinde sunulan; uzlaştırmacılar tarafından yapılan masrafların gelir ve damga
vergisine tabi olup olmadığı ve uzlaştırma görevi ifa eden avukatların yapılan uzlaştırma
işlemleri sonucunda serbest meslek makbuzu düzenlemelerinin gerekip gerekmediği
hususlarında Başsavcılığınıza görüş bildirilmesi ile verilecek görüşün, UYAP ekranlarında
yapılabilecek değişikliğe esas olmak üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bildirilmesi
talebini içeren, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının ilgi (b) sayılı yazısı ve eki incelendi.
Bilindiği üzere;
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun,
“Uzlaştırma” kenar başlıklı 253 üncü maddesinde; “(Değişik: 6/12/2006-5560/24 md.)
(1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel
hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur:
a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar.
b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),
2. Taksirle yaralama (madde 89),
3. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Tehdit (madde 106, birinci fıkra),
4. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),
5. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Hırsızlık (madde 141),
6. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Dolandırıcılık (madde 157),
7. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),
8. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin
açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239),
suçları.
c) (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya
özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst
sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar.
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(2) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer
kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık
hüküm bulunması gerekir.
(3) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa
karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez. (Ek cümle: 26/6/2009 - 5918/8 md.) Uzlaştırma
kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması
hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz.
(4) Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması ve kamu davası açılması için
yeterli şüphenin bulunması hâlinde, dosya uzlaştırma bürosuna gönderilir. Büro tarafından
görevlendirilen uzlaştırmacı, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde
bulunur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde, uzlaşma
teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifini açıklamalı tebligat veya
istinabe yoluyla da yapabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma
teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi
reddetmiş sayılır.
(5) Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı
kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları anlatılır.
(6) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste
bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene,
şüpheliye veya bunların kanunî temsilcisine ulaşılamaması halinde, uzlaştırma yoluna
gidilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır.
(7) Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan
dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin
uzlaşmayı kabul etmesi gerekir.
(8) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma konusu
suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir.
(9) (Mülga: 24/11/2016-6763/34 md.)
(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile reddi sebepleri,
uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulur.
(11) Görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet
savcısınca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir. Uzlaştırma bürosu uzlaştırmacıya,
soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır.
(12) Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren
en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Uzlaştırma bürosu bu süreyi en
çok yirmi gün daha uzatabilir.
(13) Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma müzakerelerine
şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli,
mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere
katılmaktan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.
(14) Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak
Cumhuriyet savcısıyla görüşebilir; Cumhuriyet savcısı, uzlaştırmacıya talimat verebilir.
(15) Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı, bir rapor hazırlayarak kendisine
verilen belge örnekleriyle birlikte uzlaştırma bürosuna verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi
halinde, tarafların imzalarını da içeren raporda, ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı olarak açıklanır.
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(Ek cümle: 24/11/2016-6763/34 md.) Uzlaştırma bürosu soruşturma dosyasını, raporu ve
varsa yazılı anlaşmayı Cumhuriyet savcısına gönderir.
(16) Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar
gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar
Cumhuriyet savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler.
(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine dayandığını ve
edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına alarak
soruşturma dosyasında muhafaza eder.
(18) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez.
(19) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi halinde,
hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe
bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki şartlar
aranmaksızın, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir.
Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından
sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü
fıkrasındaki şart aranmaksızın, kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağlanması halinde,
soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat
edilmiş sayılır. Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi,
9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam
mahiyetini haiz belgelerden sayılır.
(20) Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhangi bir soruşturma
ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz.
(21) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde
bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç,
uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek uzlaştırma bürosuna verdiği tarihe kadar dava
zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez.
(22) (Değişik birinci cümle: 24/11/2016-6763/34 md.) Uzlaştırmacıya Adalet
Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre ücret ödenir. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer
uzlaştırma giderleri, yargılama giderlerinden sayılır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu
giderler Devlet Hazinesi tarafından karşılanır.
(23) Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda öngörülen
kanun yollarına başvurulabilir.
(24) (Değişik: 24/11/2016-6763/34 md.) Her Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde
uzlaştırma bürosu kurulur ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı ile personel görevlendirilir.
Uzlaştırmacılar, avukatların veya hukuk öğrenimi görmüş kişilerin yer aldığı, Adalet
Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden görevlendirilir. Uzlaştırmacı,
hazırladığı raporu, tutanakları ve varsa yazılı anlaşmayı büroya gönderir. Uzlaştırma süreci
sonunda soruşturma dosyaları, uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları tarafından
sonuçlandırılır.
(25) (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.)Uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev
ve sorumlulukları, denetimi, eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşların nitelikleri ve
denetimleri ile uzlaştırmacı sicili, uzlaştırmacılar ve eğitim kurumlarının listelerinin
düzenlenmesi, Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde kurulan uzlaştırma bürolarının çalışma
usul ve esasları, uzlaştırma teklifi ile müzakere usulü, uzlaştırma anlaşması ve raporda yer
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alacak konular ile uygulamaya dair diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Adalet
Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."
“Mahkeme tarafından uzlaştırma” kenar başlıklı 254 üncü maddesinde; “(Değişik:
6/12/2006-5560/25 md.)
(1) Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında
olduğunun anlaşılması halinde, kovuşturma dosyası, uzlaştırma işlemlerinin 253 üncü
maddede belirtilen esas ve usûle göre yerine getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilir.
(2) Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini
def’aten yerine getirmesi halinde, davanın düşmesine karar verir. Edimin yerine getirilmesinin
ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde; sanık hakkında,
231 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilir. Geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez. Hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde,
mahkeme tarafından, 231 inci maddenin onbirinci fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hüküm
açıklanır.”
“Birden çok fail bulunması hâlinde uzlaşma” kenar başlıklı 255 inci maddesinde; “(1)
Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda,
ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır.”
213 sayılı Vergi Usul Kanununun;
"Makbuz mecburiyeti" kenar başlıklı 236 ncı maddesinde; " Serbest meslek erbabı,
mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim
etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak
mecburiyetindedir."
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;
"Serbest meslek kazancının tesbiti" kenar başlıklı 67 nci maddesinin birinci fıkrasında;
" Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak
tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen
menfaatlerden bu faaliyet dolayısiyle yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır."
05/08/2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin;
“Uzlaştırmacı ücreti” kenar başlıklı 36 ncı maddesinde; “ (1) Uzlaştırmacıya her yıl
Adalet Bakanlığınca hazırlanan Tarifeye göre ücret ödenir.
(2) Uzlaştırmacı ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan
zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını
değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı,
uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak tarifedeki alt ve üst sınırlar arasında
belirlenir.
(3) Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırmacı ücreti bu
kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir.”
“Uzlaştırmacı ücretinin ödenmesi” kenar başlıklı 37 nci maddesinde; “ (1)
Görevlendirilen uzlaştırmacıya belirlenen ücret uzlaştırma sonunda düzenlenecek raporun
ibrazından sonra makul süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf
kararı ile ödenir.
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(2) Uzlaştırmacı ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte
yürürlükte olan Tarife esas alınır.”
“Uzlaştırmacı giderleri” kenar başlıklı 38 inci maddesinde; “ (1) Uzlaştırmacı
tarafından zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere yapılan masraflar, ilgili yıl Uzlaştırmacı
Asgari Ücret Tarifesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt
bendinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde ayrıca ödenir.
(2) Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargılama giderlerinden sayılır ve
bu giderler ilgili ödenekten karşılanır.
(3) Uzlaştırmanın gerçekleşmemesi hâlinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma
giderleri hakkında Kanunun yargılama giderlerine ilişkin hükümleri uygulanır.
(4) Uzlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri
Devlet Hazinesi tarafından karşılanır.
(5) Uzlaştırmacının çalışması karşılığında ücret talep etmediği hâllerde bu madde
hükümleri uygulanmaz.”
05/01/2018 tarihli ve 30292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgarî Ücret Tarifesi’nin;
“Uzlaştırma ücretinin ödenmesi” kenar başlıklı 5 inci maddesinde; “ (1)
Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz
sonuçlanması hâlinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü hâlinde ise
uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makûl süre içinde
uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.”
“Uzlaştırmacı giderleri” kenar başlıklı 6 ncı maddesinde; “ (1) Uzlaştırmacı tarafından
zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere yapılan masraflar, bu Tarifenin 8 inci maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen miktarın alt sınırını
geçmeyecek şekilde ayrıca ödenir.”
Hükümleri yer almaktadır.
Görüldüğü üzere uzlaştırmacılara ödenecek ücret ve ücretin ödenmesi hususunda Ceza
Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 36 ve devamı maddelerinde düzenlemeler ihdas
edilmiş; uzlaştırmacı ücretinin tarifedeki alt ve üst sınırlar arasında belirleneceği belirtilerek,
Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesine atıf yapılmıştır. Anılan Yönetmeliğin 37 nci maddesinin
birinci fıkrasında da uzlaştırmacı ücretinin ödenmesi usûlü belirtilmiş olup; görevlendirilen
uzlaştırmacıya belirlenen ücretin uzlaştırma sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra
makul süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile
ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
2018 yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi ise 05/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmiş
olup, Tarifede; Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma
makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine
ilişkin usûl ve esaslar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Uzlaştırmacı ücreti; uzlaştırma bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından
görevlendirilen uzlaştırmacının, uzlaştırma süreci boyunca, uzlaştırmacı sıfatıyla ifa ettiği
hizmet ve gösterdiği gayret sonucu almayı hak ettiği ücrettir. Uzlaştırmacı giderleri ise;
uzlaştırmacı tarafından zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere yapılan masraflardır.
Diğer yandan serbest meslek makbuzu; serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri
karşılığında yaptığı tahsilatlar için düzenlediği bir belgedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
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"Makbuz mecburiyeti" kenar başlıklı 236 ncı maddesinde de serbest meslek erbabının,
mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim
etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşterinin de bu makbuzu istemek ve almak
mecburiyetinde olduğu belirtilmiştir. Bu anlamda avukat, serbest meslek erbabı olarak
mesleki faaliyetine ilişkin her türlü tahsilatı için serbest meslek makbuzu düzenlemek
durumundadır.
Öte yandan Yönetmeliğin "Tanımlar" kenar başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l)
bendine göre uzlaştırmacı; şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki
uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat
veya hukuk öğrenimi görmüş kişiyi ifade etmektedir. Uzlaştırmacı olarak görevlendirilen kişi,
uzlaştırma sürecinde, uzlaştırma iş ve işlemleriyle ilgili olarak diğer mesleki sıfatlarından
arınmakta olup, bu görev süresince uzlaştırma işlemlerinin ifası kapsamında, uzlaştırmacı
sıfatını haiz olmaktadır. Süreç sonunda hak kazandığı ücret ise; uzlaştırmacının asıl mesleki
faaliyeti ile ilgili olmayıp, süreç boyunca uzlaştırmacı sıfatıyla yürüttüğü işlemler karşılığında
hak ettiği ücret olmaktadır. Bu bakımdan uzlaştırmacı olarak görev yapan avukatların
uzlaştırmacı sıfatıyla yürüttüğü işlem ve ifa ettiği hizmet bakımından hukuk öğrenimi görmüş
uzlaştırmacılardan herhangi bir farkları bulunmamaktadır.
Diğer yandan Yönetmeliğin “Uzlaştırmacı giderleri” kenar başlıklı 38 inci maddesinin
birinci fıkrasına göre uzlaştırmacı tarafından zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere yapılan
masrafların, ilgili yıl Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesinin 8 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek
şekilde ayrıca ödeneceği düzenlenmiş, "Uzlaştırma raporu" kenar başlıklı 18 ve 25 inci
maddelerinin
birinci
fıkralarında
da;
uzlaştırmacının,
uzlaştırma
işlemlerini
sonuçlandırdığında Uzlaştırma Raporu Örneği’ne uygun, tarafların edimlerini ayrı ayrı, şüphe
ve tereddüte yer vermeyecek ve mümkünse sıra numarası içerecek şekilde taraf sayısından bir
fazla olarak hazırladığı raporu, kendisine verilen belge örneklerini ve varsa yapmış olduğu
masrafları gösteren belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyanı UYAP’ta
düzenlenecek tutanak ile uzlaştırma bürosuna teslim edeceği belirtilmiştir.
Görüldüğü üzere, uzlaştırmacı olarak görev yapan avukatların Yönetmelikte ve
Tarife’de uzlaştırmacı ücreti ve/veya uzlaştırmacı giderleri için serbest meslek makbuzu
düzenleyeceklerine dair bir zorunluluk getirilmemiştir. Yönetmeliğin "Uzlaştırma raporu"
kenar başlıklı 18 ve 25 inci maddelerinin birinci fıkralarında da; uzlaştırmacının yapmış
olduğu masraflar için serbest meslek makbuzu düzenleyeceklerine dair bir yükümlülük
öngörülmemiş, söz konusu masraflara ilişkin bu masrafları gösteren belge, gider pusulası veya
rayice uygun yazılı beyanı UYAP’ta düzenlenecek tutanak ile uzlaştırma bürosuna teslim
edeceği belirtilmiştir. Keza masraflar; gelir olmaması sebebiyle gelir vergisi matrahına,
verilen hizmetin karşılığı olmaması sebebiyle de KDV matrahına dahil değildir. Bu nedenle
bahse konu masraflar için uzlaştırmacının serbest meslek makbuzu düzenlemek suretiyle
vergiye tabi olmaması gereken bir tutarı vergilemesi de beklenemez.
Bu itibarla;
Uzlaştırmacı olarak görev yapan avukatların, uzlaştırmacı ücreti ve/veya giderlerinin
tahsiline hak kazanabilmeleri için serbest meslek makbuzu düzenlemelerinin zorunlu olmadığı
değerlendirilmektedir.
Bilgilerine rica ederim.
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