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I. -:• GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

Sayfa 
'454 

454:455 

455 

455 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — istanbul Milletvekili Ömer Necati 

Cengiz'in, tarımın sorunları ve İzmir'in Tire 
ilçesinin Eskioba Köyünden 12 vatandaşın 
traktörlerini satışa çıkarması konusunda gün
dem dışı konuşması 455:457 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, 237 sayılı Taşıt Kanununun ve 
Başbakanlık genelgelerinin hükümlerine aykırı 
şekilde resmî taşıtların özel hizmetlerde kul
lanıldığı konusunda gündem dışı konuşması 457:459 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, 
Parlamento dışı parti yetkililerinin son gün
lerde yaptıkları TBMM'nın şeref ve haysiye
tiyle ilgili konuşmalar konusunda gündem dışı 
konuşması. 459:460 

B) Çeşitli İsler 
1. — Kuveyt Meclis Başkanının Başkan

lığında bir Kuveyt Parlamento heyetinin ül-

460 

Sayfa 
kemize davet edilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (5/78) 460 

C) Tezkereler ve Önergeler 460 
1. — Burdur Milletvekili Necip Oğuzhan 

Artukoğlu ve arkadaşlarının, «Burdur Hine 
Bağlı Bucak İlçesinin Adının Oğuzhan Ola
rak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tekli
fi» ni geri aldıklarına dair önergesi (2/290, 
4/187) 460 

2. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Do-
ğan'm, «657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 2595 
Sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 6 ncı Mad
denin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ni geri aldığına ilişkin önergesi (2/272, 4/186) 460:461 

3. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
gündemde yer alan ve Sakarya Milletvekili 
Nihat Akpak ve İzmir Milletvekili Süha Ta-
nık'ın «Sinema ve Video Kanun Teklifi» ile 
birleştirilen «Türk Sinema Kanunu Teklifi» 
ni geri aldığına dair önergesi (2/177, 4/185) 461 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 461,494 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 461 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 

in, Adana - İncirlik Ortak Savunma Tesis-
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Sayfa 
lerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı A. Mesut Yılmaz'm cevabı (6/505) 461:462 

2. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 462 

3. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tığı gezilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/508) 462 

4. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, son yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 462 

5. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li 
işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağ
lamak üzere bir anlaşma yapılıp yapılmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/511) 462 

6. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
Iar'ın, bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve 
yatırılmayan vergi borçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Ab
dullah Tenekeci'nin cevabı (6/513) 462:464 

7. — Sinop Milletvekili Halit Barış Can' 
m, güvenlik soruşturmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın cevabı (6/515) 464:467 

8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay do
ğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize en
gellemesine ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/424) 467 

9. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı, son A.B.D. 
seyahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/518) 467 

10. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan 
paya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/519) 467 

11. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, yurt dışından ithal edilen tohumlara 
ilişkin sözlü sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın oevabı 
(6/478) 467:468 

Sayfa 
12. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh

met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ya
yımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/480) 468 

13. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye iliş
kin sözlü sorusu ve Tarım Orman ve Köy
işleri Bakam H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/493) 468: 

469 
14. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-

ver'in, Yunanistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile 
ülkemiz arasındaki bazı sorunlara ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/496) 469 

15. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, İstanbul - Sarıyer Karakolundaki bir 
tecavüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin 
yaptığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/501) 469 

16. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nu
ri Üzel'in, Başbakanlıkta görevli bir müşa
vir tarafından yabancı yayın ajanslarına po
litik demeç verildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/544) 469 

17. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nftı, Şanlıurfa tli köylerine götürülecek olan 
hizmetlere ilişkin sözlü sorusu ve Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın 
cevabı (6/532) 469:471 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, İstanbul Vakıflar İdaresine ait 
arazi ve arsalara ilişkin sözlü sorusu ve Dev
let Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/547) 471:472 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 - 1983 yıllarında ithalata uy
gulanan gümrük vergisi muafiyetine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/553) 472 

20. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
bazı ürünlerin 1974 - 1985 yıllarındaki taban 
fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/540) 472:474 

21. — Mardin Milletvekili Kenan Nuri 
Nehrozoğlu'nun, Mardin İlindeki örnek ta
rım çiftliği arazisine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/541) 474 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, basın mensuplarının sosyal gü-

— 452 — 
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vencelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/542) 

23. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-
ram'ın, laiklik ve Atatürk aleyhtarlarının faa
liyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/546) 

Sarfa 

474 

474 

494 B) Yazılı Somlar ve Cevapları 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'm, 1984 ve 1985 yıllarında ithalata 
uygulanan gümrük vergisi muafiyetine iliş
kin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/774) 494:495 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'ih, gümrüklerdeki rüşvet ve kaçakçılık 
olaylarının önlenmesi için alınan tedbirlere 
ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Baka
nı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı ce
vabı (7/776) 495:498 

3. — Ordu Milletvekili Aİi Mazhar Haz-
nedar'ın, 1985 yılında tahsili öngörülen vergi 
ve fon gelirlerine ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin' 

, in yazılı cevabı (7/778) 498:499 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, öğretim üyeleri ve öğrenciler ta
rafından üniversiteler aleyhine açılan dava
lara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik 

Sayfa 
ve Spor Baka&ıı Metin Emiroğlu'nun yazılı 
cevabı (7/797) 499:500 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, General Dymanics Firması ile 
imzalanan sözleşmeye ilişkin sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün yazılı 
cevabı (7/799) 500 
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLE-

*RİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 474 

1. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 
15 Temmuz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pa
saport Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 
7.11.1984 Tarih ve 3073 Sayılı Kanunlarla 
Değişik 22 nci Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve İçişleri Ko
misyonları Raporları (2/236) (S. Sayısı : 383) 474:476 

2. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 
Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayüı Avukatlık Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne ve 12 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına 
(h) Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, 
Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Ar-
'kadaşının 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 
Geçici 17 nci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/728, 2/206, 2/277) 
(S. Sayısı : 393) 476:493 

»>»•-« 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Geaeft Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Konya Milletvekili Salim Erel, hastanelerdeki te-

davillerle ilgili son paralı uygulamalar konusunda 
gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat SÖkmenoğlu' 
nun (6/489) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi okundu; sözlü sorunun geri verildiği 
bildirildi. 

Kahramıanmaaıaş Milletvekili Allâeddiın Kısakürek 
ve 51 arkadaşının; Başak Şirketler Grubundan ala
caklı olan bankaların alacaklarının garanti altına 
alınması için emir vererek Anadolu Bankası ve do
layısıyla Hazineyi zarara uğratmak suretiyle görevi
ni kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Oeza 

Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Maliye eski 'Balkanı Adnan Başer Kafaoğlu hakkın
da Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/331) 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak Meclis Soruş
turması açılması reddedildik 

21 Ocak 19816 Salı günü saat 15.00'te toplanııl-
mak üzere birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Başkanı 
<Başfcanvekiliil 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

TL: — GELEN KÂĞITLAR 

20 . 1 . 1986 Pazartesi 

Teklif 
1. — Ankara Milletvekili ismail Saruhan ve 5 

Arkadaşının, Ankara Su ve Kanalizasyon idaresi Ge
nel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun TekM (2/295) ı(îçişleri; Bayındırlık, imar, Ulaş
tırma ve Turizm; Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.L1986) 

Rapor 
1. — Hacer Yıldırım ve Çeşnili Çadırcı'ya Vatanî 

Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması' Hakkında 
Kanun Tasarıları ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/706, 1/707) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 
20.1.!19ı86) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada

na tlii Kadirli ilçesinde yapılan açılış ve temel atma 
törenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/554) (Başkanlığa geliş tarihi : 16J1.1986) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, Ba
lıkesir ili Ayvalık ilçesi ve çevresinin su sorununa 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/555) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.1.1966) 

3. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, işyerle
rinde çalışt'irılan sigortasız işçilere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/556) (Başkanlığa geliş tarihi : 17,1.1986) 

4. — Konya Milletvekilli Salim Erel'in, Ankara 
Doğumevi Başhekimine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 17.1.1986) 

•5. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Türkiye 
'Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî par
tilerin genel başkanları ile bazı gazete temsilcileri 
arasında düzenlenen televizyon programlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/558) (Başkan
lığa geliş tarihi : 17.1.1986) 

16. — Konya Milletvekili Salim Ererin, istanbul 
Büyükşehiir Belediyesinin deniz otobüsleri ile yapa
cağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/559) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.111986) 

7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 
istanbul, izmir ve Bursa illerimde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.1.1986) 

8. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Konya -
Ereğli Söker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişifcin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) (Başkanlığa geliş tarihi : 17,1.1986) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Er-

ciyes Dağının indifa edebileceği iddiasına ilişkin Baş-
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bakandan yazılı soru önergesi (7/812) ((Başkanlığa 
geliş tarihi : 17.1.1986) 

21 . 1 . 1986 Salı 
Teklif 

1< — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2595 Sa
yılı Kanunla Değişik Ek Geçici 16 ncı Maddesinin 
Değiştirıilrnesi Hakkında Kanun Teklifi (2/296) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa- geliş tarihi : 
20.1.1986) 

Rapor 
1. — İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti 

Tanınması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/600) <jS. Sayısı : 396) (Da
ğıtma tarihi : 20.1.1986) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
"1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

in, hâkim ve savcılar ile diğer adliye mensuplarının 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
62 noi Birleşimini açıyorum. 

İÜ. — BAŞKANLIĞIN GEP 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz' 

in, tarımın sorunları ve İzmir'in Tire İlçesinin Es-
kioba Köyünden 12 vatandaşın traktörlerini satışa 
çıkarması konusunda gündem dışı konuşması. 

IBAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır. 
Sayın üyeler, müracaat sırasına göre söz vereceğim. 

İstanbul Milletvekili Sayın Ömer Necati Cengiz, 
tarım sorunlarıyla ilgili gündem dışı söz istemişler
dir; kendilerine söz veriyorum. 

bazı sorunlarına ilişkin Adalet Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/562) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.1.1986)1 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, emekli eğitmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20,1.1986) 

3. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'iin, çocuk mah
kemelerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi {6/564) ÇBaşkanlığa geliş tarihi : 20.1.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Uçak 

Servisi Anonim Şirketi yöneticilerinin ihale ve alım 
yönetmeliğine aykırı olarak sözleşme imzaladıkları 
iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/813) '(Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1986) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na Belediye Başkanının bazı tasarruflarına ilişkin İç
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/814) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 20.U986) 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

L KURULA SUNUŞLARI 

Buyurun Saym Cengiz. (SHP sıralarından alkış
lar) 

ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; gündem 
dışı konuşmamın konusu, sizleri de çok düşündürüp, 
üzeceğini umduğum, bir köyün 12 adet traktörünün 
satışa çıkarılmış olması ve 7 - 8 milyon liraya mal 
edilen traktörlerin, yalnızca 2 milyon liraya satılmak 
zorunda kalınması olayıdır. Konuyu, kısaca arz edip, 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının dikka
tine sunacağım. 

••»•—-^>m<m •+-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılına Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkaırvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), Durmuş Fikri Sağlar (İçel) 
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Benim bu konuşmam, geçen hafta Çarşamba gü
nü, Niğde yöresi ıstıraplarını dile getiren Sayın Arif 
Toprak'ın gündem dışı konuşmasının devamı gibi 
oluyor. 

19.1.1986 tarihli Güneş Gazetesinde yayınlanan 
«Traktörün ölümü» başlıklı yazıdan birkaç örnek 
vermek suretiyle sözlerime başlamak istiyorum. 

'Değerli milletvekilleri, Atilla Sertel ve Murat 
Kemaneci isimli muhabir arkadaşlarımız, Ege yöre
sini tarayarak, üreticinin dertlerini dinlediler ve 
«Traktörün ölümü» diye bir yazı yazdılar. Ben, bu 
«Traktörün ölümü»nü, «Traktörlerin çilesi, çiftçinin 
ölümü» diye nitelendiriyorum. Vereceğim birkaç 
misal, bunları yeteri kadar sizlere vurgulayacaktır 
kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım, 1986 yılına borçlu girdikle-
tıinli söyleyen üreticiler «Mahsulümüzden kazandığı
mızla değil, traktörümüzü ve tarlamızı satarak yaşa
mamızı sürdürmek durumuna düştük. Hükümet çift
çiyi hiç düşünmüyor» diyorlar. Yine başka bir yer
de (Aydın'ın Kızılcapınar Köyünde) aynı şekilde, 
traktör kiralarından ve tohumunu 1 milyon 800 bin 
liraya mal ederek ekip ürettiklerini sattıktan sonra 
300 bin lira zarara uğradıklarından, bu nedenle bu 
sebzeleri ikinci defa ekme imkânını bulamadıkların
dan yakınıyorlar. 

Pamuk üreticileri de aynı şekilde, yöreden ve 
ekimden değil; mazot, gübre, ilaç, elektrik, kredilerin 
düşüklüğü ve taban fiyatlarının yetersizliğinden ya
kmıyorlar., 

Muhterem arkadaşlar, narenciye de aynı şekilde
dir. Buna karşın hububat ekimlerinde, narenciyeye 
nazaran biraz daha kötüleşme ve çiftçinin zarara uğ
raması durumları dile getirilmektedir. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Hangi bölgeden 
bahsediyorsunuz? 

ÖMER NECATİ CENGİZ ^Devamla) — Efen
dim, İzmir, Aydın yörelerinden bahsediyorum; bi
raz sonra da Tire yöresinden bahsedeceğim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — İstanbul ve Trak
ya çevresinden? 

BAŞKAN — Sayın Cengiz, cevap vermek mec
buriyetinde değilsiniz efendim. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (Devamla) — Geçen 
gün de Trakya yöresinden bahsettim, Keşan çiftçi
lerinin sorunlarını diiie getirdim ve Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığına, bu konu üzerimdeki öneri
lerimi, tavsiyelerimi, alınması gerekli tedbirler konu-~ 
sundakıi düşüncelerimi ayrıca arz ettim. 

Muhterem milletvekilleri, bunun yanında antere-
san bir olay da, Galeni Şahin'in, araba yerine trak
tör satmasıdır. Yeni traktörü değil, vatandaştan al
mış olduğu kullanılmış traktörü satıyor. Bir yılda 
60 tane traktör sattığını, her gün beş - altı tane trak
törün bu şekilde satıldığını, bundan dolayı fazla kâr 
ettiğini dile getiriyor. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Vatan
daş yeni traktör alıyor, eskisini tabiî satacak beye
fendi. 

ÖMER NECATİ CENGİZ '(Devamla) — Değer
li milletveikilleri, 'bugünkü konuşmamı, İzmir'in Tire 
İlçesi ve köylerinin sorunlarına ayırdım. 

Demek ki, hangi yöreye giderseniz gidin, orada 
'hükümetin tarım politikası halk tarafından yeril
mekte, tasvip görmemektedir. Haklıdırlar; çünkü va
tandaş, sorunuyla, ıstırabıyla baş/başa bırakılmış, 
olumsuzluğa itilmiş, bu ağır yük altında ezilmiş ve 
ezilmektedir de. Zenginin sorunu yoktur; çünkü, ce
bindeki parası her müşkülünü halletmeye yeter. O 
halde, hükümet olarak ilgilenilmesi gereken, fakir 
vatandaş toplumudur. Özal Hükümeti maalesef he
nüz aşağılara inemedi ve hep yükseklerde dolaşmak
ta, zenginin işlerini (halle çalışmakla. Bir öğretme
nin çalışkan öğrenci ile M'gilenmesi yerine, yetişmesi 
ve yetiştirilmesi gereken daha az çalışkan öğrenci
lere göstereceği ilgi, nasıifci, o sınıfın rnütecanisli-
ğini sağlarsa, 'bugün 'hükümetin de yapıya çatıdan, 
yani zenginden değil, temelden, yani fakirden, dar 
gelirliden, gecekonduda oturandan, köylüden, köy
den, köyün en ücra yarinden 'başlaması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, Tire'nin Eskioba diye bir 
köyü vardır. Bu köyde şu anda 12 adet traktör sa
tılıyor; bunları satanllar ise köylü ve çiftçi vatan
daşlardır. Bu traktörleri 7 - '8 milyon liraya, tarla
larını ekmek, çiftçilik yapmak için almışlar. Onun 
yanında, çiftçilerce borç harçla 'alınabilen tohumluk 
mısırın (yörede adı «darı» diye geçer) kilosunu 700 
liradan saltan hükümet, her dönümden 800 kilo ürün 
alacaksın diye de teşvikte bulunmuş. Ne gezer; ki
losunu 700 liradan aldığı tohumlukla 300 - 400 ki
lodan fazla mısır ürünü alamayan ve almış oldu
ğu ürünü, 50 - 60 lira fiyatla satma teklifleriyle 
karşı karşıya fcallan çiftçinin beline ikinci, üçüncü 
darbeyi indiren hükümeti, «Banka borcunu ödeye
ceksin, yoksa yüzde 3'6'lık faiz yüzde 46'ya çıkar ve 
ocağına incir ağacını dikerim» şeklindeki tutumları 
sonunda çiftçi, traktörünü satmaktan başka ne yap
sın? Onu da yapıyor ve traktörünü 2 milyon Jira-
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ya satıyor. Eskioba Köyünde, 2 milyonu veren, 
mücedded traktör satın alır. Bu acı gerçek, tarım po
litikasının 'başında olan yetkililer için yüz karasıdır. 

Değerli milletvekilleri, 'kendi kendimizi aldatma
yalım ve gerçekçi odalım. Bugün, Türkiye'nin geri 
kalma sebeplerinin 'başında gerçekleri söylemeyişi-
miz gelmektedir. Eğer, devlet 'büyüklerine, gerçekle
ri 'bugüne kadar yalın Ibir şekilde iletseydik, 'bu hale 
düşmezdik. Bugün 'Meclise, gerek ilgili bakanımız 
ve gerekse yetkili kişiler itarım politikamızı toz pem
be göstermekte, gerçekleri dlile getirmemektedirler. 
Kimden neyi saklıyoruz? Arkadaşlar, görünen köy 
kılavuz istemez. Bir köy 12 traktörünü satıyor. Bu 
ne demektir? Orada çiftçilik olmuyor demektir. Niğ
de yöresi öyle, Konya yöresi öyle, Trakya yöresi 
aynı ıstıraplarla pençeleşiyor; 'bakanımız bunlara 
kulak tıkıyor, inilti seslerini, uyumlu 'bir senfoni, 
yahut müzik olarak duyuyor. Yanlıştır diyoruz, din
letemiyoruz. 

Patates de, aynı ıstırapla valtandaşın çilesini dol
durmakta, tarlada çürümekte, toprak yüzüne çıka
mamaktadır. O halde yalnız traktör satmakla kal
mamış, vatandaş 1 milyon lira değerindeki tarlasını 
500 ;bkı liraya satma zorunda da bırakılmıştır, 

Bunlara çözüm getirme mecburiyetinde olduğu
muzu belirtir, yetkililerden ilgi 'bekler, dikkatlerini 
çeker, en derin saygılarımı sunarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cengiz. 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, 237 sayılı Taşıt Kanununun ve Başbakanlık ge
nelgelerinin hükümlerine aykırı şekilde resmî taşıtla
rın özel hizmetlerde kullanıldığı konusunda gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz 
Hastürk «Uzun bir süredir, 237 sayılı Taşıt Yasası
nın açık hükümlerinin lihlal edildiğini, bazı kamu ku
ruluşlarında bu Yasa hükümlerine aykırı araç kul
lanıldığını tespit etmiş 'bulunuyorum. Tespitimi noter 
gözetiminde yaptım. Görülüyor ki, bazı kurum ve 
kuruluşlar yasa dışı davranmaktadırlar. 

Bütün 'bu hususların yüce parlamentoya iletilme
sinde, igerekirse mevcut yasanın değiştirilmesinde 
sayısız yararlar vardır. 

Konu adil olup, gündem dışı görüşülmesinde ya
rar vardır. Tarafıma İçtüzük hükümlerince söz veril
mesini talep ederim» demektedir. Bu itibarla, ken
dilerine söz veriyorum. 

21 . 1 . 1986 0 : 1 

Buyursuntar Sayın Hastürk. (Bağımsızlar sırala
rından alkışlar) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, ülkemizde 
yaşanılan yeni Lale 'Devrine ait bilgi sunmak, müş
terek alacağımız kararlar ile çözüm aramak için söz 
aldım. Bu yeni Lale Devrinde, kaplumbağalar yer
lerini resmî araçlara terk etmiştir. Bilerek veya far
kında olmayarak, birçok bürokrat, resmî taşıtları 

ı Lâle Devrinin kaplumbağalarıyla karıştırmaktadırlar. 
Oysa, 26.11.1985 günü yönelttiğim yazılı soru öner
gelerimi, 19.12.1985 tarihinde cevaplayan Devlet 
Bakanı Sayın Oksay «Hükümetimizin işbaşına gel
mesinden sonra 237 sayılı Taşıt Yasasının uygulan
masından doğan aksaklıkların giderilmesi ve dene
timlerin yaygın ve etkin bir şekilde devam etmesi 
için Başbakanlıkça, mevcut kanun hükümlerine ve 
evvelce yayımlanan 1980/75, 1981/62 ve 1983/49 sa
yılı genelgeler esaslarına büyük bir titizlikle uyulma
sına itina gösterilmektedir. Bu genelgelerin yürür
lükten kaldırılması düşünülmemektedir» demekte idi
ler. 

Yine Sayın Başbakana yönelttiğim ve 3.1.1986 ta
rihinde Sayın Oksay tarafından cevaplandırılan, ya
zılı soru önergem dolayısıyla, yasanın 16 ncı mad
desi uyarınca, iki yıldır haklarında işlem yapılan 
personel sayısının 120 olduğunu öğrenmiş bulunuyo
rum. 

3 Aralık 1985 günü bir gazetede yayınlanan «Dev
let otosuyla saltanat» adlı haberle ilgili olarak cum
huriyet savcılığınca işleme başlanmış olmasına rağ
men, az evvel sizlere takdim ettiğim ve 12.1.1986 ta
rihinde noter gözetiminde yaptığımız tespitlerle, res
mî araçların usulüne, yasa ve genelgelere uygun kul
lanılmadığını yeniden ye üzülerek tespit ettik. 

Başbakanlık genelgelerinde, pool sistemine göre, 
merkezî bir organizasyonla ve taşıt görev emri formu 
kullandırılarak, bu formlar doldurularak, merkez 
resmî otoparklarından çıkış ve giriş yapmak kaydıy
la, yasada ve 1 ve 2 sayılı cetveller dışında kalan 
araçların kullanılması emredildiği halde, ne yazık ki, 
bu emre de uyulmamaktadır. 

1980/75 sayılı genelgenin 13 üncü maddesi uya
rınca, trafik ekipleri ve ayrıca yetkililerce gerekli 
kontrollerin yapılması istenildiği halde, görülüyor iki, 
bugüne kadar bu genelgedeki açık hüküm de çiğnen
mekte veya uygulanmamaktadır. 

Bu aşamada, parlamentonun kendi içinde de de
netim yapması gerektiği inancındayım. Yüce Meclise 
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ait 41 resmî taşıt, 9 ayda 19 222 168 liralık akaryakıt 
sarf eder ise, tatil aylarını da kapsayan bu 9 aylik 
dönemde, bir komisyona tahsis edilen araç, 1 475 419 
liralık akaryakıt sarf ederse, yemi Lale Devrinin kap
lumbağası resmî araçları kendi kendimize denetle
mek konusu da ortaya gelir. 

Sayın üyeler, iğneyi 'kendimize batırmadan, çuval
dızı kimseye batıranlayız. Eğer 'bu denetimi, eğer bu 
Yasayı ve genelgeleri, özeülkle yüce parlamentonun 
yönetiminden başlamak üzere, tüm yasal kuruluş
larda takip eder ve sonuçlandırıırsak, o zaman hu
kuka saygımızı da ispatlamış olacağız. 

Şimdi de, 237 sayılı Yasaya bir göz albalım : 
Yasanın 7 nci maddesinde aynen .şöyle deniyor : 
«Kullanılacak bu taşıtların muayyen ve standart tip
te, lüks ve gösterişten uzak, memleket yollarına el-, 
verişli, ucuz ve ekonomik olanlarından temin olun
ması şarttır.» 

Şimdi de dönüp, 'başta yüce Meclise ait olanlar
dan başlamak üzere, muhtelif motor gücünde, per
deli, cicili hicili, süslü kaplumbağaları bir gözleydim 
sayın üyeler. 

Sayın milletvekilleri, tek kapılıdan tutun, türlü 
hünerlisine kadar her tipte ve çeşitte taşıt, maalesef, 
«Resmî hizmete mahsustur» yazısıyla bugün, Türki
ye'nin her yerinde özel hizmetlere (kullanılmaktadır. 

İş, keşke bununla kalsa. Balkınız, şimdi sizlere yü
ce Parlamentonun, kesinkes üzerine eğilmesi gerekti
ği 'bir konuyu getirmek istiyorum. 

Bir KİT kuruluşu ne yapmış? Burada, özellikle 
ismini vermeyeceğim; 'ama zabıtlara geçmesi 'bakı
mından burada kullanılan araçların yalnızca tiplerini 
ve plaka numaralarını vereceğim. Bu KİT kuruluşu, 
bu KİT'e ait memurların yardımlaşma vakfına 17 
tane özel araç aldırmış, 'bunların plaka numaralarını 
sunuyorum : 

06 D 4983 Renault 9 
06 D 0184 Kartal 
06 D 9795 Doğan 
06 D 01S7 Doğan 
06 D 9792 Doğan 
06 D 6420 Mercedes 
06 D 9784 Renault 9 
06 D 9807 Renault 9 
06 D 9793 Doğan 
06 D 0186 Doğan 
06 D 6516 Renault 9 
06 D 6517 Renault 9 
06 D 4421 Renault 9 

06 D 1611 GTS 
06 YE 631 Renault 
06 YE 632 
06 RK 262 
Tam 17 tane araç. 
H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Hepsi Sümer-

banık mı? 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Ben 

o KİT'in ismini vermiyorum. Çünkü, KİT üzerinde 
bir çalışma yaptığım zaman, bu kuruluşun maalesef 
bir aile şirketi haline dönüştüğünü tespit ettim; onun 
için ismimi vermiyorum. 

Ancak sayın üyeler, 'bu vakfa ait Mercedes, GTX 
ve Renault 9 arabalar, resmî olmadığı için beyaz 
plakalıdır; yani şu anda yürürlükte olan 237 sayılı 
Yasa çiğnenmektedir ve bu Yasa çiğnenirken, yüce 
Meclisin, olayı hu ortamda suskun bir şekilde izle
mesi ve buna seyirci kalması mümkün değildir. Yü
ce Parlamentonun bu ikonuyu ele alacağına, hükü
metin bu konuda ilgilileri acilen göreve çağıraca
ğına inanıyorum. 

Burada yalnızca 'bir kurumu eleştirmek veya ora
daki açmazları huzurunuza getirmek için bulunmuyo
rum. Buna benzer birçok olaylar var sayın üyeler. 
Bu olayların tümünün üzerine gitmek hepimizin gö
revidir. Omun için, bu müşterek görevi birlikte üstle-
nebilmemiz için, huzurunuza getirdim. 

Beni bağışlayacağınızı umuit ederek, kısa bir ta
nımlama ile bu konuyu değerlendirip, noktalamak is
tiyorum. Bu olay, yağma hasan'ın böreğidir sayın 
arkadaşlar. Onun içim, bu «yağma hasan'ın böreği» 
ni bu kürsüye getirmek hepimizin görevidir. Geliniz, 
hep birlikte... (ANAP sıralarından «yakışmıyor» ses
leri) 

Efendim, «yağma hasan'ın ^böreği» deyimi bu ola
ya yakışıyor. Yakışmayan şey, bu olayın üzerine gi-
dilmemesidir. Eğer üzerime gidilmezse, yakışmayan 
odur; ama eğer bir yasa rafa kaldırılıyor ve özel 
hizmetler için devlet kesesinden para harcanıyorsa 
bu deyim kullanılır ve bu da, yağma hasan'ın bö
reğidir. 

Geliniz, hep birlikte bu konuya bir çözüm geti
relim; hangi usulenle ne kadar ve masıl devlet im
kânlarından yararlanılacaktır, tespit edelim. Tüyü bit
memiş yetimin hakkını korumak hepimizin görevidir. 
Bu konuda hazırladığımız yasa tadil teklifi 45 gündür 
komisyonda. Şayet bu teklif zamanında görüşülmez
se, İçtüzük hükümleri gereğince, bunu yüce heyetini
ze direkt olarak indireceğim; bubkv 
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'Sayın üyeler, ikinci olarak; bundan sonra da 'bu 
konuda ciddî örnekler bulduğumuz takdirde, bu ko
nuda kesin kararlar alınmaz, olayın üzerine gidilmez 
ise, hukukun üstünlüğünü 'burada hep 'beraber el ele 
verip ispaltkyalını. Bu konu, 'Meclisin konusudur. 

Bu konukla yüce Meclisin daha duyarlı davrana
cağı inancıyla hepimize saygılar sunarım. 

Sağalım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hastürk. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRIK (Devamla) — Çok 

teşekkür ederim Başkanım. 
3. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Parla

mento dışı parti yetkililerinin son günlerde yaptıkları 
TBMM'nin şeref ve haysiyetiyle ilgili konuşmalar 
konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Biçer, «Son günlerde, 
Meclis dışı parti yetkililerince, yüce 'Meçisin şeref 
ve haysiyeti ile ilgili konuşmalar yapılmaktadır. Bu 
hususlarla ilgili gündem dışı konuşma yapmak isti
yorum» demişlerdir. 'Bu itibarla kendilerine söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Biçer. 

HİLMİ BÎÇER (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; bugün, yüce Meclisimizi ve şahısla
rımızı hedef alan birtakım konuşmalarla ilgili ola
rak yüksek huzurlarınızda bulunuyorum. Bu konuş
mayı yaptığımdan dolayı da çok üzgünüm. Ancak, 
bundan sonra konuşmamın ilgililerce nazarı dikkate 
alınması halinde, ortamın düzeleceğine katkıda bulu
nacağı limancıyla da huzurluyum. 

Sayın milletvekilleri, Meclis dışı bazı parti tem
silcilerinin son zamanlarda yaptıkları konuşmalarda, 
Meclisin manevî şahsiyetine ve 12 Eylülü yapanlara 
ve 1'2 Eylülden sonra kurulan bir kısım demoikratik 
müesseselere hakareti ıtazammum eden beyanlarının 
bulunduğu hemen her gün gazete sayfalarında rast-
ianmakıtadır. 

!Bu beyanlar ve konuşmalar, yetkililerce ciddiye 
alınmamış olmalı ki, hiçbir cevap verilmemektedir. 
Bundan cesaret alan (konuşmacılar, 12 Eylül öncesi
ni unutarak, 12 Eylülün getirdiği huzur ortamı için
de, işi daha da ileriye götürerek, kendilerine göre 
birtakım Anayasa değişiklikleri hazırlamakta, müza
keresini yapmakta ve hatta 12 Eylül öncesi demok
rasiyi ve masum camları kurtarmak için birleşeme
yenler, bugünlerde demokrasiyi yıkmada birleştikle
rini, 'aralarında anlaşmaya vardıklarını da açıklamak
tadırlar; ama hangi kutupta birieşüeceği hususunda 
bir sarahat yoktun 

Demokratik sistem içerisinde bu tür konuşmala
rın yapılabileceği, belki hoşgörü ile karşılanabilir. An
cak müesseseler ve onların temsilcileri ve yetkilileri, 
karşılıklı olarak, birbirlerinin varlığına ve haklarına 
saygılı olmak zorunda bulunduklarını unutmamalı
dırlar. Bizim burada bulunduğumuzdan dolayı, ken
dilerimin de bu tür konuşma imkânına sahip olduk
larını da bilmeleri lazımdır, unutmamalıdırlar. Gene 
unutmamalıidırlar ki, kendi varlıkları ve mevcudiyet
leri bugün gayri meşru Ban ettikleri ve milletin yüz
de 92*since tasvip gören Anayasaya dayanmaktadır. 
Bu Anayasa münakaşa edildiği zaman, hiç şüphesiz
dir ki, onların varlıkları da münakaşa konusu ola
caktır. Gene unutulmamalıdır ki, hürriyetler, baş
kalarının hürriyetlerinin başladığı yerde biter; yani, 
hürriyetler de sınırsız değildir. 

Hal ve keyfiyet 'böyle olduğu halde, yukarıda arz 
ettiğim gibi, kendi varlıklarını da unutarak, yüce 
parlamentonun varlığına ve onun organlarına dil uza
tılması hoşgörülemez. Nitekim, 10 Ocak ve 20 Ocak 
tarihli gazetelerin manşetlerinde, bir parti başkanının, 
Meclisteki partileri ve milletvekillerini «Devrim mu
hafızı» olarak vasıflandırdığı görülmektedir. (ANAP 
sıralarından «Yuh olsun ona» sesi) 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — O aynaya bakmış, 
kendini görmüş. 

HtLMlî BİÇER »(Devamla) — Devrim muhafız
lığı lafı başka ülkelerde kullanılmaktadır; memleke
timiz bu lafların kullanıldığı ülke dle kıyaslanamaz, 
Burası Türkiye Cumhuriyeti 'Devletidir. Böyle çirkin 
bir yaklaştırma ne söyleyeni yüceltir, ne de parlamen
toyu ve siyasî partileri küçültür. Bu kişiye biz de so
ruyoruz; Sen kimin emanetçisi veya muhafızısın?.. 
(Anap ve MDP sıralarından alkışlar) 

12 Mart Muhtırasının verildiğinde o günün mesul 
bir siyasî liderine, «Niçin istifa etmiyorsunuz?» diye 
sorulduğunda, «Bizim görevimiz parlamentoyu ka
pattırmak değildir. Parlamentonun açık olması en adil 
diktatörlüklerin yönetiminden daha faydalıdır. İşte biz 
bunu yapıyoruz. Bu milleti tekrar huzur ile sandık 
başına götürmeyi amaçlıyoruz» demişti. 

Bu sözün yüzde yüz doğruluğuna yürekten inanı
yorum. Kendileri bu Meclise gelme imkânı bulsa-
lardı, acaba böyle konuşurlar mıydı? Hiç sanmı
yorum. «Benden sonrası tufandır» fikrinin sadece bu 
ülkeye felaket'getireceği inancındayım. 

Bu kürsüden cevap verme hakkı bulunmayanlar
la ilgili olarak, böyle bir konuşma yapmanın uygun 
olmayacağı inancındayım; ama bu tür konuşmaların 
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dozajı her gün yükselmektedir. Yetkililer ve sorum
lular da maalesef büyük bir suskunluk içindedirler. 
Böyle olunca, sabrın da bir sonunun olduğunu düşü
nerek, bu konuşmayı yapmak zorunda bulunduğundan 
yüce milletimizden af diliyorum. 

Bugüne kadar yapılan bu tür konuşmaları, talih
siz birer konuşma kaibul ediyorum. Bugünkü huzur 
ortamını yaratanlara bühtanı reddediyorum. Eğer 
devrim muhafızlığı olarak, Atatürk Türkiyesini koru
mayı amaçlıyorlarsa, bu muhafızlıktan yüce Meclis ve 
51 milyon Türk Milleti şeref duyacaktır. (Anap ve 
Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Bu konuşmaları yapanlara İran'da eski bir tapı
nakta yazılı olan şu-sözleri hatırlatmak istiyorum: 
«Bildiğiniz her şeyi anlatmayın çünkü bildikleri her 
şeyi anlatanlar, çoğu zaman bildiklerinden fazlasını 
anlatırlar. Duyduğunuz her şeyi söylemeyin; çünkü 
duydukları her şeyi söyleyenler, çoğu zaman duyduk
larından fazlasını da söylerler.» Hedef, her gün Tür
kiye'yi karışık bir ortama sürükleyerek çıkmaza sok
mak ise, buna imkân veremeyiz. Hepimizin hedefi, 
yüce milleti 1988 seçimlerine selametle götürmek 
olmalıdır; işte iki seneden fazla süre geçti. 

Böyle ölçüsüz ve başkalarını küçülterek yapılan 
konuşmaların kimseye puan toplayacağına da inanmı
yorum. Sadece tarihe geçsin diye mukaddes zemzem 
kuyusunu kirletenler çıkmıştır; ama hiçbir zaman ta
rihe geçmemiştir. Bunun böyle bilinmesinde büyük 
yarar vardır. 

Durumu yüce Meclisinize, gururu incinen ve bu 
Anayasanın getirdiği Mecliste bulunmaktan şeref 
duyan bir milletvekili olarak saygılarımla arz ediyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biçer. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Kuveyt Meclis Başkanının başkanlığında bir 

Kuveyt Parlamento heyetinin ülkemize davet edil
mesine dair Başkanlık tezkeresi (5/78) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin sunuşlar kısmında, Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, 
bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı, 

8 Nisan 1985 tarihinde yapmış olduğu toplantıda : 
Kuveyt Meclisi Başkanının başkanlığında bir Ku

veyt Parlamento heyetinin ülkemize davet edilmesi
nin, Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü

zenlenmesiyle ilgili Yönetmeliğin 16 ncı maddesi 
hükmü uyarınca kabulüne, 

Karar verilmiştir. 
Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Burdur Milletvekili Necip Oğuzhan Artuk-

oğlu ve arkadaşlarının, «Burdur İline Bağlı Bucak 
İlçesinin Adının Oğuzhan Olarak Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifini geri aldıklarına dair önergesi 
(2/290, 4/187) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre ve
rilmiş, geri alma önergeleri vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Burdur İline bağlı Bucak İlçesinin adının, «Oğuz

han» olarak değiştirilmesine dair 2/290 esas numa
ralı kanun teklifimizi geri çekiyoruz. 16.1.1986 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Necip pğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Cengiz Dağyar 
Antalya 

Ali Dizdaroğlu 
Antalya 

Haydar Özalp 
Niğde 

Metin Balıbejç 
Afyon 

Kâmran Karaman 
Hatay 

Sabahattin Araş 
Erzurum 

Metin Ataman 
İsparta 

Recep Kaya 
Bilecik 

İsmet Oktay 
Eskişehir -

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

M. Timur Çınar 
Manisa 

BAŞKAN — Sözü edilen teklif İçişleri Komisyo
nunda görüşülüp, raporu Başkanlığımıza intikal et
miştir. Rapor basılıp dağıtılmamış bulunduğundan, 
teklif geri verilmiştir. 

2. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 
«657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 Sayılı 
Kanunla Eklenen ve 2595 Sayılı Kanunla Değişik Ek 
Geçici 16 ncı Maddenin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifini geri aldığına ilişkin önergesi (2/272, 4/186) 

BAŞKAN — Diğer geri alma önergesini okutuyo
rum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe ve Plan Komisyonunda bulunan «657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 2595 sayılı Kanunla 
değişik 16 ncı maddesinin değiştirilmesine dair Ka
nun, teklifimi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Osman Doğan 
Şanlıurfa 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonunda bulu
nan teklif geri verilmiştir. 

3. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, gündemde 
yer alan ve Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve İz
mir Milletvekili Süha t anık'm «Sinema ve Video Ka
nun Teklifi» ile birleştirilen «Türk Sinema Kanunu 
Teklifini» geri aldığına dair önergesi (2/177, 4/185) 

BAŞKAN — Bir geri alma önergesi daha vardır, 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 394 sıra sayılı Sinema ve 

Video Eserleri Kanunu ile ilgili olarak sunmuş bu-

IV. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan 
sözlü sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın 
cevabı(6/505) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
Başbakandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Canver?.. Buradalar. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 
Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla talep ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

1. Adana İncirlik Ortak Savurana Tesislerinde 
meydana gelen ve Türk işçilerinin üzerlerine köpek
lerin salıverilmesine kadar uzanan olaylar dizisinin 
sonuçları alınmış ve suçlular cezalandırılmış mıdır, 

lunduğum Türk Sinema Kanunu isimli teklifim, Sa
yın Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve İzmir Mil
letvekili Süha Tanık'ın teklifiyle birleştirilerek ele 
alındığı bildirilmiş olmasına rağmen, bu hususa ria
yet edilmeyip, tümüyle Sayın Akpak ve Saym Ta
nık'ın teklifleri esas alındığından, teklifimi geri alı
yorum. 

Gerekli işlemin yapılmasını saygıyla arz ve istir
ham ederim. 

Edip özgenç 
İçel 

BAŞKAN — Teklif komisyorida görüşülmüş, ra
por halinde gündeme girmiş ve bugünkü gündem 
içerisinde bulunduğundan, teklifin geri verilmesi Ge
nel Kurulun oyuna bağlıdır. 

Geri verilme teklifini oyunuza sunuyorum: Ka
bul edenler... 'Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş ve 
teklif geri verilmiştir. 

VE CEVAPLAR 

2. Bu tip, onur kırıcı ve insanlık dışı olayların 
yinelenmesini önlemek amacıyle Amerikan Hükümeti 
nezdinde yapılan girişimlerin sonuçları nelerdir? 

3. Yakında yenilenecek olan ikili anlaşmalar gö
rüşülürken bu hususlarda Türk işçisinin, bazı kötü 
niyetli Amerikalı görevlilere karşı korunması için ne 
gibi önlemler alacaksınız? İkili anlaşmalar görüşü
lürken, ortak savunma tesislerinin yönetimlerinin ye
niden Amerikalı yöneticilere verilmesi yolunda Ame
rikalı görevlilerin çabalarını sürdürdükleri iddiası doğ
ru mudur? Doğru ise, bu çabalar karşısında Türk 
Hükümeti olarak tavrınız ne olacaktır? 

4. Amerikanın eski Başkanlarından Carter'in 
Türkiye'ye geliş nedeni, tüm ödünlerimize karşın, le
himize çeviremediğimiz 7/10 oranındaki indirim kar
şısında Türk Hükümetini teselli etmek mi yoksa üs
ler konusunda ikna etmek midir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Türk Silahlı Kuvvetlerinin İncirlik tesisindeki 
Türk işçileriyle Birleşik Devletleri askerî polisi ara
sında 13 Mart 1985 tarihinde meydana gelen olay 
üzerine; gerek Türk, gerekse Amerika Birleşik Dev
letleri askerî makamları, teşkil edilen teftiş heyetleri 
marifetiyle olayı yerinde inceleterek idarî tahkikatı 
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sonuçlandırmışlardır. Adana Cumhuriyet Savcılığınca 
yapılan adlî tahkikat ve idarî tahkikat sonuçlan 
yetkili yargı mercilerine intikal ettirilmiştir. 

Bu tür olayların tekerrürüne mani olacak tedbir
lerin alınması için Dışişleri Bakanlığınca, Amerika 
Birleşik Devletleri Büyükelçiliği yetkilileri davet edi
lerek olay hakkında izahat talep edilmiş, önemle dik
katleri çekilmiş ve akabinde diplomatik yoldan bir 
nota ile gerekli uyarılarda bulunulmuştur. 

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği verdiği 
cevabî notada, olaydan üzüntü duyulduğunu ve te
kerrürünü önleyici tedbirler alınacağını ifade etmiş
tir. ilgili ve yetkili Türk askerî makamlarınca giri
şimlerde bulunularak, ilgili Amerika Birleşik Devlet
leri askerî makamlarının yazılı olarak dikkatleri çe
kilmiş ve mevcut anlaşma hükümlerine tam riayetin 
sağlanması vurgulanmıştır. 

Tesislerdeki Amerika Birleşik Devletlerine ait iş
yerlerinde çalışan Türk işçilerinin idarî ve yasal hak
ları, mevcut anlaşmalar, iş hukukumuzdaki iş mev
zuatı ve idarî tedbirler muvacehesinde korunmakta
dır ve korunmaya devam edilecektir. 

Mevcut anlaşmalara da dere edildiği gibi, savun
ma tesisleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tesisi olup, Türk 
komutanlar tarafından yönetilmektedir; aksi varit 
olmayıp, bunu teminen Amerika Birleşik Devletleri 
tarafından da herhangi bir girişim mevcut bulunma
maktadır. 

Saygılarımla arz ederini. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Canver, konuşmak istiyor musunuz? 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Teşekkür ede

rim efendim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
şom önergesi (6/507) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, İçel Milletvekili Sayın 
Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
. Sayın Sağlar?.. Buradalar. 

Cevap verecek sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

BAŞKAN —3 üncü sırada, îçel Milletvekili Sa
yın Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, son 
yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Aydın Milletvekili 
Sayın Ertuğrul Gökgün'ün, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Gökgün?.. Buradalar. 
Cevap verecek bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, içel Milletvekili Sa
yın Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş
kan, müsaadenizle bir hususu arz etmek istiyorum. 
Geçen birleşimde sözlü soruma Sayın Oksay'ın cevap 
vereceğini öğrenmiştim. Demin «Buradalar mı?» diye 
sorulduğunda, burada oldukları halde, yok gözüktüler. 
Acaba duymadılar mı? 

BAŞKAN —' Bilemiyoruz efendim; şimdi cevap 
vermediğine göre, bizim de sorma hakkımız yoktur. 

DEVLET BAKANI KÂZIM İOKSAY (Bolu) — 
Laf mı bu yani? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Bugün ce
vaplandırılacağını bekliyordum da onun için. 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'inin cevabı (6/513) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Sayın Sağlar'ın Başba
kandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

Bakan?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Ben cevap vereceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesini okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Saym Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Durmuş Fikri Sağlar 

İçel 
1. 31.12.1983 tarihinden bu yana Vergi Usul 

Yasasına göre, beyanname vermiş ve milyon üzerin
de vergileri tahakkuk etmiş; ancak vergilerini yatır
mayan ya da borçlarını erteleten firmaya da kuruluş
lar var mıdır? Bunlan açıklar mısınız? Vergi borç
larının yatırılmaması ya da ertelenmesinin gerekçe
leri nelerdir? 

Ertelenen ve yatırılmayan bu vergi borçlarının 
bütçedeki gelirler hanesindeki payı nedir? 

2. Bugüne kadar şirket kurtarma operasyonları, 
ihracatta vergi iadeleri, firmalara uygulanan teşvik 
tedbirleri (Yatırım kolaylığı, faiz indirimi vs.) nedeni 
ile kişi, firma ve holdinglere devlej kasasından ne 
miktar para ödenmiştir? Ayrı ayrı açıklar mısınız? 

3. Bütçede hesaplanmayan ancak ekonomik mo
delinizin çarpıklığı ve zihniyetinizin amaçlı yanlışlığı 
neticesinde meydana çıkan bütçe açıklarım nasıl ka
pamayı düşünüyorsunuz? 

4. Hayalî ihracatçıyı açıklamazken, vergi borçla
rını saklarken, firma ve işadamlarını kurtarmak için 
devlet parası ile yurt dışında pazarlama yaparken, 
tarlada ürünü para etmediğinden çürüyen, yolsuz, 
elektriksiz, susuz, okulsuz köylüyü, aybaşını getire
meyen memuru, neredeyse dilenecek duruma gelen 
Türk halkını kurtarmak için ne gibi tedbir almayı 
düşünüyorsunuz? 

5. Şimdiye dek satılan köprü ve baraj gelirlerini 
ne şekilde kullandınız? 

6. Her zamdan, satışa çıkarılan her devlet ma
lından sonra yeni bir firma, kişi ya da holding kur
tardığınız iddiaları doğru mudur? 

BAŞKAN — Sayın Üner, Saym Sağlar zannedi
yorum kürsüye çıkacaklar. Bu itibarla Sayın Sağlar 
yerine Divana davet ediyorum; buyurun. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İçel 
Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı firma ve 
kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan vergi borç
ları ile ilgili sözlü soru önergesinin cevabını arz etmek 
üzere huzurunuzdayım. 
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1. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 48 inci maddesi gereğince, genel 
ve ekonomik zorluklar nedeniyle çok zor duruma dü
şen ve ödeme güçlüğü çeken mükelleflerimizin borç
ları ertelenerek, ödenmesinde, idarece kendilerine 
yardımcı olunmaktadır. Çok zor durumda olmaları 
nedeniyle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümleri gereğince, faiz alınmak su
retiyle mükelleflerin vergi borçları genel olarak için
de bulunulan malî yılda ve her ay tahsil edilmek 
üzere taksMendirildiği için, bütçedeki payı da he
men hemen yok denecek kadar az olmaktadır. Ayrı
ca, vergilerini yatırmayan mükellefler, vergi idaresin
ce devamlı ve etkin bir şekilde takip edilmektedir. 
Borçlarını ödemeyen mükellefler hakkında 6183 sa
yılı Kanun hükümleri uygulanmakta ve yapılan icraî 
takibat sonunda haczedilen mallar satılarak, vergi 
borçlarına mahsup edilmektedir. Nitekim, son gün
lerde büyük firmaların borçları nedeniyle de aynı 
işlem uygulanmaktadır, ödenmeyen vergi borçları, 
10 milyon liranın üzerinde borcu bulunan mükel
lefler itibariyle - daha önce de açıklandığı gibi - 100 
milyar lira civarında olup, devamlı takip edilmek
tedirler. 

Diğer taraftan, çok zor duruma düşmeleri nede
niyle vergi 'borçları ertelenen mükelleflerin bu du
rumlarının açıklanması, kendilerimi olumsuz yönde 
daha da etikuleyetHİeceğli gibi, vergi 'borcu dinamik 
bir kavramdır; yani tiki sanlt önce ^borçlu olan (kimse, 
borçlu olarak ilan edlMği saatte borcunu ödemiş 
olalbür ve gereksiz sekide yıpratılma durumuna dü-
şürüleofir. Ayrıca, 213 sayılı Vergü Usul Kanununun 
vergi mahremiyetiyle igili 5 tindi maddesi gereğince, 
'bu konuda herhangi hür 'bilgi verilmemektedir. 

2. Bütçe açıkları konusunda, devletin sağlam fi
nansman kaymaklarından olan vergi gelirleriyle, bütçe 
giderlerimin karşılanması öngörülmektedir. 1985 yılın
da, vergi gelirlerimde yüzde 50'den fazla artışlar sağ
lanmıştır. Ayrıca, yeni vergü paketliyle de, vergj ge-
(lirlleriny; artırıcı .tedbirler öngörülmüştür, önceki yıl
larda ibüitçenlin yüzde 70 civarındaki kısmı vergi ge-
Merinden karşılanmakta iken, 1986 bütçesiinde <bu 
oranın yüzde 80'e çıkarılması öngörülmüştür, 

Blgflerinıize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyursunlar Sayın Sağlar. 

463 — 



T. B. M. M. B: 61 21 . 1 , 1986 0 : 1 

DURMUŞ FÜKRJÎ SAĞLAR (îçel) — Sayın Baş- I 
kanım, sayın milletvekilleri; sayın bakanın vermiş ol
duğu oevaba teşekkür ederim; ancak, 'benim sordu
ğum soruları yeterince açıklatmadığını da burada be
lirtmek liıöterüım. 

'Basında, ağustos ayında •büyük yer aftan vergi 'borç
larının açıklanmasıyla ilgili neşriyat, maalesef o za
man, gerek 'hükümette ve '-gerekse hükümetin bu iş- I 
terle ilgiffli olan 'bakanında, hiçbir şekilde hareket uyan- I 
dırımamıştır. 

Elide ettiğimiz 'bilgilere göre, mükelleflerin 600 
milyara yakım vergi 'borcu vardır. Bu borçlar, hükü- I 
metin zaJm'an zalman almış olduğu kararlarla ertelen-
«ıliştir. Vergi rekortmenleri 'büyük törenlerle açıkla- I 
nır iken, vergi 'borcu olanların açıklanmaması ve I 
saklanmasının gerekçelerini bir türlü anlayamıyoruz. I 
Her ne kadar, 213 sayılı Vergi Usul Yasasına göre I 
«açıklanamaz» deniyor ise de, memurlar, Mİrfcişiîer, I 
görevleri nedeniyle bıügilerini açMamasalar bile, gö- I 
revleri 'gereği öğrenilen ve 'belitten tahakkuk mik- I 
tanları her yıl tek tek açılklana'blir. I 

Ayrıca, sayın 'balkan 'geçtiğimiz günlerde çıkan I 
vergi yasasında, «açılklanıacaktrr» diye bir madde (kö- I 
nulacağını ilan eltimesin'e rağmen, «açıklanacaktır» I 
ifadesi yuvarlak bir şekilde Meclis Genel Kurulundan I 
çıkmış, sadece direnenlerin tek taraflı yorum şeklıiy- I 
le açıklanacağı ilan edimidir. Bu ne demektik?. Hü
kümet kendi işine gelen firmaların vergi 'borcunu 
açıklayacak, işine gelmeyenleri açı'ldamayacaktır; ya- I 
ni 'bir nevi, 'bazı şirketler üzerinde baskı kuracaktır. I 
Bu yetkiyi elline almıştır. 

Sayın Özal'ın firmalara, 'bugüne kadar yaptığı ba- I 
i erteleme, faiz silme >gi'bi kolaylıkları kısaca şöyle I 

«ıralamak 'istiyorum : I 
Faiz silme : 29 Haziran 1985'de Devlet Planlama 

Teşkilatının, yatırım teşviki almış şirketlerin kullan
dığı banka kredilerinde, faiz mdliriımleriıne gidilmiş
tir, 

Taahhüt affı : 1985 yılı yatırım tebliği l e teşvik 
alıp da ihracat taahhüdünü yerine getirmeyen şirket- I 
lere af sağlanmıştır. I 

Gemiciye faiz affı : 15 Şubat 1985'de alınan ka
narlarla gemi sanayicisinin aldığı faüz farkı oranı yük- I 
selilmliştir. I 

Batık kredi soluğu : 1(1 Aralık 1985'teki kararlarla 
Manikaların batık fcredleri için karşılık ayırmalarına I 
olanalk sağlanmıştır. 1 

Buna benzer firma kurtarmaları, faiz erteleme- I 
fleıfi yapıllmışjtır. En son olarak 'da 'bldiğirüz gibi | 

Paktaş önce devletleştirilmiş, daha sonra da Sümer-
bank'm eline geçmiştir. Böylece Paktaş ailesine Hazi
ne 'büyük yardımda bulunmuştur. 

Sayın üyeler, »görülmektedir ki, hükümet, ekono
mik politikası icalbı, firmaları bireylere ve Türk hal
kına yeğ tutmaktadır. Bir memurun maaşı eline geç
meden önce vergisi kesilir iken, bir patron, sermaye
dar, büyük şirket sahibi, gerekli olan vergisini öde
memekte, böylelikle hükümetin yardımı l e karşı kar
şıya kalmaktadır. Bu, daha ne kadar devam edecek
tir, hep •birlikte göreceğiz. 

Saygılar sunarım. {I3HP sunalarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sağlar. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

7. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
rusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm cevabı (6/515) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Sinop Milleitivekti Sa
yın Barış Çan'ın, Başbakandan sorusu bulunmakta
dır. 

Sayın Can?... 'Buradalar, 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sa

yın bakan?... Buradalar. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Mlifet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın, 'Başbakan Turgut özal ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim., 

Saygılarımla, 
Barış Can 
Sinop 

Kamu görevine aUanmada, nakillerde, terfilerde 
ve yeniden atamalarda idarî işlemin tamamlanmasın
dan önce, kapsamlı b'ir güvenlik soruşturması yapıl
dığı bilinmektedir. Ayrıca, birçok durumda, bu so
ruşturmanın hangi makamlarca yürütüldüğü anlaşıl
madığı gibi, soruşturma sürecinin çok uzun olduğu 
görülmektedir. Bu durumda : 

1. «GüVenft Soruşturması» yöntemi uygulama
sı ne zaman başlamıştır, hangi yasaların hangi hü
kümlerine dayanarak sürdürülmektedir?. 

2. (Bu soruşturmayı yürütmekle görevli makam
lar hangileridir ve nasıl bir soruşturma yöntemli uy
gulanmaktadır?. 

3. Güvenlik soruşturmasının uzamasından dolayı, 
ortaya çıkan mağduriyet ve zararlar nasıl giderilmek
tedir?. 

4. Haklarındaki güvenlik soruşturması sonucu 
olumsuz çıkan kişilere gerekçe (bildirilmekte midir?. 
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5- (12 Eylül 1980 öncesinde ve sonrasında anar
şik olaylar nedeniyle görevlerine gidemeyip de müs
tafi sayılan öğretmen ve diğer kamu görevlilerinden, 
idarî yargıya başvurarak, göreve gitmeme eylemi 
haklı görülenlerin, görevlerine 'iadeleri konusunda yap
tırılan güvenlik somşturmaları hanlgi aşamadadır?. 
Bu durumda olanlar hakkındaki soruşturmalar or
talama kaç ay sürmektedir?. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu kurum ve 
kuruluşlarında görevli veya görevlendirilecek perso
nel 'hakkında yapılan güvenlik soruşturmasıyla ilgili, 
Sinop Milletvekili Sayın Barış Çan'ın soru önergesin
de açıklanmasını istediği 'hususları, şöylece cevaplan-
dırıyorulm : 

Güvenlik somşfturmalsı; Bakanlar Kurulunun 30 
Mart 1964 gün ve 6/2860 sayılı Karan ile yürürlüğe 
konulan Güvenlik Soruşturması Yönergesiyle, mezkûr 
yönergenin 15.9.1972 ıgün ve 7/5025 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararıyla değişlik 3/G maddesi hükümlerine 
göre yapılmak'ta olup, güvsnlik soruşturması yaptı
rılmasında uygulaeak esıaslar, bu yönergeye istina
den, Başbakanlıkça yayınlanmış bulunan 5.3.1974 
günlü 48/1515 sayılı, 26.rtl.1981 gün ve 383/14141 sa
yılı, 15.4.1982 gün ve 383/6052 sayılı, 5.11.1982 gün 
ve 08/3164 sayılı genelgelerde açıklanmıştır. 

Güvenlik soruşturmaları, İçişleri Bakanlığı, Emni
yet Genel Müdürlüğü ve Mili istihbarat Teşkilatı 
Müsteşarlığınca, kendi metotlarına göre yürütülmek-
tedir. Güvenlik soruşlturtaalarınida genelde bir gecik
me olmamakta, malî tahkikatlar dışında 10 veya 15 
ıgürtde sonuçlandınlmaktadır. 

Güvenlik soruşturmaları «gizli olarak yürütülmek
te, ilgililer dışındaki kimselere açıklanmamaktadır. 

İMİMİ eğitim ile ilgli hususlar, daha evvelki bu 
konu ile igili görüşmelerde, bu kürsüden ifade edfil-
m!iş bulunmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
Buyurun, Sayın Can. 

H. BARIŞ CAN -(Sinop) — Sayın Başkan, sayın 
millelüvekiüeri; sayın bakanı, cevabından öte, çizmiş 
olduğu iyimser tablo İçin ve sizlere bu konuda pem
be gözlüklerinizi takmanızı önererek bu konuya bak
manızı yeğlediği içlin ancak kutiayafoüirim. Çünkü, 
açıklamış oldukları cevaplarından, kesinlikle, tatmiin 
olmak mümkün değildir. 
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(Biz, bu soru önergemizi 20 Ağustos 1985 tarihin
de yazılı soru olarak verdik. Aradan beş aya yakın 
bir süre geçtii; yazılı olarak verdiğim soru önergesi, 
İçtüzüğün amiir hükümlerine göre, süresi dolduğun
dan, sözlüye çevrildi. Sorduğum yazılı soruya beş 
ayı geçen sürede cevap alamadım. Yazılı olarak bile 
cevaplandırılimiası çok kolay olan ve şu anda sayın 
baakn tarafından iki dakikada cevaplandırılan soru
mun, beş ay kadar ertelenmesine bir anlam veremi
yorum. Cevabın kısalığı, kendilerince de yetersiz ol
duğunun belli bir kanıltı ve ifadesidir. 

H1UMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — İşi bli-
tirememıiışler de onun için. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bu konuyu can
lı tutmaya kararlıyız. Bu konuda, şahsen benim söz
lü soru ve yazılı soru hakkım bittiği" için, başka de
netim yolarına başvuracağız veya sorumuzu, benim 
dışımdaki başka bir arkadaşımla sürefclli yineleyece
ğiz. 

Bu cevaplardan tatmin olmak mümkün değMr, 
Sayın arkadaşlarım, bakm niye mümkün değildik : 
«30 Mart 1964 gün ve 6/2860 sayılı Kararnameye 
bağlı tCr yönergeyle yapılmaktadır» diyorlar. Benim 
sorum, «Bunun yasal dayanağı nedir?» şeklindeydi. 
Kararnameler de belli bir yasaya dayanır; Anayasa
dan başlar, ona göre yasalar, fcarranıameler, tebliğ
ler, yönetmelikler çıkar. Bu nedenle, burada talimin 
olmak mümkün değildir. 

Makamlar konusuna gelince : «Hangi makamlar 
tarafından yapılmaktadır?» diye sorduk; İçişleri Ba
kanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatını belirttiler. 

Bendeniz, 1985'in Eylül ayında,.Sayın İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut'u, Sayın Halil İbrahim Şahin' 
le birlikte ziyaret ettim. Kendilerini şu anda Bakanlar 
Kurulu sıralarında görememekteyim; ama bir şeyi ka
nıtlamak için söylüyorum : Biliyorsunuz, 12 Eylül 
öncesinde, anarşik olaylar nedeniyle, görevlerine git
meyen kamu görevlileri müstafi sayıldılar. Haklıydı
lar; annesi - babası çocuğunu oraya göndermek iste
miyordu, olaylar büyük boyutlardaydı, müstafi sayıl
dılar. 12 Eylül sonrasında bu kişiler göreve gitmeme 
gerekçelerini makul sebeplere bağladıkları için, yar
gıdan karar alarak ilgili kurumlarına başvurdular; 
bunlardan büyük kesimi de öğretmenlerdir. 

Bu ziyaretimiz sırasında sayın bakana bunu sor
muştuk. 1984 yılı Ekim ayının lO'undan itibaren ken
dilerine böyle bir hak tanınarak «Müracaat ediniz, 
görevlerinize döneceksiniz» denilmişti; ama bunların 
görevlerine dönmeleri mümkün olmadı. Diğer kamu 
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görevlileri için de aynı şey geçerli. O zaman sayın 
bakana «Bunlar idarî yargıdan, göreve gitmeme ge
rekçelerini belgelendirerek yargı kararı aldılar, ellerin
de yargı kararı var, niçin bu kişileri görevlerine iade 
ettirmiyorsunuz?» diye sorduk. Güvenlik soruşturması 
konusu o zaman da gündeme geldi; Ben kendilerine 
«Güvenlik soruşturmaları kaç günde tamamlanmak
tadır, kimler yapmaktadır?» diye o zaman sorduğum
da «Vallahi, muhtelif kurumlar yapmaktadır, şu an
da benim teşkilatım da yapmaktadır» dedi. «Peki, 
özellikle Millî Eğitim Bakanlığına ilişkin güvenlik so
ruşturmalarını kim yapmaktadır?» diye sordum, «On
ları benim emniyet teşkilatım yapmaktadır» cevabını 
verdi. «Peki sayın bakan, bu güvenlik soruşturma
ları kaç ayda tamamlanmaktadır?» şeklindeki soru
ma, «En geç 2 ay içinde tamamlanmaktadır.» şeklinde 
cevap verdiler. «O zaman ortaya şöyle bir olay çıkı
yor, 1984.Ekim ayında, ellerinde idarî yargı kararı 
olarak müracaat eden öğretmenler, güvenlik soruştur
maları cevabı gelmediği gerekçesiyle görevlerine dön
dürülmüyorlar. Burada iki şık var; ya bu kişiler gö
revlerine aldırılmak istenmiyorlar veya sizin kuru
munuzda güvenlik soruşturması bir yılı aşkın süredir 
yapılamıyor, bunun tabiî sonucu budur» dedim. 

Tabiî o zaman, malum, hepimizin bildiği meşhur 
ANAP organizasyonunun mimarı Sayın Dinçerler, 
millî eğitimde yaptığı tahribatlara bir yenisini ekle
mişti; yani, sayın bakanın dediği gibi, güvenlik soruş
turmaları on - onbeş günlük bir süre içinde yapılma
maktadır. Bugün, güvenlik soruşturması nedeniyle bek
leyen kamu görevlilerinin sayısı binlerle, 10 binlerle 
ifade edilmektedir-. Hatta bu devlette, devletin bir sav
cısı, bir görevden başka bir göreve giderken bile, hak
kında güvenlik soruşturması yapmak gereği duyul
maktadır. Nasıl bir devlettir ki, cumhuriyetin savcısı
na bile naklinde - işe almada değil - güvenlik soruş
turmasını yapmak gereğini duymaktadır. Bu, Abdül-
hamit'in zabitan döneminde bile bu kadar olmamış
tır. Bu, ancak zulüm devletidir, zulüm hükümetidir. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, «hangi yöntemler uygulanmaktadır» şek
lindeki sorumuza sayın bakan «Kendi metotlarıyla» 
diye bir ifade buyurdular. «Kendi metotlarıyla» de
dikleri metotlar nedir? Bu ülkede bir adlî sicil mües
sesesi vardır. Kişiler göreve başlarken veya nakillerde 
bu adlî sicil müessesesi işler; ama bu «Kendi metot
larından» sözünden ne kastedilmektedir, kendi metot
ları nedir? Hukukta metot var ise açıklanır. Metot, 

I somut belgelere dayanır. Sayın arkadaşlarım, bu ba
kımdan da tatmin olmak mümkün değildir. 

I Soruşturmanın gecikmesinden doğan mağduriyet
leri burada anlatmaya gerek yok. Bu, hepinizin ba
şına gelmektedir. Biraz önce odamdaydım, yanımda
ki odadaki iki komşu milletvekili arkadaşım, iline, 

I «Güvenlik soruşturması gelmedi de onun için ataması 
I yapılmıyor. Hele biraz daha bekleyelim» diye cevap 
I veriyordu. Biraz sonra 'bir telefon daha çaldı - duvar-
I lardan duyuyorum, dinlemek ihtiyacından değil; çün-
I kü, duvarlarımızın yapısı onu gerektiriyor - o konuş-
I mada da bunların hesabı veriliyordu. 

I Artık bu güvenlik soruşturmasını yüce Meclis cid-
I dî olarak ele almalıdır. Yani, bir insan, gerçekten ka-
I mu görevini yapamıyorsa, onu savunacak halimiz 
I yok; ama bu müessese, siyasî iktidarların kadrolaşma 
I hareketinde bir araç olarak kullanılıyorsa, denetim 
r yollarını soru önergesi olarak değil, soruşturma ve 
I gensoruya kadar götürmeye de kararlıyız. Çünkü, 

güvenlik soruşturmaları nedeninde hiçbir gerekçe yok-
I tur. Gerekçe olmayan bir yerde hukuk da yoktur, 
I idarî yargı yolu da kapalıdır; «Görülen lüzum üzeri-
I ne görevinize atanmanız uygun görülmemiştir» der; 
I ama niye, niçin, ne yaptım? «Şu sebepten dolayı gö-
I revinize atanmanız uygun görülmemiştir» denilmesi 
I ise hukukun tabiî gereğidir. Çünkü kişilerin mağduri-
I yeti, bunun sonucunda açacağı dava yolunun açık 
I olmasına bağlıdır. Anayasanın 125 inci maddesi bu-
I nu amirdir. Dolayısıyla bu güvenlik soruşturması mü-
I essesesind çok ciddî olarak takip etmek, bu yüce Mec-
I lisin görevidir sayın arkadaşlarım. 

I BAŞKAN — Sayın Can, toparlayınız efendim. 
I H. BARIŞ CAN (Devamla) — Toparlıyorum efen-
I dim. 

I Henüz mürekkebi kuramamış bir yargı kararıyla 
I sayın bakana cevap vermek isterim : Kişi, yaşamı bo-
I yunca, 1975 yılında bir kovuşturmaya tabi olmuş; ko-
I vuşturmanın neticesi takipsizlikle sonuçlanmış... Bir 
I dış ülkede okuyor, okuma ihtiyacını duyuyor; pasa-
I port süresi dolmuş, öğrenciliğini sürdürebilmesi için 
I pasaportunun temdidi gerekiyor... Millî Eğitim Genç-
I lik ve Spor Bakanlığına müracaat ediyor; «Ey Ba-
I kanlık, okumak istiyorum, pasaportumun süresini 
I uzatın veya bununla ilgili belgeyi verin» diyor, öğ-
I renci için yapılan soruşturmaya dayanılarak gerekli 
I izni Millî Eğitim Bakanlığı vermiyor (Karar 11.4.1985 
I tarih, 8765 sayı.) öğrenci bu çağ dışı işlemi Ankara 
\ 1 No. lu tdare Mahkemesine götürüyor. Mahkeme, 
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1985/315 Esas ve 1985/555 sayılı kararıyla, İçişleri 
Bakanlığının yaptığı güvenlik soruşturmasının yeterin
ce açık olmadığı nedeniyle verilen kararı iptal ediyor. 
Bunun daha bir çok örnekleri var. Demek ki, güven
lik soruşturmaları hükümetin kadrolaşma anlayışına 
paralel olarak hukuk dışı yapılmaktadır. Bunları bel
geleyebiliriz; bundan zarar gören de kişiler olmak
tadır. 

Sayın arkadaşlarım, bu bakımdan ben, burada ya
pılan güvenlik soruşturmalarının hukuk devletiyle 
bağdaşmadığının; ancak zulüm devletinin bir işareti 
olduğunu vurgulamakta ve yinelemekte yarar görü
yorum. Bu konuyu bundan böyle tartışmaya açık tu
tacağız. Dediğiniz gibi, bu konunun takipçisi olaca
ğız. Çünkü, mağduriyetler bizlerin bile hissedemeye-
ceği boyutlara gelmiştir. Dolayısıyla sayın bakanın 
verdiği yanıtlardan gerek hukukî açıdan, gerek somut 
örnekler açısından tatmin olmadığımı belirtir, Yüce 
heyetinizi saygıyla selamlarım efendim. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A. B. D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) 

10. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Cüneyt 
Canver'in, 8 inci sıradaki; tçel Milletvekili Sayın Dur
muş Fikri Sağlar'ın 9 ve 10 uncu sıralardaki soruları 
İçtüzüğün 97 nci maddesi gereğince ertelenmiştir. 

11. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin sözlü so
rusu ve Tarım ve Köy işler i Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
in cevabı(6/478) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Sayın Ertuğrul Gök
gün'ün, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından so
rusu yer almaktadır. 

Sayın Gökgün?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi arz ederim. 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

1. Yurt dışından ithal edilen tohumların çeşitleri 
ve miktarları ne kadardır? • 

îthal edilen bu tohumlar için, ne kadar dolar ve-
va Türk Lirası harcanmıştır? 

2. Tohum ithali için, iç ve dış herhangi bir fir
maya komisyon ödenmiş midir? 

ödenmişse kaç Türk Lirası ödenmiştir? 
2. Tohumlar hangi ülkelerden ithal edilmiştir? 
4. İthal edilen tohumlarla, yurdumuza, herhangi 

bir bitkisel hastalık girmiş midir? 
Girmişse zarar ne kadardır? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; tarımda üretimin artırılması için to
humluk çok önemli bir girdidir. 

Geçen yıl geçirdiğimiz çok ağır kış şartlarının ar
dından, ülkemiz son derece kurak bir yaz mevsimi 
geçirmiştir. Tarım sektörü için uygun olmayan iklim 
şartlarına rağmen, üreticimizi zarardan korumak 
maksadıyla aldığımız tedbirlerin en önemlisi, üstün 
vasıflı ve yüksek verimli tohum ithalidir. 

1985 yılında, yurt dışından ithal edilen ttohumları, 
tür, miktar ve ithal edilen ülkeler itibariyle şöylece 
açıklamak istiyorum : 

Birleşik Amerika, Fransa ve Yugoslavya'dan 
2 625 ton mısır; Bulgaristan ve İtalya'dan 800 ton 
çeltik; Birleşik Amerika ve Romanya'dan 1 280 ton 
avçiçeği; Birleşik Amerika'dan 5 174 ton şova; Hol
landa'dan 4 140 ton patates tohumluğu; ttalva ve 
Sovyetler Birliği'nden 26 800 ton buğday tohumluğu 
getirilmiştir. 

Miktarlarını açıklamış olduğum tohumluklar için 
takriben 25 milypn dolar civarında dış para ödemesi 
yapılmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, ülkemizde tohumculuk 
^08 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan 
tüzük, yönetmelik ve kararnamelere göre yapılmak
tadır. 

Tohum ithalatı ise, 6968 sayılı Ziraî Mücadeleı ve 
Ziraî Karantina Kanunu hükümleri esas alınarak ya
pılır. Buna göre getirilen tohumluklar, memleketimiz-
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de genellikle denenmiş ve iyi sonuç vermiş çeşitlere 
ait bulunmaktadır. Ayrıca, hastalıklar yönünden de 
temiz olduklarını belgeleyen «sağlık sertifikaları» 
mevcuttur. Biz, bununla da yetinmedik : Bakanlığı
mız, konunun hassasiyetine binaen Ziraî Karantina 
Teşkilatımıza inceleme yaptırmış, hastalıklı olan to
humların yurda girmesine kesinlikle izin verilmemiş
tir. Bu konuda ortaya atılan iddiaların, gerçeklerden 
uzak olduğunu önemle belirtmek isterim. 

Ayrıca, yine sualde yer alan bîr hususa da cevap 
olarak; ithalatı gerçekleştirilen tohumluklar için ko
misyon ödenmediğini de arz eder, yüce heyetinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Gökgün. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Teşekkür 

ederim efendim, söz istemiyorum. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

12. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir 
gazetedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/480) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
13. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir taş' 

in, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin sözlü sorusu 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğan'ın cevabı (6/493) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş'ın, Tarım Orman ve Köyişle
ri Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Demirtaş?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 
' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hatay bölgesinde, zeytin sineği ile mücadeleye 

ilişkin sorularımın, Sayın Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı tarafından, sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delaletinizi saygı ile rica ederim. 

Abdurrahman Demirtaş 
Hatay 

1. Hatay bölgesinde zeytin sineği, zeytin mahsu
lüne büyük zarar vermektedir. Köylülerin ferdî mü
cadeleleri yeterli olmamaiktadır. Ege Bölgesinde oldu
ğu gibi devlet eliyle mücadele edilmesi zaruret hali-
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ne gelmiştir. Bu tür mücadelenin etüdleri, program
ları ve gerçekleştirilmesi ne zaman yapılacaktır? 

2. Hatay bölgesindeki dağ yamaçları, genel ola
rak maki tipinde orman arazisi olarak vasıflandırıl-
maktadır. Bu araziler, zeytin yetiştirmeye çok müsait 
vasatlardır. Sürekli artan nüfus karşısında, bu tür 
arazide zeytin ekimini ve bunun muhtaç köylüye tev
ziini düşünüyor musunuz? 

3. Türkiye genelinde, orman niteliğini kaybetmiş 
daha çok maki türünden çalılarla örtülü arazileri, ar
tan Türkiye nüfusu karşısında, zeytinlik veya benzeri 
ağaçlarla, tarım alanı olarak değerlendirmeyi düşünü
yor musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 1 inci soruda, zeytin sineğine karşı yapı
lan ziraî mücadelenin, Ege Bölgesinde olduğu gibi, 
Hatay Bölgesinde de devlet eliyle yapılıp yapılmaya
cağı sorulmaktadır. 

1986 yılında, Hatay İlimizin de içinde bulunduğu 
9 ilde, toplam olarak 22 milyon 630 bin ağaçta zeytin 
sineği mücadelesinin çeşitli metotlarla, devlet eliyle 
yapılması planlanmıştır. Bu konuda hazırlanan proje 
1986 yılı yatırım projelerimiz arasına alınmış olup, 
bakanlığımızın bütçe imkânları muvacehesinde uygu
lanmasına gayret edilecektir. 

Önergenin ikinci bölümü, orman arazisi içinde bu
lunan zeytin yetiştirmeye elverişli sahaların, üreticiye 
dağıtılıp dağıtılmayacağı ile ilgilidir. 

Kalkınmada öncelikli ve 1985 yılından itibaren 
orman kadastro programına alınan iller arasında Ha
tay İli de bulunmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken, 
6831 sayılı Orman Kanununun 7 ve 12 nci madde
lerine göre, ilk defa, orman kadastro işlemiyle dev
lete, hakikî şahıslara, kuruluşlara ait ormanlık saha
ların sınır ve alanları tapuya tescil edilirken, aynı ka
nunun 2 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince, orman 
sınırları içinde olup da 31 Aralık 1981 tarihinden ön
ce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam ola
rak kaybetmiş yerlerden, tarla, bağ, bahçe, fındıklık, 
fıstıklık, zeytinlik haline dönüşmüş yerlerle toplu yer
leşim yerleri, orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Or
man sınırları dışına çıkartılan arazilerin değerlendi
rilmesi ise, 2924 sayılı Orman Köylerinin Kalkınma
larının Desteklenmesi Hakkındaki Kanun bünyesinde 
ele alınmıştır. 

Diğer taraftan, orman kadastrosu sonunda, orman 
sınırları içinde kalan sahaların doğrudan tarıma açı-
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labilmesi ise, Anayasamızın 170 inci ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 2 nci maddesinin (a) fıkrası gereğin
ce ancak nakledilecek orman içi köyler halkının yer
leştirilmesi maksadıyla mümkün olabilecektir. 

Bakanlık olarak, normal orman kadastro çalışma
larının ikmalini takiben, 1986 yılından itibaren tarıma 
açılacak orman sahalarının tespiti çalışmalarına baş
lanacaktır. Orman sayılan maki ve fundalık sahaların, 
tarımsal maksatlarla değerlendirilmesi de, bu cümle
den olmak üzere ele alınacaktır. 

Arz eder, yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. 
BAŞKAN — Sayın Demirtaş, söz istiyor musunuz 

efendim? 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — izni
nizle Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirtaş. 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın bakanın, Hatay'ın da zeytin sineği mücade
lesi bölgesi içine alınmasına dair verdiği müjdeyi 
memnuniyetle ve büyük bir zevkle dinledim, kendile
rine çok teşekkür ediyorum. 

Hatay, zeytin yetiştirme bakımından gerçekten ol
dukça elverişli bir bölgedir. Bildiğiniz gibi, zeytin geç 
yetişen bir ağaçtır ve zeytin sineği mahsûle gerçek
ten büyük zarar vermektedir. Sayın bakanımızın bu 
husustaki girişimleri bizi fevkalade memnun etmiştir. 
Hatay köylüsü kendisine müteşekkir kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, arz ettiğim 2 nci soru, hat
ta 3 üncü soruyu da buna ekleyecek olursak; bilin
diği gibi Türkiye'de orman niteliğini kaybetmiş bir
çok arazi vardır. Eğer Akdeniz sahillerini gezip gör
düyseniz, köylümüzün çalılıkları söküp, sırtında taş 
ve toprak taşımak suretiyle küçük dağ yamaçlarını 
yine küçük parseller halinde tarıma elverişli bir hale 
getirmekte olduğunu ve oraları sera yapmak sure
tiyle Türkiye'nin tarım ürünlerini artırma bakımın
dan büyük bir çaba içerisine girdiğini anlarsınız. 

Sayın Bakanımızın, bu alanda da verdiği müjdeyi, 
büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz; kendilerine mü
teşekkiriz. Gerçekten, Türkiye'nin nüfusu süratle art
maktadır ve bu gidişle 2000 yılında 80 milyonu bula
cağı tahmin edilmektedir. 80 milyon insanı beslemek 
için, bu şekildeki tedbirlerin bugünden itibaren alın
ması şarttır ve bu yoldaki girişimleri şükranla karşı
ladığımı arz ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

15. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Is-
tanbul-Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası hak
kında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

BAŞKAN — 14 ve 15 inci sıralardaki Sayın Cü
neyt Canver'e ait sorular, içtüzüğün 97 nci maddesi
ne göre ertelenmiştir. 

16. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Özel' 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) 

BAŞKAN — 16 nci sırada, Eskişehir Milletvekili 
Sayın M. Nuri Üzel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üzel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 

Şanlıurfa îli köylerine götürülecek olan hizmetlere 
ilişkin sözlü sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/532) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Şanlıurfa Milletvekili 
Sayın Vecihi Ataklı'nın, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ataklı?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
önerpeyi okutuvorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Tarım Orman ve Köyişleri Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı arz ederim. 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Bakanlıkların yeniden teşkilatlanması sebebiyle ya
pılan düzenlemede Şanlıurfa'daki bir kısım yatırımcı 
kamu kuruluşları civardaki illere nakledilmiş, bu arada 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü de Şanlıurfa'da ku
rulmamıştı; ancak bu hizmetler yönünden bugün için
de bulunduğu durum ve gelecekteki gelişmesi göz 
önünde tutularak, Şanlıurfa'nın pilot bölge olarak hiz
met önceliği taşıyacağı Sayın Bakan tarafından ifade 
edilmişti. 

•1. Pilot bölge olma, teşkilat, araç, gereç ve per
sonel bakımından ne gibi avantajlar sağlamış ve pi
lot bölge olma için gerekli işlemler yapılmış mıdır? 
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2. 1984 yılı ile 1985 yılında su ve elektrik gö
türülen köy adedi ile yapılan köy yolu miktarı nedir? 

3. Halen Şanlıurfa İlinde elektriksiz, susuz veya 
her ikisi de olmayan köy miktarı ne kadardır? Kaç ki
lometrelik köy yolu daha yapılması gereklidir? 

4. Köy hizmetleri yönünden Şanlıurfa'daki bu 
eksikliklerin tamamlanması için yıllara yaygın plan
lamanın anahatları nelerdir? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; bakanlığımızın yeniden teşkilatlandırılması 
sebebiyle yapılan düzenlemede, Şanlıurfa pilot bölge 
olarak seçilmiştir. Bu düzenleme ile mülga YSE Bölge 
Müdürlüğündeki eleman, araç ve gereç aynen bu ili
mizde bırakılmıştır. Böylece eleman, araç ve gereç ba
kımından birçok avantaj sağlandığı gibi, ayrıca bu ili
mize makine yenileme projesi çerçevesinde alınacak 
makinelerden, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
uygulanacak olan makine dengeleme projesine göre 
takviye yapılacaktır. 

Şanlıurfa İlinde 1984 ve 1985 yıllarında uygulama
ya konan içme suyu yapımı 67 ünite, bakım onarım 
ise 34 adettir. Aynı yıllarda köy yollarında 536 kilo
metre tesfiye, 385 kilometre stabilize, 4 430 kilometre 
bakım ve 61 kilometre onarım programlara alınarak 
uygulamaya konmuştur. 

31 Aralık 1984 tarihi İtibariyle yapılan envantere 
göre; halen Şanlıurfa İlimizde hizmet alanımıza giren 
689 köy bulunmaktadır. Bunların mahalle, oba, kom 
olmak üzere, bağlılarıyla birlikte 2 592 üniteye hizmet 
götürülmektedir. Halen 231 köy ve 279 yerleşim üni
tesi olmak üzere, toplam 510 ünitede içme suyu ye
tersiz; 177 köy olmak üzere toplam 1 145 ünitenin ise 
suyu bulunmamaktadır. 

Şanlıurfa İlimizde toplam 6 648 kilometre köy yo
lu bulunmaktadır. Bunun asfalt ve stabilize kaplama 
olmak üzere 2 564 kilometresi kaplamalı, 2 176 kilo
metresi de tesviyeli yoldur. Geri kalan 1 908 kilomet
resi de ham yoldur. 

Sayın milletvekilleri, bakanlığıma bağlı Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğünce, enterkonnekte sistemle 
elektrik hizmeti götürülemeyen yerlerde, küçük akar
sulardan faydalanmak suretiyle küçük hidroelektrik 
santrallar yapılarak köylere elektrik temin edilmekte
dir. Ancak, Şanlıurfa İlimizde bu tür akarsular bu
lunmadığından, bu konuda teşkilatımızca bir hizmet 
götürülememektedir. 

Genelde, köylerimize Türkiye Elektrik Kurumu 
tarafından elektrik temin edildiğinden, bu kuruluştan 

aldığımız bilgiye göre, Ekim 1985 tarihi itibariyle Şan
lıurfa İlimizde 444 köy elektrikiszdir. Ancak, yıl sonu 
itibariyle bunun daha da aşağı indiğini zannediyorum. 

Şanlıurfa İlinde yapılacak olan 1 908 kilometrelik 
yeni yolun, yürürlükte olan Ulaştırma Master Planı
na göre, yıllık 250 kilometrelik dilimlerle 1993 yı
lında tamamlanması; ayrıca 510 yetersiz ve 1 145 su
suz olmak üzere toplam 1 655 ünitenin, yılda 150 üni
teye su götürülmesi kaydıyla, 10 yıllık plana göre, 
1993 yılına kadar içme suyuna kavuşturulması plan
lanmıştır. Ancak, geçmiş yıllar bütçeleriyle bu konu
lara yeteri kadar ödenek tahsis edilmediğinden, ar
zulanan hedefe ulaşılamamıştır. 

Konunun aciliyeti göz önünde bulundurularak, iç
me suları hizmetlerinin daha kısa zamanda halledile
bilmesi için, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır illerini kapsayan yeni 
bir projenin hazırlanmasına başlanmıştır. 

Muhterem üyeler, konuşmamın bu bölümünde, 
özellikle 1986'dan itibaren, Şanlıurfa İline ve Güney-
doğu'ya yapacağımız hizmetler arasında, yeni getire
ceğimiz makine parkından bu bölgeye daha fazla pay 
vereceğimizi, böylece bu bahsettiğim hizmetlerin da
ha kısa zamanda yapılması için gerekli araç - gereç 
parkına bölgenin sahip olacağını ifade etmek isti
yorum. 

Ayrıca, 1986 yılından itibaren, Güneydoğu Anado
lu Projesi, hükümetimizce, bu projenin öngördüğü hiz
metler bakımından yeniden ele alınmış olup, bu böl
gedeki bütün altyapı projelerinin daha kısa zamanda 
bitirilebilmesi için önemli çalışmalara başlanacağını 
yüce heyetinize arz eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ataklı, buyurun. 

VECÎHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan 
değerli arkadaşlar; sayın bakanın verdiği bilgilerden 
ötürü kendisine çok teşekkür ediyorum. 

Gerçekten bugüne kadar, Güneydoğu Anadolu Böl
gesi ve özellikle Şanlıurfa, altyapı tesisleri bakımından 
son derece ihmal edilmiş bölgelerimizin başında gel
mektedir. Son zamanlarda uygulanan programlarda, 
bazı meselelerin büyük ölçüde hal yoluna girdiğini 
görmekten de son derece mutluyum. İnsanlarımıza bir 
avuç suyu bugüne kadar temin edememişsek; onlara, 
özellikle kış aylarında yol imkânını sağlayamamışsak, 
hâlâ birçok köyler karanlıkta kalıyorsa, elbette orada 
devletin varlığından bir ölçüde bahsetmek mümkün 
değildir; ama samimyetle itiraf etmek gerekiyorki, bu 
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son yıl içerisinde Şanlıurfa'ya büyük hizmetler gö
türülmüştür ve bunların başında elektrik gelmektedir. 

Milletvekili olduğumuz günden beri yakinen takip 
ettiğim bir konunun, sayın bakanın burada ifadesiyle 
de gerçekleşmiş olduğunu görmekten mutluyum. Bu
güne kadar Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılmış 
olan bütün programlar, büyük ölçüde, yapıldığı gibi 
kalmıştır. Onun için, hâlâ, Urfa'da, suyu, yolu, 
elektriği olmayan köyler vardır. Şimdi, birçok köyde 
su ve elektrik meselesinin halledildiğini ve önümüzde
ki yıllarda da tamamlanacağını görmek istiyoruz ve 
bunun yapılacağına da inanıyoruz. 

Elbette bütün bunlar Urfa'nın geleceği için önem
lidir. özellikle Güneydoğu Anadolu Projesi, Urfa'ya 
yapılacak hizmetlerin büyük ölçüde şimdiden akma
sını gerektirmektedir. Eğer bu hizmetler, bunu yapa
cak olan üniteler yeterli ölçüde desteklenmezse, 
Urfa'ya suyu getirdiğiniz zaman, Urfa'yı suyla 
boğarsınız. O bakımdan, Güneydoğu Anadolu Pro
jesinin yan projeleri ve onu destekleyen projeler sü
ratle gerçekleştirilmelidir. Sayın bakanımın buradaki 
ifadesinden bunun da yapılacağını öğrenmiş bulunu
yoruz. 

Bu bakımdan, sayın bakana şahsım adına ve 
Urfalılar adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İstanbul Vakıflar İdaresine ait arazi ve arsalara 
ilişkin sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın 
cevabı (6/547) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Sayın Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam tarafından ya

zılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. İstanbul Vakıflar İdaresine ait arazi ve 

arsaların bir listesini verir misiniz? 
Soru 2. Bu arazi ve arsalardan kamu kurum ve 

kuruluşlarına yahut kişilere kiralanmış olanları ve ki
ralarını bildirir misiniz? 

Soru 3. Bunlar içerisinde 1984, 1985 yılı içinde 
deniz kenarında 45 dönümlük bir arazinin 45 yıl müd
detle 75 000 TL. yıllık bedelle bir milletvekiline icar-
lanmış olduğu doğru mudur? 

Soru 4. Doğru ise bu arazi ne maksatla kiralan
mış ve ne maksatla kullanılmaktadır? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Erzurum Mil
letvekili Sayın Nalbantoğlu'nun, İstanbul Vakıflar 
İdaresine ait arazi ve arsalara ilişkin soru önergesini 
cevaplandırmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü yönetiminde 
bulunan İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki arsa ve arazi
lerin sayısı 7 851 'dir. Bunların bir listesini vermeye 
imkân olmadığını takdirlerinize bırakıyorum. 

Mülkiyeti vakfa ait, 1984 - 1985 yılı içerisinde, 
deniz kenarında 45 dönümlük bir arsanın, 45 yıl müd
detle ve 75 bin lira bedelle herhangi bir kişi veya ku
ruluşa Vakıflar Genel Müdürlüğünce kiralama işlemi 
yapılmamıştır. 

İstanbul'un kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel
kişilere kiralanmış arsa ve arazilerin çok fazla olma
sı nedeniyle, mevcut kiracıların ve kiralarının kısa sü
rede bir liste halinde hazırlanması da, takdir edersi
niz ki, mümkün değildir. 

Bilgilerinize saygıyla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Nalbantoğlu, buyurun. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Gördüğünüz üzere, sorumu, yazılı olarak ce
vaplandırılmak üzere vermiştim. Tabiî 7 800 ar
sayı, hakikaten, bana bir liste olarak veremezler
di. Ancak, sanıyorum sayın bakanım bu so
rum üzerine bir inceleme yaptırmıştır. Yaptırma-
mışsa, ben, idareden gelen cevabı cevap olarak kabul 
etmiyorum. Zaten birçok önergemi, hükümete ve ba
kanlara, görevlerini hatırlatmak, bazı yolsuzlukları 
önlemek, bazı yolsuzlukların üzerine eğilmelerini sağ-

1 lamak, bazılarım da yaralara derman bulmak için ver
miştim. örneğin, geçenki soru önergemi, «Bayan me
mur adedinin, bir envanteri var mı?» şeklinde sor
muştum. Cevap : «Yok.» Eğer 1923'ten beri bayan 
memur envanteri yapılmamışsa bu, gerek hükümet
ler, gerekse devletimiz için bir eksikliktir. Kaldıki, 
Devlet İstatistik Enstitüsü, DeVlet Planlama Müsteşar-
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lığı, ve Devlet Personel Dairesi Başkanlığı pekâlâ o 
envanterleri elde edebilirdi. 

Kaldıki, «Kreş yapılıyor mu?» diye de sormuş
tum. 30 kurum kreş yapmış; yapması gereken diğer 
kurumlan veyahut da müesseseleri ki, hele fabrikalar 
veyahut da bazı imalathaneler yapmıyor, bunları da 
zorlamak mümkün; kanunî olarak zorlama hakkımız 
yoksa, kanun getirilip çıkarılabilir. 

Netice itibariyle, -geçenki soru önergemdeki kreş 
konusunu antrparantez söylemiş olmakla beraber-
sanıyorum ki, bu arsalarda da bir yolsuzluk vardır. • 

Milletvekilleri hakkında, 3069.sayılı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan işler Hak
kında Kanun çıktı; ama bu Kanun bazı kılıfları da 
beraber getirdi. Bundan dolayı da, tabiatiyle mem
leketimizde bazı yolsuzluklar^olabiliyor; yani yolsuz
luklara kapı açıktır; dolayısıyla birçok millî yaramızı 
çoğaltmaktadır. 

Bendeniz, sorumu belki eksik sordum; tabiî, şu 
anda sayın bakanın cevabından da tatmin olmuş de
ğilim. 49 yıllığına kiralanmış bir arazi vardır, bunu da 
getireceğimi sayın bakanıma arz edeceğim, burada 
açıklamaya da lüzum yok. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Var
sa açıklayın. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — içimdeki 
bu yaralardan dolayı size bunu tatlı bir şiirle bağ
lamak istiyorum. Merhum Mithat Ömer Karakoyun' 
un 1940'ta yazdığı bir şiiri okuyacağım: 

«Yüzüm gülse de baylar 
içimde yara sızlar 
Bu onulmaz yaradan 
Ne anlar yarasızlar» 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1980 - 1983 yıllarında ithalata uygulanan gümrük 
vergsi muafiyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/553) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Sayın Türkân Tur
gut Arıkan'ın Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu 
bulunmaktadır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, bazı 

ürünlerin 1974 - 1985 yıllarındaki taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/540) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Sayın Yusuf Demir'in 
Başbakandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Yusuf Demir?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek olan 

sayın bakan?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Ben cevap vereceğim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Yusuf Demir 
Uşak 

Köylümüzün, çiftçimizin yetiştirdiği ürünlerin son 
10 yıldırki taban fiyatları, devletin ve büyük tüccar
ların ürettikleri mallar karşısında, fiyat artışları gü
lünç denecek kadar düşük tutulmakta olduğu bir ger
çektir. Bunun için de: 

Haşhaş ekimi birkaç yıl ara verildikten sonra ilk 
defa 1974'te başlatıldığı için, son 11 yıldır taban fi
yatları çiftçimizi, hayat şartları olanca gücüyle ez
miş, bezdirmiş ve yaşama şartlarını yitirmek üzere ol
duğu nedeni ile: 

1. 1974 - 1985 arasında çiftçimizin yetiştirdiği 
aşağıda yazılı ürünlerin ilk ve son taban fiyatları ne
lerdir? 

a) Haşhaş, kapçık taban fiyatları nelerdir? 
b) (Pancar taban fiyatları nelerdir? 
c) Buğday taban fiyatları nelerdir? 
d) Tütün taban fiyatları nelerdir? 
2. 1974 - 1985'de devletin ürettiklerinin fiyatları 

nelerdir? 
a) Çimentonun fiyatları nelerdir? 
b) Demirin fiyatı nedir? 
c) Ziraî ilaçların fiyatları nelerdir? 
d) Gübrenin fiyatı nedir? 
3. Holdinglerin ürettikleri 1974 - 1985 yılları ara

sındaki fiyatlar nelerdir? 
a) Taksi (Murat, Renault) fiyatları ve artış şekli 

nedir? 
b) Buzdolabı fiyatları nelerdir? 
c) Çamaşır makinesi vs. gibi fiyatları nelerdir? 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; soru önergesi, gerek muhteva ve gerekse 
düzenlenişi bakımından Meclis İçtüzüğüne uygun 
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düşmemektedir. Bu bakımdan, konuşmama başlarken, 
Sayın Başkanlığın bu konuya dikkatini çekmekte ya
rar gördüğümü belirtmek istiyorum. Zira, Meclis iç
tüzüğünün 94 ve 95 inci maddelerine göre, soruların 
kısa, şahsî mütalaasız ve başka bir kaynaktan kolayca 
öğrenilmesi mümkün olmayan konularda olması ge
rekmektedir. Önergedeki soruları hep beraber dinle
dik; oldukça uzun, geniş kapsamlı ve başında da şahsî 
mütalaaları ihtiva etmektedir. Bu hususları dikkatinize 
sunarak, suallerin uygun bölümüne cevap vermeye 
gayret edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, önergede.ilk olarak bazı ziraî 
ürünlerin taban fiyatları sorulmaktadır. Malumları ol
duğu üzere, tarım ürünleri destekleme alım fiyatları, 
hem de çok uzun dönemli olarak, çeşitli resmî yayın
larda yer almaktadır. îşte birkaç örnek: Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı (Sayfa 123); 1980 Yılı 
Programı (Sayfa 92); 1986 Yılı Programı (Sayfa 108); 
bütün bunlar Devlet Planlama Teşkilatı yayınlarıdır. 
1983 Yılı Ekonomik Raporu (Sayfa 127); 1985 Yüı 
Ekonomik Raporu (Sayfa 175); bunlar da her yıl büt
çe vesilesiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yayın
lanan raporlardır. 

önergenin 2 ve 3 üncü sorularında çimento, demir, 
ziraî ilaçlar, gübre, buzdolabı, çamaşır makinesi ve ba
zı arabaların fiyatları sorulmaktadır. 

Bilindiği gibi, çimento denilince çok çeşitli çimen
to, demir denilince çok çeşitli demir akla gelir; ziraî 
ilaç ve gübre de aynı durumda; buzdolabı ve çamaşır 
makinesinin de çok değişik marka, tip ve çeşitleri bu
lunmaktadır. 

Bunların hepsinin özelliklerini dikkate almak sure
tiyle uzun dönemli fiyatlarını açıklamaya, takdir eder
siniz ki, cevaplandırma süremiz yetmez; bu nedenle 
cevaplarımı makul bir baza oturtarak arz etmeye ça
lışacağım. 

Bazı örnekler vermek suretiyle bunlarla ilgili or
talama fiyatları arz etmek istiyorum: 

25 Şubat 1974 ve 10 Nisan 1976 tarihleri itibariy
le, ambalajlı çimentonun fabrikada, bantta teslim sa
tış fiyatı ortalaması 384 Türk Lirası/tondur. 23 Ha
ziran 1983 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanan 
fiyatlar ise 9 600 Türk Lirası/ton, 11 Haziran 1984 
tarihinden geçerli olmak üzere uygulanan fiyatlar 
13 600 Türk Lirası/ton ve 7 Haziran 1985 tarihinden 
geçerli olmak üzere uygulanan fiyatlar 19 920 Türk 
Lirası/tondur: Son olarak verdiğim bu ortalama fi
yata, ayrıca yüde 10 oranında Katma Değer Vergisi 
ilave edilmektedir. 
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Demir fiyatlarıyla ilgili olarak bifkaç örnek ver
mek istiyorum: 8 milimetrelik yuvarlak demirin fiyatı 
(Ton olarak), 9 Eylül 1977'den 4 Mart 1978 tarihine 
kadar 7 210 Ura; 13 Haziran 1979 tarihinden 25 Ocak 
1980'e kadar 20 bin lira; 26 Eylül 1983 tarihinde 
83 500 lira ve 2 Aralık 1985 tarihinden itibaren de 
179 bin liradır. 

Gübrede, sadece amonyum sülfatı misal olarak ver
mek istiyorum. 25 Ocak 1980 ila 21 Eylül 1980 arası 
kilogramı 5,5 lira; 1 Eylül 1981'deki fiyat 6 lira; 1 
Şubat 1985 ila 24 Ağustos 1985 tarihleri arası 28 lira 
ve 24 Ağustos 1985'den itibaren KDV dahil cari fi
yatı da 37 lira. 

Ziraî mücadele ilaçlarından sadece kükürte ait 
fiyatları vereceğim. Vereceğim fiyatlar Ziraî Donatım 
Kurumunun ortalama satış fiyatlarıdır. Fiyatları, 1980* 
de 20 lira; 1984'te 85 lira ve 26 Temmuz 1985'den 
itibaren de 162 liradır. 

Sorunun son bölümü olan otomobil, buzdolabı, ça
maşır makinesi gibi malların fiyatları, çok çeşitli ka
lemleri ve burada tadat edilemeyecek kadar çeşitli tür 
ve markaları ihtiva ettiği için, o konuda herhangi bir 
cevap vermek durumunda değilim. 

Arz eder, yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. 
BAŞKAN — Sayın Demir, buyurun efendim. 
Sayın Demir, süreniz 5 dakikadır. 
YUSUF DEMİR (Uşak) — Sayın Başkan ve de

ğerli arkadaşlarım; sözlerime başlamadan önce hepi
nizi en derin saygılarımla selamlarım. Sorumu cevap
layan Sayın Bakanımıza teşekkür ederim. 

Anlatacaklarımda, yalnız bugünkü iktidarın, hü
kümetin değil, gelmiş geçmiş hükümetlerin sorumlu
lukları olduğunu söylemek isterim; ancak, mevcut hü
kümetimizin sorumluluğu daha fazladır. Köylümüz, 
çiftçimiz hiçe sayılırcasına hareket ediliyor. 

Sayın arkadaşlarım, sorum, üç maddelik olup 
«Çiftçinin ürettikleri, devletin ürettikleri ve holding
lerin ürettikleri, son on onbir yıldır dengeli bir artış 
göstermişler midir? Enflasyona, yaşam şartlarına gö
re her üç tarafın da ürettiklerinin artışları adaletli mi 
olmuştur?» şeklindedir. 

Sayın arkadaşlarım, maalesef devlet kendini dü
şünmüş; zarar etmemek için demirin, çimentonun 
ve benzerlerinin hesabını, kitabını yapabilmiş, her 
yü hatta yılda birkaç kez fiyat ayarlaması yapabil
miş; holdingler ürettikleri malların maliyetini tespit 
edebilmiş, ondan sonra da ne kadar kâr koyayım dü
şüncesiyle hareket edebilmişler, her türlü yaşamlarını 
da hesap ederek fiyatlarda yılda birkaç defa ayar-
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lama yapabilmişler, milyarlarına milyarlar katabilmiş
ler; ama Atatürk'ün «Köylü milletin efendisidir» sö
zünün tam tersine, «Köylü milletin kölesidir» sözü 
yer almıştır; köylümüz, çiftçimiz ikinci sınıf vatan
daş olmuştur. 

Sayın arkadaşlarım, bakın, çok acı, ama gerçek 
olan birkaç örnek vereyim; ancak hepsini burada 
5 dakikaya sığdırmak mümkün değil: 

Amerikan ağalarımız birkaç yıl ara verdirdikten 
sonra, 1974'te haşhaş ekimini yaptık. 1974 -1985 
arası 11 yıllık artışları örnek olarak vereceğim. 

1. 1974 yılında haşhaş kapçık taban fiyatı -20 
lira iken, çimentonun torbası da 20 lira idi. Yıl 1985; 
haşhaş 60 lira, çimento 1 200 lira. Haşhaş 11 yılda 
3 misli artış gösterirken, çimento 60 misli artış gös
teriyor. insaf bunun neresinde? 

2. Pancar; 1974'te 1 lira iken, demirin kilosu 
5 lira idi. 1985'te pancar 12 lira, demir 200 liranın 
üzerinde. 

3. Buğday; 1974'te ölçeği, yani kilesi 150 lira 
iken, 1985'te 1 800 lira; artış 10 -12 misli. 

4. Ziraî ilaçlar ve gübre 30 - 40 - 50 misli artış 
gösteriyor; holdinglerin ürettikleri (Otomobil, buz
dolabı, çamaşır makinesi vesaire gibi), son 11 yılda 
30-40-50 misli artıyor; buna karşılık köylümüzün 
ürettikleri, 3 - 5 misli artış gösteriyor. 

Sayın arkadaşlarım, devlet yaşayacak, patronlar . 
emeğinin karşılığını çok fazlasıyla alıp bir günde 
milyonlar harcayacak; çiftçimize gelince, sen haline 
şükret mi diyeceğiz, senin alnına böyle yazılmış mı 
diyeceğiz, onlara yaşama hakkı vermeyecek miyiz, 
bazı ülkelerde olduğu gibi sınıf farkı mı yaratacağız? 

1. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 15 Tem
muz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 
3073 Sayılı kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/236) (S. Sayısı : 
383) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
işler» kısmına geçiyoruz. 

(1) 383 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

Sayın arkadaşlarım, devletin ve holdinglerin ürü
nü mallardaki fiyat artışları karşısında, hükümetin 
belirlediği taban ifyatı, çiftçimize saygısızlık ve in
safsızlık ve hatta insan haklarına aykırı olmuyor mu? 

Hükümetimizin bundan sonra taban fiyatlarının 
tespitinde daha ölçülü, adaletli ve insaflı davranaca
ğını umar, hepinizi saygı ile selamlarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

21. — Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozöğ-
lu'nun, Mardin İlindeki örnek tarım çiftliği arazisine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/541) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Sayın Nehrozoğlu' 
nun, içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Nehrozoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, basın mensuplarının sosyal güvencelerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 

BAŞKAN — 22 nci sıradaki, Sayın Nalbantoğlu' 
nun sorusu, içtüzüğümüzün 97 nci maddesine göre 
ertelenmiştir. 

23. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, la
iklik ve Atatürk aleyhtarlarının faaliyetlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada Sayın Bayram'ın, iç
işleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bayram?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1 inci sırada, Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 
15 Temmuz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Ka
nununun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 
3073 Sayılı kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve iç
işleri komisyonları raporları vardır. 

Sayın komisyon ve sayın hükümet yerlerini almış
lardır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunacağım: Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
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Komisyon raporunun müzakerelerine geçiyoruz. 
Raporun tümü üzerinde söz isteyen?.. 
SABRI IRMAK (Konya) — Grup adına söz isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — SHP Grubu adına Sayın Sabri Ir

mak; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA SABRI IRMAK (Konya) 

— Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubu adına hepinize saygı
lar sunuyor ve Pasaport Yasasının 22 nci maddesi
nin. yeniden düzenlenmesi hakkındaki teklifimizle il
gili bilgi arz etmeye başlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, Pasaport Yasasının 22 nci mad
desi, çeşitli fıkra ve bentlerinde, seyahat özgürlüğü
nün ne şekilde kısıtlanacağını belirleyen bir madde
dir. Bu maddenin iki fıkrası hariç, diğerlerinin tümü, 
yargı kararıyla; yani bir suç soruşturması veya ko
vuşturması olması halinde, vatandaşların yurt dışına 
çıkma hakkını sınırlandırmaktadır. Ancak, burada is
tisna diyebileceğim iki fıkra var: Bir tanesi, vergi 
borçlarıyla ilgilidir. Vergi borcu olan vatandaşın yurt 
dışına çıkması yasaklanabiliyor; ancak, burada bir 
yargı kararı yoktur, sadece bir idarî işlem vardır. Ver
gi borcunun olmadığı veya ödendiği kanıtlandığı tak
dirde, vatandaşa konan yasak, otomatik olarak kalk
maktadır. 

ikinci istisna ise, genel güvenlik gerekçesiyle bir 
mahzur görülmesi halinde, içişleri Bakanlığı seyahat 
özgürlüğünü kısıtlayabilmektedir. Verdiğimiz deği
şiklik teklifi, bu fıkranın değiştirilerek, seyahat öz
gürlüğü kısıtlamalarının yalnızca, mahkeme kararla
rıyla olmasını öngörmektedir. 

Bu teklife gerekçe olarak, Anayasanın 13 ve 23 
üncü maddelerini ileri sürmüştük. Ne garip bir tecel
lidir ki (yahut rastlantıdır), komisyonun ret gerek
çesinde de Anayasanın her iki maddesi kullanılmıştır. 

Şimdi, Anayasanın 13 üncü maddesi, temel hak ve 
özgürlüklerin nerede ve ne şekilde kısıtlanacağını 
belirleyen bir maddedir. Bu maddede, çeşitli durum
larda temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanacağı belir
tilmiştir; ancak, maddenin özünü ifade eden cümle 
«Herhangi bir kısıtlama, demokratik toplum gerek
lerine uymak zorundadır» der; yani demokratik top
lumda, demokratik hukuk devletinde bulunduğu, ya
salarımızda yazılı olduğu her zaman belirtildiği gibi. 

Şimdi, bir bakanlık, idarî bir kararla, genel gü
venlik gerekçesi adıyla anılan ve de maalesef ne ol
duğu anlaşılamayan, hangi kıstaslara dayandığı bilin
meyen bir gerekçeyle - ki, bu yasaklama kararı veril-

I diği vakit, gerekçeleri çoğu kez vatandaşlar da bil
memektedirler -, böyle bir kararla yasaklama getiril-

I mesi, 13 üncü maddenin özüne; yani ruhuna açıkça 
aykırıdır. Bu madde esasında ret için değil, kabul 
için bir gerekçe olmalıydı. 

Sayın milletvekilleri, 23 üncü madde, doğrudan 
doğruya yerleşme ve seyahat özgürlüğünün ne şekil
de kısıtlanacağını gösteren bir maddedir. Bu madde
de, seyahat özgürlüğünün, bir suç soruşturması veya 
kovuşturması dışında, sadece askerlik görevi veya ül
kenin genel ekonomik durumunun bozulması halinde 
kısıtlanabileceği açıkça yazılmaktadır. Bu açıdan bak
tığımızda, maalesef, devletin güvenlik gerekçeleriyle, 
İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla yasaklama getirebilmesi, 
Anayasanın 23 üncü maddesine de aykırı düşmek
tedir. 

Olayın bu anayasal yüzü dışında, komisyonlarda 
ret gerekçesi olarak kullanılan birkaç noktası daha 
vardır ki, maalesef bu noktalar değil gerekçe olmak, 
tutarlı dahi olmamıştır. Bunlardan birisi, (Komisyon
lardaki tartışmalarda da söylendiği gibi), bir kısıt
lama konulduğu takdirde vatandaşın bu kısıtlamaya 
karşı yargı hakkının bulunduğudur. Tabiî, idarî bir 
karar sözkonusu olduğu için yargı, idarî yargı olu
yor. Yani, vatandaş bölge idare mahkemelerine baş
vuracak, mahkeme, içişleri Bakanlığına durumu bil
direcek; içişleri Bakanlığının yasal bir bekleme sü-

I resi vardır, buna ilave olarak ek süre taiep edebiliyor; 
yani üç ay kadar cevap vermeyebiliyor. Hatta yaşa
dığımız yüzlerce, binlerce ömek göstermektedir ki, 
İçişleri Bakanlığı, değil gerekçe göstermek, bazen ce
vap dahi vermemektedir. Bunun sonucu, çok sayıda 
vatandaşımız hangi sebeple kısıtlama getirildiğini bil
meden, sıkıntı içine düşmekte ve en temel hakların
dan birisi olan seyahat özgürlüğü rahatlıkla kısıtlana-
bilmektedıir. 

Bu idarî yargı konusunda çok değerli ve deneyimli 
milletvekili arkadaşlarımız var. Ancak, durum çok 
açıktır; idarî yargı, çok çeşitli sebeplerle ta kurulu-

I şundan beri maalesef fiilen işlemiyor. Uzun yıllar-
j dır sonuçlanmayan davalar var. Bir dosyanın idarî 

yargıda oluşması hemen hemen altı ayı bulmaktadır. 
I Burada sözkonusu olan ise yurt dışına gidebilmek

tir. Yurt dışına gitmek isteyen vatandaşın işi,, sağlığı 
veya başka nedenlerle durumu acil olabilir. Bugün 
yurt dışına çıkmak isteyen bir vatandaşa, idarî yar
gıdan karar çıksın da, altı ay sonra, bir yıl veya bir 
buçuk yıl sonra git, demek mümkün değildir; ama fii-

I len bu durum meydana gelmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, komisyonda ret için gösterilen 
gerekçelerden bir başkası ise, idarî bir karar konu
sunda yargıdan izin talep edilemeyeceği, yargıdan bir 
talepte bulunulamayacağıdır. Bu, yaptığımız değişik
lik teklifinin özünün, komisyonda maalesef yeterince 
anlaşılamamış olmasını kanıtlamaktadır. Çünkü bura
da, idarenin yargıdan izin talep etmesi sözkonusu 
değildir.. Burada yapılmasını istediğimiz değişiklik, 
idarî bir kararla, vatandaşın en temel haklarından bi
risinin kısıtlanmaması gerektiği ve bunun ancak ba
ğımsız yargı organları eliyle olmasını sağlamak içindir. 
Ret için kullanılan bir başka gerekçe ise şudur: Bi
zim teklifimizde «Pasaport» kelimesi geçmektedir. Ya
ni, pasaport şu durumda verilir veya verilmez denil
mektedir. Komisyonda ise, sadece «Pasaport» sözü 
geçmiştir. Halbuki, pasaport dışında başka belgelerle 
de yurt dışına çıkmak olanağı vardır; pasavan, gemici 
cüzdanı veya havayolları personeline verilen özel bel
geler gibi. Burada da kanun teklifimizin özüyle yine 
ters düşülmüştür veya belki de durum yeterince ay
dınlanamamıştır. Biz, şu veya bu belgeye sahip vatan
daşlar arasında bir ayırım gözetmedik; yargı kara
rıyla yurt dışına çıkması yasaklanan bir vatandaş, is
ter pasaport sahibi olsun, ister özel belgelere sahip 
olsun, yurt dışına gidemeyecektir. Bu sebeple pasa
port, pasavan yahut gemici belgesi gibi çeşitli belge
ler arasında ayırım yapılması tamamen yanlıştır ve 
bizim önerdiğimiz değişikliğe uygun düşmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye bugün, 20 veya 30 
yıl önceki bir ülke değildir. Hepimizin bildiği gibi, 
milyonlarca vatandaşımız yurt dışında çalışmaktadır; 
bir o kadar yakınları da Türkiye'de bulunmaktadır. 
Yine yüzbinlerce vatandaşımız.çok çeşitli nedenlerle 
yurt dışına gidip gelmektedir. Bu vatandaşların, eğer 
haklı nedenler yoksa, bir gün dahi kaybetmeden pa
saport taleplerinin yerine getirilmesi gerekir. Bu, çok 
sayıdaki vatandaşımızı bugün rahatsız eden, çıkarları
nı bozan bir durumdur. 

Demokratik hukuk devleti diyoruz, demokrasi di
yoruz. Demokratik hukuk devletinde bağımsız yargı 
organlarının kararları dışında hiçbir vatandaşın, hiç
bir hakkı herhangi bir merciin kararıyla kısıtlanma-
malıdır ve kısıtlanamaz. Bu, Türkiye Cumhuriyetinin 
dışarıdaki saygınlığını da bir ölçüde etkileyecek bir 
değişikliktir. Türkiye'de insan haklarının olmadığı, çiğ
nendiği, bilindiği gibi, doğru veya yanlış sürekli id
dia ediliyor. Eğer hakkında bir yargı kararı yoksa, 
pasaport talebinde bulunan bir vatandaşımıza, en kı
sa süre içinde bu hakkın verilmemesi, vatandaşın işi

ni kaybetmesine, ticaret yapıyorsa iflas etmesine, da
ha da önemlisi bel ki de ölümüne sebebiyet vermekte
dir. Bunun örnekleri, çok tanınmış insanlarımızda da 
bizzat yaşanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, son olarak şunu eklemek isti
yorum : Herhangi bir teklifi yanlış veya doğru bula
bilirsiniz yahut da teklifi vermiş olanlar belirli bir 
noktada yanılmış da olabilirler; nihayet bunlar, Ge
nel Kuruldaki tartışmalarla ortaya çıkar. Yalnız, bir 
teklifin sadece muhalefet partisinden gelmesinin, ret 
sebebi olmasına Genel Kurulun son vereceği ümidini 
taşımak istiyorum. Burada, iktidar veya muhalefet 
açısından yararlı veya zararlı bir durum sözkonusu 
değildir. Yaptığımız teklif, muhalefeti de, iktidarı da 
aynı ölçüde ilgilendiren, Türk halkını ilgilendiren; hal
ka zarar vermeyecek bir öneridir. 

Bu düşüncelerle, teklifin komisyonda tam anlamıy
la anlaşılamadığı inancını da taşıyarak, yüce heye
tinizin bu durumu bir kez daha düşüneceğini ve olum
lu oy vereceğini ümit etmek istiyor, partim ve şah
sım adına hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isteyen?.. 
Yok. 

Rapor üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Rapor, Sayın Sabri Irmak'ın teklifinin reddine da

irdir. 
Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu kabul 
edilmiş; teklif reddedilmiştir. 

2. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Trabzon Mil
letvekili Osman Bahadır'ın 19.3.1969 Tarih ve 1136 
Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve 12 nci Maddesinin Birinci Fıkra
sına (h) Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Nev
şehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Arkadaşının 1136 
Sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci Madde
sine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/728, 2/206, 2/277) (S. 
Sayısı : 393) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sırada yer alan, 1136 Sayılı 
Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, Trabzon Milletvekili Osman Baha
dır'ın 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 12 
nci Maddesinin Birinci Fıkrasına (h) Bendi Eklen-

(1) 393 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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meşine Dair Kanun Teklifi, Nevşehir Milletvekili Ali 
Babaoğlu ve 2 Arkadaşının 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Geçici 17 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunacağım : Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Söz sırası, MDP Grubu Adına Sayın Osman Ba-
hadır'ın; Buyurun Sayın Bahadır. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA OSMAN BAHADİR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; görüşülmekte olan 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarı ve Teklifi üzerinde, Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle grubum ve şahsım adına 
yüce heyetinizi saygı ile selamlarım. 

Avukatlık, hukuk kurallarının tam olarak uygu
lanması hususunda bilgi ve tecrübeleriyle yargı or
ganlarına yardımcı olan ve böylece hizmetlerini ki
şilerin de yararına sunan serbest bir meslektir. Avu
kat, kamu hizmeti gören serbest meslek sahibidir. Bu 
nedenle avukatlık, yargı kuruluşları, resmî daireler 
ve vatandaşlarla her gün iç içe yaşayan bir meslek 
grubudur. Her ne kadar avukatlara karşı işlenen suç
lar, hâkimlere karşı işlenmiş suç gibi sayılacağı ve 
görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri 
suçlardan dolayı haklarında soruşturma yapılması, 
Adalet Bakanlığının iznine bağlı olduğu, yargı önün
de yaptıkları savunmada işledikleri suçlar nedeniyle 
tutuklanamayacakları ve para cezasına mahkûm edi
lemeyecekleri; yargılamalarının ağır ceza mahkemele
rinde yapılacağı gibi. lehlerine getirilmiş bazı hü
kümler varsa da, ülkemizin arz ettiği sosyal ve eko
nomik şartlar içinde bu mesleği icra etmek son dere
ce güçlük arz etmektedir. 

Bütün yargı kuruluşları ve idare, avukatlara gö
rev yaptıkları sırada yardımcı olmak durumunda bu
lunduğu halde, bu kanun hükmünün, bugünkü şart
larda tam işlerlik kazandığını söylemek mümkün de- j 
ğildir. Ülkemizde en çok değişiklik yapılmasına ihti- I 
yaç duyulan kanunlardan birisi de hiç şüphesiz Avu
katlık Kanunudur. 

Bu nedenledir ki, 1969'da çıkarılan 1136 sayılı 
Avukatlık Kanunu üzerinde birçok değişiklik yapıl
mıştır. Avukatlık ruhsat işleri, 1938 ile 1969 yılları 
arasında Adalet -Bakanlığı tarafından yürütülmekte 
iken, 1969'da çıkarılan 1136 sayılı Avukatlık Kanu
nu ile bu' görev barolara devredilmiştir. Bugün, avu
katların staj ve baro levhasına yazılma işleri, baro
lar tarafından idare edilmektedir. Bütün baroların 
katılmasıyla kurulan Türkiye Barolar Birliği, kamu 
kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 

Avukat adaylarının levhaya yazılması hakkındaki 
baro yönetim kurulu kararları ile itirazın kabul veya 
reddi hakkındaki Türkiye Barolar Birliği kararları
nın onay mercii Adalet Bakanlığıdır. 

31 Aralık 1985 tarihi itibariyle Türkiye'de 4 598'i 
kadın, 17 896'sı erkek olmak üzere, toplam 22494 
avukat bulunmaktadır. Bir yıl içerisinde, tüm ülke
mizde, avukatlığa müracaat eden hâkim sayısı 114, 
Cumhuriyet Savcısı sayısı 30, askerî hâkim sayısı da 
11 olmak üzere, toplam 155 adetten ibarettir. 

1 yıl içerisinde 1 146 adet hukuk mezunu, avu
katlık stajı yapmak için başvurmuş bulunmaktadır. 
Yalnız Ankara'da 4 280, istanbul'da 7 985 avukat gö
rev yapmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 1136 sayılı Avukatlık Ka
nununun 12, 17 ve 154 üncü Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkındaki Kanun teklifimi, 26.2.1985 ta
rihinde Sayın Meclis IBaşkanlığına tevdi etmiştim. Bu 
teklifim, Adalet Komisyonunda sebepsiz yere uzun bir 
süre 'bekletilmiştir. Aradan bir yıla yakın bir süre geç
tikten sonra, Adalet Bakanlığının hazırladığı hükümet 
tasarısı ile kanun teklifim, birleştirilerek gündeme ge
tirilmiş bulunmaktadır. 

IBenim teklifime göre, 1136 sayılı Avukatlık Ka
nununun 12/b maddesindeki istisnalar arasına ilkokul 
öğretmenlerinin dahil edilmesi, aynı kanunun 17 nci 
maddesindeki staj isteminde bulunan aday tarafından 
verilen bildiri kâğıdının hilafı ortaya çıktığı takdirde, 
aday hakkında Tünk Ceza Kanununun 528 inci mad
desinin ikinci cümlesine göre, ceza kovuşturması ya
pılması ve nihayet aynı kanunun 154 üncü maddesin
deki, avukatların işten zorunlu yasaklanmasını gerek
tiren bazı fiillerin metinden çıkarılarak, işten zorunlu 
yasaklamanın sadece tevkifle sınırlı kalmasını sağla
maktan ibarettir. Bununla beraber, bu kanun tekli
fimi, hükümet tasarısıyla birleştirerek huzurunuza ge
tirmiş olan Sayın Adalet Komisyonuna huzurunuzda 
teşekkür etmeyi bir borç addediyorum. 
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Bilindiği üzere, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
nun 11 inci maddesine göre aylık ücret, gündelik ve
ya kesenek gibi, ödemeler karşılığında görülen hiç
bir hizmet, görev, tacirlik ve esnaflık avukatlıkla bir
leşmez. Bu maddenin istisnasını teşkil eden; yani avu
katlıkla birleşebilen işler, kanunun 12 nci maddesinde 
zikredilmiştir. 

12 nci maddenin >(!b) bendine göre üniversite, yük
seköğretim veya ortaöğretim; profesör, doçent, asis
tan ve öğretmenlik avukatlık mesleğiyle birleşebilen iş
lerdendir. Bugün ilkokullarda da ikili, üçlü tedrisat 
yapıldığı dikkate alınırsa, ilkokul öğretmenliğinin de 
bu istisnalar arasında yer almasını, -eşitlik ilkesi açı
sından ve staja ayıracakları zaman açısından- uygula
madaki aksaklıkları giderme bakımından kanunlaş
masını teklif etmiştim. Burada amacım, tüm öğret
menlerin hukuk fakültesini bitirmeleri halinde görev
lerinden istifa etmeden, bir yıllık stajlarını yapabilme
lerini ve bir yıllık stajını bitirdikten sonra görevde ka
lıp kalmama hususunda serbestçe tercih yapmalarını 
«ağlamak idi. 

Avukatlık (Kanununun 16 nci maddesine göre, 
avukatlıkla 'bağdaşmayan işler avukatlık stajıyla da 
bağdaşmadığından, çok defa ortaokul ve lise öğret
menleri hem öğretmenliklerini sürdürüyorlar, bir yan
dan da avukatlık stajlarını yapabiliyorlardı. İlkokul 
öğretmenleri ise, 12 nci maddede yer almadığından, 
avukatlık stajı yapmak istiedikleri takdirde görevlerin
den istifa etmek mecburiyetinde kalıyorlardı. Bu ise, 
gördükleri iş itibariyle eşitlik • ilkesine aykırı düşüyor; 
bir yıl gibi bir süre çoluk ve çocuklarının nafakasını 
temin etmekte güçlüğe düşüyorlardı. Benim bu tekli
fimin istisnayla ilgili 12 nci maddeden çıkarılmış ol
masına rağmen, stajla ilgili 16 nci maddede yer alma
sını olumlu bulmaktayım. 

Burada şu hususu da belirtmeden geçemeyece
ğini : Bu maddeye bir fıkra ekleyerek, imam hatiple
rin de istisnaî hükümlerden yararlanmasını istemiş
tim; bu, yanlış değerlendirmelere neden oldu. Bu tek
lifimin yadırganacak hiçbir tarafı voktu. Bugün imam 
hatip liselerinden veya ilahiyat fakültelerinden mezun 
olup da, hukuk fakültesinıi bitiren birçok arkadaşımız 
hâkim, savcı ve avukat olarak görev yapmaktadırlar 
ve başarılı da olmaktadırlar. 

Yine bilindiği üzere, Avukatlık Kanununun 3 üncü 
maddesine göre, avukat olmak için hukuk fakültesi 
mezunu olmak şartı aranmaktadır. Zaman bakımın
dan bir imam hatibin çalışma koşulları, profesör ve 
öğretmenlerle kıyaslandığı takdirde, mahkemelerde 

avukat nezdindeki avukatlık stajına zaman ayırma ba
kımından imam hatiplerin durumunun daha müsait 
olduğu aşikârdır. 

Ben, hukuk fakültesini bitiren imam hatiplerin 
avukat stajı döneminde işlerinde çalışarak çoluk ço
cuğunun nafakasını temin etmesini, avukatlık stajını 
bitirdikten sonra da, imam hatiplikten ayrılmasını uy
gun görmüştüm. Bu nedenle, imam hatiplerin de ilk 
ve ortaokul öğretmenleri gibi, 16 nci madde kapsamı
na alınmasını arzu etmiştim. 

Bu nedenle, teklifim adil ve eşitlik ilkesine uygun
du. Bu tür bir stajın yapılması Anayasanın getirdiği 
laiklik ilkesini de zedeleyici mahiyette değildir. Bu 
önerim iltifat görmedi. 

Yalnız şunu ifade etmek isterim ki, ben bu tekli
fimde samimiyim, aynı kanaatleri taşımakta ısrarlı
yım; mesele bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, toparlayınız efendim; 
süreniz dolmuştur. 

OSMAN 'BAHADIR '(Devamla) — Peki, bir hu
susu daha ifade edip sözlerimi bitireyim. 

BAŞKAN — Rica edeyim. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Teklifimin 
ikinci maddesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 17 
nci maddesiyle ilgili idi. Staj isteminde bulunan tara
fından verilen bildiri kâğıdının hilafı ortaya çıktığı 
takdirde, aday hakkında resmî mercilere yalan be
yanda bulunmak suçundan dolayı cezaî kovuşturma 
yapılıyordu. Bu gibiler hakkında Türk Ceza Kanunu
nun 343 üncü maddesine göre, ceza tertip ediliyordu. 
Bilindiği üzere, 343 üncü madde, yüz kızartıcı suçlar
dan olan evrakta sahtekârlık suçları arasında yer alan 
hükümlerdendir. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 15 inci madde
sine göre, avukatlık stajı süresi bir yıldır; stajın 6 ayı 
mahkemeler nezdinde, 6 ayı da 5 yıl kıdemi olan bir 
avukat nezdinde yapılır. 11 inci maddeye göre avukat
lık stajı yapılırken, 12 nci maddedeki istisnalar dışın
da hiçbir işte çalışmak mümkün olmadığından, çoğu 
defa bu avukat stajyerleri baroya, 17 nci maddede 
gösterildiği şekilde, bir işte çalışmadığı yolunda be
yan verirken; doğru beyan vermemekte, hiçbir işte ça
lışmadıklarını söylemek zorunda kalmaktadırlar. An
cak, stajları bittikten ısonra, staj bitim belgesi alırken 
veya avukatlığa başladıktan sonra, bu gibilerin bir iş
te veya bir görevde çalıştıkları ihbar edilmesi halin
de, bunların yaptıkları staj sayılmamakla beraber, avu
katlık ruhsatları da her zaman geri alınmaktadır. 
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1136 sayılı Avukatlık Kanununun 72 ve 74 üncü 
maddeleri bu gibilere müktesep hak bahşetmemekte-
dir. Bunlar ayrıca, 17 nci maddedeki yalan beyanların
dan dolayı da haklarında 343 üncü maddeye göre ko
vuşturma yapılması için savcılıklara ihbar yapılıyor
du. 343 üncü madde yüz kızartıcı suçlardan olduğun
dan, bu suçtan mahkûm olanların avukatlık ruhsat
ları geri alınmakla 'beraber, kamu görevlerinde de ça-
lışamıyorlardı. Bir nevi diploma ve bütün tahsilleri 
geçersiz hale geliyordu. Bu yasak ağır bir hükümle 
müeyyide altına alınmıştır. Nitekim, birkaç avukatın 
bu suçtan mahkûm olduğu ve ruhsatlarının iptal edil
diği bilinmektedir. 

Ayrıca malhallî mahkemeler arasında da ve Yargı
tay ceza daireleri arasında da uygulama açısından bir
lik de yoktu. Bir kısım mahkemeler, bu gibilere Türk 
Ceza Kanununun 528 inci maddesiyle, bir kısım mah
kemeler ise, 343 üncü maddeyle ceza veriyorlardı. 
528 inci maddeyle verilen cezalar Yargıtay Altıncı 
Oeza Dairesi tarafından, 343 üncü maddeyle verilen 
cezalara karşı vaki temyiz itirazları Yargıtay Dördün
cü Ceza Dairesi tarafından incelenmektedir. Her iki 
daire de, verilen kararları doğru bulup, onaylamak
tadır. Bu karar ayrılığının giderilmesi için Yargıtay 
Başsavcılığına başvurulmuş, Yargıtay Başsavcılığı 
avukat stajyerleri adayının verdiği beyan kâğıdının 
mahiyetine göre, her iki dairenin kararının da doğru 
olduğunu mütalaa etmiştir. Zira bu bildiri kâğıtları
nın bir kısmında avukat stajyerleri. «Ben bir işte ça
lışmıyorum», bir kısım avukat stajyerleri de «ıBen 
kendi gelirimle geçiniyorum» şeklinde beyan verme
lerinden, bu çelişkili kararların verildiğini ve her iki 
kararın da doğru olduğunu beyan etmişlerdir. 

Şimdi, bu uygulamadaki karmaşayı gidermek ve 
avukat adaylarını bu beyanları nedeniyle, sonucunda 
katlanacakları ağır suçlamadan kurtarmak amacıyla, 
bu gibiler hakkında Türk Ceza Kanununun 343 üncü 
maddesi yerine, 528 inci maddesinin ikinci cümlesinde 
yer alan, «Yalan beyanda bulunmak» suçundan cezaî 
kovuşturma yapılmasını teklif etmiştim. Bu maddede
ki ceza, bir aya kadar hafif hapis cezasıdır. Bu ceza
nın paraya çevrilmesi mümkündür ve yüz kızartıcı 
suçlardan da değildir. Kabahat nevinden bir suç ol
duğundan, avukatlığa ve kamu kesimindeki memuri
yetlere de engel teşkil etmez. 

İkinci teklifim, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
154 üncü maddesindeki zorunlu yasaklama ile ilgiliy
di. Bu maddede... 

2 1 , 1 . 1986 O : 1 

'BAŞKAN — Sayın Bahadır, lütfen toparlayınız 
efendim. 

OSMAN IBAHADIR (Devamla) — Avukat tutuk
landığı takdirde veya devlet aleyhine işlenen suçlarla 
bir kısım yüz kızartıcı suçlardan hakkında kovuştur
ma yapıldığı takdirde,- işten zorunlu yasaklamayı ge
tiriyordu. Ben getirdiğim teklifle zorunlu yasaklamayı 
yalnız devletle bağlamıştım; çünkü... 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, bunları zaten beyan 
ettiniz. Bu kibarla... 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Efendim, za
manın müsaadesi içerisinde, hazırladığım yazının an
cak bir kısmını görüşünüze sunmuş oluyorum. Mad
delerde sırası geldiğinde, görüşlerimi ayrıca huzuru
nuzda beyan edeceğim. 

'Bu vesileyle beni sabırla dinlemek lütfunda bulun
duğunuz için hepinizi saygıyla selamlarım. (MDP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Bahadır. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Hasan Altay; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA HASAN ALTAY (Sam
sun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; grubum 
ve şahsım adına sizleri selamlayarak sözlerime başlı
yorum. 

Görüşülmekte olan 393 sıra sayılı Avukatlık Ka
nununda değişiklik yapan tasarı ve tekliflere ilişkin 
Adalet Komisyonu raporunu olumlu bulduğumuzu be
lirtirim. Tasarı esas alınarak yapılan değişiklik, avu
katlık mesleğinin sorununu tamamen çözmemekle bir
likte, sıkıntıların giderilmesinde olumlu bir adım 
olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bağımsız yargının en somut 
göstergesi, bağımsız ve etkin, yürütmenin her türlü 
baskısından uzak savunmanın bulunmasıdır. Vatan
daşlarımız, bürokrasinin çarklarında ezilmeksizin ilk 
olarak avukata başvurmaktadır, sorunlarının en büyük 
yardımcısı ve dert ortağı olarak avukatı görmektedir. 

Bazı anayasalarda, avukatla savunma ve vatan
daşlara • avukat sağlama anayasal hak olarak tanı
mıştır. Anayasamızda da, adlî yardım yoluyla avukat 
sağlama şeklinde kısmen bu hak tanınmış olmakla bir
likte, adlî yardımın hemen tüm yükü barolara yüklen
miştir. İvedi olarak adlî yardımın yaygınlaştırılması, 
gerektiğinde bir fon veya Adalet Bakanlığı bütçesin
den desteklenmesi sağlanmalıdır; dar gelirli vatandaş
larımızın ezilmesi önlenmelidir. Pahalı adalet nede-I 
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niyle dar gelirli, haklarını aramaktan vazgeçmekte 
veya geıeği gibi savunamamaktadır. 'Bu durum ise, va
tandaşlarda, güvensizlik ve adalet fikrinin zedelenme
sine yol açmaktadır. 

Anayasal bir halk olarak Anayasamızda da yer alan 
kutsal savunma hakkı, bu yasa ile de Adalet Bakan
lığının vesayetinden kurtulamamıaktadır. Bu durum, 
tüm meslek kuruluşları için de var olmakla birlikte, 
görevi gereği, gerektiğinde devleti de karşısına alarak, 
vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini de devlete 
karşı korumakta olan avukatlık kurumunun, özel ve 
ayrıcalıklı bir yerinin bulunduğu tartışılmazdır. Bu iti
barla, avukatın sorgulamanın, hazırlık tahkikatının her 
safhasında sanığın yanında bulunması ve en azından 
onun vücut bütünlüğünün korunması için gerekli ted
birlerin alınması zorunludur. 

Geçen hafta sayın bakan bir genelge ile bu soru
nu çözeceklerini, avukatların belli oranda hazırlık so
ruşturmasında da hazır bulunabileceklerini belirttiler. 
Takdirle karşılıyoruz; ancak belki gelecekte sayın bir 
başka bakan bunu engelleyebilecektir. O itibarla, işi 
genelgelere bırakmaksızın sisteme bağlamak, yasa ile 
belirli sistemleri kurup yerleştirmek gereklidir. İlgili 
yasalar geldiğinde dikkate alınmasını diliyoruz, temen
ni ediyoruz. 

Anayasamızda belirtilen sınırlardan da dar kap
samlı eski tasan Anayasa Mahkemesince iptal edil
miştir. Bu iptal, yeni tasarıda dikkate alınmış, kıs
men bazı kısıtlamalar kaldırılmıştır. Yukarıda da arz 
ettiğim gibi, kanımızca Adalet Bakanlığının vesayeti 
tamamen kaldırılmalı, savunmanın siorunları çağdaş 
çözümlere kavuşturulmalıdır. 

Bu eksikliklerin dışında, tasarıya yöneltilen eleşti
rilere kısaca değineceğim. Bunlardan ilki, hâkimlerin 
yargı çevrelerinde, emekliliklerinden sonra 2 yıl içinde 
avukatlık yapamayacağı hükmüdür. Danıştay karar
ları gereğince, cumhuriyet savcıları, yargı çevrelerinde 
2 yıl avukatlık yapamamaktadır. Hâkimlere, eski hü
kümlere göre, bu hakkın verilmesi ayrıcalık yaratmış
tır. Adalet Komisyonu raporunda getirilen bu hüküm; 
yani hâkimlerin emeklilikten sonra 2 yıl yargı çevre
lerinde avukatlık yapmalarını yasaklayan hüküm, hâ
kimleri güç durumda bırakmak veya meslek kıskanç
lığı ile getirilmemiştir; aksine, vatandaşlarda var olan, 
hâkimlerin hâkimlik yapmakta iken var olan nüfuz
larını emekliliklerinde de sürdürdükleri kanısını ve 
iddiasını silmek ve adalete gölge düşürülmesini önle
meye yöneliktir. Ender de olsa bazı kötü örnekler gö
rülmektedir. Bu ise, adalete olan saygıyı azaltır ve da
ha çok, görevini yapmakta olan dürüst hâkim çoğun
luğunu üzer. 

Bu hükmün, hâkim ve savcı açığını çoğaltacağı 
görüşü de geçerli değildir. Sayın Yargıtay Başkanı, 
«Asıl nedenin, hâkimlerin ücretlerinin azlığı ve loj
man sorununun çözülmemiş olmasından kaynaklan
dığını» birkaç gün önce açıklamışlardır. 

Bizce çözüm yolu, yıllarca emek vermiş, özveride 
bulunmuş olan hâkimlerimize, bir bağış olarak, yargı 
çevresinde avukatlığı sunmak değildir, önerimiz, uzun 
yıllar çalışan ve yaş haddini doldurarak emekli olmuş 
hâkimlerimizin emekli ikramiyelerini birkaç kat ar
tırmak, tam maaşla emekli etmek ve hâkimliği çekici 
duruma sokacak önlemlerin alınmasıdır. Yoksa, avu
katlığı özendirmekle hâkimlerin sorunu çözülmüş ol
maz; aksine, ülkede varolan hâkim açığı artırılmış 
olur. 

IBiz, hâkimler, savcılar ve tüm yardımcı persone
lin özlük haklarının artırılması konusunda somut öne
riler getirerek, bunların izleyicisi olacağız. 

Getirilen bu hükmün, çalışma hürriyetini kısıtladı
ğı ve bunun Anayasaya aykırı olduğu görüşü de ge
çersizdir. Biz parlamenterler de 3 yıl hâkimlik yapa
mayız, kamu kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği 
yapamayız ve bir genel müdür de Türkiye'nin her ye
rinde birkaç yıl hiçbir ihale alamaz; bütün sıkıyöne
tim yargıçları tüm Türkiye'de, emekli olduktan sonra 
avukatlık yapamaz. Bu konuda en çarpıcı örnek de, 
milyonlarca emekli işçinin bir işte çalışmasının yasak-
lanmasıdır. Ayrıca, Belçika gibi ülkelerde, hâkimlerin 
emekli olduklarında, hiçbir zaman, avukatlık yapa
madıkları görülmektedir. 

Sayın Adalet Bakanı bütçe konuşmalarında, Al
man yüksek mahkemesinin kararlarından örnekler ve
rerek, bazı kısıtlama ve yasaklamaların Avrupa ül
kelerinde de bulunduğunu belirttiler. Demokratik reji
min korunması yolunda alınacak önlemleri destekle
mememiz düşünülemez, beklenemez, aksini savunma
mız olası değildir; ancak baroların, demokratik kuru
luş ve işleyişini sağlayan hükümlerin demokratik re
jimi zedelemek veya yıkmakla ilgisini anlayamadık. 

Yine, grev ve lokavt hakkı gibi demokratik hak
lar da demokrasiyle, zarar değil, yarar sağlayacaktır. 
Halkın katılımı ile, örgütlü desteği ile alınacak karar
lar ve örgütlenme özgürlüğü, demokratik rejimin te
minatıdır. 

özetle, gerektiğinde anayasal değişiklikler yapıla
rak, barolar, dolayısıyla savunma üzerinden vesayet 
kaldırılmalıdır. 

I 
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İkinci konu, öğretmenlik yapmakta olan avukat- 1 
ların durumudur. Tasarıya konulan geçici maddeler- I 
le, öğretmenlik yapan avukatların kazanılmış hakları I 
korunmuştur. Bunun dış nda tasarı, Adalet Komisyo- I 
nunda bizim ve tüm arkadaşlarımızın olumlu görüş I 
ve katkılarıyla tamamlanmış ve sizlere sunulmuştur; 1 
ancak, eksikliklerin düzeltilmesini, tamamlanmasını I 
ve savunma sorununun tümden çözümlenmesini ümit I 
etmekte ve dilemekteyiz. Bizler de elimizden geldiğin- I 
ce buna katkıda bulunacağız. I 

Bu nedenle, olumlu bulduğumuz tasarının faydalı I 
olacağı inancıyla, tasarıyı hazırlayan, emeği geçen sa- I 
yın bakan ve bakanlık temsilcilerine, Adalet Komis- I 
yonunun sayın üyelerine teşekkür eder, saygılarımı su- I 
narım. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. I 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mehmet To- I 

paç; buyurun efendim. I 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET TOPAÇ I 

(Uşak) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bu- I 
gün Genel Kurul gündeminde olup, görüşülmesine I 
başlanılmış olan 1136 sayılı Avukatlık Kanununun I 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka- I 
nun Tasarısı hakkında Anavatan Partisi Grubunun gö- I 
rüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. I 
Konuşmamın başında Anavatan Partisi Grubu ve I 
şahsım adına yüce Meclisi saygıyla selamlarım. I 

1969 yılında yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık I 
Kanununun uygulamalarında görülen bazı aksaklıkla- I 
rın telafisi yönünden bugüne kadar kanun maddele- I 
rinde bazı değişiklikler yapılmıştır, öncelikle 20.1.1983 I 
tarih ve 54 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, bu I 
yüce Meclis zamanında 15.5.1984 tarihinde Resmî I 
Gazetede 3003 kanun numarası ile yayınlanıp kanun I 
haline getirilmiştir. Bu değişiklikle Avukatlık Kanu- I 
nundaki bazı organların görev ve sorumlulukları hak- I 
kında ve denetimleri hususunda değişiklikler getiril- I 
miş ve barolar ile Türkiye Barolar Birliği seçimleri I 
yeni usullere 'bağlanmıştır. I 

Yine 1136 sayılı Avukatlık Kanununun iki mad- I 
desinin değiştirilmesine dair 14.11.1984 tarih ve 3079 I 
sayılı Kanun yüce Meclisçe kabul edilmiştir. Bu ka- I 
nunıa göre de baro yönetim kurullarının görev süre- I 
leri iki yıla çıkarılmış, süresi dolan yönetim kurulla- I 
rina mensup üyelerin yeniden seçilmeleri aynen mu
hafaza edilmiş ve birlik yönetim kurullarının görev I 
süresi de dört yıla yükseltilmiştir. I 

Bu iki maddelik değişiklikten sonra, bugüne ka- I 
dar tatbikatta ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda j 

aksayan hususlar bariz şekilde görülmüş ve daha de
taylı, daha derine inen bir çalışma ile bugün görüş
mekte olduğumuz teklifte bulunulmuştur. 

Görüşmekte olduğumuz 1136 sayılı Avukatlık Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair tasarı 32 mad
de ve 5 geçici maddeden müteşekkil bulunmaktadır. 
Teklif edilefr bu kanun tasarısıyla, uygulamada görü
len bazı meselelere çözüm bulunması, gerek avukatla
rın ve gerekse meslek kuruluşlarının zarurî görülen 
ihtiyaçlarını gidermek amaç edinilmiştir. Ayrıca, bu 
değişiklikler, daha önce kanun kuvvetindeki kararna
menin kanun haline getirildiği 3003 sayılı Kanun ile 
3079 sayılı Kanunun getirdiği yeniliklerin, kanunun 
diğer maddelerine de adapte edilmesi şeklindedir. Ya
ni, maddelerin ekseriyeti, şeklî ve adapteyi sağlayıcı 
maddeler hüviyetindedir. 

Şimdi tasarı ile getirilmesi istenen değişiklikleri sı
rasıyla açıklamaya çalışacağım. 

Tasarının 1 inci maddesi, Avukatlık Kanununun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasında değişiklik getir
mektedir. Bu madde, 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahke
meleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görev
leri Hakkında Kanun ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunundaki ilgili hükümlerle uyumsuzluğun gideril
mesi için getirilmiştir. 

1969 yılında yürürlüğe giren Avukatlık Kanunu
nun 4 üncü maddesindeki mevzuata uymayan Danış
tay yardımcılığı, Danıştay başyardımcılığı, Danıştay 
Başkanının sözcüsü, kanun sözcüsü, asistan gibi ta
birlerin yerine, dıiğer kanunlarda merî mevzuata gi
ren idarî yargı; hâkim ve savcılığı, yardımcı doçent
lik, araştırma, görevliliği gibi mevzuatta yer alan ta
birlerle değiştirilmiştir; yani şeklî uygunluğu ihtiva 
eden bir maddedir. 

2 nci maddede, Kanunun 5 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında yapılan değişikliklerle, affa uğramış olsa
lar bile avukatlığa kabul edilemeyecek kişiler arasın
da sayılan, beş yıldan fazla hapis ve ağır hapis ce
zalarından taksirli suçlar hariç tutulmuştur. Adı ge
çen maddede avukatlığa engel ceza mahkûmiyeti bir 
yıl olarak belirtildiği halde, (b) bendinde hâkimlik ve 
memurluğa engel cezadan söz edilerek, çelişkili du
rumlar yaratılmıştır. Çünkü, hâkimliğe engel ceza vö 
memurluğa engel cezalarda müddetler değişiktir. Bu 
getirilen madde ile çelişki giderilmiş, yeni (b) bendi 
sadece disiplin cezalarına hasredilmiş ve ikinci fıkraya 
da «Taksirli suçlar hariç olmak üzere» ibaresi konul-
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muştur. Bu nedenle bu değişiklik çok yerinde bir de- [ 
ğişiklik durumundadır. 

3 üncü madde, Kanunun 12 nci maddesindeki de
ğişikliği kapsayan maddedir ve merî mevzuata uy
gun hale getirilmiştir. Bu maddede eski Anayasaya 
'göre yer -alan «Cumhuriye't Senatosu üyeliği» ibaresi, 
kaldırılmış ve avukatlık mesleği ile (bağdaşmayan iş
ler hakkında açıklık getirilmiştir. Bu meclisin kabul 
ettiği 3069 sayılı Kanunda, milletvekilliği ile bağ
daşmayan işler sayılmıştır. Bu madde ile 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununda, buna atı'f yapılarak, ikisi ara
sında uygunluk sağlanmıştır. 

4 üncü maddeye geldiğimizde bu madde ile Avu
katlık Kanununun 14 üncü maddesinin 'birinci fık
rasında yapılan değişiklik üzerinde 'biraz detaylı dur
mak istiyorum. Tasarı ile 14 üncü maddenin birinci 
fıkrası mevzuata - uygun olarak düzenlenmiş ve bu 
düzenlemenin yanı sıra 'bazı Danıştay kararları ge
rekçe gösterilerek farklılık giderilmek istenmiştir. 
Danıştayca, emekli olan bir hâkimin ayrıldığı mah
kemede iki yıl süre ile avukatlık yapamamasına ka
rar verilmişken, emekli olan Ibir cumhuriyet savcı 
yardımcısının iki yıl süre ile g'örev yaptığı ilde, ceza 
davalarına veya savcı olarak katıldığı hukuk dava
larına girdiği -örneğin nüfus davaları- !bu tip mah
kemelerde avukatlık yapamamasına karar verilmesi ve 
bu kararlar arasında çelişkinin giderilmesi için, baş
vurulan içtihatı birleştirme talebinin de yine retle 
neticelenmesi sonucunda -ki, bu karar; Danıştay İç
tihatı Birleştirme Kurulunun 6.1.1984 gün ve '84/4 
sayılı kararıdır- hâkimler ve savcılar arasında avu
katlık yapabilme yönünden çeşitli yasaklamalar gel
mektedir. Bu yönden doğan ve kanun koyucunun 
amacına aykırı olan farklılıkların giderilmesi için, 
'«IHâkim ve savcılara, emekli olduklarında, münha
sıran, gördükleri mahkeme veya dairelerde» ibaresi 
eklenmiş ve buralardan ayrılmaları halinde, iki yıl 
süre ile bu münhasıran g'örev gördükleri yerde avu
katlık yapamayacaklarına dair hüküm getirilmiştir. 

Bu tasarı ile sadece «münhasıran» kelimesi ilave 
©dilmekle eski yasağın aynen kabul edilmesi hükü-
me'tçe teklif edilmiştir. Bu kelimenin eklenmesi ga
yet yerinde olup, herhangi bir karar merciinde ol
madan, (örneğin; bir nüfus davasında veya kanunen 
temsil gereği olan davada, asliye hukuk mahkeme
sinde oturan savcı yardımcısına, bu mahkemeyle il
gili yasak getirilmesi adilane bir tatbikat değildir. 
Çünkü, savcıların bu tarzda şeklî olarak o mahke
mede bulunmasının karara hiçbir tesiri de yoktur. 
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Bu yönde, bu tasarıda «münhasıran» kelimesinin ek
lenmesi, bu çelişkiyi tamamen ortadan kaldırmış bu
lunmaktadır. Yani bir savcı, münhasıran girdiği ağır 
ceza mahkemesi varsa, orada iki sene davaya gire
meyecektir. 

Ancak, tasarının Adalet Komisyonunda görüşül
mesi sırasında, bu fıkra değiştirilmiş, «Emeklilik ve 
istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan adlî, idarî 
ve askerî yargı hâkim ve savcılarıyla Anayasa Mah
kemesi raportörlerinin asıl olarak görev yaptıkları 
veya en az iki ay ye'tkli bulundukları yargı çevre
sinde, ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süreyle avu
katlık yapmaları yasaktır» hükmü getirilmiştir. Yani, 
burada eklenen «yargı çevresi» tabiridir. 

Yüksek mahkemelerde görevli hâkim ve savcılar. 
İçin yangı çevresi hiçbir surette çelişkili değildir; an
cak, görev yaptığı kurumdur. Diğer hâkim, savcı ve 
avukatlara bakarsak, yargılama faaliyetini oluştu
ran yargı çevrelerini ayrı ayrı incelemek istiyorum. 
Burada hâkim, savcı ve avukat, yargılama faaliye
tini oluşturan üç önemli unsurdur; bunların birbirin
den ayrılması mümkün değildir. Sağlıklı bir yargı
lama faaliyetinin gerçekleşmesi için bu üç unsurun 
ahenkli ve eşit hak ve mükellefiyetlere dayaman kai
delerle çalışmasını sağlayacak düzenlemelere de ihti
yaç vardır. 

Tasarı, hâkim ve savcılar arasında doğan fark
lılığı, yukarıda arz ettiğimiz «münhasıran» kelimesi
nin eklenişiyle giderecek biçimde hazırlanmasına rağ
men, komisyonda bu düzenlemeden vazgeçilmiş ve 
hâkim ve savcıların görev yaptıkları yargı çevresin
de iki yıl süreyle avukatlık yapmalarına yasak geti
rilmiştir. Ağır ceza, devlet güvenlik mahkemeleri, 
'bölge idare ve sıkıyönetim mahkemeleri, yargı çev
releri, Son derece geniş mahkemelerdir. Bugün İzmir' 
de görevli bir hâkim, yargı çevresi olarak altı-yedi 
ili kapsayacak şekilde bir yetkiye sahiptir. Bölge ida
re ve sıkıyönetim mahkemelerinin bu geniş çevre
leri vardır. Bir ağır ceza mahkemesinin yargı çevresi 
içerisinde, il dışından bazı ilçeler de vardır. Bu ne
denle, hukuk mahkemelerinden emekli olan bir hâ
kimle, ceza mahkemelerinden ve bilhassa ağır ceza 
mahkemesi ile yukarıda saydığım diğer mahkemeler
den emekli olan hâkim ve savcıların yasaklama böl
geleri arasında, «yargı çevresi» tabirinden doğan bir 
eşitsizlik meydana gelmektedir. Bu eşitsizliğin de ile
ride eleştirilere de söbep olması muhakkaktır. Bu ne
denle, bu fıkranın tasarıya göre kanunlaşması, ka
naatimizce daha faydalı olacaktır. 
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5 inci maddede ise, Avukatlık Kanununun 16 ncı 
maddesine 'bir fıkra eklenmiş ve ilk ve ortaöğretim
de öğretmenlik görevi avukatın staj yapmasına ve 
staj bitim 'belgesi verilmesine engel teşkil etmeyece
ği; ancak bu suretle staj yapanların öğretmenlik 'gö
revlerinden ayrılmadıkça avukatlığa kabul edileme
yeceği veya avukatlık yapamayacağı hükmü getiril
miştir. 'Bu suretle, 'hukuk 'fakültesi mezunlarının staj 
süresince öğretmenlik yapabilecekleri kabul edilmiş 
ve daha sonra da, bugün artık öğretmen fazlalığının 
'bulunduğu ve 'birçok Ibölümlerine imtihanla ancak 
öğretmen alındığı veya öğretmen tayin edilebildiği 
memleketimizde, münhasıran herkesin kendi görev 
sahasında iş yapma kaidesi getirilmiş 'bulunmaktadır. 

Tasarının 6 ve 7 nci maddeleri, avukatlık stajın-
daki aksaklıkları ortadan «giderici değişiklikler olup, 
8 ve 9 uncu maddelerde de cezaî hükümler getiril
miştir. Tasarı ile Avukatlık Kanununu 17, 23, 63 ve 
72 nci maddelerinde yapılan değişiklikler; bugüne ka
dar bariz bir şekilde görünen aksaklıkları düzenli 
hale getirecek durumdadır. 

Hükümet tasarısının 10 uncu maddesinde ise, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 75 inci maddesi 
değiştirilmiş ve her yıl, her baroya adlî yılın başlan
gıcında bölgesi içerisinde bulunan ve baro levhasın
da yazılı olan bütün avukatların listesini, 31 Aralık 
tarihine kadar düzenleme mecburiyeti getirilmiştir. 
Eski madde ise, her sene bu listelerin verilmesi mec
buriyetini koymuştu. 'Hatta bunun şekillerini de tes
pit etmiş ve hatta listelerin gönderileceği makam ve 
merciler ile suretlerini de 'belirlemişti. Bu durumda 
her baro, her yıl sonunda büyük masraflarla liste 
düzenlemek mecburiyetindeydi. Getirilen bu değişik
likle, baro levhasının 3 yılda bir basılması esası ge
tirilmiş Ve levhadaki değişikliklerin, sadece her yıl 
sonu düzenlenecek ek liste ile bildirilmesi getirilmiş
tir. 'Bu yeni maddenin bütün barolara, büyük masraf 
kapısı açan (bir yolu kapatarak barolara faydalı ola
cağı kanaatindeyiz. 

Hükümet tsarısının 11 inci maddesi de çok ye
rinde düzenlenmiştir. 1136 sayılı Kanunun 81 inci 
maddesinde zikredildiği gibi, her baro daha önce
leri asgarî ve azamî hadler arasında yıllık kesenekleri 
baro genel kurulunun alacağı karara göre toplamak
taydı. Yani, ufak bir baro çok büyük meblağda, bü
yük bir baro da gayet küçük meblağda kesenekler 
toplayabiliyordu; yani baro genel kurulunun alacağı 
karara bağlıydı. Şimdi ise, bu getirilen yeni deği-. 
siklik ile katsayı sistemi getirilmiştir ki, artık Türkv 

ye'de her baro bu sisteme göre kesenek toplamak 
mecburiyetindedir. Bu suretle adilane bir kesenek 
toplama sistemi getirilmiştir. 

Hükümet tasarının 12 nci maddesinde ise; daha 
önce 3079 sayılı Kanun ile 1136 sayılı Kanunun 91 
inci maddesi daha sarih hale getirilmişti. Şimdi ise, 
12 nci madde ile 1136 sayılı Kanunun 82 nci mad
desi, 'genel kurulların 2 yılda bir aralık ayının ilk 
haftasında toplanacağı hükmünü getirmekte ve 91 
inci madde ile paralellik arz etmektedir. 

Hükümet tasarının 15 ve 16 ncı maddelerinde ise; 
disiplin kurulları ve denetçi seçimlerinin 2 yıl süre 
için yapılması düzenlenmiş. 

Hükümet tasarısının 22 nci maddesi ile kanunun 
133 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan deği
şiklikle, birlik denetçilerinin 4 yıllık süre için seçile
bileceği esası getirilmiştir. Yani, bu Meclisin daha 
önce çıkardığı 2 maddelik 3079 sayılı Kanuna uyum 
sağlanmıştır. 1136 sayılı Kanunun 117 nci maddesi
nin 7 numaralı bendinde yapılan değişikliklerle de 
meslek kurullarını tespit etmek, birlik genel kurulu
nun görevleri arasında sayılmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 1136 sayılı Kanunun 121 
inci maddesinin 3 numaralı 'bendinde yapılan deği
şiklikle, baroların yıllık 'bütçeleri kongre sürelerine 
uydurulmuş, iki yıllık bütçe haline dönüştürülmüş 
ve konuşmamın başında da belirttiğim gibi, ana kai
delere 'redak'te edilen kaideler durumuna getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 1136 sayılı Avukatlık Kanu
nunun, 140 inci maddesi, tatbikatta birçok tereddüt
ler doğurduğundan, bu maddeye de açıklık getirilmiş 
ve çok güzel düzenlenmiştir. 'Bu düzenlemeye göre, 
«disiplin işlem ve kararına konu teşkil edecek bir 
eylemde bulunmuş olan avukat hakkında aynı ey
lemlerden dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış 
ise, avukat hakkındaki disiplin kovuşturması, ceza 
davasının sonuna kadar bekletilir» kaidesi getirilmiş 
ve «Bu halde, yönetim kurulunun isteği üzerine di
siplin kurulu, avukatın işten yasaklanmasına yer olup 
olmadığı hakkında 153 ve 154 üncü maddeler uya
rınca bir karar vermek zorundadır» denilmiştir. 

Daha önce, kanunun 140 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında «bekletilebilir» tabiri kullanılmakta idi ve 
baro yönetim kurulu disiplin cezalarında istediği avu
katı bekletebüiyör, istediği avukatın da avukatlığı
na tamamen son verici tarzda kararlar alabiliyordu. 
Bu değişiklikle dava sonuna kadar 'bekletilme mec
buriyet haline getirilmiş, bu suretle keyfilik önlen
miş bulunmaktadır.-
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1136 sayılı (Kanunun 144 üncü maddesinde yapı
lan değişiklikte ise, -!bu da mühim (bir değişikliktir-
disipiin kovuşturmasının duruşmalı olma mecburi
yeti, prensip olarak, evrak üzerinde yapılacağı, şek
line dönüştürülmüş ve ancak, avukatın istemesi veya 
disiplin kurulunun gerek görmesi halinde, inceleme
nin duruşmalı yapılacağı halini getirmiştir. Ayrıca, bir 
yıl içerisinde sonuçlandırılma zarureti yer almış ve 
©eza davasının sonucunun beklenilmesini. gerektiren 
haller saklı tutulmak suretiyle istisna getirilmiş ve 
(haksızlıklar da önlenmiştir. 

Tasarının diğer maddelerinde ise, disiplin ceza
larına ve uygulamalarına açıklık getiren bazı tadilat
lar yapmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, (bu kanun tasarısının yüksek 
heyetinizde görüşülmesi sırasında ve maddelerin mü
zakereleri esnasında görülecektir ki, Avukatlık Ka
nununun aksayan birçok maddeleri ve tatbikatta çö
zülmesi gereken 'hususlar nazara alınarak, "bu kanun 
tasarısı teklif edilmiştir. Bunların müzakereleri mad
delerde açıklıkla yapılacaktır. 

«Şunu belirtmek isterim ki, 1136 sayılı Avukatlık 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı, 1969 yılında yürürlüğe giren kanunun tatbi
kinde görülen aksaklıkları gidermeyi amaçlamakta
dır. Tasarı yerinde ve ihtiyacı karşılamaktadır. Ka
nunlaştığı takdirde, (birçok tereddütleri ortadan kal
dıracak niteliktedir. Takdir yüce heyetinizindir. 

Bu duygularla ANAP grubu adma ve şahsım adı
na yüksek Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NEOAT ELDBM (Mar
din) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
görüşmekte olduğumuz, 113(6 sayılı Avukatlık Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı üzerinde, 3 grup sözcüsünün ittifak halinde gö
rüş beyan etmelerinden dolayı duyduğum memnuni
yeti ve şükranlarımı arz etmekle sözlerime başlamak 
istiyorum. 

Malumunuz olduğu üzere, bu kanun 1969 yılın
da yürürlüğe girmiştir. O tarihten 'bu yana geçen za
man içinde ortaya çıkan bazı sorunları çözmede ye
tersiz kalan kanunun bazı hükümleri de uygulamada 
değişik yorumların yapılmasına sebep olmuş, bu du
rumlar ise tatbikatta çeşitli zorluklar doğurmuştur. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
olan barolar ile Türkiye Barolar Birliğinin kuruluş 

— 484 

21 , 1 . 1986 0 : 1 

ve. çalışma esaslarını da düzenleyen bu kanunun gü
nümüzde rastlanan boşluklarının doldurulması, yan
lış yorumlara neden olan 'hükümlerine açıklık getiril
mesi ve gerek duyulan diğer düzenlemelerin yapıl
ması gibi İhtiyaçlar göz önünde tutularak, bu tasarı 
'huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır. Tasarıyı ge
nel ihatlarıyla şöyle özetlememiz mümkündür. 

Kanunun bazı maddeleri, gerek idarî yargı ve ge
rek yükseköğretimle ilgili kanunlarda" yapılan yeni 
düzenlemeler sebebiyle değişen bazı görev unvanla
rının, kanuna yansıtılması bakımından değiştirilmiş
tir. Avukatlıkla bağdaşmayan iş ve görevler yeniden 
belirlenmiştir. Stajın kesintisiz yapılacağına ilişkin 
hüküm değiştirilerek, geçerli olacak mazeret halleri
ne açıklık getirilmiştir. Kanundaki müeyyideler artı
rılmıştır. Barolarda ve Türkiye Barolar Birliğinin ça
lışmalarında karşılaşılan güçlükleri giderici değişik
likler yapılmıştır. Genel kurul toplantılarının her yıl 
yapılmasından vazgeçilmiş, iki yılda bir yapılması 
ilkesi benimsenmiştir. Kış şartları dikkate alınarak, 
baro genel kurul toplantılarının aralık ayı yerine ekim 
ayında yapılması benimsenmiştir. Avukatların ödeye
cekleri üye aidatlarının tespitinde katsayı sistemi ge
tirilmiştir. Disiplin işlemlerinde zorunlu olan duruş
manın, sadece zorunlu görülecek hallere münhasır ol
ması ilkesi kabul edilmiştir. İşten yasaklanma süresi
nin, süreli olarak işten yasaklanma cezasından mah
sup edilmesine imkân tanınmıştır. Personel Kanunun
da olduğu gibi, bazı disiplin cezalarının, belli süre 
geçtikten sonra sicilden silinmesi esası getirilmiştir. 
İlk ve ortaöğretim öğretmenliği, avukatlıkla bağdaş
mayan görevler arasında gösterilmekle birlikte, bu 
görevlerin avukatlık stajıyla bağdaşabilmesine imkân 
tanınmış ve bu meyanda, daha önce bu şekilde veya 
diğer bir memuriyet sırasında staj yapmış olanların, 
bu stajlarının da geçerli sayılması hususunda düzen
leme yapılmıştır. Tasarının, mesleğin ihtiyaç duydu
ğu pek çok sorunun çözümüne imkân tamyacağına 
inanmaktayım. 

Bu arada şu hususa da değinmekte fayda gör
mekteyim. Tasarıya, komisyondaki görüşmeler sıra
sında yapılan bir değişiklikle, hâkimlik ve savcılık 
mesleğinden ayrılanların, yetkili bulundukları yargı 
çevresi içinde iki yıl süre ile avukatlık yapmalarını 
engelleyen bir hüküm getirilmiştir. Halen yürürlükte 
bulunan maddeye göre, mesleğinden ayrılan hâkim 
ve savcılar, sadece görev yaptıkları mahkeme veya 
dairede iki yıl süre ile avukatlık yapamazlardı. Ko
misyondaki değişiklikle bu yasak, o yöredeki diğer 
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mahkemeleri de kapsamına almıştır; ancak bu deği
şiklik, tatbikatta bazı zorluklara ve eşitsizliklere ne
den olabilecektir. Mesela, ağır ceza mahkemelerinin, 
devlet güvenlik mahkemelerinin, bölge idare mahke
melerinin ve sıkıyönetim mahkemelerinin yargı çev
releri, diğer mahkemelere ve savcılıklara göre son de
rece geniştir. Diğer taraftan, normal askerî mahke
melerin yargı çevrelerini tespitte de değişik yorumlar 
yapılabilecektir. Böyle bir hüküm, en azından, mes
lek mensupları arasında eşitsizlik yaratacaktır. Maa
lesef, komisyondaki bu değişiklik sebebiyle, meslek
ten epeyce ayrılmalar olmuş ve diğer meslek mensup
ları arasında da huzursuzluk yaratılmıştır. 

tşte bu nedenlerle, ilgili hükmün, tasarıdaki eski 
şekline dönüştürülmesi hususunda bir değişiklik tek
lifimiz olacaktır. Takdir ve tasviplerinize arz ediyor, 
Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Abdullah Altıntaş; buyurun efendim. 

ABDULLAH ALTINTAŞ (Afyon) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 393 sıra sa
yılı ve 1136 sayılı Avukatlık Yasasında Değişiklik Ya
pılmasına Dair Yasa Tasarısının önemli bir konusu 
üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu konu, öğretmen
lere avukatlığı yasaklayan Adalet Komisyonu kara
rıdır. 

öğretmenler, millî kültür ve ideallerimizin, sos
yal yaşantımızın, örf ve âdetlerimizin genç nesillere 
aktarılmasında büyük görev sahibidirler; feragatla, 
fedakârlıkla çalışırlar, mesaileri hiçbir devlet daire
sinde çalışanlara benzemez, 12 -16 saat mesai yapar
lar; davanın günlerini ise, hâkimlerle beraber güzelce 
tayin ederler. 

Atatürk döneminde, öğretmenlere, hukuk fakülte
sini bitirdikten sonra avukatlık yapma hakkı tanın
mıştır. Demokrasiye geçiş olan çok partili dönemde, 
Demokrat Parti zamanında, 27 Mayıs zamanında, 
Adalet Partisi hükümeti zamanında, Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümeti zamanında ve 12 Mart hükümetleri 
zamanında da bü haklar aynen muhafaza edilmiştir. 
12 EylüTden sonra işbaşına gelen Sayın Ulusu Hükü
meti de, öğretmenlerden işe yaramayanları temizlet
miş; kalanlara da 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden ma
lî imkânlar sağlayarak, öğretmenleri huzura kavuş
turmuştur. 

Bugün avukat olabilmek için öğretmenler, önce 
bir yüksek tahsilden geçiyorlar. Temel Eğitim Kanu
nu da, artık eskisi gibi, orta tahsilleri öğretmen yap
mıyor. Bu mesleği iktisap eden bir kimse, önce Yük

seköğretim Kurumunun, üniversitelerin ve ÜSYM'nin 
açmış olduğu imtihanı kazanıyor ve hukuk fakültesi
ni bitiriyor; daha sonra stajını yapıyor, baroya kaydo
luyor ve avukatlığa başlıyor. 

Sayın arkadaşlar, şimdiye kadar bu hak tanınmış; 
şimdi ise Anavatan Partisi iktidarı ve Özal Hüküme
ti, öğretmenlere daha fazla bir imkân getirmiştir. Ba
kanlar Kurulunun sevk ettiği tasarıdaki 3 üncü mad
de, Kanunun 12 nci maddesinin (b) fıkrasında «Yük
sek; orta ve ilköğretimde profesör, doçent ve öğ
retmenlerin» avukatlık yapacağını hükme bağlamış
tır. 

Sayın arkadaşlar, 12 saat öğretmmliiik yapan bir 
'c'msenıin geri kalan mesaisi boştur. Bir kamu gö
revi niteliğinde olan avukatlık, aynı zamanda ser
best meslek olarak da bk kazanç kaynağıdır. Bu za
mana kadar, parasını bir tarafa bırakalım, «Ben de 
avukat olacağım» diye üniversite imtihanına girmek 
için çalışan, kendiini yenileyen bıir öğretmeni bundan 
neden mahran edeniz? 

ÎHSAN NURİ TOPKAYA (Onlu) — Mahrum 
etmiiyoruz kıl..;,, 

ABDULLAH ALTİNTAŞ (Devamla) — Diğer 
yandan, Adalet Komisyonunun kanunun 12 nci mad
desinin (b) bendinde değişiklik yapan metninde bü
yük bir yanlışlık var; burada «Yükseköğretimde* pro
fesör, doçent, yardımcı doçent, araştırma görevlisi» 
diyor. Dikkat buyurun, YÖK Kanununa göre, 
«araştırma görevlisi» yeni alınan bir asistandır; öğ
retim görevlisi değil, araştırma görevlisidir. Okula 
yeni alınmış olan bir araştırma görevlisi baroya gi
recek avukat olacak; yani Avukatlık Yasasına göre 
herhangi bir yerde hukuk müşavirliği yapıp, 5 sene 
bilfiil mahkemeye giren birine karşı, öbürüne istis
na tanıyacaksınız... Hepsinin de temelinde öğretmek 
vardır. Fransa'da ilkokul öğretmenlerine profesör 
unvanı verilir. Amerika'da doktorasını yapana pro
fesör denir. Orta dereceli okullarda 16 saat dersi var, 
üniversitelerde 12 saat dersi var; ona niye veriyor
sun da, buna vermiyorsun?... Burada bir meslek taas
subu var. 

Ben de avukatım, ben de öğretmenim, pedago
gum; sonradan bitirdim. Oğlum veya çocuğum avu
katlık yapacak değil. Yemin ettik; adalete, hakka, hu
kuka riayet edeceğiz diye. Staj yapmasına müsaade 
ediyorsun, mahkemeye girmesini engelliyorsun... Ol
maz böyle şey. 

Binaenaleyh, bir önerge veriyoruz ve bu önerge
mizde, 5 inci maddede, 16 nci maddeyi değiştiren 
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ve staj yapmalarını; ancaik öğretmenlikten ayrılma
dıkça avukatlığa kabul edilemeyeceklerini ve avu
katlık yapamayacaklarını sağlayan hükmün kaldırıl
masını talep ediyoruz, Takdir yüce heyetinizindir. 

Diğer yandan, hükümet tekliflinde olduğu gibi, 
(b) bendine «öğretmenlik» kelimesinin ilavesi ile 
profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevli
si - araştırma değil - ve öğretmenlerin, yüksek, or
ta, ilköğretimde iken bile avukatlık yapmasını tek
lif ediyoruz. 

Sayım arkadaşlar, millî eğitim çok değişiyor. Her 
ne kadar adı «ilköğretim» olsa da, 8 senelik öğretim 
artık ortaöğretimdir. Bu bakımdan meselenin tak
diri size, talebi bize; saygı ile arz ederim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altıntaş. 
(Kanun tasarısının tümü üzerinde başka söz iste

yen?... Buyurun efendim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ha
tipten bir şey. öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüzde böyle 
bir hüküm yok. 

YILMAZ DEMİR ((Bilecik) — Efendim, konuş
macı, «öğretmenleri temizledik» dedi; bunu öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; 50 senelik 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir ha
diseyi nasıl teklif ediyorsunuz? Milletvekili, millet-
kiline sual sorar mı efendim? 

YILMAZ DEMÎR (Bilecik) — Zatı âliniz duy
madınız mı efendim; «asıl temizledi, keserek mi, 
öldürerek mi, asarak mı? 

BAŞKAN — Efendim, onun takdiri size ait; lüt
fen oturun. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Lütfen efendim, 
kulaklarınız duymadı mı? 

BAŞKAN — Başkanlığa nasıl hitap edileceğini öğ
reneceksiniz. İlki yıldan beri milletvekili olarak bu
rada bulunuyorsunuz. Milletvdkilitnıin, milletvekiline 
soru sorduğu hiç görülmüş mü? İçtüzüğü lütfen oku
yun efendim*, 

ıSURöRl BAYKAL (Ankara) — Bakanlar nasıl 
soruyor milletvekillerine? O zaman müdahale etmi
yorsunuz. 

'BALKAN — Milletvekilleri de, en az Başkanlık 
Divanındalfci üyeler kadar İçtüzüğü okuyacaktır efen
dim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, siz 
de tasvip ettiniz^ 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki müza
kereler tamamlanmıştır. 

Kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorumı: Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirıiltmiştir.r 

Adlî, idarî ve askerî yargı hâkimlik ve savcılık
larında, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, 
Danıştay üyeliklerinde, kuruluşlarında avukat bulu
nan baikanlııklar ve, katma bütçe ile yönetilen genel 
müdürlükler hukuk müşavirliği görevlerinde veya 
üniversiteye bağlı fakülteler hukuk ilmi dersleri pro
fesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik veya doktor 
araştırma görevliliğinde en az 4 yıl süre ile hizmet 
etmiş olanlar 3 üncü maddenin (c) bendinde yazılı 
kayıttan vareste tutulurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Bu 
yuruın Saym Bahadır. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; tasarının 1 inci mad
desi ile değiştirilen 4 üncü maddesinde; adlî ve as
kerî yargıda bulunan hâkim ve savcılar ile üniversi
teye bağlı fakültelerde hukuk ilmi dersleri veren 
profesör, doçent ve yardımcı doçentler, bakanlık avu
katları ve katma bütçe ile yönetilen genel müdürlük
ler hukuk müşavirleri 4 yıl bu görevlerde çalışmış ol
maları- şartıyla, avukat olmak istediklerimde stajdan 
vareste tutulmaları, kısmen eski maddede de mev
cuttu. Bu maddeye, yeni kurulan idarî mahkeme 
hâkim ve savcılıkları da dahil edilmiş, YÖK Kanu
nuna uygun şekilde düzenlemeler yapılmıştır. 

1'136 sayılı Avukatlık Kanununun (3/b) madde
sine göre, avukat olmak için Türk hukuk fakültesi 
mezunu olmak şart olduğuna göre, idare mahkeme
lerinde başkan ve üyelik yapmış olan hâkimlerden, 
hukuk mezunu olmayanların, bu hükümlerden ya
rarlanmaları mümkün olmayacaktır. Bu hususu bil
hassa belirtmek için söz almış bulunuyorum. 

Bir de, kumlusunda avukat bulunan bakanlık, es
kiden yalnız Maliye Bakanlığıydı. Bu durum şimdi 
değişmiştir. Gerekçede, hangi bakanlıkların kurulu
şunda avukat vardır, hangi katma bütçeli genel mü
dürlüklerin kuruluşunda avukat vardır, göremedim. 
Mesela eskiden Toprak - Su teşkilatlında avukat 
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vardı, bir kısım genel müdürlükler tadat edilmişti; 
gerekçede bu hususta bir açıklık göremedim. Bu 
hususu açıklamayı, zapta geçmesi bakımından uygun 
gördüm. ' 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bahadır, bir önergeniz var 

mı efendim? 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Yok efen

dim. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
Madde üzerinde müzakereler tamamlanmıştır. 
1 .inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — 1)136 sayılı Avukatlık Kanununun 
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikin
ci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

b) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hâ
kim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş 
olmak, 

Taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan faz
la hapis veya ağır hapis cezasıyla veya zimmet, ih
tilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahte
cilik, inancı kötüye kulanmak ve dolanlı iflas suç
larından biri ile kesin alarak hüküm giymiş olan
lar affa uğramış olsalar da avukatlığa kabul edil
mezler. 

Adayın birinci fıkranın (a) bendinde yazılı ceza
lardan birini gerektiren bir suçtan kovuşturma altın
da bulunması halinde, avukatlığa alınması isteği 
hakkındaki kararın bu kovuşturmanın sonuna kadar 
bekletilmesine karar verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
'OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; tasarının 2 nci mad
desiyle kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendiyle, -ikinci ve üçüncü fıkralarında yapılan 
değişiklikleri olumlu buluyoruz. Zira hâkimler, kas-
dî suçlardan dolayı üç aylık bir hürriyeti bağlayıcı 
cezaya mahkûm edildikleri takdirde, meslekten atıl
maktadırlar. 

Avukatlıkta ise, bir yıllık bir hürriyeti bağlayıcı 
ceza ile mahkûmiyet hali, avukatlığa engel teşkil et
mektedir. (b) fıkrasında «Kesinleşmiş bir ceza» iba-
resindeki «ceza» kelimesinin çıkarılarak yalnız «disip
lin kararı» ile görevine son verilenlere teşmil edil

miş olmasıyla hem adil davranılmış ve hem de Avu
katlık Kanununun 5 inci maddesinin (a) ve (b) bent
lerinde 657 sayılı Kanunun hükümleriyle Avukat
lık Kanunu hükümleri arasında uygunluk sağlanmış
tır. Bu maddenin sondan! bir önoeki fıkrasındaki zo
runlu hüküm de ihtiyarî haile dönüştürülmüştür. Zi
ra eskiden avukat adayı hakkında yüz kızartıcı ve 
ağır cezalık bir suçtan veya bir yıldan fazla hapsi 
gerektiren kastî bir suçtan açılmış bir dava oldu
ğunda avukatlığa alınması bu dava sonuna kadar bek
letilmekteydi. Şimdi yapılan değişiklik ise, bu gi
bilere ruhsat verme işi ihtiyarî hale dönüştürülmüş
tür. Böylece, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 153 
ve 154 üncü maddelerindeki işten yasaklama hü
kümleriyle bu madde arasında paralellik sağlanmış
tır. 

Bu itibarla, grubumuzun, bu değişikliği olumlu 
karşılamakta olduğunu ifade eder, hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sorum var efendim. 
iBAŞKAN — Komisyona mı, hükümete mi soru

yorsunuz? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Hükümete de, komisyona da, her ikisine de soruyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ONURAL ŞERBF BOZKURT (Çanakkale) — 
Tasarının görüşülmekte olan 2 ncd maddesinin son 
fıkrasında, «Adayın bininci fıkranın (a) bendinde ya
zılı cezalardan birini gerektiren bir suçtan kovuş
turma altında bulunması halinde, avukatlığa alınma
sı isteği hakkındaki kararın bu kovuşturmanın so
nuna kadar bekletilmesine karar verilebilir» hükmü 
yer almaktadır. Bu hükmün mefhumu muhalifinden, 
aynı zamanda reddi yolunda bir kararın da alınabi
leceği anlamı çıkmaktadır. Reddi, ancak bu suçlar 
hakkında kesin hükümle bir tespitin yapılması halin
de öngörülen bir hak olduğuna göre, kesin hükme 
bağlanmamış, henüz kovuşturma halinde bulunması
na rağmen böyle bir ret kararının verilmesinin uy
gun olup olmadığının, ya da buna neden ihtiyaç du
yulduğunun beyan buyurulmasını talep ediyorum. 
Hatta bir şey daha ekleyeyim Sayın Başkanım, «ve
rilebilir» yerine «verilir» ifadesinin yer alması da
ha isabetli ve adil olmaz mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
©uyurun efendim. 
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DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Efendim, biz, sayın miuetve!kilimizin 
okuduğu, eski metindeki, «Adayın birinci fıkranın 
(ıa) bendinde yazılı cezalardan birini gerektiren bir 
suçtan kovuşturma akında bulunması halinde, avu
katlığa alınma isteği hakkındaki kararın bu kovuş
turmanın sonuna kadar bekletilmesine karar verile
bilir» kısmını aldık, onun altındaki kısmı; yani «Aday 
hakkında (kamu görevlerinden yasaklanmayı gerekli 
kılabilecek bir, suçtan ötürü» kısmını çıkartmış bu
lunuyoruz. Çıkartmak zorunluluğu olduğu için met
nin alt kısmını çıkardık; üst kısmı ise aynen eskıi 
metindeki gibidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT Çanakkale) — 

Efendim, ben konuyu biliyorum da, buna sevk eden 
kanaat, gerekçe nedir? > 

BAŞKAN — Efendim, hükümet bunu bir görüş 
olarak getirmiş ve komisyon da bu görüşü benimse
miş oluyor., 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — O 
şekilde buyurmadılar, biz eski kanunda falanca ye
ri çıkarttık filanca yeri ekledik, dediler. Bunu böy
lece getirmelerine neden olan faktör, gerekçe, es
babı mucibe nedir? 

BAŞKAN — Bunu ifade edebildiler efendim; be
nim daha fazla bir bilgi almama imkân yok. 

Maddeyi... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Efendim, izin verıirseniz, bu konuda; yani «verile
bilir»!, «veniitoe çevirebilmek için bir önerge yetiş
tiriyorum. 

BAŞKAN — Hayhay, buyurun efendim, bekli
yorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-
DAROĞLU (Antalya) — Bu değişiklikle eski me
tindeki çelişki giderilmiş olmaktadır; arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum': 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

2 nci maddenin son fıkrası hükmü sonunda yer 
alan «verilebilir» yerine «verilir» ibaresinin yerleş
tirilmesini arz ederiz^ 

O. Şeref Bozkurt R. öner Çakan 
Çanakkale Zonguldak 

Selahattih Taflıoğlu İhsan Gürbüz 
Yozgat Hatay 

Kemal Gökçora 
Bursa 

BAŞKAN — önergeye, komisyon ve hükümet 
katılıyorlar mı efendim? 

ADALET KOMIİSYONU BAŞKANI ALİ DIZ-
DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 

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

.din) — Anayasa Mahkemesinin - 154 üncü madde
nin - iptal gerekçesine ayikın olması nedeniyle katıla
mıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon 
katılmıyor. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Söz almak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozkurt. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın 'Başlan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin say
gıdeğer üyeleri; aslında, benli önergeyi takdim etme
ye zorlayan sebep, demin huzurunuzda sormuş oldu
ğum sorunun yeterli şekilde cevaplanmamasından 
kaynakianmatotadıır.1 

Gerçekten, 1136 sayılı AvukatUk Yasasının 5 in
ci madde birinci fıkrasının (b) bendi ile akıinci ve 
üçüncü fıkraları «Taksirli suçlar harliç olmak üzere 
beş yıldan fazla hapis veya ağır hapis cezasıyla ve
ya zimmet, iiıhtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandı
rıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolan
lı iflas suçlarından biri ile kesin olarak hüküm giy
miş olanlar affa uğramış olsalar da avukatlığa ka
bul edilemezler» hükmünü öngörmektedir. 

Benim, değiştirilmesini, aslında değiştirilmesinden 
önce vuzuh kazandırılmasını istediğim fıkra ise «Ada
yın birinci fıkranın (a) bend'ınde yazılı cezalardan 
birini gerektiren bir suçtan kovuşturma altında bu
lunması hallinde, avukatlığa alınması isteği hakkın
daki kararın bu kovuşturmanın sonuna kadar bekle
tilmesine 'karar verilebilir» şeklinde bir hüküm taşı
maktadır. Ben bu hükmün vuzuha kavuşturulmasını 
istemekteyim. Eğer buradaki hüküm, hakkında böy
le bir kovuşturma yapılan avukat adayının istemi
nin kabul edilmesini öngören bir manayı tazammun 
ediyor ise sözüm yolk; ama cümlenin ya da hük
mün elif azından anlaşılan o ki, böyle bir talep vaki 
olduğu 'takdirde, hakkında kovuşturma bulunan' ada
yın istemi reddedilebilecektir. Nitekim ifade «... so
nuna kadar bekletilmesine karar verilebilir.» şeklin
dedir., ( 

iSoruım oevaplandırıldığında (konuya vuzuh kazan
dırılmış olsaydı, ben önergemi takdim etmek cesa
retini bulmayacaktım, Eğer bu fıkranın sevk edil-

— 488 — 



T. B. M. M. B : 62 

mesiyle amaçlaman, husus hakkındaki kovuşturma 
kesin hükme bağlanmadığı için, adaylığı ya da aday
lık üzere başvuran kişinin istemi kabuıl edilebilecek 
şeklinde ise, önergemi geri çekiyorum; bu istem, hak
kında kovuşturma bulunduğu gerekçesiyle reddedi
lecek ise, ya da reddedilmeye müsait bir mahiyette 
anlaşılıyor ise, o takdirde önergemi arz etmek lüzu
munu hissediyorum. 

O bakımdan, sayın bakanımın biraz evvel ver
miş oldukları cevap tatminkâr olmadı. Eğer hük
mün sevk edilmesindeki amaç - özetleyerek arz edi
yorum - hakkında kovuşturma bulunmasına rağmen, 
kesin hüküm bulunmamasından dolayı adayın iste
minin kabul edilmesi gerektiği şeklinde ise, önerge
mi geri çekiyorum. O anlamda mıdır Sayın Başka
nım? 

BAŞKAN — O sorunuz soruldu, ona cevap ver
diler. 

ONUCRAL ŞBRHF BOZKURT (Devamla) — 
Veremediler efendim. 

-BAŞKAN — Cevap verdiler, tatmin . olmadınız, 
önergenizi verdiniz; önergenizi izah edin efendim. 

ÖNURAL ŞEREF BOZKURT ^Devamla) — 
Efendim sayın Genel Kurul da, bu iki ihtimalden bi
risinin varlığını esas almak suretiyle bir kanaat izhar 
buyuracaktır. Bu konu açıklığa kavuşmadığı takdir
de sanıyorum yanlış bir hükmü sevk etmiş olma
nın İstırabını hep beraber duyacağız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozkurt. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

V2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 12. — Aşağıda sayılan işler 1!1 incıi mad

de hükmü dışındadır : 
a) Milletvekilliği, il genel meclisti ve belediye 

meclisi üyeliği, 
b) Yükseköğretimde profesör, doçent, yardımcı 

doçent ve araştırma görevliliği, 
c) Özel hukuk tüzelfcişilerıinin hukuk müşavirli

ği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde 
ücret karşılığında avukatlık, 

d) Hakemlik, tasfiye memurluğu, yargı merci
lerinin veya adlî bir dairenin verdiği herhangi bir 
görev veya hizmet, 
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e) Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamede başka iş veya 
hizmetle uğraşmaları yasaklanmamış bulunmak şar
tıyla; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı
na giren İktisadî Devlet Teşekkülleri, kamu iktisadî 
kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklık
ları ve iştirakleri ve İktisadî Devlet Teşekkülleri ile 
kamu iktisadî kuruluşHarı dışında kalıp sermayesi 
Devlete ve diğer kamu tüzelkişilerine ait bulunan ku
ruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği, denet
çiliği, 

f) Anonim, l'imited, kooperatif şirketlerin or
taklığı, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denet
çiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık, 

g) Hayrî, ilmî ve siyasî kuruluşların yönetim ku
rulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği, 

h) Gazete ve dergi sahipliği veya bunların yayın 
müdürlüğü, 

Milletivekiilleri hakkında, 3069 sayılı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler 
Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

(e) bendinde gösterilenlerin, Hazinenin, belediye 
ve özel idarelerin, il ve belediyelerin yönetimi ve de
netimi altında bulunan daire ve kurumların, köy tü-
zeikişiDiklerinin ve sermayesinin yarıdan fazlası Dev
lete ait şirket ve kuruluşların aleyhimde: il genel mec
lisi ve belediye meclisi üyelerinin de, bağlı bulun
dukları tüzelkişilerin aleyhindeki dava ve işleri ta
kip etmeleri yasaktır. 

Bu yasak, avukatların ortaklarını ve yanlarında 
çalıştırdıkları avukatları da kapsar. 

Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti Devlet, 
iıl veya belediye bütçelerinden yahut Devlet, il veya 
belediyelerin yönetimi ve denetimi altındaki daire 
ve müessese yahut şirketlerden verilen müşavir ve 
avukatlar, yalnız bu daire, müessese ve şirketlere ait 
işlerde avukatlık yapabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 

ABDULLAH ALTINTAŞ (Afyon) — Sayın Baş
kan... 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDULLAH ALTINTAŞ (Afyon) — Sayın Baş

kan, saygıdeğer arkadaşlar; beni yalnız (b) fıkrası 
üzerinde duracağım ve biraz sonra da bu fıkra üze
rindeki önergemiz gelecek. Buradaki «araştırma gö
revlisi ibaresinin öğretim görevlisi olarak değişti
rilmesini veya metinden çıkarılmasını talep ediyo
rum; çünkü kanunun asıl esprisini bozacaktır. 

Saygı ile arz ederimi 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Madde üzerinde başkaca söz isteyen?... Yok. 
Madde üzerinde önergeler vardır, okutuyorum;: 

T.'B.'M. Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olıan Avukatlık Kanunu Tasarısı

nın 3 üncü maddesiyle değiştirilen 12 nci maddenin 
(b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ederiz. 

«b) Yüksek, orta ve ilköğretimde profesör, do
çent, yardımcı doçent ve öğretmenlerin» şeklinde ka
nun metnine alınmasını, düzenlenmesini arz ederiz. 

Abdullah Altıntaş Osman Işık 
Afyon , Ankara 

Nihat Türker Ahmet Ekici 
Afyon Kütahya 

Özdernir Pehlivanoğlu 
izmir 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Görüşülmekte, olan Kanun Tasarısının 12 nci 

maddesini değiştiren 3 üncü maddesinin (b) fıkrası
na «öğretmenlik» sözcüğünün eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Durcan Emirbayer Muhittin Yıldırım 
İzmir Edirne 

Kadir Narin Salih Alcan 
Diyarbakır Tekirdağ 

Yusuf Demir 
Uşak 

Gerekçe: Bu değişiklik, öğretmenlerin avukatlık 
yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla teklif edil
mektedir. 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahiyette 
olduğu için, birlikte işleme koyacağız. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
söz alabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Sayın Canver, müzakere tamamlan
dığı için söz veremiyorum. 

Her iki önergeye komisyon ve hükümet katılıyor
lar mı? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALI DlZ-
DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, eldeki metinlerden de anlaşıla
cağı üzere, hükümetin tasarısında, yüksek, orta ve 
ilköğretimde profesör, doçent ve öğretmenlik olarak 

J bu husus teklif edilmiş bulunmaktadır; ama komis
yonda, öğretmenlik ifadesi metinden çıkarılmıştır. 

önergeye, hükümet tasarısı istikametinde katılıyo
ruz; ancak kabul edilen 1 inci maddede «araştırma 
görevliliği» ifadesi geçmekteydi; bu itibarla, eğer usu
le uygunsa ve yeni bir önerge verilmesi gerekiyor ise, 
bu bendin «Yüksek, orta ve ilköğretimde profesör, 
doçent ve araştırma görevliliği ve öğretmenlik» olarak 
kabulünü... 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim. Bu önerge ka
bul edildiği takdirde, 1 inci maddede maddî bir hata 
doğmuş olur; o maddî hatanın düzeltilmesini oylatı-
rız efendim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

(b) bendini, verilen önerge istikametinde okutup, 
maddeyi oylarınıza sunacağım. 

(b) bendinin yeni şeklini okutuyorum: 
«b) Yüksek, orta ve ilköğretimde profesör, do

çent, yardımcı doçent ve öğretmenlik» 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, arkadaşımızın okuduğu metin 
biraz evvel yaptığım izahatla uyuşmadı ve hükümet 
olarak katılacağımız şekle uymadı. 

BAŞKAN — Efendim, biz önergeyi oyladık ve ka
bul edildi, Yeni bir önerge verilseydi biz de o öner
geyi oylar, ona göre hareket ederdik. Bir önerge ve
rilmedi. Bu itibarla, bu önergeyi işleme koymak du
rumundayız. 

Kabul edilen önerge istikametinde değiştirilen 3 
üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden-

I 1er... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fık-

| ra eklenmiştir. 
Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle görevlerinden 

ayrılan adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları 
ile Anayasa Mahkemesi raportörlerinin asıl olarak 
görev yaptıkları veya en az iki ay yetkili bulunduk
ları yargı çevresinde, ayrılma tarihinden itibaren iki 

I yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır. Yüksek 
mahkemelerde görevli bulunanlar için yargı çevresi 
görev yaptıkları kurumlardır. 

Devlet, belediye, il özel idare ve Kamu iktisadî 
I Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde 
, Kararnamenin kapsamına giren iktisadî Devlet Teşek-
, külleri ile Kamu İktisadî Kuruluşları ve bunların mü-

490 — 



T. B. M. M. B : 62 21 , 1 . 1986 0 : 1 

essese, bağlı ortaklık ve iştiraklerinde çalışanlar, bu
ralardan ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl geçme
den ayrıldıkları idare aleyhine dava alamaz ve takipte 
bulunamazlar. 

Bu yasak avukatların ortaklarını ve yanlarında ça
lıştırdıkları avukatları da kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Sa
yın Bahadır... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ben de söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Bahadır. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; tasarının 4 üncü maddesiyle ka
nunun 14 üncü maddesinde yapılan değişiklik, haklı 
olarak bütün hâkimlerin tepkisiyle karşılanmıştır. 

Aslında 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 14 ün
cü maddesiyle 38 inci maddesini birlikte mütalaa et
mek gerekir, önceki hükümde emeklilik veya istifa j 
gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan hâkimlerin, gö
rev yaptıkları mahkeme ve dairelerde iki yıl süre ile 
avukatlık yapması yasaklanmış iken, bu defa yapı
lan değişiklikle, bu yasaklama, yargı çevresi olarak 
genişletilmiştir. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 38 ı 
inci maddesine göre, bir davaya bakan hâkim veya 
savcı, görevinden ayrıldıktan sonra .hiçbir suretle o 
davada avukatlık görevi üstlenemea. 

İki yıllık avukatlık yapma yasağı yargı çevresi 
olarak genişletildiği takdirde ise, ticaret mahkemeleri 
hâkimleri bütün bir vilayeti ve ilçelerini kapsamak 
suretiyle bu bölgede iki yıl süreyle avukatlık yapa
mayacaklardır. 

Yine, ağır ceza mahkemeleri başkan ve üyeleri, 
bütün bir ili ve ilçelerini kapsamak üzere iki yıl sü
reyle avukatlık yapamayacaklardır. j 

Yine, dövizle ilgili ağır ceza ve asliye ceza mah
kemeleri hâkimleri, beş altı ili ve ilçelerini de kapsa
mak suretiyle bu il ve ilçelerde iki yıl süreyle avukat
lık yapamayacaklardır. 

Devlet güvenlik mahkemelerinde görevli hâkim ve 
savcıların, bölge itibariyle sekiz on il ve ilçelerinde 
iki yıl süreyle avukatlık yapmaları mümkün olamaya- j 
çaktır. 

Biraz evvel konuşan Sayın Adalet Bakanı bu hur | 
susta hâkimler arasında yapılan ayrıcalığı dile getir
mişlerdi. Vekâlet, davanın başlangıcından sonuçlan- j 
masına kadar bütün işlerde geçerlidir. Yargıtaydan I 
ayrılan bir hâkim veya savcı, taşrada aldığı bir da
vayı sonuçlandıracak; ancak, Yargıtay safhasında bir 

| dilekçe yazamayacaktır. Halbuki, Yargıtayın hukuk 
dairelerinde çalışan bir hâkimin ceza daireleriyle ne 
ölçüde ilgisi vardır, ya da ceza dairelerinde çalışan 
bir üyenin hukuk daireleriyle ne ilgisi vardır ki, ken
di görevi dışında bulunan bir dairede aldığı vekâlet 
için o daireye dilekçe yazamasın?.. Bunu son derece 
adaletsiz bulduğumuzu ifade etmek isterim. 

Bu maddede bendeniz de bir önerge hazırlamış 
idim; ancak, sayın bakanın hazırladığı önerge aynı 
mahiyette olduğu için, grubumuz bu önergeyi olumlu 
bulmaktadır. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bahadır. 
Sayın Canver, buyurun. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; üzerindeki değişiklikleri görüştüğümüz 
yasa, 1136 sayılı Avukatlık Yasası. Sayın hükümet lüt
fetmiş, avukatların bazı sorunlarına açıklık getirebil
mek ve avukatların durumlarında iyileştirmeler sağ
lamak için bu tasarıyı hazırlamış; buraya kadar her 
şey güzel. Yalnız, bir önceki maddede ve bu madde
de unuttuğumuz bir husus var, yüce heyete bunu ha-

I tırlatmak istiyorum. 
Bu tasarıyı görüşürken, tartışırken bizim amacı-

.mız ne idi arkadaşlar? Avukatların durumlarında iyi
leşmeler sağlamak, avukatlık mesleğine müdahalele
ri önlemek, avukatlık mesleğinin, herkesin ifa edebile
ceği, icra edebileceği kolay bir meslek haline gelme
sini önlemek idi. Amaç bu iken, komisyonda uzun 
uzun tartışılmasına rağmen, bir önergeyle öğretmen
lerin de avukatlık yapması; ileride, eğer Sayın Ba-
hadır'ın teklifi kabul edilseydi, imamların da avu
katlık yapması kabul edilecekti; gördüğünüz gibi bu 
işin sonu yoktu. Biz, komisyonda uzun uzun tartıştık; 

[ fakat maalesef burada bu gedik açıldı. 

j Şimdi, 14 üncü maddede, hâkimlerimizin emekli 
| olduktan sonra daha önce görev yaptıkları yargı çev-
j relerinde iki yıl süreyle görev yapamamaları sözko-

nusu. Bunu tahrif etmek mümkün; yani, «Siz hâ
kimlerimize güvenmiyor musunuz?» demek müm
kün. Katiyen böyle bir şey olamaz; kuşkusuz hâkim
lerimize hepimiz güveniyoruz. Zaten bu olayda bir 
saptırılma var; yani asıl sorun unutuluyor. Hâkimle
rimizin, savcılarımızın veya "bu tip görev ifa eden
lerin, emekli olduktan sonra emekliliklerini, yeniden 
çalışmaya ihtiyaç duymayacak bir şekilde geçirmele
rini sağlamak için özlük haklarında birtakım iyileştir
meler getirmek yerine, âdeta onlara bir ödün gibi, 
siz, yargı çevresi de göz önüne alınmaksızın ve iki 
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yıl süreyle kayıtlı olmadan görev yapın, diyeceğiz 
anlaşılan. 

Tekrar ediyorum, bu kişilerin yargı çevresinde 
iki yıl süreyle görev yapmamasını istememizin ne
deni, bir haksız rekabetin önlenmesi idi; asla güven
sizlik değildi. Bu tasarıyı tartışırken, görüşürken hepi
mizin temel amacı, avukatlara birtakım yeni olanak
lar sağlamaktı. Bir yandan kendileri için bunu sağ
larken, bir yandan da bu hakkı başkalarına da ver
diğimiz zaman, bir kıymeti kalmıyor. 

Sayın üyeler, biraz sonra verileceği söylenen öner
gelerle bu hüküm de değiştirildiğinde, bence 1136 sa
yılı Avukatlık Yasasında yapılan bu değişikliklerin 
(baroların da görüşü budur), avukatlara pratikte bir 
yarar sağlamayacağı açıktır. Yani bu yasa olsa da 
olurdu, olmasa da olurdu; bir yenilik getirmemiş ola-
cağız. 

. Takdir sizindir. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canver. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
önergeler vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 4 üncü 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini hükü
met adına arz ve teklif ederim. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

Madde 4. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle görevlerinden 
ayrılan adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları 
ile Anayasa Mahkemesi raportörlerinin münhasıran 
hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerde buralar
dan ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avu
katlık yapmaları yasaktır. 

Devlet, belediye, il özel idare ve kamu iktisadî te
şebbüsleri hakkında 233 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin kapsamına giren iktisadî devlet teşek
külleri ile kamu iktisadî kuruluşları ve bunların mü
essese, bağlı ortaklık ve işyerlerinde çalışanlar, bura
lardan ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl geçme
den ayrıldıkları idare aleyhine dava alamaz ve takipte 
bulunamazlar. 

Gerekçe: Görüşülmekte olan Tasarı, Adalet Ko
misyonunda görüşülürken, Avukatlık Kanununun 14 
üncü maddesinin birinci fıkrasının değişikliğine dair 
hüküm, «Yargı çevresi» prensibi esas alınarak değiş

tirilmiştir. Ancak, bu prensibin tespitindeki güçlük 
sebebiyle ve halen yürürlükte olan hükme uygun ol
ması nedeniyle bu teklif verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 4 üncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Selahattin Taflıoğlu Yılmaz ihsan Hastürk 
Yozgat istanbul 

Rıza Tekin ihsan Gürbüz 
Siirt Hatay 

Cemal özdemir 
Tokat 

«Madde 4. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle görevlerinden 
ayrılan adlî, idarî ye askerî yargı hâkim ve savcıları 
ile Anayasa Mahkemesi raportörlerinin münhasıran 
hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerde, buralar
dan ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avu
katlık yapmaları yasaktır.» 

«Devlet, belediye, il özel idare ve kamu iktisadî 
teşebbüsleri hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin kapsamına giren, iktisadî devlet te
şekkülleri ile kamu iktisadî kuruluşları ve bunların 
müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerinde çalışanlar, 
buralardan ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl geç
meden ayrıldıkları idare aleyhine dava alamaz ve ta
kipte bulunamazlar.» 

T.B.M.M.'si Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 393 sıra sayılı kanun teklifi

nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini ve üçüncü fıkrasının madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Isa Vardal Fahrettin Uluç 
Zonguldak Samsun 

Ayhan Fırat Kadir Narin 
Malatya Diyarbakır 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Fıkra 1 : Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle gö
revlerinden ayrılan adlî, idarî ve askerî yargı hâkim 
ve savcıları ile Anayasa Mahkemesi raportörlerinin 
münhasıran hizmet gördükleri mahkeme veya daire-
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lerde, buralardan ayrılma tarihinden itibaren iki yıl 
süre ile avukatlık yapmaları yasaktır. 

BAŞKAN — Şimdi okunan her üç önerge de aynı 
mahiyette bulunduğundan, Sayın Adalet Bakanının 
vermiş olduğu önergeyi işleme koyacağım. 

önergeye komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DtZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler,., önerge kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi kabul edilen, önergeyle birlikte 

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

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

16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
îlk ve ortaöğretimde öğretmenlik görevi, staj ya

pılmasına ve staj bitim belgesi verilmesine engel teş
kil etmez. Ancak, bu suretle staj yapanlar, öğretmen
lik görevlerinden ayrılmadıkça avukatlığa kabul edil
mezler ve avukatlık yapamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önergeler vardır, geliş sırasına göre okutuyorum 

efendim 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 393 sıra sayılı 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun 16 ncı maddesine Adalet Komis
yonunca eklenen 5 inci madde fıkrasında; 

«Ancak bu suretle staj yapmalar, öğretmenlik gö
revlerinden ayrılmadıkça avukatlığa kabul edilemez
ler ve avukatlık yapamazlar» ibaresinin, kanun met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Osman Işık özdemir Pehlivanoğlu 
Ankara izmir 

Abdullah Altıntaş İsmail Saruhan 
Afyon Ankara 

Ahmet Ekici Alâeddin Kısakürek 
Kütahya Kahramanmaraş 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının çerçeve 5 
inci maddesinin metinden çıkarılmasını Hükümet adı
na arz ve teklif ederim. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

GEREKÇE: 
Çerçeve 3 üncü maddede yapılan değişiklikle ilk 

ve ortaöğretimde öğretmenlik, avukatlıkla birleşebi-
len görevler arasında yer aldığından, sadece staja im
kân tanıyan çerçeve S inci maddenin metinden çıka
rılması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre işleme ko
yacağım. 

Son önergeyi yeniden okutuyorum : 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının çerçeve 5 in

ci maddesinin metinden çıkarılmasını Hükümet adına 
arz ve teklif ederim. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu efen
dim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ D1Z-
DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. 

5 inci maddenin metinden çıkarılmasını oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Eetmey enler... Kabul 
edilmiştir. 

5 inci madde metinden çıkarılmıştır. 
Çalışma süremiz dolmuş bulunduğundan, günde

mimizdeki konuları sırasıyla görüşmek için 22 Ocak 
1986 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.58 



T.B. M. M. B: 61 21 . 1 . 1986 0 : 1 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEV\APLARI 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan'm, 

1984 ve 1985 yıllarında ithalata uygulanan gümrük 

vergisi muafiyetine ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı 
cevabı(7/774) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakam Sayın A. Kurtcebe Alptemoçin tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. — a) 1984 yılında gerçekleşen fiilî ithalat sonucu, çeşitli amaçlarla fiilen alınmayan gümrük ver
gileri muafiyet tutarı özel sektör ve kamu sektörü olarak ayrı ayrı nedir? 

Fiilen alınmayan gümrük 
İşletme, kurum vergileri muafiyet tutarı 

Sayısı 

— özel sektör işletmeleri 
— KİT ve IDT'ler 
— Diğer kamu kurumları 
b) Fiilen alınmayan gümrük vergileri tutarının tahsil edilen toplam vergi gelirlerine oranı nedir? 
Soru 2. — Soru l'de istenilen bilgiler, 1985 yılı 30.6.1985 tarihi itibariyle ayrı ayrı nedir? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 13 .1 .1986 

Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğü 

Ankara 
Gel: Güm : 2242321 - 336 - 02453 

KONU: Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ: 27 Kasım 1985 tarih ve 7/774-4870/18590 

sayılı yazınız. 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan tara

fından verilen yazılı soru önergesinde yeralan sorula
ra sırasıyla cevabımız aşağıdadır: 

Cevap 1. — a) Kamu sektörünün 1984 yılında 
Gümrük Vergisinden muaf olarak yaptığı ithalat: 

Esas, bedelsiz ve hibe ithalatı sırasıyla, 1 970 008 
Milyon TL., 4 991 milyon TL., 2 513 Milyon TL. ol
mak üzere, toplam (1 970 008 Milyon TL, + 4 991 

Milyon TL. + 2 513 Milyon TL. = ) 1 977 512 Mil
yon TL/dır. 

Özel sektörün 1984 yılında Gümrük Vergisinden 
muaf olarak yaptığı ithalat ise: 

Esas, bedelsiz ve hibe ithalatı sırasıyla, 851 757 
Milyon TL., 2 842 Milyon TL., 46 Milyon TL. olmak 
üzere toplam (851 757 Milyon TL. + 2 842 Milyon 
TL. + 46 Milyon TL. •=) 854 645 Milyon TL.'dir. 

Böylece toplam muaf ithalat (1 977 512 Milyon 
TL. + 854 645 Milyon TL. = ) 2 832 157 Milyon 
TL'na ulaşmaktadır. 

Ancak, bu ithalatın içinde 1 262 547 Milyon TL.'-
lik ham petrol ithalatı sözkonusudur. 

6326 sayılı Petrol Kanunu'nun 112'nci maddesin
de yeralan hüküm gereği Ham Petrol Gümrük Ver
gisi ve diğer vergi ve resimlerden muaf olarak ithal 
edilmekte, rafineri çıkışında elde edilen ürünlerin çe
şitlerine göre yürürlükte bulunan ithal vergi ve re
simlerine tabi tutulmaktadır. 
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Bu nedenle, 1984 yılı toplam muaf ithalatının için
de yer alan 1 262 547 Milyon TL.'lik muaf petrol 
ithalatının genel muaf ithalattan düşülmesi gerekmek
tedir. (2 832 157 Milyon TL. - 1 262 547 Milyon TL. 
= 1 569 610 Milyon TL.) 

Böylece 1984 yılı gerçek toplam muaf ithalatımız 
1 569 610 Milyon TL. olmaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünce basılan muaf ithalat 
ruloları (Madde - Memleket, Memleket - Madde, özel 
ve kamu sektörleri itibariyle) rakamların. ertesi yılı 
aşkın bir zaman sonunda kesinleşmesi nedeniyle 2 yıla 
yakın bir gecikme ile yayımlanabilmektedir. 

Bu nedenle 1984 yılında muaf ithalattan kaynak
lanan Gümrük Vergisi kaybının hesaplanması müm
kün bulunmamaktadır. 

b) 1984 yılında toplam vergi gelirlerimiz 2 372 211 
Milyon TL.'dir. Muaf ithalata ilişkin Gümrük Vergi
si • bilinmediğinden, bu hususda bir orantı kurulama-
mamaktadır. 

Cevap 2. — 1985 yılına ilişkin muaf ithalat ra
kamları kesinleşmediğinden henüz yayımlanmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Adana Milletvekili Güneyt Canver'in, güm
rüklerdeki rüşvet ve kaçakçılık olaylarının önlenmesi 
için alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı ce
vabı (7/776) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla talep ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

Haftalık bir gazetede, Kapıkule Gümrüğünde, ya
pılan operasyonlara ve alınan önlemlere karşı rüşvet 
ve kaçakçılık olaylarının- yeniden tırmanışa geçtiği be
lirtilmiş ve olaylar teyp bantlarınca saptanmıştır. Ay
rıca bu bantların Sayın Bakanca da dinlendiği aynı 
gazete tarafından ileri sürülmektedir. 

1. Sık sık gündeme gelen gümrüklerdeki ve özel
likle Kapıkule Gümrüğündeki rüşvet ve kaçakçılık 
olaylarının önlenmesi için Bakanlığınızca bugüne ka
dar alınan önlemler nelerdir? 

2. Görüntü Gazetesi tarafından saptanan ve ta
rafınıza iletilen bu yeni iddialar karşısında aldığınız 

2 1 , 1 , 1986 0 : 1 

önlemler nelerdir? Tarafınıza iletilen bantlarda ileri 
sürülen iddiaları soruşturdunuz mu? Sonuçlarını açık
lar mısınız? 

3. Gazetenin açıkladığı kişiler hakkında soruş
turma yapmak üzere Kapıkule'ye müfettiş gönderdi
niz mi? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 17.12.1985 

Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı: Güm-Kıy- lht : 3011358-157/33977 
KONU : Ek süre verilmesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ: 27.11.1985 gün ve 7/776-4874/18609 sa

yılı yazınız. 

Yazınızda, Adana Milletvekili Cüneyt Canver ta
rafından Bakanlığıma yöneltilen yazdı önergenin bir 
örneği ilişikte gönderildiği belirtilerek 20 gün içinde 
cevaplandırılması istenilmektedir. 

Söz konusu yazılı önergenin içinde bulunduğumuz 
yoğun bütçe çalışmaları nedeniyle süresi içinde cevap
landırılmasına imkân bulunmamaktadır. 

Bu nedenle, gereğinin yerine getirilebilmesi için 
ek süre verilmesini müsaadelerine arzederim. 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 10.1.1986 

Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı: Güm-Kıy- lht : 3011358/157-01397 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ: a) 27.11.1985 gün ve 7/776-4874/18609 

sayılı yazınız. 

b) 17.12.1985 gün ve 3011358/157-33977 sayılı 
yazımız. — 

Yazınız ekinde alınan ve Adana Milletvekili Cü
neyt Canver tarafından verilen yazık önergede soru
lan hususlara ilişkin cevapları içerir iki nüsha olarak 
hazırlanan yazımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arzederim. 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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T.C. 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı: Güm - Kıy - îht: 3011358/157 
Sn. Cüneyt CAlNVER 

Adana Milletvekili 
ÎLGl: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek

reterliğinin 27.11.1985 gün ve 7/776-4874/18609 sa
yılı yazısı ekinde alınan 22.11.1985 günlü yazılı öner
geniz. 

1. Bilindiği gibi maddesel çıkar içeren yolsuzluk 
türünün en yaygın ve bilinen biçimi rüşvettir. Kamu 
görevlilerinin bir takım maddesel çıkarlar karşılığı 
bunları sağlayan kişi yada kuruluşlara ayrıcalıklı bir 
kamu işlemi ile çıkar sağlamaları rüşvet olarak tanım
lanmaktadır. Yolsuz işlemin niteliği açısından iki tür 
rüşvetten söz edilebilir. Bunlardan biri kamu işlemi
ni çabuklaştırmaya yönelik ödemeleri içeren diğer bir 
deyişle kanunî düzenlemelere uygun bir kamu işle
mini süratlendirmek üzere, verilen ve alınan rüşvet
tir. İkincisi kanunî düzenlemelere uygun olmayan bir 
kamu işleminin yapılması için verilen ve alınan rüş
vettir. 

Çabuklaştırıcı işlem ve kanunî düzenlemelere uy
gun olmayan bir kamu işleminin yapılması farklı risk
ler taşımaktadır. Kanuna aykırı bir kamu işlemi sü
ratlendirilmiş bir kamu işlemine oranla daha ağır bir 
suç oluşturmaktadır. Bu yüzden kamu işleminin sürat-
lendirilmesi nedeniyle alınan rüşvetin daha çok görül
mesi büyük bir ihtimaldir. 

Söz konusu rüşvet türünün önlenmesi için güm
rük idaresindeki işlemlerin basitleştirilmesi ve hızlan
dırılması amaçlanmış ve bu konudaki çalışmalara der
hal başlanmıştır. 

Bu amaçla, bir ihbar veya şikayet olmadıkça yol
cuların beyanina göre işlem yapılması esası getirilmiş
tir. Bu sayede yolcu girişlerindeki formaliteler çok ba
site indirilmiş ve sürat sağlanmıştır. 

Yurt dışında çalışan vatandaşlarımız tarafından 
bedelsiz ithal yoluyle yurda en çok getirilen eşyalar 
maktu vergi listesine alınmıştır. Bu sayede vatandaş
larımızın kıymet araştırması nedeniyle aylarca ithal 
edemedikleri eşyalarını beraberlerinde ithal -etmeleri 
sağlanmıştır. 

Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın Gümrük 
Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarından Eşya almaları 
halinde bu eşyaların maktu vergileri «0» (sıfır) olarak 
belirlenmiştir. Bu sayede gümrük idarelerinin kapılar

daki iş yükü azaltılmış ve bu işlemler nedeniyle orta
ya çıkan yolsuzluklar ortadan kaldırılmış bulunmak
tadır. 

Medenî bir insanın günün modern ve Teknolojik 
gelişmelerine uygun ve sosyal yaşantısı gereği lüzum
lu olan eşyaları, zati eşya kavramı içerisinde mütalaa 
edilerek zati eşya listesi yeniden düzenlenmiştir. Bu 
liste daha basit daha anlaşılır şekilde kaleme alınarak 
gümrük idaresi ile yolcular arasındaki geçmişte çıkan 
ihtilaflar önlenmiştir. Yolculara yeni haklar tanınmış 
hediyelik eşya muafiyeti sınırı yükseltilmiştir. 

Bakanlığımca alınan ve yukarıda belirtilen tedbir
lerle gümrük kapılarında yolcuların beklemesi önlen
miş eşya ithaline hız kazandırılmıştır. Bu çalışmalar 
ve alınan tedbirlerle kamu işlemlerinin yavaş yürüme
si nedeniyle ortaya çıkan rüşvetin ortadan kaldırılma
sı amaçlanmıştır. Rüşveti doğuran nedenlerden bir ta
nesi de Kamu görevlilerinin yetersiz ücret almasıdır. 

Bu nedeni ortadan kaldırmak başka bir anlatım
la, gümrük idaresinde görevli memurlarının içinde 
bulundukları ekonomik ve buna bağlı olarak ortaya 
çıkan sosyal sıkıntılardan kurtarılarak etkin ve verim
li çalışmalarını sağlamak amacıyla öncelikle konut ih
tiyaçlarının karşılanması konusunda giderek artan 
sayıda lojman tahsisi bir politika olarak benimsen
miş ve uygulamaya konmuştur. Kapıkule'de görevli 
personelin 197'sine lojman tahsisi yapılmış bulunmak
tadır. Ayrıca bu yıl sonuna kadarda anılan yerde gö
revli personele tahsis edilmek üzere lojman alınacak
tır. 1986 yılı sonunda özellikle hudut kapılarındaki 
personelin lojman ihtiyacı tamamıyle karşılanmış ola
caktır. Halen Merkez ve Taşra'da görevli personele 
881 lojman tahsis edilmiş olup bunun 27 si Merkezde 
görevli personele kalanı ise taşrada görevli personele 
aittir. Ayrıca yıllardan beri çeşitli nedenlerle ihmal 
edilen gümrük personelinin özlük hakları verilmiştir. 

Özellikle ülke güvenliği açısından büyük önem ar-
zeden ve çok yoğun iş hacmi olan, Gümrük Kapı
ları başta olmak üzere yönetici durumunda bulunan 
personele bu güne kadar verilmemiş olan Gümrük 
Kanunu uygulamasından doğan fondan olmak üzere 
büyük boyutlu ek ödemeler sağlanmıştır. Böylelikle 
çok zor şartlarda görev yapan personelin özendiril
mesi sağlanmış olacaktır. 

Bu çalışmalar sonucu gümrük idaresinde görevli 
personelin kısmende olsa ücret yetersizliği ve dolayı-
sıyle rüşvet nedenlerinden bir tanesi ortadan kaldırıl
maya çalışılmıştır. 

Gümrük idaresine verilmiş bulunan görevlerin ye
rine getirilebilmesi için ana ve vazgeçilmez kaynak bu 
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idarede bulunan personeldir. Görevi yürütecek per
sonelin niteliği üretilen hizmetin kalitesin etkinliğini 
doğrudan etkileyen çok önemli bir faktördür. Geçmiş
te gümrük idaresine verilen görevleri yürütecek per
sonelin seçiminde atama ve yükselmesinde görevin ge
rekli kıldığı nitelikler ve liyakat esası dikkate alınma
mış, kişisel tercihler ağırlık kazanmış, imtihan yapıl
mamış, bunun sonucunda personel yönetimi altüst 
olmuş ve verimlilik ortadan kalkmıştır. 

Gümrükler ilgili kamu görevlerinde çalışanların 
belli görev yerlerinde çok uzun sürelerde bulunmala
rı doğdukları ve uzun süre yaşadıkları yerlerde görev 
yapmaları ilgili kanunların uygulanmasında gerekli 
etkinliği gösterememelerine neden olmuştur. 

Bu nedenle, Maliye ve Gümrük Bakanlığının Mer
kez ve Taşra kuruluşları kadrolarında görev yapan 
personelin atamalarında ve yer değiştirmelerinde hiz
met gereklerini ve önemini esas olarak belirli kuralla
ra bağlı, görevde verimliliği artırmak özellikle güm
rük kapıları gibi hassas ve önemli noktalarda görev 
yapacak kişileri en iyi şekilde seçebilmek amacıyla 
«Maliye ve Gümrük Bakanlığı Memurlarının Yer 
Değiştirme Suretiyle Atamalarına ilişkin yönetmelik 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Atama Yönetmeliği» 
düzenlenmiş ve yürürlüğe konulmuştur. 

Bu yönetmeliklerin yürürlüğe girmesiyle persone
lin atanması, yükselmesi belirli esaslara bağlanmış ve 
belirli görevlere getirilebilmesi için imtihan getirilmiş 
ve böylece kişisel tasarrufların ve görevlinin aynı yer
de emekliliğini doldurulmasının önüne geçilmiştir. 

Yapılan sınavlar sonucunda seçilen kişilerin önce
likle gümrük kapılarına ataması yapılmış ve halen de
vam etmektedir. 

Ayrıca Gümrük Mevzuatının mükelleflere duyu
rulması çalışmalarına önem verilmiş bu şekilde mü
kelleflerin bilinçlenmesi sağlanmıştır. 

Gümrükle ilgili mevzuatın günün koşullarına uydu
rulması işlemlerde sürat sağlanması ve kaçakçılığın 
önlenmesi yönünde çalışmalara başlanmış ilgili kuru
luşların görüşleri sağlanmış olup bu konudaki çalış
malar son aşamaya gelmiştir. 

Diğer taraftan kanunî düzenlenmelere uygun ol
mayan bir kamu işleminin yaptırılması amacıyla veri
len rüşvetin önüne geçilmesi için de gümrük idaresi 
içindeki denetime ayrı bir önem verilmektedir. 

Kaçakçılığın önlenmesine ilişkin olarak alınan ted
birler çeşitlidir. Kaçakçılık olaylarına bireysel, polisi
ye olaylar şeklinde bakmak ve tedbirleri de buna gö
re düzenlemek, yanlış seçilmiş bir mücadele yöntemi 
olacaktır. 
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Kaçakçılığa konu teşkil eden malların, fiziki du
rumları ne olursa olsun her ülkenin kaçakçılarının 
birleştiği ana nokta «aşırı kazanç» sağlamaktır. Aşın 
kârın olmadığı yerde kaçakçılık olaylarının yoğun
laşması sözkonusu değildir. 

Ülkenin ekonomik durumu ve geçmişte izlenen ge
nel ekonomik politika bu konuda ana nedeni oluş
turmaktadır. Ülke içinde üretilen malda mevcut mik
tar ve kalite yetersizlikleri anlamsız bazı kısıtlama ve 
yasaklar ile de körüklendiği takdirde çeşitli nedenlerle 
oluşan talebin Yurt dışından Yasa dışı yollarla kar
şılanması oranı artacaktır. 

öte yandan, kaçakçılığın nedenleri arasında; bazı 
bölgelerimizin ekonomik durumunu (doğu ve güney
doğu), Ülkemizin Coğrafi konumunu ve bazı komşu 
Ülkelerin Ülkemizdeki kaçakçılık olaylarında izledik
leri aleyhdeki tutum ve politikaları, mücadelede etkin 
unsurlar olan mevzuat, personel, araç, gereç ve mal
zemedeki yetersizlikleri de saymak gerekmektedir. 

Kaçakçılıkla mücadele ve bu olayların asgarî se
viyeye indirilmesi konusunda özellikle üç ana konu
da bazı önlemler alınmış yada alınmaktadır. 

a) Ekonomik Tedbirler: 
Dış ticaret ve kambiyo rejimimizde yapılan son 

derece önemli düzenlemelerin ve ithalat dahil birçok 
alanda kaldırılan kısıtlamalarını, kaçakçılıkla müca
dele konusunda olumlu gelişmeler yarattığı ve gide
rek bu konuda daha da başarılı sonuçlar alınacağı gö
rülmektedir. 

Yerli Sanayi'nin yeterli miktarda kaliteli ve ucuz 
mal üretebilir hale getirilmesi de başarı oranını artı
racaktır. 

b) Mevzuata Yönelik Tedbirler : 
İlgili mevzuatın karmaşık, anlaşılmaz, yoruma 

muhtaç, yetersiz ve bürokrasiyi artırıcı nitelikte ol
masının da kaçakçılık ve bundan doğan rüşvet olay
larını artırıcı önemli bir etken olduğu izlenmiştir. 

Bu nedenle, 1615 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili 
diğer Gümrük mevzuatı yeniden gözden geçirilmeye 
başlanmış, konu ile ilgili tüm Kamu ve Özel Kurum 
ve Kuruluşlarının bu mevzuatla ilgili görüşleri isten-

• mistir. 

Aynı bakış açısı ile 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi hakkındaki Kanun ile bazı Kaçakçılık fiil
leri hakkında özel hükümler getiren diğer yasaların 
da gözden geçirilmesinde, bu çalışmalar sırasında bü
tün Yurt çapında 50 000 nin üzerinde kaçakçılık da* -
vasinin görülmekte olduğu ve çoğunun da yıllardan 
beri devam ettiği hususlarının da gözönünde bulun-
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durularak özel bir yargılama sistemi getirilmesinde 
yarar görülmektedir. 

c) Personelle İlgili Tedbirler : 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkında

ki Kanun'un 3. Maddesinde belirtilen Kamu Görev
lilerinin bağlı oldukları kuruluşlar, kaçakçılıkla mü
cadelede görev alan kuruluşlardır. Bu durumda; 

— Gümrük, 
— Gümrük Muhafaza, 
— Tekel, 
— Emniyet, 
— Jandarma, (Sabit ve Seyyar) 
— Sahil Güvenlik Komutanlığı, 

— Hudut Koruma Görevi Yapan Piyade Birlik
leri, 

Teşkilatlarının bu kapsam içinde sayılması gerek
mektedir. 

Bu Teşkilatlardan görev yapacak personelin ise 
herşeyden önce çok iyi eğitim görmüş ve mevzuata 
vakıf seçilmiş kişilerden oluşması gerekmektedir. 

Bakanlığımın bu konuyla ilgili Teşkilatlarında gö
rev yapan personelin en iyi şekilde yetişerek, hizmet
te ve kaçakçılıkla mücadelede etkin bir duruma geti
rilmelerini teminen, eğitim ve yetiştirme kurslarına 
büyük bir ağırlık verilmiş, tüm bir yılı kapsayacak 
nitelikte çeşitli kurslar planlanarak uygulamaya konul
muştur. 

Bakanlığımızın izlediği kararlı tutum, 1985 yılı 
içinde semeresini vermiştir. Gerekli önlemler alınmış, 
personelimizin özlük hakları, yerleşme sorunları iyi-
leştirilmek suretiyle, 1,7 Milyar TL. karşılığı dövizi 
ele geçirmeleri gibi bugüne kadar görülmemiş, geniş 
boyutlu operasyonların gerçekleştirilmesine imkan ya
ratılmıştır. Bununla da yetinilmemiştir; önemli kapı 
ve limanlara Dünya Bankası kanalıyla satın alınmak 
üzere TIR ve konteynırları açmadan röntgen cihaz
ları ile kontrol etmek için gerekli hazırlıklar tamam
lanmıştır. Öte yandan, kısa süre içinde Bakanlar Ku
ruluna sunulmak üzere mevcut gümrük ve kaçakçılık 
mevzuatında değişiklik çalışmalarımız da yasal yollar
la kaçakçılığı önleyici yeniliklere yer verilmiştir. Ha
berleşme ağı, faks, teleks ve telsiz telefon gibi tüm 
imkanlarla donatılarak, birimler arasında kaçakçılığı 
önleme konusunda seri koordinasyon sağlanmıştır. 

Eğitim programları uygulanmış, kaçakçılığa kar
şı özel timler kurularak, hassas noktalarda görevlen
dirilmiştir. Kaçak eşyaların tutarı 1984'de 4 Milyar 
TL. iken, 1985'de 2,8 Milyar düşmüştür. 1984 için
de, 17 500 olan kaçakçılık davalarına konu olaylar, 

izlenen ekonomik politika ve alınan tedbirlere para
lel olarak, 10 bine kadar düşmüştür. 

2. «Görüntü» adını taşıyan haftalık Gazete'nin 
Kapıkule sınır kapısı ile ilgili bazı iddiaları içeren 
1 8 - 2 4 Kasım 1985 tarih ve 24 sayılı nüshasında çı
kan haberle ilgili «bant» tarafımdan 01.11.1985 gü
nü dinlenmiş ve olay aynı gün polise intikal (ettirilmiş
tir. Polisin bu safhada birşey yapamayacağını beyan 
etmesi üzerine Bakanlığım Müfettişleri kanalıyla olay 
02.11.1985 günü (Neşrinden 16 gün önce) Savcılığa in
tikal ettirilmiştir. 

3. Gazetedeki iddiaların idari Yönünü incelet
mek üzere iki Bakanlık Müfettişi de haberin yapımın
dan 2 hafta önce tarafımdan görevlendirilmiş olup, 
tahkikat halen devam etmektedir. 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

3. — Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar'ın, 
1985 yılında tahsili öngörülen vergi ve fon gelirlerine 
ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/778) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye ve Gümrük 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
emirlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
A. Mazhar Haznedar 

Ordu 
Soru 1. Çeşitli vergi, resim ve harç ismi altında 

yapılacak tahsilatın 1985 yılı sonuna kadar kaç liraya 
baliğ olacağı tahmin olunmaktadır? 

<!Bu tahsilattan ayrılan çeşitli paylar dahil) 
Soru 2. Bu tahsilatın genel bütçe vergi gelirleri 

dışında kalan bölümü ne kadardır? 
Soru 3. Vergi, resim ve harç dışındaki çeşitli 

isim altında 1985 yılı sonuna kadar tahsil edilecek 
fonlar hangileridir ve tutarları ayrı ayrı ne kadar 
olacaktır? 

T,C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 13 . 1 , 1986 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Gel : Güm : 2242321 - 336 - 02452 

Konu : Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28 Kasım 1985 tarih ve 7/778-4882/18665 

sayılı yazınız. 
Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar tarafın

dan verilen yazılı soru önergesinde yeralan sorulara 
sırasıyla cevabımız aşağıdadır: 
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Cevap 1. 1985 yılı toplam vergi gelirleri tahsi
lat tahmini, 4. 169 Milyar TL., toplam tahsilat tah
mininden mahallî idarelere verilecek pay 474 Milyar 
TL., 1985 yılı Genel Bütçe gelirleri tahsilat tahmini 
3 695 Milyar TL. dır. 

Ceap 2. Bu tahsilatın Genel Bütçe vergi gelirleri 
dışında kalan kısmı; muhtelif fonlara aktarılan mik
tarlar hariç, mahallî idarelere verilen 474 milyar TL.' 
den ibarettir. 

Cevap 3. Genel Bütçe gelirleri içinde yeralan 
ancak vergi gelirlerinden ayrı olarak izlenen fon 
gelirleri ile bu fonlardan 1985 yılında tahsil edileceği 
tahmin olunan gelirler: 

Akaryakıt istikrar Fonundan Hazineye aktarılacağı 
tahmin edilen miktar 4 500 Milyon TL.'dir. 

Merkez Bankası 34 No. lu Nato Hesabından Ha
zineye yatırılacağı tahmin edilen miktar 300 Milyon 
TL.'dir. 

Tarımsal İhracat Fonuridan tahmin edilen tahsi
lat 200 Milyon TL.'dir. 

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunun 30.11.1985 
tarihi itibariyle gerçekleşen tahsilatı 188 245 Milyon 
TL.'dir. Bu fonun 31.12.1983 tarihi itibariyle tahsi
latının 198 000 Milyon TL. olması beklenmektedir. 

20 sayılı Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyet
leri Düzenleme Fonunun 30.11.1985 tarihi itibariyle 
gerçekleşen tahsilatı 65 583 Milyon TL.'dir. Bu fo
nun 31.12.1985 tarihi itibariyle tahsilatının 68 000 
Milyon TL.'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük 
Bakanı 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından üniver
siteler aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu' 
nun yazılı cevabı (7/797) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Fakültesini ders yada işten çıkarma ne

deniyle dava eden öğrenci ve öğretim üyesi sayılarını 
üniversiteler (ve fakülteleri) itibariyle bildirilmesini, 
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Soru 2. Bu öğrenci ve öğretim üyelerinden aç
tıkları davaları kazananlar var mıdır? 

Soru 3. Kazananlara tazminat ödenmişse kimlere 
ne kadar para ödenmiştir?. 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 21 . 1 . 1986 

Spor Bakanlığı 
Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı 

Sayı : Üniv. 86-266/1790 

Konu : Erzurum Milletvekil Hilmi Nalbantoğlu' 
nun soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan

lığının 6.1.1986 tarih ve 7 797/5042/19437 sayılı yazısı. 
b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.1.1986 

tarih ve H-M-06-07-003-76-802 sayılı yazısı. 

îlgi (a) yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal 
eden Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
öğretim Üyeleri ve öğrenciler tarafından üniversi
teler aleyhine açılan davalara ilişkin yazılı soru öner
gesi hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 
alınan ilgi (b) cevabın bir örneği ilişikte sunulmuş
tur. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı 

T C . 
Yükseköğretim (Kurulu 17.1.1986 

Başkanlığı 
Sayı : H-M-06-07-003-76-8Ö2 

Konu : Hilmi 'Nalbantoğlu'nun 
soru önergesi hakkında. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 
(Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ : 13 Ocak 1986 tarih ve ÜNİV-'86-266 sayılı 
yazınız. 

İlgi yazınızda, Türkiye Tüyük Millet Meclisi Baş
kanlığının 6.1.1986 tarih ve 7/797-5042/19437 sayılı 
yazısı ekinde Bakanlığınıza intikal eden Erzurum Mil
letvekili Hilmi Nallbantoğlu'nun öğretim üyeleri ve 
öğrenciler tarafından üniversiteler aleyhine açılan da
valara ilişkin yazılı soru önergesinin bir fotokopisi
nin gönderildiği belirtilerek söz konusu önerge hak-
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kındaki cevabımızın Meclis içtüzüğünün 96 ncı mad
desine göre hazırlanması ve 17.1.1986 tarihine kadar 
Bakanlığınıza ulaştırılması istenmektedir. 

Erzurum Milletvekili 'Hilmi 'Nalıbantoğlu'nun öğ
retim üyeleri ve öğrenciler taralmdan üniversiteler 
aleyhine açılan davalara ilişkin yazılı sioru önerge
sindeki sorular, tüm üniversitelerimize aynen iletil
miş ve alınan cevaplar liste halinde ekte sunulmuş
tur. 

Listede görüldüğü üzere 27 üniversitede ders se-
ıbdbiyle dava açan öğrenci sayısı 1315, öğretim üye
si sayısı 50 olup, bunlardan 162 öğrenci ile 8 öğretim 
üyesi açtıkları davaları kazanmış 'bulunmaktadırlar. 
Bu davalar sebebiyle üniversitelerimizce ödenen fbir 
tazminat (bulunmamaktadır. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
'Başkan Adına 
Tahsin özgüç 
ıBaşkanvekili 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Üniversiteler 

Ankara Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
'Boğaziçi Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Ege Üiniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 

İstan'bul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Karadeniz Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Mimar 'Sinan Üniversitesi 
19 (Mayıs Üniversitesi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Trakya üiniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Yıldız Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Dava açan 
öğrenci sayısı 

60 
2 

10 
2Ö8 

18 
6 

10 
57 

153 
17 
8 
6 

378 
68 
6 

69 
29 
1« 
22 

1' 
64 

8 
20 
16 
55 
6 

Dava açan 
öğretim üyesi 

6 
— 

--

— 
İ 
1 
1 
9 

— 
— 
9 

__. 
— 

— 
— 
__ 

4 
— 
4 
8 

— 
— 

4 
3 

Davayı kazanılmış sayısı 
Öğrenci öğretim üyesi 

4 

30 
3 

16 
n 

• 1 ! 

3 
34 

3 
1! 

13 
1 
3 

11 
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5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, General Dynamics Firması ile imzalanan sözleş
meye ilişkin sorusu ve Milli Savunma Bakanı Zeki 
Yavuztürk'ün yazılı cevabı (7/799) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı tara

fından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. General Dynamics Firması ile imzala

nan F-16 uçaklarının yapımını da içeren sözleşme
nin bir suretinin gönderilmesi mümkün müdür? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 17.1.1986 

Kanun : 1986/31-Sİ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Cevabi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İUG1 : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliğinin 6 Ocak 1986 tarih ve Kanunlar ve Ka-

ı ı m 

rarlar Genel Müdürlüğü 7/799-5044/19439 sayılı ya
zısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun ilgi yazı ile gönderilen, General Dynamics Fir
ması ile imzalanan F-16 uçaklarının yapımını da içe
ren sözleşmenin bir suretinin gönderilmesinin müm
kün olup olmadığı konusundaki yazılı soru önergesi 
incelendi. 

'Konunun askerî önemine binaen, General Dyna
mics Firması ile imzalanan bahis konusu sözleşme 
suretinin kendisine verilmesi mümkün görülememiş
tir. 

Ancak Sayın Hilmi Nalbantbğlu'nun Bakanlığı
mıza teşrif etmesi halinde tarafımdan kendisine ge
rekli bilgilerin verilebileceğini bilgilerine arz ede
rim. 

Zeki Yavuztürk' 
Millî Savunma Bakanı 

• • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

62 NCt BIRLESİİM 

21 . 1 . 1986 Şah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUMLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMAĞINA DAJR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - incirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği ıi<Mia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

2. — İçel MHletVekfiM Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Barbakandan sözlü 
soru önergemi (6/507) <1) 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere 'ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

4. — Aydın Milletvekili Brtuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/509) (1) 

5. — İçel 'Milletvekili 'Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak AJB.D.1 işadamlarının 
can ve mal güvenlMeTiirti sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/51.1) (1) 

i6. — İçel MiMetvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ibazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yattırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/513) (1) 

7. — Sinop Milletvekilli Halit ıBanş Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

8. — Adana 'Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Haıtay doğumlu vaıtandaşları-
ımıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

9. — İçel 'Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine iüşkfin' 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

110. — İçel Miletvekii Durmuş Fikri 'Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Miiî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya (ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

11. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithali edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve K.öyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

V2. — Katoaimanttnaraş Miflletivelkiii Mehmet Turan 
Bayezjitiin, Kahramanfmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

.13. — Haıtay Miletvekili Abdurrahman Demir-
taş'ın, zeytin sineği üle mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişjerî Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 

14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara 'ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

15. — Adana Müervefciii Cüneyt Canverlin, İs
tanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya uş
kun İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

16. — EsMşehir Miletvekili Mehmet Nuri Üzei* 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so-> 
rüya çevrilmiştir. 

(Devamı arkada) 



bancı yayın ajanslarına poliMk demeç verildiği iddi
asına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (J6/544) 
(D 

17. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nm, Şan
lıurfa Mi 'köylerinle götürülecek olan hizmetlere îliş-
tkin Tanım1 Orman ve Köyişlerİ Balkanından sözlfü soru 
önergesi (6/532) 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, fısllianlbul Vakıflar İdaresine aÜt arazi ve arsalara 
iişikıin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/547) 
d) 

19. -— Edirne Miilletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1983 yıllarında ithalata uygulanan gümrük' 
vergisi ımıııaf'iyfltüne ilişkin Maliye ve Güimrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/553) (il) 

20. — Uşalk Milletvekili Yusuf Demircin, bazı 
ürünlerin 1974 - 1985 yıllarındaki taban fiyatlarına 
fli-şikin Başbakandan Sözlü soru önergesi (6/540) 

21. — Mardin Milletvekilli Kenan Nuri Nehrozoğ-
hı'nun, Mardin İlindeki örnek tanım çiftliği arazisine 
ifcişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/541) 

22. — Erzurum Milletvekili HilDmi Nalbantoğlu' 
nun, basın mensupların'a sosyal güvencelerine ilişkin 
Devlet IBa'kanından sözlü soru önergesi (6/542) 

23. — Adarta Milletvekili Coşkun Bayram'ın, la
iklik ve Atatürk aleyhtarlarının faaMyetlerine ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/546) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMIİ&YDNLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Konya 'Milletvekilli Salbrî Irmak'm, 15 Tem

muz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
nun 25.2,1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 

3073 Sayılı Kanumarla Değişik 22 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tekifi ve Adalet ve 
İçişleri tomisyonları raporları (2/236) (İS. Sayısı : 
383) (Dağıtıma tarihi : 5.12.1985) 

2. — 1136 (Sayılı Alvukiatlılk Kanununda Degüşiıklik 
Y'apıllmasına Dair Kanun Tasarısı, Trabzon MÜHet-
veikiıli Osiman Bahadır'ın 19.3.1969 Tarih ve İH36 Sa
yılı Avuka'Chk Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve 1'2 ndi 'Maddesinin Birinci Fıkrasına 
(h) Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Nevşehir 
Milletvekilli Ali Balbaoğlu ve 2 Arkadaşının 1136 Sayı
lı Avukatlık Kanununun Geçidi 17 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/728, 2/206, 2/277) (S. Sayı
sı : 393) (Dağıtma tarihi: 13.1.1986) 

3. — Sakarya Miüieitivdkıli Nihat Akpak ve izmir 
Millet vekili Süha Tanık'm Sinema ve Video Kanu
nu Teklifi ile İçel Milletvekilli Edip özgençln Türk 
(Sinema Kanunu Teklifi ve Adalet, Bayındırlık, 
tımar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Büttçe komis
yonları raporları (2/177, 2/21'6) <JS. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 14.1.1986) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti (Hükümeti ile »Kana
da Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçı 
Maksatılaıiia Kullanılması Alanında İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret? 
Dışişleri; komisyonları raporları (1/717) -(S. Sayısı : 
392) (Dağıtıma tarihi : 15.1.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi İşleri gösterir. 

. . . > - . . >m< ..<.... 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 383 
Konya Milletvekili Sabri Irmak'm, 15 Temmuz 1950 Tarihli ve 
5682 Sayılı Pasaport Kanununun 2 5 . 2 . 1981 Tarih ve 2418, 
7 . 1 1 . 1 9 8 4 Tarih ve 3073 Sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 

İçişleri Komisyonları Raporları (2/236) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5682 sayılı Pasaport Kanununun 2418 ve 3073 sayıh Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederimi. 
Sabri Irmak 

Konya Milletvekili 

O E R K Ç E 

5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesi Türk vatandaşlarının yurit dışına çıkıma hakkının hangi 
hallerde kısıtlanacağını 'belirleyen maddedir. Bu maddeye göre : 

1. Genel emniyet nezaretinde 'bulunanlara, 
2. Yalbancı ülkelere gitmeleri maihkemece yasaklananlara, 

3. Memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahsur 'bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tes
pit edilenlere, 

4. Vergi borcu olduğu pasaport; vermeğe yetkili makamlara Ibildirilenlere, 

A Y R I C A : 
a) Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı. Kanun ile Anayasanın 153 üncü Maddesinde 

sayılan Devrim Kanunlarına aykırı hareket etmek suçlarından, 
lb) TOK, nın ikinci kita'bının birinci babında yazılı Devletin şahsiyetine karşı dşlenen suçlardan, 
c) TCK.'nın ikinci kitabının 8 inci babının üçüncü faslında yazılı fuhşiyata tahrik suçlarından, 
d) TCK.'nın 179, 180, 188, 201, 236, 264, 313, 315, 384, 385, 387, 388, 390, 391, 392, 403, 404, 405 

ve 406 nçı maddelerinde yazılı suçlardan, 
e) 6136 sayıh Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunun silah ve mermi kaçakçılığına ilişkin 

hükümlerine aykırı hareket etmek suçlarından, 
tf) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 'kötüye kullanma, hileli iflas 

gibi yüz'kızartıcı suçlardan, 
g) Yukarda sayılanlar dışında ağır hapis cezasını gerektirendiğer suçlardan, 
h) 1475 sayılı İş Kanununun 105 inci maddesine giren îş ve İşçi Bulmaya ilişkim suçlardan, 

!i) Siyasî ve 'ideolojik amaçla işjlenen TCK.'nın 516 nci <TakJbi şikayette bağlı fıkrası hariç) 517, 536 
ve 537 nci maddelerinde yazılı suçlardan, 

Sanık bulunanlara haklarında bu suçları nedeniyle verilecek takipsizlik, beraat veya düşme kafadarı kesin
leşinceye kadar mahkûm olanlara da infazı gereken mahkûmiyetleri tamamlanıncaya kadar pasaport veya se
yahat vesikası verilmez. 

Yine bu maddenin ikinci fıkrasına göre: 
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Yurt dışında kalmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu tespit edilenlerin süreleri dolan 
pasaportları yenilenmez. 

Görülüyor 'ki, Türk vatandaşlarının yurt dışına çıkabilmeleri için bu madde kapsamında olmamaları ge
rekir. Demekki, gerekli görelim veya görmeyelim, ülkemizin durumu ve karşılaştığı sorunlar itibariyle temel 
haklanın en 'önemlilerinden biri olan seyahat özgürlüğü kısıtlanabilir. 

Ancak, ıgerek vatandaşlarımızın temel hakları, gerekse tüm dünya kamuoyu karşısında hukukun anailkele-
rtfne aykırı bir şekilde kısıtlama olmamalıdır. Bununda bir tek yolu vardır inancındayım. O da kısıtlamaların 
sadece yargı kararıyla olmasıdır. Bu şekilde, temel haklardan birisi olan seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasının, 
kamu vicdanında bırakacağı izler daha hafif olacaktır, 

Şimdi Pasaport Kanununun 22 nci maddesi incelendiğinde; 
1. Maddenin (1) No.lu bendindeki «Genel Güvenlik Gözetimi» Asıl cezaya ilave olarak belli suçlar ba

kımından mahkeme kararıyla verildiğinde kuşku yoktur. 
2. ıKeza maddenin ikinci bendinde de doğrudan doğruya kısıtlamanın mahkeme kararıyla verildiği (be

lirtilmektedir. 
3. ı(4) No.lu fıkradaki vergi borcu dolayısıyla kısıtlama ise adlî değil idarî (bir işlem sonucunda olduğun

dan; 'borcun yok olduğunun veya ödendiğinin ortaya çıkması halinde, kısitlama söz konusu olmayacaktır. 
4. Ancak (3) No.lu benitlte sözü edilen ve İçişleri Bakanlığunca tespit edilecek «Genel Güvenlik bakımın

dan rnahsur»un kıstasının ne olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Bunun dayanağının mahkeme ka
rarı olmadığı açıktır. Gerek «Genel Güvenlik bakımından mahsurun ve gerekse bunun tespit biçiminin Ana
yasanın seyahat özgürlüğü ile ilgili 43 üncü ve 23 üncü maddelerinde ıgetirilen hükümlere aykırı bulunduğu 
açıktır. Zira vatandaşın yurt dışına çıkması hürriyetinin ancak bir ceza soruşturması veya kovuşturmasına bağlı 
olarak ve kanunla sınırlanacağı Anayasada belirtilmiş olmasına rağmen, bu maddede İçişleri Bakanlığının 
hangi kıstaslara dayanarak uygulayacağı belli olmayan idarî takdiri sonucu söz konusu hürriyet kısıttlanmış ol
maktadır. 

Amlan 22 nci maddenin a ve i bentleri arasında sa yılan durumlarda da bu kişiler hakkında anılan bentler
de gösterilen suçlardan «soruşturma açılmış olması hali» kısıtfilama için yeterli görülmekte ve bunun en azından 
Savcı tarafından verilecek takipsizlik veya düşme kararlarının kesinleşmesine kadar hüküm ifade edeceği ön
görülmektedir. Oysa ki, böyle bir suçtan sanık olan kimse hakkında nasıl ki, tedbir niteliğinde mahkemeden 
tutuklama veya arama kararları alınabilmekte ise, tutuklanmasına gerek bulunmayan sanıkların yurt dışına çık
malarında da bir mahsur mütalaa edildiği ahvalde, yine mahkemeden «yurt dışına çıkmasının yasaklanmasına» 
ilişkin bir karar da alınaibiılıme'lid'ir. Böyle 'bir yasaklama bağımsız yargı organlarınca verildbüeceğinden, demok
rasi ve hukuk devleti ilkelerine uygun düşecektir. 

Ayrıca, bu tür suçlan işleyen bir kişi hakkında dava açılmış ise, mahkemece gerek görülmemesi halinde de 
«bu davaların sonucunun beklenmesi» ve ondan sonra beraat eden kişiye pasaport verilmesi halinin de yine 
Anayasanın ilgili maddesine aykırı bulunduğunda da kuşku yoktur. 

Mahkeme yargılamakta olduğu sanık hakkındaj istenmesi halinde her zaman böyle bir karar verebilir. 
örneğin, mahkemenin yurt dışına çıkmasında sakınca görmediğini bildirdiği bir sanik hakkında 22 nci mad
deye göre, yine yargılamanın sonucu beklenecek ve şayet beraat kararı verilip bu karar kesinleşmiş ise pa
saport verilebilecektir. Bunun mahkemelerin yargılama fonksiyonları ve kararları niteliğft ile çeliştiği ortaya 
çıkmaktadır. 

Bu bakımdan, Anayasanın 13 üncü ve 23 üncü maddelerinde belirtilen sebeplerle kişinin yurt dışına çık
masının yasaklanmasını, ülkenin ekonomik durumu ve kişinlin askerlik hizmeti dışında, hangi sebeple olursa 
olsun «mahkeme kararına» dayandırmak, «Adalet Mülkün Temelidir» kuralına dayalı ve kişi hak ve hürriyet
lerinin güvencesi olarak, hukuk devleti ve demokrasi kavramına uygun olacaktır, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 383) 
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KONYA MÜUMTVEMLÎ SABRÎ IRMAK'IN TEKLİFİ' 

15 Temmuz 1950 TarihB ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 
3073 Sayın Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinnı DeğişucMmesine Dak Kaıum TekHfİ 

MADDE 1 — 5682 sayii Pasaport Kanununun 2418 ve 3073 sayılı (kanunlarla değişik 22 nci maddesi 
aşağıdaki sekide d^giştirlitaiştir, 

Madde 22. — Genel emniyet nezaretinde bulunanlara, vergi borcu olduğu ilgili vergi dalirelerince bildiri-
lentare ve ayraca; 

a) Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında 5816 sayılı Kanun l e Anayasanın 153 ündü; maddesinde sa
ydam Devrim KanuniarMia aykırı hareket etmek suçlarından, 

b) Türk: Ceza Kanununun liiklinci kitabının birinci baibroda yazılı Devtetliın şahsiyetine karşı işlenen suç-
flardan, 

c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabımın sekizinci balbımm üçüncü faslında yaziı fuhşjiyata tahrik suç
larından, 

d) Tümk Ceza Kanununun 179, 180, 188, 201, 236, 264, 313, 314, 315, 384, 385, 387, 388, 390, 391, 392, 
403, 404, 405 ve 406 nci maddeleriimde yazılı suçlardan, 

e) 6136 sayılı Ateşi Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun silah ve mermi kaçakçı
lığınla liişjkin hükümlerine aykırı hareket etmek suolann!dan« 

f) Zammet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kö#ye kullanma, hileli if-
las^gi^ yüz kıza^cı suçlardan, 

g) Yukarıda sayılanlar dışında ağır hapis cezasını gerefcttiıren diğer suıclardan, 
h) Siyâsî veya ideolojik amaçlarla işlenen Türk Ceza Kanununun 516 (Takibi şikâyete bağlı fıkrası 

hariç), 517, 536 ve 537 nci maddelerinde vazıh surfarda», 
Halklarında ıbir ceza Ikovu^turmasına geçilip, bu nedenle mahkemelerce yabana mem$Bfc«&eie gidmelerKân 

yasaklanmasına karar verilenlere pasaport verilmez. 
Bu suçlar sebebiyle yıapıilıan ceza kovuşturmasında, mahkemece verien yalbancı memleketlere gitmenin ya

saklanması kararı geri alınmadıkça veya takipsizlik, düşme veya beraat kararına bağlanmadıkça mahkûm olan
lara da infazı gereken mahkûmiyet kararı tamamlanıncaya kadar pasaport verilmez. 

Yurt djşına çıkmış kişilerin, yurt dışında kalmalarında yine bu sebeplere bağılı olarak mahzur bulun
duğu mahkeme kararı lifle belirtildiği ahvalde, bunların süreleri dolan pasaporttan yenilenmez. Bunlara sade
ce Türkiye'ye dönmeleri için seyahat vesikası verilir. 

Pasaport veya pasaport yenine geçen vesikaları kaybedenlerden bunları hakh ıbir sebebe dayandıramayan-
larîa bulundukları Ülkeden sınır dışı edilmiş olanlara bu ülkelerden çılkanhş nedenleri göz önünde tutularak 
pasaport veya yurt dışına çıkış içki vesika veriSmeyebiir. Bu konudaki işlemler bakımından yargı yoluna 
başvurulabilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 383) 
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Adalet Komisyonunun Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Addet Komisyonu 19 . 11 . 1985 
Esas No. : 2/236 

Karar No6 i 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Konya Mffietvefcilıi Salbmi Irmak'un; 15 Temmuz 1950 tarihi ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 25.2.1981 
tarih ve 2418, 7.11.1984 tarih ye 3073 sayılı kanunlarla Değişik 22 neti Maddesinin Değlş'tMlnıesine Dair 
Kanun Tekifi, İçişleri ve'Adalet Bakanlığa temsilcileri i e teklif saMbinin de katıltaıasıyJıa Komisyonumuzca 
incelenip görüşüldü. 

Anayasanın «yerleşme ve seyahat hürriyeti» başlığını taşıyan 23 üncü maddesine göre; 
Herkes, yerleşmıe ve seyahat hürriyetine sahiptir. 
Yerleşme hürriyeti, suç 'işlenmesiinl önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıkh ve düzenM 

kenlüeşmeyi gerçekleştirmek ve kamu malarını korarnak; 
Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ive suç lişlenmeslini önlemek; 
Amaçlarıyla kanunla sanaırlanabliır. 
Yine Anayasanın «Temel hak ve hürriyetlerin sınıflanması:» başlığını taşıyan 13 üncü maddesiine göre; 
Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cum

huriyetin, mıilM güvenlıiıği% kamu düzeninin, genel asayiişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın 
korunması amacı liıle ve aynca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özeli sebeplerle, Anayasanın sözüne 
ve ruhuma uygun otamak kanunla aınırlanalbıildr. 

Oörülüyorki Anayasanın 13 ve 23 üncü maddele ıin/de suç işlenmesini önlemek, miiliî güvenliğin, kamu 
düzeninin ve genel asayişin korunmasını sağlamak amacıyla ve kanunla seyahat hürriyetimin kısıdanalbileceği 
açıkça ifade edilmektedir. 

5682 sayılı Pasaport Kanunu yurt dışı seyahatlerle ilgili Temel Kanunlarımızdan biridir. 

Bu Kanunun 7 nci maddesine göre, yurt dışına çıkmaları mahzurlu görülenlerden, vergiden borçlu 
olanların, Adliyece ve Askerlikçe ilişiği bulunanların 'isim ve hüviyetleri iıigii daireler tarafından Polis ma
kamlarına bildirilir ive tou gibilerin yurt dışına çıkmalarına mani olunur. 

Pasaport Kanununun 22 nci maddesiine göre de, genel emniyet nezaretinde bulunanlara, yabancı mem
leketlere gitmeleri mahkemelerce yasaklananlara, memleketten ayrı'lmalıarında genel güvenlik bakımından mah
zur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere, vergi 'borcu olduğu pasaport vermeğe yetkili makam
lara bMirileniere ve ayrıca bu maddede yazılı ısuçlardan sanık bulunanlara pasaport veya seyahat vesikası 
verilmez. 

İçişleri Bakanlığınca pasaport verilmemesi, Anayasanın 13 ve 23 üncü maddeleri ile Pasaport Kanunu^ 
nun 22 nci maddesinde belirtilen suç işlenmesini önlemek, ımMî güvenliğin, Kamu düzeninin ve genel asa
yişin korunmasını sağlamak 'amacına matuf olup, bu maksada genel güvenlik (bakımından «Memleketten 
ayrılmalarında mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere» pasaport verilmemektedir. 

Nliltefcim 'Demokratik Baltı Ülkelerinde de benzeri hükümlere rastlanmaktadır. 

4 Mart 1952 tarihli Federal Almanya Pasaport Kanununun 7 nci maddesi (a) fıkrasına göre, pasaport 
talebinde bulunan kişi, pasaport sahibi olarak Federal Almanya'nın iç veya dış güvenliğini veya diğer önemli 
hususlarını tehlikeye sokarsa pasaport verilmesi reddedilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 383) 
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21 Kasım 1967 tarih ve 1185 sayılı İtalya Pasaport Kanununun 3/C maddesine göre, 27 Aralık 1956 tarih 
ve. 1423 sayılı Kanunun 3 üncü ve müteakip maddeleri gereğince veya önceden alınması icap eden emniyet 
tedbirleri muvacehesinde şahsi hürriyetleri tahdit edilmiş olan kimselere pasaport verilmez. 

Gerek Anayasanın ilgili maddeleri ve gerekse pasaport Kanununun 22 neti maddesinde belirtilen ve üze
rinde düruHan hususlar suçların önlenmesi için alınması lazım gelen tedbirleri ifade etmektedir. Yani zalbıta-i 
mania tedbirleridir, idarî tasarruftur. Bu itibarla 'idarî tasarruflar için Adlî Makamlardan karar talebinde 
bulunulması bahis konusu olmaması gerekir. 

Yukarıda açıklanan sebeplerle, yurdun emniyet ve asayişinin sağlanmasında sorumdu olan İçişleri Bakan
lığının, Anayasanın 13 ve 23 üncü maddelerine uygun olarak, Pasaport Kanununun 22 nci maddesine göre 
suç imlenmesini önlemek ve genel güvenlik bakımından yurt dışına çıkması: mahzurlu görülenlere pasaport 
vermemesi Anayasaya ve diğer 'Demokratik Ülkelerin uygulamalarına uygundur. 

Kanun teklifli, yukarda arz olunan nedenlerle Komisyonumuzca olumlu bulunamamış ve maddelerine 
geçilmeden reddedilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. . 

Raporumuz İçişleri Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye. 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
ihsan Nuri 7 

Ordu 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

îçel 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

>pkaya 

Üye 
İbrahim Tasdemir 

Ağrı -, 
Maddelere geçilmesii gerektiği 
görüşünde olduğumdan karara 

muhalifim 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 
Tümünün kabulü le maddelerine 
geçilmesi görüşünde olduğumdan 

karara muhalfim 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun ' ', ,' ' 
Maddelere geçilmesi görüşünde 

ve karara karşıyım 
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İçişleri Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 28.11.1985 
Esas No. : 2/236 

Karar No. : 6 

TÜRKİYE ©ÜYÜK! MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Konya Milletvekili Sabri Imaak'aı 15 Temmuz 1950.tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 25.2,1981 
tarife-.ve 2418, 7.11.1984 tarih ve 3073 sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun teklifi ve gerekçesi, konuya ilişkin Adalet Komisyonu raporu, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılma
ları ile komisoynumuaca incelenip görüşülmüştür. 

Teklifte, 5Ö82 sayılı ıPasaport Kanununun Değişik 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasındaki «memleketten 
ayrılmasında genel 'güvenlik 'bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere» pasa
port veya pasaport yerine 'geçerli belge verilmemesine dair hükmün Anayasanın seyahat hürriyetiyle i'İgili 
maddelerine aykırtlığı Ibdirtiierek değiştirilmesi öngörülmektedir. 

Anayasanın «Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması» ile iligilll 13 üncü maddesi; «Temel hak ve hür
riyetler Devletin ilkesi ve milletiyle 'bölünmez bütünlüğünün, mUit egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güven
liğin, kanm düzeninto, genel 'asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile 
ve ayrıca Anayasanın IgML maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun 
olarak Kanunla sımrlanaiblir.» hükmünü ihtiva etmektedir. 

Anayasanın 23 üncü maddesinde ise; seyahat hürri yetinin suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve 
suç işlenmesini önlemek amacıyla kanunla sınırlanacağını, yurt dışına çıkma hürriyetinin tikemin ekonomik 
durumu, vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle .tahdit edilebileceğini ön
görmek suretiyle 13 üncü maddede belirtilen özel1 sınırlama sebepleri gösterimektedir. 

'Pasaport! Kanununun değişik 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasında belitrilen «Genel Güvenlik» hükmü
nün Anayasanın 13 üncü maddesinde belirtilen kavramlardan ayrı mütalaa edilmesi mümkün bulunma
maktadır. 

Kanunda öngörülen foü hüküm, çeşMi sebeplerle memleketimizin genel güvenliği aHeyhine faaliyet gös
teren teşkilatlara bağlı bulunanl'ara veya bu gilbi faaliyetleri yönetıCiği tespit olunup adalete sevkedilebilmek 
için haklarında yeterli delil ve belge elde edilemeyenler hakkında uygulanmaktadır. 

Kaldı ki, Anayasanın 125 inci maddesine göre idarenin her töürlü eylem ve işlemlerine karsı yargı yolu 
açık tutuOmuş ve bu hüküm gereğince İçişleri Bakanlığına verilen yetki yargı denetimi ile sınırlandırılmış
tır. 

Bu sebeplerle, Kanunda geçen söz konusu hükmün aynen muhafaza edilmesi uygun olacaktır. 
Diğer taraftan, adıgeçen hükmün Anayasaya aykırıiığıyla ilgili olarak açılan iptal davası sonunda mah

kemece hükmün Anayasaya uygunluğuna karar verilmiştir. 

Kanun teklifi ile 56182 saydı Kanunun 22 nci maddesindeki İş Kanununun 105 inci maddesi kapsamına 
giren iş ve işçi bulmaya dair suçlar ile ilgili (h) bendi kaçırılmakta ve diğer bentler sonuna «haklarında 
bir ceza kovuşturmasına geçilip bu sebeple mahkemelerce yabancı memleketlere gitmelerinin yasaklanması
na karar verilenlere pasaport verilmez» hükmü getirilmek istenmekte ayrıca, «bu suçlar sebebiyle yapılan 
ceza kovuşturmasında mahkemelerce verilen yabancı memleketlere gitmenin yasaklanması karan geri alın
madıkça pasaport! verilmez» hükmü eklenmektedir. 
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Teklif, kanunda mahkemelere tanınan yurt dışına çıkma yasalı yetkisini azaltarak bu yetkiyi sadece 22 
nci maıddede sayıdan suçlara inhisar ettirmektedir. 

İş Kanununun sözü edilen 'bendinin yürürlükten kaldırılması, işsiz durumda olan vatandaşlarımızın kötü 
niyetli kimseler tarafından kandırılarak mağdur edilmelerine ve bu arada bazı kişilerin de yurt dışına giderek 
adaletten kaçmalarına sebep olabilecektir. 

Teklif, yurt dışına çıkmış kişilerin yurt dışında kalmalarında mahzur bulunduğunun «mahkeme karan» 
ile belirtildiği hallerde pasapörüannın uzatılmaması hükmünü öngörmektedir. Esasen bu hüküm pasaport 
kanununun 23 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında daha teferruatlı bir şekilde düzenlenmiş bulunduğundan, 
bu hususun aynca 22 nci madde içinde de düzenlenmesine lüzum bulunmamaktadır. 

Teklif ile, 22 nci madde kapsamına girenlere yalnızca pasaport verilmeyeceği ıbelirttimekte, talepleri ha
linde bu kişilerin pasavan ve 'benzeri beSge veya gemi adamı cüzdanı, uçak mürettebatı belgesi, demiryolu 
personeli kimlik Ibelgesi gibi belgeleri alarak yurt dışına gidebilecekleri anlaşılmaktadır. 

'Bu durum ise 22 nci madde hükmünün 'bütünüyle uygulanmamasına sebep olalbilecekitir. 
Yukarıda arz edilen sebeplerle söz konusu teklif Komisyonumuzca benimsenmemiş ve maddelerine ge

çilmeden reddedilmesine karar verilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sununlmak üzere saıygı ile arz olunur. 

(Başkan 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Kâıtip 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

İstanbul 

Başkanvekili 
Atilla Sın 

Muş 

Üye 
Metin Üstünel 

Adana 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Üye 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Sözcü 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Kadri Altay 

Antalya 

Üye 
Vecihi Akm 

Konya 

« 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 393 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'm 19.3.1969 
Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve 12nci Maddesinin Birinci Fıkrasına (h) Bendi 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Nevşehir Milletvekili Ali Baba-
oğlu ve 2 Arkadaşının 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 
17 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tek

lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/728, 2/206, 2/277) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 14 . 11 . 7955 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K.GnMd. 18j101-1941/05869 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hasırlanan ve Başkanlığımla arzı Bakanlar Kurulunca 5.11.1985 tarihinde kararlaştı
rılan «1136 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli ola
rak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1969 yıılında yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, aradan geçen zaman içinde karşılaşılan bazı 
meselelere çözüm ıgetirememiş, bazı 'bükümleri ise değişik şekillerde yorumlanmış, bu durum ise tatbikatta 
çeşitli zorluklar doğurmuştur. 

Hazırlanan bu Tasarıyla gerek avukatların gerek meslek kuruluşlarının zarurî görülen ihtiyaçlarının kar
şılanması amaçlanmış, madde geekçderinde açıklanan nedenlerle ilgili hükümlerinde değişiklikler yapılmış
tır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madide 1. — 11136 sayılı Avukatlık Kanununun 4üncü maddesinin birinci fıkrası, 2802 sayılı Hâkim
ler ve Savcılar Kanunu, 2575 sayııll Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge idare Mahkemeleri, İdare Mahke
meleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 'ile 2547 sayılı Yükseköğretim Ka
nununun ilgili hükümleri göz önüne alınmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

4 üncü maddeye eklenen son fıkra ile bu maddenin birinci fıkrasında sayılan haklim, savcı ve diğer 
görevliler yönünden, bir ceza ve disiplin kararı sonucu görevlerinden ayrılmak durumunda bakılmadıkları 
sürece, avukatlık mesleğine yanaşmayacak tutum ve davranış içinde oldukları ileri sürülemeyeceği için bu 
görevlilerin görev süreleri 'içindeki tutum ve davranışilan yönünden 5 inci maddenin (c) 'bendinin engel ola
rak gösterilip levhaya yazılma isteklerinin reddedilemeyeceği hüküm altına atamış bulunmaktadır. 

Madde 2. — Bu madde ile Kanunun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 5 inci maddenin (a) 
bendinde, Avukatlığa engel ceza mahkûmiyeti 1 yıl olarak 'gösterildiği halde l(ib) 'bendinde hâkimlik ve memur
luğa engel 'bir cezadan söz edilerek çelişkili bir durum yaratıfcnıştır. Zira, hâkimliğe engel ceza üç aydan, me
murluğa engel ceza da, altı aydan başlamaktadır. Bu nedenle ı(a) bendindeki hükümle <(b) bendi arasındaki 
bu çelişkiyi gidermek için (b) bendi sadece disiplin cezasına hasredilmiş, maddeniin ikinci fıkrasına da 
taksirli suçların hariç olduğu ibaresi eklenmiştir. 

Madde 3. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının <a) bendi, 2709 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında, 1961 Anayasasında olduğu 'gibi Cumhuriyet Senatosuna yer verilmediğin
den bu beritdeiM «Cumhuriyet Senatosu üyeliği» kelimeleri çıkarılmış, (b) 'bendine avukatlık stajının ücretsiz 
olması ve ortaöğretim öğretmenliğinin avukatlıkla birieşehilen işler arasında sayılması 'göz önünde (tuitularak 
ilköğretim öğretmenliği bent kapsamına alınmış, Kamu İktisadî. Kuruluşları hakkında 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 63 üncü maddesi ile İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 'İktisadî Kuruluşları Hak
kında 19 Ekim 1983 tarih ve 2929 sayılı Kanun ek ve değişiklikleri ile bu Kanun Hükmünde Kararname 
kapsamına giren teşebbüslerin kuruluşlarına ait kanun hükmünde kararnameler yürüdükten kaldırıldığından 
(e) 'bendi bu düzenlemeye uylgun hale getirilmiş, ikinci fıkradaki «Cumhuriyet Senatosu üyeleri» kelimeleri 
yukarıda izah edildiği veçhile metinden çıkarılmış, 3069 sayılı Kanunda milletvekilliği ile bağdaşmayan işler 
ayrıntılı şekilde belirtildiğinden söz konusu Kanuna atıfta bulunulmuş ve 12 nci madde bu şekilde yeniden 
düzenlenmişitir.ı 

Madde 4. —Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası 4 üncü maddenin birinci fıkrasının tadil ge
rekçesi, üçüncü fıkrası ise 12 nci maddenin (e) bendinin değişiklik gerekçesi uyarınca yeniden düzenlen
miştir.! 

Madde 5. — Staj isteminde bulunan ilgilinin verdiği bildirimin aksi sabit olduğu takdirde tatbikatta de
ğişik uygulamalar yapılmakta olduğundan konuya açıklık getirmek maksadıyla 17 nci maddenin sion fıkrasında 
bu yolda değişiklik yapılmıştır. 

Madde 6. — Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik, avukat stajyerinin sta
ja ara vermesini gösterecek nedenlerin daha açık bir şekilde belirtilmesinden ibarettir. Mevcut metinde 
(... haklı sebeplere dayanarak...) hükmü, (askerlik görevi, kendisinin veya yakınlarının hastalığı gibi elinde 
olmayan sebeplere dayalı engeller sonucu) şeklinde açıklığa kavuşturulmaktadır. Bu değişiklik uygulamada or
taya çıkan bir çok anlaşmazlığı ortadan kaldırma amacına yöneliktir. Maddenin girişinde de belirtildiği üze
re, bütünlük arzetoesi gereken staj, kesintisiz olarak yapılır. Ancak stajın kesilmesini gerektiren haklı se
bepler varsa, bu se'be'bin ortadan kalkmasından sonra, kişiler staja yeniden devam edebilir. Aksi halde staj 
geçersiz sayılır ve kesintisiz olarak yapılmak üzere staja yeniden başlanması gerekir. Bu durumda, haklı se
bebin ne olduğunun belirlenmesi önem kazanmaktadır. İlgilinin staja devam edememesi sebepleri, kendisinin 
iradesine tabi olmayan engellerle sınırlı olmalıdır. «Haklı sebep» deyimi kişiye göre değişen ve yoruma 
elverişli bir kavramdır. Bunun sonucu olarak, staj işlemlerini yürüten bürolar, stajyerler ve staj sonunda 
işlemi denetleme durumunda olan Adalet Bakanlığı haklı sebep konusunda farklı görüşlere sahip oldukları 
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takdirde konu anlaşmazlıkla sonuçlanmakta ve idarî dava yoluna gidilmesi zorunluluğu doğmaktadır. Uygu
lamanın yerleştirdiği yoruma göre, stajyerin iradesine tabi olmayan askerlik görevi, kendisinin hastalığı, (ha
nım stajyer için doğum) bu anlamda haklı sebep kabul edildiği halde, örnek bir olayda, babasının hastalığı 
nedeniyle beş aydan fazla staja ara veren avukat stajyerinin bu durumu haklı sdbep sayılmış. 'Bakanlık bu 
görüşü benimsememiş, açılan idarî dava sonucunda mahkeme, önceki yerleşmiş içtihatlara uymayan bir 
sonuçla bu hususu haklı sebep saymıştır. Böyle bir yorum değişikliğini ve uygulama aksaklığını önlemek 
amacıyla haklı sebelbin neler oîabileceği getirilen değişiklikle açıklığa kavuşturulmuş olmaktadır. 

Diğer taraftan, avukat stajının ücretsiz olması nedeniyle ücretli olan hâkim stajını yapıp bunu avukat
lık stajına saydırmak gibi muvazaalı durumları önlemek bakımından 23 üncü maddeye bir fıkra eklenmiş
tir. 

Madde 7. Kanunun 63 üncü maddesindeki ağır para cezaları günün şartları dikkate alınarak artırıl
maktadır. 

'Madde 8. — Kanunun 64 üncü maddesinin ikinci 'fıkrasında yapılan değişiklikle; paranın iştirak gü
cündeki düşüşler nazara alınarak para cezasının yüz lira olan alt sınırı ellibin liraya beşyüz lira olan üst 
sınırı ikiyüzelMbin liraya çıkartılarak birinci fıkrada yazılı görevlerin yaptırılmasına müessiriyet kazandırıl
mıştır. 

'Madde 9. — Kanunun 72 nci maddesinin (d) bendinde yapılan değişiklikle, Türkiye Barolar Birliği yıl
lık keseneklerinin de tebligata rağmen ödenmemesi hali levhadan silinmeyi gerektiren sebeplerden kabul 
edilerek mezkûr keseneğin ödenmemesi hususu müeyyidelendiriilmiş; maddeye eklenen l(g) bendi ile de, Ka
nunun 10 uncu maddesindeki engele rağmen levhaya yazılma hali levhadan silinme sebebi olarak sayılmış
tır. 

Madde 10. — Kanunun 75 inci maddesinin birinci fıkrası, mevcut Kanuna göre baro yönetim kurulu
nun her adlî yılın başlangıcında bölgesi içinde bulunan ve baro levhasında yazılı olan avukatların bir liste
sini o yılın 31 Aralık tarihine kadar düzenlemesi zorunluğu «her adlî.yıl başlangıcı» yerine «üç yılda bir» 
olmak üzere düzenlenmiş, levhadaki değişikliklerin her yıl sonunda düzenlenecek ek listede gösterilmesi ilke
si getirilmiştir. Bu suretle barolar her yıl liste basmak gibi önemli bir malî külfetten kurtanlmakitadrr. 

Madde 11. — Kanunun 81 inci maddesinin 2 numaralı bendinde yapılan değişiklikle, paranın iştira gü
cünde yıllar itibariyle vükubulan düşüşler dikkate alınarak, levhaya yazılacak avukat adaylarının giriş ke
senekleri ile leVhada yazılı avukatların yıllık keseneklerinin hesabında her yıl Bütçe Kanununda Devlet me
murları için belirlenen maaş katsayısının maddede belirtilen gösterge rakamlarıyla çarpılarak bulunması esa
sı getirilmiştir. 

'Madde 12. — Baro Genel Kurulunun 2 yılda bir yapılması esası getirilerek, baro organlarının seçim
leriyle paralellik sağlanmış ve her yıl genel kurul toplantısı yapmaktan vazgeçilerek barolar büyük bir malî 
külfetten kurtarılmıştır. 

Madde 13. — Kanunun 92 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, yönetim kurulu üye
liklerinde seçim dönemi bitmeden boşalma olduğu takdirde bu boşluğun en çok oy almış yedek üye ile dol
durulacağı öngörülmüştür. Bu yedek üye, seçim dönemi sonuna kadar görev yapacaktır. 

Madde 14. — Kanunun 102 nci maddesinin ikinci fıkrası para alma ve verme işlerindeki gecikmeleri 
Önlemek amacıyla yeniden düzenlenmiş, baro saymanının para ile ilgili kağrtlan baro başkanı, yokluğunda 
yardımcısı veya baro genel sekreteri ile birlikte İmzalayabileceği ilkesi getirilmiştir. 

'Madde 15. — Kanunun 105 inci maddesinde yapılan değişiklikle disiplin kurulunun da 2 yılda bir se
çilmesi ilkesi getirilerek baro organlarının seçimlerinde birlik sağlanmış, toplantıya çağırılma usulünde Ka
nunun 93 ve 94 üncü maddelerine atıf yapılmak suretiyle bu konudaki boşluk giderilmiştir. 

Madde 1'6. — 3079 sayılı Kanunla Genel Kurulla rın iki yılda bir yapılacağı esası kabul edilerek rotas
yon usulü kaldırıldığından, denetçilerin süresini belirlemek gerekli görülmüş ve bu nedenle denetçilerin sü
relerinin de iki yıl olacağı şeklinde 108 inci maddenin birinci fıkrası yeniden düzenlenmiştir. 
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Madde 17. — Kanunun 114 üncü maddesindeki değişiklikle her yıl yapılan b'irlük genel kurul toplan
tılarının iki yılda bir defa yapılması öngörülmüş, böylece birliğin malî külfeti azaltılmıştır. 

Madde !1<8. — Kanunun 117 nci maddesinin 4 noiu (bendini 115 inci maddeye paralel hale getirmek için 
«geçmiş yılın» ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. Ayrıca, maddenin 7 ve 8 numaralı bentlerinde yapı
lan değişiklikle, meslek kurallarını ve avukatlardan tahsil edilecek kesenek miktarının- her avukat için, eski
meyen bir şekilde hesaplana'bilmesi için katsayıya bağlanan baro aidatına göre yapılması esası getirilmiştir. 

Madde 19. — Kanunun 121 inci maddesinin 2 numaralı bendinde yapılan değişiklikle, 8 inci 'bentdeki 
Birliği yönetmek yetkisi «Birliği ve mallarını yönetmek» şeklinde 2 numaralı bentde birleştirilmiş, 5 nu
maralı Ibentde yapılan değişiklikle uygulamada görülen tereddütlerin giderilmesi amaçlanmış, birlik adına 
taşınmaz almak, satmak, ipotek etmek ve bu mallar üzerinde her türlü aynî haklar tesis eylemek ve kal
dırmak hususlarında yönetim kurulunun Birlik Başkanına yetki verebilmesi esası getirilmiş, 8 numaralı 'bent 
yeniden düzenlenerek tüm avukatların kayıtlarının çıkartılacak bir yönetmelikte gösterilecek esas ve usul
lere göre tutulması için Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir. 3 TSPo.lu bentde (yıllık) kelimesi, 9 Noiu 
bentde (geçmiş yıl) İbaresi metinlerden çıkartılmıştır. 

Madde 20. — Birlik Genel Kurul toplantılarıma 2 yılda bir yapılması ilkesi getirildiğinden 123 üncü 
maddenin (7) numaralı bendindeki (her yıl) ibaresi metinden çıkarılmıştır. 

Madde 21. — Kanunun 128 inci maddesinde 102 nci maddenin değişiklik gerekçesine paralel değişiklik 
yapılmıştır. 

iMadde 22. — Birlikte seçimlerin 4 yılda bir yapılması nedeniyle denetçilerin seçimi bakımından da 133 
üncü maddede bu yolda değişiklik yapılmıştır, 

(Madde 23. — Kanunun 135 inci maddesinin 1 inci bendinde yapılan değişiklikle uyarma cezasının sicile 
geçmemesi ve baro başkanı tarafından verilmesi esasından dönülmüş, 3 üncü bendinde yapılan değişiklikle 
de, paranın iştira gücündeki düşüşler göz önüne alınarak para cezalarının alt ve üst sınırları yükseltilmiştir. 

(Madde 24. — Kanunun 140 inci maddesinde yapılan değişiklikle, ikinci fıkrasının ilk cümlesinin sonun
daki «bekletilebilir» kelimesinin «bekletilir» şeklinde değiştirilmesi yolundadır. Uygulamadaki yanlışlığı ve 
aksaklığı düzeltme amacına yöneliktir. 

Bir avukatın eylemi hakkında ceza kovuşturmasıyla birlikte disiplin işlemine de başvurulmuş ise, aynı 
eylem için yapılacak ceza kovuşturması sonucunun disiplin işleminıi etkileyeceği kuşkusuzdur. Maddenin ilk 
fıkrası, ceza kovuşturmasının, avukat hakkındaki disiplin uygulamasına engel olimayacağım vurgulamıştır. İkin
ci fıkrada ise, ceza davası açılmış olması halinde, disiplin kovuşturmasının dava sonuna kadar bekletilehilece-
ğine işaret olunmuştur. Bunun amacı, ceza davası sonucuna göre, eyleme uygun bir disiplin işleminin uy
gulanmasını sağlamaktır. Barolar genellikle maddedeki «bekletilebilir» hükmünü ters anlamda yorumlayarak, 
ceza davası devam etmesine rağmen «disiplin kovuşturmasına yer olmadığına» karar vermekte ve sözü edilen 
hükmün kendilerine takdir hakkı tanıdığını savunmaktadırlar. Gerçekte «beklenebilir» sözü, emredici olma
yıp takdire yer verir bir nitelik taşımaktadır. Ancak bu takdir, disiplin kovuşturmasının bekletilmesi ya da 
bekletilmemesi şeklinde olabilir, Bekletilmemesi yolunda bir takdir hakkı kullanılmış ve disiplin kovuşturma
sına devam edilmesi ve sonucuna göre gereken disiplin 'işleminin uygulanması zorunludur. Bunun aksine, «ko
vuşturmaya gerek olmadığına» şeklinde karar verilmesi, maddenin amacına ve özellikle birinci fıkra ile son 
fıkra hükmüne aykırı bir sonuca götürür. Ceza davası bitmeden, ilgili hakkında disiplin cezası uygulanabilirse 
de, dava sonucunda ortaya çıkacak duruma uygun bir ceza olmaması halinde, uyumsuzluk söz konusu olabi
lir. İşte bu uyumsuzluğu ve uygulama yanlışlıklarını ortadan kaldırmak amacıyla, ceza kovuşturmasına neden 
olan eylemden dolayı yapılacak disiplin işleminin daha sağlıklı bir sonuca ulaşmasına imkân vermek üzere, bu 
kovuşturmanın ıdava sonuna kadar bekletilmesini zorunlu kılacak ifade değişikliği öngörülmüştür. 
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IMadde 25. — Kanunun 144 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, disiplin kovuşturmasının duruşmalı 
olarak yapılması esası terkedilerek, evrak üzerinde inceleme yapılması ilkesi getirilmiş, duruşma açılmasını 
gerektirir durumlar avukatın isteği ve disiplin kurulunun lüzum görmesi hailine inhisar ettirilmiş, disiplin ko
vuşturmasının bir yü içinde sonuçlandırılması zorunluluğuna (ceza davasının sonucunun beklenmesini gerek
tiren haller saklıdır) denilmek suretiyle istisna getiriılmiştir. 

Madde 26. — Kanunun 158 inci maddesinin ikinci fıkrası, disiplin kurularının ceza tayin ederken göz 
önünde tutacağı hususlar, 134 üncü maddede açıkça sayıldığından tekrar niteliğinde görülerek kaldırılmıştır. 
Genel hukuk kurallarına hak ve nasaıfet esaslarına uygun olarak işten yasaklanan avukatın yasaklama süresi
nin süreli olarak verilen işten çıkarma cezasından mahsup edilmesi esası benimsenmiştir. Öte yandan, yapılan 
değişikliğe paralel olarak madde başlığında da gerekli düzenleme yapılmıştır. 

Madde 27. — Kanunun 160 inci maddesi değiştirilmiş, disiplin hukukundaki son düzenlemeler esas alı
narak, uyarma, kınama ve para cezalarının uygulanmalarından itibaren beş yıl geçtikten sonra, ilgilinin başka 
disiplin cezası almamış veya hakkında disiplin soruşturması açılmamış olması halinde, sicilimden silinmesi esası 
getirilmiş olup, düğer taraftan madde başlığı da bu değişikliğe paralel olarak yeniden yazılmıştır. 

Madde 28. — 2576 sayıh Bölge tdare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Danıştayım bazı görevleri idare mahkemelerine 
intÜkal etmiş bulunduğundan, Avukatlık Kanununun 8, 20, 70, 142 ve 157 nci maddelerindeki (Danıştay) ibare
si, (İdarî Yargı Mercii) olarak değiştirilmiştir. 

Madde 29. — Gerek baro, gerek Birlik organlarının seçimlerinin aynı zamanda yapılması, seçimlerde 
kullanılan oy pusulalarına isim yazmak suretiyle oy kullanmanın büyük zaman kaybıma sebep, olduğumdan, se
çimlerde gerektiğinde matbu oy pusulalarının işaretlenmesi suretiyle oy kullanmaya imkân tanımak amacıyla 
Kanunun Ek 3 üncü maddesinin anbirinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır. 

Madde 30. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 8 inci maddesi, bu Kamunun yürürlüğe girdiği 7 
Temmuz 1969 tarihine kadar Siyasal Bilgiler Okulu veya Fakültesinden mezun olup da eksik kalan derslerden 
hukuk fakültesinde sınav vermiş olanları bu Kanunun uygulanmasında hukuk fakültesi mezunu saymıştır. Bu 
tarihten sonra da Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olup eksik kalan derslerden hukuk fakültesinde sınav 
vermiş olanlar bulunmaktadır. Bu durumda olanların geçici 8 inoi maddeden yararlandırılimaması eşitlik 
ilkesine aykırı düşmektedir. Bu eşitsizliği gidermek amacıyla geçidi 8 inci madde değiştirilmekte ve bu gibiler 
bu Kanunun uygulanmasında hukuk fakültesi mezunu savulmaktadırlar. 

Madde 31. — Kanunun 170 inci maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 1 inci maddesinde, Danıştayın 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş yüksek idare mahkemesi olarak öngörülmüş bulunması ve 
maddede sözü geçen vergi itiraz ve temyiz komisyonlarının ise 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkımda Kanunun 15 inci maddesi ile kaldırıl
mış olması sebebiyle ve asgarî ücret tarifesinin yargı mercilerinde uygulanacağını öngören Kanunun 168 inci 
maddesi hükmü karşısında, yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici MaJdde — Baro disiplin kurulları ile Baro ve Birlik denetleme kurullarının görev süreleri bu Ka
nunla yenliden belirlendiğinden, tereddütleri önlemek idin bir geçici madde getirilmiş ve bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte söz konusu görevlerde bulunanların seçim yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar gö
reve devam edecekleri belirtilmiştir. 

Madde 32. — Yürürlükle ilgilidir, 

Madde 33. — Yürütme ile ilgilidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 12 nci maddesinin birinci fık
rasına (h) bendi eklenmesine dair Kanun Teklifi i e gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

26 . 2 , 1985 
Osman Bahadır 

Trabzon Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu yürürlüğe girdiği 1969 yılından bu yana 1238, 2018, 2174, 2178, 2329, 2442, 
2652, 3079 sayılı kanunlar ve 54 ve 79 sayılı K.H.K. ilıe değişikliğe uğramış bulunmaktadır. Bununla bir
likte söz konusu kanun toplumun gerçek ihtiyaçlarına tam anılamıyla cevap verebilecek bir düzeye ulaşama
mıştır. Aksine sıkıntılar gün geçtikçe daha ağır bir dozda kendini hissetirmeye başlamıştır. Özellikle Avukat
lıkla birleşebilen işler arasında ilkokul öğretmenliğinin yer almamış olması büyük bir eksiklik olarak kendini 
göstermiştir. Mahiyet itibariyle bunlarla benzerlik arz eden imamlık ve hatiplik için de aynı durum söz ko
nusudur. 

Öte yandan, Avukat adaylarının staj için verdikleri bildiri kâğıdının hilafı ortaya çıktığı takdirde vakü ce
zaî uygulamaların çelişiklik arz etmesi suçun niteliği ile bağdaşmayan ağır sonuçlar doğurması da toplum 
vicdanını rahatsız edici bir vaziyet almıştır. 

Ayrıca, 154 üncü maddede yazılı işten yasaklama sebeplerimin vücudu halinde ortaya çıkan sürüncemeyi 
bertaraf edebilmek için konunun yeniden düzenlenmesi zorunluluğu duyulmuştur. 

Bütün bu hususlar üç madde halinde öngördüğümüz değişiklik teklifleriyle düzenlenmek istenmiştir. Sözü 
edilen teklifin düzenleniş nedenleri madde gerekçelerinde belirtilmiş bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Avukatlıkla binleşelbilen işler başlığını taşıyan 2 nci maddede ilkokul öğretmenliği ile imamlık 
ve hatiplik görevini ifa edenler yer almamıştı. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun yürürlüğe girdiği 1968 tarihinden bu yana geçen zaman zarfında değişen 
ekonomik şartlar ve ilkokullarda ikili ve üçlü tedrisatın uygulanması ve 12 nci maddenin (b) bendinde sayılan 
öğretim kurumlarında görevli kişiler yönünden ilkokul öğretmenlerine de Avukatlık Stajiyerliği ve Avukatlık 
yapabilme hakkının tanınması ile bu konudaki eşitsizliğin giderilmesi zorunlu ve yararlı görülmüştür. 

Bu düşünce ile ilkokul öğretmenliği (b) bendine ilave edMmiştür. 
Ayrıca, Avukatlıkla birleşebilen meslekleri ifa edenlerle, imam ve hatiplerin çalışma süreleri ve mesleğin 

icra tarzı itibariyle çok büyük benzerlik olması ve haltta imamlık ve hatipliğin çalışma şartları itibariyle daha 
müsait durumda bulunmaları göz önüne alınarak ve Anayasanın eşitlik ilkesi de dikkate alınarak imamlık 
ve hatipliğin bir bent olarak Avukatlıkla birleşebiilen işler arasına alınması uygun mütalaa edilmiştir. 

Madde 2. — Halen yürürlükte bulunan 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin (c) bendine 
göre verilen Avukatlık mesleğiyle bifleşmeyen bir işle uğraşmadığını belgeleyen hildiri kâğıdının hilafı ortaya 
çıktığı takdirde, aynı kanunun 17 nci maddes'inin son fıkrasına göre aday hakkında cezaî kovuşturma yapıl
makta ve bazı mahkemelerce yüz kızartıcı suçlar arasında sayılan ve TCK.'nun 343/2 nci maddesine uyan 
fiil kabul edilerek hüküm verilmekte ve bazı mahkemelerce de aynı fiil kabahat nevinden sayılarak TCK.'nuın 
528 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine göre ceza verilmekte ve temyiz yoluna başvurulması 
sebebiyle de Yargıtaym görevli 4 üncü ve 6 nci Daireleri de suçu başka şekilde tavsif etmekte ve böylece hem 
mahkemeler ve hem de Yargıtay Daireleri arasında uygulama yönünden birlik sağlanmamış bulunmaktadır. 

Ayrıca; bu fiilden dolayı TCK.'nun 343/2 nci maddesine göre tecziyesine karar verildiği takdirde; yüz 
kızartıcı suçtan mahkûm olduğu kabul edilerek Avukatlığa, Hâkim ve Savcılığa ve memuriyete kabul edilme
me gibi ağır bir sonuç doğurmaktadır. 
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!Bu itibarla, mahkemeler arasında karar birliğini sağlamak, yanlış uygulamayı önlemek ve avukat adayla
rını ve avukaltları ağır müeyyide alitında bulundurmak tan kurtararak mağduriyetlerini önlemek üzere sözü 
edilen fıkranın değiştirilmesi ve yeniden* düzenlenmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

ıMadde 3. r— Yürürlükte bulunan 154 üncü maddeye göre bu maddede sayılan suçlardan avukat hakkında 
mücerret kamu davası açılması halinde işten yasaklama kararı verilmesi zorunlu bulunmaktadır. 

Halbuki, bu davalar çoğu zaman beraatle sonuçlanmakta veya üç dört sene gibi uzun bir süreden sonra 
bu davalar karara bağlanmaktadır. • 

Bu hal ise; avukatın uzun zaman mesleğini icra edememesi yüzünden kendisinin ve ailesinin nafakasını te
min etme imkânımdan yoksun kataıasına ve telafisi mümkün olmayan mağduriyetine meydan verilmektedir. 

Maddenin tasarıda gösterildiği şekilde düzenlenmesiyle yukarıda belirtilen gayri adil durumun izalesi 
amaçlanmıştır. 

TRABZON MİLLETVEKİLİ OSMAN BAHADIRIN TEKLİFİ 

19.3.1969 Tarilı ve 1136 Sayıh Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 12 nci Madde
sinin Birinci Fıkrasına (h) Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 12 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve (h) bendi ilave edilmiştir. 

b) Üniversite, yüksekokul profesör, doçent, asistanlığı ve öğretmenliğiyle, ortaöğretim ve ilköğretim öğ
retmenliği, 

h) imamlık ve hatiplik 
MADDE 2. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 17 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
«Staj isteminde bulunan tarafından verilen bildiri kâğıdının hilafı ortaya çıktığı takdirde; aday hakkın

da T.C. Kanununun 528 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 2 nci cümlesine göre cezaî kovuşturma yapılır. 
MADDE 3. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 3003 sayık Kanunla değişik 154 üncü maddesi aşağı

daki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 154. — Haklarında meslekten çıkarma cezası verilen veya herhangi bir suçtan tutuklanan veya 

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 avukat
ların işten yasaklanmaları zorunludur. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen işten yasaklama sebeplerinin meydana gelmesinden itibaren üç gün içinde di
siplin kurulunca haklarında işten yasaklama kararı verilmeyen avukatlar, Bakanlığın doğrudan vereceği ka
rarla işten yasaklanır. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T.B.M.M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 

Tarih : 1L1L1985 
Sayı : 11-85/52 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkındaki Kanun 
Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 6.11,1985 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Ali Babaoğlu Faruk Dirik Birsel Sönmez 
Nevşehir Milletvekili Nevşehir Milletvekili Niğde Milletvekili 
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GEREKÇE 

Gerek Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 indi ımaddesı̂  ve gerekse bunu değiştiren 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun geçici 17 nci maddesi gereğince 3 aıvulkıatt Ibulunımayan yerlerde baıgkâ'tip, zalbıt kâtibi, 
icra memuru ve icra kâtipliğinde 10 yıl müddetle görev yapanlar Ihukuk ve (icra daire ve mahkemelerinde 
dava takipçiliği yapmaktadırlar. 

Bu n'ifteliğe ısalhilp olmayııpta 10 yıl ve daha fazla 'dava takipçiliği yapanların tmiüidküelti sona erdiğinden bu 
görevi yapamamaktadırlar. 'Bu maidlde ile getirilen husus ise 10 yıl ve daha üazla dava takipçiliği yapıpta 
Türkiye (Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeliği yapmış olanların da geçici 17 nci maddede yazılan
lara tanınan Ihakların taranmasında Ibir sakınca ıgörmemelklteyiz. Esaisen Başkâtip, zalbıt kâtibi, 'icra memuru 
ve (kâtibine verilen Ihakların Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyel'iği yapmış olanlara dla ve-
rilmeskti talbiî görmekteyiz. Nitekim ıbu hiiç bir zaman 'bir müktesep hak olmadığı ıglbi 3 avukat bulunduğu 
takdirde geçici 17 nci madde kendiliğinden sona ermektedir. Bu düşünce ile vatandaşlarım .uzak yerlerdlen 
avukıait ıtultmaları ve ibunun için vasıta ücreti <bir çok masraflar yaıpmiaiları önlenm'ilş olacağı gibi, dava sa-
hiplerin'in davalarının uzamamaısma yardımcı olacaktır. 

Teklifimizi .bu görüş altında (hazırlayarak yüksek Meclîse takdim efteriiş bulünımakitayıız. Kaibullünü say
gılarımızla arz ederiz. 

NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ALİ BABAOĞLU VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkındaki Kantin 
Teklifi 

MADDE 1..— 1136 «ayılı Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci maddesine aşağıdaki 'fıkra ekîenımiişıtir. 
«GEÇİCt MADDE 17. — 
Ek Fdkra : 10 yıl dava takipçiliği yapıplta mlüddetfi sona erenlerden Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet 

Komisyonu üyeliği yapanlar Ibu maddedeki haklardan yararlanırlar.» 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Adalet Komisyonunun Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 10 . 1. . 1986 

Esas No. : 1/728, 2/206, 2/277 
Karar No. : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLM BAŞKANLIĞINA 

1136 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dalir Kanun Taısamsı ile Tralbzon Milletvekili 
Osman Balhadır'ım, 19.3.1969 Tarih ve 1136 sayılı Avukalthk Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirtmesine 
ve 12 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına (h) Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Nevşehir Milletvekili 
Ali Balbaoğlu ve 2 Arkadaşının; 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci Maddesine Bir Fıkra Ek- * 
lenımesi Hakkında Kanun Teklifi IbMeştirMımek ve Tasarı esas alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı temsilcileri, 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Ankara ve tsltanbul Baro Başkanları île teklif sahiplerinin de katılmalarıyla 
Komisyonumuzca incelenüp, görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerinle geçilmesi kaibul edflırniş, 
maddeler üzerindeki kaibul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanımııştır, 

1< Tasarının 1 imdi maddesinin ibMnıoi fıkrasına «yardımcı doçenıtl'ik»ten isonra «doktor araştırma gö-
revlül'iğb İbaresi eklenmiş, İkinci fıkra gereksiz görülerek metinden çıkarılmış ve çerçeve madde metne uy
gun şekilde düzenlenm'i^tir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 393) 
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% TatMinmıa 2 nci malddösinle yapılan ilave ile 1136 «ayılı Avukalüık Kanıınumm 5 imdi (ma/ddesinin Üçüncü 
fiknası da değiştirilmiş ve aldaıyın (bininci ıfikramın (a) Ibentdtiride yazık cezalardan (birüııi gerektiren bir suçtan 
köğuşturrna alltuıda buluömaısı halinde, aıvukaltlığa ataması isteği hakkındaki kararın koğoışturmıanıın sonuma 
kaklar Ib^ettebieoeği hükme bağlanmış ve çerçeve muaıdde eklenen üçüncü fıkraya paralel olanak değüşti-
rlmiştir, 

3, [Iaısarınan 3 üncü maddesinin <lb> Ibendliınde bulunan «orta ve ilk öğretimde» ibaresi çıkarılarak oıtba ve 
Ülkokül öğretmenlerimin öğretmenlik (görevlerini aksatmadan ve gerektiği şekilde yapabilmeleri için öğretmen
likle birüdte aıvukatlık Ida yapmaları enigelltentmiış ive bu Ihalk ısaldece yüksek öğretimde profesör, dioçenit, yardım
cı doçent ve araştırma görevlisi olanlara tanınmıştır. 

4, Tasarının 4 ündü maddesinin birinci fıkrası daha iyi anlaşılır biçimde yeniden düzenlenmiş «asil ola
rak ıgörev yaptıkları veya en az İki ay yetkili bulunduHdarı yargı çevresi» ibaresi metne eklenmiş, Yüksek 
Mahkemelerde görevli bulumanlar 'içki yargı çevresinin görev yaptıkları kurumlar olduğu açıkça ifade edil-
ımişth^ 

Maddeye eklenen fıkra ile de !bu yasağın avukatların ortaklarını ve yafllarınlda çattırdıkları «üvukaıtları 
da kapsayacağı hükme 'bağlanmış ve çerçeve madde eklenen (fıkraya paralel şekilde düzenlenmiştir. 

5, Tasan ile orta Öğretim öğretmenliği atvdkaitlıkla (birleşmeyen işlerden sayılmıştır. İlkokul öğretmenliği 
de avukatlıkla bağdaşmamaktadır. Ancak, Ibu -görevlerin itam gün çalışmayı gerektirmemesi sebebiyle ilk ve 
orta öğretim öğrelnenlerinin 'bu görevleri esnasında avukattık sttaijıida yapabilmelerini mümkün kılmak 
atmacıyla ıtaisarıya 1)136 sayılı Avukatlık Kanununun 16 ncı maddesine bir fıkra eklenmeline 'ilişkin çerçeve 
5 irnci madde eklenmiştir* 

6, Tasarının 5 inci maddesi 6 ncı madde olarak laynen kabul edilmiştir^ 
İ4 Talsaramn 6 ncı maddesinin (birinci fıkrasında redaksiyon yapılamış «elinde ollmayan (sebeplere» 'iba

resine açıklık getirmek üzere «haklı» kelimesi ilave edilmiş ve 7 ncü makide olarak ıbenimseomiiştir. 

$< [Tasarınım 7 nci maddesi 8 inci madlde olarak aynlen kalbul edilmüiştir. 

9t Tasannm 8 İnci maddesinin (birinci fıkrasındaki para cezalan fazla. tbulunarak İndirilmiş ve bu cezaların 
«baro 'başkanı» yerine «baro yönetin ^uruk*» taraıfınlian verilmesi daha uygun görülerek fıkra1 yeniden dü
zelenmiş, madde numaram 9 olarak düzeltilmiştir. 

10, Tasarının 9 uncu maddesine «staj sarasında mesleğin onuru ile (bağdaşması mümkün olmayan işler 
hariç olmak üzere, 111 inci maddede sayılan 'isterden biri ile uğraştığı, ruWsatnameriin verildiği tarihten dttilbaren 
5 yû geçtikten sonra anlaşılan avukattın, sitaj süresi içinde eflde ettiği ödemeDerin veya geîiıfcrin (tutarının üç 
katını baroya ödemesi halinde levhaya yeniden yazılacağına» ve «baroya (bildirilen büronun terk edilmiş ol
ması ve yenisinin de bildirilmemesi hallinde 71 'inci maddeye göre avukatın dinlenmek Üzere çağrılmasından 
vazgeçilebileceğine» ilişkin flci Mera daha eklenmiş ve çerçeve maddeye, eklenen fıkralar da dahi! edilerek 10 
uncu madde şeklinde düzenlenmiştir^ 

l'L Tasarının 10 uncu maddesi 11, 11 inci maddesi 12 nci makide olarak aynen kalbul eritilmiştir. 

1İ2, Tacarının 12 nci maddesinde 'bulunan «aralık» ayının kış olduğu düşünüllmüş ve katılma oranım da 
yükseltmek amacıyla «ekim» olarak değiştirilmiş, 13 üncü madkie olarak Ibenimsenmişltir, 

134 Tasarının 13 ve 14 Üncü maddeleri, 14 ve 15 inci maddeler olarak aynen kalbul edilmiştir. 
14< Tasarının 15 inci maddesinin Skînoi fıkrasında bulunan «93» rakama çıkarılarak 93 üncü madde me

tin kapsamı dışında bırakılmış ve 16 ncı madde olarak düzenlenmiştir. 

il'5< Talsarımn 16, 17, İS, 19, 20, 211» 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri imaddie mutmaralan kaydırılarak ay
nen kalbul edilmiştir, ı 
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lö. Tasarının 26 ncı ımadldasi ile değiştirilen 1136 sayılı Avuikalfclık Kanununun 158 'inci (maddesinin baş

lığı «Delilerin serbestçe takdiri, ceza vermenin amacı ve üezaldan mahsup» olarak değiştirilmiş ve maddeye 
dkOenen üçündü fıkra ile «İşiten yasaklanan avukata süreli olarak işten çıkarma cezaisi verilmesi halinde, işten 
yasaklandığı sürenin cezadan mahsup edileceği» hükme bağlanmış ve çerçeve maldde 'bu değişikliğe uygun şe-
Iki'Jde ve 27 nci madlde olarak düzenlenmiştir. 

1'7< Taisarının 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, (hakkında disiplini sioıtuışitunmaisı açılmış olan avu
katlar Ibu sebeple mevcut disiplin cezalarının silinmesini talep eltime hakkından yararlanamayacaklardır. Oy
sa, açılan disiplin somşıturmaları ısonucunda soruşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi die mümkün
dür. 'Bu dunumda ilgililerin bir haktan yoksun kalmamalarını sağlamak amacıyla fıkra yeniiden düzenlenmiş 
ve madde numarası 28 olarak düizelörn'iştir. 

18< Tasarının 28 inci ımadldesii 29 uncu madde olarak aynen benimsenmiştir. 

19, Tasarımın 29 uncu maddesi ile değiştirilen '1136 ısayıh Avukaltlık Kanununun Ek 3 üncü maddesi
nin onbiraıci fıkrası değiştidlmeklteidir. Yürürlükteki ırridtim daha yerinde bulunarak 29 uncu madlde tasarı 
metninden çıkarılmıştır, 

201 Tasarının 30 uncu maddesi uygun göriülirneyer'vk Itaısarı metninden çikarılmışltır. 
Ell< Taisarının 311 liinci tmalddesme yapılan Haive il© 14 üncü malddenin 'ikinci fıkrası da metne dahil edil

miş ve 30 uncu madde olarak kalbul edilimiştir. 

2Q4 Komisyonumuzca tasarının 3 üncü 'maddesinin \(b) benldimlde yapılan değişiklikle orta öğretim öğret
menliği oıalddo kapsamımdan çıkarıldığı için, daha önce alvükaltlılk ruhsatı almış veya staj liçin (gerekli başvu
rularda bulunmuş yahut staja başlatmış veya sltajını tamamlamış olanların müktesep haklarını korumak mak
sadıyla ıtalsarıya geçici 1 inci madde ilave edilmiştir. Ancalk, staj için başvurmuş olmak ıbu maddeden ya
rarlanmak için yeterli değildir. Kanunun stajyerlik için aradığı diğer şarttlarmda bulunması (gerekecektir. 

23, Tasarının 4 üncü maddesine ıgjöne, emeklilik ve tefa gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan adlî, 'idarî 
ve aiskerî yarığı hâküm ve savcıları ile Anayasa MahTcûmösi raportörleri ve Yüksek Mahkeme Üyelerinin 
son görev yaptıkları yer yargı çevresinde iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaklanmaktadır. Bu yasağın 
maddede sayılan görevlerde bulunduktan sonra ayrılarak avukatlık ruhsatnamesi almış bulunanları kapsama
dığının açıkça belirtilmesi İçki tasarıya geçici 2 nci madde eklenmiştir./ 

24< Taisarı ile orta öğretim öğretmenliği avukatlıkla Ibirleşmeyen işlerden sayılmıştır. ilkokul öğretmenliği 
de aıvulkaltlılkla bağdaşmamaktadır. Ancak, bu görevlerin Tiaim gün çalışmayı gerektirmemesi sebebiyle ilk ve 
orita öğretim löğrötaıenlerinin bu görevleri esnasında avukatlık stajı da yapabilmelerinin mümkün bulunması di
ğer taraftan avukattık ve avukatlık stajı ile b'Mieşmeyen diğer 'işlerle uğraşmaları sebebiyle adları baro lev
hasından veya staj listesinden silinenlere dle sadece stajın geçerli olması bakımından bir 'imkân tanınması 

-amacıyla tasarıya geçici 3 üncü ımadde eklenmiştir. 

25, Komisyonumuzca tasarının 12 nci maddesinde yapılan değişiklikle baro genel kurul toplantılarının 
iki yılda Ibiır ekim ayının dik halftası içinde yapılacağı Ibelirttilldiğinden bu Kanunun ylürürliüğe girmesinden 
sonra yapılacak lilk baro genel kurul toplantısının itki yıllık süre dolmadan ikinci yılın elkim ayının ilk haf
tası içinde yapılabilmesine imkân sağlamak üzere tasarıya igeçlci 4 üncü madde ilave edilfmiişftir. 

26, Tasarının geçici maddesi eklenen geçici maddeler nedenliyle geçitoi 5 inci ımadde olarak aynen be
nimsenmiştir. 
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27. Tasarının 32 nci maddesi 31, 33 üncü maddesi 32 nci madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur, 

Ali Dizdaroğlu 
Antalya 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

tçel 

Üye 
İbrahim Tasdemir 

Ağrı 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Başkanvekili 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Cüneyt Canver 

Adana 
(23 üncü ve 24 üncü maddeye 

muhalifim.) 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara-
(Geçici 2 nci maddeye muhalifim.) 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Hasan Altay 

Samsurı 

Sözcü 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 
(Geçici 2 nci maddeye, 29 uncu 
maddenin reddine muhalifim.) 

Üye 
Ahmet Sırrı Özbek 

Adıyaman 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 
(140 inci maddenin değiştirilmesine 

muhalifim.) 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasma Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Adlî, idarî ve askerî yargı hakimlik ve savcılıklarında, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danıştay 
üyeliklerinde, kuruluşlarında avukat bulunan bakanlıklar ve katma bütçe.ile yönetilen genel müdürlükler 
hukuk müşavirliği görevlerinde veya üniversiteye bağlı fakülteler hukuk ilmi dersleri, profesörlük, doçentlik 
veya yardımcı doçentliklerinde en az dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar 3 üncü maddenin (c) bendinde 
yazılı kayıttan vareste tutulurlar.» 

«Birinci fıkrada belirtilenlerden baro levhasına yazılmak için başvuranların görevde bulundukları süre 
içindeki tutum ve davranıştan yönünden 5 inci maddenin (c) bendi, engel olarak gösterilmek suretiyle lev
haya yazılma isteği reddedilemez.» 

MADDE 2. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«b) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hâkim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş ol
mak/ 

«Taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis veya ağır hapis cezasıyla veya zimmet, ihtilas, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve.dolanlı iflas suçlarından biri ile 
kesin olarak hüküm giymiş olanlar affa uğramış olsalar da avukatlığa kabul edilmezler.» 

MADDE 3. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 12. — Aşağıda sayılan işler 11 inci madde hükmü dışındadır: 
a) Milletvekilliği, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği, 
b) Yüksek, orta ve İlköğretimde profesör, doçent ve öğretmenlik, 
c) özel hukuk tüzelkişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret 

karşılığında avukatlık, 
d) Hakemlik, tasfiye memurluğu, yargı mercilerinin veya adlî bir dairenin verdiği herhangi bir görev 

veya hizmet, 

e) Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede başka iş veya hiz
metle uğraşmaları yasaklanmış bulunmak şartıyla; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren ik
tisadî Devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirak

leri ve iktisadî Devlet teşekkülleri ile kamu iktisadî kuruluşları dışında kalıp sermayesi Devlete ve diğer kamu 
tüzelkişilerine ait bulunan kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği, 

f) Anonim, limited, kooperatif şirketlerin ortaklığı, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği 
ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık, 

g) Hayrî, ilmî ve siyasî kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği, 
h) Gazete ve dergi sahipliği veya bunların yayın müdürlüğü, 
Milletvekilleri hakkında, 3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkın

da Kanun hükümleri saklıdır. 

(e) Bendinde gösterilen, Hazinenin, belediye ve özel idarelerin, il ve belediyelerin yönetimi ve denetimi 
altında bulunan daire ve kurumların, köy tüzelkişiliklerinin ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete ait şirket 
ve kuruluşların aleyhinde; il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin de, bağlı bulunduklan tüzelkişilerin 
aleyhindeki dava ve işleri takip etmeleri yasaktır. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1136 Saydı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Adlî, idarî ve askerî yargı hâkimlik ve savcılıklarında, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danış
tay üyeliklerinde, kuruluşlarında avukat bulunan bakanlıklar ve katma bütçe ile yönetilen genel müdürlük
ler hukuk müşavirliği görevlerinde veya üniversiteye bağlı fakülteler hukuk ilmi dersleri profesörlük, doçent
lik, yardımcı doçentlik veya doktor araştırma görevliliğinde en az 4 yıl süre ile hizmet etmiş olanlar 3 üncü 
maddenin (c) bendinde yazılı kayıttan vareste tutulurlar. 

MADDE 2. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikin
ci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hâkim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş ol
mak. 

Taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis veya ağır hapis cezasıyla veya zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas suçlarından biri 
ile kesin olarak hüküm giymiş olanlar affa uğramış olsalar da avukatlığa kabul edilmezler. 

Adayın birinci fıkranın (a) bendinde yazılı cezalardan birini gerektiren bir suçtan kovuşturma altında bu
lunması halinde, avukatlığa alınması isteği hakkındaki kararın bu kovuşturmanın sonuna kadar bekletilme
sine karar verilebilir. 

MADDE 3. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 12. — Aşağıda sayılan işler 11 inci madde hükmü dışındadır : 
a) Milletvekilliği, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği, 
b) Yükseköğretimde profesör* doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevliliği, 
c) özel hukuk tüzelkişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde üc

ret karşılığında avukatlık, 
d) Hakemlik, tasfiye memurluğu, yargı mercilerinin veya adlî bir dairenin verdiği herhangi bir görev 

veya hizmet, 

e) Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede başka iş veya hiz
metle uğraşmaları yasaklanmamış bulunmak şartıyla; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren 
İktisadî Devlet Teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirak
leri ve iktisadî Devlet Teşekkülleri ile kamu iktisadî kuruluşları dışında kalıp sermayesi Devlete ve diğer 
kamu tüzelkişilerine ait bulunan kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği, 

f) Anonim, limited, kooperatif şirketlerin ortaklığı, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği ve 
komandit şirketlerde komanditer ortaklık, 

g) Hayrî, ilmî ve siyasi kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği, 
h) Gazete ve dergi sahipliği veya bunların yayın müdürlüğü. 
Milletvekilleri hakkında, 3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkın

da Kanun hükümleri saklıdır. 

(e) bendinde gösterilenlerin, Hazinenin, belediye ve özel idarelerin, il ve belediyelerin yönetimi ve deneti
mi altında bulunan daire ve kurumların, köy tüzelkişiliklerinin ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete ait 
şirket ve kuruluşların aleyhinde; il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin de, bağlı bulundukları tüzel
kişilerin aleyhindeki dava ve işleri takip etmeleri yasaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 393) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bu yasak, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar. 
Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti Devlet, il veya belediye bütçelerinden yahut Devlet, il veya 

belediyelerin yönetimi ve denetimi altındaki daire ve müessese yahut şirketlerden verilen müşavir ve avu
katlar, yalnız bu daire, müessese ve şirketlere ait işlerde avukatlık yapabilirler.» 

MADDE 4. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları ile 
Anayasa Mahkemesi raportörlerinin münhasıran hizmetgördükleri mahkeme veya dairelerde buralardan ayrıl
ma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır.» 

«Devlet, belediye, il özel idare ve Kamu iktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin kapsamına giren iktisadî Devlet teşekkülleri ile kamu iktisadî kuruluşları ve bunların müessese, 
bağlı ortaklık ve iştiraklerinde çalışanlar, buralardan ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl geçmeden ayrıl
dıkları idare aleyhine dava alamaz ve takipte bulunamazlar.» 

MADDE 5. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 17 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Staj isteminde bulunan tarafından verilen bildiri kâğıdının hilafı ortaya çıktığı takdirde; aday hakkında 
Türk Ceza Kanununun 528 inci maddesine göre ceza tayin olunur.» 

MADDE 6. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Staj kesintisiz olarak yapılır, stajyerin askerlik görevi kendisinin veya bakmaya mecbur olduğu veya re
fakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinin birinin ağır bir 
kaza geçirmesi veya önemli hastalığa tutulmuş olması gibi elinde olmayan sebeplere dayalı engeller sonucu 
staja devam edememesi halinde ve bu hallerin belgelendirilmesi şartıyla, engelin ortadan kalkmasından son
raki bir ay içinde başvurduğu takdirde devam edemediği günler; mahkeme stajı sırasında adalet komisyonu, 
avukat yanındaki stajı sırasında ise baro yönetim kurulu kararı ile tamamlattırılır. Stajın yapıldığı yere göre 
adalet komisyonu başkam ve baro başkanı, haklı engeller halinde stajyerlere otuz günden fazla olmamak üze
re izin verebilir.» 

«Hâkimlik stajında geçen süreler, avukatlık stajında nazara alınmaz.» 

MADDE 7. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 63 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Birinci fıkra hükmüne aykırı eylemde bulunanlar yüzbin liradan birmilyon liraya kadar ağır para ceza
sına ve altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler.» 

«Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve kanunların tanı
dığı başka hakları kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş-
yüzbin liradan beşmilyon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.» 

MADDE 8. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Birinci fıkrada yazılı zorunluğa uymayan avukat hakkında, baro başkanı, ellibin liradan ikiyüzellibin li
raya kadar para cezasına hükmedebilir. Bu ceza her davet ve isteğe uymama halinde yeniden verilebilir. 

Türkiye Büyük Mület Meclisi (S. Sayısı : 393) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bu yasak, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar. 
Bir kadroya bağlı olanak aylık veya ücreti Devlet, I veya belediye büfelerinden yahut Devlet, il veya 

belediyelerin yönetimi ve denetimi altındaki daire ve müessese yahut şfaiketlerden verilen müşavir ve avu
katlar, yalnız bu dalire, müessese ve şirketlere ait işlerde avukatlık yapabilirler. 

MADDE 4. — 11136 sayılı Avukatlık Kanununun 14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 
sekilide değiştkirraîş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Emeklilik ve istifa ıgilbi sebeplerle görevlerinden ayrılan adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savaları ile 
Anayasa Mahkemesi raportörlerinin asıl olarak görev yaptıkları veya en az iki ay yetkili 'bulundukları yargı 
çevresinde, ayrılma tarihinden itibaren (iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır. Yüksek mahkemelerde 
görevli bulunanlar için yargı çevresi görev yaptıkları kurumlardır. 

Devlet, belediye, il özel idare ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 sayıl* Kamun Hükmünde 
Kararnamenin kapsamına giren İktisadî Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadî Kuruluşları ve bunların mü
essese, 'bağlı ortaklık ve iştiraklerinde çalışanlar, buralardan ayrıildıkları tarihten itibaren iki yıl geçmeden 
ayrıldıkları idare aleyhine dava alamaz ve taklipte bulunamazlar. 

Bu yasak avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar. 

MADDE 5. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 16 ncı maddesine aşağıdakü fıkra eklemmiştir. 
İlk ve ortaöğretimde öğretmenlik görevi, staj yapılmasına ve staj bitim 'belgesi verilmesine engel teş

kil etmez. Ancak, bu suretle staj yapanlar, öğretmenlik 'görevlerinden ayrılmadıkça avukatlığa kabul edimez-
ler ve avukatlık yapamazlar. 

'MADDE 6, — Tasarının 5 Üncü- maddesi 6 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 7. — n36 sayılı Avukatye Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve (maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.i 

Staj kesintisiz olarak yapılır. Stajiyerin askerlik görevi ile kendisinin veya bakmaya mecbur olduğu veya 
refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır 
bir kaza geçtirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması gibi elinde olmayan haklı sebeplere dayalı en
geller sonucu staja devam edememesi halinde ve bu hallerin belgelendirilmesi şartıyla, engelin ortadan 
kalkmasından sonraki bir ay içinde başvurduğu takdirde devam edemediği günler; mahkeme sitajı sırasında, 
Adalet Komisyonu, avukat yanındaki stajı sırasında ibaro yönetim kurulu kararı ile tamamlattırılır. Stajın 
yapıldığı yere göre Adalet Komisyonu başkanı ve baro 'başkanı, haklı engeller halinde stajiyerlere otuz gün
den fazla olmamak üzere izin verebilir. 

Hâkimlik stajında geçen süreler, avukatlık stajında nazara alınmaz.-

MADDE 8. — Tasarının 7 nci maddesi 8 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 113'6 sayılı Avukatlık Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 393) 
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(HüKümetfin Teklif (Betiği Metin) 

Ancak, gönderilen yazıda, davet ve isteğe uymama halinde para cezası verileceğinin belirtilmiş olması şart
tır.» 

MADDE 9. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 72 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve-maddeye (g) bendi eklenmiştir. 

«d) Baro ve Türkiye Barolar Birliği yıllık keseneklerinin, tebligata rağmen ödememekte direnilmesi.» 
«g) 10 uncu maddedeki engele rağmen levhaya yazılmış olması.» 

MADDE 10. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Baro yönetim kurulu üç yılda bir bölgesi içinde bulunan ve baro levhasında yazılı olan bütün avukat
ların bir listesini son yılın 31 Aralık tarihine kadar düzenler. Listeye her avukatın alfabe sırasıyla adı, soyadı, 
büro ve konut adresi yazılır. Ortak avukat bürosu niteliğindeki bürolar listede ayrıca belirtilir. Levhadaki 
değişiklikler. her yıl sonunda düzenlenecek ek listede gösterilir.» 

MADDE 11. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 81 inci maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«2. Levhaya yazılacakların giriş keseneğini, aralarında ayrım yapılmaksızın, en az ikiyüz, en çok sekiz-
yüz; levhada yazılı avukatların yıllık keseneğini de enaz yüz, en çok dörtyüz gösterge rakamının her yıl bütçe 
kanununda Devlet memurları için belirlenen maaş katsayısının çarpımıyla elde edilecek miktarlar arasında 
tespit etmek ve bunların ödeneceği tarihleri belirlemek.» 

MADDE 12. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 82. — Genel kurul iki yılda bir aralık ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine 

gündemindeki maddeleri görüşmek Üzere toplanır.» 

MADDE 13. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 92 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Seçim dönemi bitmeden önce ayrılan yönetim kurulu üyesinin yeri, en çok oy almış yedek üye ile dol
durulur.» 

MADDE 14. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Baro saymanı, para alma ve vermede düzenlenen kâğıtları baro başkanı, yokluğunda baro başkan yar
dımcısı veya baro genel sekreteriyle birlikte imzalar.» 

MADDE 15. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 105 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 105. — Disiplin kurulu üyeleri iki yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. 
Disiplin kurulu, seçimden sonra ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan seçer. 92, 93 ve 94 üncü 

ımaıddder 'hükümleri dfösüpln kurulu üyeleri faakıkuıda da kıyasen uygulanır.» 

MADDE 16. —- 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 108 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Baro genel kurulu, baronun malî işlerini denetlemek üzere iki yıllık süre için kendi üyeleri arasından 
en çok üç asıl ve üç yedek denetçi seçer.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 393) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«Birinci fıkrada yazılı zorunluğa uymayan avukat hakkında, baro yönetim kurulu, onıbin liradan yüzbin 
liraya kadar para cezası verebilir. Bu ceza her davet ve isteğe uymama hainde yeniden verilebilir. Ancak, 
gönderilen yazıda, davet ve isteğe uymama halinde para cezası verileceğinin ıbelıirtilmiş olması şarttır. 

MADDE 10. — İH 36 sayılı Avukatlık Kanununun 72 nci maddesinin (d) 'bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddeye '(1g) bendi ile aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

d) Baro ve Türkiye Barolar Birliği yıllık keseneklerinin, tebligata rağmen ödememekte direniknesi. 
g) 10 uncu maddedeki engelle rağmen levhaya yazılmış olması. 
Şu kadar ki, staj sırasında mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan üsler müstesna olmak üze

re, 11 İnci maddede sayılan işlerden biri ile uğraştığı, ruhsatnamenin veniMiği tarihten itibaren 5 yıl geç
tikten sonra anlaşılan avukat, staj süresi içinde elde ettiği ödemelerin veya gelirlerin tutarının üç katını 
Baroya ödediği takdirde levhaya yeniden yazılır. 

Baroya bildirilen büro terk edilmiş ve yenisi bildirilmemiş, ise, 71 inci maddeye göre avukatın dinlen
mek üzere çağrimasından vazgeçilebilir. 

MADDE 11. — Tasarının 10 uncu maddesi 11 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş-
tİTâ 

MADDE 12. — Tasarının 11 indi maddesi 12 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 13. — 1U36 sayılı Avukatlık Kanununun 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 82. — Genel kurul iki yılda !bir Ekim ayının ilik haftası içinde baro başkanının daveti üzerine 

gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplanır. 

MADDE 14. — Tasarının 1'3 üncü maddesi 14 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MAIBDE 15. — Tasarının 14 üncü maddesi 15 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil-
miştiir, 

MADDE 16. — 136 sayılı Avukatlık Kanununun 105 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 105. — Disiplin kurulu üyeleri iki yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. 
Disiplin kurulu, seçimden sonra iılk toplantısında üyeleri arasından bir başkan seçer. 92 ve 94 üncü mad

deler hükümleri disiplin kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır. 

MADDE 17. — Tasarının 16 nci maddesi 17 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir» 
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(ÇHükumötin Teklif Ettiği Mötin) 

MADDE 17. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 115 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Birlik genel kurulu iki yılda bir evvelki genel kurulun tayin edeceği zaman ve yerde olağan toplantısını 
yapar.» 

MADDE 18. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 117 nci maddesinin 4, 7 ve 8 numaralı bentleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«4. Birliğin hesaplarını incelemek, bütçesini onaylamak, Birlik Yönetim Kurulunun çalışmalarından do
layı ibrası hakkında karar vermek.» 

«7. Adaleti ve mesleği ilgilendiren işler hakkında teklifte bulunmak, uyulması zorunlu meslek kurallarını 
tespit etmek.» 

«8. Baroların birlik adına avukatlardan tahsil edeceği keseneğin miktarını her avukat için yıllık baro ke
seneğinin yarısından fazla olmamak üzere tespit etmek,» 

MADDE 19. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 121 inci maddesinin 2, 3, 5, 8 ve 9 numaralı bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. Birliği ve mallarını yönetmek,» 
«3. İki yıllık bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak,» 
«5. Birlik adına gayrimenkul almak, satmak, ipotek etmek ve bu mallar üzerinde her türlü aynî haklar 

tesis eylemek ve kaldırmak, Bu hususlarda ve diğer iktisabî ve iltizamî işlemlerde Birlik Başkanına yetki ver
mek,» 

«8. Avukatların kayıtlarını, yönetmelikte gösterilen esas ve usullere göre tutmak,» 
«9. Birliğin genel durumu ile işlemleri ve çalışmaları hakkında Birlik Genel Kuruluna rapor vermek ve 

çalışma ve hesaplarından dolayı ibra istemek,» 

MADDE 20. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 123 üncü maddesinin 7 numaralı bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«7. Birliğin çalışmaları hakkında Birlik Genel Kuruluna yazılı bir rapor vermek,» 

MADDE 21. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 128 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Birlik saymanı, para alma ve vermede düzenlenen kâğıtları Birlik Başkanı, yokluğunda Birlik Başkan yar
dımcılarından biri veya Birlik Genel Sekreteri ile birlikte imzalar.» 

MADDE 22. — 1136 sayjlı Avukatlık Kanununun 133 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Birlik Genel Kurulu, BMiğin malî işlemlerini denetlemek üzere, dört yıl için kendi üyeleri arasından üç 
asıl ve üç yedek denetçi seçer.» 

MADDE 23. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 135 inci madesinin 1 ve 3 üncü bentleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«1. Uyarma; avukatın mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin kendisine bildirilmesi-
dir.» 

«3. Onbin liradan yüzellibin liraya kadar para cezası.» 
MADDE 24. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 140 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
«Şu kadar ki, disiplin işlem ve kararına konu teşkil edecek bir eylemde bulunmuş olan avukat hakkında 

aynı eylemlerden dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış ise, avukat hakkındaki disiplin kovuşturması, ceza 
davasının sonuna kadar bekletilir. Bu halde yönetim kurulunun isteği üzerine disiplin kurulu, avukatın iş
ten yasaklanmasına yer olup olmadığı hakkında 153 ve 154 üncü maddeler uyarınca bir karar vermek zorun
dadır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 393) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 18. — Tasarının 17 noi maddesi 18 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edıilmiş-

MADDE 19. — Tasarımın 18 ikici maddesi 19 uncu madde olarak Kbmisyonıumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 20. — Tasarının 19 uncu maddesi 20 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 21. — Tasarının 20 nci maddesi 21 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MİADDE 22. — Tasarının 21 inci maddesi 22 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 23. — Tasarının 22 nci maddesi 23 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 24. — Tasarının 23 üncü maddesi 24 üncü miadde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edlümiş-
tir. 

MADDE 25. — Tasarının 24 üncü maddesi 25 inci miadde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş-
tir* 
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MADDE 25. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 144 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 144. — Disiplin kovuşturması açılmasına karar verilen hallerde, yönetim kurulunun iletmesi üze

rine disiplin kurulu incelemesini evrak üzerinde yapar. Su kadar ki, avukatın isteği veya disiplin kurulunca 
gerek görülmesi halinde inceleme duruşmalı olarak yapılır. 

Duruşma gizli olur. ' 
Disiplin kurulu incelemeyi ivedilikle ve herhalde kararın kendisine gelişi tarihinden itibaren en geç bir 

yıl içinde sonuçlandırmak zorundadır. Ceza, davasının sonucunun beklenmesini gerektiren haller saklıdır.» 

MADDE 26. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 158 inci maddesinin madde başlığı «Delillerin takdiri 
ve cezadan mahsup» olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«îşten yasaklanan avukata süreli olarak işten çıkarma cezası verilmesi halinde, işten yasaklandığı süre ce
zadan mahsup edilir.» 

MADDE 27. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 160 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Disiplin kararlarının uygulanması ye cezaların sicilden silinmesi» 

«Madde 160. — Disiplin cezalarına ait kararlar kesinleşmedikçe uygulanamaz. 
Meslekten çıkarma ve işten çıkarma cezalarından başka bir disiplin cezası verilen avukatlar, uyarma, 

kınama ve para cezalarının uygulanmasından itibaren beş yıl geçtikten sonra disiplin kuruluna başvurarak 
bu disiplin cezalarının sicillerinden silinmesini isteyebilirler. 

İlgilinin yukarıdaki fıkrada yazılı süre içerisinde disiplin cezası almamış veya hakkında disiplin soruştur
ması açılmamış olması halinde, disiplin cezasının silinmesine karar verilir ve sicil dosyasındaki disiplin bölü
mü çıkartılarak yenisi düzenlenir.» 

MADDE 28. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 8 inci maddesinin altıncı, 20 nci maddesinin dördüncü, 
70 inci maddesinin üçüncü, 142 ncî maddesinin dördüncü ve 157 nci maddesinin son fıkrasındaki «Danıştaya» 
ibaresi, «idarî yargı merciine» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 29. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ek 3 üncü maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«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 kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve liste
deki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulunun mühü-
rü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek mat
bu oy pusulasında gösterilen isimlerin karşısı işaretlenmek veya, aynı şekilde mühürlü 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.» 

MADDE 30. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Geçici Madde 8. — Bu madde hükmünün yürürlüğe girmesinden önce Siyasal Bilgiler Okulu veya Fa

kültesinden mezun olup da eksik kalan derslerden hukuk fakültesinde sınav vermiş olanlar, bu Kanunun uy
gulanmasında hukuk fakültesi mezunu sayılırlar.» 

MADDE 31. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 170 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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MADDE 26. — Tasarının 25 inci maddesi 26 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. • 

MADDE 27. — 1136 (Sayılı Avukatlık Kanununun 158 inci maddesinin madde başlığı «Delillerin serbest
çe takdiri, ceza vermenin amacı ve cezadan mahsup» olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü 
fıkra eklenmiştir. 

işten yasaklananı avukata süreli olarak işten çıkarma cezası verilmesi halinde, işten yasaklandığı süre ce
zadan mahsup edilir. 

MADDE 28. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 160 inci maddesi başlığı (ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Disiplin kararlarının uygulanması ve cezaların sicilden silinmesi. 

Madde 160. — Disiplin cezalarına ait kararlar kesinleşmedikçe uygulanamaz. 
Meslekten çıkarma ve işten çıkarma cezalarından başka bir disiplin cezası verilen avukatlar, uyaırma, 

kınama, ve para cezalarının uygulanmasından itibaren beş yıl geçtikten sonra disliplıin kuruluna başvurarak 
bu disiplin cezalarının sicillerinden silinmesini isteyebilirler. 

îlgilinün yukarıdaki fıkrada yazılı süre içerisinde disiplin cezası almamış olması hainde, disiplin cezasının 
silinmesine karar verilir ve sicil dosyasındaki disiplin bölümü çıkartılarak yenisi düzenlenir. 

MADDE 29. — Tasarının 28 inci maddesi 29 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiş
tir. 

MADDE 30. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 170 inci maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, staj için 'başvurmuş olan veya stajı 
devam eden veya staj bitim belgesi almaya hak kazanmış yahut avukattık ruhsatı almış olan orta öğretim 
öğretmenleri hakkında, Avukatlik Kanununun 11 inci maddesi hükmü uygulanmaz. 
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GEÇÎCt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emeklilik ve istifa gibi sebeplerle gö
revlerinden ayrılarak avukatlık ruhsatnamesi almış ve 'büro açmış olan, adlî, idarî, askerî yargı hâkim ve sav
cıları ile Anayasa Mahkemesi raportörleri ve yülksek mahkeme üyeleri hakkında 14 üncü maddenin birinci 
fıkrası hükmü uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 
11 inci maddesi hükmü uyarınca, avukatlık ve avukatlık: stajıyla birleşmeyen ilköğretimde Öğretmenlik gö
revinde bulunulması sebebine dayanılarak; 

A) Yapmış oldukları stajın geçerli sayılmamasından dolayı aynı Kanunun 72 nci maddesinin (b) bendi 
uyarınca adları 'baro levhasından silinmiş bulunanlarla staj hitâm belgesi almış oldukları halde aym sebeple 
baro levhasına yazılma istemleri reddedilenler, levhaya yazılmalarına dair baro yönetim kurulu kararları Ada
let Bakanlığınca onaylanmayanlar veya baro levhasına yazılmamış olanlar, başvurdukları takdirde ilköğretim 
öğretmenliği görevinden ayrılmış olmaları ve başkaca engellerinin bulunmaması kaydıyla baro levhasına yazı
lırlar. Stajı geçersiz sayılması gerekenlerden ilköğretim öğretmenliği görevi sona ermiş veya bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce avukatlıkla birleşebilen başka bir işe geçmiş olanlar hakkında da, başkaca engeli 
yoksa baro levhasından silme işlemi yapılmaz, ilköğretim öğretmenliği devam edenlerin ise, stajı geçerli sayılır 
ancak, baro levhasından kayıtları silinir. 

B) Adları staj listesinden silinmiş olanlar, başkaca engelleri bulunmadığı takdirde bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvurmalan halinde, yeniden staj listesine yazılırlar ve silme kararından 
önce yaptıkları staj geçerli sayılarak stajlarına devam ederler. Bunlardan adları staj listesinden silinmesi gere
kenler hakkında başkaca engelleri yoksa silme işlemi yapılmaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 11 inci maddesi hükmü 
uyarınca, avukatlık ve avukatlık stajıyla birleşmeyen diğer işlerde bulunulması sebebine dayanılarak, yapmış 
oldukları stajın geçerli sayılmamasından dolayı aynı Kanunun 72 nci maddesinin (b) bendi uyarınca adları baro 
levhasından silinmiş bulunanlarla staj bitim belgesi almış oldukları halde aym sebeple baro levhasına yazıl
ma istemleri reddedilenler, levhaya yazılmalarına dair baro yönetim kurulu kararlan Adalet Bakanlığınca 
onaylanmayanlar veya baro levhasına yazılmamış olanlar, başvurdukları takdirde avukatlıkla birleşmeyen iş
lerinden ayrılmış olmaları ve başkaca engellerinin bulunmaması kaydıyla baro levhasına yazılırlar. Bu şekilde 
avukatlık stajı yaptıktan sonra baro levhasına yazılmış bulunanlann da avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraş
mamaları ve başkaca engelleri bulunmaması şartıyla kayıtlan silinmez. Adları staj listesinden silinenler, avu
katlıkla birleşmeyen işlerinden ayrılmış oldukları ve başkaca engelleri bulunmadığı takdirde bu Kanunun yayı
mı tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvurmaları halinde, yeniden staj üstesine yazılırlar ve silme kara
rından önce yaptıkları staj geçerli sayılarak stajlarına devam ederler. Bunlardan adlan staj listesinden silin
mesi gerekenler hakkında başkaca engelleri yoksa silme işlemi yapılmaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce avukatlıkla bağdaşmayan bir işle uğraştıkları sırada avukatlık 
stajımı yapan ve yapmakta 'bulunanlar hakkında : 

a) Cezaî takibat yapılmaz. 
b) Daha önce başlamış olan takibatlar durdurulur. 
Hükmolunan cezalar ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir. 
Bu suretle cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmiş olan avukat ve avukat stajiyerleri hakkında bu mahkû

miyetlerine dayanılarak Avukatlık Kanununun, avukatlığa kabul edilmemeye ve ruhsatnameleri geri alınmak 
suretiyle iptal ve adları bir daha yazılmamak üzere levhadan silinmeye dair hükümleri uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk baro genel kurul top
lantısı, Kanunun yayımını izleyen ikinci yılın ekim ayının ilk haftası içinde yapılır. 
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GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, baro disiplin kurulu üyesi olanlar ile baro ve 
Birlik Denetleme Kurulu üyesi bulunanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, yönetim kurulu se
çimlerinin yapılacağı ilk genel kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler. 

MADDE 32. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 33. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Barbakan 
T. Özal 

Devlet Bak. - Barbakan Yrd. 
t K. Erdem 

Devlet Bakamı 
Af. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

İçişleri Balkanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Af. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V.i Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H., C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
Af, N. Eldem 

Dışişleri Bakanı Yj 
A. Af. Yılmaz 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Y. 
S. N. Türel 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Talbiî Kay. Bakanı 
S. N. Türet 

3 . 11 . 1985 

Devlet 'Bakanı 
A, Af. Yümaz 

Devlet Bakam Y. 
Af. V. Dinçerler 

M i l Savunma Bakam 
Z. Yavuıtürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakam 
Af. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
Af. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Af. Af. Taşçıoğlu <• 
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GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, baro disiplin kurulu üyesi olanlar ile baro 
ve Birlik Denetleme Kurulu üyesi bulunanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, yönetim kurulu 
seçimlerinin yapılacağı ilk genel kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler. 

MADDE 31. — Tasannm 32 nci maddesi 31 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 32. — Tasarının 33 üncü maddesi 32 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 
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