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A) Gündem Dışı Konuşmalar 502 
1. — Urfa Milletvekili Veci'hi Ataklı'nın, 

^görevden alınan bazı devlet memurlarının du
rumlarının yeniden gözden geçirilmesi ve Av
rupa Konseyi üyelerinin cezaevlerini ziyaret
leri hakkında gündem dışı konuşması. 502:504 

B) Tezkereler ve Önergeler 504 
1. — Pakistan'a gidecek olan Başbakan 

Turgut özal'a Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/398) 504 

2. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu'na Devlet Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/399) 504 

3. — Başbakan Turgut özal'ın Pakistan'a 
bir 'heyetle yapacağı resmî ziyarete katılacak 
milletvekillerine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/398) 

4. — ölüm cezasına mahkûm edilen Ha
run .Kartal, Aslan Tayfun özkök, Ahmet Fa
zıl Ercüment Özdemir, Aslan Şener Yıldırım, 
Sadettin Güven ve Baki Altın haklarındaki 
dava dosyasının geri verilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi (3/401) 

5. — ölüm cezasına mahkûm edilen Ke
nan Doğan ve Mustafa özdemir hakkındaki 
dava dosyasının geri verilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi. (3/402) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'm, 

inşasından vazgeçilen Kars Şeker Fabrika
sına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/58) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver* 
in, Bakanın özel müşavirine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi. <6/59) 
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Sayfa 
3. — tstaribul Milletvekili Sabit Batumlu' 

nun, resmî araçların maksat dışı kullanıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi <6/60) 505 

4. — istanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, tutuklanan bir işadamına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/61) 505 

5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abaeı-
gil'in, bazı kurumlara ait gayrimenkullerin 
kiralarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/62) 505 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 506 

1. •— tstaribul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında
ki Yasaya 11.10.1983 Gün ve 2912 Sayılı 
Yasa ile Eklenen Geçici Maddede Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin Yasa Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/57) (S. Sayısı : 41) 506 

2. — Türk Vatandaşları Hakkında Yaban
cı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar 
Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen 
Ceza Mahkûmiyetlerinin infazına Dair Ka-

Sayfa 
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/473) i(S. Sayısı : 42) 506:509 

3. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
20.1.1983 Tarihli ve 54 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 54 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hüküm
leri ile 1136 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair 79 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/474, 3/387) {S. Sayısı : 43) 509:521 

4. — 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı Be
lediyelere ve II Özel İdarelerine Genel Bütçe 
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu. (1/476) (S. Sayısı : 45) 521 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu 3.5.1984 Perşembe günü 
saat 15.00'te açıldı. 

izmir Milletvekili Rüştü Şardağ, Ermeni teröriz
mine karşı dost ve müttefik ülkelerin tutumu ve Hü
kümetçe alınması gereken tetbirler konusunda. 

Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzel, Anıtkabir 
karşısında kurulmak istenen Bahçelievler Pazarı hak
kında ve, 

Bursa Milletvekili ilhan Aşkın da; İran'a yapılan 
ziyaret ve İran ile ilişkilerimiz üzerinde; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan ba

ğımsız üyeliğe Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar 
Sadıklar seçildi. 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, inşasından 
vazgeçilen Kars Şeker Fabrikasına ilişkin Sanayi ve. 
icaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58), ilgili 
bakan Genel Kurulda hazır bulunmadığından erte
lendi. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 
Kanun Tasarısı (1/230; 3/89; 1/231, 3/90; 1/232, 
3/91; 1/233 3/92; 1/234, 3/93; 1/235, 3/94; 1/236, 
3/95; 1/237, 3/96; 1/238, 3/97; 1/239, 3/98; 1/240, 
3/99; 1/241, 3/100; 1/242, 3/353; 1/243, 3/101) (S. Sa
yısı : 38) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak tümü 
açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda kabul 
edildiği açıklandı. 
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8.5.1984 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak üze
re birleşime saat 16.00'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli İçel 

Cemal Özbilen Durmuş Fikri Sağlar 

II. — GELEN 

7.5.1984 

Tasarılar 
1. — 22.11.1934 Tarihli ve 2644 sayılı Tapu Ka

nununun 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/483) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1984) 

2. — 2953 sayılı 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu ve 
Bu Kanuna Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/484) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) '(Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1984) 

Teklifler 
1. — Ankara Milletvekili Eşref Akıncı ve De

nizli Milletvekili İsmail Şengün'ün; 5434 sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa 1377 sayılı Kanunla Ekle
nen Geçici 1 inci Maddenin (a) Bendine Bir Fık
ra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/76) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.5.1984) 

2. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni- Sağesen ve 
Tokat Milletvekili Metin Gürdere'nin; 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununun 19 uncu Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/77) (Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 4.5.1984) 

3. — Muş Milletvekili Atillâ Sin'in; 13.10.1983 
Tarihli ve 2918 Numaralı Karayolları Trafik Kanu
nunun 3 üncü Maddesindeki İki Tanımın Değiştiril-

Tasarı 
1. — Emniyet Genel Müdürlüğü İçin Kadro İh

dası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/485) 
(İçişleri;.Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 8.5.1984) 

KÂĞITLAR 

mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/78) (İçişleri; Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1984) 

4. — Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener'in; 
18.5.1955 Tarihli ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kira
ları Hakkında Kanuna 11.10.1983 tarih ve 2912 sayılı 
Kanunla Eklenen Geçici Maddenin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi (2/79) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.5.1984) 

Raporlar 
1. — 2.2.1981 Tarihli ve 2380 sayılı Belediyelere 

ve 11 özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerin
den Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/476) (S. Sayısı : 45) (Dağıtma 
tarihi : 4,5.1984) (GÜNDEME) 

2, — Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın; Türk 
Kanunu Medenisine Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/62) (S. Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7.5.1984) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te

lefon santralı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/^8) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.5.1984) 

Rapor 
1. — Selçuk Üniversitesinin 1977, 1978, 1979, 

1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildi
rimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/430, 

Pazartesi 

8.5.1984 Sah 
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3/190; 1/431, 3/377; 1/432, 3/378; 1/433, 3/379; 1/434, 
3/380; 1/435, 3/191) (S. Sayısı : 44) (Dağıtma tarihi : 
8.5.1984) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, tütün 

üreticisine ve yabancı sigara ithaline ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.5.1984) 

2. — Kars Milletvekili Aziz Kaygısız'ın, İğdır 
Entegre İplik Dokuma Mensucat Fabrikasının yapı
mına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/70) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.5.1984) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 
nin, TIR güzergâhları ve transit taşımacılığa ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/71) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.5.1984) 

>• • •« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekilİ Abdulhalim Araş 
DİYAN ÜYELERt; Yavuz Köymen (Giresun), Saffet Sakarya (Çankırı) 

BAŞKAN — Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin 62 nci Birleşimini açıyorum. 

İM. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Artvin Milletvekili Hüseyin Şen'e kadar yok

lama yapıldı) 

İBAŞjKAN — Yeterli çoğunluğumuz vardır. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Muhalefetin ço

ğunluğu var, iktidarın çoğunluğu yok. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

/ , Ur/a Milletvekili Vecihi Atakh'nın, görev
den alınan bazı devlet memurlarının durumlarının 
yeniden gözden geçirilmesi ve Avrupa Konseyi üye
lerinin cezaevlerini ziyaretleri hakkında gündem dı
şı konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce gündem 
dışı konuşma talebi vardır. 

Sayın Vecihi Ataklı buradalar mı? 
VECİHİ ATAKLI (Urfa) —, Buradayım. 
BAŞKAN — Sayın Vecihi Ataklı'nın, görevden 

alınan bazı devlet memurlarının durumlarının göz
den geçirilmesi ve Avrupa Konseyi üyelerinin ceza
evlerini ziyaretleriyle ilgili görüşlerini arz etmek ve 
Hükümetten bu yolda bazı dileklerde bulunmak üze
re gündem dışı söz takibi vardır, kendilerine söz ve
riyorum. 

Buyurun,. Sayın Ataklı, süreniz 5 dakikadır. 
VECİHİ ATAKLI (Urfa) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; yurdumuzun jeopolitik konumu, 
özellikle Ortadoğu ile Avrupa arasında köprü duru
munda bulunuşu, asırlardan beri milletlerin dikkat
lerini Anadolu üzerine toplamıştır. Tarih boyunca 
Türkiye üzerine oynanan oyunlar içinde, anarşist ve 
terörist hareketlerin kökeninde süper güçler tarafın
dan Ortadoğu'da güçlü ve istikrarlı bir Türkiye'nin 
istenmediği gerçeği yatmaktadır. 

Şimdi hepimizin görevi, 12 Eylül öncesi olayları 
asla unutmadan, vatandaşlar arasında kardeşlik ve 
dostluğu pekiştirmek, haksızlıklar varsa bunları gi
dermek, parçalanmış aileleri 'birleştirmek ve Milleti
mizi, Devletimizin çevresinde yıkılmaz bir kale gibi 
/bütünleştirmektir Anayasada ifadesini bulan sos
yal hukuk devleti özelliğinin temelinde de by bütün
leşme ruhu yatmaktadır. 
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Hepinizin bildiği gibi 1402 sayılı Yasa ile işlerin- I 
den uzaklaştırılan veya eşinden ayrı yerlere ve sta- I 
tüsüne uymayan görevlere tayin edilmek suretiyle I 
istifa etmek mecburiyetinde bırakılan, çoğunluğu öğ
retmen olmak üzere, birçok devlet memuru vardır. 
Ömrünün en güzel yıllarını devlet hizmetine,vermiş I 
kimseler, hukukî ve ciddî bir delile dahi dayandırıl- I 
mayan bir ihbar üzerine, birtakım varsayımlarla ve I 
özellikle suçu sabit olmadan görevden uzaklaştırılmış I 
ve ailece bir yaşam savaşına itilmiş ise, bu insanların I 
haklannı aramak elbette bu parlamentonun görevi I 
olacaktır., I 

Demokratik düzenin bütün kurallarının işlemeye I 
'başladığı bu dönemde, Sayın Hükümetimiz yapılan I 
bazı işlemleri yeniden incelemeli ve herkesin duru- I 
mu aydınlığa kavuşmalıdır. Eğer kir devlet memuru, 
hangi mevkide olursa olsun, görevini kötüye kullan
mışsa ve bir suç işlemişse, eylemi mevcut delillerle I 
belgelenerek idarî ve hukukî yönden yasal işlemler 
yapılmalı ve bu kişilerin suçlu olup olmadığına öz- I 
gür (mahkemeler karar vermelidir. I 

li2 Eylül sonrası ıbu yönde uygulamalardan dolayı I 
vaki yakınmalar ve dileklerin, zamanm yönetimi ta- I 
rafından da olumlu kaj-şılandığını ve bu durumda I 
olanların dosyalarının bir daha incelenmesi için ilgi- I 
İllere direktif verildiği duyulmuş; fakat ne ölçüde I 
uygulanabildiği meçhul kalmıştır. I 

Devletle olan münasebetlerinde vatandaşların her I 
türlü beyanlarına inandıklarını ve güvendiklerini sık I 
silk tekrar eden Sayın Başbakanımız, eğer bu rnıünev- I 
ver tabakanın beyanlarına güvenmiyorlarsa, en azın- I 
dan süratle bunlara yargı yollarının açık tutulması I 
sağlanmalıdır. Aksi takdirde bu devletin çarkını dön- I 
düren ve bugünkü ekonomik uygulamaların yükünü I 
taşımaktan âciz kalan fedakâr memurlarımızda ça- I 
lışma şevkini ve hizmet aşkını söndürürüz. Böylece, I 
çok büyük bir vebalin altına gireriz. I 

Şimdi yine parlamentoyu çok yakından ilgilendi- I 
ren bir konuya daha dokunacağım. I 

Hatırlayacaksınız, bazı illerden sıkıyönetimin kal- I 
dırılması ile ilgili Hükümet tasarısı görüşülürken, ce- I 
zaevlerindeki uygulamalarla ilgili bir konuşma ya- I 
parak Hükümetin dikkatini çekmiş ve bu konu üze- I 
rine eğilmesini temenni etmiştim. I 

Olayları »tek yönlü görmek ve muhalefetten gelen I 
her teklifin arkasında bir maksat aramak, 1'2 Eylül I 
Öncesi yozlaşan demokrasinin kurtulamadığımız bir I 
hastalığı olsa gerek. Zira bugün yabancılara cezaevi I 
kapılarını açan bu zihniyet, bir milletvekilinin tek- I 
lifini nazarı itibara almaımıştır. | 

— 503 
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Aslında biz, Devletimizin ve Milletimizin men
faatlerini, parlamenter demokratik rejimin itibarını 
ve faziletini göz önünde tutarak ve özellikle bazı 
millî değerlerimizin yıpratılmasının önlenmesini de 
düşünerek, böyle bir temennide bulunmuştuk. 

Normal parlamenter düzene geçilen bir dönemde, 
binlerce aileyi ilgilendiren, içinde bir af talebi bile 
bulunmayan bu şikâyet ve yakınmalara özellikle 
Parlamento el koymalı ve kendisine düşen görevi 
yapmalıydı. 

IBu şikâyet ve yakınmalar içinde elbette doğru ol
ma ihtimali olanlar bulunabilir. Resmî görevlilere 
ve yabancı parlamenterlere hakikati söylemekten çe
kinen aileler ve tutuklular, kendi parlamenterlerine 
rahatça ve korkusuzca, belki de birtakım deliller ve
rerek dertlerini anlatabilir ve yerinde yapılacak araş
tırmaya yardımcı olabilirlerdi, 

Meselelere Parlamento ve Hükümetimiz zamanın
da eğilmediği için fısıltı gazetesi yurt içinde ve yurt 
dışında olayları çarpıtarak ve abartarak yayma im
kânını bulmuş ve bu arada bazı millî değerlerimi
zin zedelenmesine sebebiyet verilmiştir. Bunun gü
nahı Hükümetin ve iktidar partisinindir. 

ISon .günlerde, bu ihtiyacı duyan Anavatanlı 3.' 
sayın nıillletvekilimizin, cezaevlerinin durumu ve iş
kence 'iddialarının yerinde incelenmesi için komis
yon kurulması istemi, Adalet Komisyonu Başkanı
nın 4 Mayıs 1984 günlü gazetelerde çıkan son dere
ce düşündürücü ve hüzün verici beyanatıyla işleme 
konulmamıştır. Bu konuda son derece çekingen dav
ranan Hükümetin birden bire bu kapıları yabana 
parlamenterlere açmasının ve Sayın Adalet Komis
yonu Başkanının, bu ziyareti yapan şahısların ifade
leriyle, «amaç hasıl olmuştur» diyebilmesinin değer
lendirilmesini Yüce Meclisin takdirlerine sunuyo
rum. Yabancılara böyle bir fırsat verilirken, Türk 
parlamenterlerine böyle bir imkân tanımayan bir zih
niyeti de şiddetle kınıyorum. Türk kamuoyu yaban
cıların değil kendisinin temsilcisi olan parlamenter
lerin yapacağı incelemeyi 'beklemekte ve özgürlüğü
müzle bağdaşmayan bu tür davranışlardan rahatsız 
olmaktadır. (HP sıralarından alkışlar) Parlamentoda 
oluşturulacak bir komisyonun gerekli araştırmaları 
yapmak üzere vakit geçirilmeden görevlendirilmesi 
ve düzenlenecek raporun Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bilgisine sunulması, bu konuda devam eden 
iç ve dış istismarları kökünden önleyecek ve Milleti
mizi de huzura kavuşturacaktır. Bu vesileyle Devle
timizin tarihin derinliklerinden gelen köklü bir hu-
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kukun üstünlüğü kavramına bağlı 'bir hukuk devle
ti, olduğu gerçeği de bütün açıklığıyla bir defa da
ha gözler önüne serilecektir. 

Hükümetimizin ve Yüce Meclisin bu imkânı de
ğerlendirerek harekete geçmesini gönülden diliyor 
ve saygılar sunuyorum. ıflHP. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Pakistan'a gidecek olan Başbakan Turgut 
Özat'a Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/398) 

(BAŞKAN —• Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin sunuşlar kısmında Cumhurbaşkanlığı 

tezkereleri vardır; ayrı ayrı okutup bilgilerinize su
nacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Resmî bir ziyarette bulunmak üzere 1 1 - 1 4 Ma

yıs 1984 tarihleri arasında Pakistan'a gidecek olan 
Başbakan Turgut özal'ın dönüşüne kadar; Başba
kanlığa, Devlet Bakanı (Kâzım Oksay'ın vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uyigun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı 
Vahit Halef oğlu'na Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz' 
m vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/399) 

BAŞKAN —• Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük İMillet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 74 üncü 
toplantısına katılmak ve Avrupa Konseyi Danışma 
Meclisi 316/1 inci dönem toplantıları sırasında ge
rekli temaslarda bulunmak üzere 7-11 Mayıs 1984 
tarihleri arasında Fransa'ya gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar; Dışiş
leri Bakanlığına Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — ©ilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Başbakan Turgut Özal'm Pakistan'a bir he

yetle yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekille
rine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/398) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup 
oylarınıza arz edeceğim: 

Türkiye Büyük İMillet Meclisi Başkanlığına 
Bir heyetle birlikte 11-14 Mayıs 1984 tarihleri ara

sında Pakistan'a yapacağım resmî ziyarete, ekli liste
de adları yazılı parllamenterlerimizin de katılması 
düşünülmektedir. 

Uygun görüldüğü takdirde, Anayasamızın 82 nci 
maddesine göre alınacak kararın gönderilmesini arz 
ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

Liste : 
Mustafa Rüştü Taşar (Gaziantep Milletvekili) 
Ayhan Fırat (Malatya Milletvekili) 
Ahmet Karayeli (Tekirdağ Milletvekili) 
Aziz Bülent Öncel (Urfa Milletvekili) 
BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Tezkere ve muhtevi
yatı kabul edilmiştir. 

4. — ölüm cezasına mahkûm edilen Harun Kar
tal, Aslan Tayfun Özkök, Ahmet Fazıl Ercüment 
özdemir, Aslan Şener Yıldırım, Sadettin Güven ve 
Baki Altın haklarındaki dava dosyasının geri veril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/401) 

BAŞKAN — Sunuşlar kısmında Başbakanlığın 
iki tezkeresi daha var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 29.3.1984 gün ve 19-301-06509 sayılı yazı

mız. 
Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs suç-

çundan ölüm cezasına mahkûm edilen Harun Kartal 
Aslan Tayfun Özkök, Ahmet Fazıl Ercüment Özde-
mlr, Aslan Şener Yıldırım, Saadettin Güven ve Ba
ki Altın haklarındaki dava dosyası ile yazımız ekin
de gereği yapılmak üzere sunulmuştu. 

Hükümlülerden Ahmet Fazıl Ercüment Özde
mir, Aslan Tayfun özkök, Aslan Şener Yıldırım, 
Saadettin Güven ve Baki Altın'ın vekilleri yargıla
manın yenilenmesi talebinde bulunduklarından dava 
dosyasının Millî Savunma Bakanlığına tevdi edilmek 
üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

ıBAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan 
dosya geri verilmiştir. 
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5. — Ö/wm cezasına mahkûm edilen Kenan Do
ğan ve Mustafa özdemir hakkındaki dava dosyası
nın geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/402) 

BAŞKAN — iDiğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük M illet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 3.4.1984 ıgün ve 19-301-06672 sayüı yazı
mız.! 

T. C. K.'nun 146 ncı maddesini ihlal suçundan 
ölüm cezasına mahkûm edilen Kenan Doğan ve 
Mustafa Özdemir haklarındaki dava dosyası ilgi 
yazımız ekinde gereği yapılmak üzere sunulmuştu. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, inşasın
dan vazgeçilen Kars Şeker Fabrikasına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

BAŞKAN — Şimdi gündemin «Sözlü Sorular» 
kısmına geçiyoruz. 

Sözlü Soruların 1 inci sırasında, Kars Milletve
kili Ömer Kuşhan'ın, inşasından vazgeçilen Kars1 

Şeker Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi var. 

Sayın ömerKuşihan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Baka
nın özel müşavirine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Bakanın özel müşavirine ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi 'bulunmaktadır. 

Sayın Cüneyt Canver görevli. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

resmî araçların maksat dışı kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/60) 

Adana Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı As
kerî 'Mahkemesince görülmekte olan bir başka dava 
sırasında, Kenan Doğan ve Mustafa özdemir'e ait 
dava dosyasındaki ilgili delillerin suretlerine iihtiyaç 
duyulması sebebiyle, hükümlülere ait dava dosyası
nın Millî Savunma Bakanlığına tevdi edilmek üzere 
Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan 
dosya geri verilmiştir. 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sabit Batum
lu'nun, resmî araçların maksat dışı kullanıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesine ge
çiyoruz. 

Sayın Sabit IBatumlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
tutuklanan bir işadamına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/61) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sabit Batum
lu'nun, tutuklanan bir işadamına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Sabit IBatumlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek ilgili balkan?.. Yok. 
SözHü soru önergesi ertelenmiştir. 

5. —.Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgU'in, 
bazı kurumlara ait gayrimenkullerin kiralarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, bazı kurumlara ait gayrimenkullerin kirala
rına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu... 

Sayın Davut Abacıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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VL — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 6570 
Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Yasaya 
11.10.1983 Gün ve 2912 Sayılı Yasa ile Eklenen Ge
çici Maddede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/57) (S. Sa
yısı : 41) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin «Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler» kısmına geçiyoruz., 

1 inci sıradaki 41 sıra sayılı, Istaöbul. Milletveki
li Reşit Ülker'in, 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları 
Hakkındaki Yasaya 11.10.1983 Gün ve 2912 Sayılı 
Yasa ile Eklenen Geçici Maddede Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Yasa Teklifinin görüşmesine baş
lıyoruz; ancak İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre 
Komisyonun geri alma Tezkeresi vardır, okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumu?: İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında
ki Yasaya 11.10.1983 Gün ve 2912 Sayılı Yasa İle 
Eklenen Geçici Maddede Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Yasa Teklifinin İçtüzüğün 89 uncu Madde
si gereğince bir kez daha görüşülmek üzere Komis
yonumuza geri verilmesine karar verilmiştir. 

Gereğini arz ederim. Saygılarımla. 
Adalet Komisyonu Başkam 

Ali Dizdaroğlu 

IBAŞKAN — Adı geçen teklifi, İçtüzüğün 89 un
cu maddesine göre, oylamasız bir defaya mahsus ol
mak üzere Komisyona veriyoruz. 

2. — Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ül
ke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk 
Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin 
İnfazına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1)473) (S. Sayısı: 42) (1) 

BAŞKAN — İkinci sırada, Türk Vatandaşları 
Hakkında Yabancı 'Ülke Mahkemelerinden ve Ya
bancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen 
Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair (Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporunun müzakere
sine geçiyoruz. 

(1) 42 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Komisyon ve Hükümet buradalar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza arz ediyorum: Komisyon raporunun okun
masını kabul edenler... Etmeyenler... Okunmaması 
kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde Milliyetçi De
mokrasi Partisi Grubu adına Sayın Ayhan Çetin ko
nuşacaktır. 

İBuyurun Sayın Çetin. (MJDP sıralarından alkış
lar). 

MDP GRUBU ADINA ALİ AYHAN ÇETİN 
(Çorum) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekille
ri; Türk vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mah-, 
kemelerinden ve yabancılar Hakkında Türk Mahke-
lerinden verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına 
Dair Kanun Tasarısı hakkında MDP Grubunun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, kanun tasa
rısı gerek milletlerarası ve gerekse insanî açıdan çağ
daş hükümler ihtiva etmektedir. Bu tip kanunlarla, 
Türkiye dışındaki ülkelerde hükümlü durumuna dü
şen vatandaşlarımızın cezaları Türkiye'de infaz edi
lebilecek ve cezanın ıslah gayesinin gerçekleşme ora
nı artmış olacaktır. Bu durumdaki hükümlü vatan
daşlarımız cezanın infazını takiben, kısa yoldan ve 
kolaylıkla toplumumuza katılma hakkına sahip ola
bileceklerdir. . Bu kanunun uygulanmasında, forma
lite fazlalığının sebep olacağı gecikmelerin ve mağ
duriyetlerin önlenmesi için, ilgili bakanlıkça gerekli 
tedbirlerin alınacağına inanıyoruz ve bekliyoruz. 

Ayrıca, kanun uygulaması öncesinde büyükelçi
liklerimiz vasıtasıyla yurt dışındaki hükümlü va
tandaşlarımızın ülkeler ve sayılar itibariyle dökümü
nün çıkartılmasının ve hükümlülerimizin bu kanun
dan yararlanma yönünde talepte bulunmakta güçlük 
çekme ihtimallerinin önlenmesi için büyükelçilik ve 
konsolosluklarımıza gerekli talimatların verilmesi
nin gerektiğine inanıyoruz. Hatta, elçiliklerimizin o 
ülkede bulunan hükümlü vatandaşlarımızı tespit ede
rek müracaatlarını sağlamakla yükümlü olmalarının 
daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Netice olarak, tasarıyı olumlu bulduğumuzu ve 
grup adına kabul oyu kullanacağımızı arz eder, say
gılar sunarım. (MDP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Tasarı üzerinde başka söz isteyen 
var mı? Yoktur. 
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Tasarının tümü üzerindeki (görüşmeler tamamlan
mıştır, 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mah
kemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahke
melerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazı

na Dair Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanunda, Türk vatandaşları 

hakkında yabancı devlet mahkemelerinden verilen 
ceza mahkûmiyetlerinin Türkiye'de; yabancılar hak
kında Türk mahkemelerinden verilen ceza mahkûmi
yetlerinin de hükümlünün uyruğu bulunduğu devlette 
yerine getirilmesine dair usul ve esaslar düzenlen
miştir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Genel esas 
MADDE 2. — Mütekabiliyet esasları ve andlaş-

malarda öngörülen hükümler mahfuz kalmak kay
dıyla; 

1. Türk vatandaşları hakkında yabancı ülkeler
de verilen hürriyeti bağlayıcı ceza ve emniyet tedbir
lerinin Türkiye'de yerine getirilmesine, 

2. Yabancılar hakkında Türk mahkemelerince 
hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza ve emniyet 
tedbirlerinin yerine getirilmesinin, yabancının uyru
ğu olduğu devlete bırakılmasına, 

Bu kanundaki esaslar dairesinde karar verilebi
lir. 

IBAŞKAN — Tasarının ikinci maddesi hakkında 
söz isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yabancı Ülke Mahkemeleri Tarafından Türk Vatan
daşları Hakkında Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin 

Türkiye'de Yerine Getirilmesi 

Yerine (getirme şartları 
MADDE 3. — Türk vatandaşları hakkında ya

bancı ülke mahkemelerinden verilip kesinleşen mah
kûmiyetlerin Türkiye'de yerine getirilebilmesi için 
aşağıdaki şartların bulunması gereklidir : 

1. Yabancı ülke yetkili makamınca talepte bu
lunulması ve talepnameye; 

a) Kesinleşen ve infazı gereken mahkûmiyet 
kararının tasdikli örneğinin ve uygulanan kanun 
maddeleri metinlerinin, 

b) Hükümlünün nakle rıza gösterdiğine dair hâ
kim huzurunda veya irade beyanını tespite yetkili 
Türk konsolosluk görevlisi tarafından alınmış yazılı 
beyanının, 

c) İnfazı gereken, bakiye cezayı gösteren bel
gemin, 

d) (a), (b) ve i(c) bentlerinde sayılan belgelerin 
Türkçe tercümelerinin, 

Eklenmesi. 
2. Yabancı mahkeme kararında kabul edilen 

subut sebeplerine bağlı kalınmak kaydıyla suç konusu 
fiilin, Türk mevzuatına göre hürriyeti bağlayıcı ceza 
ve emniyet tedbirini gerek/tiren bir suç teşkil etme
si, 

3. İlgili taraflar arasında ayrıca kararlaştırılma -
dıkça, talep tarihinde,, hükümlünün yerine getirilme
si gereken bakiye en az bir yıl hürriyeti bağlayıcı 
cezasının bulunması, 

4. Yabancı mahkeme hükmündeki suıbut sebep
lerine göre Türkiye'de tayin olunacak ceza müeyyi
desinin zamanaşımına uğramamış bulunması, 

5. Hükümlü hakkında mahkûmiyetine esas olan 
fiil sebebiyle, Türkiye'de ayrıca soruşturma veya ko
vuşturma yapılmamış olması, 

6. Mahkûmiyete esas olan fiilin siyasî, askerî 
veya bunlara murtabit cürümlerden bulunmaması, 

7. Yerine getirme talebinin Türk hukuk düzeni
ne aykırı düşmemesi. 

BAŞKAN — 3 üncü madde hakkında söz isteyen 
var mı? Yok., 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: (Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Talebin incelenmesi 
MADDE 4. — Yabancı ülkede verilen mahkû

miyet kararlarmın Türkiye'de yerine getirilmesine 
Adalet Bakanlığımın teklifi üzerine Bakanlar Kuru
lu tarafından karar verilebEir. 
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BAŞKAN — 4 üncü madde hakkında söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Görev ve yetki 
MADDE 5. — Yabancı mahkeme ceza ilamına 

Türkiye'de uygulanacak müeyyidenin tayin edilmesi 
konusunda karar vermeye, yabancı mahkûmiyet ila
mına esas teşkil eden suçun niteliği veya cezanın 
miktar ve mahiyetine göre görev yönünden tekabül 
eden Ankara mahkemesi yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 inci madde hakkında söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yerine getirme kararı 

MADDE 6. — Mahkemece yabancı ülkede veri
len mahkûmiyet kararının aşağıda belirtilen şekilde 
yerine getirilmesine en geç 15 gün içinde karar ve
rilir. 

1. Yabancı mahkeme kararında subutu kabul edi
len suça, Türk kanunlarına göre verilmesi gereken 
ceza müeyyidesi veya bu suça en yakın ceza müeyyi
desi tayin olunur. ÖBu suretle tayin edilen ceza mikta
rı yabancı mahkeme kararında tayin edilmiş ceza sü
resini geçemez. Fiil Türk hukukuna göre daha hafif 
cezayı gerektirdiği 'takdirde müeyyide buna göre ta
yin olunur. 

2. Yerine getirmeyi isteyen devletde tutukluluk
ta veya hükümlülükte geçen süreler cezadan mah
sup edilir, 

Yerine getirme kararının verilmesi sırasında ce
zadan mahsup işlemi yapılmamış veya mahsup şart
ları daha sonra ortaya çıkmışsa bu hallerde de mah
kemece gerekli karar verilir. 

IBAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Acele itiraz 
MADDE 7. — Mahkemece verilen karara kar

şı Cumhuriyet savcısı, hükümlü veya vekili tarafın
dan acele itiraz yoluna başvurulabilir. İtiraz mercii
nin tayininde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun 
299 uncu maddesi hükmü uygulanır. 

I BAŞKAN 7 nci madde üzerinde söz isteyen var 
cı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: (Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmitşir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yerine getirme 
MADDE 8. — Kesinleşen yerine getirme kararları 

genel hükümler dairesinde infaz olunur ve adlî sicile 
kaydedilir. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.... (Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum:! 
Kanun yolu 
MADDE 9. — Mahkûmiyetin esasına taalluk 

eden itiraz ve taleplerin incelenmesi, hükmün esasına 
karar veren yabancı mahkemeye aittir. 

IBAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler.. 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Tutuklama 
MADDE 10. — 3 üncü maddeye uygun olarak 

bir ceza mahkûmiyetinin yerine getirilmesi talebi alın
dığında, mahkûmiyetine karar verilen kimsenin Tür
kiye'de bulunup da kaçma şüphesini uyandıracak 
vakıaların mevcudiyeti halinde mahkemece tutuklan
masına karar verilebilir. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Türk Mahkemeleri Tarafından Yabancılar Hakkın
da Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin Hükümlünün 

i Uyruğu Olduğu Ülkede Yerine Getirilmesi 
I Talep şartları 

MADDE 11. — Yabancılar hakkında Türk mah-
I kemelerinoe hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza 

ve emniyet tedbirlerinin yabancı ülkede yerine geti
rilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gereklidir: 

1. Türk mahkemelerince verilen mahkûmiyet 
hükmünün, hükümlünün uyruğu olduğu devlet tara
fından aynen veya karardaki sübut sebepleri ile bağlı 

I kalınmak kaydıyla o devlet kanunlarında aynı nev'i-
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den fiil için 'öngörülen hürriyeti bağlayıcı ceza ve 
emniyet tedbiri şeklinde uygulanacağının taahhüt edil
mesi,. 

2. Hükümlünün Türkiye'de belli ikametgâhı 
veya işyerinin bulunmaması, 

3. Yabancı hükümlü hakkındaki cezanın uyruğu 
olduğu devlette infazına hâkim veya o devletin ira
de beyanını tespite yetkili konsolosu önünde muva
fakat etmiş olması, 

4. Mahkûmiyet kararında ayrıca para cezasına 
ve şahsî hakka hükmedilmiş ise bunların ve mahke
me masraflarının ödenmiş olması, 

5. Hükümlünün belirli bir siyasî, dinî ve ırkî gö
rüşe ısahip olması sebebiyle kovuşturmaya tabi tutu
lacağına veya cezalandırılacağına dair ciddî sebep
lerin bulunmaması. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz iste
yen?... Yok. 

.Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... IKaibul edilmiştir. 

1'2 nci maddeyi okutuyorum : 
Yerine getirme karan 
MADDE 12. — Türk mahkemelerince yabancı 

uyruklular ıhakkında verilen mahkûmiyet kararları
nın, hükümlünün uyruğu olduğu devlette yerine ge
tirilmesine Adalet (Bakanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu tarafından karar verilebilir. 

BAŞKAN — 1'2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... IKaibul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yerine getirme muamelesinin tamamlanması 
MADDE 13. — Mahkûmiyet kararının yabancı 

ülkede yerine getirildiğimin bildirilmesini müteakip 
keyfiyet Adalet Bakanlığınca hükmü veren mahke
meye intikal ettirilir. Yabancı ülkenin yerine getirme 
muamelelerini tamamlaması hailinde, Türkiye'de in
fazla ilgili muamelelere devam olunur. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
IKanun yolu, 
MADDE 14. — Mahkûmiyetin esasına taalluk 

eden ve talepler, hükmü veren mahkemece incelenir, 
BAŞKAN —14 üncü madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Nakil muameleleri 
(MADDE 15. — Bu Kanun hükümleri dairesinde 

Türkiye'ye getirilecek veya yabancı ülkeye gönde
rilecek hükümlülerin nakilleri, ilgili taraflar arasın
da sağlanacak mutabakat çerçevesinde gerçekleştiri
lir. Nakil masrafları, taraflarca aksi kararlaştrırrlma-
dığı takdirde talep eden devlet tarafından karşılanır. 
Bu amaçla her yıl Adalet Bakanlığı bütçesine öde
nek konur. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almaik 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

H6 nci maddeyi okutuyorum : 
(Kaldırılan hüküm 
MADDE 16. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak

kında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz almak-
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... (Kaıbul edilmiştir. 

, 17 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürdük 
MADDE 17. — ıBu Kanun hükümleri yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
IBAŞKAN — 17 nci makide üzerinde söz alimak 

''isteyen?.. Yok, 
Maddeci oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden- ' 

ter... Etoâyenffer... Kabul ed'ilm'iişjtir. 
18 inci maddeyi dkutuyofum : 
Yürülöma 
MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yüırültlür. 
BAŞKAN — İS inci madde üzerinde söz almak 

'isteyen? Yok. 
Maddeyi aylarıınma arz ediyorum ; Kabul eden* 

Her... Etoıeyeriter... Kabut edıtkniıştİr. 
'Oyunun ırenglini beli ettirmek üzere söz alimak is-

itayen sayım üye?.. Ylbk. 
Tasarının ttülmfünü oylarınıza arz edüyorum : Ka

bul edenler... Btmieyenier... Tasarı kabul edilmiş ve 
ıkanuntaşmıısjtıır. 

3. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 54 Sayılı 
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Kanun Hükmünde Kararname ile 1136 Sayılı Avu
katlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
20.1.1983 Tarihli ve 54 Sayılı Kanun Hümünde Ka
rarnamenin Bazı Hükümleri ile 1136 Sayılı Kanunun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 79 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Korniş-* 
yonu Raporu (1/474, 3/387) (S. Sayısı : 43) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasındaki 1136 
sayılı Ayuka'tilılk Kanununun Bazı Maddelerinim De-
ğişltönilltoelsi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 'Efcfenmesi 
Hakkımda 20,1.1983 Tarihli ve 54 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ille 1136 sayılı Avuıkaftlık Kanu-
nu'nun 'Bazı Maddelerinin DegÜşlMImıesiİ ve Bu Ka
nuna 'Baizı Maddeler Eklenmesi Hakkımda 20.1.1983 
Tarihli ve 54 sayıilı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
(Baza Hükümleri 'il© 11136 saplı Kanunun Bir Madde
sinin Değişltiirilmesine Dair 79 sayılı Kanun Hük-
mlünlde Kararmaimenİm Deği#riıl'erek Kalbulllü Halkikıın-
ıda Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesd Gereğim-
ce Culmlhurbaşkanınca Bir Dalha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresü ve Adafet Komisyonu Ra
porunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Koimiislyom Ve Hükümet yerilerimi aıldular. 
Adaleit Kömlisyonu ıraporunun otanmaJsıını kalbul 

'edenler... Eümeyenlller... Raporun «okurimamaısı kabul 
dditeişltii'. 

Taşanının t)ülm<ü üzerinde Milliyetçi Demokraşii 
Partisi adına Sayın Saibâıhaltltin Eryurt ve HaCIkçı Par
ti adına Sayım Haisan AKtay söz istemişlerdir. 

MiıDİ'iyeitçi Demidkraisli Partisi Grulbu adına Sa-
(bahaıtitlin Eryurt; buyurun. (İMDP sırailaond'an alkış-
Har) 

MOP GRUBU ADINA SABAHATTİN ER-
YURT (Erzurum) — Sayın Başkam, değerli mıiilietve-
.killeri; bugün önümüze gelen kanun 'tasarısı, 113'6 
sayılı AvulkaltUılk Kanununun Bazı Maddelerinin De-
pşltJiritoesîne ve iBiır Makide EMemmösiine Dair Ka
nunun en son şekli, Anayasanın 89 uncu maddesi ge
reğince Cumhurbaşkanınca tolir daha görüsütaek üze-
ıre geri gönderilmesi sebebiyle huzurunuza gelmiş. olu
yor, 

Değerli miıMvek'iİeri, AmyaSamızıın 135 indi 
maddesi kamu kurumu nileeiğiinideki möslök kurüliuşıla- i 

(1) 43 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Mum" yerii düzıenlemölieırJe ne hiale getirilmesi lazım 
geldiğM ve ne şekilde işteyeceMerini tanzim ediyor. 

Anayasanın 135 indi maddesinin ilgili pasajlarından 
akılmak •Miyorum : «Meslek kuruluşliarı, kuruluş 
amacıları duşunda faaliyet gösterem'ezller; siyasetle uğ-

jraşam'azliar, siyasî partiifer. sendikalar ve demeikiler.le 
ortak harekdt edemezler. 

Secimllerde aday göslteremıezfer ve Ibefcli adayla
rın leh ve aleyhlerinde faaliyette bullunamaalar ve 
propaganda yapamazlar. Amaçlan dışiinda faaliyet 
gÖslteren ve siyasdtle uğraşan mesfe'k kuruluşlarınım 
sorumlu organlarının görevine, kanunun belirttiği 
merciin istemi üzerine mahkeme kararı ile slon veri
lir ve yerlerine yen'Ieri seçitirilir. 

Devletin Anayalsada belirtilen temel niteliklerini 
•tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımımdan -'Bu 
noıktayı 'bilhassa dışaret ©örnek 'istiyorum- gecikmesinde 
salkımca bulunan halterde mahallin eri büyük mülkî 
amliri bu organları geçici olarak görevden uzaklaşltıra-
teiffir.» 

Evvela ıgediklmesiinide salkımca olan bir hail offacak, 
ondan ısomra malballî mülkî amir geçici oflmıalk üze
re organım vazüfesine som verecek. Hangi haillerde? 
Onu biraz önce kısaca ara ettim, yine de aşağıda ifade 
edeceğim, 

«Görevden uzaklaştırma kararı; üç ıgün içinde 
mahkemeye Ibildiıritlir. -Valli, kararını 3 gün içimde 
mahkemeye ibiMlireodk- Malhkeme görevden uzakflıaş-
Itırma kararının yerinde olup ıdlmadığıma en geç 10 
ıgüin iç'inde karar Verir.» 

Sjlmdi, hangi fiillerde valli, gecikfmes'inlde zarar olu
nan hallerde bu ıtedfbliri alracaklfcır ve bu organın faa-
liydtîne ıslan verecektir; geçici .almak kaydıyla? Onu 
da kanunumuz açılkca göslteriyor : 

«Türk Devldtiİnin Varlık ve ıbağıta!sızıliiğın,ım ülkenin 
ve mlleltÜm: 'bölünımez 'bütünlüğünün, toplumun hu
zurunun korunması ve Devletin Anayalsada belirti
den tfemeî niltelikleridi ıtdhldJilt edici faalliyeltlerim ön-
ılenmeöi balkım'imldan.» 

Görüyorsunuız ki, çolk mıühim ve Devletim bütün
lüğüyle alakalı, varlığıyla .alakaliı konularda ancak bu 
Isltisnâî Kükhilü getiflmiiış oluyor kanun vazıı. 

Şim'di değerli arkadaşlarım, bundan önce buna 
paralel olarak, bu kamu kuruluşu niteliğindeki miü-
esseselierden 14.2.1984 ta^ibinide Ziraalt Odalarb ve 
Zliraat Odalara iBîrliği Kainuniu, 14.2.1984 ıtarihinde 
No'teriler Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren 
Kanun, 3.4Jİ984 tarihinde de veteriner hektoılliğ'i mes
leğiyle alalkallı kanun tasfflalkıları yine Adaılelt Komfe-
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yomundan geçmiiş ve heyeti âliyen'in de tasviplerine 
(iktiran ederek kanunikışmış İdi. Bu kanunlarda da ay
nı hükümler göt'iriıîrmişibi. Ancak, 113>6 sayılı Avukaıt-
lîık Kanununun Tadili Hakkımdaki Kanun Adalet Kb-
milsiyonunldam geçerken bir ulak değişiklik, nüans ge-
ıtirilıdi. Bu da .şu : «Mahkeme dosya üzerinde ineele-
yerdk ve .savunma afcnak kaydıyla kararını "ete geç 
10 gün oçinde verir» deranişıtli. Yani savunma ala
cak, ondan sorara kararımı verecek gflb'i bir değişik ifa
de, diğer kanunlardan ayrı olarak, bu Avukatlık Ka
nununa gdtfiriflmişlti. 

'İkinci bir farklılık da şu idi' : «Mahkemece kaırar 
verilmesi halinde 6 ncı fıkra hükümleri uygulanır» 
diyordu. «Mahkemıece karar verildiği halde» dedi-
ğümiiz taflödirkle, mahkemenin kararının kabili tem
yiz ofllduğunu kabul etoıelk mecburiyeti varadır. O hal
de temiyiz mahkemesine başvurma yoCiIanran açık ol
ması iktiza dder. HaSIbulki demin arz ettiğim d'iğer 
Noter Kanununda, Vdteriner Kanunumda, Ziraat Oda
ları Kanununda, hakimlin vereceği bu kararım kelsin 
olduğu kabu'î ediîmiş, vurgulanmış, «Hâk'ilm kelsin 
nitdl'ilklte dîmak özere karar verir» denmişti. Şimdi ay
rıcalık buradan geliyordu. 

Sayın Culmlhudbaşkanımızın geri çevirme yazlısın
da böîirtiltem hülsüs da şu zaten : «"Mahkemeye savun
ma aflma mıecbuıriydfii gdtirillmiş» olması, bir de «Mah
kemenin bu klonuda verdiği kanarın kelsin olmaktan çı-
karıdmaisı» Bu iki noktadan, Sayın Oımıhurbaşkan^ 
muz bu kanunu, yeniden 'fceffiküik ediîmdk üzere geri 
çevirime yazısını vernıdk suırdtiyle, iade etmişlerdir. 

Demin arz eütiğim gibi, Anayasanın 10 uncu 
maddesi eşMik ve gfenieliik prenlsıibM ihtiva ettiği için, 
d'iğer üç kanun (iki, meydti âliyenizden geçm'iş olan 
kanunlardır). bu kanunlarda eşitlik ve genellik pren
sipleri uyguîandıği ve mahkemeye bu şekilde kesin 
hlülfcüm verme hükmü 'getirildiği ve aynı zamanda da 
«savunma almak kaydıyla» diye bir İbare ve hüküm 
gdtiriîm'ediğ'i için, bu kanunun da diğer çıkarmış- ol
duğumuz üç kamun paralelinde yine keşlin niltelikte 
mahkeme kararıma bağlı olması ve savunmaya lüzum 
gjörülimemösi iktiza eder. Bunun sebebi de şudur : Za
ten valinin zarurî, aceıle, mülsitaced hallerde ivedilikle 
aJlacağt bu kararı hâkim evralk üaeriride tetkik ddeeek-
tir. Vati 3 gün içerisinde büttün belgeleriyle bunu 
hâkime tevdii edecektir ve hâkim 10 gün içerisinde ve 
bdSgeler üzerinden karar verecekltir. Hâkim balgefier 
üzerinde incetîeime yapacağı için, zaten savunmanın 
bahis konusu olmaması iktiza eder. 

Bu İtibarla, Gurnhurbaşkanfoğımdan iade ed'üen 
kanunun aynı şekilde kabulünde, arz ettiğim husus-
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larîa beraber, zaruret vaırdısr. Bizlim AdaiM Komisyo
numuz da ajynı paralelde karar vermişidir. Bu kararın 
aynı .şekilde kabulümde zaruret ©Huğumu arz eder, say
gılar sunarım. (Alkıışılar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz ©fendim. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayım Hasam Affitay; bu

yurum, 
HP GRUBU ADINA HASAN ALTAY (Samsun) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1136 sayılı 
Avukatlık Yasa Tasarısının 77 nci maddesinin daha 
önce Genel Kurulca kabul edilen şeklinin değiştirile
rek Adalet Komisyonunca kabul edilen bugünkü şekli 
Anayasa vei hukuka aykırıdır. Eski metinde, «Mah
keme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup 
olmadığını dosya üzerinde inceleyerek ve savunma 
almak kaydıyla kararını en geç 10 gün içinde verir» 
demekte iken, bu kere «savunma almak kaydıyla» 
ibaresi çıkarılmıştır. 

Anayasamızın 135 inci maddesinde ise; aynen, 
«Görevden uzaklaştırma kararı; üç gün içinde mah
kemeye bildirilir. Mahkeme görevden uzaklaştırma 
kararının yerinde olup olmadığına en geç on gün için
de karar verir» denmektedir. Aslında bu hükmün için
de savunma hakkının bulunması doğal olarak ken
diliğinden vardır. Savunma hakkı olmaksızın mah
kemelerin bir karar vermesi hukukun temel prensip
lerine ve adalete aykırıdır. 

Yasanın geri gönderiliş nedeni olarak, daha önce 
diğer meslek kuruluşlarıyla ilgili yasalarda açıkça 
savunma alınması koşulunun bulunmadığı gösteril
miştir. Bu gerekçe yerinde olamaz. Şayet daha önce 
bir hata yapılmış ise, bu hataların düzeltilmesi, yasa 
tekniği, hukukun temel ve evrensel prensipleriyle Ana
yasa gereğidir. Aslında bu şekilde valilere baro or
ganlarını görenden alma yetkisinin verilmesi asla ye
rinde değildir. Şöyle ki : 

Barolar ve avukatlık mesleği yargının ve kişinin en 
kutsal hakkı olan savunma mesleğinin en önemli un
surudur. Bilindiği gibi Anayasamız kuvvetler ayrılığı 
prensibini getirmiştir. Bunlar yasama, yürütme ve 
yargıdır. Yargının en önemli unsuru olan avukatlık 
mesleğinin ve baroların bir çeşit vesayet altına alın
ması Anayasamızın ruhuna aykırıdır. Hele böyle bir 
durumda savunma hakkı verilmemesi hukuk devleti 
ilkesiyle bağdaşmaz. Şayet savunma alınmayacak ise 
mahkemelere bu konuda yetki verilmesinin hiçbir 
anlamı yoktur. Mahkemeler idarenin tek yanlı hazır
ladığı belgelere şeklî, hukukî biçim vermekten başka 
görev yapamayacaklardır. 
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Değerli arkadaşlarım, Komisyonda Sayın Adalet 
Bakanlığı Temsilcisine," «Baro organlarının görevden 
uzaklaştırılmalarına neden olan eylemler konusunda 
devlet güvenlik mahkemeleri yeterli değil midir?» şek
linde bir soru sordum. Bana verilen cevap şu oldu : 
«Devlet güvenlik mahkemeleri şahıslarla ilgilenir, tü
zelkişilerle değil.» 

Değerli arkadaşlarım, suç işleyen kişilere ceza ve
rildiğinde, örneğin suç teşkil eden bildiriyi imzalayıp, 
suç teşkil eden açıklamada bulunanları cezalandırdı
ğınızda, ayrıca böyle bir hükme gerek yoktur; bu şe
kilde, kişilerin kendilerinden ayrı, ruhları mı cezalan
dırılacaktır; anlamadım. 

Yukarıda belirttiğim gibi, yargının tamamlayıcı 
bir parçası olan barolar, hukuka aykırı bir şekilde 
vesayet altına alınmak istenmektedir. 

Geçmişte ülkemizde ve diğer ülkelerde saygın ku
ruluşların mensuplarının, bazı kimselerin de devlet 
güvenliği ile ilgili bazı suçlar işlediğini - üzülerek 
belirteyim ki - görmekteyiz. Münferit bazı olaylar 
nedeniyle bu kuruluşların mensuplarına reva görül
meyen bir durum, yargının bir parçasına reva görül
mektedir. 

Çoğu kez vatandaş devlet kapısında aradığını bu
lamadığından avukata ve baroya başvurur. Barolar, 
gerektiğinde ücretsiz ve zorunlu olarak savunma göre
vi üstlenmektedir. Bu durum, diğer kamu kuruluşla
rında bulunmayan bir durumdur. Bu nedenle şahsın 
anayasal haklarını korumak için barolar ve avukatlar 
idare ile karşı karşıya gelmektedir. Yine bu durum 
başka kamu kuruluşlarında görülemez. Bu nedenle 
baroların, kendine özgü bir yasal düzenlemesi olması 
gerekir. . 

Avukatlık mesleğinin özelliğinin olduğu, bu yasa 
tasarısında sadece ne yazık ki aleyhte olarak kabul 
edilmiştir. Hiçbir meslekî kuruluşa mensup kişi hak
kında dava açılmakla veya soruşturma açılmakla mes
lekten yasaklama cezası verilmezken avukatlar yasak
lanmaktadır. Aslında bu yasa tasarısının bu nedenle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine iadesi gerekmektey
di kanısındayız. 

Şayet avukatlık mesleği ve barolara bu derece 
şüpheyle bakılmaktaysa başka çözüm yollan aran
malıdır; örneğin avukatlık mesleğini kamulaştırmak 
ve baroları Adalet Bakanlığmın bir dairesi durumuna 
getirmek gibi. Ancak bir sistem, şuradan buradan 
kırpıştırılıp, çökertilip işlemez hale getirildiğinde hiç
bir yararı olamaz. Bu sistem bünyeye uygun değilse, 
uygun bir sistemin getirilmesini saygıyla karşılarız. 

Korkarım, bu koşullar altında, yukarıda belirttiğim 
gibi kimse Devleti karşısına almak istemeyeceğinden 
baro organları yönetimine aday olmayacaklardır. 

Ayrıca, barolar Devletin güvenliğiyle ilgili konu
larla yakından ilgili olacaktır. Örneğin, yakın geçmiş
te baro organları Ermeni terörü ve Kıbrıs sorunuyla 
ilgili bazı açıklamalarda bulunmuşlardır. Bunlar, top
lum ve idarece hoş karşılanmış ve benimsenmiştir. An
cak, gelecekte, aslında meslekle yakından ilgili bu 
tür açıklamalar dahi, idarece yanlış değerlendirildi
ğinde birçok sorunlar ortaya çıkacaktır. Toplum bu 
şekilde suskunluğa itilecek, millî çıkarlar doğrultusun
da kamuoyu oluşturulması, istenmeyerek de olsa ön
lenmiş olacaktır. 

Her yönüyle çelişkili olan bu yasa tasarısının tü
münün Komisyona iadesi gerektiği kanaatindeyiz. Te
şekkür eder, saygılar sunarım. (HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Şahsı adına Denizli Milletvekili Ha
lil İbrahim Şahin; buyurunuz efendim. 

Sayın Şahin, süreniz 10 dakikadır. 
HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin, Sayın Cumhurbaşkanlığınca Meclise iade edi
len, 2991 sayılı Kanun hakkındaki görüşlerimi saygıyla 
arz ediyorum. 

7.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Anayasası, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarına ait yeni düzenlemelere gitmiştir. Konuy
la ilgili Anayasanın 135 inci maddesinde, kamu ku
rumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuru
luşların kuruluş amaçları belirlenmiş, kamu kurum 
ve kuruluşları ile Kamu İktisadı Teşebbüslerinin aslî 
ve sürekli görevlerinde çalışanların meslek kuruluş
larına girme mecburiyeti kaldırılmış, meslek kuruluş
larının kuruluş amaçları dışında fâaliyet göstermeye
cekleri, siyasetle uğraşmayacakları açıklanmış ve bu 
kuruluşların sorumlu organlarının görevine mahkeme 
kararı ile son verilmesi halinde yerlerine yenilerinin 
seçileceği de belirlenmiştir. Bu bakımdan suç işleyen 
organları geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisi 
mahallin en büyük mülkî amirine tanınmış, bu karar
ların dayanakları ile birlikte üç gün içinde mahke
meye bildirilmesi ve mahkemenin görevden uzaklaş
tırma kararının yerinde olup olmadığına en geç 10 gün 
içinde karar vermesi gerektiği saptanmış, bununla il
gili olarak Noterlik Kanunu, Ziraat Odaları, Vete
riner Hekimleri Birliği kanunları da 135 inci madde
nin temel esprisi içinde Meclisten geçmiştir. 
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Biraz önce, 1136 sayılı Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair 79 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
2991 sayılı Kanunun, Anayasanın 89 uncu maddesi 
gereğince, Sayın Cumhurbaşkanınca bir daha görü
şülmek üzere geri gönderilmesine ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresinin gerekçeleri Yüce Meclisimizde 
okunmuştur. 

Gerekçede savunma mecburiyetinin ortadan kal
dırılması, verilen kararın da kesin olması gerektiği 
vurgulanmakta; Adalet Komisyonu da bu gerekçeye 
uyarak 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 77 nci mad
desini değiştirmiş bulunmaktadır. 

Barolar yıllardan beri mevcut vesayet hükümlerin
den kurtulmak istemişler, fakat bu uğraşlar sonuç 
vermeden yeniden vesayeti artırıcı nitelikte hükümler
le karşı karşıya kalınmıştır. 

Yönetimlerle barolar arasında ilişki zorunludur, 
fakat bu zorunluluk hiçbir zaman barolar üzerinde 
vesayet sağlayıcı nitelikte olmamalıdır; zira barolar 
da diğer yargı kurumlarının bir parçasıdır. Nasıl ki, 
yargının herhangi bir yere bağımlılığı sözkonusu ola
mazsa, baroların da olamaz. Hukukun üstünlüğü ilke
si ancak baroların da dahil olduğu tüm yargı kurum
larının gerçekten bağımsız olmasına bağlıdır. Adalet, 
hiçbir şekilde etki kabul etmez. 

Barolar, toplumun seçkin kurumlarındandır, Ana
yasada ve toplum yaşamında ağırlıklı bir yeri vardır. 
Sorumlu hareket etmesi, yapısının doğal gereğidir. 
Sorumluluk kavramıyla baro kavramı ve hukuk kav
ramı özdeştir. Bir toplumun avukatlık kanunu, o 
toplumun hukuka olan saygısının simgesidir. Hukuk 
ve kanunlar toplum hayatının güvencesi ve sigorta
sı olduğundan, savunma hakkı en kutsal haklardan
dır. Savunmaya hiçbir gölge düşmemelidir. Onun 
için de baroların bağımsızlığı ilkesi önplanda tutul
malıdır. Zira 1136 sayılı Yasanın 1 inci maddesi, 
avukatlığı bir kamu hizmeti olarak nitelemiş, 2 nci 
maddesi de amaçlarını saptamıştır. 

Bu ilkelerin ışığında; 
1. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş

larının statüsünün Anayasanın 135 inci maddesine 
uydurulması için çıkarılan kararnamelerdeki aykırılık
lar, mesleklerin ve teşekküllerin özelliklerinden doğ
maktadır. Ziraat odaları ve veteriner hekimleri teşek
külleri ile baroları, statü bakımından aynı durumda 
görmek mümkün değildir. Aksi halde, tüm kuruluş
lar için tek yasa çıkarılmakla yetinilebilirdi. 

2. Baro organlarının valilik makamınca görevle
rinden alınmaları halinde, mahkemenin savunma al-
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ması Anayasaya aykırı olmayıp asıl Anayasaya aykı
rılık savunma alınmaması halinde sözkonusu olacak
tır. 

Kişinin temel haklarından olan savunma hakkının, 
savunma mesleği mensupları kuruluşlarına tanınma
ması, yargı denetiminin ilkeleriyle bağdaşmamakta
dır. Kaldı ki, Anayasamızda memura verilecek di
siplin cezalarında dahi, savunma hakkı Anayasamı
zın amir hükümlerinden birisiyken, baro organları
nın savunmasının alınmaması şeklindeki bir düşünce 
tarzı ve gerekçe hukukî mantıkla izah edilemez. 

3. Barolar diğer bütün meslek kuruluşlarından 
ayrı olarak, demokrasinin zorunlu ve vazgeçilmez 
kuruluşlarıdır. Hukuk ve demokrasiyle olan ilişkisi, 
diğer meslek kuruluşlarına nazaran bazı serbesti ve 
güvenceyi gerekli kılmaktadır. Normal ve hukukî olan 
savunmanın alınmasıdır, diğer meslek kuruluşların
dan savunma alınması da Anayasaya aykırı olmadığı 
gibi, yargı kararı için de gereklidir. Doğru olan, sa
vunmanın .diğer meslek kuruluşları için de düşünül
mesidir. 

Mahkemelerin verdiği kararın kesin olması, Ana
yasa ile getirilmiş bir kural değildir. Kanun yolları
na müracaat hakkının tanınması, aslında demokra
tik ülkelerin yargılama sistemi ve adalet anlayışının 
kaçınılmaz gereğidir. Çok ağır bir sonuç olan gö
revden almanın, Yargıtay denetimine tabi tutulma
ması sakıncalar doğuracağı gibi, Anayasamızın özü
ne ve esprisine de aykırıdır. Zira, Anayasamız üst 
derece mahkemelerine yer vermiş bulunmaktadır. 

Hiçbir meslek için öngörülmeyen işten yasaklama 
gibi ağır bir öncezanm, Anayasamızda ifadesini bul
madığı halde, Avukatlık Yasasıyla düzenlenmiş olması 
en büyük ayrıcalığı oluşturmaktadır. Kanunların eşit
lik ve genellik ilkesi, o kanunun uygulanacağı kişiler 
arasında bir ayrım yapılması halinde sözkonusu ol
maktadır. Bütün meslek kuruluşlarına aynı kuralla
rın, eşitlik ve genellik ilkesi gereğince uygulanabil
mesine olanak bulunmamaktadır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, getirilen bu kanun 
savunma hakkını kaldırdığı, kanun yollarına müracaatı 
önlediği, avukat hakkında adlî veya idarî kesin ka
rar verilmeksizin bir suç duyurusu üzerine kamu da
vasının açılması ile işten el çektirmeyi getirdiği ve 
böylece zan ile meslekten çıkarılmayı öngördüğü için 
Anayasamızın temel hükümlerine ve 135 inci madde
ye aykırıdır. Bu nedenle yeniden düzenlenmesi için 
Komisyona havale edilmelidir. 

insanlık tarihi hukukun üstünlüğü ilkesine kavu
şabilmek için mücadelelerle doludur. Demokrasinin 
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yaşaması savunma hakkının varlığına bağlıdır. Avu
katlık mesleğinin gelişmesi, savunma, ile iç içedir. Hu
kukun üstünlüğünü savunan bu kuruluşlardan savun
ma hakkını alamayız, kanun yollarına müracaat kapı
larını kapatamayız ve aynı zamanda avukatı, Demok-
les'in kılıcı gibi baskılarla, 1136 sayılı Avukatlık Ka
nununun 154 üncü maddesini değiştiren 7 nci mad
denin vesayeti altına sokamayız. Zira avukat, çalıştı
ğı sürece ailesine ve topluma hizmet eder. Mesleğin 
onuru, beraat ettirdiği takdirde maddî ve manevî taz
minatlarla karşılanamayacak kadar büyüktür. 

Bu yönü itibariyle 17 nci Dönem Parlamentosun
da, hukukçuların bu yasa hükümlerinin altma alınma
yacağı kesin kanaatiyle, fikirler reddedilse de redde
dilen fikirlerin söylenmesini temin eden demokrasi 
ve hukuk ilkelerini sonuna kadar savunacağız. Bu 
duygularla hepinize saygılar sunarım. (HP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Tasarının tümü üzerinde başkaca söz isteyen var 

mı? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UĞUR ENER (Kütahya) — Usul hakkında söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üye, hangi usul hakkında söz 
istediniz? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UĞUR ENER (Kütahya) — Efendim, kanunun gö
rüşülmesi hususunda. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ADALET KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UĞUR ENER (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin saygıdeğer üyeleri; Sayın Cumhurbaşkanımız 
sadece 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 77 nci mad
desinin 10 uncu fıkrası nedeniyle kanunun bir kere 
daha görüşülmesini istemişlerdir. Diğer maddeler, Yü
ce Meclisimizce görüşülüp daha önce kabul edilmiş 
ve Sayın Cumhurbaşkanımızca da bu hükümlere te
mas edilmemiştir. İçtüzüğümüzde de bu hususta bir 
sarahat bulunmadığı için, sadece 77 nci maddenin 
10 uncu fıkrasının görüşülmesiyle yetinilmesi gerektiği 
düşüncesindeyiz. 

Ancak önümüze gelen metinde kanunun tümüyle 
yazıldığını görmekteyiz. Bu itibarla, Yüce Meclisin 
oyuyla bu hususa açıklık getirilmesi ve sadece 77 
nci maddenin 10 uncu fıkrasının görüşülüp oylanması 
yolunda uygulama yapılmasını Komisyon adına arz 
ederiz. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bugüne kadar 
olan uygulama ve Anayasanın emri; «bir defa daha 
görüşülmek üzere geri gönderilir» dendiğinde tasarı
nın tümünün müzakeresi bahis konusudur. Bu itibar
la müzakeremizde bir usulsüzlük görülmemektedir. 
(HP sıralarından «Bravo Başkan» sesleri, alkışlar) 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

MEHMET TURAN BAYEZIT (Kahramanma
raş) — Saymadınız ki Sayın Başkan, bu tarafı say
madınız efendim. 

BAŞKAN — Tekrar saydırayım efendim, gözle 
görülecek şekilde kabul edilmiştir. Mademki bir iti
raz var, yeniden saydıralım efendim. 

DEVLET BAKANI SUDt N. TÜREL (Antalya) 
— Başkanlık olarak sizin kararınız önemli. 

MEHMET TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) 
— Güven açısından ele almayınız meseleyi Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Tasarının maddelere geçilmesini ka
bul edenler... Etmeyenler... Büyük bir çoğunlukla ka
bul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum : 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanunla Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 54 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 1136 Sayılı Avukatlık Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 
Tarihli ve 54 Sayıh Kanun Hükmünde Kararname
nin Bazı Hükümleri ile 1136 Sayılı Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair 79 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 
76 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Barolar, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca avu
katlık mesleğine mensup olanların; müşterek ihtiyaç
larını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştır
mak, avukatlık mesleğinin genel menfaatlere uygun 
olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının 
birbirleri ile ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüst
lüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini 
ve ahlakını korumak maksadı ile kurulan tüzelkişi
liğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluş
larıdır. 
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Barolar, kuruluş amaçları ve Kanunda belirtilen
ler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler; kendilerine 
kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili 
olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü, düzenleyemez
ler; siyasetle uğraşamazlar; siyasî partiler, sendikalar 
ve derneklerle ortak hareket edemezler; siyasî parti
lere maddî yardım yapamazlar; onlarla siyasî ilişki 
ve işbirliği içinde bulunamazlar; milletvekili ve ma
hallî idarelerin seçimlerinde belli adayları destekeye-
mezler. 

BAŞKAN — 1 inci madde hakkında söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 

77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Baronun kurulması, organlarının görevden uzak

laştırılması ve görevlerine son verilmesi : 
Madde 77. — Bölgesi içinde en az onbeş Avu

kat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur. 
Baro kurulmayan yerlerin en yakın baroya bağ

lanmasına veya bunların birleştirilerek bir baro ku
rulmasına ve merkezlerinin belirtilmesine Türkiye Ba
rolar Birliği karar verir. 

Barolar, kuruluşlarını Türkiye Barolar Birliğine 
bildirirler. 

Türkiye Barolar Birliği de keyfiyeti derhal Adalet 
Bakanlığına bildirir ve barolar bu bildirme ile tüzel
kişilik kazanırlar. 

Bu Kanunun 76 nci maddesinin ikinci fıkrasında 
belirtilen yasaklamalara uymayan baro sorumlu or
ganlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine 
yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının isteği uya
rınca bulundukları II Cumhuriyet Savcılığının açaca
ğı dava üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesin
ce karar verilir. Yargılama basit usule göre yapılır ve 
en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir 
ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin 
süresini tamamlarlar. 

Adalet Bakanlığının bu Kanun uyarınca baro or
ganlarının işlemleri hakkında onay mercii olarak ver
diği kararları görevli baro organları aynen yerine ge
tirmekle yükümlüdürler. Bakanlık kararını idarî yar
gı merciinin yürütmenin durdurulmasına veya esası
na ilişkin kararı veya kanunî bir sebep olmaksızın 
yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteli
ğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kıl
dığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine ge-
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| tirmeyen baro organları hakkında da yukarıdaki fık
ralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanunda 
yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların yu
karıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine 
neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin 
I ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzu-
S runun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen 

temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi 
bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde va
liler, seçilmiş baro organlarını geçici olarak görevden 

I uzaklaştırabilirler. 
Görevden uzaklaştırma kararı, dayanaklarıyla bir

likte üç gün içinde beşinci fıkrada sözü edilen mahke
meye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma ka
rarının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde ince
leyerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün için
de verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna 
mahkemece karar verilmesi halinde altıncı fıkra hü
kümleri uygulanır. 

Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma .hü
kümleri Baro Genel Kurulu hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? 

MAHMUT AKKILIÇ (izmir) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

I muhterem milletvekili arkadaşlarım; hatırlayacağınız 
gibi bundan üç hafta kadar önce Türk Veteriner He
kimler Birliği Kanunuyla ilgili olarak buradan siz
lere ayrıntılı açıklamalar yapmış ve o gün yalnız Türk 
Veteriner Hekimler Birliği Kanunu sorununu değil, 
Türkiye'de 9 tane kamu kurumu niteliğindeki mes
lekî kuruluş hakkında bilgi arz etmiş ve bu kanun 
kuvvetindeki kararnamelerin mutlaka düzeltilmesi la
zım geldiğini arz etmiştim. 

Şimdi arkadaşlarımız açıkladılar, ben Sayın Ada-
I let Komisyonundan, Sayın Bakandan ve sizlerden sor

mak istiyorum; savunmasını yapmaya imkân verme
diğimiz Barolar Birliği, vatandaşın ya da diğerlerinin 
savunmasını nasıl yapabilecektir; bunu sormak iste-

J rim arkadaşlar. 
O halde Anayasayı da aşmak suretiyle, vatandaşın 

ya da bir kurumun veya bir kuruluşun elinden savun-
I ma hakkını almamız tahmin ediyorum ki doğru değil

dir. 
Yalnız bu 77 nci maddenin ilgili fıkrasındaki sa-

I vunma hakkıyla ilgili değil, birçok yerlerde; örneğin 
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114 üncü maddeyi değiştiren 6 ncı madde; daha di
ğer maddeler de var; ancak şu maddeyi ben özellikle 
dikkatlerinize arz etmek isterim; burada yine geçen
de üzerine bastırarak vurguladığım husus vardı : De
dim ki, arkadaşlar kamu kurumu niteliğindeki mes
lekî kuruluşlar, toplumumuzun dili, kulağı ve gözü
dür. Bunlara esasen toplumumuzun ihtiyacı vardır. 

Nitekim, aradan bir ay geçmeden bu konu ortaya 
çıktı. O gün de demiştim ki; peki Veteriner Hekim
ler Birliği, Tarım Bakanlığının yaptığı herhangi bir 
girişim dolayısıyla bir eleştiride bulunamayacak ' mı? 
Nitekim, gazetelerde hepiniz okudunuz; gayet tabiî 
savcılık merî kanunlara göre hareket etmek mecbu
riyetindedir, ama bizim çıkardığımız kanun Anaya
sayı da aştığı için ve Anayasaya aykırı olduğu için, bu 
kurumlar bugün mahkemeye verilmişlerdir. Suçu ne? 
Hükümetin ilan ettiği tütün taban fiyatlarının mali
yetin de altında olduğu ve üreticiyi zarara soktuğu 
hakkında beyanat verdikleri için, savcılık bu konuda 
dava açmıştır. 

Bunun sonucundan bir şey çıkmayacaktır, çünkü 
Anayasa görüşmeleri sırasında yapılan bu kabil eleş
tirilerde Anayasa Komisyonu Başkanı kürsüye çıka
rak bunu açık açık beyan etmiş ve demiştir ki : «Ba
rolar Birliği kendi meslekî alanındaki bir konu ile il
gili olarak gayet tabiî ki bir eleştiride bulunacak ya 
da Ziraat Odaları Birliği kendi meslekî alanına dü
şen bir konuda gayet tabiî ki fikrini açıklayacak, ay
nı şeyi Veteriner Hekimler Birliği de yapacaktır.» Böy
le dediği halde, Anayasa görüşmeleri sırasında zabıt
larda bu kayıtların olmasına rağmen, bugün bu kuru
luşlar mahkemeye verilmişlerdir, sadece kendi konula
rında fikirlerini beyan ettikleri için. 

Muhterem arkadaşlar, biz burada savunma hak
kını kaldırırsak, verilen kararla ilgili olarak, mu
hakkak adliyeye itimadımız ve saygımız sonsuzdur, 
ama bir üst mahkeme neden kurulmuştur; bunu sor
mak isterim. Olaki o ımahallî mahkemenin gözünden 
kaçan bir konuyu 'bir üst mahkeme düzeltecektir. 
Savunma hakkının, hem o mahkemede, (Türk Vete
riner Hekimleri Birliği Kanununun görüşülmesi sı
rasında da arz etmiştim) hem ide bir üst mahkeme
ye gidilmesi halinde orada savunma hakkının mutlak ve 
mutlak surette elinden alınmaması şarttır. Arkadaş
lar bu konuda çok hassas idavranımak mecburiyetin
deyiz. Aksi takdirde, ileride gerçekten bu Meclis 
bu Kanunu çıkardığı için tarih huzurunda sorum
lu olur. 

Hepiriizi saygılarla selamlıyorum. (HP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir değişiklik öner
gesi vardır, okutuyorum: 

v Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
1136 sayılı Yasa Tasarısının 77 nci madde 10 

uncu fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Görevden uzaklaştırma kararı, dayanaklarıyla bir
likte üç gün içinde 5 inci fıkradaki sözü edilen mah
kemeye 'bildirilir. Mahkeme görevden uzaklaştırma 
kararının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde 
inceleyerek ve savunma almalk kaydıyla kararını en 
geç on gün içinde verir. 

Halil İbrahim Şahin Hasan Altay 
Denizli Samsun 

S ur ur i Baykal Turan Beyazıt 
Ankara Kahramanmaraş 

Cahit Tutum Musa Ateş 
Balıkesir Tunceli 

Sırrı Özbek 
Adıyaman 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyonu önergeye katılmıyor. 

": Sayın Hükümet?... 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din)— Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet de önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kaibul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 86. — Baro levhasında yazılı her avu

kat gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul top
lantılarına katılmak ve oy kullanmakla yükümlü
dür. Haklı bir engele dayanmış olmadıkça bu top
lantılara gelmeyen veya oy kullanmayanlara Baro 
Başkanı tarafından 1 5Q0 liradan 7 500 liraya kadar 
para cezası verilir. 

64 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrala
rı, bu maddeye göre verilen para cezaları hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. '•— 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

87 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Genel Kurulun (kararlan ıbir tutanakla tespit edi
lir. Tutanak, genel kurul başkanlık divanı tarafın
dan imzalanır ve Tün'kiye 'Barolar Birliğine gönderi
lir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

111 inci maddesi aşağıidalki şekilde değiştirilmiştir. 
Yasaklar, mal edinme, protokoldeki yer, görev

den uzaklaştırma ve göreve son verme 

Madde 111. — Türkiye Barolar Birliği, kuruluş 
amaçları ve kanunda belirtilenler dışında herhangi 
bir faaliyet gösteremez; kendisine kanunla verilen 
görevlerin yerine getirilmesiyle lilgili olmayan toplan
tı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemez; siyasetle uğ
raşamaz; siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle 
ortak hareket edemez; siyasî partilere maddî yardım 
yapamaz, onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içinde bu
lunamaz, milletvekili ve mahallî idarelerin seçimle
rinde belli adayları destekleyemez. 

Birlik, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere 
taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. 

Birlik, protokol kurallarına göre resmî törenlere 
katılır. 

77 nci maddenin 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu fıkraları 
hükümleri Birlik organları hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

114 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Genel kurul, baroların avukatlıkta en az onbeş 
yıl kıdemi olan üyeleri arasından gizli' oyla seçe
cekleri ikişer delege üle kurulur. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok.' 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir^ 
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7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

154 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
işten yasaklanmanın zorunlu olduğu haller 
Madde 154. — Haklarımda meslekten çıkarma 

cezası verilen veya tutuklama müzekkeresi çıkarı
lan veya Devletin şahsiyetine karşı cürümlerden ve
ya rüşvet, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı 
kötüye kullanma ve yalan yere tanıklık cürümlerin
den biri ile hakkında kamu davası açılan ve 42 nci 
madde uyarınca geçici olarak görevlendirilmiş olup, 
yapılan işlerin ücretini iş sahibinden aldığı halde 
aynı maddenin son fıkrası gereğince kabule değer 
bir sebep olmaksızın ilgili mercie ödememiş olan 
avukatların Üsten yasaklanmaları zorunludur^ 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen işten yasaklanma se
beplerinin meydana gelmesinden itibaren iki ay için
de disiplin kurulunca haklarında işten yasaklama 
kararı verilmeyen avukatlar, Bakanlığın doğrudan ve
receği kararla üsten yasaklanırlar. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.;. 
Buyurun Sayın özgenç; süreniz beş dakikadır. 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

bugün burada görüşülmekte olan 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun 154 üncü maddesi, avukatlık me.s-
leğini icra eden hukukçu arkadaşlarımızın ve hukuk 
mesleğine intisap etmiş bulunan hukukçuların aley
hine getirilmiş, oldukça tehlikeli birtakım hükümler 
ifa etmektedir. 

Avukatlık mesleğinin icabı, avukat üzerine almış 
olduğu davayı kazanmak için öncelikle kendi mü
vekkili ile, daha sonra karşı tarafla ve daha sonra 
hâkimle olan münasebetlerinde büyük bir mücadele 
içerisine gürer. 

Avukatlık mesleği itibariyle, avukatlık mesleği 
üzerine alan ve bu görevi ifa eden avukatların almış 
oldukları dava sırasında karşılaşmış oldukları birçok 
büyük tehlikeler ve birçok büyük 'komplolar söz ko
nusu olmuştur. 

Maddenin bu şekilde kabul edilmesi halinde, ön
celikle hukukun temel prensiplerine, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Yasasına ve hukuk devletinin temel 
prensiplerine aykırı hareket edilmiş olunmaktadır. 

Yüce Meclisimizin içerisinde, sanıyorum hukuk
çuların adedi oldukça yüksektir; ama bu hukukçu 
kardeşlerimizin bir kışımı bu konuya İlişkin serze
nişlerini ve icap eden konuları dile getirmiş olduğu 
halde ve maalesef iktidar mensubu bulunan partide 
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milletvekili olma şansına sahip hukukçu kardeşleri
miz bu konuya gereken ehemmiyeti vermemiştir. 

Hukuk önünde kişi nihaî Ikarar verilinceye ka
dar sanıik durumundadır ve cezaevlerinde dahi dai
ma ayrı yerlerde bulundurulmuşlardır. Şimdi arka
daşlarım, bir avukat hakkında herhangi bir sudan 
sebep yüzünden bir şikâyet söz konusu olduğunda, 
özellikle genç Cumhuriyet Savcısı arkadaşlarımız 
umumiyetle ve teamül halinde görülmüştür, ki, mut
laka o şahıs hakkında veya p sanık hakkında ka
mu davası açmadadırlar. Oalkkında kamu davası 
açılmış bulunan avukat arkadaşların veya avukat
lık mesleğine intisap etmiş şahısların karşılaşacak
ları, bu maddeyle ilgili olarak, ilk müeyyide hemen 
işten el çektirilme olacaktır^ Bu, avukatlık mesleğin
de mündemiç savunma, hakkını, iddia makamı İe 
ilgili yapmış olduğu görevi tamamen sarsacak ve 
savunmayı inkıtaya uğratacak ve tehlikeye sokacak
tır. 

Bununla birlikte, bu Kanunla beraber getirilmek 
istenen bir husus vardır: Yukarıdaki fıkrada belirti
len işten yasaklanma sebeplerinin meydana gelme
sinden itibaren iki ay içinde Disiplin Kurulunca hak
larında (işten yasaklama kararı verilmeyen avukat
lar, Bakanlığın doğrudan vereceği kararla işten ya
saklanmaktadır. 

"Muhterem arkadaşlar, btir avukat hakkında yapıl
mış bulunan bir şikâyet sonucu Baro Yönetim Ku
rulu ile ilgili Disiplin Kurulları derhal harekete geç-' 
inektedir. Ancak Disiplin Kuurlunun vereceği ka
rar umumiyetle (iki aylık bir zaman içerisinde dahi 
tamamlanmamaiktadır. Birtakıim tanıkların ifadele
rinin alınması ve maddî deliller ve bölgelerin toplan
ması yüzünden bu iki aylık müddet umumiyetle geç
mektedir. İşte bu safhada, Adalet Bakanlığının di-
dSirekt olarak avukatlık mesleği üzerindeki en büyük 
darbesi, onu işten el çektirmesıi olacaktır. Bir avu
kat için, haklı olduğu halde bulunduğu bölgede iş
ten el çektirilmesi avukatlık mesleği için, bir hukuk
çu için oldukça büyük bir zuldür. 

Bu Kanunla birlikte igetiıülmek istenen ve şu an
latmış olduğum hususlar karşısında avukatlık mes
leğinin ne kadar tehlikeli bir durum içerisinde oldu
ğu, sanıyorum yüksek vicdanlarınızda doğmuş ve 
oluşmuştur. V 
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Muhterem arkadaşlarım, bu itibarla 154 üncü 
maddenin yeniden görüşülmek üzere Komisyona geri 
gönderilmesini listirham ediyorum ve igeri gönderilir
ken özellikle; «Haklarında meslekten çıkartma ce
zası verilen veya (tutuklama müzekkeresi çıkarılan 
veya Devletin şahsiyetine karşı cürümlerden veya 
rüşvet, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kö
tüye kullanma ve yalan yere tanıklık cürümlerinden 
biriyle hakkında kamu davası açılan ifadesinin ye
rine «nihaî karar verilen» veya en azından «son tah
kikatın açılmasına karar verilmesi» hallerinde işten 
el çektirilmesi ciheti düşünülmeli ve Baro Disiplin 
Kurullarına verilmiş olan bu müddetin biraz daha 
uzatılarak avukatlık mesleğini ifa eden hukukçu
lara bu konuyla ilgili haklarını tam anlamıyla mü
dafaa edebilecek zaman ve mekân verilmesinin ge
rekeceği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bu nedenle söz ko
nusu yasanın Adalet Komisyonuna gönderilmesini 
Yüce Meclisten tekraren istirham ediyorum.! 

Daha önce bu konuda başlarından acı tecrübeler 
geçmiş ve bundan üç ay evvel, iki ay evvel bu ko
nuda görüşme yapmış ve düşüncelerini izah etmiş 
tecrübeli avukat kardeşlerimiz ve avukat arkadaşla
rımız, içinde bulundukları durumu izah ederek, avu
katlık mesleğine ve avukatlara yöneltilen çeşitli teh
likeler söz konusu olduğunda ne türlü büyük mağ
duriyetler içerisinde oldulklarını sizlere buradan izah 
etmişlerdi. Sanıyorum o milletvekili kardeşlerimiz şu 
anda huzurda, onlarla birlikte... 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, süreniz dolmuş
tur, konuyu toparlar mısınız? 

EDÎP ÖZGENÇ (Devamla) — Tamamlıyorum 
Sayın Başkan. 

işte bu düşünce altında muhterem kardeşlerim, 
muhterem milletvekilleri; söz konusu yasanın yeni
den görüşülmek üzere Adalet Komisyonuna gön
derilmesi konusunda oylarınızın değerlendirilmesini 
arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen 
var mı? Yok. 

Madde hakkında bir değişiklik önergesi var. Bu 
önergeyi okutuyorum: 

Başkanlık Divanına 
1136 sayılı Yasanın 154 üncü maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz. 

— 548 — 



T. B. M, M. B: 62 8 , 5 , 1984 O: 1 

MADDE 7 : 
Madde 154, — Haklarında kesinleşmiş yargı ka

rarı olmadıkça avukatlar işten yasaklanamazi 

Halil ibrahim Şahin SururÜ Baykal 
Denizli Ankara 

Salih Alcan Hasan Altay 
Tekirdağ Samsun 

Tülay öney Onursal Şeref Bozkurt 
İstanbul Çanakkale 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DIZ-
DAROĞLU (Antalya) — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
- ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeyi 

benimsememektedirler. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler...? önerge Ikabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler.., Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununa 

aşağıalki ek maddeler eklenmiştir.; 
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî te

şebbüslerinde görevli avukatlar 

EK MADDE 1̂  — Kamu kurum ve kuruluşları 
jile kamu (iktisadî teşebbüslerimde aslî ve sürekli ola
rak avükaÜık görevinde çalışanların ıbaro levhasına 
yazılmaları İsteklerine bağlıdır. Ancak bunlar hak
kında bu Kanunun avukatlık mesleğine kabul ve ruh
satname verilmesine ilişkin hükümleri aynen uygula
nır. Bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken 
baro levhasına kayıtlı avukatların yetkileriyle hakla
rına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Ba
roya kaydını yaptırmayan avukat, çalıştığı yer ba
rosuna bilgi verir. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca ıbaro levhasına yazıl
mak listemediklerini bildiren adayların, sadece avu
katlık mesleğine kabullerine ve adlarına ruhsatna
me düzenlenmesine karar verilerek kanunda öngö
rülen diğer işlemler aynen yerine getirilir. 

Birinci fıkrada sözü edilen görevlerden ayrılma 
halinde, avukatlık mesleğinin yapılabilmesi, baro lev
hasına yazılmakla mümkündür.-

Bu Kanunun avukatlar hakkında öngördüğü di
siplin işlem ve cezaları, bu maddede sözü edilen 
avukatlar hakkında da avukatın sürekli görev yap
tığı yer barosunca uygulanır. 

BAŞKAN — Ek 1 inci madde hakkında söz iste
yen?... Yok.. 

Ek 1 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek 2 nci maddeyi okutuyorum : 
Yurt dışına çıkma izni 
EK MADDE 2. .— Türkiye Barolar Birliğinin 

veya baroları temsil etmek üzere uluslararası toplantı 
ve kongrelere katılmak Adalet Bakanlığının iznine 
ta'bJdir. 

BAŞKAN — Ek 2 nci madde hakkında söz is
teyen?... Yok. 

Ek 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Seçimlerin yapılması 
EK MADDE 3. — Barolar ile Türkiye Barolar 

Birliğinin bu Kanuna göre gizli oyla yapılacak organ 
seçimlerine 'ilişkin işlemler, aşağıdaki esaslara göre 
yargı gözetimi altında gerçekleştirilir. 

Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az 
onbeş gün önce, Baro seçimleri için levhaya kayıtlı 
avukatları, Türkiye Barolar Birliği seçimleri için de 
genel 'kurula barolarca seçilen asıl ve yedek delegele
ri belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, 
saati ile çoğunluk olmadığı 'takdirde yapılacak ikin
ci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile bir
likte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı 
olan hâkime tevdi edilir. Bir yerde birden fazla ilçe 
seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli hâkim Yük
sek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihlerinin, 
gündemde yer alan diğer konular gözönünde bulun
durularak görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamı
na kadar sonuçlanması ve seçimlerin ertesi gün olan 
Pazar gününün dokuz - onyedi saatleri arasında ya
pılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunlu
dur. 

Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de ge
tirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlat
tırdıktan sonra seçime katılacak avukatları belirleyen 
liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları 
onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer 
hususlar Adalet dairesi ve baro ilan yerlerinde asıl
mak sureti ile üç gün süre ile ilan edilir. 
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İlan süresi içinde listeye yapılacak 'itirazlar hâkim 
tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin 
olarak karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin 
diğer hususlar onaylanarak ilgili baro veya Türkiye 
Barolar Birliğine gönderilir. 

Hâkim, ikalımı görevlileri veya aday olmayan avu
katlar arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir 
seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç ye
dek üye de belirler. Seçim sandık 'kurulu başkanının 
yokluğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngör
düğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların 
tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif 
işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan barolarda her 
dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her se
çim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze ka
dar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alın
maz. (Geçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe 
seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı 
yerler hâkim tarafından belirlenir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanak
la tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyele
ri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulun
ması halinde tutanaklar, hâkim tarafından birleştiri
lir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde a s ılımak 
suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan 
oylar' ve diğer' belgeler tutanağın bir örneği ile birlik
te üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu 
başkanlığına tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tu
tanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde 
seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafın
dan aynı gün incelenir ve 'kesin olarak karara bağla
nır. itiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağ
lanmasından hemen sonra hâkim yukarıdaki hüküm
lere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili baro ile 
Türkiye Barolar Birliğine bildirir. 

Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esasına gö
re yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan avukat oy 
kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin baro veya 
resmî kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden 
ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasın
dan sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim ku
rulunun mühürü bulunan ve oy verme sırasında san
dık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı 
ayrı verilecek kâğıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara 
konulmak sureti ile kullanılır. Asıl üyenin mazereti 

olduğu takdirde yedek üye Türkiye Barolar Birliği 
Genel Kuruluna katılır ve oy kullanır. 

Hâkim, seçim sonuçlarını • etkileyecek ölçüde bir 
usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle 
seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir 
aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin 
yenileneceği Pazar gününü tespit ederek ilgili baroya 
veya Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Belirlenen 
günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu mad
de ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun 
olarak yürütülür. 

tlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim san
dık kurulu başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun» 
da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve 
diğer seçim giderleri, Türkiye Barolar Birliği ve il
gili baroların bütçelerinden karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyele
rine karşı işlenen suçlar Devlet memurlarına karşı 
işlenmiş gibi cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yü
rütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun al
dığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre 
bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir. 

BAŞKAN — Ek 3 üncü madde hakkında söz is
teyen?... Yok. 

Ek 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Ek 3 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

Ek 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Denetim 
EK MADDE 4. — Adalet Bakanlığı, Barolar ve 

Türkiye Barolar Birliği organlarının görevlerini ka
nun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını 
ve- malî işlemlerini yönetmelikte belirlenecek esaslara 
göre denetlemeye yetkilidir. Bu idarî ve malî dene
lim, adalet müfettişlerince yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?... Yok. 
Ek 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Ek 4 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okunan ek 4 üncü maddesi ile bir
likte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
K a İdi rılan hükümler 
MADDE 9. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

12 nci maddesinin son fıkrası ile 90 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
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BAŞKAN — 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCt MADDE — Seçim dönemleri ve görev 

sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın, 
baroların organları ile Türkiye Barolar Birliği Genel 
Kurulunu oluşturacak delegelerin ve Türkiye Baro
lar Birliğinin organlarının seçimleri 1 Aralık 1983 ta
rihinden itibaren üç ay içerisinde tamamlanır. 

Birinci fıkraya göre yapılan seçimler, baro organ
ları ile Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna seçi
len delegeler hakkında 1983 yılının, kanunda öngö
rülen ayında; Türkiye Barolar Birliğinin organları 
hakkında ise, 1984 yılı Mayıs ayında yapılmış sayılır 
ve kanunî süreleri buna göre hesaplanır. 

BAŞKAN — Geçici madde hakkında söz iste
yen?... Yok. 

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabu', edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inoi maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

....>.. 

8 â 5 s 1984 O : 1 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?... 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde oyunun rengini belirtmek 
üzere söz isteyen var mı?. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

4. — 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı Belediye
lere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Ge
lirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu. (11476) (S. Sayısı : 45) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 üncü sırasında, 45 
sıra sayılı, 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı Belediyele
re ve fi Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirle
rinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yer almakta
dır. Ancak, 3 Mayıs 1984 günlü Birleşim Başkanı bu 
tasarının görüşülmesini bugün için kararlaştırmamış 
bulunduğundan, 'bu tasarıyı bugün görüşemiyoruz. 

Bu itibarla gündemimizde görüşülecek başka bir 
konu kalmamıştır. 

Sözlü soruları ve 7.5.1984 tarihli Gelen Kâğıt
larda yayınlanan ve basılıp dağıtılmış bulunan 45 
sıra sayılı kanun tasarısı 'ile 46 sıra sayılı kanun tek
lifini sırasıyla görüşmek için 9 Mayıs 1984 Çarşamba 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 17.05 

. . . < , . . 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

62 NCİ BİRLEŞİM 

8 , 5 . 1984 Sata 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜLMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, inşasın

dan vazgeçilen Kars Şeker Fabrikasına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Baka
nın özel müşavirine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
resmî araçların maksat dışı kullanıldığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/60) 

4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, tu
tuklanan bir iş adamına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/61) 

5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, ba
zı kurumlara a'it gayrd'merikullerin kiralarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 6570 Sa

yılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Yasaya, 

11.10.1983 Gün ve 2912 »Sayılı Yasa ile Eklenen Ge
çici Maddede Değişiklik Yapılmasına Jlişkin Yasa 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/57) (S. Sa
yısı : 41) (Dağıtma tarihi : 3.5.1984) 

2. — Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke 
Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk 
Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin 
İnfazına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/473) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 
3.5.1984) 

3. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde
ler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 54 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1136 Sayılı 
Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklemmesi Hak
kında 20.1.1983 Tarihli ve 54 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 1136 Sayılı 
Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilımesine Dair 79 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 un
cu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/474, 3/387) (8. Sayısı : 
43) (Dağıtma tarihi : 3.5.1984) 

X 4. — 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı Beledi
yelere ve 11 Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Ge
lirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 'Büt
çe Komisyonu Raporu. (1/476) (S. Sayısı : 45) (Da
ğıtma tarihi : 4.5.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 42 

Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve 
Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mah
kûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis

yonu Raporu (1 /473) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 30.3.1984 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1684/01428 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 29.3.1984 tarihinde kararlaştırı
lan «Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemele
rinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

TÜRIK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN, YABANCILAR 
HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKÛMÎYETLERINlıN İNFAZINA 

DAİR KANUN TASARISI GENEL GEREKÇESİ 

Bilindiği üzere, 13.7.1965 tarihli Cezaların İnfazı Hakkında 657 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin bi
rinci fıkrası gereğince, yabancılar hakkında Türk mahkemelerince hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza ve em
niyet tedbirlerinin infazı, mütekabiliyet ve cezanın aynen uygulanacağının yabancının uyruğu olduğu devletçe 
taahhüt edilmesi kaydıyla ve Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, hükümlünün uyruğu bulunduğu devletin in
faz kurumlarına bırakılabilmektedir. 

Yabancı uyruklu hükümlülerin, bakiye hürriyeti bağlayıcı ceza ve 'tedbirleri kendi ülkelerinde çekmelerine 
esas olan temel görüş; hükümlünün, aile bağları, dil, din ve kültürü gibi sosyal münasebetleri yönünden kendi
sine yakın bulduğu kendi toplumunda cezasının infaz edilmesi halinde, bu gibi kimselerin ıslah olmaları ve 
topluma daha kolaylıkla katılabilmeleridir. Bu kaide bugün uluslararası düzeyde (Avrupa Konseyi, Birleşmiş 
Milletler) kabul edilmiş bulunmaktadır. N 

Bu ana görüş istikametinde; 
Avrupa Konseyinde yapılan çalışmalar neticesinde, yabancı uyruklu hükümlülerin hürriyeti bağlayıcı ce

zalarını kendi ülkelerinde çekmeleri imkânını sağlayan ve diğer hususlar yanında özellikle, Avrupa Konseyi
ne üye devletler mahkemelerince ittihaz olunan mahkûmiyet hükümlerinin, «Avrupa Ceza Yargısı» olarak ka
bul ve değer atfedilerek, bunların hükümlünün uyruğu olduğu devletde öngörülen ceza müeyyidesine çevrile
rek (tenfiz işlemi) yerine getirilmesi ile ilgili hususları düzenleyen, «Ceza Yargılarının Uluslararası Değeri Av
rupa Sözleşmesi», 1 Mart 1977 (tarihinde 2081 sayılı Kanunla onaylanmış ise de; 

a) Bu sözleşmenin Türkiye'den başka sadece Avus urya, Danimarka, İsveç, Norveç gibi az sayıda devlet 
tarafından onaylanmış bulunması, 

b) Sözleşen taraflar arasında yürürlüğe girdikten sonra verilen mahkûmiyet hükümlerini kapsamına almış 
bulunması (sözleşmenin 68 inci maddesi), 
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c) Uygulanma açısından pratikte hemen sonuç alma imkânını vermemesi, 
Gibi nedenler karşısında, bu sahada yeni bir sözleşme yapılmasına ihtiyaç duyulmuş ve Avrupa Konseyi 

bünyesinde Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'nın da iştirak ettikleri bir komitede yapılan çalışma so
nunda hazırlanan, «Hükümlü Kişilerin Nakli Hakkında Sözleşme», 21 'Mart 1983 tarihinde üye devletlerin im
zasına açılmıştır. Hükümlü kişilerin kalan cezalarını kendi ülkelerinde çökmeleri için daha pratik hükümleri 
ve bu arada hüküm devletinde verilen kararda kabul edilen şubut sebeplerine bağlı kalınarak ceza (müeyyide
sinin, yerine getiren devlet kanununda öngörülen ceza yaptırımına çevrilmesi ile ilgili hususları da düzenleyen 
sözleşme, halen Amerika ve Kanada ile birlikte Avrupa Konseyine üye 10 devlet (Avusturya, Belçika, Danimar
ka, Federal Almanya, Yunanistan, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İsveç ve İsviçre) tarafından imzalanmış 
olup, ülkemiz tarafından da imzalanmasına dair çalışmalar sürdürülmektedir. 

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından 1985 yılında düzenlenmesi söz konusu olan «Suçların ön
lenmesi ve Suçluların Tretmanı» konulu kongreye hazırlık mahiyetinde olmak üzere, 6 -10 Haziran 1983 
tarihlerinde Sofya'da yapılan Avrupa Bölgesi hazırlık toplantısında da yabancı uyruklu hükümlülerin bakiye 
cezalarının kendi ülkelerinde çekmelerine imkân tanınması fikri benimsenmiştir. Bu amaçla, Birleşmiş Millet
ler 6 ncı "Kongresinde alınan (Karakas) 13 sayılı karar ile Suçun önlenmesi ve Kontrolü Komitesinin tavsiye 
kararları doğrultusunda, millî hâkimiyet ve yargı yetkisine karşılık saygı kuralına ve mahkûmun rızası ile 
birlikte, hüküm devleti ile yerine getiren devletin her ikisinin mutabakatlarına bağlı kalmak kaydıyla, hüküm
lü transferini öngören bir model anlaşma hazırlanmasına öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Konu, yurt dışında çok sayıda yabancı işçimizin bulunması sebebiyle ülkemizi yakından ilgilendirmektedir. 
Bu hususta örnek vermek gerekirse, en fazla işçimizin bulunduğu Federal Almanya'da 16.2.1983 tarihinde ya
pılan bir incelemeye göre, 1 191 adet Türk uyruklu hükümlüden 523 adedinin kalan cezalarını çekmek üzere 
Türkiye'ye gelmek istediklerini belirtmek mümkündür. Diğer ülkelerde bulunan vatandaşlarımızdan da aynı 
istikamette başvuruların olduğu bilinmektedir. 

Bu itibarla, gerek taraf olduğumuz uluslararası andlaşmalarda, gerek bu alanda yürürlüğe konulması ka
rarlaştırılan yeni andlaşmalarda yer alan; millî hâkimiyet, yargı yetkisine saygı gösterilmesi, hüküm devleti 
ile yerine getiren devletin mutabık kalması ve bizzat hükümlünün de rıza göstermiş olması temel ilkeleri esas 
alınmak suretiyle konunun, iç hukukumuzda düzenlenmesi amacıyla bu Tasarı hazırlanmış ve taraf olduğu
muz andlaşma hükümleri mahfuz tutulmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Tasarının 1 İnci maddesinde kanunun amaç ve kapsamı belirtilmektedir. Buna göre, Türk vatandaş
ları hakkında yabancı devlet mahkemelerinden verilen ceza mahkûmiyetlerinin Türkiye'de ve yabancılar hak
kında Türk mahkemelerinden verilen ceza mahkûmiyetlerinin de hükümlünün uyruğu bulunduğu devletde ye
rine getirilmesine dair usul ve esasların bu Kanunda düzenlendiği ifade edilmektedir. 

2. Tasarının 2 nci maddesinde, mütekabiliyet esasla ve andlaşmalarda öngörülen hükümler mahfuz kal
mak kaydıyla^ Türk vatandaşları hakkında yabancı ülkelerde verilen hürriyeti bağlayıcı ceza ve emniyet ted
birlerinin Türkiye'de ve yabancılar hakkında Türk mahkemelerince hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza ve em
niyet tedbirinin yerine getirilmesinin, yabancının uyruğu olduğu devlete bırakılmasına, bu Kanundaki esaslar 
dairesinde karar verilebileceği hükmü getirilmektedir. 

3. Tasarının 3 üncü maddesinde Türkiye'de yabancı ceza mahkemesi kararının yerine getirilmesi için ge
rekli şartlar sayılmaktadır. Buna göre; yabancı ülke yetkili makamınca istemde bulunulması ve yapılacak talebe, 
bu maddenin birinci bendinin (a), (b) ve (c) alt paragraflarında yazılı belgelerin Türkçe tercümeleriyle bir
likte eklenmesi gerekmekte ve ayrıca bu maddenin 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci bentlerinde sayılan şartlar aranmakta
dır. Talep tarihinde yerine getirilecek hürriyeti bağlayıcı ceza miktarının da bir yıl olması kabul edilmektedir. 
Ancak, ilgili taraflar daha az bir süreyi her zaman kararlaştırabileceklerdir. 

4. Tasarının 4 üncü maddesinde, yabancı hükümetler tarafından yapılacak taleplerin öncelikle Adalet Ba
kanlığında incelenmesi ve uygun-görülmesi halinde teklifi üzerine yabancı ülkede verilen mahkûmiyet kararla
rının Türkiye'de yerine getirilmesine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilebileceği öngörülmektedir. 
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5. Tasarının 5 inci maddesi, yabancı ülkelerde verilip kesinleşen ceza mahkûmiyetinde sübutu kabul edi
len suça Türkiye'de uygulanacak ceza müeyyidesini hangi mahkemenin tayin edeceğini belirtmektedir. Uygula
mada sürat ve isabetin sağlanması amacıyla bu hususta Ankara mahkemesi yetkili sayılmıştır. Ceza Yargıları
nın Uluslararası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve Uygulanması Hakkında 2081 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinde yetkili mahkemeyi tayin eden hüküm, bu Kanunun uygulanması bakımından 
esas alınmayacaktır. 

6. Tasarının 6 ncı maddesinde, yabancı mahkeme ilanındaki sübut sebepleri esas alınmak suretiyle, Türk 
kanunlarında bu fiil için öngörülen ceza müeyyidesinin mahkemece ne suretle tayin edileceği belirtilmektedir. 
Bu uygulama sırasında pek tabiîdir ki, esas olan yabancı mahkeme kararma konu teşkil eden fiilin Türk kanun
larına göre de cezalandırılabilmesidir. Bu işlem yapılırken; belli suç için Türk kanunlarında daha fazla ceza 
verilmesi söz konusu olsa bile, yerine getirilecek ceza, hüküm devletinde verilenden daha fazla olmayacaktır. 
Buna mukabil hüküm devletinde verilen cezaya göre daha hafif bir ceza müeyyidesi tayin edilebilecektir. Türki
ye'de uygulanacak ceza müeyyidesi tayin ve tespit edildikten sonra, yabancı ülkede nezaretde, tutuklulukta ge
çen veya infaz edilen mahkûmiyet süreleri cezadan mahsup edilecektir. Yerine getirmek kararının verilmesi sıra
sında cezadan mahsup işlemi yapılmamışsa, veya mahsup şartları daha sonra ortaya çıkmışsa buna göre gerekli 
karar verilebilecektir. 

7. Tasarının 7 nci maddesinde, Cumhuriyet savcısı ile birlikte hükümlü veya vekili tarafından bir önceki 
madde gereğince mahkemece verilen karara karşı acele itiraz yoluna gidilebilmesi kabul olunmaktadır. İtiraz 
merciinin belirlenmesinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 299 uncu maddesi uygulanacaktır, 

8. Tasarının 8 inci maddesinde, yetkili Türk mahkemesince uygulanacak, ceza müeyyidesinin genel hüküm
ler dairesinde infaz olunacağı ve adlî sicile kaydedileceği belirlenmektedir. 

Buna göre, mahkemece tayin olunan ceza müeyydesi aynen Türk mahkemelerinden verilmiş bir hüküm 
gibi Cezaların infazı Hakkında 647 Sayılı Kanun hükümleri dairesinde ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 395 ve müteakip maddeleri gereğince yerine getirilecektir. 

9. Tasarının 9 uncu maddesinde, mahkûmiyet hükmünün esasına taallûk eden itiraz ve taleplerin ancak 
hüküm devletinde incelenerek sonuçlandırılacağı kabul edilmektedir. Buna göre, bir Türk hakkında yabancı ül
kede verilen mahkûmiyet kararının, bu Kanun gereğince Türkiye'de infazına başlanmasından sonra, tashihi ka
rar, muhakemenin iadesi gibi talepler, hüküm devletinde yapılacak ve sonuçlandırılacaktır. Bu halde, hükmün 
uygulanmamasına yol açabilecek şekilde yabancı devletde alınacak kararlar pek tabiîdir ki infaz işleminin de 
sona erdirilmesi sonucunu doğuracaktır. 

10. Tasarının 10 uncu maddesi, yabancı ülke tarafından, 3 üncü maddeye uygun olarak, hükmün Türki
ye'de yerine getirilmesi isteminin yapılması esnasında, Türkiye'de bulunan hükümlünün, kaçma şüphesini uyan
dıracak vakıaların mevcudiyeti halinde mahkemece infaz işlemine esas olmak üzere tutuklanabilmesini mümkün 
kılmaktadır. 

11. Tasarının 11 inci maddesinde, Türk mahkemelerince yabancı uyruklu hükümlüler haklarında hükmo-
lunan ceza ve emniyet tedbirlerinin yerine getirilmesinin yabancının uyruğu olduğu devletin infaz kurumları
na bırakılması ile ilgili şartlar sayılmaktadır. 

IBuna göre Türk mahkemelerince hükmolunan mahkûmiyet hükmündeki sübut sebepleriyle bağlı kalınmak 
kaydıyla, ceza müeyyidesinin aynen veya yerine getiren devlet kanununda aynı türden fiil için öngörülen hür
riyeti bağlayıcı ceza veya emniyet tedbirine dönüştürül rek uygulanacağının taahhüt edilmesi; hükümlünün be
lirli merciler huzurunda nakle rıza göstermiş olması; Türk mahkemelerince verilen para cezası ile mahkeme 
masraflarını veya şahsî hakka hükmedilmiş ise bunun ödenmiş olması; yabancı ülkeye nakledilmesi söz ko
nusu olan hükümlünün bu devletde belirli bir dinî, ırkî veya siyasî görüşe sahip olması nedeniyle kovuşturul-
mayacağı veya cezalandırılmayacağının anlaşılması gibi başlıca şartlar bu maddede ayrı ayrı gösterilmiş bu
lunmaktadır. 
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12. Tasarının 12 nci maddesinde yabancı uyruklular hakkında Türk mahkemelerince verilen mahkûmiyet 
kararlarının hükümlünün uyruğu olduğu devletde yerine getirilmesine Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca karar verilebileceği düzenlenmektedir. 

13. Tasarının, 13 üncü maddesinde, mahkûmiyet kararının yabancı ülke tarafından infaz edildiğinin bil
dirilmesini müteakip, keyfiyetin Adalet Bakanlığınca hükmü veren mahkemeye intikal ettirileceği belirtilmek
tedir. Bu suretle, ilgili mahkeme kayıtlarının kaptılması mümkün olacaktır. Yabancı ülkenin infazı tamamla
maması halinde ise Türkiye'de infazla ilgili muajmelelere devam edilecektir. 

14. Tasarının 14 üncü maddesinde, mahkûmiyetin esasına taallûk eden itiraz ve taleplerin hükmü veren 
mahkemece incelenmesi esası getirilmektedir. Bu durumda, yabancı devletde infaza başlandıktan sonra vaki tas
hihi karar veya muhakemenin iadesi gibi talepleri, hükmü veren mahkeme inceleyip karara bağlayabilecektir. 

15. Tasarının 15 inci maddesinde, hükümlülerin nakillerinin nasıl yapılacağı hususları düzenlenmektedir. 
Buna göre, Türkiye'ye getirilecek veya yabancı ülkeye gönderilecek hükümlülerin nakilleri ilgili taraflar ara
sında varılacak mutabakat çerçevesinde yapılacak, nakil masrafları taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde 
talep eden devlet tarafından karşılanacaktır. Madde, bu amaçla her- yıl Adalet Bakanlığı bütçesine ödenek ko
nulmasını öngörmektedir. 

16. Tasarının 16 ncı maddesi, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci 
fıkrasını yürürlükten kaldırmaktadır. 

17. Tasarının 17 nci maddesinde, yürürlüğe dair hüküm yer almaktadır. 
18. Tasarının 18 inci maddesinde, yürütmeye dair hüküm yer almaktadır. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

1.5.1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

«Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahke
melerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi Adalet Bakanlığı 
temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, maddelere ilişkin kabul, ilave 
ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1 inci ve 2 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
2. Tasarının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendindeki «'hükümdeki» kelimesi yerine 

«mahkeme hükmündeki» kelimeleri konulmuştur. 
3. Tasarının 4 üncü ve 5 inci maddeleri aynen benimsenmiştir.-
4. Tasarının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki «getirilmesine» kelimesinden sonra «en geç onbeş gün 

içinde» İbaresi ilave edılntiştir. 
5. Tasarının 7, 8, 9 ve 10 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
6. Tasarının 11 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü 'bendindeki «hükümlünün» kelimesi «hüküm

lü» şeklinde düzeltilmiştir. 
7. Tasarının 12 ve 13 üncü maddeleri aynen benimsenmiştir. 
8. Tasarının 14 üncü maddesindeki «ve» kelimesi gereksiz görülerek madde metninden çıkarılmıştır. 
9. Tasarının 15, 16, 17 ve 18 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 

'Baş'kanvekili 
Ahmet tlhami Köşem 

Malatya 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

ü y e 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
İlhan Dinçel 

'Malatya 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

(Hakkâri 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mehmet Bahçeci 

Yozgat 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemele
rinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanun Tasansı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanunda, Türk vatandaşları hakkında yabancı devlet mahkemelerinden verilen ceza 
mahkûmiyetlerinin Türkiye'de; yabancılar hakkında Türk mahkemelerinden verilen ceza mahkûmiyetleri
nin de hükümlünün uyruğu bulunduğu devlette yerine getirilmesine dair usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

Genel esas 

MADDE 2. — Mütekabiliyet esasları ve andlaşmalarda öngörülen hükümler mahfuz kalmak kaydıyla; 
. 1. Türk vatandaşları hakkında yabancı ülkelerde verilen hürriyeti bağlayıcı ceza ve emnÜyet tedbirleri

nin Türkiye'de yerine getirilmesine, 
2. Ya'bancılar hakkında Türk mahkemelerince hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza ve emniyet ted

birlerinin yerine getirilmesinin, yabancının uyruğu olduğu devlete bırakılmasına, 
Bu Kanundaki esaslar dairesinde karar verilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yaibancı Ülke Mahkemeleri tarafından Türk Vatandaşları Hakkında Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin Türkiye'de 

Yerine Getirilmesi 

Yerine getirme şartları 

MADDE 3. — Türk vatandaşları hakkında yabancı ülke mahkemelerinden verilip kesinleşen mahkûmi
yetlerin Türkiye'de yerine getirilebilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gereklidir. 

1. Yahancı ülke yetkili makamınca talepte bulunulması ve talepnameye; 
a) Kesinleşen ve infazı gereken mahkûmiyet kararının tasdikli örne| 

leri metinlerinin, 
h) Hükümlünün nakle rıza gösterdiğine dair hâkim huzurunda veya 

konsolosluk görevlisi tarafından alınmış yazılı beyanının, 
c) İnfazı gereken, bakiye cezayı gösteren belgenin, 

ğinin ve uygulanan kanun madde-

irade beyanını tespite yetkili Türk 

d) (a), (|b) ve (c) bentlerinde sayılan belgelerin Türkçe tercümelerinijtı, 
Eklenmesi. 
2. Yabancı mahkeme kararında ka'bul edilen sübut sebeplerine bağlı kalınmak kaydıyla suç konusu 

fiilin, Türk mevzuatına göre hürriyeti bağlayıcı ceza ve emniyet tedbirijıi gerektiren bir suç teşkil et
mesi, 

3. İlgili taraflar arasında ayrıca kararlaştırılmakıkça talep tarihinde, 
reken bakiye en az bir yıl hürriyeti bağlayıcı cezasının 'bulunması, 

4. Yabancı hükümdeki sübut sebeplerine göre Türkiye'de tayin olunacak ceza müeyyidesinin zamanaşı
mına uğramamış bulunması, 

5. Hükümlü hakkında mahkûmiyetine esas olan fiil sebebiyle, Türkjiye'de ayrıca soruşturma veya ko
vuşturma yapılmamış olması, 

6. Mahkûmiyete esas olan fiilin siyasî, askerî veya bunlara murtabij; cürümlerden bulunmaması, 
7. Yerine getirme talebinin Türk hukuk düzenine aykırı düşmemesi. 
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ADALET KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türk Vatandaştan Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden 
Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel esas 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yabancı Ülke Mahkemeleri Tarafından Türk Vatandaşları Hakkında Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin 

Türkiye'de Yerine Getirilmesi 

Yerine getirme şartları 

MADDE 3. — Türk vatandaşları hakkında yabancı ülke mahkemelerinden verilip kesinleşen mahkûmi
yetlerin Türkiye'de yerine getirilebilmesi için aşağıdaki şartların 'bulunması gereklidir : 

1. Yabancı ülke yetkili makamınca talepte bulunulması ve talepnameye; 
a) Kesinleşen ve infazı gereken mahkûmiyet kararının tasdikli örneğinin ve uygulanan kanun maddeleri 

metinlerinin, 
b) Hükümlünün nakle rıza gösterdiğine dair hâkim huzurunda veya irade beyanını tespite yetkili Türk 

konsolosluk görevlisi tarafından alınmış yazılı beyanının, 
c) înfazı gereken, bakiye cezayı gösteren belgenin, 

d) (a), (b) ve (c) 'bentlerinde sayılan belgelerin Türkçe tercümelerinin, 
Eklenmesi. 
2. Yabancı mahkeme kararında kabul edilen subut sebeplerine bağlı kalınmak kaydıyla suç konusu fiilin, 

Türk mevzuatına göre hürriyeti bağlayıcı ceza ve emniyet tedbirini gerektiren bir suç teşkil etmesi, 
3. İlgili taraflar arasında ayrıca kararlaştırılmadıkça, talep tarihinde, hükümlünün yerine getirilmesi gere

ken bakiye en az bir yıl hürriyeti bağlayıcı cezasının bulunması, 
4. Yabancı mahkeme hükmündeki subut sebeplerine göre Türkiye'de tayin olunacak ceza müeyyidesinin 

zamanaşımına uğramamış bulunması, 

5. Hükümlü hakkında mahkûmiyetine esas olan fiil sebebiyle, Türkiye'de ayrıca soruşturma veya ko
vuşturma yapılmamış olması, 

6.̂  Mahkûmiyete esas olan fiilin siyasî, askerî veya bunlara murtabit cürümlerden bulunmaması, 

7. Yerine getirme talebinin Türk hukuk düzenine aykırı düşmemesi. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Talebin incelenmesi 

MADDE 4. — Yabancı ülkede verilen mahkûmiyet kararlarının Türkiye'de yerine getirilmesine Adalet 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilebilir. 

Görev ve yetki 

MADDE 5. — Yabancı mahkeme ceza ilamına Türkiye'de uygulanacak müeyyidenin tayin edilmesi ko
nusunda karar vermeye, yabancı mahkûmiyet ilamına esas teşkil eden suçun niteliği veya cezanın miktar 
ve mahiyetine göre görev yönünden tekabül eden An kara mahkemesi yetkilidir. 

Yerine getirme kararı 

MADDE 6. — Mahkemece yabancı ülkede verilen mahkûmiyet kararının aşağıda belirtilen şekilde ye
rine getirilmesine karar verilir. 

1. Yabancı mahkeme kararında sübütu kabul edilen suça, Türk kanunlarına göre verilmesi gereken 
ceza müeyyidesi veya bu suça en yakın ceza müeyyidesi tayin olunur. Bu suretle tayin edilen ceza miktarı 
yabancı mahkeme kararında tayin edilmiş ceza süresini geçemez. Fiil Türk hukukuna göre daha hafif ce
zayı gerektirdiği takdirde müeyyide buna göre tayin olunur. 

2. Yerine getirmeyi isteyen devletde tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süreler cezadan mahsup 
edilir. 

Yerine getirme kararının verilmesi sırasında cezadan mahsup işlemi yapılmamış veya mahsup şartları 
daha sonra ortaya çıkmışsa bu hallerde de mahkemece gerekli karar verilir. 

Acele itiraz 

MADDE 7. — Mahkemece verilen karara karşı Cumhuriyet savcısı, hükümlü veya vekili tarafından 
acele itiraz yoluna başvurulabilir.v ttiraz merc'iinin tayininde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 299 
uncu maddesi hükmü uygulanır. 

Yerine getirme 

MADDE 8. — Kesinleşen yerine getirme kararları genel hükümler dairesinde infaz olunur ve adlî sicile 
kaydedil'ir. 

Kanun yolu 

MADDE 9. — Mahkûmiyetin esasına taalluk eden itiraz ve taleplerin incelenmesi, hükmün esasına ka
rar veren yabancı mahkemeye aittir. 

Tutuklama 

MADDE 10. — 3 üncü maddeye uygun olarak bir ceza mahkûmiyetinin yerine getirilmesi talebi alın
dığında, mahkûmiyetine karar verilen kimsenin Türkiye'de bulunup da kaçma şüphesini uyandıracak va
kıaların mevcudiyeti halinde mahkemece tutuklanmasına karar verilebilir. 

v 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 42) 
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(Adalet Komisyonunun TekPif Ettiği Metin) 

Talebin incelenmesi 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Görev ve yetki 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yerine getirme hararı 

MADDE 6. — Mahkemece yabancı ülkede verilen mahkûmiyet kararının aşağıda belirtilen şekilde yerine 
getirilmesine en geç 15 gün içinde karar verilir, 

1. Yabancı mahkeme kararında subutu kabul edilen suça, Türk kanunlarına göre verilmesi gereken ceza 
müeyyidesi veya bu suça en yakın ceza müeyyidesi tayin olunur. Bu suretle tayin edilen ceza miktarı yabancı 
mahkeme kararında tayin edilmiş ceza süresini geçemez. Fiil Türk hukukuna göre daha hafif cezayı gerek
tirdiği takdirde müeyyide buna göre tayin olunur. 

2. Yerine getirmeyi isteyen devlette tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süreler cezadan mahsup edi
lir. 

Yerine getirme kararının verilmesi sırasında cezadan mahsup işlemi yapılmamış veya mahsup şartları daha 
sonra ortaya çıkmışsa bu hallerde de mahkemece gerekli karar verilir. 

Acele itiraz 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yerine getirme 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kanun yolu 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tutuklama 

MADDE 10, — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 42) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Türk Mahkemeleri Tarafından Yabancılar Hakkında Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin Hükümlünün Uyruğu 

Olduğu Ülkede Yerine Getirilmesi 

Talep şartları 

MADDE 11. — Yabancılar hakkında Türk mahkemelerince hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza ve em
niyet tedbirlerinin ya'bancı ülkede yerine getirilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gereklidir : 

l'.; Türk mahkemelerince verilen mahkûmiyet hükmünün, hükümlünün uyruğu olduğu devlet tarafından 
aynen veya karardaki sübut sebepleri ile bağlı 'kalınmak kaydıyla o devlet kanunlarında aynı neviden fiil 
için öngörülen hürriyeti bağlayıcı ceza ve emniyet tedbiri şeklinde uygulanacağının taahhüt edilmesi, 

2. Hükümlünün Türkiye'de belli ikametgâhı veya işyerinin bulunmaması, 
3< Yabancı hükümlünün hakkındaki cezanın uyruğu olduğu devlette infazına hâkim veya o devletin ira

de beyanını tespite yetkili konsolosu önünde muvafakat etmiş olması, 
4| Mahkûmiyet kararında ayrıca para cezasına ve şahsî hakka hükmedilmiş ise bunların ve mahkeme 

masraflarının ödenmiş olması, 
5. Hükümlünün 'belirli bir siyasî, dinî ve ırkî görüşe sahip olması sebebiyle kovuşturmaya tabi tutula

cağına veya cezalandırılacağına dair ciddî sebeplerin 'bulunmaması. 

Yerine getirme karan 

MADDE 12. — Türk mahkemelerince yabancı uyruklular hakkında verilen mahkûmiyet kararlarının, 
hükümlünün uyruğu olduğu devlette yerine getirilmesine Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
tarafından karar verilebilir. 

Yerine getirme muamelesinin tamamlanması 

MADDE 13. — Mahkûmiyet kararının yabancı ülkede yerine getirildiğinin bildirilmesini müteakip keyfi
yet Adalet Bakanlığınca hükmü veren mahkemeye intikal ettirilir. Yabancı ülkenin yerine getirme muame
lelerini tamamlamaması halinde, Türkiye'de infazla ilgili muamelelere devam olunur. 

Kanun yolu 

MADDE i!4. — Mahkûmiyetin esasına taalluk eden ve talepler, hükmü veren mahkemece incelenir. 

Nakil muameleleri 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümleri dairesinde Türkiye'ye getirilecek veya yabancı ülkeye gönderile
cek hükümlülerin nakilleri,, ilgili taraflar arasında sağlanacak mutabakat çerçevesinde gerçekleştirilir. Nakil 
masrafları, taraflarca aksi kararlaştırilmadığı takdirde talep eden devlet tarafından karşılanır. Bu amaçla her 
yıl Adalet Bakanlığı bütçesine ödenek konur.; 

Kaldırılan hüküm 

MADDE 16. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 42) 
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(Adalet Komisyonunun Tekîif Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Türk Mahkemeleri Tarafından Yabancılar Hakkında Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin Hükümlünün Uyruğu 

Olduğu Ülkede Yerine Getirilmesi 

Talep şartları t 

-MADDE 11. — Yabancılar hakkında Türk mahkemelerince hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza ve emni
yet tedbirlerinin yabancı ülkede yerine getirilmesi için aşağıdaki şartlarım bulunması gereklidir. 

1. Türk mahkemelerince verilen mahkûmiyet hükmünün, hükümlünün uyruğu olduğu devlet tarafından 
aynen veya karardaki sübut sebepleri ile bağlı kalınmak kaydıyla o devlet kanunlarında aynı nev'iden fiil için 
öngörülen hürriyeti bağlayıcı ceza ve emniyet tedbiri şeklinde uygulanacağının taahhüt edilmesi, 

2. Hükümlünün Türkiye'de belli ikametgâhı veya işyerinin bulunmaması, 
3. Yabancı hükümlü hakkındaki cezanın uyruğu olduğu devlette infazına hâkıim veya o devletin irade 

beyanını tespite yetkili konsolosu önünde muvafakat etmiş olması, 
4. Mahkûmiyet kararında ayrıca para cezasına ve şahsî hakka hükmedilmiş ise bunların ve mahkeme 

masraflarının ödenmiş olması, 
5. Hükümlünün belirli bir siyasî, dinî ve ırkî görüşe sahip olması sebebiyle kovuşturmaya tabi tutulacağına 

veya cezalandırılacağına dair ciddî sebeplerin bulunmaması. 

Yerine getirme kararı 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komisyo nımıuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yerine getirme muamelesinin tamamlanması 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kanun yolu 

MADDE 14. — Mahkûmiyetin esasına taalluk eden talepler, hükmü veren mahkemece incelenir* 

Nakil muameleleri 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hüküm 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komisyo numuzca aynen kabul edilmiştir* 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı i 42) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 17, — Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

Yürütme 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Ts faal, 

29.3. 1984 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
/,• Ki Er dm 

Devlet Bakanı 
S, Ni Türel 

Devlet Bakanı 
A._ Ki Alptempçln 

İçişleri Bakanı 
Ai Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
M* Vt Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
VB Ataşoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
HiCıAral 

Devlet Bakam 
Ki Oksay 

Devlet Bakam 
At Tenekeci 

Adalet Bakam 
M, M Eldem 

Dışişleri Bakam 
Vs Halef oğlu 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
lt Si Giray 

Tarınij Orman ve Köy işleri Bakam 
m Hi Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C.: Büyükbaş 

Devlet Bakam 
A. M.. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
A özdağlar 

Millî Savunma Bakam 
Z._ Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
Vı Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M* Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M-, Kalemli 

Kültür ye Turizm Bakam 
M._ M.: Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 42) 
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(Adalet Komisyonunun TekM Ettiği Metlin) 

Yürürlük 

MADDE 17. — Tasarının 17 hci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

• • < • » • • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 42) 





Dönem : 17 Yasama Yın : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 43 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
2 0 . 1 . 1983 Tarihli ve 54 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
2 0 . 1 . 1983 Tarihli ve 54 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Bazı Hükümleri ile 1136 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair 79 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. 

(1/474, 3/387) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 

Ankara 9 Nisan 1984 
Huk. 1. Kan. Kar. Bşk. : 

25-18-41-84 
Konu : 2991 Sayılı Kanun Hakkında. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30 Mart 1984 tarih ve 84-02860 sayılı yazınız. 
İlgi yazınıza ekli olarak gönderilen ve T.B.M.M. Genel Kurulunca 28.3.1984 tarihlinde kabul edilen 2991 

sayılı «1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun* B«tt Maddeler Ek
lenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 54 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1134 Ss§sfe Avukatlık Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hafcfeâtda 20.1.1983 Ta
rihli ve 54 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddeleri ile 1136 Sayılı Kanusugt $ir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair 79 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında K&nug» 
incelendi : 

7.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile «Kamu kururm* ̂ Mİ|We& meskfc ku
ruluşlarına ait yeni düzenlemeye gidilmiştir. 

Konuyla ilgili Anayasanın 135 inci maddesinde : 
a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarının, kuruluş amaçları tafeİMHNÖk. 
b) Kamu kurum ve kuruluşları ile Kamu İktisadî Teşebbüslerinde asi! ve sünkli görevlerde çakfu^ftotk 

meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti kaldırılmış, 
c) Meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçları dışında faaliyet göstermeyecekleri, siyasetle uğraşamayacakları, 

siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemeyecekleri açıklanmış, 
d) Bu kuruluşların, kanunlarında gösterildiği şekilde Devletin idarî ve mail denetimine tabi olduğu ve 

amaçlan dışında faaliyet gösteren ve siyasetle uğraşan meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, 
mahkeme kararı ile son verileceği ve yerlerine yenilerinin seçileceği belirlenmiş, 

e) Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun hu
zurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi 
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bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkî amirine bu tür nitelikte suç iş
leyen organları geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisi tanınmış ve bu kararların, dayanakları ile bir
likte üç gün içinde mahkemeye bildirilmesi ve mahkemenin de görevden uzaklaştırma kararın yerinde olup 
olmadığına en geç on gün içinde karar vermesi hususları, 

hüküm altına alınmıştır. 
Anayasanın 135 inci maddesinde yer alan bu amir hükümler doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşla

rına ait kanunlarda bir an önce değişiklik yapmak amacıyla 28 Aralık 1982 tarih ve 2767 sayılı «Kamu Ku
rumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında Yetki Kanunu» çıkarılmış ve Yetki Kanununda belirtilen 
kapsam ve ilkeler doğrultusunda, çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşlarına ait dokuz kanunda ayrı ayrı düzenlemeler yapılmış ve Resmî Gazetede yayımlanan karar
nameler, yayınlandıkları gün ayrıca Türkiye Büyük Milet Meclisine de sunulmuştur. 

Yüce Meclis bu tarihe kadar; 

1. 14.2.1984 tarih ve 2979 sayılı «15.5.1957 tarih ve 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 18.5.1983 
Tarihli 67 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6964 Sayılı Kanu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6.9.1983 Tarihli ve 87 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun»u, 

2. 14.2.1984 tarih ve 2980 sayılı «1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarih ve 55 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Hükümleri ile 1512 Sayılı Noterlik Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine Dair 6.9.1983 Tarihli ve 
80 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun»u, 

3. 3.4.1984 tarih ve 2993 sayılı «9.3.1954 Tarih ve 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, 
Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği işlere Dair Kanunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6343 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun»u, 

görüşerek kabul etmiştir. 

Bu kanunlarda yer alan müşterek bir hükme göre (14.2.1984 tarih ve 2979 sayılı Kanunun 10 uncu mad
desi ile değişik 6964 sayılı Kanunun 18 inci maddesi), (14.2.1984 tarih ve 2970 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi ile değişik 1512 sayİİı Kanunun 164 üncü maddesi), (3.4.1984 tarih ve 2993 sayılı Kanunun 19 uncu mad
desi ile 6343 sayılı Kanuna ilave edilen ek 1 inci madde); 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun 
korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde valiler, seçilmiş birlik organlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabi-
lir. 

Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde ... fıkrada sözü edilen mahkemeye 
bildirilir. Mahkeme görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde inceleyerek bu 
konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna mahke
mece karar verilmesi halinde ... fıkra uygulanır...» 

Anayasanın 135 inci maddesinin 7 ve 8 inci fıkralarına uygun olarak düzenlenen bu hüküm 2991 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinde farklı şekilde dü
zenlenmiştir. 

77 nci maddenin 10 uncu fıkrasında; 
«Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde 5 inci fıkrada sözü edilen mahke

meye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde inceleye
rek ve savunma almak kaydıyla kararını en geç 10 gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde oldu
ğuna mahkemece karar verilmesi halinde 6 nci fıkra hükümleri uygulanır...» 

hükmü benimsenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 43) 
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Adalet Komisyonu Raporunda da açıklandığı gibi, benzer kanunlardan farklı olarak; 
1. Mahkemeye savunma alma mecburiyeti getirilmiş, 
2. Mahkemenin bu konuda verdiği karar, kesin olmaktan çıkarılmıştır. 
Anayasanın 135 inci maddesinin son fıkrasında yer alan hüküm, valilik kararının belgeleri ile birlikte mah

kemeye intikal ettikten sonra en geç on gün içinde karara bağlanmasına amirdir. Madde de gerek valiler ta
rafından verilen kararın mahkemeye intikali, gerekse mahkemenin vereceği karar süreye bağlanmıştır. Dü
zenlemede, konunun bir an önce sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. 

Yüce Mecliste meseleyi böyle kabul etmiş ve yukarıda açıklandığı üzere kabul ettiği üç kanunda (kesin) 
deyimini kullanmıştır. 

Bilindiği gibi kanunların, eşitlik ve genellik ilkelerine uygun olarak düzenlenmeleri gerekir. Anayasanın 
10 uncu maddesinde, kanun önünde eşitlik ilkesi hükmü bağlanmış, maddenin gerekçesinde konu ayrıntıları 
ile açıklanmıştır. 

Bu haliyle onaylanmak üzere gönderilen 2991 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan gerekçeler karşısında 
Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmesinde yasal zaruret görüldüğünden geri gön
derilmiştir. . -

Gereğini bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
, Cumhurbaşkanı 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/474 
Karar, No. : 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun 2.3Jl984 tarih ve 5 Karar No. lu raporu ile sonuçlandırdığı «11136 Sayılı Avukatlık Ka
nununun IBazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 'Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 
Tarihli ve 54 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname île 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun ©azı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 54 Sayıh Kanun 
Hükmünde Kararnamenin IBazı Hükümleriyle, 1136 Sayılı Kanunun Bir Maddesiriin DeğİşMlmesine Dair 79 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun» Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 128.3.1984 tarihli 45 inci birleşiminde görüşülmüş ve bazı değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Kanun, Anayasamızın 89 uncu maddesi (gereğince yayımlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının 30.3.1984 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 84-02860 sayıh teskeresiyle Sayın 
Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere kanunu 
geri göndermiş ve gerekçeli geri gönderme tezkeresi de Genel Kurulumuzun 10.4.1984 tarih ve 50 inci bir
leşiminde okunmuş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, 2991 sayıh Kanunun 2 nci maddesiyle değiştirilen 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 77 
nci maddesinin onuncu fıkrasını, geri gönderilme gerekçeleri ışığında Adalet Bakanı Sayın M. Necat Eldem'in, 
Bakanlık temsilcilerinin ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden bir öğretim üyesinin de katılmasıyla 
yeniden incelemiştir. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili mevzuatın, Anayasanın 135 inci maddesi ile 
uyumlu hale getirilmelerini temin için çıkarılan 2767 sayılı Yetki Kanunu gereğince hazırlanarak yürürlüğe 

* Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısıy: 43) 
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girmiş bulunan Kararnameler ile bunlardan Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmış olan Noterler, 
Ziraat Odaları ve Veterinerler hakkındaki mevzuat incelendiğinde; Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığı
nın, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasada 
belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından, gecikmesinde sakınca bulunan 
durumlarda, mahallin en büyük mülkî âmirinin, ilgili kuruluş organını geçici olarak görevden uzaklaştırma
sına dair kararlarının, mahkemece on gün içinde incelenerek kesin karara bağlanmasının öngörüldüğü müşa-
hade edilmektedir. 

Aynı konulan düzenleyen ve aynı nitelikte bulunan kanun hükümleri arasında paralellik sağlamak üze
re söz konusu fıkrada bulunan «ve savunma almak kaydıyla» ibaresi çıkarılmış ve mahkeme karanhm kesin 
olacağı da açıkça belirtilmiştir. 

Kanunun diğer maddeleri aynen benimsenmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
Tasarının bütün olarak ele alınması 
görüşünde olduğumdan maddelere 

geçilmesine muhalifim 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmftras ı 

Başkanvefcili 
Ahmet îlhami Kösem 

Malatya 

' Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
1 - Tasarının bütün halinde ele 

ılınması gerektiğinden maddelere 

Üye 
Muhalifim 

Coşkun Bayram 
Adana 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Yasanın tümünün ele alınması 

görüşündeyim 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 
geçilirken sadece geri çevrilenlerin 
müzakere edilmesine muhalifim 
2 - Eski metinde ısrar edilmesi 

görüşündeyim. 
İlhan Dtnçen 

Malatya 

Üye 
Eski metinde ısrar edilmesi 

görüşündeyim 
Hasan Alt ay 

Samsun 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Üye 
$*lah#tinTaffwğlu 

Y4*f*t 

Üye 
Mehmet Bahçeci 

Yozgat) 
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(ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜL
MEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN) 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 54 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 54 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 1136 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değiştiril

mesine Dair 79 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

Kanun No. Kabul Tarihi : 
2991 28 . 3. . 1984 

MADDE 1. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 76 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Barolar, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca avukatlık mesleğine mensup olanların; müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, avukatlık mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak geliş
mesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güve
ni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakım korumak maksadı ile kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 

Barolar, kuruluş amaçları ve Kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler; kendilerine ka- * 
nunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler; si
yasetle uğraşamazar; siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler; siyasî partilere mad
dî yardım yapamazlar; onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar; milletvekili ve mahallî idarelerin 
seçimlerinde belli adayları destekleyemezler. 

MADDE 2. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Baronun kurulması, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi 
Madde 77. — Bölgesi içinde en az onbeş avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur. * 
Baro kurulmayan yerlerin en yakın baroya bağlanmasına veya bunların birleştirilerek bir baro kurulma

sına ve merkezlerinin belirtilmesine Türkiye Barolar Birliği karar verir. 
Barolar, kuruluşlarını Türkiye Barolar Birliğine bildirirler. % 

Türkiye Barolar Birliği de keyfiyeti derhal Adalet Bakanlığına bildirir ve barolar bu bildirme ile tüzelki
şilik kazanırlar. 

Bu Kanunun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yasaklamalara uymayan baro sorumlu organ
larının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının isteği uyarınca 
bulundukları 11 Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince karar 
verilir. Yargılama basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskile
rin süresini tamamlarlar. 

Adalet Bakanlığının bu Kanun uyarınca baro organlarının işlemleri hakkında onay mercii olarak verdiği 
kararları görevli baro organları aynen yerine getirmekle yükümlüdürler. Bakanlık kararını idarî yargı mer
ciinin yürütmenin durdurulmasına veya esasına ilişkin kararı veya kanunî bir sebep olmaksızın yerine getir
meyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Ba
kanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen baro organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uy
gulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların yu
karıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzuru
nun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakı
mından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde valiler, seçilmiş baro organlarını geçici olarak görevden uzak-
laştırabilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 43) 
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(ADALET KAMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN) 

1136 Sayıh Avukathk Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkmda 20.1.1983 Tarihli ve 54 Saydı Kanun Hükmünde Kararname Ue 1136 Saydı Avukathk Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkmda 20.1.1983 Tarihli ve 54 
Sayıh Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 1136 Saydı Kanunun Bir Maddesinin Değiştiril

mesine Dair 79 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkmda Kanun 

MADDE 1. — Kanunun 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Baronun kurulması,, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi: 

Madde 77. — Bölgesi içinde en az onbeş Avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur. 

Baro kurulmayan yerlerin en yakın baroya bağlanmasına veya bunların birleştirilerek bir baro kurulma
sına ve merkezlerinin belirtilmesine Türkiye Barolar Birliği karar verir. 

Barolar, kuruluşlarını. Türkiye Barolar Birliğine bildirirler. 

Türkiye Barolar Birliği de keyfiyeti derhal Adalet Bakanlığına bildirir ve barolar bu bildirme ile tüzelki
şilik kazanırlar. 

Bu Kanunun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yasaklamalara uymayan baro sorumlu organ
larının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının isteği uyarınca bu
lundukları İl Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince karar ve
rilir. Yargılama basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçüir. Yeni seçilenler eskile
rin süresini tamamlarlar. 

Adalet Bakanlığının bu Kanun uyarınca baro organlarının işlemleri hakkında onay mercii olarak verdiği 
kararları görevli baro organları aynen yerine getirmekle yükümlüdürler. Bakardık kararım idarî yargı mer
ciinin yürütmenin durdurulmasına veya esasına ilişkin kararı veya kanunî bir sebep olmaksızın yerine göm
meyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Ba
kanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen baro organları hakkmda da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygu* 
tanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların yu
karıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 43) 



- 8 -
(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 

Gönderilen Kanun) 

Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde 5 inci fıkrada sözü edilen mahke
meye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde incele
yerek ve savunma almak kaydıyla kararını en geç 10 gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde ol
duğuna mahkemece karar verilmesi halinde 6 ncı fıkra hükümleri uygulanır. 

Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri Baro Genel Kurulu hakkında uygulanmaz. 

MADDE 3. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 86. — Baro levhasında yazılı her avukat gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantı

larına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Haklı bir engele dayanmış olmadıkça bu toplantılara gelme
yen veya oy kullanmayanlara Baro Başkanı tarafından 1 500 liradan 7 500 liraya kadar para cezası verilir. 

64 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları, bu maddeye göre verilen para cezaları hakkında da 
uygulanır. 

MADDE 4. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 87 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Genel kurulun kararları bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, genel kurul başkanlık divanı tarafından im
zalanır ve Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. 

MADDE 5. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 111 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yapaklar, mal edinme, protokoldeki yer, görevden uzaklaştırma ve göreve son verme 

Madde 111. — Türkiye 'Barolar Birliği, kuruluş amaçları ve kanunda 'belirtilenler dışında herhangi bir 
faaliyet gösteremez; kendisine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gös-
tari fârüyüsü düzenleyemez; siyasetle uğraşamaz; sıiyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket ede
mez; siyasî partilere maddî yardım yapamaz, onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamaz, milletvekili ve 
mahallî idarelerin seçimlerinde belli adayları destekleyemez. 

Birlik, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere taşınırve taşınmaz mal edinebilir. 
Birlik, protokol kurallarına göre, resmî törenlere katılır. 
77 nci inaddenin 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu fıkraları hükümleri Birlik organları hakkında da uygulanır. 

MADDE 6. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiffciri&niitir. • 

Genel kuatf, iaroların avukatlıkta en az onbeş yıl kıdemli olan üyeleri arasından gizli oyk seçecekteei âa-
şer delege Je1f jmiır . 

MADDE 7. — 1136 «ayılı Avukatlık Kanununun 154 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İ0sn yasaklanmanın zorunlu olduğu haller 

Mftdde 154. — Haklarında meslekten çıkarma cezası verilen veya tutuklama müzekkeresi çıkanla» ve-
jşfc' BeMtotjn şabsiydtme karşı cürümlerden veya rüşvet, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kul-
laama ve yalanyer* tanıklık cürümlerinden biri ile hakkında kamu davası açılan ve 42 nci madde uyannca 
geçici olarak göre*teo*|iiîiniş olup, yapılan işlenin ücretini 'iş sahibinden aldığı halde aynı maddenin son fık
ra» gereğince kabile <Ie$er «bir sebep olmaksızın igiH mercie ödememiş olan avukatların işten yasaklanma
ları zorunludur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 43) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

• ' — 
Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının ülkenin ve milleti» bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzuru

nun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakı
mından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde valiler, seçilmiş baro organlarını geçici olarak görevden uzak-
trçtıra>ijirisr. 

Oör#vden uzaklaştırma kararı, dayanaklarıyla birlikte üç gün içinde beşinci fıkrada sözü edilen mahke
meye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma karannm yerinde olup olmadığım dosya üzerinde inceleye
rek bu konudaki kesin kararım en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna 
mahkemece karar verilmesi halinde altıncı fıkra hükümleri uygulanır. 

Göreve son yerme ve görevden uzaklaştırma hükümleri Baro Genel Kurulu hakkında uygulanmaz. 

MADDE 3. — Kasaran 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

4. — Kamuma 4 üocft udiiMı •î^&aihlifrflnumuzca aynen kabul edilmiştir. 

HtADDfe 5. — Kanunun 5 inci maddesi H«ftfc«yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kanunun 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Kanunun 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 43) 
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Gönderilen Kanun) 
* 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen işten yasakjıanma sebeplerinin meydana gelmesinden itibaren iki ay içinde 
disiplin kurulunca haklarında işten yasaklama karan ver iteleyen avukatlar, Bakanlığın doğrudan vereceği 
kararla işten yasaklanırlar. ' 

MADDE 8. — 1136 «ayılı Avukatlık Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile. kamu iktisadî teşebbüslerinde görevli avukatlar 

EK MADDE 1. — Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli olarak 
avulkathk görevinde çalışanların baro levhasına yazılmaları isteiklerine tbağlıdır. Ancak bunlar hakkında bu 
Kanunun avukatlık mesleğine kabul ve ruhsatname verilmesine ilişkin hükümleri aynen uygulanır. Bunlar, 
görevlerinin gereği olan 'işleri yaparken baro levhasına kayıtlı avukaıtların yetkileriyle haklarına sahip ve 
onların ödevleriyle yükümlüdürler. Baroya kaydını yaptırmayan avukat, çalıştığı yer 'barosuna bilgi verir. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca baro levhasına yazılmak istemediklerini bildiren adayların, sadece avukatlık 
mesleğine kabullerine ve adlarına ruhsatname düzenlenmesine karar verilerek kanunda öngörülen diğer işlem
ler aynen yerine getirilir. < 

Birinci fıkrada sözü edilen görevlerden ayrılıma halinde, avukatlık mesleğinin yapılabilmesi, baro levha
sına yazılmakla mümkündür. / ^ > 

Bu Kanunun avukatlar hakkında öngördüğü disiplin işlem ve cezaları, bu maddede sözü edien avukat
lar hakkında da avukatın sürekli görev yaptığı yer barosunca uygulanır. 

Yurt dışına çıkma izni . 

EK MADDE 2. — Türkiye Barolar Birliğinin veya baroları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve 
kongrelere katılmak Adalet Bakanlığının iznine tabidir. 

Seçimleri yapılması 

EK MADDE 3. — Barolar ile Türkiye Barolar Birliğinin bu Kanuna göre gizli oyla yapılacak organ se
çimlerine ilişkin İşlemler, aşağıdaki esaslara göre yargı gözetimi altında gerçekleştirilir. 

Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, Baro seçimleri için levhaya kayıtlı avu
katları, Türkiye Barolar Birliği seçimleri için de genel kurula barolarca seçilen asıl ve yedek delegeleri belir
leyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantı
ya ilişkin hususları belirten Ibir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başlkanı olan hâkime 
tevdi edilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli hâkim Yüksek Seçim Ku
rulunca belirlenir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular gözönünde bulundurularak görüş
melerin bir Cumartesi günü 'akşamına kadar sonuçlanması ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün do
kuz - onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi Zorunludur. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattır
dıktan sonra seçime katılacak avukatları belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onay
lar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Adalet dairesi ve baro ilan yerlerinde asılmak su* 
reti ile üç gün süre ile ilan edilir. 

Man süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin 
olarak karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak ilgili baro veya Türkiye 
Barolar Birliğine gönderilir, 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan avukatlar arasından bir başkan ile İki üyeden oluşan bir 
seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının 
yokluğunda kurula yaşlı üye başkaınlik «der. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 43) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Kanunun 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Kanunun Ek 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Kanunun Ek 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Kanunun Ek 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen, kabul edilmiştir. 
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. (Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderilen Kanun) 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların -tas
nifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri yokluğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder. 

Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan barolarda her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim 
sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Seçim
lerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hâkim ta
rafından belirlenir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlan tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri ta
rafından imzalanır. Birden fazla sandık bukunmK halinde tutanaklar, hâkim tarafından birleştirilir. Tuta
nakların birer ö««s^«prarycTİnde.asıknak«ıal|0» geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve 
diğer twHÜWPiÜftHliljlİİ bir örneği ile birlikte»^aş- süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlı
ğ a » te&t<eĞ%?. 

tSeçffftm deva«lif sırasında yapılan işlemler ile Uıfı—fc ferin düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim 
sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aym gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz sü
relinin geçmesi ve itirazların karara bağlanawwntfan iıensen sonra hâkim yukarıdaki hükümlere göre kesin 
sonuçtan ilan eder ve ilgili baro İle Türkiye Barolar Birliğine bildirir. 

Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan avukat oy kul
lanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin baro veya resmî kuruluşoa verilen belge ile ispat edilmesinden ve lis
tedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulunun mtt-
hürü bulunan ve jyy verme sırasında sandık kurulu başkam tarafından her seçim için ayrı ayn verilecek kâğıt
lara yazılmak ve mCÖsürlü zarflara konulmak sureti ile kullanılır. Asıl üyenin mazereti olduğu takdirde ye
dek üye Türkiye üarokr BMiği Genel Kuruluna katılır ve oy kullanır. 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama. sedefliyle seçim
lerin iptaKne karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere isçimin yenile
neceği Pazar gününü tespit ederek ilgili baroya veya Türkiye Barolar Birliğine bMrir. Belirlenen günde yal
nız seçimi yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere ugpın olarak yürü
tülür. 

İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, «Seçaaakrin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun» da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve di
ğer seçim giderleri, Türkiye Barolar Birlili ve ilgili baroların bütçelerinden karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar Devlet ımsmujrlarına karşı işlen
miş gibi cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun aldı
ğı tedbirlere uymayanlara, eylemlin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezalan verilir. 

Denetim 

EK MADDE 4. — Adalet Bakanlığı, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarının görevlerini kanun hü
kümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve malî işlemlerini yönetmelikte belirlenecek esaslara göre de
netlemeye yetkilidir. Bu idarî ve malî denetim, adalet müfettişlerince yapılır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 9. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 12 nci maddesinin son fıkrası ile 90 inci maddesinin 
üçüncü f ıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

EK MADDE 4. — Kanunun Ek 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Kanunun 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderilen Kanun) 

GEÇİCİ MADDE — Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın, 
baroların organları ile Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunu oluşturacak delegelerin ve Türkiye Barolar 
Birliğinin organlarının seçimleri 1 Aralık 1983 tarihinden itibaren üç ay içerisinde tamamlanır. 

Birinci fıkraya göre yapılan seçimler, baro organları ile Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna seçilen 
delegeler hakkında 1983 yılının, kanunda öngörülen ayında; Türkiye Barolar Birliğinin organları hakkında 
ise, 1984 yılı Mayıs ayında yapılmış sayılır ve kanunî süreleri buna göre hesaplanır, 

Yürürlük 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇtCt MADDE — Kanunun Geçici Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Kanunun 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Kanunun 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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