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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Gümrük tarife kanununun 513 ncü numarasına 

aid gümrük resminin değiştirilmesi için bir kanun 
tedvinine lüzum olmadığına dair mazbata ile, 

Türkiye - Sovyet ticaret ve tediye anlaşmasına 
bağlı bir numaralı listede gösterilen harfler arasında 
yapılacak değişikliğe, 

Noter harç tarifesine, 
1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bazı 

maddeler eklenmesine, 
Birinci Umumî müfettişlik kadrosunda deği|iklik 

yapılmasına, 
Hava smıfı mensublarile, 
Denizaltı sınıfı mensublarma verilecek zam ve 

tazminlere, 
Devlet demiryolları ve limanları işletme idaresin

den ayrılarak Nafıa vekâletine bağlanan inşaat daire
sinin bu ayrılmadan mütevellid vaziyetinin tesbitine, 

Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdikma, 

izmir telefon tesisatının tesellüm ve işletme mu
amelelerine, 

Pazarlıksız satış mecburiyetine, 

2 
Lâyihalar 

1 — Af kanunu lâyihası (1/1123) (Adliye en
cümenine) 

2 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 1937 malî 
yılı yedi aylık hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası 
(1/1131) {Divanı muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
3 — Af kanunu lâyihasile Heyeti mahsusalarca 

aleyhine verilib kendilerine tebliğ edilmiyen karar
lara karşı alâkalıların itiraz ede bilmeleri hakkında 
kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası (1/1123, 
909) (Ruznameye) 

4 — Ahmed Demirin mahkûm olduğu cezanm affi 
hakkında Adliye encümeni mazbatası (5/68) (Ruzna
meye) 

5 — Basın birliği kanunu lâyihası ve Dahiliye ve 

1927 ve daha evvelki bütçe senelerine taallûk eden 
zimmetlerin tasfiyesine, 

Orman koruma teşkilât kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesine, 

Toprak mahsulleri ofisine, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun 

bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun lâyi
haları kabul edildi. 

Ecnebi m emleketlerden idhal edilecek kok kömü
ründen gümrük resminin tenziline dair kanun lâyiha
sının birinci müzakeresi yapıldı. 

Spor teşkilâtına, Vakıflara, Tayyare fabrikalarına 
aid kanun layihalarının muvakkat, 

istihlâk, tnevaddı iptidaiye resimlerile makine mu
afiyetine dair kanun lâyihalarının Muhtelit encümen
lerde tedkikleri kabul olunduktan sonra pazartesi 
günü saat 14 de toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Başkan vükili Kâtib Kâtib 
Hilmi Uran Konya Çoruh 

A. M. Göker Ali Zırh 

Adliye encümenleri mazbataları (1/811) (Ruzname
ye) 

6 — Baüi müesseselerin idaresi hakkında kanun 
lâyihasile Cemiyetler kanunu lâyihası ve Dahiliye 
ve Adliye encümenleri 'mazbataları (1/60, 61) (Ruz
nameye) 

7 — Panaport kanunu lâyihası ve Dahiliye encü-
menile Muvakkat encümen mazbataları (1/1050) (Ruz
nameye) 

8 — Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin Milletler 
arasında intişarını kolaylaştırmak için Cenevrede ak-
dolunan beynelmilel mukavelenameye iltihakımız hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümen
leri mazbataları (1/1121) (Ruznameye) 

9 — Vakıflar kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası ve Muvakkat encümen 
mazbatası <1/1126) (Ruznameye). 

— HAVALE EDİLEN EVRAK 



B İ B Î N G Î CELSE 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — T. Fikret Sılay 

KÂTİBLER — Na&id Uluğ (Kütahya), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
Ruznameye geçiyoruz. 

1 — İnegölün Osmaniye köyünden Arif oğlu 
Cevdet Cavanın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekalet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/401) [1] 

BAŞKAN — Mazbatayı arzediyoruz. 
(Adliye encümeni mazbatası okundu) 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci müzakeresi yapılacak maddelere geçi

yoruz. 

2 — Meşhud suçların muhakeme usulüne dair 
3005 sayılı kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında 1/639, ceza muhakemeleri usulü 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında 1/1054 ve meşhud suçların muhakeme usu
lü kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında 1/1055 sayılı kanun lâyihaları ve Ad
liye encümeni mazbatası [2] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Birinci 
maddeyi arzediyorum. 

Meşhud suçlarm muhakeme usulüne dair 3005 
sayılı kanunun birinci maddesinin değiştiril

mesi hakkında kanun 
MADDE 1 — 3005 sayılı meşhud suçlarm 

muhakeme usulü kanununun 3 maddesi aşağı
da yazılı şekillerde değiştirilerek numaraları 
karşısında yazılı maddelerin yerine konmuştur. 

Madde 1 — Faili suçu işlediği sırada veya 
pek az sonra yakalanan: 

A) Ağır ceza mahkemesinin vazife gördüğü 
yerlerdeki belediye sınırları içinde işlenen ağır 
cezalar meşhud cürümler; 

B) Asliye teşkilâtı olan yerlerdeki belediye 

[1] 298 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] Birinci müzakeresi 78 nci inikad zabtın-

dudır. 

sınırları içinde ve panayırlarda işlenen ağır ce
za mahkemelerinin vazifeleri dışındaki meşhud 
cürümlerle Türk ceza kanununun 529, 534, 539, 
545, 547, 548, 551, 565, 567, 568, 571, 572, 573, 
574, 575 ve 576 nci maddelerile 540 nci maddenin 
ikinci fıkrasında yazılı meşhud olarak işlenen 
kabahatlar hakkında takib ve duruşma bu ka
nun hükümlerine tâbidir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul buyuranlar işaret buyursun... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4 — Ağır cezalı cürümler dışmda 
meşhud bir suç işlendiği zaman zabıta, yakala
nan şahsı tanzim edeceği zabıt varakası ve elde 
edeceği maddî subut delillerile birlikte vakit 
geçirmeksizin ayni günde Cumhuriyet müddei
umumiliğine teslim eder. 

Zabıt varakası yakalanan şahsm kim oldu
ğunu, sübut delili olacak maddelerin ve izlerin 
nelerden ibaret bulunduğunu ve şahidlerin hüvi
yetlerini ihtiva eder. 

Şikâyet veya şahsî dava yolile takib edilen 
suçlarda şikâyet edildiğinin zabıt varakasına 
yazılması ve şikâyet edenin bu varakayı imzala
ması lâzımdır. 

Bundan evvelki fıkralarda, delillerin tesbiti-
ne müteallik olmak üzere zabıtaya verilmiş 
olan vazife, ağır ceza mahkemesinin vazifesine 
giren meşhud cürümler de münhasıran Cumhu
riyet müddeiumumisine aiddir. 

Cumhuriyet müddeiumumisi ağır ceza mah
kemesinin vazifesine giren meşhud cürümlerde 
şahidlerin ifadelerini zaptettikten ve yakalanan 
şahsı da sorguya çektikten ve lüzum göreceği 
diğer tahkikatı da yaptıktan sonra amme dava
sı açmağa lüzum görür ve umumî hükümlere tev
fikan takibat yapılmasını zarurî kılacak sebeb-
ler mevcud bulunmazsa duruşma yapılmak üze
re maznunu iddianame ile vazifeli mahkemeye 
gönderir. Cumhuriyet müddeiumumisinin tahki
katı fasılasız yapması, ve işi azamî üç gün 
içinde mahkemeye tevdi etmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname yok
tur. Kabul edenler işaret buyursun . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

— 339 — 
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MADDE 9 — Vazifeli mahkeme, Cumhuriyet 

müddeiumumisi tarafından sevkedilir edilmez 
başka işlere tercih ederek maznunun duruşması
na başlar. 

Mahkemece duruşmanın bir celsede bitiril
mesi lâzımdır. Şu kadar ki kanunî zaruretler do-
layısile işin bir celsede karara bağlanması müm
kün olmazsa, duruşma, bu imkânsızlığı doğuran 
noksanların en çabuk vasıtalarla ikmali için 
lâzımgelen müddet göz önünde tutularak ona gö
re başka bir güne tehir edebilir. 

Ağır ceza mahkemesinin vazifesine giren 
meşhud cürümlerde mahkeme, umumî hükümle
re göre takibat yapılması lüzumuna kanaat ge
tirirse bu dairede takib edilmek üzere evrakm 
Cumhuriyet müddeiumumiliğine tevdiine resen 
dahi karar verebilir. Bu karar katğidir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler , . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

3 — Avukatlık kanunu lâyihası ve Adliye en
cümeni mazbatası (1/962) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? Maddelere geçilme
sini reyinize arzediyorum. Kabul edenler işaret 
buyursunlar . . . Kabul etmeyenler . . . Maddele
re geçilmesi kabul edilmiştir. 

Encümen mazbatasmda lâyihanın müstacelen 
müzakeresini derpiş etmektedir. Rayinize arze
diyorum. Müstacelen müzakeresini kabul eden
ler işaret buyursunlar . . . Etmeyenler . . . Müsta
celen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi arzediyorum. 

Avukatlık kanunu 
Birinci bab 

Avukatlık meslekine kabul şartları 
Birinci fasıl 

Umumî hükümler 
BÎRÎNCÎ MADDE — Avukatlık meslekine 

kabul olunmak için: 
A - Türk olmak, 

[1] 297 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

B - Yirmi üç yaşmı bitirmiş bulunmak, 
C - Bir Türk Hukuk fakültesinden veya 

mektebinden mezun olmak veya Siyasal bilgiler 
okulundan mezun olub da noksan kalan ders
lerden Hukuk fakültesinde imtihan vermiş ol
mak veya yabancı bir memleket Hukuk fakülte
sinden mezun olub ta Türkiye Hukuk fakülte
leri proğramlarma göre noksan kalan dersler
den imtihan ile tasdikname almış bulunmak, 

D - Avukatlık staj mı yapmış ve hâkim mu
avinliği imtihanmda ehliyet göstermiş olmak, 

E - Levhasma kaydi istenilen Baro mmta-
kasmda ikametgâhı bulunmak, 

F - Avukatlıkla içtimai caiz olmayan bir 
hizmet veya meşgalede bulunmamak, 

G - Bu kanuna göre avukatlığa mâni bir ha
li olmamak, 

H - İkinci maddenin (A) bendinde yazılı 
bir suçtan dolayı cezaî veya aynı maddenin (B) 
bendinin tatbikini istilzam eden inzibatî takib 
altmda bulunmamak şarttır. 

BAKSAN — M]adde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... işaret buyursunlar ... Ka
bul etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ MADDE — A) Şeref ve haysiyeti 
muhil bir suçtan veya ağır hapsi müstelzim bir 
cürümden mutlak surette yahud bir cürümden 
bir sene veya daha ziyade hapis cezasile mah
kûm olanlar, 

B) Cezaî veya inzibatî bir karar neticesin
de meslekî bir suçtan dolayı hâkim veya me
mur yahud avukat olmak vasf mı kaybetmiş olan
lar, 

C - Meslek şeref ve haysiyetine uymayan hal
leri bulunanlar, 

D - Hileli ve taksirli olmayarak iflâsma karar 
verilmiş olub da itibarını geriye getirmemiş olan
lar, 

E - Avukatlık vazifelerini daimi surette ifa
ya mâni vücud veya akılca bir maluliyeti bulu
nanlar, 

F - Tasarruf ehliyeti mahkeme kararile tah-
did edilmiş vaziyette bulunanlar, 

Stajyer veya avukat olmaktan memnudur
lar. 

Şu kadar ki, (A) fıkrasmm tatbiki halinde 
kasdî olmayan cürümlerden biri ile veya ceza-
yi hafifleten sebebler nazara alınarak mahkûm 
olanların bu mahkûmiyeti stajyer veya avukat 
olmaya mâni olub olmadığına baro idare mecli
si tarafından karar verilir 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler işa
ret buyursunlar. Kabul etmeyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Maaş, ücret, veya ai
dat mukabilinde görülen hiç bir hizmet ve va
zife, iş ajanlığı, tüccarlık veya meslekin vakar 
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ve haysiyetiîe telifi mümkün olmayan her türlü 
meşgale avukatlıkla içtima edemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler işa
ret buyursunlar. Kabul etmeyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — A) Mebuslar, vi
lâyet ve belediye meclisi azaları; 

B) Üniversite, yüksek veya tâli mekteb pro
fesör, muallim, doçent ve asistanları; 

0 - Hususî müessese ve şahısların müşavir ve 
avukatları; 

D) Hakemlik, tasfiye memurluğu, kaza mer
cilerinin veya adlî bir dairenin verdiği her han
gi bir vazife veya hizmet, 

E) Anonim ve kooperatif şirketleri idare 
meclisi azaları, muraMbleri ve hayır ve ilim mü
esseseleri reis ve azalan, 

Üçüncü madde hükümden müstesnadır. 
Şu kadar ki, bunlardan mebuslar Hazinenin, 

belediye ve hususî idarelerin, vilâyet ve beledi
yelerin idare ve murakabesi altmda bulunan 
daire ve müesseselerin ve sermayenin yarıdan 
fazlası Devlete aid şirket ve müessese
lerin, vilâyet ve belediye meclisi aza
lan mensub oldukları hükmî şahısların aleyhin
deki dava ve işleri kabul ve takibden memnu
durlar. 

Bu memnuiyet avukatların şeriklerine de şa
mildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... işa
ret buyursunlar ... Kabul etmiyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Maaş veya ücreti Dev
let, vilâyet veya belediye bütçelerinden yahud 
Devlet, vilâyet veya belediyelerin idare ve mu
rakabesi altındaki daire veya müessese yahud 
şirketlerden verilen müşavir ve avukatlar yalnız 
bu daire, müessese veya şirketlere aid işlerde 
avukatlık edebilirler. 

Mahkeme veya kazaî mercilered mensub ol
dukları daireyi temsil eden hukuk müşaviri veya 
muavinleri baroya kaydolunmaya mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?.. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... işa
ret buyursunlar ... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — Bir hâkim veya müd
deiumuminin sebeb veya neseb cihetile usul veya 
füruundan veya birinci ve ikinci derecede akra
basından olan avukat o hâkim veya müddeiumu
minin bulunduğu mahkeme veya dairede avukat
lık edemez. 

Aralarında evlilik bağı olan avukatla hâkim 
veya müddeiumumi hakkmda, evliliğin zevalin
den sonra da, hüküm böyledir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı?.. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler işa
ret buyursunlar ... Kabul etmiyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ MADDE — Vazifelerinden ayrılan 
hâkim ve müddeiumumiler hizmet ettikleri mah
keme veya yerlerde ayrılma tarihinden itibaren 
iki sene müddetle avukatlık etmekten memnu
durlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?.. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabuled en
ler işaret buyursunlar ... Kabul etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

ikinci fasıl 
Staj 

SEKİZİNCİ MADDE — Avukatlık stajı bu 
fasılda yazılı şartlar dairesinde bir avukat nez-
dinde ve Adliye vekâletinin tensib edeceği mah
kemelerde ifa edilir. 

ZIYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Müs
tacel bir kanunun karşısmda olmasaydım bu 
kanunun heyeti umumiyesi üzerinde ve lehinde 
olarak söyliyeceğim pek çok şeyler vardı. Evvelâ 
bir münasebetle söylediğim gibi Adliyemizin 
içtimaî bir müessese haline getirilmiş olmasmı 
büyük bir şükranla karşılarım. Avukatlık kanu
nu da bunlardan biridir. Memlekette mühim 
bir meslekin lâyık olduğu haysiyet ve şerefli 
mertebeye yükselişini görmekle müsterih olu
yoruz. 

Yalnız Sayın Bakanımızın bir noktai naza
rı dikkate almalarını rica edeceğim. Bilhassa 
içerisinde güzide olgun insanlarla, genç anasın 
ihtiva eden Adliye encümeni azalarının bu mu-
taleamı canı gönülden dinleyerek alâkalarım 
celbetmek isterim. 

Memleketin iktisadî vaziyetinden dolayı oku
manın ne demek olduğunu hepimiz nefislerimiz
de yaptığımız tecrübelerle biliriz. Bilhassa yük
sek tahsilin ne ağır şeraiti haiz olduğunu, mem
leketin fakirliğinden dolayı ne müşkülâtla kar
şılandığını biliriz. Bilhassa hukuk, tababet en 
güç mesleklerden bir şubedir. Bir genç liseyi 
bitirdikten sonra 4 sene hukuk fakültesinde oku
mak mecburiyetindedir. Bir gencin hayatında 
dört senenin ne büyük bir mesafe olduğu ma
lûmdur. Buna bir de bir buçuk senelik asker
liği dahil ediniz, iki sene de staja koyunuz; bu 
yedi buçuk senenin hayatı kazanmak yolunda 
ne büyük bir kayıb olduğunu takdir buyurmuş 
olursunuz. Staj m lüzumuna şüphesiz ben de 
kaniim. Staj elzemdir. Fakat hangi meslekte, 
mektebini zorla bitiren bir gence parasız staj 
mecburiyeti yükletilmektedir? Zaten mektebini 
ikmal için gırtlağına kadar güçlüklere katlan
mış olan gençlere öyle bir yük yüklüyoruz ki, 
tahammülü müşküldür. Ona, bir avukatm yanın
da çalışacaksın diyoruz. Belki insaflı biri olur 
da ona beş on para yardım eder. Fakat bunu 
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esas olarak düşünmiyelim, asıl olan parasız ça
lışmasıdır. Diyoruz ki, parasız olan hukukçu 
avukat olmasın, İşte bizim mücadele edeceğimiz 
yegâne şey budur. Memlekette yetişmiş olan 
insanlarm çoğu, parasız halktan yükselirdedir. 
Onların yegâne güvendikleri, zekâlarından ve 
kudretlerinden başka bir şey değildir. Binaen
aleyh bizim de müdafaa edeceğimiz şey, bu fa
kir zekâyı en yüksek nur zirvesine eriştirmektir. 

Pekala, cebimizden paramı vereceğiz, diyen
ler bulunur. 

Hukuk gençliğinin daima önünde gördüğüm 
ve gençlerle daima meşgul olduğunu bildiğim 
saym bakandan bunlar hakkında ne düşündü
ğünü ve ne çare bulduğunu anlamak isterim 

Stajın evvelâ mahkeme nezdinde yapılıp on
dan sonra o genci avukatın yanına gönderme-

• nin, belki, faydası şudur ki avukat yanmda ça
lışırken o genç bir kaç para alacaktır. Fakat 
ne den dolayı bu kadar okuyup ve bir sene staj 
gören bir genci, hiç olmazsa, niçin bir sulh hâ
kimi önüne avukat olarak çıkarmıyalım da bir 
avukatın yanmda memur olarak çalıştıralım 

Demek ki bunlarm çaresi vardır. Bu, fakir 
ve zeki gençlerin behmehal sıkıntıdan kurtulma
sı için böyle bir tedbirin burada derpiş edilme
sini saym bakandan ve encümenden rica edi
yorum. 

ADLÎYE V. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İzmir) 
— Arkadaşımızın teveccühkâr sözleri için ev
velâ kendisine teşekkür ederim. 

Sonra sözlerime şunu ilâve edeyim ki, bu ka
nun hazırlanırken bilhassa dedikleri nokta na
zarı dikkate almarak yapılmıştır. Mümkün ol
duğu kadar servete, paraya kıymet vermemek 
ve mümkün olduğu kadar zekâya, dirayete 

ehemmiyet vermek için elimizden gelen her şeyi 
yaptık. Hatta memleketimizin hususiyetini de 
göz önünde tutarak başka yerlerde 4, 5, 7 sene
ye kadar giden stajı bizim memleketimizde 2 
sene ile tahdid ettik. Bundan daha aşğıya in
mek, arkadaşım da itiraf etti ki, mümkün de
ğildir, bu lâzımdır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — El
bette, elbette. 

ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (Devamla) — Bu
nun yarısını Hükümette yapacaklardır, diğer 
stajiyerler gibi aylık alacaklardır, diğer yarısı
nı da bir avukat nezdinde geçireceklerdir. Ka
nunda diğer bir imkân daha vardır ki şayet 
4 sene hâkimlik etmişse yekten avukatlık etmek 
imkânını elde edecektir. Binaenaleyh bütün 
maddî imkânlardan mahrum bir Türk çocuğu ya 
bir senelik geçimini muayyen bir aylıkla avukat 
yanmda geçirmeğe razı olacak, yahud adliyede 
4 sene hizmet edecek. Maamafih bütün bunlara 
rağmen şayet arkadaşım bunlar hakkında daha 
makul bir fikir dermeyan etmek ve bu hususta 
kanuna muvakkat bir madde ilâve etmek zaru

retini duyuyorsa birlikte çalışalım, öyle bir 
madde tanzi medelim. 

MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN (Burdur) — 
Evvelâ Devlette, sonra avukat nezdinde olsun 
dediler. Bu hususta ne buyuruyorsunuz? 

ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (Devamla) — Bu
nun bir mahzuru şudur, imtihan oluyor, hâkim 
muavinliği rütbesine terfi etmiş bulunuyor. 
Onun için ranverse ettiğimiz zaman matlub fay
dayı temin etmiyeceğimizi zannediyorum. Çün
kü ya bir sene evvel yapmış veya bir sene sonra 
yapmış... Avukat nezdinde yapılmış iş eğer avu
katın aradığı bir işse zaten parasını alacaktır. 

Öyle bir iş değilse bu mahrumiyete bir iki se
ne daha katlanacaktır. Eğer arkadaşımızın daha 
esaslı bir tedbir hatırına geliyorsa beraber ko
nuşalım, muvakkat maddelerde bir kayid ilâve 
edelim. Bu kanun tamamen buyurdukları espri 
dahilinde hazırlanmıştır. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, evvelâ adliyemizin bu espri ile hare
ket ettiğine kail olan bir adam olduğum için 
peşinen dedim ki, adliyemiz gittikçe içtimaî bir 
müessese halini almaktadır. Onun için adliyemi
zi tebrikle söze başladım ve adliyemizin terakki 
ve tekâmülünü takdir ediyorum demeği, takdir-
kârıyım demeği çok az görürüm. Hakikaten ad
liyemizin son dört beş sene zarfında katettiği 
yol tasavurun fevkindedir. Avukatlılk için de, 
en güzel fikirleri telif ederek buraya getirdikle
rinden dolayı teşekkür ederim. Benim söylemek 
istediğim gayet basit bir şeydir. Genç insanm 
hayattaki müşkülünü halledecek bir çare. Bu
yurdular ki; bir sene evvel adliyede staj yap
sın, bir sene sonra da avukatın yanma gitsin, 
bir sene sonra adliyede, bir sene evvel avukat 
nezdinde olması ile bunun arasmda ne fark 
vardır. Evvelâ adliyeye gitsin, bir hâkim nezdin
de staj yapsm, bittabi bundan dolayı küçük bir 
para da alacaktır. Bir kere hayatta ilk mesleke 
çıktığı zaman kendisine lâzım olan kitabini gıda
sını alabilir. Ondan sonra avukatın yanma 
giderse avukat ona daha iyi muamele yapar; 
çocuğum sen bir çok şeyler biliyorsun gel, ben 
sana ayda 30 lira vereyim der ve onu daha iyi 
himaye eder. Binaenaleyh bu şekilde adliye için 
ne bir kayib ve ne de bir kazanç vardır, ha ev
velâ yapmış, ha sonra yapmış. Ben demiyorum 
ki hâkim olacak insanı alsın da ona staj yaptır
sın. Avukat olmağa karar vermiş olan bir genç 
evvelâ mahkeme nezdinde stajını yapsm, ondan 
sonra avukatın nezdinde stajını yapsın. Benim 
rica ettiğim bundan ibarettir. Eğer lütfederler, 
kabul buyururlarsa, bu iş olur biter, basit bir 
meseledir, uzun boylu bir müzakereyi icab et
tirmez. 

Sonra, bir madde daha var, yerini bilmiyo
rum, belki daha aşağıda gelecektir. Avukat nez
dinde staj görecek insanlara, yalnız avukatm, 
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olur, veya olmaz demesile meslekin ne olacağını 
uzun boylu düşünmek lâzımdır. 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI ( Koca
eli ) — O madde sonra galecektir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Pekâ
lâ, yeri geldiği zaman görüşürüz. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Her iki sa
yın arkadaşın duygu ve cikirerini tebcil ederim. 
Yalnız bu hususta bir karar almağa teşebbüs 
etmeden evvel Adliye vekili muhtereminden bir 
şey sormak isterim: 

Biz halen avukatlığı teşvik etmek vaziyetin-
demiyiz, yoksa hâkim kadrosunu doldurmak 
mecburiyetindemiyiz? Zannederim ki mekteb 
mezunları arkadaşlarımız diğer vekâletlerde da
ha iyi para buldukları için, hâkimlik, avukatlık 
etmek salâhiyetini kazanan arkadaşlarımız, dışa
rıda daha iyi menfaat temin ettikleri için, hâ
kimlikten sarfınazar ediyorlar. Bu vaziyet kar
şısında biz staj görenleri takviye ederek avukat 
yapmağa teşebbüs edersek beri taraftaki adliye 
kadrosu vaziyeti müşkilâta girer mi, girmez 
mi? 

ADLİYE VEKİLİ ŞİÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(İzmir) — Adliye vekâleti ne hâkimler lehine 
avukatların zaiflemesini, ne de mahkemeler aley
hine avukatların kuvvet bulmasmı düşünmüş
tür (Tabiî sesleri). Adliye vekâleti, her iki kuv
veti de adaletin meydana çıkması için birbirine 
yardım eden kuvvet telâkki eder ve arzu eder 
ki, bunlar arasında ade^ itibarile birinin diğeri 
üzerinde artması veya eksilmesi değil, işlerin 
icabı bir tevazün bulursun. Onun içindir ki, 
bu kanun lâyihasını yaktık. Onun içindir ki, 
avukatlar için de staj mecburiyetini koyduk, 
onun içindir ki, avukatları bazı işleri yapmak
tan menettik. Binaenaleyh bizim istediğimiz 
adaletin yardımcısı olan bu iki kuvvetin bir
birine yardım etmesi ve aralarma mümkün ol
duğu kadar Lir muvazene husul bulmasıdır. 

Şayet bütün aldığrmiî tedbirlere rağmen hâ-
disat bunlardan birisini diğeri aleyhine çoğaltır 
veya azaltırsa, Büyük Heyet ve Adliye vekâle
ti mütemadiyen bu meseleyi tedkik etmekle meş
gul olacağı için, her muvazene bozulduğu za
man ne yapıyorsak onun için de ayni şeyi yapa
rız. Fakat öyle zannediyorum ki, bu gün mev-
cud olmayan bir muvazeneyi temin etmek eme-
lile bu kanun yapılmıştır. 

Ziya Gevher arkadaşınım dediği doğrudur, 
fakat bunun aksi olan hâdiseler de olabilir. Mek
tepten yeni cıkmıştrı, ihtiyacı yoktur, şimdiye 
kadar maaş almamıştır, babasmm veya kendi 
sâyinin semeresi olan az bir şeyle geçinen fakir 
bir kimsedir. Biraz daha mahrumiyete katlana
bilecek vaziyettedir. Binaenaleyh staja bura
dan başlamak daha muvafık olabilir. Maamafih 
arkadaşımızın hakkı vardın doğrudan doğruya 
biraz aylığa geçirmek, biraz kıymet vermek otuz 

1938 C : 1 
yerine otuz beş lira vermek daha muvafık ola
bilir. Bunun için her İM kapıyı açık brrakıb 
bu hususta Vekâlete salâhiyet verirseniz icabı
na göre hareket edilebilir. Her iki şekli, müm
kün olduğu kadar, kanunun maddesinde mün
demiç bir hale koymuş oluruz. Arkadaşım tat
min olundu ise maddeyi bu şekilde tadil edelim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Sa-
ym bakana bu lûtfundan dolayı teşekkür ede
rim. Benim yegâne arzum bu idi. Yalnız bir 
noktayı söylemediler, bu da onun içinde midir? 
Sulh mahkemesi nezdinde avukatlık yapabilme
si işi. Bunu da lütfederler mi? 

Anlayamamışlar, izah edeyim : 
Affedersiniz, birer birer koparmak istemiyo

rum. Evvelce arzetmiştim. Şimdi bu suretle 
mahkeme nezdinde stajını yapıp avukat nez
dinde kıymetlenen gence diğer mahkemeler nez
dinde değil, yalnız sulh mahkemesinde küçük 
davalara bakmak salâhiyeti verilirse hem tecrü
besinin artmasına hem de bir kaç lira almasma 
vesile vermiş olurlar ki; bu suretle gençliğin 
sükranmı kazanmış olurlar. 

ADLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(İzmir) — Esasen avukat olabilmek için iki sene 
staj yaparlar ve aylıksın yaparlar. Biz bunun 
bir kısmmı aylığa tebdil ettik. Şimdi Ziya 
Gevher arkadaşımızın mütalealarmda bir haki
kat bulduğumuz için ufak bir tadilât yaptık. Yal
nız henüz daha avuaktlık kudret ve kabiliyetini 
tasdik etmediğimiz bir gencin, başkasmm huku
ku ile mahkemede uğraşmasının, teknik bir me
sele olmakla beraber, hiç bir memlekette dahi 
tecviz edildiğini görmedik. Binaenaleyh arkada
şımızdan rica edeceğim. Bu noktai nazarların
dan vaz geçsinler. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Pek 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YAR
GI (Kocaeli) — Bu maddeye ufak bir ilâve ya
pılmak lâzrm geliyor. Onun için bu maddenin 
müzakeresinin tehir edilerek diğer maddelere 
geçilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi encümene veriyoruz. 
DOKUZUNCU MADDE — Birinci maddenin 

a, c, e, f, g, h bendlerinde yazılı şartları haiz 
olanlar avukatlık edecekleri yer barosuna bir 
talebname ile müracaat ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ONUNCU MADDE — 9 ncu maddede yazılı 
talebnameye aşağıda gösterilen vesikalar rap-
tolunur: 

a) Kanunun aradığı şartlara müteallik vesi
kaların asıllarile tasdikli ikişer sureti; 

b) Namzedin birinci maddesinin (g) ve (h) 
bendlerinde yazılı hallerin kendisinde bulunma
dığına dair bir beyanname; 
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c) Yanmda staj göreceği avukatm yazılı mu

vafakati ; 
d) Namzedin ahlâkî gidişi hakkında iki avu

kat tarafından tanzim kılman takdimname. 
Bu vesikaların birer sureti baro reisi tara

fından tasdik edilerek Adliye vekâletine gön
derilir ve diğer suret veya asılları baro dosya
sında saklanır. 15 nci maddede yazılı halde (c) 
bendinde gösterilen vesilıa verilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kajbul edilmiştir. 

MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN (Burdur) — 
Staj evvelâ mahkemeden başlarsa bu maddedeki 
(c) fıkrasmm da ona naz ıran tadili lâzımgelirdi. 

BAŞKAN — Encümene verilen maddeye gö
re burada da bir tadilat lâzım mı dır?. 

Ad. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
8 nci maddeye ilâve edec3ğimiz şey bunlarm ta
dilini mucib olmayacaktır. 

ON BÎRÎNCÎ MADDE — Talebname yuka-
rıki maddede yazılı hususlarla birlikte tevdii 
tarihinden 10 gün içinde baronun veya Adliye 
dairesinin münasib bir yerinde 15 gün müd
detle talik ve ilân olunur. 

Her avukat veya stajiyer bu müddet içinde 
kaydin icrasma itirazda bulunabilir. Şu kadar 
ki, itirazın tedkik edilebilmesi yazın delil veya 
vakıaların gösterilmiş olmasma bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ON ÎKÎNCÎ MADDE — Baro reisi talebna-
menin ilânından önce baroya mensub avukatlar
dan birini, namzedin manevî vasıfları haiz olub 
olmadığını tahkika ve bir rapor tanzimine me
mur eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?.. Maddeyi reye arzediyorum... Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ON ÜGÜft'CÜ MADDE — Baro meclisi itiraz 
müddetinin bitmesinden bir ay içinde 12 nci 
maddede yazılı raporu nazara alarak namzedin 
stajiyer listesine kabul edilib edilmemesi hak
kında mucib sebebler gösterilmek üzere bir 
karar verir. 

Bu karara karşı; müddeiumumi, idare mec
lisi azaları veya alâkalı, kararın verildiği veya 
tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde, Ad
liye vekâletine itiraz edebilir. 

Birinci fıkrada yazılı müddet içinde bir ka
rar verilmemiş olması halinde de hüküm böy
ledir. 

Adliye vekâletinin vereceği karar katğidir. 
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı?.. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Avukatlık sta
jı, listeye kayid tarihinden itibaren başlar. 

İtiraz, kaydin icrasını durdurur. 
Bu fasılda yazılı staja aid müddetler Adliye 

tatili esnasında işlemez. 
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı?.. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Baro reisi, resen 
veya alâkadarın müracaatı üzerine staj m ta-
lebnamede gösterilen avukattan başka bir avu
kat yanmda yapılmasını tensib edebilir. 

10 ncu maddenin (c) bendinde yazılı vesi
kayı istihsal imkânını bulamayan namzedin, han
gi avukat yanmda staj göreceğini tayin, baro 
reisine aiddir. 

Avukat her iki halde de stajiyeri kabule 
mecburdur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
m?.. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

ON ALTINCI MADDE — Avukat nezdinde 
yapılacak staj müddeti kesimsiz olarak en az 
bir senedir. 

Baro reisi makbul mazeretleri halinde staj
yerlere senede on beş gün izin verebilir. 

Staj müddeti esnasında makbul sebebler do-
layısile inkıtalar üç ayı geçmemişse ikmal et
tirilir. 

Stajyer, staj müddeti içinde avukatla bir
likte mahkeme celselerine ve staj konferansla
rına devam etmek, nezdinde çalıştığı avukat 

tarafından tevdi olunan işleri takib ve dava ev
rakını tanzim eylemek ve staj nizamnamesinde 
gösterilen diğer vazifeleri görmekle mükelleftir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ON YEDİNCİ MADDE — 16 nci maddede 
yazılı staj, nezdinde çalışılan avukatm nezareti 
altmda ifa edilir. Bu avukat baro idare meclisine 
her üç ayda bir staj vazifelerinin sureti ifası 
ve bir senelik müddetin hitamında da stajm mu
vaffakiyetle ikmal edilib edilmediği hakkmda 
müdellel bir rapor verir. 

Stajın kanun hükümleri dairesinde yapılma-
masmdan avukat mesuldür. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Baro idare mec
lisi staj hakkmdaki senelik raporun tevdiini 
müteakib müddeiumuminin yazılı mutaleasmı 
alarak staj vesikasının verilmesine veya müd
detin altı ay uzatılmasına karar verir. 

idare meclisinin bu husustaki kararları kat-
ği olub aleyhine hiç bir mercie müracaat edile
mez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 
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ON DOKUZUNCU MADDE — Staj vesika

sını istihsale muvaffak olanlar Adliye vekâleti
nin tensib odecoği yerde bir sene müddetle va
zife görürler. Bıı müddet içinde 2556 saydı hâ
kimler kanununun 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci 
maddeleri avukat stajyerleri hakkında da tat
bik olunur. 

Bunlardan muavinlik imtihanında ehliyet 
göstermiş olanlara aid mazbataların bir sureti 
kayidli oldukları baroya gönderilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

YİRMİNCİ MADDE — Muavinlik imtiha
nında ehliyet göstermiş olanlar veya 21 nci mad
dede yazüı şartları haiz bulunanlar avukatlık 
edecekleri mmtaka barosuna aid levhaya kayid-
lerinin icrasmı isteyebilirler. 

Baro idare meclisi bu taleb tarihinden itiba
ren bir ay içinde esbabı mucibeli kararmı Adli
ye vekâletine göndermekle mükelleftir. Bu 
müddetin hitamında kaydi icra edilmemiş olan
lar doğrudan doğruya veya itiraz yolile Adliye 
vekâletine müracaat edebilirler. 

Vekillikçe yapılan tedkikat neticesinde ka
nunda yazılı şart ve vasıfların tahakkuku veya 
red kararında gösterilen sebeblerin varid olma
ması halinde ruhsatname verilir. 

Ruhsatnamenin tanziminde bir defaya mah
sus olmak üzere yirmi beş lira harç almır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Adlî ve aske
rî hâkimlik veya müddeiumumilikte, Devlet şû
rası dava daireleri rei.3 ve azalddarında ve hu
kuk fakülteleri medeniye, ticaret ve ceza huku-
kile usul dersleri profesörlüklerinde veya bu 
derslerin doçendliğinde yahud 2556 saydı hâ
kimler kanununa göre hâkimlik veya müddei
umumilik sınıflarından sayılan memuriyetlerde 
en az dört sene müddetle hizmet etmiş olanlar 
birinci maddenin D fıkrasında yazılı kayidden 
vareste tutulurlar. 

Bu gibilerin baroya kaydinde onuncu mad
denin A ve B bendlerinde yazılı vesikalardan 
başka sicil hulâsalarının da tasdikli bir sureti
nin verilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci bab 
Avukatların hak ve vazifeleri 

YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Avukatlık, am
me hizmeti mahiyetinde bir meslektir. 

Gayesi avukatların hukukî bilgi ve tecrübe
lerini adalet hizmetine tahsis, tarafların hukukî 

münasebetlerinden veya karşriıklı menfaatlerin-
dan doğan ihtilâfların hakka uygun olarak halli
ne tavassut ve umumiyetle mahkemelerle diğer 
resmî mercilere kanunun tam olarak tatbiki hu
susunda yardım etmektir. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Avukatlık, am
me hizmeti mahiyetinde bir meslektir tabirinden 
maksad nedir? îzahmı rica ediyorum. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Avukatlık serbest ve istenildiği gibi icra 
edilebilir bir meslek değildir. îfa ettiği şi itiba-
rile, cemiyetin menfaatini korumak bakımın
dan, Devlet murakabesi altmda bulundurulur. 
Binaenaleyh bu meslek mensublarınm hizmetini, 
amme hizmeti mahiyetinde saymak yerindedir. 
Bu maddenin gayesi, metinden de anlaşılacağı 
veçhile, avukatlar, hakkın, adlin meydana çık
masında tamamile yardımcı bir kuvvettir ve 
sırf hasis ve maddî menfaat peşinde koşan bir 
srnıf değildir. Avukatlar ne deruhde ettikleri 
işte müvekkillerinin baziçesi, ne de bir takım 
hileli yollardan giderek işi uzatmak suretile 
hakkm teahhuruna veya ihlâline çalışan kimse
lerdir. Bu itibarla hizmetlerinin gayesinden, bu 
maddede tasrih edildiği veçhile, menfaatler bek
lenen bir meslekin amme hizmeti mesabesinde 
sayılması gayet tabiidir. Arzettiğim gibi bu mes
lek serbestçe icra edilir bir meslek değildir. Bir 
çok kayidler konmuştur. Bu kanunla da bağlan
mış ve Devletin murakabesi altında bulunuyor. 
Binaenaleyh böyle bir hizmetin amme hizmeti sa
yılmasında tereddüdü veya mahzuru mucib 
nokta nerededir? Bunu şimdilik anlayamadık. 
Lütfen izah ederlerse kendilerine arzı cevab 
ederim. 

GALÎB PEKEL ( Tokad ) — Arkadaşlar; 
avukatlık denen meslek, memleketimizde yeni ol
mayan ve hepimizin bildiği bir meslektir. Bu
nun nasıl işlemekte olduğunu yine hepimiz bil
mekteyiz. Ben bu kanun projesini baştan aşağı 
okudum. Bu gün yapılmakta olan avukatlık ha
ricinde başka şekilde bir avukatlık yapılacağı 
zihabmı veren bir şey görmedim. Bu gün pekâ
lâ biliyoruz ki, kimin her hangi bir davası var
sa, her hangi bir avukata gider ve avukat, veri
len parayı muvafık bulursa, o paraya mukabil 
bu işi görmeği üstüne alır. Tamamen bir hizmet 
mukavelesi yapılmaktadır. Nasıl, yapılacak baş
ka bir işimizi her hangi birine gördürmek iste
diğimiz zaman bir mukavele yapıyorsak, avukat
lık işi de ayni şekilde gördürülen bir iştir. Am
me hizmeti olmak bunun neresindedir bilmiyo
rum? Sadece para kazanmak için bir iş üzerine 
almıb yapılmaktadır. 

Arkadaşlar, ortada bir iş vardır ve bunu ya
pacağım diyen, ücret mukabilinde yapan da var
dır, ücreti verilince bu iş yapılıyor. Binaenaleyh 
bunun neresi amme hizmetidir? anlayamadım. 
Eğer amme hizmeti ise niçin bu kanunla mono-
polize ediliyor ve niçin bir imtiyazlı smıf yapıyo-
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ruz? Devlet diğer amme hizmetlerini nasıl gördü-
rüyorsa bu işi de öyle gördürsün. Halbuki biz bu
rada gelecek olan 23 ncü maddede bazı hizmetler 
görüyoruz ki o madde de monopolize edilmiştir 
ve bir zümreye imtiyazlı şekilde veriyoruz. Bu 
hizmeti nasıl yapacaktır? Bunu bildiğimiz şe
kilde görecekler, onu ücret mukabilinde yapa
caklardır. Ben burada amme hizmetinin ne ken
disini ve ne de kokusunu göremiyorum. Onun 
için bu fıkranm tayyını teklif ederek bir takrir 
takdim ediyorum. 

Ad. V. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (izmir) — 
Efendim; eğer arkadaşımız kanunu daha geniş 
bir vaktinde tedkik etmiş olsaydı eski vaziyetle 
yeni vaziyet arasmda hayli fark olduğunu göre
cekti. Esasen maddeler birer birer geldikçe eski 
vaziyetle yeni vaziyet arasındaki farklar birer 
birer kendisini gösterecektir. 

Avukatlar, arkadaşımın dediği gibi, dün ne 
iş görüyorsa bu gün de o işleri görecektir. Amma 
dün gördüğü işlerden bir az daha fazla iş göre
cektir ve dünkü salâhiyet ve haklarından filân 
filân mikdarda mahrum edilmiştir. Avukatlık 
müessesesi doğrudan doğruya adliye cihazının 
iyi işliye bilmesi için zarurî görülmüş bir mü
essesedir ve gördüğü hizmetler itibarile, kanu
nun çerçevesi dahilinde, amme vazifelerini dahi 
ibihakkin görmektedir. Biz demiyoruz ki burada 
avukatlar başlı basma bir amme hizmetini bir 
Devlet memuru gibi görecektir, hayır. Ayni za
manda bir bakkal, bir tacir bir jan dafegr gibi 
serbest değildir. Onu da kaydediyoruz, ve her 
iki manâyı ihtiva eden amme hizmeti mesabe
sindedir, o kelimeyi koymuş bulunuyoruz, Zan
nediyorum ki arkadaşımız bununla tatmin edil
miş olur. 

GALIB PEKEL (Tokad) — Hayır. 
Ad. V. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (Devamla) — 

Çünkü avukatlık hakikaten adaletin meydana 
çıkması için, davanm neticesindeki menfaatlerle 
tamamen alâkasını kesmiş, sadece adaleti mey
dana çıkarmak için çalışan bir müessese halini 
almıştır. Maddî menfaat, avukatlık mevzuun-
dan çıkarılmıştır. Avukatlık müessesesini, Dev
let elile, mümkün olduğu kadar sıkı bir kontrole 
tâbi olmak ve onları Adliye müfettişlerinin tef
tişlerine tâbi bulundurmak adliye camiasmm 
Devletten aylık alan memurları gibi, doğru
dan doğruya Büyük Meclisin yakm bir alâ-
İca ile takib edeceği bir müessese haline koy
mak istiyoruz. Biz kanuna, avukatlık va
zifesinin, amme hizmeti gören bir hizmet mesa
besinde olan bir müessese olduğunu ilâve ettik, 
zannediyorum ki arkadaşlar bu küçük kelime 
lûtfunu avukatlık mesleğinden esirgemezler. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Encümen na
mına değil, Kocaeli mebusu Salâh Yargı olarak 
söz istiyorum. 

Galib Pokel arkadaşımız, asabiyeti saklanamı-

yan bir vaziyetle, şimdi okunan maddedeki, avu
katlığın amme hizmeti mahiyetinde olduğuna 
dair olan, hükmü kabul etmemek yolunda mü-
talea beyan ettiler ve tayyı hakkında da tak
rir verdiler. 

Bendeniz, encümen namına kısaca maruzatı
mı müteakib söz alan bu arkadaşın sözlerini 
dinledim. Bir kere avukatlık meslekine tariz-
kâr surette söze başladılar: Avukatlık bugün 
ne ise yarmda aynıdır ve başka bir şey olacağını 
ummuyorum, dediler. 

Çok rica ederim, ben yirmi altı senedir bu 
meslekin içindeyim. Bn meslek yüzünden men
faat gördüm, acizane en ufacık bir hizmet ya
pabilmek kabiliyetim varsa, onu, bu meslekten 
aldığım feyze medyonum. pak güce giden bu 
şekildeki sözlerinin kendileri tarafından bu kür
süden tashih edilmesini isterim. Avukatlık mes
leğinde bugün yüz kızartıcı fena hareketlerde 
bulunan kimseler vardır, fakat bilinmelidir ki, 
onlarla mücadele edilmiştir ve edilmektedir. 
Bugün tesadüfen beni bahtiyar kıldığı bir nok
tayı da şu kürsüden söylemeğe fırsat buluyorum: 

Adliye encümeninin esbabı mucibe mazbata--
sile ve Hükümet lâyihasında, bütün avukatlık 
telakkisi hakkında çok tarihî malûmata isti-
nad eden kayidlar mevcuddur. Bunlar dikkatli 
okunursa görülürki, avukatlık meslekinin pek 
çok zamanlar, büsbütün lüzumsuzluğu lehinde 
bulunmağa ve ilgasına kadar ileri gidenler ol
muştur. Fakat bunun çıkar yol olmadığı görü
lerek derhal ricat edilmiştir. En son misali, 1932 
tarihinde bu fikirden ricat eden Sovyet Rus-
yadır. Bütün bunları Hükümet esbabı mucibe-
sinde izah etmiştir. Avukatlık bir mesleki mah
sus telakki edilerek bir çok vasıfları haiz ol
ması, lâzımdır. 1340 senesinde çok acile kanun
lar çıkarmak zaruretinde bulunan Cumhuriyet 
Hükümeti o kanunlar arasında avukatlık kanu
nunu da tedvin etmişti. O tarihlerde ben de 
İstanbul Barosunun mümessili sıfatile Adliye 
vekâletindeki komisyonda bulundum ve o lâ
yihayı hazırlayan komisyonun mazbata muhar
rirliğini yaptım. Bugün de Adliye encümeninde 
uzun tedkiklerle bütün mütemeddin devletlerin 
ve komşu Balkan devletlerinin kanunlarını 
tedkik ederek ve baro mümessillerinden 
teşkil edilen kongre mahiyetindeki bir 
mecliste müzakere edilib hazırlanan şu ka
nun lâyihasının, Meclisi Âliye sevkedildik-
ten sonra, Adliye encümeninde de vazifedar 
sıfatile lâyihanın raportörü bulunmak mazha
riyetinin bana teveccüh etmesinden hakikaten 
Bahtiyar ve müftehirim ve bu son senelerde, bu 
meslek içinde bulunmam itibarile, avukatlık 
mesleğindeki yolsuz ve şikâyet edilecek hallere 
karşı çok mücadele edildiğini de bilirim. Ken
dilerinin de ihraz ettikleri yüksek mevki itiba
rile bunu bileceklerini ve takdir edeceklerini 
umarım. Avukatlığın şunun, bunun bazicesi ola-

— 346 — 



î : 81 27-6-1938 C : 1 
cak vaziyette, deruhde ettiği iş için, müvekki
linin arzusu dairesinde kanunları kullanmak 
yollarını göstermek suretile haksızlığa doğru 
gitmesi elbette doğru bir hareket değildir. Böy
le bir avukat ta haysiyetli bir adam sayılmaz. 
Mevcud baroların, ellerindeki kanunların mü
saadesi derecesinde ve bu kanunların bahsettik
leri salâhiyetlerle yaptıkları dahilî nizamname
lere göre, bu kabîl insanlarla mücadele ettikle
rini görüyoruz, Bu günkü kanun bütün ihtiyaç
ların ve tecrübelerin hepsini göz önünde tuta
rak avukatlığı memlekette tesis için şu hüküm
leri ortaya koymuştur. Çok rica ederim, alel
ade bir amelenin bile kalifiye edilmesini, kurs
lardan geçirilmesini düşündüğümüz bir zaman
da, her şey için, cemiyetin, cemaatin menfaat
leri nazarı itibare alındığı bir sırada, böyle bir 
rejim takib eden şu Cumhuriyet memleketinde 
avukatlık gibi mahkemeler huzurunda ve diğer 
resmî mercilerde hak ve adlin meydana çıkma
sına yardım eden bir meslek erbabmm gördükle
ri işin amme hizmeti mahiyetinde sayılır, diye 
yazılı bir hükmünü ehemmiyetsiz telâkki edib 
de, kanundan tayyini istemek doğru değildir. 
Bilâkis; bu kanuna bir çok vecibeler konarak, 
halkm menfaatinin daha ehemmiyetle temin 
edilmesi derpiş edilmiştir. Yoksa yalnız hasis 
menfaatler göze alınarak, bunun serbest bir mes
lek haline sokulmasına göz yummak bu günkü 
takib edilen rejime hiç bir zaman uymaz. Bu 
itibarla takririn kabul edilmemesini Yüksek he
yetten rica ederim. 

ZÎYA GEVHER ETÎU (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, avukatlık bu son asrm ortaya koydu
ğu bir müessese değildir. Tarihten devir alma-
gelmiş bir roldür. Eğer Saym arkadaşım Galib 
Pekel Roma tarihi sayıfalarma bir göz atacak 
olursa Roma tarihinde avukatların nasıl büyük 
bir rol oynadığını ve tarihini yapmakta ne bü
yük bir iş gördüğünü anlamış olurlar. Amme 
hizmeti olmayan bir müesseseye şu arzedeceğim 
haklar verilir mi? Bir mahkemeye gidersiniz, 
avukatınız yok, muhakemeden imtina edersiniz, 
hâkim, avukat tutmağa sizi mecbur eder mi? 
Eder. Niçin? Demek ifa edilecek bir amme hiz
meti var, amme hizmeti olmasaydı, bir avuka
tı illâ bunu müdafaa edeceksin diye vazifeli kıl
mak mümkün olur muydu? Daha mühimmi var, 
Fransada müçtemi mahkemeler eksiklikten do
layı içtima edemezlerse reis, bir avukatı hâkim 
yerine oturtur ve bu vazifeyi ifa ettirir. De
mek ki, avukatlık amme hizmetidir. Ingiltere-
de hâkimler avukatlar arasından seçilir. Demek 
M, gerek ilmî cihetten, gerek tarihî rolden do
layı amme hizmetidir, ve amme hizmeti mahi
yetinde olan,bir müessesedir. Bunun aksine 
olan telâkkilerin bertaraf edilmesi en doğru yol
dur. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Avukatlık çok ul
vî bir meslektir ve bu kanundan sonra daha zi

yade kudsiyet kesbedeceğine ben kaniim. Am
me hizmetinden de maduddur. Fakat şimdiye 
kadar olduğu gibi öyleleri de vardır M, ... îs-
tanbuldan yazılıyor, bir avukat bulmak tavsiye 
olunuyor, bulunuyor, vekâletname geliyor ve 
ücreti vekalet te geliyor - elli lira - Dava takib 
ediliyor ve kazanılıyor. Fakat hem ücret vekâ
let almıyor hem de tahsil edilen para yeniyor. 
Maalesef böyleleri de vardır. Baro mecmuasın
da gördüm, fotoğrafı da vardı. Mektub gönde
riyor, bir yazıhane istiyor. Yazıhane tutuluyor. 
Mukavelenameye gelince hatır için yanaşmıyor. 
Aramızda hukuk var diye az ücretle de tutuyor. 
ve iki sene oturuyor, para vermiyor. Mahkeme
de benim borcum yok diye yalan yere yemin 
ediyor. Ben eminim ki bundan sonra bu kanun 
bunları temizleyecek ve bu işlerin önüne geçe
cektir. 

ALt RIZA TÜREL (Konya) — Arkadaşlar; 
âmme hizmeti mahiyeti avukatlığın içinde mün
demiçtir. Eğer hâkimin gördüğü vazife âmme 
hizmeti ise, yani adaletin tevzii bir âmme hiz
meti ise, bu kanunla, hakkı ihkak için hâkime 
yardımcı bir unsur diye tarif edilen bu meslek 
müntesibini de, âmme hizmeti gören bir mes
lek müntesibi telakki etmemiz icab eder. Âmme 
hizmeti mutlaka Devlet tarafından yapılan bir 
hizmet değildir. Galib Pekel arkadaşımız, idare 
mensublarmdan olduğu için, eyi bilirler ki, de
vamlı bir âmme ihtiyacını tatmin için, Devlet 
kendisi bir teşkilât kurar ve hususî, hükmî ve
ya hakikî şahıslara bu vazifeyi verebilir.. Bu 
gün Kızılay cemiyetinin gördüğü hizmet bir 
âmme hizmeti değil inidir? Laalettayin imtiyazlı 
şirketlerin, nnakliyat şirketlerinin gördükleri 
hizmet, bir âmme vazifesinin ifası değil midir? 
Adalet âmme hizmetlerinin korunmasıda yar
dımcı bir unsur olarak teşkil edilmiş olan 
avukatlık müessesesi, hâkim kadar âmme hizme
ti gören ve onun kadar doğru, kuvvetli bir ha
kikattir. Eğer Galib arkadaşımız bu müesseseye 
lüzum yoktur diye bir iddiada bulunsaydı bu
nun cevabı başka idi. Fakat madem M, kıymetli 
arkadaşımın, şimdi kısaca arzettiği gibi, avu
katlık müessesesine bu memlekette zaruret 
vardır, bu müessesenin gördüğü vazifenin ma
hiyeti, hâkime adalet yardımcısı olmak itibarile 
bir âmme hizmeti mesabesindedir ve bunda da 
hiç bir tereddüd ve şüpheye mahal yoktur. Hat
ta kanuna yazılmasa bile meslekin mahiyetinde 
bu mündemiçtir. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Arkadaşlar, ev
velâ şunu söyliyeyim ki ben avukatîarm aley
hinde bir şey söylemedim. Avukatm düşmanı dê  
ğilim. Düşmanı olmama da hiç bir sebeb yok
tur. Ben burada şunu söylüyorum ki avukavtlık 
bir amme hizmeti değildir. Nedir auvkatın yap
tığı iş? Bir avukatm yaptığı iş, falanm veya fi
lânın yapacağı müdafaayı yapmak, filân veya 
falanm, ferdin işini takib etmektir. Avukatlık 
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memlekette adalet tevzi etmekte değildir ki ada
let tevzii işine bakarak amme işidir diyelim. 
Eğer hâkimler avukatın yardrmı olmadan adalet 
tevzi edemiyorlarsa o halde hâkimler vazifele
rini yapmıyorlar, eksik cihetleri var demektir. 
Avukatlık hâkimin adalet tevzi etmek rolüne 
muavenet etmekte değildir. Eğer avukat yalnız 
haklı tarafın işini takib edecektir diye bir ka-
yid konmuş olsaydı iş değişirdi. Fakat mahke
melerde görürüz ki her iki tarafın da avukatı 
vardır. Şu halde avukatlığa amme hizmeti diye
cek olursak, iki avukattan birisi bu hizmetin ak
sini yapıyor, demektir. Çünkü her iki tarafın 
da haklı olmasına imkân yoktur. Sonra avukat
lık hakkmda şu şekilde, bu şekilde bazı kayid-
ler konması, onun amme hizmeti olmasını icab 
ettirmez. Devlet bir çok tedbirler almıştır. Me
selâ, hatırıma gelen, ticareti tağşişten kurtar
mak için bir kanun vardır, ihracatçdar hak
kmda bir kanun vardır. Şimdi buna bakarak, 
ihracat tacirlerinin gördükleri hizmete amme 
hizmeti mi diyeceğiz? Bizim bildiğimiz amme 
hizmeti, her hangi bir umumî menfaati karşı
lamak üzere yapılan hizmetlerdir. Başka türlü 
amme hizmeti bilmiyoruz. Eğer avukatlar da 
böyle bir şey yapıyorlarsa mesele yoktur, bina
enaleyh amme hizmetile hiç alâkası olmayan 
o tabirlerin 22 nci maddeden tayinini rica ede
rim. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Müsaadenizle 
bir nokta hakkmda mütaleamı arzedeceğim. 

Bir davada iki taraf var, iki tarafın da avu
katı var. Halbuki hak yalnız bir tarafındır. O 
halde hakkı müdafaa eden taraf hangisidir? bu
yurdular. 

Eğer adalet denen şey bir bıçakla kesilir ve 
riyazi katğiyetle elde edilir bir şey olsa idi bu 
söyledikleri doğru olabilirdi. Fakat adalet, meş
hur avukat Hanri Roberin dediği gibi «Kendisine 
yaklaştıkça sizden kaçan bir peridir». Öyle bir 
peridir ki siz ona yaklaştıkça o sizden kaçar. Bu, 
Galib Pekel arkadaşımın fikrinde bulunanlara 
verdiği cevabdır. Bir adamın hakkını müdafaa 
etmek deme, o adamın, o davanm mutlaka her 
noktasında haklı olduğu demek değildir. Hatta 
bir caninin, cinayetini itiraf eden bir adamın mü
dafaa edilebilecek tarafları bulunabilir. Ka
nunlar bir çok mantaliteler kabul etmiştir, 
esbabı muhaffifeler, mazeret sebebleri kabul 
etmiştir, mazeret sebebleri tanımış, hatta cezaî 
mahkûmiyeti büsbütün ortadan kaldırabilen se-
bebler kabul etmiştir. Bir fiilin işlenmesi bir in
sanı mücerred mahkûm ettiremez. Hâkimin de 
varacağı neticeyi kolaylaştırmak hususunda 
avukatın çok mühim rolü vardır. Mebdei hare
ket noktasından bizi yanlış yola sevkedebilir 
mülâhazasile bunu arzatmek istedim. 

ALÂETTÎN TİRÎDOĞLU (Maraş) — Galib 
Pekel arkadaşımız avukatlık, amme hizmeti de
ğildir dediler. Kanaatime göre avukatlığı kül 

halinde mütalea etmek istersek iki cebheden 
bakmak lâzımgelir. Avukatlık bazı zamanlarda 
hem amme hizmetidir, bazı da iki, yani şahsiyeti 
muzaaf olan bir müessesedir. Avukat ferdle 
mukavele yapıb onun hukukunu müdafaa ettiği 
zaman amme hizmeti ifa etmiyor demektir. Ada
leti kül halinde bir amme müessesesi olarak mü
talea ettiğimiz zaman avukatın buradaki rolü, 
adalet yardımcısı olarak mütalea edilebilir. 

Arkadaşlar, bir hâkim tasavvur ediniz, pra
tik bakımdan mütalea ettiğimiz vakit, en aşağı 
günde 5 - 8 - 1 0 dava görmekle mükelleftir. 
(Hatta yüz sesleri) Br. davaları görürken hep
sinin inceliklerine ve IıoyeU mscıımasma kadar 
nüfuz etmesi bir insan kabiliyeti haricinde olan 
bir iştir. İşte avukat orada muayysn meseleleri 
tek mesele olarak mütalea ettiği için hâkimin 
yardımcısı olarak, binaenaleyh adalet tevziinde 
onun bir eki mesabesinde bulunur. Bu bakımdan 
avukatlık tamamile bir amme işi mahiyetini alır. 
Bu sebeble kanunda «amme hizmeti mesabesin
de» diye konulan tabir tamamile bu bakımdan
dır. 

AHMED HİLMİ KALAÇ (Kayseri) — Sözü
me başlamazdan e wel Adliye vekilimizden bir 
şey soracağım. Bu kanun çıktıktan sonra derhal 
avukatlar arasında bir tasfiye yapılacak mı? Me
selâ bir adam vaktile hâkimmiş, ceza görmüş, 
açığa çıkarılmış veya kâtibmiş, vazifesine niha
yet verilmiş.. Bunlar bir yolunu bularak avukat 
olmuşlar.. Bu kanun çıktıktan sonra bunlar ara
sında bir tasfiye yapacak mısınız? 

ADLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(İzmir) — Arzedeceğim. 

AHMED HİLMİ KALAÇ (Devamla) — Ar
kadaşlar, hakikaten binnazariye, avukat şudur, 
avukat amme hizmetini görür ve sair şekillerde 
bu meseleden bahsediyorlar. Ben işin nazariyatı
nı o kadar bilmiyorum. Fakat avukatlığı bu gün 
yakından biliyorum. Kazaları göz önüne alı
nız. Bu gün orada mektebden çıkmış tek avukat 
yoktur. Filhakika çok güzide avukatlarımız 
vardır, onlara hürmet ederim. Hatta önlerinde 
eğilirim. Fakat bir hâkim suiistimal eder, ad
liye müfettişi gider, tahkikat yapar ve onu 
açığa çıkarır. Açığa çıkar cici ne olur? Filân 
kazada avukat? Falan manken3do kâtib sui is
timal eder; işten çıkarılır. O da derhal avu
katlık yapmağa başlar. Hemen hemon bu gün
kü avukatların % 70 - 80 i böyledir. Bir de biz 
bunlara bu günkü kanunla imtiyazlar veriyo
ruz. Kanunu okudum; bunlar hakkmda bir 
tasfiye hükmü göremedim, Eğer adliyenin, 
adaletin yolunda gitmesini istiyorsak kanuna 
bu hükmü koyalım. Emin olunuz, adliyemizi 
bozan bunlardır. Bunların yerlerini yeni yetiş
miş genç ve tecrübeli adliyecilerimizle doldura
lım. Temizleme işini yaptıktan sonra geri ka
lan güzide avukatlarımıza istediğimiz kadar im-
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tiyaz verelim. Fakat kanunun bu günkü şekli 
çok zarar verir. Kanaatim budur. 

AKA GÜNDÜZ (Ankara) — Ben, kanunun 
aleyhinde söyleyeceğim. Avukatlar kanununa 
göre, avukatlık amme hizmeti imiş. Hayır, avu
katlık önce para kazanmak hizmetidir. Amme 
işi onda mündemiçtir (Alkışlar). Avukatlara ka
nunla verilen büyük imtiyazlar, paranın daha 
sağlam, daha katği yoldan daha çabuk kazanıl
ması içindir, ondan sonra amme hizmetidir (Gü
lüşmeler). 

Eczacılar amme adamı değil midirler? İlâç 
veriyorlar. Bize adaletten ziyade lâzım olan 
sıhhatimizin ilâcını veriyorlar. Amma ona çer
çeve koymuşuzdur. Bu köşede şu eczane, şu kö
şede bu eczane açılacak diyoruz. Burada şu ka
dar doktor, şurada bu kadar doktor diyoruz. 

Doktorluğun, eczacılığın, kimyagerliğin, avu
katlıktan geri kain*, millî menfaatten, memleket 
sıhhatinden, memleket ilerlemesinden amme 
menfaati denilen amme hizmetinden geri kalır 
nesi vardır? Biz bunları tahdid ediyoruz. Şu ka
dar eczacı olacak diyoruz. 

Sonra ayni meslekten ayni meslek erbabın
dan olan veyahud olacak olan avukatlığa namü
tenahi bir imtiyaz veriyoruz. Onu da tahdid 
edelim. Buı neticesi çıkacak şey değildir. Bir 
defa yanlış bir yola girdik. Yüksek mekteb şa
hadetnamesi olanları memuriyete alacağız, de
dik. Herkes bir şahadetname koparmakla meş
guldür. Yüksek mekteb tahsili diplpomasmı el
de edecek olanı memuriyete alıyoruz. Demedik 
ki, yüksek mektebin vereceği belgeyi haiz ola
nı alacağız. Şimdi avukatlar için de ayni olu
yor. Ne olacaktır? Bütün memleket hukuktan 
çıkacaktır. Hepsi imtiyazlı avukat olacaktır. O 
halde tramvay şirketini satm almağa, imtiyazlı 
elektrik şirketini millileştirmeğe ne lüzum var
dır? Bırakalım, onlar da ayni derecededir. 

Yarm memleket avukatla dolacaktır ve sonra 
aç kalacaklardır. Böyle imtiyazlı bir kanun çı
karacağımıza, eczacılar gibi, doktorlar gibi 
çerçeveli bir kanun yapalım. Muayyen mahdud 

bir kanun. Bana cevab vermeyiniz, vicdanlarınıza 
sorunuz ve vicdanlarınıza cevab veriniz. Dünkü 
ve bu günkü avukatlık işlerinden dolayı kanaati 
vicdaniyeniz nedir? Kendi kendinize cevab veri
niz. Hücum ediyorum. Darılmaymız. Bu bir ha
yat hakikatidir. 

ZÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ha
yat hulyasıdır. 

AKA GÜNDÜZ (Devamla) — Ben şükür ule
ma değilim. Hayattan konuşuyorum. Bir takım 
imtiyazları avukatlara veriyoruz, başka hiç bir 
kimseye vermiyoruz. İsmini söylemiyeyim, bazı 
memleketler vardır ki, avukat ismini zikrettir
miyorlar. Çünkü onlarm yüzünden bu gün o 
devletler çorba haline gelmişlerdir. Belediye

ler, daireler, her taraf avukatla doludur. 
BAŞKAN — Madde hakkmda konusunuz. 

Heyeti umumiyesi hakkmda müzakere bitmiştir. 
AKA GÜNDÜZ (Devamla) — Madde hakkm

da konuşuyorum. İmtiyaz üzerinde söz söylüyo
rum. Anlaşılıyor ki, ben ekalliyette kalryorum. 

Çünkü avukatlar çok. Gördünüz mü, mem
lekette avukatların çoğalmasile ne oluyor.? Mil
lî kürsüden bile adamm lâkırdısını tahdid etti
riyor. Burası serbesttir. Bu kürsüyü Atatürk 
kurdu, istediğim gibi söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Serbesttir amma müzakere ni-
zamnamei dahiliye tâbidir. 

AKA GÜNDÜZ (Devamla) — Şimdi bence 
bu kanunun, yahud bu 22 nci maddenin değiş
tirilmesi doğru değildir, bunu nasıl olsa kabul 
edeceğiz, bu çıkmıştır. Yalnız bir şey var. Bu 
kanun, böyle hayat kanunu gibi, diritnot ala
cağız, tayyare alacağız gibi müstacel bir kanun 
değildir. Buradan çabuk elle, kaçak suretile 
çıkaracağımıza 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Geri mi alalım? 

AKA GÜNDÜZ (Devamla) — Geri alalım de
ğil, avukat olmayan bir muhtelit encümende bir 
defa gözden geçirilsin, bunu teklif ediyorum. 
(Gülüşmeler). Avukat olmayanlardan müteşek
kil bir encümende tedkik edilirse iki taraflı 
olur. Yani bir taraflı olmasm. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Belki bu 
müzakereyi kısaltır diye, tenevvür için Hükü
metten bir şey soracağım. 

Avukatlğm amme hizmeti olduğu devletler 
çok mudur ve başlıcaları hangileridir? Bunun 
hakkmda tenevvür edebilir miyiz, yani bu ilk de
famı ortaya atılan bir mevzudur, yoksa bir çok 
medenî devletler de bu işi yapmışlar mıdır? 
Bunu söylerlerse belki müzakere kısalır. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Ordu) — Galib, 
Ahmed ve Aka Gündüz arkadaşlar avukatlığı 
epeyce hırpalamak istediler. Hırpaladılar de
miyorum, çünkü onun hırpalanmadığını gördüm. 
O hırpalanmayacaktır. Galib, Ahmed, arkadaş
larımız, Salâh Yargı arkadaşımızın da söylediği 
gibi, nedense avukatlar ve hâkimler mevzubahs 
olduğu zaman bir az sinirli bulunuyorlar. De
diler ki, işte filân meslekte amme hizmetine da
hildir. Filânla, bir tüccarla yapüan münase
betlerde bu düşünülebilir. Fakat bilmeleri lâ
zımdır ki, avukatlar ayni zamanda hâkim olmak 
salâhiyetini haizdir. Bir mahkemei temyiz azası 
veya her hangi bir hâkim müddetini bitirdikten 
sonra ancak avukat olacağı gibi filân müddetini 
bitiren avukat dahi Mahkemei temyiz azası ola
bilir. 

Avukatlığın bu hususiyetini lütfen düşünse-
lerdi, yarın Mahkemei temyize aza verecek bir 
meslek için o kadar mübalâtsızca, Aka Gün
düz arkadaşın biraz da mizahla karışık şekilde, 
tenkid yapmazlardı. 
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Fransa Reisicumhuru, Fransanm en büyük 

adamı Dumer, Reisicumhur bulunduğu sırada, 
benim için en büyük şerefi, bu güne kadar baro
da kayidli bulunmaklığımda buldum, demiş. Ar
kadaşlar, her meslekte iyi ve fena adamlar bu
lunabilir. Avukatlar ki, herkesle münasebette 
bulunur, herkesin önünde lâkırdı söyler, her 
gün bir hasımla mücadele eder, elbette onların 
fuzulî hasımları olabilir. Fakat şunu söyliyeyim 
ki, her meslekte olduğu gibi binlerce avukat ara
sında 5, 10, 20 kişi fena olabilir. Acaba diğer 
meslek erbabından Galib Bey, Ahmed Bey, Ha
san Bey, Hüseyin Bey, kendi mesleklerinde bu
lunan adamların hepsi temiz hepsinin ideal 
olduklarını iddia edebilirler mi? Bir meslek er
babı böyle uluorta müzeyyifane bir şekilde ten-
kid edilemez. Haddi zatinde avukat hâkime yar
dımcıdır. Bu defa, daha yakmda, Bursada bir 
hâkimle konuşurken aldığım cevab şu idi: 

öteye beriye gidib istida yazdıranların hak
larının kaybolmasına çok müteessiriz, avukatlar 
bizim yardımcımızdır, avukatlar olmasa hâkim
lik edemeyiz dedi. Aka Gündüz arkadaşımızın 
vicdanmza müracaat ettiği gibi ben de ediyo
rum, bir köylü hâkimin karşısına nasıl gidib 
hakkını müdafaa edebilir? Avukat deyince ver 
şuradan beş lira diyib, işinizi gören adam de
ğil, kaf asile, vicdanile çalışan işleyen bir adam
dır. Hâkim 100 - 150 davayı bir günde görür. 
Avukatsa aldığı davaların mahiyetini inceden 
inceye tedkik ve tahlil ettiği için hâkimin hatı
rına gelmiyen maddeleri, noktai nazarları orta
ya koyar ve söylediği mütalealarla hâkim te
nevvür eder. Hatta hâkimin kendisinin de dü
şünmediği vakalar olabilir. Bütün bu söyle
nen sözler arasmda kanuna ve içtihada uygun 
olanlarını hâkim alır ve kararmı tenevvür et
miş bir halde verir. îctihad noktai nazarmdan 
Mahkemei temyiz hâkimin kararı hilâfma avu
katın noktai nazarını varid görerek ilâmı nak-
zedib avukatm dediğini yaptığı çok defa vaki-
dir. İçerisinden yetişenlerden yarm hâkim olma
sı muhtemel bu mesleke, amme hizmeti gören bir 
meslek denmez mi? Avukat, hâkimin yardımcısı 
ve mahkeme huzurunda adaletin de muhafızıdır. 

ADLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(İzmir) — Efendim, madde içinde kalmağa ça
lışacağım. 

Arkadaşlarımdan Ahmed Hilmi Kalaç, tas
fiye yapılacak mı?, buyurdular. Benim cevabım, 
ediyoruz ve etmiyoruzdan ziyade, makineyi öyle 
kuruyoruz ki, otomotik olarak tasfiye kendi 
içinde mündemiçtir. Kimseyi tasfiye etmiyoruz, 
fakat makine daima kötüleri aradan atacak 
surette kurulmuştur. Bir kusurumuz var
sa onu düzeltmeliyiz. Bnaenaleyh, böyle ez
berden veya evvelden kararlaştırılmış bir tasfi
ye derpiş edilmiş değildir. Fakat kanun öyle 
tertib edilmiştir ki, avukatlık müessesesi her se

ne, bir bir sene evvelinden daha iyi ilerleyecek
tir. Kanaatimiz budur. 

Akagündüz arkadaş, en son buradan ayrı
lırken, öyle yapalım ki, dediler, bunu avukat
lardan mürekkeb olmayan bir heyetin eline ve
relim. Bu nazariye, doktorluk kanununu mühen
dislerden, mühendislik kanununu hocalardan, 
muallimler kanununu askerlerden mürekkeb he
yetlerin yapması gibi bir anormalliğe varacak
tır. İhtisasa bir az daha kıymet vermek ve mü
tehassıs bilgilerinin, bu kürsüden, istifade edi
lir bir nesne olduğunu bildirmek lâzımdır. Aka
gündüz arkadaşımın da ihtisasa çok kıymet ver
diğini zannediyorum. 

AKA GÜNDÜZ (Ankara) — Nalmcı keseri 
gibi hep kendilerine. 

ADLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(Devamla) — Hikmet Bayur arkadaşımız, baş
ka memleketlerin kanunlarında bu hüküm mev-
cud mudur, dediler. Yugoslavya kanunlarında, 
avukatlık amme hizmetidir şeklinde mutlak ola
rak vardır. Fransada ise avukatlığı iki kısma 
ayrılmışlardır. Bir kısmı, mehakim huzurunda 
yalnız murafaa ve müdafaa ile meşgul olurlar. 
ikinci kısmı ise, icra, tebligat, gün tayini, mehil, 
itiraz işlerile meşgul olurlar. İkinci müessesenin 
hizmeti de amme hizmetidir. Bunda hiç şüphe 
yoktur. Bizim avukatlarımız her iki müessesenin 
yaptıkları işi üzerlerine aldıkları için, amme 
hizmeti yaptıklarında hiç şüphemiz yoktur. 
Bunu böyle kabul ettik ve bu kelimeyi yazarken, 
bunlar hakkında şimdi ne yapıyoruz, istikbalde 
ne yapacağız bunları çok iyi biliyorduk. Bunlar 
adaletin yardımcısıdırlar. Biz, adaleti, delâlete 
sevkeden bir istikamete mâni olacağız. 

Şimdi avukatlık müessesesi bu vazifeyi üze
rine alır ve bu yolda yürür hale geldikten son
ra, adaleti tevzi etmek sanatı hiç şüphe yok ki 
bir amme hizmeti ifa etmek demektir, bu amme 
hizmetinin ifası için, böyle bir müessese, amme 
vazifesini ifa hususunda mesul olan ma
kamlarla yanyana çalışır ve onlara yardım 
etmek vazifesini üzerine almış bulunursa, buna 
amme müessesesi mihiyetindedir. demek, tama
men haklarını veren bir kelimeyi kendilerin
den esirgememek olur. Onun için arkadaşlardan 
ricam; esasen «amme hizmetidir» denmemiştir 
«o mahiyettedir» denmiştir. Hakikaten adalete 
yardım edeceklerdir. Makina bu esaslar üzerine 
kurulmuştur. Biraz evvel söylediğim gibi, bu 
kelimeyi kendilerine çok görmiyelim. (Müzakere 
kâfi sesleri). 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Arkadaş
lar, avukatlığı müdafaa edecek değilim. Yalnız 
müsaadenizle ben de biraz sert konuşacağım. 
Yapılan tenkidlerin ne kadar şuursuz ve ne ka
dar yersiz olduğunu iki kelime ile izah edeceğim. 

Bugün farzediniz ki avukatlık mesleki Aaka 
gündüzün ve Galib Pekelin dediği vaziyette ol
sun. Bu lâyiha ile Devlet bize ne diyor? Avukat 
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olmak için memleketin en büyük hukuk müesse
sesi olan fakülte ikmal edilecek, Devlet daire
sinde bir sene çalışacak, ayrıca bir sene daha 
bir avukat nezdinde staj görülecek. Devlet di
yor ki, bundan sonra her avukat müessesesini 
tıpkı mahkemem gibi, icra dairem gibi, müddei
umumilik gibi adliye müfettişleri vasıtasile is
tediğim zaman kontrol edeceğim, kanuna, niza
ma, ahlâka mugayir bir hareket görürsem ceza
landıracağım, inzibat meclisine vereceğim ve yi
ne diyor M, bundan sonra avukat mükemmel, 
dürüst iş görecek, haklı dava alacak, mahkemede 
rolü yalnız müvekkilini kazandırmak değil, 
adaletin tecellisine hizmet etmek olacaktır. 
Şimdi müsaade buyurursanız mevzubahs madde
yi okuyayım: 

«Avukatlık, âmme hizmeti mahiyetinde bir 
meslektir. 

Gayesi avukatların hukukî bilgi ve tecrübe
lerini adalet hizmetine tahsis, tarafların huku
kî münasebetlerinden veya karşılıklı menfaat
lerinden doğan ihtilâfların hakka uygun olarak 
halline tavassut ve umumiyetle mahkemelerle 
diğer resmî mercilere kanunun tam olarak tat
biki hususunda yardım etmektir.» 

Hiç böyle bir maddeye itiraz edilir mi? Bu, 
arkadaşların şikâyet ettikleri hallerin önünü 
almak için Devletin sizden istediği bir şeydir 
ve sizin de istediğiniz budur. Arkadaşlar bu 
maddenin neresine itiraz ediyorlar anlayamadım. 
Bu madde ile Devlet avukata, mükellefiyet tah
mil ederken, zaten mevcud olan adaletin tam 
olarak tahakkuku hususunda yardan mükelle
fiyetini tahmil ederken, işin amme hizmeti ma
hiyetinde telâkki edilmesinde elbette tam isabet 
vardır. Evvelâ vatandaşın hürriyeti mal, can, 
namus hürriyeti emniyet'aîtmda olmak lâzımdır. 
Bunu Devlet mahkemeler vasıtasile temin eder 
ve mahkemenin yardımcısı olarak avukat zikre
dilmektedir ki, bunun amme hizmeti mahiyetinde 
telâkkisi niçin bu kadar kıyamet kopardı anla
yamadım. Sonra bu kanunla avukata verdiğimiz 
imtiyaz nedir? Başı boş olan mesleki bu kanunla 
tamamen inzibat altma almış bulunuyoruz. Bu 
kanunun diğer maddelerine göre, bu kanun ah
kâmına mugayir hareket edenleri meslekten ih
raç etmeğe baro meclisi salahiyetlidir. Baro bir 
avukatı, sen bu meslek için lâzım gelen şeraiti 
maneviyeyi haiz değilsin diye müebbeden mes
lekten mahrum edebilir. Binaenaleyh arkadaş
lar, avukatlara bir sürü imtiyaz verildi demekle, 
şimdiye kadar bazı avukatların yolsuz devam 
eden hareketleri büsbütün murakabeden azade 
olacak gibi bir vaziyet hâsıl olacak değildir. 
Hükümeti, bu maddeden dolayı Meclisi âlinin 
takdir etmesi lâzım gelir. Itimad buyurunuz ki 
bu madde kanunun tatbiki için bence bir mü
eyyide olacaktır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere hakkmda 
takrir var; okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. 

Erzurum Çanakkale 
Fuad Sirmen Ziya Gevher Etili 

BAŞKAN — Müzakereyi kâfi görenler ... 
Görmeyenler ... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Madde hakkında iki takrir var. Biri Bay 
Aka Gündüzündür. Lâyihanın avukatlardan 
mürekkeb olmryan bir encümende tedMkmı ta-
leb etmektedir. 

Bu takriri reye arzedemiyeceğim. Çünkü ev
velâ heyeti umumiye müzakeresi geçmiştir. Sa
niyen, böyle bir encümen yoktur. Salisen tadil-
namenin sarih olması lâzımdır. Bu itibarla üç 
şartı haiz olmayan bu takriri reye arzedemeye-
ceğim. 

AKA GÜNDÜZ (Ankara) — Yalnız zapta 
geçsin kâfi, yarmki nesil okur. 

BAŞKAN — Bay Galib Pekelin takririni 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
22 nci maddeden «Amme hizmeti mahiyetinde 

bir meslektir» ibaresinin tayyını teklif ederim. 
Tokad mebusu 

Galib Pekel 
BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Na

zarı itibare alanlar ... Almayanlar ... Nazarı iti-
bare alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul bu
yuranlar ... Etmiyenler ... Madde aynen kabul 
edilmiştir. (Alkışlar). 

YlRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kanun işlerin
de ve hukukî meselelerde rey vermek ve mah
keme ve hüküm veya kaza salâhiyetini haiz di
ğer merciler huzurunda hakikî veya hükmî şa
hıslara aid hukukî dava, müdafaa eylemek ve 
bu hususlara aid bütün evrakı tanzim, adlî mu
ameleleri ve resmî dairelerde nizalı ve ihtilaflı 
işleri takib etmek yalnız bu kanunun hükümle
ri dairesinde baroya kayidli bulunan avukatlara 
aiddir. 

Dava ikamesine ehil olan her şahıs kendi da
va veya işini bizzat ikame ve takib edebilir. 

Hukuk ve ceza muhakemeleri usulü kanunla
rının avukatlarla müdafilere taallûk eden hü
kümleri mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

GALİB PEKEL (Tokad) — îşte arkadaşlar, 
bu kanunun en mühim maddesi. En mühim hü
kümler bu maddede toplanmıştır. Bu madde, ge
çen maddelerde ne suretle meydana geldiğini 
anladığımız avukatların hangi işleri yapacakla
rına dairdir. Münhasıran hangi işler bunlara 
verilecektir, Avukatlar hesabma hangi işler mo-
nopolize edilmiştir? îşte bunlar bu maddede 
gösterilmiştir. Bu madde çok ehemmiyetli oldu
ğu için üzerinde dikkatle durmağı kendi hesabı-
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ma zarurî sayarım. Çünkü bu maddede sayılan 
işleri yalnız ve yalnız avukatlar yapacaktır. Baş
ka her kim yaparsa ceza görecektir. Maddede, 
kanun işlerinde ve hukukî meselelerde rey ver
mek; bu, bu gün mevcud bulunan avukatlar ka
nununda hukuk işlerinde rey vermekti. Şimdi 
alelıtlak kanun işlerinde.... tabiri de ilâve olun
muştur. Hangi meseleye aid olursa olsun kanun 
tabiri mutlak olduğuna göre maliyeye, idareye, 
askerliğe, doktorluğa, ne bileyim ben neye aid 
olursa olsun bu tabirin içindedir, bunlara rey 
vermek hakkı yalnız avukatlara münhasır ola
caktır. Sonra «mahkeme ve hüküm veya kaza 
salâhiyetini haiz diğer merciler huzurunda haki
kî veya hükmî şahıslara aid dava, müdafaa eyle
mek» bu, bu günkü kanunda da mevcuddur. 
«ve bu hususlara aid bütün evrakı tanzim» bu 
da bu gün mevcuddur, «... adlî muameleleri 
takib etmek» bu da bu gün mevcuddur, fakat 
«resmî dairelerde nizalı ve ihtilaflı işleri takib 
etmek» işte bu eski kanunda olmayan bir hü
kümdür. Bilhassa bunun için söz söylemek mak-
sadile kürsüye geldim. Resmî dairelerde «nizalı 
ve ihtilaflı işleri takib etmek» hükmü çok ge
niş bir şümulü ihtiva eder. Maliye dairesinde, 
nüfus dairesinde, tapu dairesinde, askerî daire
lerde nerede olursa olsun resmî bir dairede ni
zalı ve ihtilaflı işleri takib etmek hakkı münha
sıran avukata verilmektedir. Bunun şümulü çok 
geniştir arkadaşlar. Maddenin başmda geçen 
«hukukî meselelerde rey vermek» tabiri de ge
niştir. Fakat onun tesirleri o kadar mühim de
ğildir. Bu tabirin tesiri çok mühimdir. 

Arkadaşlar, avukatlar ücretle yaptıkları iş
lerden kendilerine yakışan bir ücret alırlar. 
Eğer verilecek ücret ehemmiyetli değilse bu gi
bi işlerde avukatların dikkatla çalışacağını kim
se temin edebilir mi? Meselâ bir köylü, beş ço
cuğu vardır, kendisine yol vergisi konmuştur. 
Fakat beş çocuklu olduğu için ona konmaması 
lâzımdır, işte o müracaat edecektir, işini takib 
edecektir. Edemezse ettirecektir. Bunu kime 
yaptıracaktır. Bir misal daha veriyorum. Filân 
köyden bir bakkal, kendisinin 3 lira kazanç ver
gisi vermesi lâzım gelirken beş lira konmuştur. 
Maliye dair esile işte ihtilaflı bir iş. Köylü bu 
işini kime yaptıracaktır? Beş liralık kazanç ver
gisinin iki lirasını tenzil ettirmek için hangi 
avukata müracaat edib yaptıracaktır? Hangi 
avukat bu iki lira için 40 - 50 kuruşa bu işi 
üzerine alacaktır? Arkadaşlar, halkın içinde bu
lunduğu bu gibi işlerin şümul dairesi çok geniş
tir. Böyle yüz binlerce işler vilâyet ve kazalar
da idare adamlarını en çok işgal etmektedir. 

Fakir olan erbabı mesalih bu gibi işlerini 
gördürebilmek için ekseri yerde bunları takib 
edecek adamlar ararlar, bulurlar. Bunları yap
tırmak için çarelere baş vururlar. Bazı yerlerde 
partimiz bu işlere yardım eder. Bu suretle müm
kün olduğu kadar halkı yormadan ve çok vakit 

geçirmeden bu işleri yaparlar. Şimdi bu işleri 
tamamile geri biraktrracak bir yoldayız. Bu iş
leri münhasıran avukatlara veriyoruz. Bunları 
avukatlara yaptıramryacak olan halkm şikâyet
leri derhal başlryacaktır. 

Sonra burada bir şey daha vardır. Avukat
lar ne suretle yetiştiriliyor? Evvelâ Hukuk mek
tebini bitirecektir, güzel. Sonra bir sene bir 
avukatın yanmda staj görecektir, çok güzel. 
Ondan sonra bir sene Adliye evkâletinin göster
diği yerde hâkimlik stajı yapacaktır, bu da gü
zel. Hâkim muavini imtihanını vereck, çok gü
zel. Bu imtihanı verdikten sonra avukatlık yap
mak salâhiyetini haiz olacaktır, hakikaten adlî 
davaları iyi görmek üzere avukatları yetiştir
mek noktasından çok güzel. Bu kanunu hazır
ladıklarından dolayı kendilerini tebrik ederim. 

Fakat arkadaşlar; bu usul kimi yetiştiriyor? An
cak mahkeme işlerine yarıyacak avukatları ye
tiştiriyor. Adliyede takib edilecek hukuk ve 
ceza davalarını göz önüne alırsak bu suretle 
yetişecek adam bu noktadan muktedirdir. Fakat 
bu şekilde yetişecek adam maliyeyi alakadar 
eden işlerle uğraşmryacak mıdır? Askerliğe aid 
işleri öğrenmiyecek midir. Maarif işleri, bilmem 
sıhhiye vekâletine aid kanunları öğrenmiş midir? 

Hulâsa, Adliye mahkemeleri haricinde olan 
işleri öğrenmiş midir?. Bunlar hakkında vukufu 
nedir?. Fakat arkadaşlar, bu hükümle işi mo-
nopolize ediyoruz. Maliyede, Maarifte, Sıhhi
yede ve askerî dairelerde hülâsa bütün Devlet 
dairelerinde yalnız ve yalnız avukatlar bu gibi 
işleri takib edeceklerdir. Meselâ, bir genç Mül
kiye mektebinden çıkarak Avrupada ikmali 
tahsil etmiş, gelmiş ve Maliyeye intisab ederek 
10 -15 sene hizmet ettikten sonra maliyeden ay
rılmıştır. Bu kanundan sonra arkadaşlar, bu 
genç Maliyeye aid bir meseleyi takib edemiyor. 
Şimdi düşününüz Maliye işlerinde bu zat mı 
mütehassıstır, avukat mı mütehassıstır. Asker
likte ve sair işlerde de böyledir. Meslekten ye
tişmiş ve tecrübe geçirmiş bu gibi zatları kendi 
mesleklerine aid ihtilâfı halletmekten men etme
meliyiz. Meselâ Maliye işlerinde çok mütehassıs 
olan bu günün Adliye vekili bu kanun çıktıktan 
sonra vekâletten ayrılsalar Maliyeye aid bir işi 
takib edemesinler mi?. Yüksek Reisimiz bir Ma
liye mütehassısıdır. Maliyede bir iş takib ede-
miyeecktir. Bilmem bunda fayda var mıdır?. 
Bunun için bu maddede tadilat yapılmasını şid
detle lüzumlu görmekteyim. Yalnız değil böyle; 
Akagündüz arkadaşımın söylediği gibi, bu ka
nun hakikaten meselâ Dahiliye encümeninde 
tedkik edilmiş olsaydı, hiç şüphe yok ki, mem
lekete daha faydalı olurdu. Fakat ben heyeti 
umumiyesine yetişemedim, söyliyemedim, o hak
kımı ıskat etmiş bulunuyorum. Hiç olmazsa bu 
maddeden «Nizalı ve ihtilaflı işleri takib et
mek» fıkrasını çıkaralım. Bunlar serbest kalsın. 
Çünkü bir taraftan mütehassıs, yetişmiş, bu iş-
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lerden anlayan kimselerin yardımından hem Hü
kümet ve hem halk mahrum kalacaktır, diğer ta
raftan da avukatlara iş sahibleri müracaat ettiği 
zaman küçük işlerde müşkülâta uğrayacaklar
dır. 

ADLİYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — 23 ncü maddede avukatlara inhisar te
min eden, kendilerinin telakkileri gibi, bir hü
küm yoktur. Burada «Resmî dairelerde nizalı 
ve ihtilaflı işleri avukatların takib edecekleri» 
kaydı vardır. Herkes kendi işini kendi takib 
etmeğe salahiyetlidir. Buna tabii kimse müdaha
le edemez. Fakat başkasını tavsite lüzum gö
rülen işler varsa araya girecekler başıboş, mu
rakabeden vareste, rast gele adamlar olmaya
caklardır. Bu hususta yine halkın hukukunu 
muhafaza için kayıdlar konmuş «Resmî daire
lerde nizalı ve ihtilâfı mucib ahvalde avukatlara 
gidileceği» tasrih olunmuştur. Bununla da halk 
lehine düşünülen menfaat temin edilmiştir. Bu
yurdular ki, avukata ücret vermek kudreti ol
mayanlar ne yapabilir?. Biraz sonra gelecek bir 
fasıl var, Orada müzahereti adliye bürosu var
dır. Bu büro, tamamen işini takibden aciz olan
lara avukat tayin eder ve bu tayin edilen avu
katlar bu işi görmeye mecburdurlar. Bu işden 
hiç bir suretle çekinemezler. Ancak başka bir 
avukat bu işi ücretle deruhde ettiği zaman ona 
verilmesi lâzımgelen ücreti peşinen verirse an
cak müzaheret suretinde kendisine verilen iş
den çekilebilir. Çok arzu ederdim ki, Maliye ve
kili beyefendi gitmeden maruzatımı ikmal ede
yim. 

MALİYE VEKtLÎ FUAD AĞRALI (Elâzığ) 
— Emredersiniz. 

SALAH YARGI (Devamla) — Ben Galib 
Pekel arkadaşımızın her meselede açık konuşur 
olduğunu bilirim. Onun için açık konuşalım. 
Yaptığı itirazlardan birisi de "şudur; muhtelif 
malî kanunlar çıktı, bunlar bir takım beyanname 
vermeyi şu şekilde bu şekilde defter tutmayı 
icabettiriyor. istihlâk, kazanç vergileri, mua
mele vergileri vesaire... Bu işden anlayan Maliye 
memurları da epeyi bir zamandanberi çoğaldı, 
yani bu işden anlayan zevat ortaya çıktı ve bu 
işleri deruhde etmeğe başladılar, bu zavat ser
best olarak dairelerde herkesin işini takib edi
yorlar. Çünki takyidat yoktur. Sonra malî ka
nunlarla bir takım kazaî merciler ihdas edildi. 
Tedkiki itiraz komisyonları, Temyiz komisyon
ları ve nihayet Şûrayi devlete idarî dava mahi
yetinde intikal safhası vardır. Bu vergi işlerini 
bu zevatm takib ettiklerini gördük ve bunlar 
aralarında bir de cemiyet teşkil etmişlerdir, bu 
kanunun hazırlanmağa başlandığını duyduktan 
sonra her yere müracaat etmektedirler. 

Mülkiye mezunu bir zat dediler. Biz, mülki
ye mezununun, bu günkü tabirle Siyasal bilgi
ler okulundan mezun olanların, tamamile bir 

hukuk mezunu derecesinde bilgiyi haiz olduk
larını biliyoruz ve bu kanunda da bu, kaydedil
miştir. Onlar diğer şeraiti ifa ettikten sonra pe
kâlâ avukat olabilirler. Yoksa, başka bir ihtisas 
kendilerine atfederek, teferruata vâkıfdrrlar di
ye, kontrolsuz ve murakabesiz, Devlet muame-
lâtile iş sahibleri arasına girerek, ücret mukabi
linde iş yapacak olurlarsa, kendilerinin demin 
söyledikleri gibi, bu gün de, ve daha evvel de 
kendilerile mücadele edilen, fena iş gören avu
katlara, benzerler ve bu yüzden halk arasmda 
emniyetsizliğin ve onlarm delâletile kanun yo
lunda mükellefler iğfal edilebilir tarzmda bir 
takım zihniyetlerin husulüne sebebiyet verilmiş 
olur. îşte bu kanun nizaı, ihtilâfı mucib olan 
işlerin, kayid ve murakabe altına almmış olan 
avukatlar tarafından ancak takib edileceğini 
hüküm altına alıyor. Niza ve ihtilâf olmayan hu
suslarda devairi resmiyede avukatların iş takib 
edebilmesi evvelki kabul buyurulan maddeler 
ile memnudur. Yani bir avukat, bir işte bir ihti

lâfı hukukî çıkması ihtimali vardır diye müvekki
li ile beraber bir dairei resmiyeye giderek onun 
namma iş takib edemez. Nitekim biz esbabı mu-
cibemizde izah ettik ki, bir avukat gidib de bir 
yerin tapu idaresinden senedini istihsal etmek, 
idarî taksim işini takib etmekten menedilmiştir. 
Ancak idare ile ihtilâf ve niza tahaddüs ettiği 
zaman ona aid kanunu izah etmek maksadile 
avukat dairei resmiyeye girebilir. • 

Encümende; malî işleri takib eden bir züm
reden bahsedildi, bu zevatm pek çok teşebbüs
leri vardır, bana ve hepimize bir takım sirkü
lerler gönderdiler. Kendileri bir cemiyet teşkil 
edilerek güya inzibat altına alınabiliriz diyor
lar. Böyle kendi kendine ortada peyda olmuş, 
iş takib eden bir zümrenin devamı faaliyetine, 
bu halden tevellüd edebilecek zararları derpiş 
edecek kayidleri kanuna koyarken bu taleblerin 
tervicine cevaz vermek zannederim ki doğru 
değildir. Böyle iş sahiblerile Devlet daireleri 
arasmda meyanecilik yapılmasının halka ne 
kadar zarar verdiklerinin bin bir misalini hepi
niz bilirsiniz. Hükümet erkânından bazılarına 
Anadoluyu teşriflerinde, otomobillerle nereden 
geldiği anlaşılamayan bir takım arzuhalcilerin 
fırsattan derhal istifade ederek ortaya çıkıb hal
kı faydasız ve lüzumsuz müracaatta bulun
dukları görülmüştür. Bunlar haraca keser gibi 
halkm parasmı almağa yeltenmektedirler. Bu 
halin bile zaptu rapt altma almması için her 
yerden şikâyetler dinledik. Binaenaleyh burada 
kanunun yazdığı niza ve ihtiâfı mucib olan me
seleleri ancak avukatlar takib edebilir. Bilâkis 
niza ve ihtilaflı olmayan meselelere avukatların 
karışması memnudur. Serbest meslek ve saire 
düşüncesile murakabeye tâbi olmayan bu adam
ların iş yapmalarına müsaade etmek her hâlde 
çok zararlıdır. Bu zararları Heyeti Celileniz de 
tecviz buyurmaz. 
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SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Avukatların göre

cekleri vazifeyi sayan 23 ncü madde «hakikî ve
ya hükmî şahıslara aid hukukî dava» dedikten 
sonra maddenin sonlarmda «bu kanunun hü
kümleri dairesinde baroya kayidli bulunan avu
katlara aiddir» deniyor. Halbuki meselâ Kızı
lay cemiyetinin nizamnamesinde «Cemiyetin re
isi mahkemelerde, devairde bizzat cemiyeti alâ
kalandıran işleri takib eder» denilmektedir. 
Kızılay cemiyeti her hangi bir dava açarsa hâ
kim avukatlık kanunu buna mânidir, muhakkak 
bir avukat tutacaksınız diyecek mi? 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) T— Hayır. Mazbatamızda da izah ettiğimiz 
veçhile, müşavir, kayyum, veli, vasi ve şahsiyeti 
hükmiyenin mümessili sıfatile başkasını temsile 
salahiyetli olduğu hukukî mesaili bu zevat takib 
ve ifa edebilirler. 

Gl. KlAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Askerlerin zat işleri Mahkemei temyizi askeri
yede görülmektedir. Askerlerden tekaüd olduk
tan sonra, hukuk tahsili görmüş olanlar, bu gi
bi davaları takib edemezler mi? 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Askerî hâkimlerin avukat olabilecekleri
ne dair hüküm vardır. Hatta staja da lüzum ol
mayacaktır. 

HALÎD ONARAN (Burdur) — Resmî da
irelerde iş takibinin neden avukatlara verildiği
ni hem mazbatada okuduk, hem de arkadaşı
mız izah buyurdular. Bir adam takib ettiği her 
hangi bir işi babasma, oğluna veya kardeşine 
gördürmek için vekâletname verirse bu suretle 
takib ettiremeyecek midir? Olurya. Kendisi o 
işten anlamaz veya ihtiyardır, bir oğlu var
dır, onun kafası işlemektedir. Bu işi ona takib 
ettirecektir. Tabiî hukukî bir ihtilâf çıktığını 
görürse elbette bu baba hakkını müdafaa için 
avukata gidecektir. Fakat biz bu ibare ile bir 
adam ihtiyardır, onun bir oğlu vardır, ona bir 
vekâlet vererek, git tapu dairesindeki falanca 
işimi anla, dinle. Belki nizaı, ihtilâfı mucib ola
cak şekiller doğabilir. Bu adam o vakit behe
mehal avukata mı müracaat edecek, oğlunu ora
ya vekâleten gönderemeyecek midir? 

Ad. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Nizalı olmadığı halde avukatm böyle bir daire
de bir iş üzerinde vekâlet deruhde etmesi mem
nudur. Yalnız kanunî ve hukukî bir ihtilâf ve 
niza zuhur ederse o ihtilâf ve nizaı, kanun da
iresinde hal için, bir idarî makama da gidilebi
lecektir, fakat o giden ancak avukat olabilir. 
Çünkü gidib orada kanun dairesinde o hukukî 
ihtilâf ve nizaı halletmek ancak onun yapacağı 
bir iştir. Bunun bu maddeye taallûku yoktur. 
Hatta hukuk ve ceza muhakemeleri usulü ka
nunlarının kabul ettiği bazı hükümler vardır. 
Burada onların mahfuziyeti de kaydedilmiştir. 
Meselâ ceza mahkemesi usulüne göre, bir kim

se maznun olan karısmm müdafaasında beraber 
bulunabilir. Bu hak mahfuzdur. 

HALİD ONARAN (Burdur) — Maksadım bu 
değildir. 

Ad. E. M. M. SALÂH YARGI (Devamla) — 
Zaten hukukî bir niza ve ihtilâf olmayan bir 
mevzuda avukat gidib iş takib edemez. O adam 
oğlunu bu işini takib için her zaman gönderebi
lir. Fakat neticede bir ihtilâf zuhur ederse bu 
hususta mütalea beyanı gibi şeyleri oğluna yap
tıramaz. Bunu ancak avukat yapar. 

HALİD ONARAN (Burdur) — Maksadımı 
izah edeyim. Tapu dairesile emlâk dairesi ara
sında bir ihtilâf çıkar. Bu işi oğluma tevdi ede
ceğim. Eğer iş halledilemezse o zaman bir avu
kata vereceğim diyemez miyim? 

HAYDAR ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — 
Oğluna tevdi edemezsin. 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YAR
GI (Kocaeli) — Zatı âliniz bu işi soruyorsunuz. 
Diğer bir arkadaşımız da size izahat veriyor. 
Hanginize cevab vereyim? 

Eğer ortada bir ihtilâf mevcudsa ve bu ihti
lâfın da halli lazımsa ve oğlunuz o işi hallede
cek bilgiye malik değilse, yani avukatlık salâhi
yetini haiz değilse o zaman tabiatile bir avuka
ta vekâletname vereceksiniz. Eğer işte bir ih
tilâf mevcud değilse o zaman oğlunuza bir vekâ
letname verebilirsiniz. Buna mâni yoktur. Zaten 
dairelerde takib edilen işlerde eğer bir ihtilâf 
yoksa ille avukat tut diye kimse icbar edemez. 
Esasen ihtilafsız işleri avukatlar takib eemez. 
Yalnız, bir takım adamların, kendilerine işten 
anlar süsü vererek, iş takib etmelerine mâni 
olmak için bu hüküm konmuştur. Bir dairedeki 
memur, iş için gelen bir adamm, o iş sahibinin 
oğlu olduğunu anlarsa red mi eder? Hayır. Fa
kat o adam memura karşı bir vaziyet takınarak 
o işi müdafaaya bir takım mütalealar beyanına 
kalkışırsa o zaman memur onu dinlemez. 

Köyle işleri şu kanuna göre, avukattan baş
kasının yapamaması kabul edilmektedir. Bu 
izaha göre hiç bir güçlük doğmaz. Bu gün eski 
maliye memurlarının maliye daireleri ve niha
yet kazaî salâhiyeti haiz tedkiki itirazat ve tem
yiz komisyonlarında, vekâlet deruhde ederek, 
iş takib etmelerini bu kanun menediyor. Butn-
dan dolayı da hücumu üzerimize toplamış bulu
nuyoruz. 

ADLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(İzmir) — Arkadaşlar, kanunun bu maddesini 
Galib Pekel arkadaşın zannettiği gibi avukatla
ra fazla bir menbai varidat temin etmiş olmak 
için yazmadık. 

Galib Pekel arkadaş, yer yer, cemaat, cema
at hitablarda bulundu. Askerlere, maliyecilere, 
idarecilere hitab etti. Bu arada beni iltifatları 
araşma karıştırdı, teşekkür ederim. Bu dersten 
ilk fırsatta istifadeye çalışacağım. 

Bu kanun, bir tek iş için yapıldı. Avukatlık 

— 354 — 



1 : 81 2?-6-İâ38 Ö : 1 
müessesesine tevdi edilen işler mademki oraya 
tevdi edilmiştir, artık işin hak ve adalet daire
sinde çıkacağına vatandaşlar evvelden kani ol
sunlar diye. Bu, nasıl olabilir? İstedik ki, evvelâ 
avukatlık, mazbut bir meslek olsun, yine iste
dik ki bunlarm dairei iştigalâtı, hududu, tam çer
çeve altnıa almmıs bir şekilde tesbit edilmiş 
olsun. 

Biraz evvel konuşulan ve bazı arkadaşların 
sualine ve itirazına maruz kalan maddeyi, arzet-
tiğim gibi, halka emniyet vermek, ihtilaflı ve 
nizalı işleri, etraflı çreçevelenmiş ve inzibat al
tına almmıs adamların eline vermek ve madem 
ki bu iş onlarm eline verilmiştir, artık bu işin 
adalet dairesinde çıkacağına emniyet telkin et
mek için yaptık. Yoksa bir köylünün bir lira
lık vergisi için vereceği 10 kuruşu avukata ge
tirsin diye yapmadık. Esasen ne öyle avukat 
vardır ne de iş ajanı vardır. 25 kuruş alan iş 
ajanı varsa bence o, başka vasıtalarla bertaraf 
edilmesi lâzım gelen bir ajanlıktır. Bu esası 
maddede zikrederken çok dikkat ettik, « ihtilaf
lı » dedik, kâfi gelmedi, « ve nizalı » dedik. 
Demek ki, ihtilâf çıkacak ve niza olacak ondan 
sonra bu iş avukatla halledilecektir. Avukat
lara bu kanunla tahmil ettiğimiz mahrumiyet
ler bence buradaki eyilikten çok büyüktür. Çün
kü onları bir çok şeylerden menettik. Ticaret
ten menettik, dairelerde iş takibinden menettik. 
İhtilâf çıkmamış bir iş için vekâletlere uğrama

larını menettik. Bankalardan, komüsyonculuklar-
dan, borsalardan menettik. Bütün bunları dün
kü açık salâhiyetler diye telâkki ettik ve bü
tün bunlara mukabil dedik ki; dairelerde ihti
laflı ve nizalı olan işler varsa bu ihtilâf ve niza 
çıkmadan evvel avukat bu işi takibden memnu
dur. Ancak ihtilâf ve niza tahakkuk ettikten 
sonra o işi takib edebilecektir. Öyle zannedi
yorum ki, bu hududunu çizdiğimiz salâhiyetin 
esası, hiç bir vakit burada arkadaşlarımın der
piş ettiği gibi, nüfusla gümrük arasındaki ihti
lâf değildir. Eğer böyle bir ihtilâf çıkarsa onu 
hal için biraz başka bir şekil düşünürüz. Biz 
şahısla müessese arasındaki ihtilâfı ve nizaı kas
tediyoruz. Bir adam nüfus kâğıdı çıkaracak di
ye avukata müracaat edilmeyecektir. Böyle bir 
şey yoktur. Nüfus kâğıdı için ben de her va
tandaş da kendisi için, dostu için, arkadaşı için 
istediği daireye müracaat edebilir. Yalnız ken
disine aid olmayan bir tapo koçanmı çıkarmak 
için, iş ihtilâf vaziyetine gelmişse artık bu avu
katın salâhiyeti altma girmiş bir iş demektir. 
Biz öyle telâkki ediyor ve sanryoruz ki, avukat
lık müessesesini mahrum ettiğimiz mesaî saha
larının yekûnunu, yeni verdiğimizi zannettiği
miz nimetle karşılaştıracak olursak, avukatlık 
müessesesi her halde kâr etmiş addolunmaz. 
Amma, manevî noktadan memleket için, memu
riyetler için, vekâlet için ve bütün avukatlık ce
maati için daha salim bir usule girdiğimiz ka-

! naatindeyiz. Yalnız kontrol içine aİmmış, meâ-
j illiyetleri malûm, sıkı bir murakabe altındaki 

insanlar, ihtilâf ve nizalı olan işleri takib ede
bilir dedik. 

I Bu usuller tabiî başka memleketlerde tecrü
be edilmiştir ve oralarda da vardır. Biz buna 
niza kelimesini de ilâve ederek daha geniş bir 
hale koyduk. Şayed ondan daha geniş ve da
da kuvvetli bir hale koymak mümkün olsaydı 
bunu da yapacaktık. 

Fakat sanryoruz ki, bu koyduğumuz çerçeve 
kâfi derecede kuvvetli bir çerçevedir. Nihayet 
bu çerçeve dahilinde meseleyi halletmek yolunu 

| tutmuş oluyoruz. Zannediyorum ki, yaMn bir 
j istikbalde bundan memnuniyet duyacağız. 

Arkadaşların dedikleri gibi ufak tefek, bir 
liralık, yarrnı liralık ihtilâflar vardır. Yoktur 
demiyorum. Bir adamdan yol parası istemişler
dir, bunu yanlış koymuş olabilirler. Bu ada
mın altı çocuğu olduğu halde, senin altı ço
cuğun yoktur deniyor, yahud da senin altı ço
cuğun var amma yine koyuyoruz derlerse ki, 
böyle diyecekleri tahmin edilmez, bunlar insanî 
hislere, adalet hislerine halel getirir. Bunu me
mur halletmezse, iş sahibi derhal onun âmirine 
müracaat eder. Böyle köylüler arasmda ufak 
tefek nizalar olabilir. 

Âli mekteb mezunlarına gelince, Avrupada 
tahsil etmiş, mülkiyeden, mezun olmuş 
kimselerin avukat olmaları için hiç bir 
mâni kalmamıştır. Bunlardan bir şey istemiyo
ruz. Yalnız bu inzibat teşkilâtının altma giriniz, 
rica ediyoruz diyorum. Bunu demiyelim mi? 
Bunu demememiz, bir kısmı vazifeyi ifa edenler 

kontrolsüz kalsm demek gibi bir şey oluyor. Yük
sek tahsilimi yaptım diyenlerin staj yapması da 
lâzım geliyor, onu da lütfetsinler, yapsınlar. 
Eğer Meclise, mutlaka bunlar staj yapmasm ve
ya usule riayet etmeden almsm diye bir teklif 
vaki oluyorsa onu da ayrıca tedMk ederiz. Biz, 
yüksek tahsil görmüş, Avrupada okumuş, hu
kuku bitirmiş, mülkiyeden çıkmış adamlar bu 
işleri iyi görmek için, bu makinenin içine girib, 
ammenin kontrolü altmda görsün, mevcud ni
zamlara riayet etsin diyoruz. Bu muvafık gö
rüldükten sonra esas meseleyi rencide etmez. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Burada ufak 
bir şeyi deminki maruzatıma ilâve edeceğim. 
Hukuku bitirmiş olanlar mahkemeler nezdinde 

i avukatlık yapacaklardır. Hukuk, dava müdafaa 
I edeceklerdir. Bunlarm bu kanunda gösterilen 
I şekilde staj görmesi şüphesiz ki çok hayırlıdır. 

Fakat yüksek bir mekteb bitirmiştir; yahud 
Avrupada tahsil etmiştir, her hangi bir vekâ
lette uzun zaman çalışmıştır. Bir hâkim dört 
sene hâkimlik ettikten sonra nasılki serbest avu
katlık yapıyor, bu, dört değil belki 10, 15 sene 
her hangi bir dairede mesuliyetli işlerin içine 

I girerek daire müdürlüğü, belki umum müdürlük 
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de yapmıştır. Bir hâkimin hakimliğini bırakıb 
avukatlık yapması gayet doğrudur. Çünkü ora
da işleri çok güzel kavramıştır. Onun o sahada 
kavradığı kadar da beri tarafta Maliye vekâle
tinde veya her hangi bir dairede 15 sene hizmet 
eden yüksek mekfceb mezunu, kendi sahasında 
hâkimin yaptığı ihtisas kadar ihtisas yapmamış 
mıdır? Bu zat Hükümet kapısmı brrakıb serbest 
mesleke atılırsa bırakmryacak mıyız? Evet avu
katlık yapmryacaktrr. Avukatlık deyince biz 
bu günkü manâdaki avukatı anlıyoruz. Yani 
avukatlık bizim anladığımıza göre, mahkeme 
nezdinde dava kabul etmek mahiyetinden iba
rettir. Halbuki öbür tarafta bir memur çalıştığı 
maliyeden çıkmış ve yüksek mekteb mezunudur; 
Maliyeye aid bir iş takib edecektir. Mahkemeye 
gidib dava ikame edecek değil. Kendi sahasında 
maliyeye aid bir iş takib edecektir. Kazanç ko
misyonunda veya ' Devlet şûrasına gidib iş ta
kib edecektir. Meselâ defterdarlık yapmıştır. 
idare heyetlerinde bulunmuş ki, idarî mahkeme 
sayılır, nasıl ki hâkim kendi sahasında ihtisas 
yapmışsa o da idarî meselelerde ihtisas yapmış
tır. 

Şimdi idarî dairelerin birinde iş takib ede
cektir, İhtilaflı, nizalı bir işi takib edecektir; 
tabiatile adlî davalara girmiyecektir. Sebebi, 
Adliye mahkemelerinde iş yapmak için lâzım 
gelen ihtisasa sahib değildir. Yani adlî davalar
da bilinmesi lâzım gelen hususlarda staj yap
mamıştır. Burada bu zatin yeri yoktur, Adliye
de iş takib edecek değildir. Ancak Maliye işi 
görecektir, kazanç temyiz komisyonuna gidecek, 
itiraz komisyonuna gidecek, yahud Dahiliye 
vekâletinde, Sıhhiye vekâletinde iş görecektir, 
bu onun ihtisası dahilinde olan bir iştir. Niçin 
bunca emekten ve ihtisastan sonra onu bundan 
mahrum edelim? Münhasıran bu işlerle uğraş
mış ve uğraşacak olan bu arkadaşı niçin adlî 
staja tâbi tutalım? Onu da avukatın yanında, 
mehkemede staja muhtaç görelimi sebebi nedir? 
Bu adama adlî işlerde takibat yapmryacaktır ki. 

Burada mühim olan bir şey var: Arkadaşlar 
mevzuubahs edeceğim avukatlar yani adlî mah
kemeler nezdinde iş takibi için yetiştirilmiş 
olanlar hakkında bir takım kayıdlar, inzibatî 
cezalar konulmuştur. Bu, çok yerindedir. Evet 
bu, adlî işlerde hakikaten lâzım dır. Fakat idarî 
işlere gelince: İdarî işleri takib edecekler için 
de kayıdlar koyabiliriz. Fakat bu kayıdlar ida
renin icab ettirdiği kayıdlar olur. Niçin adliye
nin icab ettirdiği şartları idare hakkında da ko
yalım Niçin Dahiliye vekâletinde, Maliye ve
kâletinde veyahud diğer bir vekâlette, bir sene 
staj yapmak kay dini avukatlar için koymryoruz? 

Adliyede bir sene stajı koymaktaki maksa
dımız ne idi? Adliye işlerinde ihtisas peyda et
sin ve az çok adliye işlerini kavrasm değilmi? 
Fakat meselâ Maliyedeki işleri takib edecek 
avukat için niçin böyle bir kayıd koymuyoruz 
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j Niçin bir avukat bir senede maliyede staj yap

masın! Bir zat adliye kanunlarını kavramakla 
bütün memleket kanunlarını kavramış olur mu? 

Evet arkadaşlar, bu gün gerek adlî ve gerek 
idarî işleri takib eden insanları inzibat altına 
almak ihtiyacı vardır. Fakat bu öyle bir ihti
yaçtır ki bunu takdir edecek yalnız Adliye en
cümeni, Adliye vekâleti değildir. Bunun yeri 

I vardır? Bu yer; idarî makamlar, idarî encümen
lerdir. Bu lâyiha diğer idarî encümenlere de 
gitmelidir. Her encümen kendi branşı altındaki 
işlerde hangi adamların meşgul olacağını tayin 
etmelidir. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Evvel emirde 
bu müzakerelerin, bu maddedeki nizalı ve ihti
laflı tabirini aydınlatmış olmasından çok mem
nun olmamız lâzımgelir. Filhakika bu kadar 
münakaşa edilmemiş olsaydı tatbikatta müşki-
lâta uğranırdı. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Münakaşalar za
bıtta kalıyor, memur hiç okumuyor. 

KEMAL ÜNAL (Devamla) — Yine bu mü
nakaşalar esnasında arkadaşlarla görüştüğü
müzde edindiğim intiba şudur: Her hangi bir 
ihtilâf zuhurunda, Devlet dairesi ile nizalı ve 
ihtilaflı bir hadise muvacehesinde, vatandaş mut
laka bir avukatm delâletine müracaat zaruretin
dedir. Böyle bir telâkki gördüm. Halbuki ka
nunda böyle bir şey yoktur. Her vatandaş nizalı 
ve ihtilaflı işini kendisi takib eder. Bu hususta 
madde gayet vazıhtır. Fakat maddenin izahı o 
şekle getirilmiştir ki, hiç kimse bu şekildeki 
işini kendisi takib edemez ve mutlaka bu mesle
kin delâletine muhtaçtır. Bir defa bu meselenin 
izahını ben de faydalı gördüm, eğer bir kaç ar
kadaş beni tatmin etmiş olsaydı. 

İkincisi arkadaşım, misalini daima malî iş
lerden getirdi. Birisinin Sıhhiye vekâletile ih
tilâfı varsa, kendisini bir doktor; Nafıa vekâle
tile ihtilâfı varsa kendisini bir mühendis mi tem
sil edecek?. Böyle olursa her meslekten adamla
rın her kesin vekili olarak işlere müdahale et
mesi icabederdi. Binaenaleyh, arkadaşlar, gerek 
maliyeci gerek doktor, gerek mühendis, filha
kika bunlar ihtisas sahibidirler, fakat; o mesle
kin icrası bakımından, meslekin icrası sırasında 
Devlet otoritesi ile hadis olacak herhangi bir 
ihtilâfta artık iş ihtisasa kalır ve esasen kabul 
ederiz ki, idare işlerimizde idarî davayı kabul 
etmişizdir. Bu da delalet eder ki, vatandaşların 
idare ile olan temaslarında zuhur eden ihtilaflar 
nihayet dava denilen bir safhaya girer. Yani 
bugünkü adlî makanizmanın işlediği bir safha. 
Bendeniz bu kadar tebarüz ettireceğim. Zaten 
kâfi mikdarda söz söylenmiştir. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — İhti
laflı münazaalı işlerin avukatlara müracaat edi
lerek gördürülmesi doğrudur. Yalnız en yakın 
akrabaya müsaade etmek hem kolaylık olur, 
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hem de dedikoduyu davet ederek bu iş de avu
katlara inhisar ettirilmiş gibi bir şeye meydan 
verilmez. Mesela bir kadının oğlu münazaalı iş
leri takib ederse büyük teshilat olur. 

REMZİ ÇÎNER (Sivas) — Bendeniz de bu
nu arzetmek istiyorum. 

Bilfarz icra dairesinde veya tapuda bir kadı
nın işi var. Bunu kocası veya oğlu, hısımî, ak
rabasından birisi, hatta eşi dostu takib edeme
yecek mi? Bu işe kadın başlamıştır, fakat her 
gün gidib gelmekten yorulmuştur, birisine bu 
işini tevdi etmek ister. Nitekim benim başımda 
vardır. Refikam İstanbulda bir iki evin kirası 
için mahkemeye müracaat etmiştir. Ben burada 
iken kendisi işini takib eder ve yorgun bir hal
de evine döner. Ben İstanbula gittiğim zaman 
kendisine yardım ederim. Amma, davayı refi
kam açmıştır, müdafaada bulunan ve mahkeme
ye giden odur. Şimdi bu kanundan sonra ben 
bunu yapamıyacak mıyım? Bunu öğrenmek isti
yorum. Eğer böye ise bu katiyen doğru değildir. 
Böye bir çokları vardır. 

ADLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(İzmir) — Burada mevzubahs olan şey, tama
men ihtilâf ve nizadır ve hukukî ihtilâflardır. 
Hukukî olduğuna göre meselenin hukukî bir şe
kilde halledilmesi lâzımgelir. Arzettiğim gibi 
münhasıran şu veya bu işi yapanı henüz avukat 
yapmıyoruz. Bir gün belki buraya da varaca
ğız. Hatta belki bir gün ceza işlerini de ayıraca
ğız. Bir ceza hâkimini tekrar bir hukuk hâkimi 
yapmıyacağız. Oraya doğru gidiyoruz. Fakat 
bu gün avukatlık meslekinin kuyudatı araşma 
bunları da almağa kalkarsak yükün altında 
ezilmekten korkuyoruz. İhtilâf hukukidir. Bina
enaleyh bu ihtilâfı hukuk adamlarını sinesin
de toplayan baro ve avukatlık müessesesi en 
yeni takib edebilir. Şimdi arkadaşımızın söyle
yeceği bir şey vardır, esasen biz bunları geniş 
tuttuk ve mükteseb hakları kaybetmemeğe ça
lıştık amma diyemezdik ki, jandarmalık ediyorsa, 
münhasıran idarenin bir şubesinde çalışıyorsa 
oradaki hizmeti lâzımgelen tecrübeyi vermiştir, 
bunu staja kabul ediyoruz. Bir formül ile yine 
bu hukuk sahasında çalışanların bir kısmını ala
bilecek bir teklif yaparlarsa buna itiraz etmem. 
Amma hukukla meşgul değildir, ihtisası kendi 
sahasmdadır. 

Sonra benim kanaatimce, hayır, kanunca, Hü
kümetçe encümence düşünülen şey, her vatanda
şın kendi hakkmı tamamie kendisinin takib ede

bilmesidir. Bunu temin eden hükümler de mevcud-
dur. Fakat bilmiyorum bazı arkadaşlar bunu niçin 
böyle anlamışlardır? Niza ve ihtilâf bulunma
dığı takdirde her işi herkes takib edebilir. Fa
kat kendisine aid olsun, başkasına aid olsun, 
ihtilâf ve niza çıktığı dakikadan itibaren avu
katlık müessesesi harekete geçer, ihtilâf ve niza 
haricinde kalmış olan işler ise avukatlık müesse
sesine haram edilmiş, menedilmiş işlerdir. 

Şimdi bizim derpiş edemediğimiz ufak bıı* 
hâdise kalıyor. Ben şahsan bunun düzelmesine 
taraftarım. Dendi ki, oğul babasmm işini takib 
etmesin mi? İhtilaflı ve nizalı olursa edemi-
yecektir. Halbuki işe babanm olursa oğlu, ko
canın olursa karısı, karısmm olursa kocası, oğ
lunun olursa babası takib edebilmelidir (Evet 
sesleri). Bunu temin için arkadaşlar, karı, ko
ca, oğul veya babanm vekâlet alarak bu gibi 
işleri takib etmesine ben de taraftarım, mad
denin bu şekilde düzeltilmesini rica ediyorum 
(Alkışlar, doğru sesleri). 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bu maddenin son fıkrasından evveline 
şöyle bir kayid konulabilir: «Resmî dairelerde 
nizalı ve ihtilaflı işleri neseb itibarile birinci de
recede ehliyetli asıl ve feri ile karı ve koca ve
kâletle takib edebilirler». 

ŞÜKRÜ GÜLEZ ( Bolu ) — Bu ehliyetten 
maksad kanunî ehliyet mi?.. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Evet. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Bi
rinci derecede dediler, kâfi değildir. Torunu bü
yük babasının işini takib etmesin mi? 

BAŞKAN — Teklifi maddeye yazdık. Fakat 
esas madde hakkmda bir tadilname vardır, onu 
evvelâ reye koyacağım. 

Yüksek Reisliğe 
23 ncü maddeden 1 - başta «kanun işlerinde 

ve» 2 - Dördüncü satırda «ve resmî dairelerde 
nizalı ve ihtilaflı işleri» 

Tabirlerinin tayyini teklif ederim. 
Tokad 

Galib Pekel 
BAŞKAN — Tadilnameyi nazarı dikkate 

alanlar işaret buyursunlar ... almayanlar ... Ta
dilname nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... (Madde değişti sesleri) 

Onu ilâve etmiştik. (Tekrar okunsun sesleri). 
Tekrar okutuyorum. 

(Fıkra tekrar okundu) 
SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Yalnız tadil okun

maz. Tadil maddeye karışır, hep birden madde 
halinde okunur. 

BAŞKAN — Maddeyi ve tadili defatle oku
duk. 

CEVDET KERÎM INCEDAYI (Sinob) — 
Kardeş dahil mi, değil mı? Anlamak istiyorum. 

Ad! E. M. M. SALAH YARGI (Kocaeli) — 
Hayır birinci derecede neseb mevzuubahistir. 

CEVDET KERİM INCEDAYI (Sinob) — 
Nasıl olmaz, en yakınlarından değil midir? Kar
deş de dahil olmalıdır. 

BAŞKAN — Tadilname verirseniz reye arze-
derim. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Bi
rinci derecede yakm akrabası deyince kardeş de 
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gelir. Bu kadara müsaade edin, teshilât olsun. 
Yoksa bu derece tahdid halkı tazyik edecektir. 

Ad. E. M. M. SALAH YARGI (Kocaeli) — 
O halde neseb haklar ikinci dereceye kadar usul 
ve füruu olur. Maddeyi yeniden tesbit edelim. 

BAŞKAN — Madde encümenden gelinceye 
kadar diğerlerinin müzakeresine devam ediyo
ruz. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Avukat
lar, meslekin vekar ve haysiyetile telifi müm
kün olmayan her türlü hal ve hareketten içtinab 
etmek, vazife ve salâhiyetlerini adalet icablarına 
uygun olarak ifa ve istimal eylemek mecburiye
tindedirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

YÎRMI BEŞÎNCÎ MADDE — Avukatlar, 
kendilerine tevdi olunan veya vazifeleri dolayı-
sile muttali oldukları ahval ve hususatı her ne 
suret ve sebeble olursa olsun ifşa etmekten mem
nudurlar. 

Avukatların birinci fıkrada yazılı hususlar 
hakkmda şahidlik edebilmeleri iş sahibinin mu
vafakatini almış olmalarına bağlıdır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÎRMI ALTINCI MADDE — Avukat, ken
disine teklif olunan işi hiç bir sebeb beyanına 
mecbur olmaksızın reddedebilir. Red halinde 
keyfiyetin iş sahibine gecikmeden bildirilmesi 
mecburidir. 

Teklifi iki avukat tarafmdan reddolunan 
kimse kendisine bir avukat tayinini baro reisin
den isteyebilir. 

Baro reisi tarafmdan tayin edilen avukat 
işi ücret mukabilinde takibe mecburdur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

YlRMl YEDtNCt MADDE — Avukat, ken
disine yabılan teklifi: 

A) Yolsuz veya haksız görür veya sonradan 
yolsuz veya haksız olduğuna kanaat getirirse, 

B) Ayni işte menfaati zıd bir tarafa avukat
lık etmiş veya rey vermiş olursa, 

C) işe evvelce hâkim, hakem, müddeiumu
mi veya memur sıfatile el koymuş bulunursa, 

Reddetmeğe mecburdur. 
Bu mecburiyet avukatların şeriklerine de şa

mildir. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
YÎRMI SEKİZİNCİ MADDE — Avukat, ken

disine tevdi olunan evrakı vekâletin hitamından 
itibaren üç sene müddetle muhafazaya mecbur
dur. Şu kadar ki, evrakm geri alınması müvek
kile yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde muha-

-1938 0 : 1 
faza mecburiyeti tebliğ tarihinden üç ay içinde 
nihayet bulur. 

Avukat, ücreti ödenmedikçe, evrakı iadeye 
mecbur değildir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

YtRMl DOKUZUNCU MADDE — Müvekkil 
tarafmdan avukat aleyhine dermeyan edilecek 
akidden doğan zarar ve ziyan iddiaları beş se
nelik müruru zamana tâbidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

OTUZUNCU MADDE — Avukat deruhde et
tiği işi ihtimam, doğruluk ve sadakatle ifa ve 
intaca mecburdur. 

Muayyen bir işi takib veya müdafaadan ken
di arzusile vazgeçen avukat, keyfiyetin, mü
vekkiline tebliği tarihinden on beş gün müd
detle temsil ve müdafaaya mecburdur. 

Şu kadar ki, hâkim veya adlî müzaheret bü
rosu yahud baro reisi taraından tayin edilen 
avukat mücbir bir sebeb olmadıkça vazife ifa
sından istinkâf edemez. Mücbir sebebin takdiri, 
tayini icra eden makama aiddir. 

Müvekkilin vefatı halinde avukat, sıfatmı mi
rasçılara veya onların yerine kaim olanlara bil
dirmeğe ve alacağı yeni talimata kadar miras
çıların haklarını temsil ve müdafaaya mecbur
durlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Bir avukatm 
kaydinin terkini veya ölümü halinde baro reisi 
alâkalıların talebi üzerine veya iş sahibini ha
berdar etmek şartile resen işleri muvakkaten 
takib ve tedvir edecek bir avukat tayin eder. 

Yukarıki fıkrada yazılı işlere aid kanunî 
mehiller dosyaların devir ve teslim tarihine ka
dar işlemez. Şu kadar ki, bu müddet hiç bir 
halde on beş günü geçemez. 

işin avukata tevdii keyfiyeti baro reisinin 
mahkemelere vuku bulacak tebliği ile tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiş
tir. 

OTUZ ÎKtNCÎ MADDE — Her avukat lev
haya kaydi tarihinden itibaren üç ay içinde bir 
büro tesise mecburdur. Büronun evsafmı tayin 
barolara aiddir. 

Müşterek çalışan avukatlar için ayrı büro 
edinmek mecburiyeti yoktur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Avukatlar bü-
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ro işlerinde katib ve daktilograftan başka yalnız 
avukat istihdam ederler. 

Avukatlıktan m%nedilenlerle her ne suretle 
olursa olsun teşriki mesai eden veya bu gibile
re bürosunda vazife veren avukat idare meclisin
ce ilk defasmda işten ve tekerrüründe meslekten 
çıkarma cezasile cezalandırılır. 

Avukatlığa veya memurluğa mâni suçlardan 
birile takib altmda bulunanlar veya mahkûm 
olanlar avukat yanmda istihdam edilemezler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmitşir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Avukat, bü
rosuna aid işleri kendi mesuliyeti altmda, ya
nmda çalışan stajiyer veya kâtib vasrtasile de 
takib ettirebilir ve suret aldırabilir. Dava dos
yaları yalnız avukat ve stajiyerleri veya taraf
lar canibinden tedkik olunabilir. 

BAŞKAN — Mütalaa var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Avukat vazı-
yed eylediği işlere aid münazaalı hakları ikti-
sabdan veya bunlarm iktisabına delâletten mem
nudur. Bu memnuiyet işin hitamından itibaren 
beş sene sürer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Avukat veya 
iş sahibi tarafından vadolunan veya verilen bir 
ücret yahud her hangi bir menfaat mukabilinde 
avukata iş getirmeğe delâlet edenler üç aydan 
bir seneye kadar hapis cezasile cezalandırılırlar. 

Bu hareketi yapanlar memur iseler verile
cek ceza altı ay hapisten aşağı olamaz. 

HÜSNÜ KITABCI (Muğla) — Bu takdirde 
avukatm uğrayacağı ukubet nedir Yani vadi 
yapan, ücreti veren avukatsa.... 

Ad. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Avukatlar hakkında disiplin cezası tatbik olu
nur. 

HÜSNÜ KlTABCI (Muğla) — Memurlara 
fazla ceza veriyorsanız, burada da öyle yapmak 
lâzım değil mi? 

SALÂH YARGI (Devamla) — Avukat hak
kında derhal inzibat meclisi disiplin cezası ve
rir. ilerde gelecek, büroların vezaifi ve disiplin 
takibatı yapılacak maddeler arasında bu da 
vardır. 

Memura ayrıca ceza verildikten sonra avu
katın bundan dolayı cezasız kalacağı mevzu-
bahs olamaz. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Mad
deyi reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Avukatlar, 
mahkeme huzuruna, Adliye vekâletince tayin 

kılmacak resmî kıyafetle çıkmağa mecburdurlar. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Her adliye 

dairesinde baroya ve her mahkeme salonunda 
avukatlara mahsus bir yer ayrılrr. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Avukatlar 
baroda kayidli olan bürolarından başka her 
hangi bir yerde, mahkeme salonlarında veya 
Adliye binasında hukukî istişarede bulunmak
tan memnudurlar. 

Bu madde hükmü, avukatm sureti mahsusa-
da davet edildiği hallerde tatbik olunmaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

KIRKINCI MADDE — Avukat deruhde ey
lediği her iş veya dava yahud yazılı mütaleası-
na müracaat olunan her husus hakkında ayrı, 
ayrı muntazam dosya tutmakla mükelleftir. 

Avukat, kendi tarafından kaleme alman ve
ya müsveddesi yapılan her evrakı bizzat veya 
müvekkilile birlikte imzaya mecburdur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

KIRK BlRlNCl MADDE — Avukat iş husu
sunda yaptığı mülakatlardan lüzumlu saydıkla
rını bir zabıt varakasile tesbit eder. Zabıt vara
kasının ziri mülakatı yapanlar tarafından imza 
olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

KIRK İKİNCİ MADDE — Lâvhada kayidli 
olan her avukatm mensub olduğu baro nezdinde 
Adliye vekâletinden gönderilen numuneye tev
fikan tanzim kılman bir sicil cüzdanı bulunur. 
Bu cüzdanlar mahremdir. Ancak sahibi tarafın
dan her zaman görülebilir. Bir barodan diğer bir 
baroya nakil halinde yeni kaydolunan yerin ba
ro reisine gönderilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Avukatlarm iş 
celbi hususunda teşebbüsatta bulunmaları, ga
zetelere reklâm mahiyetinde ilân vermeleri 
memnudur. 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Bu memnu-
iyetin bir müeyyedesi var mıdır?. 

BAŞKAN — Encümen ne buyuruyor, ilân 
vermemek mecburiyetinin müeyyedesi nedir? di
ye soruyorlar. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Yine disiplin 
cezasmm tertibini istilzam eder. Aşağıda gele
cektir. Bu kanun ahkâmına riayet etmiyenler 
disiplin cezası ile cezalandırılır. 
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BAŞKAN — Başka mütalea var mı?.. Mad

deyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Usulü daire
sinde tanzim ve avukata tevdi edilmiş olan ve
kâletname 40 ncı maddede yazılı dosyada sak
lanır. Avukat isterse dosyada saklanan vekâlet
namenin suretini çıkarıb kullanabilir. Bu veç
hile avukat tarafından aslına mutabakati tasdik 
olunan suretler resmî suret mahiyetindedir. 

Aslı mevcud olmayan bir vekâletnamenin su
retini tasdik veya aslına mugayir suret ibraz 
veya tevdi eden avukat üç seneden sekiz seneye 
kadar ağır hapis cezası görür. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE — Temyiz mahke
mesinde baroda kayidlı olan her avukatın bir 
fişi bulunur. Davayı temyiz eden avukatın bu 
fişine hukuk usulü muhakemeleri kanununun 444 
ncü maddesinin tatbik edildiği hallerde ceza 
işareti konur. 

Bu hüküm tashihi karar taleblerinde de ca
ridir. 

Temyiz mahkemesi birinci ve ikinci reisleri 
bu fişlere esas olacak malûmatı hazırlamakla 
mükelleftir. 

Bu maddenin tatbikına esas olan fişler 2556 
sayılı kanunun 35 nci maddesinde yazılı liste
leri tanzime memur edilen büro tarafından tu
tulur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KIRK ALTINCI MADDE — Suiniyetle tem
yiz eden avukat hakkında Temyiz mahkemesi 
hukuk usulü muhakemeleri kanununun 444 ncü 
maddesi hükmünü tatbik etmekle beraber key
fiyeti avukatın mensub olduğu baroya da bildi
rir. 

Bir yılda üç veya iki yılda beş defa bu ceza
ya uğrayan avukat iki sene müddetle temyiz ar
zuhal ve lâyihası yazmaktan ve Temyiz mahke
mesinde duruşmada vekil olarak bulunmaktan 
memnudur. 

İkinci fıkrada yazılı halin tekerrürü Temyiz 
mahkemesinde avukatlık yapmak hakkının iza-
asmı mucibdir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?.. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KIRK YEDİNCİ MADDE — 46 ncı maddede 
yazılı memnuiyete uğrayanlar Adliye vekâle
tince Temyiz mahkemesine» avukatm mensub 
olduğu baroya ve baro mıntakasmdaki mahke
melere tebliğ olunur. 

Bu memnuiyet hilâfına hareket edenler ilk 

defasında işten ve tekerrüründe meslekten çı
karılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?... Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Vazife sıra
sında veya ifa ettiği vazifeden dolayı bir avu
kat aleyhine işlenen suçlar hakkmda Türk ceza 
kanununun Devlet memurları aleyhine işlenen 
cürümlere mahsus olan hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... İşaret buyursun. 
Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Avukatla
rın vazifeden doğan veya vazife sırasında işle
nen suçlardan dolayı haklarında takibat icrası 
Adliye vekilinin iznine bağlıdır 

Tahkikat Adliye vekilinin tensib edeceği 
makam tarafından yapılır. 

Hukuk ve ceza muhakemeleri usulü kanunla
rının duruşmanın inzibatına müteallik hüküm
leri mahfuzdur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler"... İşaret buyursun. 
Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir 

ELLİNCİ MADDE — Bu kanun hükümleri 
dairesinde avukatlar lâvhasma kaydi icra edil
memiş veya muvakkat vesika istihsali suretile 
bu hakkı iktisab etmemiş olanların, şahıslarına 
aid bulunmayan her türlü dava evrakmnı tanzim 
ve icra muamelelerini takib veya avukatlara 
mahsus diğer salâhiyetleri istimal etmeleri ve-
yahud avukat unvanı taşımaları memnudur. 

Bu memnuiyet hükmüne aykrrı harekette bu
lunanlar ilk defasında beş liradan elli liraya 
kadar ağır para cezasma ve tekerrürü halinde 
üç aya kadar hapis cezasma mahkûm edilirler. 

Avukatlık yapmak salâhiyetini haiz olmadık
ları halde muvazaalı surette matlûb temellük ve
ya kanunların bahşettiği sair hakları suiistimal 
eylemek suretile avukatlara aid salâhiyetleri kul
lananlar üç aydan bir seneye kadar hapis, beş 
yüz liraya kadar ağır para cezasile cezalandırı
lırlar. 

Mahkemelerle diğer bütün resmî makam ve 
merciler ve hakemler avukatlık salâhiyetini haiz 
olmayanları bu sıfatla kabul edemezler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... İşaret buyursun. 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Encümenden gelen 23 ncü maddenin muad
del şeklini okutuyorum. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kanun işlerin
de ve hukukî meselelerde rey vermek, mahke
me ve hakem veya kaza salâhiyetini haiz diğer 
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merciler huzurunda hakikî veya hükmî şahısla
ra aid hukukî dava, müdafaa eylemek ve bu 
hususlara aid bütün evrakı tanzim, adlî muame
leleri ve resmî dairelerde nizalı ve ihtilaflı iş
leri takib etmek yalnız bu kanunun hükümleri 
dairesinde baroya kayidli bulunan avukatlara 
aiddir. 

Dava ikamesine ehil olan her şahıs kendi da
va veya işini bizzat ikame ve takib edebilir. 

Usul ve füru ile ikinci dereceye kadar olan 
civar hısımları ve karı ve koca resmî dairelerde
ki nizalı ve ihtilaflı işi vekâletle takib edebilir
ler. 

Hukuk ve ceza muhakemeleri usulü kanun
larının avukatlarla müdafilere taalluk eden hü
kümleri mahfuzdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Sekizinci maddeyi, bir fıkra ilâve ede
rek getirdik. Okunsun. 

BAŞKAN — Sekizinci maddenin muaddel 
şeklini okutuyorum: 

İkinci fasıl 
Staj 

SEKİZİNCİ MADDE — Avukatlık stajı bu 
fasılda yazılı şartlar dairesinde bir avukat nez-
dinde ve Adliye vekâletinin tensib edeceği mah
kemelerde ifa edilir. 

Stajm, icabmda, mahkeme nezdinde başlatıl
masına Adliye vekâleti izin verebilir. Bu takdir
de, bu fasıldaki hükümler ona göre tatbik olu
nur. 

BAŞKAN — İVEadde hakkmda mütalaa var 
mı? Muaddel şekli reyinize arzediyorum. Mad
deyi kabul edenler işaret buyursunlar... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü bab 
Avukatlar levhası 

ELLİ BÎRÎNCÎ MADDE — Baro idare mec
lisi, her adlî yü başlangıcında, mmtakası dahi
linde bulunan bütün avukatların bir levhasını 
tanzim eder. Levhaya her avukatın alfabe srra-
sile adı, soy adı, ikametgâhı ve bürosu yazılır. 

Levhanm tanziminden sonra baroya kaydi 
icra edilenlere yeni levhanm tanzimine kadar 
muteber olan bir vesika verilir. 

Levhanm bir sureti Adliye vekilliğine, Tem
yiz mahkemesine, Devlet şûrasma ve mmtakası 
dahilindeki en büyük mülkiye âmirlerine, mah
kemelere, Cumhuriyet müddeiumumiliklerine, 
kazaî salâhiyeti haiz heyetlere ve noterlere, 
diğer barolara gönderilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalaa var 
mı? Maddeyi kabul edenler işaret buyursunlar... 
Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ELLÎ IKÎNCÎ MADDE — Her avukat mm
takası dahilinde devamlı olarak avukatlık ede
ceği baro levhasına kaydedilmekle mükelleftir. 

Bir levhaya kayidli bulunan auvkat devamlı 
olmamak şartile, memleketin her yerinde mesle
kini icraya salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı Kabul edenler... işaret buyursunlar... Kabul 
etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir avukat, lev
hasında kayidli bulunduğu baro mmtakası hari
cinde devamlı surette icrayi meslek eder veya 
disiblin cezasını müstelzim bir harekette bulu
nursa o yer disiplin meclisi tarafından bu hu
sus hakkında tanzim edilecek zabıt varakası, 
icab eden muamele yapümak üzere, avukatm 
mensub olduğu baroya irsal edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalaa var 
mı? Kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir barodan 
diğer bir baroya nakil hakkındaki talebler, lev
hasına kaydi istenilen baro idare meclisine ya
pılır. 

İlk kayde esas olan vesikalarm nakil taleb-
namesine raptedilmiş olması şarttır. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Baro idare mec
lisi nakil talebinde bulunan avukatm disiplin 
takibatı altında olub olmadığını, iştirak hisse
lerini tediye edib etmediğini önceden kayidli 
olduğu barodan sorar ve bu hususta lüzum,gör
düğü her türlü tahkik muamelelerini yapar. 

Nakil talebinin tervici halinde keyfiyet ruh
satnameye işaret edilmek üzere Adliye vekâle
tine bildirilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLÎ ALTINCI MADDE — Nakil talebinin 
reddi veya 15 gün zarfmda bir karar verilme
miş olması halinde alâkadar Adliye vekilliğine 
müracaat hakkını haizdir. Adliye vekilliğinin 
bu babda ittihaz edeceği karar katğidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLÎ YEDÎNCÎ MADDE — Aşağıda yazılı 
hallerde avukatm adı lâvhadan silinir: 

A) Levhaya kayid talebinden itibaren üç 
ay içinde baro mmtakası dahilinde ikametgâh 
edinilmemiş veya ikametgâhm sonradan mmta-
ka haricine nakledilmiş olması; 

B) 32 nci maddenin birinci fıkrasmda yazılı 
mecburiyete riayet edilmemiş olması; 

C) Avukatlıkla içtimai caiz olmayan bir hiz
met veya vazife deruhde edilmiş olması; 

D) Avukatm malları üzerindeki tasarruf sa-
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lâhiyetinin mahkeme kararile tahdid edilmiş ol
ması; 

E) Avukatlık vazifelerini devamlı surette 
ifaya mâni aklî bir arızanm tesbit edilmiş olma
sı; 

P) Medenî hakları istimalden menedilmiş 
bulunması; 

6) Türk vatandaşlığı sıfatmm kaybedilmiş 
olması; 

H) Mahkeme veya disiplin meclisi kararile 
işten veya meslekten çıkarılmış olması; 

1) Meslekten istekle ayrılmış bulunulması. 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
ELLÎ SEKİZİNCİ MADDE — Levhadan sil

me kararı baro idare meclisi tarafından verilir. 
57 nci maddenin (h) ve (i) bendlerinde ya

zılı haller haricinde, alâkadarın karardan önce 
dinlenmesi veya dinlenmek üzere davet edilmiş 
olması şarttır. 

Alâkadar, bu karar aleyhine tebliğ tarihin
den 15 gün içinde Adliye vekilliğine itiraz ede
bilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — 57 nci mad
deye göre kaydin silinmesini mucib olan hallerin 
zevalini ve ilk kayde esas teşkil eden şartların 
varlığını isbat eden avukat lâvhaya yeniden 
kaydedilmek hakkmı ihraz eder. 

Bu kanunun 54, 55 ve 56 nci maddeleri kay
din yenilenmesi taleblerinde de tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞINCI MADDE — Cezaî veya disip
line müteallik bir karar neticesinde meslekten 
çıkarılanlarla ikinci maddenin (a) bendinde ya
zılı suçlardan dolayı mahkûm olanların ruhsat
namesi Adliye vekâletince geri almarak ibtal 
ve kayidleri bir daha yenilenmemek üzere ter
kin olunur. 

Bu muamelenin tatbiki kararm katğileşmiş 
olmasına bağlıdır. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Dördüncü bab 
Barolar 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Mmtakası 
dahilinde en az on beş avukat bulunan her vi
lâyet merkezinde bir baro teşkil edilir. 

Baro kurulamayan yerlerin en yakm baroya 
bağlanması veya bunların birleştirilerek ayrı 
bir baro teşkili ve merkezlerinin tayini Adliye 
vekiline aiddir. 

Barolar, teşekkülü keyfiyetini Adliye vekâ
letine bildirmekle şahsiyet iktisab ederler. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ ÎKÎNCÎ MADDE — Umumî heyet 
baronun en yüksek mercidir. Bu heyet lâvhaya 
kayidli bulunan avukatlardan terekküb eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Umumî 
heyet: 

A) idare meclisini ve baro reisini seçmek; 
B) Baro mensublarmdan alınacak duhuliye 

ve yıllık aidatı tesbit etmek; 
C) idare heyetinin yıllık hesablarmı tedkik 

ve rüyet etmek; 
D) Bütçeyi tasdik eylemek; 
E) Baro reisinin istifası halinde bir karar 

vermek; 
F) Meslek işlerine aid tekliflerde bulunmak; 
Ve bu kanunda yazılı diğer hususları ifa ey

lemek vazifelerile mükelleftir. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Umumî 
Heyet her yıl kânunuevvel aymm ilk haftası 
içinde idare meclisi tarafından hazırlanan büt
çeyi müzakere etmek ve baro reisile idare meclisi 
azalarının seçim müddetinin bitmesinden 15 
gün önce de yeni seçim yapmak üzere toplanır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Adliye vekili 
ve idare meclisi, lüzum gördüğü hallerde umumî 
heyeti fevkalâde içtimaa davet eder. 

İdare meclisi, levhaya kayidli avukatların 
üçte biri ve yüz elliden fazla azası olan baro
lardan elli avukat tarafından verilen toplantı 
taleblerini nazara almağa mecburdur. 

İkinci fıkrada yazılı toplantı talebinin müza
kere mevzuunu ihtiva etmesi şarttır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Levhada ka
yidli avukatların her biri umumî heyet içtima-
larına yazı ile davet olunur. Davet mektubu
nun toplantı gününden en az bir hafta evvel 
postaya veya avukata tevdi edilmiş olması lâ
zımdır. Bu mektubla toplantmm yapılacağı yer, 
gün ve saat, ruznameye dahil olan mevad ve 
teşekkül nisabının olmaması halinde gelecek 
toplantının yapılacağı yer ve gün yazılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Umum he
yet, levhada kayidli avukat adedinin yandan 
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bir fazlasile teşekkül eder. 

Birinci fıkrada yazılı ekseriyet hâslı olma
dığı takdirde içtima bir hafta sonra ayni gün ve 
ayni saate talik olunur. İkinci içtimada bulu
nan avukat adedi ne olursa olsun heyet teşekkül 
etmiş sayılır. 

Kararlar, hazır olan azanm mutlak ekseriye
time verilir. Reylerde müsavat halinde reisin 
bulunduğu taraf tercih olunur. 

Seçileceklerin, içtimada hazır bulunanların 
yarısından fazla rey almaları şarttır. İlk se
çimde, seçileceklerin tamamı veya bir kısmı bu 
mikdar reyi temin edemediği takdirde ekseriye
ti temin edemeyenlerin iki misline müsavi en çok 
rey alanlar hakkmda yeniden seçim yapılır. Bu 
seçim sonunda en çok rey alanlar kazanmış sa
yılır. 

Ayni sayıda rey kazananlar arasmda kura 
çekilir. 

İçtimalarda, ruznameye dahil olmayan hu
suslar mevzubahs edilemez. Yeni bir toplanma 
karan bu kayidden müstesnadır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Her baro
nun bir reisi ve en az dört azadan mürekkeb bir 
idare meclisi vardır. 

Avukat adedi, elliden yüze kadar olan baro
larda 6, yüz birden yüz elliye kadar olanlarda 8, 
yüz elliden fazla olanlarda 10 aza ve her baro
da en çok dört ihtiyat aza bulunur. 

Baro reisi, idare meclisinin tabiî reisidir. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Baro re
isi ve idare meclisi azaları lâvhada kayidli bu
lunan avukatlar arasından gizli reyle seçilir. 

Disiplin takibatı altmda bulunanlarla hak
larında avukatlığa mâni bir suçtan dolayı son 
tahkikatın açılması kararı verilmiş veya 83 ncü 
maddenin II, III, ve IV ncü bencilerinde yazılı 
cezalara uğramış olanlar cezanın infazı tarihin
den itibaren üç sene geçmedikçe baro reisi veya 
azası seçilemezler. 

Seçim, umumî heyetten kura ile ayrılan üç 
avukat tarafından idare olunur. Namzedliğini 
koymuş olanların seçim bürosuna ayrılmaları ca
iz değildir. 

Seçilmek ehliyetini kaybeden baro reisi veya 
azasmm vazifesi kendiliğinden nihayet bulur. 

Seçim neticeleri bir mazbata ile Adliye ve
killiğine bildirilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

YETMİŞİNCİ MADDE — Baro reisi ve ida
re meclisi azalarmm müddeti İM senedir. Şu 

kadar ki, azalarm yarısı her sene yenilenir. İlk 
seçimden bir sene sonra ayrılacak azalar kura 
ih taayyün eder. 

Seçim devresinin bitmesinden önce ayrılan 
baro reisinin yerine seçilen, geri kalan müddeti 
tamamlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Azalardan 
iki sene idare meclisinde bulunanlar, ayrılma
larından bir sene geçmedikçe yeniden intihab 
olunamazlar. 

55 yaşmı bitirmiş olanlar veya son üç sene 
zarfında iki sene idare meclisinde vazife gören
ler gelecek iki sene için baro reisi veya aza ol
maktan itizar edebilirler.. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE — İdare meclisi, 
azası arasından bir reis vekili ve bir de umumî 
kâtib seçer. 

Baronun yazı ve hesab işleri, adlî müzaheret 
bürosu umumî kâtibin nezareti altındadır. 

Lüzum görülen yerlerde hesab işlerine neza
ret için ayrıca bir aza muhasib olarak ayrıla
bilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — İdare mecli
sinin vazife ve salâhiyeti : 

A) Avukatlık vakar ve haysiyetinin muhafa
zasına, meslekin adalet gayelerine uygun olarak 
sadakat ve şerefle icrasma nezaret etmek; 

. B) Stajyer ve avukatların baroya kayid ve 
kabul veya nakil talebleri hakkmda karar ver
mek; 

C) Avukatlık lâvhasmı tanzim ve meslekî ve
cibelerin ifa edilib edilmediğini murakabe et
mek; 

D) Avukat ve stajyerler hakkmda inzibatî 
kaza hakkmî kullanmak; 

E) Lâvhada kayidli avukatlar arasmda ta-
haddüs eden meslekî ihtilâfların halline, taleb 
vukuunda, tavassut etmek; 

F) Avukatla müvekkil arasmda çıkan ihtilâf
ları müvekkilin talebi üzerine tedMk ederek ka
rara bağlanmak; 

G) Adliye vekâleti ve (F) bendinde yazılı 
ihtilâf hakkmda mahkeme tarafından taleb olu
nan raütaleaları rapor halinde bildirmek; 

H) Baronun mallarını idare ve muhtaç avu
katlara yapılacak yardım şeklini tesbit etmek; 

1) Senelik bütçeyi hazırlayarak Umum he
yetin tasvibine arzetmek; 

J) Baro namma iktisab ve iltizam hususla-
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rmda baro reisine mezuniyet vermek; 

K) Avukat yanında yapılacak staj işlerini 
tanzim ve murakabe etmek; 

L) idare meclisi azası tarafından verilen is
tifalar hakkmda karar vermek; 

M) Adlî müzaheret bürosu teşkil ve idare 
eylemek; 

N) Umumî heyet kararlarını infaz etmek; 
O) Baronun ücretli memurlarını tayin ve az

letmek; 
P) Dahilî idareye taallûk eden bütün işleri 

görmek; 
Ve bu kanunda yazdı diğer salâhiyetlerin 

kullanmak hususlarından ibarettir. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — İdare 

meclisi, baro reisi tarafından doğrudan doğruya 
veya azadan her hangi birinin müzakere mev
zuunu ihtiva eden yazılı talebi üzerine toplan
mağa davet olunur. 

Kararlar, reis ile birlikte beş azası olan baro
larda üç, yedi azası olan barolarda, dört dokuz 
azası olanlarda beş, on bir azası olanlarda altı 
kişinin bir reyde birleşmesile verilir. 

Baro reis veya azası alâkalı oldukları işlerin 
müzakeresine iştirak edemezler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?.. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — İdare meclisi 
azalan davet, mektub veya listesile toplantıya 
çağırılır. Birbirini müteakib üç celseye sebebsiz 
olarak iştirak etmemiş olan aza idare meclisi 
kararile müstafi addolunur. 

Bu karara karşı tebliği tarihinden on beş gün 
içinde Adliye vekâletine itiraz edilebilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?.. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE — Baro reisliği, 
idare meclisi azalığı vazifeleri veya baro menfa
atlerini temsil ve müdafaa hususunda her hangi 
bir avukata tevdi olunan iş ücretsiz görülür. 

Masraflar baro kasasından ödenir. 
BAŞKAN — Mütalea var mı?.. Maddeyi ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Baro reisi, 
umumî heyet ve idare meclisi içtimalarma riya
set eder. 

Reisin gaybubetinde bu vazife, reis vekili ve 
onun da bulunmaması halinde meclis azaların
dan biri tarafından ifa olunur. 

Umumî heyetle idare meclisinde ittihaz olu
nan kararlar ve yapılan seçimler bir zabıt vara-
kasile tesbit olunur, Zabıtnamenin ziri içtimam 

hitamından önce reis ve umumî kâtib tarafından 
imza edilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?.. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Reis ba
royu temsil eder. İdare meclisinin reisi sıfatile 
haiz olduğu salâhiyetlerden maada: 

a) Umumî heyet ve idare meclisi kararları
nı infaz etmek, 

b) 73 ncü maddeye tevfikan verilen mezu
niyet dairesinde baro namına iltizam ve iktisab-
da bulunmak, taahhüdlere girişmek, baroya ya
pılan teberrüleri kabul ve bütçeyi tatbik etmek, 

c) Mahkeme ve resmî daireler huzurunda 
baroyu temsil ve müdafaa edecek avukatı tayin 
etmek, 

d) Avukat sicillerinin, Adliye vekâleti tara
fından gönderilen numuneye tevfikan tanzim ve 
muhafazasını temin etmek, 

e) Baro azası veya bir avukatla müvekkil 
arasında tahaddüs eden ihtilâfları idare mecli
sine intikale mahal vermeden dostane bir surette 
halline çalışmak, 

Ve bu kanunda yazılı diğer hususları ifa ey
lemek hak ve vazifelerini haizdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?.. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Baro 
mensublan 73 ncü maddenin (a, e, f, m) bendle-
rinde yazılı hususların tatbiki dolayısile vuku-
bulacak davete icabet ve kendilerinden isteni
len malûmatı ita ve bu maksadla yapılacak tav
siyelere riayet etmekle mükelleftirler. 

Baro reisi, birinci fıkrada münderiç muame
lelerin ifasını temin için 100 liraya kadar para 
cezasına hükmedebilir. Şu kadar ki, bu kararın 
ittihazından önce, verilen emrin icra olunmaması 
halinde para cezası tayin edileceği keyfiyetinin 
alâkadara yazı ile bildirilmiş olması şarttır. 

Bu karar aleyhine on beş gün zarfmda idare 
meclisine itiraz olunabilir. 

Bu maddede yazılı para cezası disiplin fas-
lındaki hükümlere tevfikan tahsil edilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?.. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

SEKSENİNCİ MADDE — Baro senelik ai
datını makbul bir sebeb olmaksızın vermemekte 
ısrar edenlerin isimleri, idare meclisi kararile 
borçlarını ödeyinceye kadar baro levhasından 
silinir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Adliye veki
li bütün avukatlarla idare meclisi ve baro reis-
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ligi üzerinde nezaret hakkını haizdir. îdare 
meclisi ve baro reisi üzerindeki nezaret hakkını 
baro merkezindeki en yüksek dereceli hâkim ma-
rifetile ve avukatlar üzerindeki nezaretini baro 
idare meclisi vasıtasile kullanır. 

73 ncü maddenin A bendinde yazılı muraka
be hakkmı kullanmakta ihmal veya suiistimali 
görülen idare meclisi Adliye vekilinin kararile 
fesholunur. 

Bu takdirde umumî heyet, fesih kararmm 
tebliğinden itibaren on beş gün içinde Adliye 
vekili tarafından yeniden seçim icrasma davet 
edilir. 

Baro reisine ve idare meclisine aid vazifeler, 
yeni meclisin seçimine kadar birinci fıkrada 
yazılı hâkimin inhası üzerine, Adliye vekilliğin
ce baroya kayidli avukatlardan teşkil edilen 
üç kişilik bir heyet tarafından görülür. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

Beşinci bab 
Disiplin muameleleri 

SEKSEN ÎKÎNCÎ MADDE — Avukatlık ve-
kar ve şerefine uymayan fiil ve hareketlerde 
bulunanlarla meslekî faaliyette vazifelerini yap
mayan veya vazife icabı olan dürüstlüğe riayet 
etmeyenler hakkmda bu kanunda yazılı disiplin 
cezaları tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Disiplin ce
zaları şunlardır: 

I - İhtar, avukatı dikkate davettir. 
Bu ceza, baro reisi tarafından yazılan bir 

mektubla tatbik olunur. Sicille geçmez ve aley
hine itiraz olunamaz. 

II - Tevbih, meslekî adaba uymayan fiil ve 
hareketin disiplin meclisi kararile muahezesidir. 

III - Beş yüz liraya kadar para cezası. 
IV - İşten çıkarma, avukatm bir aydan az 

ve iki seneden fazla olmamak şartile meslekini 
yapmaktan menedilmesidir. 

V - Meslekten çıkarma, avukatlık ruhsatna
mesinin geri alınmasıdır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Disiplin 
muamele ve kararları idare meclisi tarafmdan 
tertib ve tatbik olunur. Bu takdirde idare mec
lisi disiplin meclisi unvanını alır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Baroya ka-

yid ve kabulden önceki fiil ve hareketler mes
lekten çıkarma cezasmı istilzam etmiş olmadık
ça disiplin takibatına mevzu teşkil edemez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

SEKSEN ALTINCI MADDE — Disiplin ta
kibatının icrası avukatm, tahkikata başlandığı 
sırada, kayidli bulunduğu baroya aiddir. 

Baro reisi ve idare meclisi azaları hakkında
ki takibat 81 nci maddenin birinci fıkrasında 
yazılı hâkimin tensib edeceği en yakm barolar
dan biri tarafmdan yapılır. Şikâyet veya ihbar 
mevzuunun tahkika değer mahiyette olub olma
dığının tayini bu hâkime aiddir. 

Hakkmda takibat yapılmasına karar verilen
lerin vazifeleri takibat neticesine kadar vekil ve
ya ihtiyat aza tarafmdan görülür. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Ceza taki
batı disiplin muamelesinin tatbik ve icrasma 
mâni teşkil etmez. 

Aleyhine ceza takibatına başlanmış olan avu
kat hakkındaki disiplin muameleleri bu takiba
tın devamı müddetince durdurulabilir. Bu tak
dirde idare meclisi, 103 ne ümaddeye göre avu
katı işten menetmeğe mahal olub olmadığı hak
kmda bir karar verir. 

Beraetle neticelenmiş olan bir ceza davasmm 
mevzuuna giren fiillerden dolayı disiplin taki
batının icrası o fiillerin ceza kanunundaki mad
deden ayrı ve başlı basma disiplin cezasmı istil
zam eder mahiyette bulunmasma bağlıdr. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Disiplin 
takibatı idare meclisi tarafmdan verilen bir ka
rarla açılır. 

îdare meclisi, alâkalmm ihbar ve şikâyeti 
veya müddeiumuminin talebi üzerine yahud re
sen yukarıki fıkrada yazılı kararm verilmesine 
esas olacak tahkikatın icrasmı kendi azasmdan 
birine tevdi eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Tahki
kat icrasma memur edilen aza sübut delillerini 
toplar. Lüzum gördüğü kimselerin ifadelerini 
yeminle de alabilir. Hakkmda şikâyet edilen 
avukatı dinledikten sonra dosyayı bir raporla 
idare meclisine verir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 
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DOKSANINCI MADDE — Takibat icrasma 

mahal olmadığına dair olan kararlar 81 nci mad
denin birinci fıkrasında yazılı hâkime tevdi 
edilir. 

Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün için
de takibat icrası için iade edilmeyen kararlar 
katğileşmiş sayılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Ademi ta-
kib hakkındaki kararın mevzuuna giren fiil
lerden dolayı yeniden tahkikat yapılabilmesi 
yeni delillerin bulunmasına ve kararın katği-
leştiği tarihten itibaren üç sene geçmemiş olma
sına bağlıdır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN ÎKtNOÎ MADDE — Takibatın ic
rası kararmı vermiş olanlar disiplin meclisine 
iştirakten memnu değildirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Takibat ic
rasma karar verilen hallerde tedkikat duruşma 
yapılarak icra olunur. 

Duruşma gizli olur. 
Hâkimler ve levhada kayidli avukatlar du

ruşmada hazır bulunabilirler. 
97 nci madde hükmü mahfuzdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Usulüne 

tevfikan yapılan davete icabet etmemiş olan avu
katın gıyabında duruşma yapılmasına karar ve
rilebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Disiplin 
meclisi, delillerin ne hudud dahilinde ikame ve 
tedkik edileceğini taleb veya feragatlere veya 
evvelce verilmiş kararlara bağlı olmaksızın tak
dir ve tayin eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN ALTINCI MADDE — Şahid ve 
ehli hibrenin duruşmaya celbi veya naib vasıta-
sile yahud istinabe yolile dinlenmesi veya maz
but ifadelerinin okunmasile iktifa edilmesi di
siplin meclisinin takdirine bağlıdır. 

Ancak; bir vakanm delili bir şahidin şahsî 
malûmatından ibaretse bu şahid her halde din
lenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Tevbih ve

ya para cazasmı müstelzim fiil ve hareketlere 
müteallik disiplin davaları evrak üzerinde ted
kik ve rüyet olunabilir. Bu takdirde hakkmda 
takibat yapılanın şifahî veya yazılı müdafaası 
alınmadıkça yahud müdafaanamesini münasib 
bir zamanda vermeğe davet edilmedikçe ceza 
verilemez. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Duruşma 
zabıtnamesi reisin tensib edeceği bir avukat 
tarafından tutulur. 

Duruşma haricinde dinlenenlere aid zabıt va
rakalarının duruşmada okunması mecburidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — İsti
nabe yolile verilen talimat baro merkezinde ta
kibatın safhasına göre idare meclisi veya azası, 
diğer yerlerde sulh hâkimi tarafından icra edi
lir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZÜNCÜ MADDE — Şahidler ve ehli hib-
re müddeiumumilik vasrtasile davet olunur. 

Usulü dairesinde davet olunub da gelmeyen 
veya kanunî bir sebeb olmaksızın şahidlik veya 
yemin etmekten çekinen şahid veya ehli hibre
nin bu hareketinden doğan masraflarla beraber 
yirmi liraya kadar hafif para cezasına mahkûm 
edilmesi şahid ve ehli hibrenin ikamet ettiği 
veya sakin olduğu yerin sulh mahkemesinden 
istenebilir. 

Bu takdirde şahid ve ehli hibrenin ihzar mü-
zekkeresile zorla getirilmesi sulh hâkiminden 
istenir. İhzar müzekkeresei verilmeyib de yeni
den celbname ile davet edilir ve yine gelmezse 
evvelce hükmolunan cezadan başka ayni suretle 
yine bir cezanın hükmolunması istenebilir. 

Sulh mahkemesi bu hususta tanzim edilmiş 
olan zabıt varakası üzerine karar verir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ BİRİNCİ MADDE — Disiplin cezaları 
hakkmda karar verecek heyetlere dahil olanla
rın ceza muhakemeleri usulü kanununda yazılı 
sebeblerle reddi hakkındaki talebler reddi iste
nilen azadan başkalarının iştirakile tedkik olu
nur. 

Red sebebile heyetin teşekkül edememesi ha
linde kura ile seçilecek avukat veya hâkim ile 
heyet tamamlanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ İKİNCİ MADDE — Disiplin meclisi 
kararlarının tasdikli bir sureti alâkalılara teb-
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liginden sonra 81 nci maddede yazılı hâkime 
tebliğ olunur. 

Hâkim bunlardan aleyhine itiraz etmedikle
rini derhal Adliye vekâletine gönderir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Hakkmda mes
lekten çıkarma cezasmı istilzam edebilecek ma
hiyette bir fiilden dolayı takibat yapılmakta 
olan avukat disiplin meclisi kararile işten mene-
dilebilir. 

Kararın verilmesinden önce alâkalının din
lenmiş veya dinlenmek üzere davet edilmiş olub-
da tayin edilen günde gelmemiş olması şarttrı. 

Disiplin meclisi bu karara esas olan delilleri 
ne hudud dahilinde ikame ve tedkik olunacağı
nın taleblerle bağlı olmaksızın serbestçe tayin 
ve takdir eder. 

Karar, hakkmda takibat yapılan avukata 
mucib sebeblerile birlikte tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Haklarında 
meslekten çıkarma cezası veya tevkif müzekke
resi veya rüşvet, sahtekârlık, sirkat, dolandırı
cılık, emniyeti suiistimal ve yalan yere şahid-
lik cürümlerinden dolayı son tahkikatın açılma
sı kararı verilenlerin işten menedilmeleri mec
buridir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ BEŞİNCİ MADDE — 103 ncü madde
ye göre verilen işten men kararları tefhim veya 
tebliği tarihinde katğileşir. 

İşten menedilmiş olanlar bu tarihten itibaren 
avukatlığa aid salâhiyetleri hiç bir suretle kul
lanamazlar. Bu hüküm avukatm karısile reşid 
olmayan çocuklarına aid işlerde cari değildir. 

İkinci fıkrada yazılı memnuiyet hilâfına kas-
dî olarak hareket eden avukat hakkmda 83 ncü 
maddenin dört veya beşinci bendlerinde yazılı 
cezalardan biri tatbik olunur. 

Mahkemelerle resmî daireler işten menedilen 
avukatları kabul etmemekle mükelleftirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ ALTINCI MADDE — İşten men ka
rarı aleyhine haysiyet divanı nezdinde itiraz 
olunabilir. İtiraz, kararm icrasmı durdurmaz. 
Varid görülürse karar kaldırılır. 

Bu husustaki itiazlar acele tedkik olunur. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
YÜZ YEDİNCİ MADDE — İşten menedilen 

avukata aid davalar, baro reisinin tayin edece
ği avukatlar tarafından takib olunur. 

Otuz birinci maddenin ikinci ve üçüncü fık

raları hükmü burada da caridir. 
Birinci fıkrada yazln vekâlet vazifesi haklı 

sebeblerin mevcudiyeti halinde reddolunabilir. 
Red sebeblerinin kabule değer olub olmadığını 
tedkik, 81 nci maddede gösterilen hâkime aid-
dir. 

Vekâlet vazifesi, temsil edilen avukatm tali
matına bağlı olmaksızın onu ifa edenin mesuli
yeti altmda görülür. 

Yapüan işlerin ücretini kendisine vekâlet 
olunan avukat öder. İhtilâf halinde ücretin mik-
darı, idare meclisi tarafından tesbit olunur. Ba
ro, bu ücretin ödenmesinde bir kefil gibi mesul
dür. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — İşten men ka
rarı, takibatm durdurulmuş veya avukatlık icra
sına mâni olmayan bir ceza verilmiş olması ha
linde kendiliğinden kalkar. 

İşten men kararı, bu kararm ihttihazma esas 
olan hal veya şartların mevcud olmadığı veya 
sonradan kalktığı sabit olursa disiplin meclisi 
tarafından refolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Disiplin 
meclisi kararları aleyhine alâkalı avukat tefhim 
veya tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde 
ve 81 nci maddede yazılı hâkim de evrakm ken
disine tevdii tarihinden itibaren on beş gün için
de haysiyet divanına itiraz erebilir. 

Yukarıki fıkrada yazılı hâkim, aleyhine iti
razda bulunmadığı disiplin meclisi kararlarını 
hemen Adliye vekilliğine gönderir. Evrakm vü-
rudu tarihinden itibaren üç ay içinde Adliye ve
kili Cumhuriyet başmüddeiumumiliğine verece
ği yazılı emirle disiplin meclisi kararları aleyhi
ne Haysiyet divanma itiraz edebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ ONUNCU MADDE — Haysiyet divanı, 
Temyiz mahkemesi birinci reisinin reisliği altm
da biri Temyiz ikinci reislerinden olmak üzere 
Adliye vekili tarafmdan seçilecek üç Temyiz 
hâkiminden ve 111 nci maddede yazılı surette 
seçilen üç avukattan teşekkül eder. Müddeti dört 
senedir. 

Bundan başka üçü Temyiz hâkimi ve üçü 
avukat olmak üzere altı yedek aza ayrılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — Levhada ka-
yidli avukat adedi elliye kadar olan barolar bir, 
elliden iki yüze kadar olanlar beş, iki yüzden 
fazla olanlar her elli avukata mukabil birer 
namzedi ihtiva eden bir liste tanzim ederler. Ba-
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ro idare meclislerine dahil olanlar namzed gös
terilemez. 

Bu suretle taayyün eden namzedlerin soy ad
ları bir umumî listede toplanarak bütün barola
ra dağıtılır. 

Baro idare meclisleri umumî listenin vürudu 
tarihinden en çok bir ay içinde bu listeye dahil 
olanlardan 12 avukat seçerek keyfiyeti bir maz
bata ile tesbit eder. 

Bu mazbatalara göre en çok rey kazanmış 
olan 12 namzedin soy adlan alfabe sırasile ve 
rey sayısı gösterilmeksizin Adliye vekâletine bil
dirilir. 

Adliye vekâleti haysiyet divanma iştirak ede
cek daimî ve ihtiyat azayi bunlar arasmda ayı
rır. 

İkinci ve dördüncü fıkralarda yazılı muame
leler Ankara barosu idare meclisi tarafından 
ifa olunur. 

Bu maddeye göre yapılacak seçimin dört se
nelik müddetin bitmesinden altı ay önce başla
mış olması şarttır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON İKİNCİ MADDE — Haysiyet diva
nı, disiplin davalarını evrak üzerinde tedkik ve 
rüyet eder. Ancak; işten veya meslekten çıkar
ma cezasma müteallik hükümlerde alâkalı avu
katın talebi üzerine veya lüzumunda resen du
ruşma icrasma karar verir. 

Alâkalı avukat duruşmada hazır olabileceği 
gibi kendisinin vekâletnameyi haiz bir müdafi 
ile de temsil ettirebilir. 

Duruşma icrası suretile yapılan tedkikatta 
müddeiumumilik vazifesi Cumhuriyeti başmüd-
deiumumisi tarafından ifa edilir. 

94 ve 95 nci maddeler Haysiyet divanı hak
kında da tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Madeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Haysiyet di
vanında, duruşmaya raportör aza tarafından 
işin izahile başlanır. Bu azanm duruşmadan ön
ce raporunu tanzim ve imza ile dosyaya koymuş 
olması şarttır. 

Raportör azanın izahatını müteakib Cumhu
riyet başmüddeiumumisi, alâkalı avukat ve 
varsa müdafii iddialarını beyan ve bunları izah 
için söz alırlar. Bunlar arasından itirazı yapmış 
olan taraf önce dinlenir. Son söz, hakkmda di
siplin takibi yapılan avukatındır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?.. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Haysiyet 
divanı, itirazı varid görürse, esas hakkında da 
karar verir. 

İtiraz üzerine verilen kararlar katği olub 
aleyhine hiç bir mercie baş vurulamaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?.. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Disiplin mec
lisi veya haysiyet divanı, irad ve ikame edilen 
delilleri tahkikat ve duruşmadan edineceği ka
naate göre serbestçe takdir eder. Şu kadar ki, 
bu heyetler disiplin cezalarının tayin ve tatbi-
kmda avukatlık şeref ve itibarını kuvvetle mu
hafaza etmek ve mesleğin adalet gaye ve icab-
larına uygun olarak icrasını temin eylemek va
zifesinden ilham alırlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?.. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON ALTINCI MADDE — Bu kanunun 
ikinci babında yazılı vecibelere veya 130 ncu 
maddenin birinci fıkrası hükümlerine riayet et
meyenler hakkında ilk defasında en az tevbih 
ve tekerrüründe işten çıkarma ve ikinci madde
nin (A) bendinde yazılı bir suçtan dolayı mah
kûmiyet halinde de meslekten çıkarma cezasmın 
tatbiki mecburidir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Mevzuu, ir
tica olan yahud millî vahdet ve şuurla telifi 
mümkün olmayan fiillere müteallik davaları de-
ruhde etmeyi itiyad edenler, disiplin takibatına 
lüzum kalmaksızın baro idare meclisinin talebi 
üzerine Haysiyet divanı kararile meslekten çı
karılır. 

Muhitindeki temas ve faaliyetleri itibarile 
muayyen bir baro mıntakası dahilinde avukat
lık yapmaları millî, meslekî ahlâk veya menfaat 
bakımından tecviz edilmeyenlerin isimleri, baro 
idare meclisinin talebi üzerine haysiyet divanı 
kararile mensub oldukları baro levhasından si
linir. 

Kaydi silinenler levhasından çıkarıldıkları 
baro mıntakası dahilinde avukatlık, edemezler. 

Yukanki fıkralarda yazılı kararların ittiha
zından önce Cumhuriyet başmüddeiumumisinin 
mütaleasile alâkalı avukatın yazılı müdafaası 
alrnrr. 

Haysiyet divanı, lüzum gördüğü hallerde 
alâkalı avukatı da dinleyebilir. 

Bu maddeye göre Haysiyet divanı tarafından 
verilecek kararlar katği olub aleyhine hiç bir 
mercie müracaat edilemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. 

ADLİYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Maddenin birinci fıkrasının sonunda 
«Meslekten çıkarılır» «Çıkarılabilirler» olacak. 

BAŞKAN — Tashih ettik. 
Maddeyi bu şekilde kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

— 368 — 
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YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Disiplin 

cezasmı istilzam edecek fiillerin vukuundan 
itibaren üç sene geçmiş ise takib yapılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Disip
lin cezaları katğileşmedikçe icra olunamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ YÎRMtNCl MADDE — Disiplin mua
meleleri dolayısile davet olunan her şahid ve 
ehlihibrenin kaybettiği vakit ile mütenasib bir 
tazminata hakkı vardır. Bunlardan davete ica
bet için seyahat etmeğe mecbur olanlara yol ve 
ikamet masrafı da verilir. 

Hakkmda takibat yapılan avukat, dinlenme
sini istediği şahid ve ehli hibre masrafını peşin 
olarak öder. 

Avukata veya üçüncü bir şahsa yükletileme-
yen veya borçludan tahsil imkânı kalmayan mas
raflar, Devlet Hazinesinin ceza davalarında şa
hid, tazminat ve masraflarmdaki mesuliyeti nis-
betinde baroya yüklenir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

YÜZ YÎRMÎ BİRİNCİ MADDE — Para ce
zasına veya masrafların ödenmesine dair olan 
kararlar İcra ve iflâs kanununun ilâmların ic
rası hakkındaki hükümlerine göre infaz olunur. 

Para cezaları baro kasasma irad yazılır. 
İcra işlerinin takibi baro umumî kâtibine 

aiddir. 
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler .... 
Kabul edilmiştir. 

Altmcı bab 
Adlî müzaheret ve avukat ücretleri 

Birinci fasıl 
Adlî müzaheret 

YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — Asliye 
mahkemesi bulunan her yerde idare meclisi ta
rafından tayin kılman bir avukatın nezaret ve 
murakabesi altında bir adlî müzaheret bürosu 
kurulur. 

Avukat adedi beşten aşağı olan yerlerde bu 
mecburiyet yoktur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Adlî mü
zaheret bürosunda devamlı surette çalışacak 
stajiyer ve ücretli memurların tayini ve büro
da vazife alacak avukatlara aid sıra defterinin 

tertibi idare meclisine aiddir. 
Kendisine iş tevdi edilen avukat o işin tari

fede tesbit edilen ücretini baro kasasma yatır
dığı takdirde bu mükellefiyetten kurtulur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Büro, 
adlî müzaheretin temini için lüzumlu olan mua
meleleri ifa, talebin kabulü halinde davayı ta
kib ve intaç ve umumiyetle muhakeme veya 
takib masraflarını kısmen veya tamamen ifadan 
âciz olanların mahkemelerle Adliye dairelerin
deki işlerini takib vazifelerile mükelleftir. 

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun ad
lî müzaheret hakkındaki hükümleri mahfuzdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Müraca
atlarında haklı olduklarına dair delil göstereme
yenlere yardım edilmez. 

Yardım talebinin reddi halinde alâkalı tah
riren veya şifahen baro reisine müracaat hakkı
nı haizdir. 

Baro reisinin vereceği karar katğidir. 
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka

bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — Adlî 
müzaheret bürolarmm masraf ve varidatı baro 
bütçesinin ayrı bir faslmda gösterilir. Bu fa
sılda kalan varidat fazlasının ertesi seneye ay
nen nakli mecburidir. 

Vilâyet veya belediye bütçelerinden veya 
hayır müesseselerinden baroya tahsis edilen yar
dımlar ile baro lehinde yapılan her türlü teber-
rülerden tahsis mahalli gösterilmeyenler bu fas
lın varidat kısmına ilâve edilir. 

Adlî müzaherete memur avukat istihsal eyle
diği ücretin yüzde yirmisini ve büronun yardı
mından faydalanan kimse avukat ücretinden 
maada faydalandığı kısmm yüzde onunu baroya 
tediyeye mecburdur. Şu kadar ki, adlî müzahe
rete nail olanm tediye edeceği meblâğ asgarî 
tarifeden aşağı olamaz. 

HÜSNtf KİTABCI (Muğla) — Son fıkraya 
göre yapılan iyilik, bu muhtaç olduğunu kabul 
ettiğimiz adama, fazlasile ödettiriliyor. 

Ad. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Muzaharetten faydalanması mukabilinde kendi
sinin asgarî ücret tarifesine göre bir para ver
mesi lâzım gelir. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Evvelâ avu
kata verecektir. Öyle verecek ki avukat bunun 
% 20 sini baroya verecektir. Bu mikdar asgarî 
tarifeden aşağı olmryacaktrr. Sonra faydalandı
ğı üzerinden de ayrıca % 10 verecektir. Bunu 
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verecek olan esasen muhtaç bir adamdır. Ağlebi 
ihtimal bedeli dava az bir şeydir. Kabilse bir az 
tahfif edilsin. 
Ad. E. M. M,. SALÂH YARGI (Kocaeli) — İh

tiyaç ilk önce davanın takibi için lâzım gelen 
masrafın ihtiyarıdır. Kendisi bu kudreti haiz 
değildir. Bundan dolayı müzaherete nail oluyor. 
Bu müzaharet neticesi kazandığı hak kendine 
bir fayda temin ediyor. Bundan dolayı niçin bir 
ücret ödemesin Ibtidada kendisine aczinden 
dolayı yapılan bir yardımdır. 

Bir mecburiyet altmda bulunmasında zan
nederim ki bir tenakuz yoktur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler işaret buyursunlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

YÜZ YÎRMÎ YEDİNCİ MADDE — Adlî 
müzaharet bürosunun idare veya murakabeye 
memur edilen avukat büronun senelik faaliyeti
ni bir raporla idare meclisine bildirir. 

idare meclisi büroda çalışmış olanlara ikra
miye dağıtılmasına karar verebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler işaret buyursunlar... 
Etmiy enler... Madde kabul edilmiştir. 

ikinci fasıl 
Avukat ücretleri 

YÜZ YlRMt SEKİZİNCİ MADDE — Ücret 
avukatla müvekkil arasında serbestçe tayin olu
nur. Dava ve takib ücretleri hakkındaki akdin 
yazılı şekilde olması şarttır. Ücretten doğan da
valarda yazılı mukaveleden başka subut delili 
ikame ve istima olunamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler işaret buyursunlar... 
Etmiy enler... Madde kabul edilmiştir. 

YÜZ YlRMl DOKUZUNCU MADDE — Üc
ret mukavelenamesinin muayyen bir meblâğı 
ihtiva etmesi lâzımdır. Her ne suretle olursa ol
sun hâsılı davaya iştiraki tazammun eden ücret 
mukavelenameleri batıldır. 

Hukuk ve ceza davalarının neticelerine göre 
değişen ücret tayini halinde de hüküm böyledir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul 
etmiy enler... Madde kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZUNCU MADDE — Her baronun 
idare meclisi her dört senede bir seçim devresi 
başlangıcında kaza mercilerindeki muamelelerle 
diğer işlerden alınacak ücretin asgarî haddini 
gösteren bir tarife hazırlayarak Adliye vekâle
tine gönderir. 

Adliye vekâleti haysiyet divanının mütalea-
smı aldıktan sonra tarifeyi tasdik veya lüzumlu 
gördüğü tadilleri icra eder. 

Yeni bir tarifenin tasdikma kadar mevcud 
olan tarife hükmü devam eder. 

Ücretsiz dava deruhde edilmesi halinde key
fiyet, baro idare meclisine bildirilir. 

ADLÎYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Birinci satırdaki (Her) silinerek (Bir) 
den sonra (Ve) ilâve edilecek. 

BAŞKAN — Bu şekilde tashih ediyorum. 
Madde hakkında mütalea var mı?.. Kabul eden
ler işaret buyursunlar... Etmeyenler.., Madde 
kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — Mahkeme, 
avukat ücretini takib olunan işin ehemmiyet ve 
mahiyetine ve sarfolunan mesaiye göre takdir 
eder. 

Şu kadar ki; mahkûm aleyhine tahmil oluna
cak ücret tarifede yazılı hadden aşağı ve üç 
mislinden yukarı olamaz. Ücret davası açacak 
avukatlar önce baro idare meclisine malûmat 
vermeğe mecburdurlar. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Avukatlığı 
şerefli bir meslek haline sokmak için lâzımgelen 
hükümler hakikaten incelenmiş ve yerli yerine 
konmuştur. Avukatlığın bu mevkii alabilmesi 
için bilhassa halkın itimadına mazhar olması 
lâzımdır. 

O itimadı selbedecek hâdiselere meydan ver
memek için de mevzuat mevcuddur. Nasıl ki 128 
nci maddede ücretin behemehal mukaveleye bağ
lanması şart koşulmuştur ki, aralarında müna
zaa çıkmasm ve itimad münselib olmasın. 

Sonra 130 ncu madde var ki onunla asgarî 
bir tarife konuluyor. Aralarında mukavele ya
pılmamışsa asgarî tarifeye istinad edilecektir 
Bence avukat vazifesini bilir, kanun hükümle
rini anlar adam olduğu için müeyyidesi olan bu 
hükümler bulunmamalı idi. Biz çok zaman bili
riz ki bazı vatandaşlar avukata müracaat eder. 
Dostluğu dolayısile kendisinden daha az ücret 
alınacağını zannederek işini gördürmek ister. 
Yani teklifsizlik yapar. Kendisinden daha az üc
ret alınacağı zannile işini gördürmeğe başlar, 
fakat neticede aldanmış olur. O vakit ihtilâflar 
da başlar. Benim kanaatimce bilhassa bu 131 
nci maddeyi orotadan kaldırmalıyız. Avukat as
garî tarife ile ücret alacağını bilirse müvekkilini 
mukaveleye sevkeder. Fakat bu iş mahkemeye 
getirilerek icabmda üç misline kadar ücret alır
sa o vakit mukavele yapması ihtimali vardır. 
Mademki bu işleri düzeltmek, inzibat altına koy
mak istiyoruz, behemehal mukavele şartmı ka
nunda zikredelim. Eğer bunun aksini yaparsak 
iş teselsül eder. Mukavele yapılmadığı takdirde 
avukat mahkemeye müracaat edecektir. Bu 
takdirde karşı taraftaki adamm kazanması ih
timali azdır. Ancak yeniden bir avukat tutmak 
suretile davayı kazanabilecektir. Binaenaleyh 
böylece teselsüle meydan vermemek ve bu işi 
vatandaşlar arasmda nezih bir şekle ifrağ etmek 
için mukavele şartmm kabul edilmesini encü
menden rica ediyorum. 



t : 81 27-6-1938 C : 1 
ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca

eli) — Avukatla müvekkili arasmda tesbit edi
lecek ücretin her halde mukaveleye raptı bun
dan evvel kabul edilen 128 nci maddede yazılı
dır. Orada başka delilin dinlenmiyeceğini de 
tasrih etmek suretile hâkimi de takyid ediyor. 
Yalnız asgarî tarife meselesine taallûk eden 
madde hükmünün mahfuz olduğunu söylüyor. 

Şimdi avukatla müvekkil arasında ücretten 
dolayı çıkacak ihtilâfın hallinde mahkeme, avu
katın gördüğü işin mahiyetine göre, meseleyi 
tedkik edecek ve ona göre ücretini de hükmede
cektir. Yalnız bir kayid konuyor ki, bu da hak
sız çıkacak tarafa hükmedilecek ücret, haddi 
asgarî tarifeden az ve üç mislinden fazla ola
maz, Bahsettikleri ayni söz müvekkil için de 
söylenebilir. Müvekkil de bu kayid olduğunu gö
rünce meseleyi mukaveleye rapteder. Çünkü 
mukaveleye bağlamayıb da ileride bir ihtilâf 
hâsıl olursa mahkeme takdir ederek bir ücret 
ödemeğe mahkûm edecektir. Bu hükmü, yalnız 
avukat hakkında değil, müvekkil hakkmda da 
düşünmelidir. Bu itibarla bu maddenin büsbütün 
lâyihadan çıkarılmasının icab edeceğini zannet
miyorum. 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Kaldırmak 
temennisinde bulunduğumun asıl sebebi ihtilâf 
tahaddüsüne meydan vermemektir. Eğer mu
kaveleye bağlamlmışsa ihtilâf tahaddüs etme
yecektir. Binaenaleyh, vatandaşların avukatlara 
olan itimadı devam edecektir, ve o vakit iş 
mahkemeye intikal etmeyecektir ki, mahkeme
ye intikal ettiğinde yapdan işin derecesine gö
re hattâ üç misline kadar avukatlık ücreti tayi
nine lüzum kalsm. Müevikkillerin bunu bilebi
leceği cihetini söylediler. Fakat acaba hangisi 
daha çok bilir? Elbetteki bu işle uğraşan avu
katlar bilir. Yurddaşlarm bunu ve bütün ka
nunları bilmesine imkân yoktur. Avukatlar 
onlara müracaat ettikleri vakit kendilerine bu 
madde bu şekilde anlatılırsa zannederim ki, mu
kaveleye bağlanmağı tercih ederler. Aksi hal
de ondan kaçınırlar. 

Hulâsa bu kanunun istihdaf ettiği gayeye 
doğru büyük bir adımdır. Onun için Encümen
den bu hususta musir olmamasını rica ederim. 

ŞÜKRÜ GÜLEZ (Bolu) — Ücret avukatla 
müvekkil arasmda serbestçe tayin olunur deni
yor. Bu ücret 131 nci maddenin hadleri dahi
linde mi olacaktır, yoksa kayidsiz mi? 

Ad. E. M» M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Rica ederim, haddi asgarî ücret bir narh cet
veli değildir. Avukatla müvekkili arasmda 
ücret serbest tayin edilir. Kanunun koyduğu 
takyid budur : Hiç bir ücret hâsılı davaya te
sir edecek şekilde tayin edilemez. Meselâ falan 
davayı kazanırsam % 40 nı alacağım diyemez. 
Yahud bir ceza davasında 15 sene hüküm giyer
sen şu kadar, altı seneye inerse şu kadar ücret 
vereceksin gibi güya cezanm tahfif ve teşdidi 

kendi elinde imiş gibi cezanm şiddetine hiffeti-
ne göre ücret tayin edilemez. Fakat avukatın 
vaziyetine, işin ehemmiyetine ve müvekkilin iç
timaî vaziyetine göre aralarında serbestçe ücret 
tayin edebilirler. Kanun dahi ücretin mukavele 
ile tayin edilmesini emir ve mukaveleden başka 
delil ikamesini menettiği halde ücret mukave
lenameye bağlanmamış olabilir, ve böylece ve
kâlet deruhde edilebilir. Neticede avukatm hak
kı ödenmez mahkemeye düşecek olurlarsa hâ
kim vaziyeti takdir eder ve işin mahiyetine gö
re lâzımgelen ücreti müvekkile tahmil eder di
yor. Fakat o ücret, asgarî tarifenin dununda 
olamaz. 

ŞÜKRÜ GÜLEZ (Bolu) — Serbestçe tayin 
edilen ücret yapılacak tarife dahilinde mi ola
caktır. 

Ad. E. M. M. SALÂH YARGI (Devamla) — 
İstirham ederim; söze başlarken de arzetmiştim. 
Avukat ücreti böyle narh listesi gibi telâkki bu-
yurulmasrn. Nihayet bu, müvekkilin, içtimaî va
ziyetine, telakki tarzma ve saireye göre deği
şir. Bir avukata aynı mesele için bin lira ücret 
veririz. Fakat diğer bir avukat aynı işi 30 lira 
ücretle görür. Bunun üzerinde müdahalemiz 
yoktur. Bu kanunla hasılı davaya iştiraki me-
nediyoruz. Arzettiğim gibi ücret meselesi ser
besttir, takyidat yoktur. Yalnız ücret tesbit 
edilmiyen işlerde haddi asgariden aşağı olamaz. 

ADLÎYE V. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (îzmir) 
— Evvelâ Şükrü Gülez arkadaşa cevab vereyim. 
Serbesttir, tamamen istedikleri fiat üzerinden 
pazarlık yapıp mukavele yapacaklardır. Bu
nun ne faydası vardır Mevcud bir tarifenin 
bulunması, pazarlığa bir delil olur. Faydası bu
dur. Arkadaşımın sorduğu şey iki cebhelidir. 
Yalnız bir cebheli tutarsak tabii haklı görünü
yor. O, pek istisnaî hallerde belki mukavele 
yapmadan, hâdiselerle karşı karşıya tatbik olu
nacak bir maddedir. 

Fakat ayni zamanda hemen her davada tat
bik olunacak bir maddedir. Çünkü iki taraf 
ikamei dava ettiği zaman taraflardan birisi da
vayı gaybettikten sonra gaybeden tarafa masra
fı mahkûma hükmedilir. Eğer düşünecek olur
sak hakikaten bu mikdarı tesbit etmek zarureti 
vardır. Bu gayet basit bir haktır. Mukavele 
tanziminde serbest oldukları için bu masarifi 
muhakemeyi de karşı tarafa yüklemek isteyecek
lerdir. Bu mahzuru kaldırmak için muhakeme 
neticesinde karşı taraf mahkûm olursa bu karşı 
tarafa tahmil edilecek ücret, tarifenin bir misii 
ile üç misli arasmda gezinebilir, kaydmı koy
duk. îsterse ilk mukavele 50 misli fazla olsun. 

Binaenaleyh, bu çok lâzım bir maddedir. 
İstisnaî ahvalde arkadaşlarm dediği nokta da 
tatbik edilebilir. Fakat alelade ahvalde mesa-
rifi muhakemenin tahsili için görülüyor ki, bu 
rakamların altmda kalması zaruridir. Binaen-
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aleyh bir misli ile üç misli arasmda kalmalıdır. 
Eğer dava mühim ve müşkül ise hâkim ona göre 
masarifi muhakeme tahsiline karar verir. Basit 
ise tarifedeki parayı alacaksın der. 

İBRAHİM DEMİRALAY (İsparta) — Ka
nun heyeti umumiyesi itibarile, gerçi mesle
ğim değil amma, takdir ederim. Yalnız bazı yer
lerde bu belki bir iki avukata inhisar edebilir. 
Davacının müracaatında bu avukatlar dam dolu
su para isterse bunu nasıl tahdit edeceğiz?. Ka
nundan maksad halkın iztırabmı teskin etmek
tir. Bunu anlamak istiyorum. 

ADLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(İzmir) — Bu kanun bu vaziyet için bir iyilik 
koymuyor. Bu mevcud bir sıkıntının devamından 
ibarettir. Fenalık ta getirmiyor. Bugünkü hali 
ne teşdit ne de tahfif ediyor. Avukatlık mesleki 
iyi bir meslek olmağa başladığı zaman çok avu
kat bulunan veya hiç olmayan yerlerde bu sıkın
tılar kendiliğinden bertaraf olacaktır. Mevcud 
sıkıntıyı tedricen bertaraf etmeğe çalışacağız. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Anlamadım, 
ben diyorum ki,*avukatlar mukavele ile bağlana
caktır, bu, en doğru iştir. Avukatları buna icbar 
için asgarî hadle iktifa edelim. Hükümetin tek
lifinde iki misli idi, Adliye encümeni üç misline 
çıkarmış. Asgarî haddi üç misline iblâğ ettik mi, 
bunu yatpığımız vakit, avukatlar müvekkille
rine mukavele ile bağlanmak ihtiyacı hissetmi-
yeceklerdir. Bu suretle de zatı âlinizin tasav
vur buyurduğunuz ahenk ve itimadı bulamıya-
C SLks IT1I2 

ADLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(İzmir) — Ben de arkadaşımın mütaleasma şu
nu ilâve etmek istiyorum. Davanın iki muhte
mel safhası vardır. Birisi, doğrudan doğruya 
mukavele yapmış olanlara, diğeri de yapmamış 
olanlara aiddir. Mukavele yapılmış ise mukavele 
hükmü ne ise dava neticesinde avukat onu ala
caktır. Mukavele yapılmamışsa ve tarifede me
selâ haddi asgarî avukat ücreti 50 lira ise o za
man hükmedilecek mikdar 50, 100 veya 150 li
radır. 

ŞÜKRÜ GÜLEZ ( Bolu ) — Eğer 500 lira 
aldı* ise? 

ADLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
( Devamla ) — O safhası serbesttir. Yani ilk 
mukavele safhası serbesttir. Müvekkil ile vekil 
arasında ücrete delâletten başka bir mana taşı
mıyor. Mukavele ile ondan çok yüksek para iste
diği zaman karşı taraf onu delil olarak göstere
bilir, 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Siz bu ka
nunda kabil olduğu kadar fikirlere ve mütalea-
lara yer verdiniz, ancak bir hakikat ifade ettiği 
için yine bir çok mütaleaları kabul buyurdunuz. 
Mütaleamm bir kısmmı kabul etmiş olmanız 
itibarile hiç olmazsa resen mukaveleye bağlan
ması mümkün olmayan kısımda bu imkânı veri
niz. Benim gayem şudur: Avukatları mukavele 

aktine sevketmek, ihtilâflara meydan vermemek 
ve halkm izrarma meydan vermemek. Maddeyi 
bu şekilde yazalım, resen mukaveleye bağlan
ması mümkün olmayan kısma şamil olsun, di
ğerlerine şamil olmasm; masarifi muhakeme 
kısmına münhasır kalsın. 

ADLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(İzmir) — Yani arkadaşımın istediği mukavele 
yapılırken ücret bir mislinden iki mislinden faz
la olamasın. Fakat avukat ücretine mahkûm ol
muşsa hâkim üç misle kadar karar versin. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Bir mislini 
mevzubahs etmedim, asgarî tarifeyi verelim de
dim. 

ADLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(İzmir) — Obiri? 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Onu ne is
terseniz yapınız. Onun üzerinde diyeceğim bir 
şey yoktur. 

ADLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(İzmir) — Arkadaşlar bu, üzerinde durula
cak bir şey değildir, arkadaşımızın teklifi kabul 
edilebilir. 

İBRAHİM DEMİRALAY (İsparta) — En
dişemiz vekâlet ücreti ihtikârı olmasm. 

ADLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(İzmir) — Onu biz de istemeyiz. 

BAŞKAN — Bay Hüsnü Kitabcı! Tadilname 
verecek misiniz? 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Evet, verece
ğim. 

ADLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(İzmir) — Vekille, müvekkil arasında bir mu
kavele mevcud değilse asgarî tarife alınsm. 
Yalnız ilerde mahkûm olan kışıma gelince, ora
dan bu üç mislin almması alâkadarların menfa
ati icabıdır. Bunu, böylece, düzeltelim. 

BAŞKAN — Madde gelinceye kadar müza
kereye devam ediyoruz. 

YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE — Deruhde 
ettiği işi haklı bir sebeb olmaksızın takibden 
vazgeçen avukat hiç, bir ücret iddiasında bulu
namaz ve peşin aldığı ücreti iadeye mecburdur. 

Avukatın azli veya işin diğer bir avukata 
tevdii halinde ücretin tamamı verilir. 

Şu kadar ki, avukatın kusur ve ihmalinden 
dolayı azil veya ayni sebeble iş başka bir avu
kata tevdi edilmiş ise ücretin ödenmesi lâzım-
gelmez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Müvek
kilin teaddüdü halinde bunlardan her biri ve 
sulhan neticelenen işlerde, taraflar, avukat üc
retlerini tediye hususunda müteselsil borçlu sa
yılırlar. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Tabii bura
daki maksad şerik değildir. Ticaret şirketlerin-
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de şeriklere de şamildir. Fakat doğrudan doğ
ruya bir kaç kişiyi alâkadar eden herhangi bir 
davada müvekkiller müteaddid olursa ücreti ve
kâleti vermekte bunlar birbirlerine müteselsil 
kefilmiş. Neden?. 

ADLÎYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — İşle alâkadar olmayan müvekkiller nasıl 
olur da taaddüd eder ve bir avukatın sıra def
terine girer?. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Meselâ bir 
evin sahibleri vardır. Bunlar bir dava ikame edi
yorlar. Bunların ücreti vekâleti hakkmda biri
sini değil, hepsini birden mesul etmek istiyo
ruz. Bu, binnetice, dava sahibleri arasında ayrıca 
ihtilâfa sebebiyet verecektir. Mademki herke
sin hakkı ayrıdır, ona göre bunların ücreti ve
kâletleri de kendilerine aid olur. 

ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YAR
GI (Kocaeli) — Kanun hükmünün herkesçe bi
linmesinin zorluğu noktasından mütalea beya
nını biraz hayretle karşılarım. Bizce bu, tama-
mile yerindedir, yolundadır, müvekkilin de, avu-
aktm da hukuku gözetilerek konmuştur. Başka
ca ilâve edilecek bir şey yok. 

BAŞKAN — Başak mütalea var mı? Tadilna-
me yok, maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Encümenden gelen muaddel 131 nci madde
yi okutuyorum : 

YÜZ OTUZ BİRÎNCÎ MADDE — Ücret mu
kavelesi yapılmamış olan hallerde asgarî tarife 
tatbik olunur. 

Mahkûm aleyhine tahmil olunacak ücret ta
rifede yazılı hadden aşağı ve üç mislinden yu
karı olamaz. Ücret davası açacak avukatlar ön
ce baro idare meclisine malûmat vermeğe mec
burdurlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Avu
kat müvekkili tarafmdan verilen veya onun na
mına aldığı emval ve nükudu ücret ve masrafın 
tediyesine kadar ve alacağı nisbetinde yedinde 
hapsedebilir. 

Avukat, mukavele ile kararlaştırılan veya hâ
kim tarafmdan takdir olunan ücretinden dolayı 
kendi mesaisi neticesinde müvekkilin muhafaza 
veya iktisab eylediği emval üzerinde diğer ala
caklılara karşı rüçhan hakkmı haizdir. Rüçhan 
hakkı, vekâletnamenin tanzimi tarihinde sıra 
alır. 

EMÎN DRAMAN (Yozgad) — Burasmı an
layamadım. « Müvekkilin muhafaza veya ikti
sab eylediği emval üzerinden » diyor. Bir ma
na çıkmıyor. « Üzerinde » olsa gerektir. 

ADLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(îzmir) — « Üzerinde » olacaktır. 

HÜSNÜ KİTAPÇI (Muğla) — Muhafaza key
fiyeti « lâzimüttediye ücret ve masraf » demek 

suretile daha doğru olmaz mı? Vadesi gelmemiş 
ücret vardır. Avukat nasılsa bir taraftan almak
la bir paraya sahibdir. Bunun için vadesi gel
memiş borç için onu tutmak doğru olmaz. Bi
naenaleyh oraya « lâzimüttediye borç için"» 
kaydinin konması lâzımdır. 

ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YAR* 
GI (Kocaeli) — Bu muhafaza hakkmm tanın
ması ne diye mahzurlu telâkki ediliyor, anlaya
madım. Başka şekilde nasıl mana olabilir. Bir 
insanm borcu demek zamanı gelince ödemesi 
lâzımgelen bir şey demektir. Zamanı gelince 
ödenmelidir. Yoksa bir mahalle bakkalı sen ben
den ileride alış veriş edeceksin diye borç yaza
bilir mi? 

BAŞKAN — Zabıt kâfidir. Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Yedinci bab 
Meslek sigortası 

YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Bir baro 
levhasında kayidli olan her avukat meslek si
gortasına yazılmağa mecburdur. Bu sigortaya 
aid popliçeler baro kasasmda veya İdare mecli
sinin tensib edeceği bir bankada bu meclis na» 
mına saklanır. 

Sigortaya yazılmayan veya birbiri ardısıra 
iki taksiti ödemeyen avukat taksiti ödeyinceye 
kadar işten menedilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Meslek si-
gortasınm şartları haysiyet divanı tarafmdan 
tesbit olunur. 

Adliye vekâletinin tensib edeceği altı baro
nun idare meclisi tarafmdan seçilmiş olan mü
messiller kanunî mecburiyetten ve toplu bir 
müşteri kütlesinin bulunmasından doğan fayda
ları ileri sürerek birinci fıkraya göre tesbit olu
nan şartları kabul eden şirketlerin tekliflerini 
tedkik ve bunlardan avuaktlık meslekine en uy
gun ve müsaid gördüklerini tercih ederler. 

Birinci fıkraya göre tesbit olunan şartlar 
Ankara, İstanbul ve İzmir gazetelerinde ilân 
olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Sigorta 
müddetinin hitamından önce alınacak tazminatın 
yüzde birinin kalan seneler adedile hâsılı dar
bından elde edilecek yekûn ile sigorta müdde
tinin bitmesi üzerine almacak tazminatın yüzde 
biri avukatm mensub olduğu baro kasasma ya
tırılır. Bu para muhtaç avukatlara aid sigorta 
primlerinin ödenmesine tahsis olunur. 

Baro kasasından ödenmiş olan primler yar
dım gören avukattan tahsil edilemediği takdir-
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de sigorta müddetinin hitamında kendisine veya 
ölümü halinde ailesine verilecek papradan ke
silir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — 136 noı 
maddeye göre yapılacak tekliflerin meslek sigor
tasının tesisindeki maksad ve gayeye uygun düş
memesi veya bu hususta anlaşma husulüne im
kân bulunmaması halinde, keyfiyet esbabı muci-
beli bir mazbata ile Adliye vekâletine bildirilir. 

Adliye vekâleti, mazbatada istinad olunan se-
bebleri varid gördüğü takdirde hükmî şahsiyeti 
haiz bir tekaüd ve yardım sandığı veya mümasil 
bir tesis vücude getirmeğe ve muvafık şartlar 
elde edildiği halde sigorta sistemine rücua sa
lahiyetlidir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — 3 ni
san 1340 ve 6 -1 -1926 ve 29 - XI -1926, ve 
l l - IV-1928 ve 20-VI-1934 ve 5-VII-1934 
tarih ve 460, 708, 941, 1220, 2516 ve 2573 sayılı 
kanunlar ilga edilmiştir. 

ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YAR
GI (Kocaeli) — Son satırda ufak bir tashih var. 
« 2516 sayılı kanunlarla 2573 sayılı kanunun 
6 ncı maddesi ilga edilmiştir » şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — Bu suretle tashih edildi. Mad
de hakkmda mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — a) 708 sayılı ka
nunun ikinci ve yedinci maddelerinde 2573 sa
yılı kanunun altmcı maddesinde yazılı mülâze-
met müddetini bu kanunun meriyet tarihinde 
ikmal etmiş olanlar birinci maddenin a, b, c, 
e, f, g, h bendlerinde gösterilen şartları haiz ol
dukları takdirde baroya kayid ve kabul olunur
lar. 

Bu kanunun tatbikatında Medresetülkuzat 
ve Nüvab mektebi mezunları hukuk mezunu sa
yılır. 

b) Bu kanunun neşri tarihinden 708 sayılı 
kanunun ikinci ve yedinci ve 2573 sayılı kanu
nun altmcı maddesinde yazılı mülâzemete baş
lamış olanlar geri kalan müddeti ayni hükümle
re göre tamamladıktan sonra hâkim muavinli
ği imtihanına kabul olunurlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mr? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE II — Bu kanunun 
meriyete girmesinden önce avukatlık ruhsatna
mesi istihsal etmiş olanlardan 460 sayılı ka
nunla zeyil ve tadillerine göre avukatlığa mâ
ni bir hali bulunmayanların barodaki kayidları 
bu kanun hükümleri dairesinde yenilenir. 

Vilâyet ve kazalardaki Adliye encümen veya 
heyetleri tarafından verilen karar üzerine avu
katlık ruhsatnamesi almış olubda baro teşek
kül etmeyen yerlerde avukatlık etmekte olan
lar o yerin bağlı bulunduğu baroya kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

EMİN DRAMAN (Yozgad) — Bazı vilâyet
lerde ufak teşekküller vardır. Buradaki yerden 
maksad nedir? Böyle bir yerdeki avukatın salâ
hiyeti kendi bulunduğu kazayamı münhasırdır, 
yoksa o kazanın merbut bulunduğu kazalara da 
şamil midir Bunun manası, yalnız kendisinin 
bulunduğu yer mi? 

Ad. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Baro, 15 avukatın bulunduğu yerlerde kurulur. 
15 avukat yoksa bir kaç yerin avukatlarını 
birleştirerek bir baro kurmağa Adliye vekili
nin salâhiyeti vardır ve merkezini o tayin eder. 
Bundan gaye, bunları bir baroda toplryarak lâ
zım gelen disiplini temin temektir. Bu yerden 
maksad da budur. 

EMİN DIRAMAN (Yozgad) — Yani o kaza 
merkezinden başka yere şümulü yok mudur, 
bunu mu kasdediyorlar? 

Ad. E. M. M. SALAH YARGI (Kocaeli) — 
Bir yerde avukatlık ediyor, baro yoktur. Dava 
vekilleri hakkmda kayid konmuştur. Bu kabil 
dava vekillerinin de hakkı müktesebleri tanın
mıştır, çalışacakları ve çalışamryacakları yerler 
gösterilmiştir. Bunda tereddüd edecek bir şey 
yoktur. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka mütalea 
var mı?.. Maddeyi kabul edenler işaret buyur
sunlar ... Etmiy enler ... Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE III — Bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren dava vekilliği ruhsat-
namesile 708 sayılı kanunun beşinci maddesine 
istinad eden avukatlık ruhsatnamesi verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?.. Maddeyi kabul edenler işaret buyursun
lar ... Etmiy enler ... Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE IV — a) Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihde dava vekâleti ruhsat
namesini haiz olanlar beş avukat bulunmayan 
yerlerde icrayi vekâlet edebilirler. 

Dava vekilleri birinci fıkrada yazılı yerlerde 
avukatlara aid hak ve vazifeleri o yerde bulunan 
en yüksek dereceli hâkimin nezaret ve muraka
besi altında istimal ve ifa ederler. 84 ncü mad
dede yazılı disiplin cezaları şikâyete mebni veya 
resen veya mahallî müddeiumuminin talebi üze
rine bu hâkim tarafından tatbik olunur. Bun
lardan işten veya meslekten çıkarma cezalarına 
tebliğ tarihinden on beş gün içinde alâkalı da
va vekili veya müddeiumumi tarafmdan mmtaka 
barosu disiplin meclisine itiraz olunabilir, iti
raz hakkmda tedkikler evrak üzerinde yapılır. 
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Alakadar dava vekilinin müdafaası alınma

dıkça disiplin cezası verilemez. İtiraz üzerine 
verilen karar katği olub aleyhine hiç bir mercie 
müracaat olunamaz. 

b) Bu maddenin a fıkrasında gösterilen yer
lerin Adliye encümen veya heyetleri o yerlerde 
vekâlet yapmak isteyen dava vekillerinin bir 
listesini tanzim ederek Adliye vekâletine gönde
rirler. 

Listeye kaydi icra edilmeyenler keyfiyetin 
tebliğ tarihinden on beş gün içinde Adliye vekâ
letine müracaat hakkını haizdirler. 

Adliye vekâletinin vereceği karar katğidir. 
Bu fıkra hükmü nakil veya yeniden kayid 

talebleri hakkında da caridir. 
BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — En

cümenden bir sual. Bu maddenin (A) fıkrasında 
«Bu kanunun meriyete girdiği tarihde dava ve
kâleti ruhsatnamesini haiz olanlar beş avukat 
bulunmayan yerlerde icrayi vekâlet edebilirler» 
deniyor. Şimdi beş avukat bulunan yerlerde aile 
sahibi dava vekilleri vardır. Bir mektub da al
dım, biz ne olacağız, diyorlar? Bendeniz diyo
rum ki; böyle bir kanunu âlim arkadaşlar çıka
rıyorlar, fakat böyle dört ay içerisinde o dava 
vekillerine pümı topla başka yere git dersek doğ
ru olur mu? Bu dört ayı hiç olmazsa bir seneye 
çıkarmalı idiler. 

ADLİYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Müddet meselesi takdiridir. Buna bir şey 
denmez. Bugün merî kanunda da adet meselesi 
kayıdlıdır. 7 avukat olan yerde bu dava vekilleri 
çalışamazlar. Bu, kanunda aynı hükmün deva
mından ibarettir. Merî kanun da kabul etmiştir. 
Yalnız bunu bazı zaruret için tevsi edemeyiz. 
Müddet takdiri bir meseledir, kânunuevvele ka
dar devam edecektir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyorum... Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE V — Bu kanunun 122 
nci maddesinde yazılı adlî müzaheret büroları
nın tesisine esas olan avukat adedinin tayinin de 
o yerde mevcud dava vekilleri de hesaba katılır. 

Adlî müzaheret bürosu kurulamayan yerler
de 23 ncü maddenin evrak tanzimine ve resmî 
dairelerdeki işleri takibe dair olan hükümleri 
bu büronun tesisine kadar tatbik olunmaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,. 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE VI — Baro meclisle
rinin bu kanuna göre teşkiline ve 130 ncu mad
dede yazılı ücret tarifesinin tesbitine kadar 
460 sayılı kanunla zeyil ve tadillerinin bu hu
sustaki hükümleri cereyan eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE VII — Bu kanunun 

meriyetinden önce yapılan ücret mukaveleleri 
akdedildikleri tarihteki hükümlere tâbidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE VIII — Bu kanunun 
beşinci maddesi hükümlerinin tatbiki üç sene 
tehir edilebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE IX — 460 sayılı ka
nunla zeyil ve tadillerine göre teşekkül etmiş 
olan baroların bütün hak ve vecibeleri bu ka
nun meriyete girdikten sonra teşekkül edecek 
barolara intikal eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ KIRKINCI MADDE — Bu kanun 
1 - XII - 1938 tarihinden itibaren meridir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ KIRK BİRİNCİ MADDE — Bu kanu
nun hükümlerini icraya Adliye vekili memur
dur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir." 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 — Adliye vekâleti Cezaevleri umum müdür
lüğünün vazife ve teşkilâtı hakkında kanun lâ
yihası ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/1090) [1] 

BAŞKAN — Müstacelen müzakeresi isten
mektedir. Müstacelen müzakeresini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Müstacelen müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edii 
mistir. 

Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün va
zife ve teşkilâtı hakkmda kanun 

MADDE 1 — Ceza ve tevkif evleri umum 
müdürlüğü Adliye vekilinin direktifleri daire
sinde ceza ve tevkif evlerinin inşa ve tamirle
rini temin ve idare tarzlarını tanzim ve hesab 
muamelelerini takib ve bunlara müteallik muha
bereleri icra ve tayinleri vekâlete aid olan 
ceza ve tevkif evleri müdür ve memurlarmm ta
yin, terfi ve tahvillerine dair inha muameleleri
ni ifa eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

[1]306 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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MADDE 2 — Umum müdürlük, birincisi iş 

esası üzerine kurulan ve kurulacak olan ceza ev
lerine, ikincisi diğer ceza ve tevkif evlerine aid 
işlerle meşgul olmak üzere iki şubeye ayrılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Umum müdür muavini umum 
müdürün yardımcısı olub ayni zamanda birinci 
şubeye aid işleri, ikinci şube müdürü ikinci şu
beye aid işlerle umum müdürün kendisine vere
ceği sair işleri görürler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Umum müdüdlüğün mühendis 
ve mimarları, ceza ve tevkif evlerile sair adliye 
binalarmm ve tesisatmm inşa, tadil, tevsi veya 
tamirine müteallik işlerle, ihtisasları dahilinde 
kendilerine verilecek diğer bilcümle işleri takib 
ve ifa ederler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Muhasib bütçe ile mütedavil 
sermaye olarak tahsis edilen mebaliği Umum 
müdürlükçe gösterilen yerlere irsal ve tevzi, 
hükmî şahsiyeti haiz olan ceza evlerinin müte
davil sermaye hesabatını merkezde tevhid ve 
umum bilançoyu tanzim ve ve sair hesab işlerini 
takib ve ifa ile mükelleftir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — îş esası üzerine kururlmuş ve 
kurulacak olan ceza evleri mütedavil sermaye 
ile yapacakları işler dolayısile hükmî şahsiyeti 
haizdirler. 

Mütedavil sermaye ile iş görecek her ceza 
evini temsil edecek makam ve memurları Adli
ye vekâleti tayin ve lüzumu halinde tebdil eder. 

Hükmî şahsiyeti haiz olan ceza evlerinin mü
tedavil sermayeleri mikdarlarmı tayin ve bi
rinden diğerine nakle Adliye vekâleti salahiyet
lidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Ceza evlerinin inşa ve tamiri 
işleri 2443 ve 2799 sayılı kanunların hükümleri
ne tâbi değildir. 

Bu evlerin mütedavil sermayesine aid mua
meleleri hakkında muhasebei umumiye, arttır
ma, eksiltme ve ihale kanunlarile kablessarf Di
vanı muhasebat vizesi usulleri cereyan etmez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

sib görülecek ceza evlerinde çalıştırılan mah
kûmların kazançlarından tayin edilecek mikdar-
da tevkif olunan paralardan teşekkül eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Hükmî şahsiyeti haiz olan ce
za evlerinin mütedavil sermaye muamelelerine 
aid hesab usulleri Adliye ve Maliye vekillikle
rince müştereken tesbit olunur. 

Beşinci madde mucibince merkezde tevhid 
ve bilançosu tanzim olunacak hesablar her malî 
yıl sonunda Adliye ve Maliye vekillerince tayin 
olunacak iki memur tarafından tedkik edilerek 
taallûk ettiği malî senenin hitamından itibaren 
azamî altı ay içinde Divanı. muhasebata tevdi 
olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 10 — iş esası üzerine kurulan ceza
evlerinde çalıştırılan mahkûmlara verilecek gün
deliğin mikdarını tesbite Adliye vekâleti sala
hiyetlidir. 

Çalışan mahkûmlara verilecek gündelikten 
iaşe masrafları çıkarıldıktan sonra geri kalan 
mikdar, her mahkûm için açılacak hesaba kay
dolunur. Bu hesabda kayidli bulunan paralar 
Ancak mahkûmun kanunî sebebler üzerine tah
liyesi zamanında mülkiyetine intikal eder. Ve
fat halinde mirasçılarına verilir. 

Hükmî şahsiyeti haiz ceza evlerinde çalıştı
rılan mahkûmun uygunsuz hareketi sebebile iş 
esası üzerine kurulmamış olan diğer bir hapisa-
neye nakli halinde o zamana kadar hesabma 
kaydedilmiş bulunan para mütedavil sermaye
ye irad kaydolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 11 — Ceza ve tevkifleri umum mü
dürlüğü ile umum müdürlüğün şube müdür
lüklerine ve 9 ncu ve daha yukarı derecedeki ce
za ve tevkif evleri müdürlüklerine hâkim ve 
müddeiumumilerle bu sınıftan sayılanlardan bu
lundukları derecede, kanunî terfi müddetini he
nüz doldurmayanların da bir yukarı derece ma-
asile tayinleri ve kendilerine tayin edildikleri 
derece maaşmm verilmesi caizdir. Şu kadar ki, 
bu suretle geçtikleri dereceyi umumî hükümle
re göre iktisab edinceye kadar bu maaş, tayin 
edildikleri memuriyet haricindeki vazifeler için 
mükteseb hak teşkil etmez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Hükmî şahsiyeti haiz olan ceza 
evlerinin sermayesi, bütçe ile mütedavil serma
ye olarak tahsis edilen meblâğ ile onun işletme
sinden hâsıl olan kâr ve Adliye vekâletince nıüna-
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MADDE 13 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze-

diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

5 — Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarife
nin 216 numarasında değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası ve îktısad, Gümrük ve inhi
sarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1067) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talaa var mı • Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mazbatada müstaceliyet teklifi vardır. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 216 
numarasında değişiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 1499 sayılı ve 1 - VI -1929 ta
rihli Gümrük tarifesi kanununa bağlı idhalât 
umumî tarifesinin 216 numarası aşağıda yazıl
dığı gibi değiştirilmiştir: 

216 - Köpürür şarablar (münhasıran taze 
üzümlerin veya taze üzüm usaresinin tahammü
lünden hasıl olan şampanya ve benzerleri) 

K. S. 100' kilosundan 48 lira 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Mezkur kanunun 215 nci nu

marasına aşağıdaki ihtar eklenmiştir: 
İhtar: (elma şarabı «Cidre», armud şarabı 

«Boirâ» ve sair meyve şarablan bu numaraya 
dahildir). 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum; 

6 — Hakimler kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkında kanun lâyihası ve Adliye encüme-
mi mazbatası (1/1097) [2]. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 

[1] 302 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 308 sayılı basmayazı ve eki zabtın sonun

dadır. 

mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini, encümen teklif edi
yor. Teklifi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

2556 sayılı Hâkimler kanununun bazı maddele
rini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 2556 sayılı Hakimler kanunu
nun yedi maddesi aşağıda yazılı şekillerde de
ğiştirilerek numaraları karşısında yazılı madde
lerin yerine konmuştur: 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Namzedler, hâkimlik ve müd
deiumumilik sınıf ve derecelerine dahil değil
dirler. Bunlara; Devlet memurları maasatmm 
tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 sayılı kanu
nun 11 nci dereceye tahsis ettiği maaş verilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 16 — Türkiye Hukuk fakültelerinin 
birinden doktora diploması alanların nam-
zedlikte geçirdikleri müddet bir senedir. 

Bir Türk Hukuk fakültesinden çıkmakla be
raber ingilizce, almanca, fransızca veya italyan
ca lisanlarından biri ile ders okunulan bir mem
leket Hukuk fakültesinden lisans veya doktora 
tahsilini ikmal etmiş olanlar bir sene namzedlik 
yaptıktan sonra muavinlik sınıflarına 13 ncü 
maddenin hükümleri dairesinde ve yalnız şi
fahî imtihanları yapılarak kabul olunurlar. 

Bu maddede yazılı şartları haiz olan nam-
zedlere 1452 sayılı kanunla yazılı derecelerden 
9 ncu dereceye, 22 nci maddenin ikinci fıkra
sında beyan olunan şartlar dairesinde doktor 
diploması almış olanlara bir senelik namzed müd
detinde 8 nci dereceye tahsis olunan maaş verilir. 

Ad. En. N. FUAD SİRMEN (Erzurum) — 
Bu maddenin 3 ncü satırında «geçirdikleri» ke
limesi «geçirecekleri» olacak. 6 nci satırında 
«okunulan» kelimesi «okutulan» olacaktır. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Burada ingilizce, Fransızca, Almanca, italyanca 
lisanlarından diyor. Bunlar «Oe» siz olarak in
giliz, Fransız ilâ ... lisanları şeklinde olursa daha 
muvafıktır. 

BAŞKAN — Encümen ne diyor?. 
Ad. En. N. FUAD SİRMEN (Erzurum) — 

Doğrudur, iştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Encümen kabul ettiğine göre 

madde hakkında başka mütalea var mı? 
Tashihle birlikte reye arzediyorum. Kabul 

edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Madde 22 — 16 nci maddenin ikinci fıkra

sında yazılı şartlan haiz olanlar muavinlik 
sınıflarında amelî vukuf ve kabiliyet bakımm-
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dan ehliyet göstermiş oldukları takdirde o sınıf
larda bir sene hizmetten sonra üçüncü sınıfla
rın sekizinci derecesine ayrılabilirler. 

Bir Türk Hukuk fakültesinden çıkmakla be
raber ingilizce, almanca, fransızca veya italyan
ca lisanlarından birile ders okutulan bir mem
leket Hukuk fakültesinde lisan tahsilini ikmal 
ve ayrıca bunların birinde hukukî bir mevzu 
üzerine doktor diploma ve unvanını da almış 
olanlar muavinlik sınıflarında amelî vukuf ve 
kabiliyet bakımından ehliyet göstermiş oldukları 
takdirde o sınıflarda bir sene hizmetten sonra 
üçüncü smıflarm yedinci derecesine ayrılabi
lirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Bu madde de ayni tashihi rica edeceğim. 
Ad. V. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (izmir) — 

Doğrudur, iştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Şu halde maddeyi ayni tashihle 

reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 43 — Ayırma tedkikatı neticesinde 
tercihan terfie lâyik görülenlerden 22 nci mad
denin 2 nci fıkrasında beyan olunan şartları 
haiz olanlar mümtaz olarak terfie lâyik defteri
ne geçirilirler. 

16 ve 22 nci maddelerin ikinci fıkralarında 
yazılı şartları haiz bulunanlardan meslekî vazi
yetleri itibarile mezkûr maddeler hükümlerin
den istifade edememiş olanların yabancı mem
leket Hukuk fakültesinde geçirmiş oldukları mu-
tad ve muayyen tahsil müddeti vazifede geçmiş 
sayılarak kıdemlerine zammolunur. Şu kadar ki 
47 nci maddenin ikinci fıkrasmm tatbikmda da 
müddetin yalnız dört senesi nazara alnın*. 

BAŞKAN — Madde hakknıda mütalea var 
mr? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 74 — Hâkimlik ve müddeiumumilik 
meslekinden veya bu meslekten sayılan vazi
felerden vekâlet hizmetlerine, ceza ve tevkif 
evleri müdürlüklerine almanlarm bu memuri
yetlerde geçirecekleri müddetler hâkimlikte geç
miş sayılır. 

Neşriyat, evrak ve levazım müdür ve me-
murlarile kâtib smıfmdân olanlar birinci fıkra 
hükmünden istifade edemezler. 

Birinci fıkrada yazılı olanlardan müsteşar, 
teftiş heyeti reisi ve üçüncü derecede maaş alan 
umum müdürlerden maadası derece ve sınıf 
terfilerinde ikinci babın ikinci ve üçüncü fasıl
larında yazılı hükümlere tevfikan ayrıma mec
lisi tedkikine tâbi tutulurlar. Şu kadar ki ayır
ma meclisinin tedkikine tâbi olanların ikinci 
smıfa ayrılabilmeleri için beş sene müddetle 
bilfiil hâkimlik veya müddeiumumilik etmtiş ol
maları lâzımdır. 

Ayırma meclisinin tedkikine tâbi olmayan

ların hâkimler kanununun 1 ve 2 numaralı cet
vellerinde yazılı vazifelerden birine tayinleri 
halinde vekâlet hizmetlerinde iktisab eyledikle
ri haklar nazara almır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 94 — İnzibat meclisi, Temyiz mah
kemesi ikinci reislerinden üç ve Temyiz azasın
dan iki zat ile Teftiş heyeti reisi ve Ceza işleri 
umum müdüründen teşekkül eder. Bundan baş
ka, lüzumu halinde heyeti tamamlamak üzere 
Temyiz hâkimlerinden iki ihtiyat aza da bulu
nur. 

İnzibat meclisine dahil olan temyiz hâkimle
ri iki senede bir Adliye vekili tarafından inti-
hab olunur. Müddetini dolduran azanın yeniden 
intihabı caizdir. 

Meclise, Temyiz reislerinden en kıdemlisi re
islik eder. 

İnzibat meclisiğ beş kişinin toplanmasile ka
rar verebilir. İttifak hâsıl olmayan işler mecli
sin bütün azasile müzakere olunur ve ekseriyet
le karara bağlanır. 

92 nci maddede gösterilen haller haricinde 
B6 nci maddenin B, C, D, E bendlerinde göste
rilen cezalardan her hangi biri derece gözetil
meksizin tatbik olunabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 95 — İnzibat meclisi kararlarına, 
alâkadar hâkime tebliğinden itibaren otuz gün 
içinde itiraz olunabilir. İtiraz, Temyiz birinci 
ve ikinci reislerinden müteşekkil heyet tarafın
dan tedkik edilir. Heyetin teşekkül edebilmesi 
için en az dokuz kişinin bulunması şarttır. Ka
rarlar yedi kişinin bir reyde toplanmasile veri
lir. 

Meslekten çıkarılmayı istilzam eden işlerin 
itirazen tedkikinde müddeiumumilik vazifesi 
başmüddeiumumî tarafından yapılır. Muteriz 
isterse, müdafaasını bizzat hazır bulunarak veya 
vekil göndererek yapar. 

Adliye vekili, inzibat meclisi kararrnı birin
ci fıkrada yazılı müddet içinde umumî heyete 
tedkik ettirebilir. 

Meslekten çıkarma kararına itiraz, kararm 
infazını durdurmaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hâkimler kanununun 17 nci 
maddesinde yazılı 1 ve 2 numaralı cetveller ye
rine bu kanuna bağlı 1 ve 2 numaralı cetveller 
ikame edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3 — Bu kanunun mevzuuna dahil 

olan hususlarda kanunun neşri tarihine kadar 
iktisab edilmiş olan haklar mahfuzdur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — A) Hâkimler ka
nununun muvakkat maddesinin II sayılı bendin
de yazdı sorgu hâkimlerinden ayni bendin 2 nci 
fıkrasına göre imtihan verenler 10 ncu dereceyi 
geçmemek üzere bulundukları derecenin iki de
rece yukarısmdaki sorgu hâkimliklerine tayin 
edilebilirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Ad. E. Na. FUAD SÎRMEN (Erzurum) — 

Okunacak muvakkat (B) maddesi için encümen 
yeni bir formül hazırlamıştır. Heyeti Celileye 
onun okunmasını rica ediyoruz. 

B) Bu kanunun tatbiki dolayısile 2556 sayılı 
kanuna bağlı 1 ve II sayılı cedvellere göre ya
pılması lâzrmgelen kadro ve değişiklikleri bu 
kanunun neşri tarihinden itibaren beş sene zar
fında icra ve ikmal olunur. 

Birinci fıkrada yazılı tarihe kadar 11 nci de
rece muavinlik ve stajiyerlik; 10 ncu derece mu
avinlik sınıfları ile üçüncü sünüf hâkimliğin ilk 
derecelerini ihtiva etmiş sayılırlar. Bu derece
lerin birinde bulunanlar onun üstündeki maaş 
derecesine terfi edebilmek için 2556 saydı kanu
na tevfikan aymma meclisinin tatbikatına tâbi 
tutulurlar. 

O) 74 ncü maddenin, ayrrma meclisinin ted-
kikine tâbi olanların, ikinci smrfa ayrdabilme-
leri için beş sene müddetle bilfiil hâkimlik ve
ya müddeiumumilik etmiş olanları lüzumuna 
dair hükmünün tatbikini beş sene müddetle te
hire Adliye vekili salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Mjuvakkat maddeyi kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya, îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Açık reye arzedilen lâyihaya rey vermeyen 
var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

7 — Bava saldırmalarına karşı passif koru
ma hakknda kanun lâyihası ve Dahiliye, Millî 
Müdafaa, Adliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/1065) [1] 

[1] 307 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumıyesı 
hakkmda söz isteyen var mı? Maddelere geçil
mesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler.., 
Kabul etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Encümen lâyihasında müstacelen müzakere
sini teklif ediyor. Reyinize arzediyorum. Müs
tacelen müzakeresini kabul edenler... Etmiy en
ler... Müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Hava taarruzlarına karşı korunma kanunu 
MADDE 1 — Yurdda hava taarruzlarına 

karşı korunmak ve bu taarruzların tesirini 
azaltmak maksadile halk ve resmî millî, hususî 
teşekküller bu kanuna ve nizamnamelerine gö
re korunma tedbirleri almağa ve teşkilât vücu-
de getirmeğe mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Şehir ve kasabaların siyasî, sınaî, 
harsî, ekonomik, maddî, manevî ve askerî bakım
dan ehemmiyetlerinin derecesine, mevki ve va
ziyetlerine ve nüfus kesafetlerine göre korun
ma mecburiyetlerinin dereceleri Dahiliye vekâ-
letile ve âmme hizmetine mahsus resmî müessese 
ve teşekküllerden hangilerinin passif korunma 
mecburiyetlerine tâbi tutulacakları ve mecburi
yetlerinin dereceleri ilgili vekâletlerle anlaşa
rak Hava müdafaa genel komutanlığınca tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Vekâletler, Hava müdafaa ko-
mutanlığile anlaşarak tesbit edecekleri korun
ma plânlarmm tatbiki için senelere taksim edil
miş bir esasa göre bütçelerine hava korunması 
için tahsisat koyarlar. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu maddeye bir ilâve rica edeceğim. 
«Vekâletler ve umumî muvazeneye dahil diğer 
daire ve müesseseler» şeklinde olacak. 

SADETTİN EPİKMEN ( İzmir ) — Encü
menden bir sual soracağım? Avrupa Hükümet
lerinin bazdan halka kolaylık olmak üzere 
taksitle maske veriyorlar. Acaba bizim memleke
timizde de bu tatbik edilemez mi? 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu kanunla vaziyete göre, vekâletlere, 
Hava müdafaa genel komutanlığı ile anlaşarak 
tedbirler almak mezuniyeti verilmektedir. Ar
kadaşımın dedikleri de bu tedbirler cümlesinden 
ise tabiî Hükümet onu da yapacaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka söz is
teyen var mı? Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 4 — Muvazenei umumiyeye dahil 

veya mülhak ve hususî bütçelerle idare olunan 
dairelerle sermayesi Devlete aid bulunan resmî 
teşekküller ve müesseseler her sene bütçelerine 
koyacakları havaya karşı passif korunma tah
sisatının derecesine göre, yapılacak nizamname
lerine tevfikan bütün memlekete şamil umumî 
yahud yalnız kendi müessese ve teşekküllerine 
mahsus hususî havaya karşı passif korunma te
şekküllerini yapmak ve tedbirlerini almak ve 
teftiş ettirmekle mükelleftirler. Bunun için ve
kâlet seferberlik müdürlüklerinde lüzumu kadar 
mütehassıs istihdam edilir. Hususî idare ve bele
diyelerin bu maksadla bütçelerine koyacakları 
para mikdarı Dahiliye vekâletile anlaşarak tes-
bit olunur. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎP KARADENİZ (Trab
zon) — Bu madde yazılırken unutulmuş kısım 
vardır, maddeye ilâvesini rica ediyorum. Mad
denin sonunda « . . . Lüzumu kadar mütehassıs 
istihdam edilir» cümlesinden sonra «Seferberlik 
büro teşkilâtına malik olmayan daire ve müesse
seler Hava genel komutanlığı ile anlaşarak icab 
eden tedbirleri alırlar» denecektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka mütalea 
var mı? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hava müdafaa genel komutan
lığı ile anlaşmak suretile Dahiliye vekâletince 
tayin edilen esaslar dairesinde valiler, vilâyet
leri dahilinde passif korunma plânlarını ve tali
matlarını ihzar ve nizamnamelerine göre passif 
korunma tesisat, teşkilât, vasıta ve tedbirlerini 
tahakkuk ettirmekle mükelleftirler. Valiler, 
üçüncü maddede yazılı müessese ve teşekküller 
üzerinde teftiş hakkını haizdirler. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu maddede yazılı (üçüncü maddede) 
yerine (dördüncü maddede) olacaktır. 

BAŞKAN — Rakam tashihidir, yapıyoruz. 
Maddeyi bu şekilde kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Yapılarda, hava korunma ba
kımından yapı şartlan, ve korunma tesis ve 
vasrtalan bir nizamname ile tesbit olunur. Hu
susî binalardan hangilerinin bu nizamname hü
kümlerine tâbi tutulacakları, mahallî hava ko
runma pânlarmda tayin olunur. Resmî binalar
da, hava korunma bakımından yapı şartları, bu 
kanunun 2 nci maddesi hükmüne göre tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — 15 yaşını bitiren ve 60 yaşını 
ikmal etmiyen bütün yurddaşlar, nizamname
lerine göre havaya karşı korunma bilgisini edin
mek ve icab eden tedbirleri almakla mükelleftir
ler. 

Bu maddede sözü geçen yurddaşlar, yılda en 
çok otuz saat ders ve talim görmek mecburiye
tindedirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Havaya karşı passif korunma 
mecburiyetine tâbi tutulacak şehir ve kasaba
larda ve resmî ve hususî müessese ve fabrika
larda passif korunma teşekkülleri için lüzumu 
olan mütehassıs ve yardımcı şahıslar askerî hiz
metlerle ilgili olmayanlardan hazarda seçilir. 
Bu mütehassıs ve yardımcıların yetişme husu
sunda tâbi olacakları çalışma müddetleri senede 
otuz saati geçmemek üzere nizamnamesinde tes
bit olunur. Bu mükellefiyetten kimlerin istisna 
edileceği ve mükellefiyete tâbi olanlar için mü-
ecceliyet ve tazminat keyfiyeti nizamnamesine 
tevfikan tesbit olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Şehir ve kasabaların nüfusuna 
göre, nüfusun 5/1000 :15/1000 i kadar mütehassıs 
ve yardımcı eşhas, bu teşekküllere ayrılabilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Her hususî müessese veya te
şekkülde ve her havaya karşı passif korunmada 
vazife alacaklar, mahallî korunma teşkilâtı ta
rafından tesbit olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Havaya karşı korunma için 
yapılacak tatbikat ve manevralarda bu kanunun 
ve nizamnamelerinin hükümlerine uygun olarak 
Hava müdafaa genel komutanlığı ve valiler ta
rafından verilecek emirlerin bütün Devlet teşek
külleri ve halk tarafından (Yabancılar dahil) 
yaılpması mecburidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanun hükümlerinin tat
bik şekilleri yapılacak nizamnamelerde gösterilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Passif hava korunma teşek
küllerine dahil olub da bu kanunun hükümleri
ne aykırı fiil ve hareketlerine teşekküllerde de
mlide ettikleri vazife dolayısile muttali olduğu 
halde salahiyetli mercie haber vermeyenler 
5 liradan 50 liraya kadar ağır para cezasile ce
zalandırılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Passif hava korunma teşek-
küllerinde kendisine verilen vazifeyi makbul 
bir mazerete müstenid olmaksızın yapmayanlar 
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on beş günden altı aya kadar hapisle cezalan
dırılırlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Kendisine tevdi edilmiş olan 
passif hava korunmasına mahsus her nevi eşya
yı temellük edenler bir seneden üç seneye ve 
bunları kasten tahrib ve imha edenler altı ay
dan iki seneye ve bu eşyanm iyi muhafazasına 
dikkat etmeyerek her hangi bir suretle ziyama 
veya istifade edilemeyecek bir hale gelmesine 
sebebiyet verenler veya bu eşyayı tahsis olun
dukları maksad dışmda kullananlar bir aydan 
üç aya kadar hapis cezasile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Passif hava korunma teşek
küllerine dahil olub da teşekkülde deruhde et
tiği vazife dolayısile muttali olduğu, ifşasında 
zarar umulan sırları ifaş edenler, türk ceza ka
nununun 198 nci maddesine göre cezalandırı
lırlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmitşir. 

MADDE 17 — Passif hava korunmasına mah
sus olan veya bu işe yarayan tesisatı kasden 
tahrib edenler veya hasara uğratanlar iki sene
den 8 seneye kadar ağır hapisle cezalandırılır
lar. Eğer bu zararlar failin ihmalile vukua ge
lirse ceza 6 aydan 3 seneye kadar hapistir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Passif hava korunma teşkilâtı 
tarafmdan emredilmiş talimlere veya toplantı
lara iştirak etmemeğe veya emrolunmuş tedbir
leri almamağa halkı teşvik edenler üç aydan bir 
seneye kadar hapis cezasile mahkûm edilirler. 

Eğer bu yüzden talim ve toplantılar veya 
almması emrolunmuş tedbirler akim kalırsa hük
medilecek ceza bir seneden üç seneye kadar ha
pistir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Passif hava korunma vaziyeti 
iibarile halkı telâş ve heyecana düşürecek veya 
yanlış tedbir almaya veya tedbir almamaya sev-
ketmek suretile tehlikeye maruz kılacak şekilde 
kasden asılsız veya mübaleğâlı haberler yayan
lar veya nakledenler 3 aydan bir seneye kadar 
hapisle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Passif hava korunma kanunu 
ves nizamnameleri hükümlerine göre yapılması 
ilân olunan tedbirlere riayet etmeyenler hakkın
da vilâyet idaresi kanununun 68 nci maddesi 
hükmü tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea vaf mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren 6 ay sonra meridir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Bu kanunun tatbikma İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmişir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenuer ... Lâ
yihanın kanuniyeti kabul edilmiştir. 

8 — Kefalet kanununun 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1101) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalaa var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Encümen müstaceliyetle müzakeresini teklif 
ediyor. Bu teklifi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kefalet kanununun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun 

MADDE 1 — 2489 numaran kefalet kanu
nunun üçüncü maddesi aşağıda yazıldığı üzere 
değiştirilmiştir: 

Üçüncü madde — Bu kanuna tâbi daire ve 
müesseselerin para ve menkul kıymetlere ve ay
niyata filen el sürmeyen muhasiblerile Muhase-
bei umumiye kanununun 83 ncü maddesinde ya
zılı mutemedler ve yolcu ve seyyahların bera
berlerinde getirdikleri gümrük resmine tâbi eş
ya ile sergilere ve panayır ve pazarlara teşhir 
için getirilib satılan gümrük resmine tâbi eşya
nm tahakkuk ettirilecek resimlerini tahsil ile 
mükellef kılman muayene memurları kefalet 
usulüne tâbi tutulmazlar. 

BAŞKAN — Mütalaa var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini tat-
bika îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze-

[1] 301 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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diyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

9 — Petrol kanununun 1 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve İktısad 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1036) [1]. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü
talea var mı?. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler.... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Encüman müstaceliyetle müzakeresini teklif 
ediyor. Bu teklifi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Petrol kanununun birinci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun 

MADDE 1 — Petrol hakkındaki 24 mart 
1926 tarih ve 792 sayılı kanunun birinci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Mikdar veya evsaf bakımından petrol istih
saline müsaid olmadığı İktısad vekâletince tes-
bit edilen asfaltlar, taşocakları nizamnamesi hü
kümlerine tâbidir. Ancak bu nevi asfaltlar 
vilâyet hususî idarelerine aid olmayıb bunların 
işletilmesine müteallik muameleler İktısad ve
kâletince ifa olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?... Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İktısad vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et 
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

10 — Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1104) 
[2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı?. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Encümen, müstaceliyetle müzakeresini tek
lif ediyor. Bu teklifi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

[1] 299 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 300 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Siyasal bilgiler okulu kanununa ek kanun 
MADDE 1 — Siyasal bilgiler okulu hakkın

daki 10 haziran 1935 tarih ve 2777 sayılı kanuna 
bağlı (B) işaretli cetvele, bu kanuna bağlı cet
velde derece, unvan aded ve maaşları yazılı 
memuriyetler eklenmiştir:" 

CETVEL 
D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

6 Doçend 3 70 
10 Asistn 3 35 

BAŞKAN — Mütalea var mı?.. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maarif 
ve Finans bakanlıkları memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme 
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Finans ba
kanlığı, Maliye vekâleti olacak değil mi? 

BAŞKAN — Kelime tashihidir. Encümen 
muvafakat ediyor mu? 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM UNSAL (İs
parta) — Evet, 

BAŞKAN — Tashih ediyoruz. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden

ler . . . Etmeyenler . . . Kaunun kabul edilmiştir. 
11 •—• Ticaret mukavelesi ve modüs vivendi 

akdetmeyen Devletler ülkesinden Tilrkiyeye ya
pılacak idhalâta memnuiyetler veya tahdid veya 
takyıdler tatbikma dair olan 2967 sayılı kanuna 
müzeyyel kanun lâyihası ve İktısad, Gümrük ve 
inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/1051) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kazul edilmiştir. 

Encümen müstacelen müzakeresini teklif edi
yor. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

2294 numaralı kanunun meriyet müddetinin uza
tılması hakkındaki 2967 numaralı kanuna mü

zeyyel kanun 
MADDE 1 — Ticaret mukavelesi veya mo

düs vivendi akdetmeyen Devletler ülkelerinden 
Türkiyeye yapılacak idhalâta memnuiyetler ve
ya tahdidler veyahud takyidler tatbikma dair 

[1] 292 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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olan 1873 numaralı kanuna müzeyyel 2294 nu
maralı kanunun 5 nci maddesinde gösterilen ve 
8 mayıs 1936 tarihli ve 2967 numaralı kanunla 1 
temmuz 1938 tarihine kadar uzatılan müddet 
1 temmuz 1940 tarihine kadar temdid edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum, 

12 — TürJciyede açılacak beynelmilel panayır 
ve sergilerin vergi ve resimlerden muafiyetine 
dair olan kanunun 3 ncü maddesile 2442 sayılı 
kanuna eklenen (J) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası ve îktısad, Maliye, ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/1029) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Encümen müstacelen müzakeresini teklif edi
yor. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve ser
gilerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair 
olan 2761 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin değiş

tirilmesi hakkında kanun 
MADDE 1 — 3 - VI - 1935 tarihli ve 2761 

sayılı kanunun 3 ncü maddesile 24 - V - 1934 
tarih ve 2442 sayılı kanuna eklenen (J) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Beynelmilel panayırların ve sergilerin methal 
ve cebhesinde ve bu panayır ve sergiler içinde 
mal teşhir edilen ve satüan pavyonlarla panayır 
içinde kurulu her türlü eğlence ve oyun yerle
rinde tenviratta veya muharrik kuvvet olarak 
sarf edilen elektrikler (panayırların ve sergilerin 
açılmasından 15 gün evvel başlayıb kapanma
sından 15 gün sonraya kadar) istihlâk resmine 
tâbi değildir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

[1] 305 sayılı basmayazı zabtın sonundadır 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

13 — Yüksek Îktısad ve Ticaret mekteblerinin 
Maarif vekâletine devri hakkında kanun lâyihası 
ve îktısad, Maarif ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/1110) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Encümen müstacelen müzakeresini teklif edi
yor. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Yüksek îktısad ve Ticaret mekteblerinin Maarif 
vekâletine devrine dair kanun 

MADDE 1 — Istanbulda bulunan Yüksek 
iktisad ve ticaret mektebleri, orta ve lise kısım
ları da dahil olduğu halde Maarif vekâletine 
devredilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — îktısad vekâleti teşkilât ve va
zifelerine dair olan 2450 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelden, bu kanuna bağlı (1) saydı cet
velde derece, unvan, aded ve maaşları yazdı 
memuriyetler çıkarılarak 1452 saydı kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelin Maarif vekâleti kısmma 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ..* Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3- — Bu kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı ücretli vazifeler îktısad vekâleti 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 2450 sayılı ka
nuna bağlı cetvelden çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Üçüncü madde 
mucibince 2450 sayılı kanuna bağlı cetvelden 
çıkardan memuriyetler 1938 malî yılı muvaze-
nei umumiye kanununa bağlı (D) işaretli cet
velin îktısad vekâleti kısmından dahi çıkarılmış 
ve 1938 malî yılı muvazehei umumiye kanununa 
bağlı (D) cetvelinin Maarif vekâleti kısmma 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Muvakkat birinci maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 1938 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı Maarif ve 

[1] 296 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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îktısad vekaletleri bütçelerinin ilişik (3) saydı 
cetvelde yazılı tertibleri arasmda 107 170 liralık 
münakale yapılmıştır. 

BAŞKAN — Muvakkat ikinci maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 ağustos 1938 ta
rihinden itibaren meridir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun tatbikma Maliye, 
îktısad ve Maarif vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Gümrük tarife kanununa rey vermeyen var 
mı? Reye toplama muamelesi bitmiştir. 

Yüksek iktisad ve ticaret mekteblerinin Ma
arif vekâletine devri hakknıdaki lâyihaya rey 
vermeyen var mı? Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum : 
Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 

216 numarasında değişiklik yaplrmasma dair 

kânun lâyihasına (249) rey verilmiştir. Muame
le tamamdır. Kanun (249) reyle kabul edil
miştir. 

Yüksek iktisad ve ticaret mekteblerinin Ma
arif vekâletien devri hakkındaki kanuna (222) 
rey verilmiştir. Muamele tamamdır. Kanun (222) 
reyle kabul edilmiştir. 

Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve 
sergilerin vergi ve resimlerden muafiyetine da
ir olan kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanuna (215) rey verilmiştir. Mua
mele tamamdır. Kanun (215) reyle kabul edil
miştir. 

Ticaret mukavelesi ve modüs vivendi akdetme
yen devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak id-
halâta memnuiyetler veya tahdid veya takyid-
ler tatbikina dair olan kanuna müzeyyel ka
nuna (220) rey verilmiştir. Muamele tamamdır. 
Kanun (220) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka mad
de kalmamıştır. İşler çok olduğundan müsaade 
ederseniz yarm 14 te totplanalrm (Muvafık ses
leri). Yarm 14 te toplanmak üzere celseye niha
yet veriyorum. 

Kapanma saati : 19,5 

Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 216 numarasmda değişiklik yapılmasına dair 
kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
îzzet Akoıman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İ3mail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Eşref Demirel 

Aza ı adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 249 

Kabul edenler : 249 
Reddedenler : 0 

Müstenlcifler 0 
Reye iştirak etmeyenler : 144 

Münlıaller : 6 

[Kabul edenler] 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 

— 3f 

Nuri Göktepe 
Balıkesir 

Cemal Esıeiıer 
Dr. Hasan Vasıf Soın-
yürek 
Hacim Çarıklı 
ismail Hakkı Uzmıçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Halimi Selçuk 

*4 — 

Sabiha Gökçül 
Bayazıd 

ihsan Tav 
Bilecik 

Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail flakkr Uzmay 
Mitat Dağdemir 
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Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 
Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatioe özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Fuad Bulca 
îhsan Kurtkan 
îlyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbaktr 
Dr. İbrahim Tali ön
gören ^ 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 

Zülfü Tiğrel 
Edirne 

Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih. llter 
Hikmet Işık 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmeıı 
Gl. Pertev Demirhan 
Nafiz Dumiu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadrı Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 

Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Ali ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Anman 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Seracoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazim Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akoa 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Ömer Dine, 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâe. 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 

Manisa 
Kani Kara Osman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
- Dr. Hüseyin Avni Er

can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 
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Muş 

Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yal-
t ınm 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerce! 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
Memed Ali Kurtoğhı 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
İsmail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mit at Şükrü Bloda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 

Hayrettin Karan 
Örge Evren 

Bayazıd 
Fîalid Bayrak 
(I. A.) 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Fatin Güvendiren 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Fazri Nazmi örkün 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 

Çorum 
ismet Eker 
Münür Çağıl 

Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Ilürrem Ergim 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
1 Daniş Eyiboğlu 

Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Huriye öniz 

Edirne 
Faik Kaltaldaran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fııad Ağrah (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Şükrü Koçak 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Memed Şahin 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Tozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Raif Dinç 
Rifat Vardar 

îçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denil
men 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım înanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Memed Nazif Sirel 

[Reye iştirak etmeyenler] 
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Kastamonu 

Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif ilden 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 

Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen 
Nagid Uluğ 

Malatya 
İsmet înönü 
Mahmud Nadim Zabcı 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (î. Â.) 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Hikmet Bayur 
Refik înce 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal F-ısun 
Nuri Ural 

Mardin 
îrfan Ferid Alpaya 
(t A.) 

Muğla 
Şükrü Kaya (Bakan) 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 

Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil trdelp 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarean 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran (R. V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
İsmail Müştak Mayakor 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poray 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Sırrı Day 

TJrfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay (İzinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 

Yüksek Îktısad ve Ticaret mekteblerinin Maarif vekâletine devri hakkındaki ka
nuna verilen reylerin neticesi 

Afyon Karahisar 
Bere. Türker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
tzzet Akosman 
tzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

[Kanun kabul edilmiştir.] 
Aza adedi : 3ÇQ 

Reye iştirak edenler : 222 
Kabul edenler : 222 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 171 
Münhaller : 6 

[Kabul edenler] 
Amasya 

Esad Uras 
Ankara 

Eşref Demirel 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Altsoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Adnan Menderes 

Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som 
yürek 
Enver Adakan 
Memed Emir 
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Osman Niyazi Burcu 
Sabiha Gtökçül 

Bayana 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Hatiee özgener 
M. Abdülhalik Rend* 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Asnr Us 
Fuad Bulca 
Ilyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Bıza özenç 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 

Gl. Kiazım Sevüktekin 
Huriye Öniz 
llüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 

Elâzığ 
¥&zû Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya ÇiyUtepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet İşık 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Osman Işın 

Gaei Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 

İçel 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Hana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 

Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli Ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahıin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Mehmed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
Or. Gl. Ali Sâid Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 

Bediz Morovâ 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
Memed Somer 
Ömer Dinç 
Reeeb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüisnü Kitabcı 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
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Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Kuşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 
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Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Siird 
Hulki Aydın 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
ismail Hakkı Veral 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Faik öztrak 

Tokad 
Galib Pekel 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 

* 
Seniha Hızal 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Raif Dinç 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Amasya 

ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündü* 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Hatı Çırpan 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
örge Evren 
Rahmi Selçuk 

Bayaztd 
Halid Bayrak (I. Â.) 

Dr. Hüsamettin Kural 
Bilecik 

ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Ziya Gevher Etili 

Çankirt 
Fazıl Nazmi örkün 

Çoruh 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 
ihsan Kurtkan 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Ekeı 
Münir Çağıl 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Gl. Pertev Demirhan 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 

Hakkı Tank Us 
ismail Sabuncu 

Gümü§ane 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 

Hakkı Saydam 
İstanbul 

Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimeoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenoazn 
ibrahim Grantay 
Şerif ilden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 
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Îİeşid özsoy 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Cemal Tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naiın Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 
(R. V.) 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
İsmet İnönü 

Mahmud Nedim Zabcı 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (t. A.) 
Faik Kurtoğlu 
(Bakan) 
Kâzım Nami Duru 
Refik İnce 

Mara§ 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
İrfan Ferid Alpaya 
(î. A.) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Nuri Tuna 
Ş. Kaya (Bakan) 
Yunus Nadi 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 

İsmail Çam aş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yürüker 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran (R. V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
İsmail Müştak Mayakor 
Memet Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengir-
i;enk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Rasim Basara 
Şemsettin Günaltay 

Ziya Basara 
Tekirdağ 

Cemil Buladan 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Van 
İbrahim Arvas 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 

Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve sergilerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair 
olan kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 215 

Kabul edenler : 215 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 178 

Münhaller : 6 

[Kabul edenler] 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ankara 
Eşref Demirel 

Hatı Çırpan 
Mümtaz Qkmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Şakir Kınacı 
Antalya 

Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
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Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tevfik Arıcaıı 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
thsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşm 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Asım Us 
Fuad Bulca 
tlyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi*Berkman 

Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Turtan 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gi. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 

Edib Servet Tör 
İçel 

Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

îtmir 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl.,Muhittin Akyüz 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Srtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Cemal Tekin 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Uner 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Kara Osman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlv 
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Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 

Ordu 
Ali Canifo Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Memed Güneşdoğdu 

Afyon Karahimr 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
İzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamil Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Bahkesir 
Cemal Esener 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şık 
örge Evren 

Ruşeni Barkın 
Zühtti Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 

Sivas 
Mitat Şükrü Beleda 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Faik öztrak 

Rahmi Selçuk 
Bayazıd 

Halid Bayrak (I. A.) 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
İsmail Hakkı Uzmay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Caıutez (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Ziya Gevher Etili 

Çanktn 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgen«r 

Çoruh 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Mitat Aydın 
Seniha Hızal 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 

Van 
Hakkı Ungan 

Hasan Cavid I 
İhsan Kurtkan 

Çorum 
Dr, Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâmğ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih llter 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Yusuz Ziya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 

İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozğad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Dramaıı 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Raif Dinç 
Rifat Vardar 

Hakkı Tarık Us 
İsmail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı- Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

Utnir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Unsal 

[Reye iştirak etmeyenler] 
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Kars 

Puad Köprülü 
HÜBrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Şerif İlden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Ktr§ehir 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Ali Riza Türel 
Bediz Morova 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Tevfik Fikret Sılay 
(R. V.) 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
İsmet İnönü 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim özel (1. A.) 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Kâzım Nami Duru 
Refik İnce 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Edib Ergin 
İrfan Ferjd Alpaya 
(LA) 
Osman Dinçer 

Munla 
SıArü Kaya (Bakan) 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran (R. V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
Hulki Aydm 
İsmail Müştak Mayakor 
Memed Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedapn 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Stvas 
GL Akif öztekin Er-
demgil 

İsmail Memed UJur 
Necmettin Sadak 
Rasim Basara 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nftzraı Poroy 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boetepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş * 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Zonguldak 
Necati Güneri 
Rağıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
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Ticaret mukavelesi ve modüs vivendi akdetmiyen devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak 

idhalâta memnuiyetler veya tahdid veya takyidler tatbikına dair olan kanuna müzeyyel 
kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 
Aza adedi : 399 

Reye iştirak edenler : 220 
Kabul edenler : 220 

Reddedenler : Q 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 173 
Münhaller : 6 

Afyon Karahisar 
Berç Tfirker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Ankara 
Eşref Demirel 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
tsmail Hakkı Uzunear-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Sabiha Gökçtil 

Boyama 
thsan Tav 

[Kabul 
Bilecik 

Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 
Patin Güvendiren 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
il il mi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Hatice özgener 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Ilyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 

edenler] 
I Emin Aslan Tokad 

Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

j Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
I Ali Kılıç 

Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket Öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 

İçel 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Anman 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 
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İsparta 

ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 

Mehmed Seyfeli 
KooasU 

Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Kony 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 

Ali Rıza Türel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Uner 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpınaı 
Memed Somer 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Yaşar özey 

Hasan Resid Tankut 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

MujfU 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabeı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloglu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukart 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Sinob 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Vertl 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Faik öztrak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Qetinkaya (Bakan) 
Amasya 

Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 

Hatı Çırpan 
Kamâl Atatürk (H. C.) 
Muammer Eriş. 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen. 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 

Tahsin San 
Balıkesir 

Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 
Rahmi Selçuk 

Bayazıd 
Halid Bayrak (I. Â.) 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gtirer 
ismail Hakkı Uzmay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
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Atıf Akgüç 
Dr. Refik Gfiran 
M. Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
M. Abdülihallk Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Atıf Ttizün 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
thsan Kurtkan 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
ismet Eker 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 
Neeib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih Ht«f 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 

Hakkı Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

tçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kmldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
ibrahim Grantay 
Şerif ilden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Mtifid özdeş 

Kocaeli 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

Kemalettin Olpak 
Konya 

Bediz Morova 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
(R. V.) ı 

Kütahya 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
ismet inönü 
Mahmud Nedim Zabcı 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Kâzım Nami Duru 
Refik ince 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
İrfan Ferid Alpava 
(î. A.) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

J3amsun 
Memed Ali Yüyüker 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran (R. V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
Hulki Aydm 
ismail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
§enk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Rasim Basara 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Van 
ibrahim Arvas 

Zonguldak 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 

.*.. »>•*« 
T. ÎJ. M. M. Matbaası 



Ticaret mukavelesi ve Modüs vivendi akdetmeyen Devlet
ler ülkesinden Türkiyeye yapılacak idhalâta memnuiyetler 
veya tahdid veya takyidler tatbikına dair olan 2967 sayılı 
kanuna müzeyyel kanun lâyihası>e İktısad, Gümrük ve İn
hisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbatalar* (İ/I0§I) 

T. a 
Başvekâlet Î4-Y-1938 

jKararlar müdürlüğü _ 
Sayt : 6/2069 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Ticaret mukavelesi veya modüs vivendi akdetmeyen devletler ülkesinden yapılacak idhalâta mem

nuiyetler, tahdid veya takyidler tatbikine dair 1873 sayılı kanuna müzeyyel 2294 numaralı kanu
nun meriyet müddetinin uzatılmasına müteallik 2967 sayılı kanuna ek olarak Hariciye vekilliğince 
Hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 12 - V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

^Müstaceliyet kararı ile müzakeresine müsaadelerini dilerim. 
Başvekil vekili 

Ş. Kaya 

Esbabı mucibe mazbatası 

1931 senesinde başlayan iktisadî buhranı nazarı dikkate alan Hükümetin teklifi üzerine Bü
yük Millet Meclisi, Hükümetimizle ticaret mukavelenamesi akdetmemiş olan veya böyle bir mu
kavele akdi için müzakerelere, başlanması yolunda Cumhuriyet Hükümeti tarafından vaki teşeb
büsleri neticesiz bırakan ticaret mukavelenamesinin akdine intizaren modüs vivendi yapmaktan im
tina eden ecnebi Devletler ülkesinden memleketimize yapılacak idhalâtı tamamen veya kısmen 
menetmeye veya bu idhalâtın tahdidine yahud önceden Türk Hükümetinin müsaadesini istih
sal suretile kayid altında icrası usulünün ihdasına 1873 numaralı ve 22 temmuz 1931 tarihli 
bir kanunla Hükümete salâhiyet vermiştir. 

îktjsadî buhranın ağır bir şekil alması üzerine, Hükümetin, iktisadî ahval ve şeraitin icab 
ettirdiği seri tedbirleri almasına medar olmak üzere bu salâhiyetin tevsiine lüzum hâsıl olmuş 
ve memleket iktisadî ihtiyaçlarının göstereceği müstacel ahvalde meri tarifedeki gümrük resim
lerinde tadilât icrasını, mütekabiliyet şartile ticaret muahede ve mukavelelerile bu mukavelele
re merbut listelerde lüzumuna göre tadilât yapılmasını veya tamamen ilga ve ticaret muahede
lerine yeni liste de ilâvesini ve modüs vivendiierle listeler kabul ve istihsalim teminen mezkûr 
1878 «fomaralı kanuna zeylen 10 haziran 1933 tarihli ve 2294 numaralı kanun kabul ve neşredil
miştir.. 

îlerçîkalâde iktisadî mecburiyetlerden doğan bu takyidatrejiminin ilgasmı icab ettirecek derecede 
Devletler iktisadiyatında bir salâh'mevcud olmadığından 22 şubat 1936 tarihinde meriyetten 
kalkan 2294 numaralı kanunun meriyet müddetinin 1 temmuz 1938 tarihine kadar uzatılması 8 ma
yıs 1936 tarihli ve 2967 numaralı kanunla temin edilmişti. 

îktısadî ahvalin ücaatile vazolunan takyidatın kaldırılmasını icab ettirecek vaziyet henüz bu 
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gün de mevcud bulunmadığından 2294 numaralı kanunun 5 nei maddesinde gösterilen ve 2967 
numaralı kanunla 1 temmuz 1940 a kadar temdidi zarurî görülmüş olmakla keyfiyet yüksek tasvib 
ve takdirlerine arzoltttiur. 

İktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktısad encümeni 7 - Yi - 1938 
Esas No. 1/1051 

Karar No. 62 
Yüksek Reisliğe 

Ticaret anlaşması veya Modüs vivendi ak-
detmiyen Devletler ülkesinden yapılacak idha-
lâta memnuiyetler, tahdid veya' takyidler tatbi-

kına dair 1873 sayılı kanuna müzeyyel 2294 numa
ralı kanunun meriyet müddetinin uzatılmasına 
müteallik 2967 sayılı kanuna ek olarak Harici
ye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetinin 12 - V - 1938 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan ve encümenimi
ze havale buyurulan kanun lâyihası ve esbabı 
mucibesi üzerinde müzakere yapan encümeni
miz 1873 numaralı ve 22 temmuz 1931 tarihin
de meriyete giren ve 2294 sayılı ve 10 haziran 
1933 tarihli ve kezalik 2967 sayılı 8 mayıs 1936 
tarihli kanunlarla verilmiş olan salâhiyetin 
temdidi mahiyetinde olan işbu kanun lâyihası 

T. B. M. M. 
8. 1. M. Encümeni 

Esas No. 1/1051 
Karar No. 16 

Yüksek 

Ticaret mukavelesi veya modüs Vivendi ak
detmeyen Devletler ülkesinde yapılacak idha-
lâta memnuiyetler tahdid veya takyidler tat-
bikına dair 1873 sayılı kanuna müzeyyel 2294 
numaralı kanunun meriyet müddetinin uzatılma
sına müteallik 2967 sayılı kanuna ek olarak 
Hükümetçe tanzim edilen ve Başvekâletin 14 
mayıs 1938 tarih ve 6/2069 numaralı tezkeresile 

aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi mucibince Gümrük ve inhisarlar 

encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Kamutaya sunulur. 

iktısad En. Eeisi M. M. Na. 
izmir Niğde 

R. Köken Dr. R. FeridTalay 
Kâtib 
Niğde Afyon Gazi Anteb 

Dr. R. Ferid Talay ' Berç Türker B. Kaleli 
Ankara Konya Gümüşane 
A. Ulus B. Dikmen Edib T'ör 

izmir Kocaeli Eskişehir 
Benal Anman 1. Dıblan E. Sazak 

Samsun 
Ali TunaU 

10-VI-1938 

Büyük Meclise sunulan kanun lâyihası iktısad 
vekili ve Gümrük ve inhisarlar umum müdürü 
hazır bulundukları halde müzakere ve tedkik 
edildi: 

Encümenimiz Hükümetin mucib sebeblerini 
yerinde görmüş ve iktısad encümeninin noktai 
nazarına iştirak ederek kanun lâyihasını aynen 
kabul etmiştir: 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

Reisliğe 

( S. Sayısı : 292 ) 
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Havalesi mucibince Maliye encümenine veril

mek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

G. î. E.'Reisi c 
Çorum 

î. Eker 

M. M. 
istanbul 
8. Uraz 

Kâtib 
Balıkesir 

8. Gökçül 

Amasya 
N. Aktın 

Kütahya 
ö. Dinç 

Sinob 
H. Orucoğlu 

Aydın Konya 
N. Göktepe B. Morova 

Mardin Muğla 
A. Ştaman Dr. H. A. Ercan 

Yozgad Trabzon 
E. Pekel D. Eyiboğlu 

Maliye encümeni mazbatası 

T;B. M: M: 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/1051 
Karar No. 57 

15 -Yi - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Ticaret mukavelesi veya mödüs vivendi ak
detmeyen Devletler ülkesinden memleketimize ya
pılacak idhalâta, lüzum halinde memnuiy etler ve 
tahdidler tatbikına dair 1873 sayılı kanuna mü-
zeyyel 2294 numaralı kanunun meriyet müddeti
nin 1 temmuz 1938 tarihine kadar uzatılması hak
kındaki 2967 sayılı kanuna ek olmak üzere Ha
riciye vekâletince hazırlanıb 12 - V - 1938 tarih
li icra Vekilleri Heyeti kararına tevfikan Baş
vekâletin 14 - V - 1938 tarih ve 6/2069 numaralı 
ve acele işaretli tezkeresile Yüksek Reisliğe arze-
dilen kanun lâyihası Iktısad, Gümrük ve inhisar
lar encümenlerinin mazbatalarile birlikte Encü
menimize tevdi buyurulmakla Hariciye vekâleti 
mümesili hazır olduğu halde Encümenimizde 
okundu ve müzakere edildi. 

Hükümetin mucib sebeblerinde izah olunduğu 
üzere 2294 numaralı kanunla Hükümete verilmiş 
olan muvakkat salâhiyet, bunu icab ettiren şart
ların temadisi hasebile evvelce 1 temmuz 1938 ta
rihine kadar uzatılmış ve bu müddet dahi yakın
da bitecek ise de dünya iktisadî şartlarının bu 

gün dahi salâh bulmaması hasebile yukarıda ya
zılı muvakat salâhiyetin 1 temmuz 1940 tarihi
ne kadar tekrar uzatılımsı istenmekte ölub be
yan edilen sebeb Encümenimizce dahi varid gö
rüldüğünden lâyihanın aynen kabulüne ve şimdi
ki salâhiyetin 1 temmuz 1938 tarihinde hitam 
bulaeağma nazaran Hükümetin işbu salâhiyetten 
mahrum bırakmamak üzerede kanunun müstace-
len tedkik ve müzakeresinin taleb edilmesine ka

vrar verilmiştir. . 
Havalesi veçhile Bütçe encümenine verilmek 

üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Maliye E'. Reisi 
Bayazıd 

îhsan Tav 
Malatya 

M. Nedim Zabct 
Manisa 

Tahir Hitit 
istanbul 
Y. Yazıcı 

M. M. Na. Kâtib 
Yozgad Yozgad 

Emin Draman 
Bursa Tekirdağ 

Dr. G. Kahraman Fayik Öztrak 
Diyarbekir Aydm 
H. öniz A. Menders 

istanbul 
A. Bayur 

( S. Sayısı : 292 ) 



Bütçe encümeni mazbatası 

T.B;M.M. 
3üiğe mcümeni 

Mazbaja No. 197 
JEms No. 1/1051 

21-VI-m38 

Yüksek Reisliğe 

Ticaret mukavelesi veya modüs vevendi akdet -
miyen devletler ülkelerinden yapılacak idhalâ-
ta, memnuiyetler, tahdid veya takyidleri tatbi
kine dair olan 1873 sayılı kanuna müzeyyel 2294 
sayılı kanunun meriyet müddetinin uzatılma
sına müteallik 2967 sayılı kanuna ek olarak hazır-. 
lamb Başvekâletten 14 haziran 1938 tarih ve 
6/2069 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası, îktısad, Gümrük ve inhisarlar ve 
Maliye ençümenteri mazbatalarile birlikte Encü
menimize gerilmiş olmakla îktısad vekili hazır ol
duğa halde okundu ve kokuşuldu. 

Hükümet, bu lâyiha ile, ticaret mukavelesi ve
ya modüs vivendi aktetmeyen devletler ülkesinden 
Türkiyeye yapılacak ithalâta .memnuiyetler, tah
did veya takyidler tatbikine dair olajı 1873 sa
yılı kanuna müzeyyel 2294 sayılı kanun hükmü
nün 1 temmuz 1940 talihine kadar .temdidini 
istemektedir. 

Mezkûr kanun, memleket iktisadî ihtiyaçları
nın göstereceği müstacel lüzum üzerine icra Ve
killeri Heyetinin meri tarifedeki gümrük resim
lerinde tadilât icrasına salâhiyettar olduğuna ve 
Hükümetin mütekabiliyet şartile ticaret muahede 
ve mukavelelerile bu -mukavelelere merbut liste
lerde lüffatnuna göre tadilât icra veya -tamamen 
ilga ve ticaret muahedesine yeni liste de ilâvesine 
ve modüs vivendilerle yeni listeler kabul ve is
tihsaline mezun bulunduğu hükümleri ihtiva et
mekte oluh iktisadî buhranın ağır bir şşekil al
ması üzerine iktisadî ahval ve şeraitin icab et
tirdiği tedbirlerin seri bir surette alınabilmesine 

imkân vermek maksadile bu salâhiyetler Hükü
mete verilmiş bulunuyordu. 

Bidayeten verilen bu salâhiyet 22 şubat 193C 
tarihine kadar devam etmek üzere verilmiş olub 
bu salâhiyetlerin verilmesini icab ettiren ahvalin 
devam eylemekte olması sebebile 2967 gftyılj ka
nunla bu müddet 1 temmuz 1938 tarihine kadar 
uzatılmıştır. . ' 

Fevkalâde iktisadî mecburiyetlerden doğan bu 
takyidat rejiminin %asBiı &sab rettiıseeeJfs; dere
cede devletler iktisadiyatında henüz bir salâh 
mevcud olmadığından Encümenimiz dabıi -yapılan 
müzakere neticesinde diğer encümenlerin noktai 
nazarına iştirak ederek istenilen bu yeni :temdi-
din yerinde olduğuna »karar vermiş *?e layihayı 
aynen kabul/eylemiştir. 

'. Müstacelen müzakere edilmek dileğile umuw 
Heyetin tasvibine «konulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

İReisV. M. M. m. 
İsparta Trabzon İstanbul 

Mükerrem Unsal B.Mtmtdmk HF.Öy.men 
Çorum Diyarbakır Gaziimteb 

E.M.Akgdl M. Mekit A. M. Ayerâem 
Kayseri Malatya , Manisa 

F. Baysal • M.öktr T.Tmkoffhı 
Maraş Mardin1 Muş 

A. Tiridoğlu M. Erim Ş. Çiloğlu, 
Muş Ordu .Seyhan 

Ş. Ataman E. Yalman N. Mideniz 
Sivas Tokad Trabzon 

E. Çiner S. Genca Sırrı Day 

(S. Bayıar:-282) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2294 numaralı kanunun meriyet müddetinin uza
tılması hakkındaki 2967 numaralı kanuna müzey-

yel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ticaret mukavelesi veya mo-
düs vivendi akdetmeyen Devletler ülkelerinden 
Türkiyeye yapılacak idhalâta memnuiyetler ve
ya tahdidler veyahud takyidler tatbikma dair 
olan 1873 numaralı kanuna müzeyyel 2294 nu
maralı kannun 5 nci maddesinde gösterilen ve 
8 mayıs 1936 tarihli ve 2967 numaralı kanunla 1 
temmuz 1938 tarihine kadar uzatılan müddet 
1 temmuz 1940 tarihine kadar temdid edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13 - V -1938 
Bş. V. V. 
Ş. Kaya 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
S. Arıkan 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. I. V. 
Bana Tarkan 

M M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağralı 
îk. V. 
Ş. Kesebir 

Zr. V. 
F. Kurdoğlu 

( â. Sayısı: 2ö2 }' 





S. Sayısı: 296 
Yüksek iktisad ve ticaret mekteblerinin Maarif vekâletine 

devri hakkında kanun lâyihası ve İktisad. Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (l/l NO) 

T. C. 
Başvekâlet 11 - VI - 1938 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/2512 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yüksek îktısad ve Ticaret mekteblerinin Maarif vekâletine devri hakkında Maliye vekilliğince ha
zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 9 - VI - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Yüksek îktisad ve Ticaret mektebinin Maarif vekâletine devrine dair kanun lâyihasının esbabı 
mucibesi 

Ticaret mektebleri halen birisi Maarif vekâletine ve diğeri Iktıstd vekâletine bağlı olarak iki 
silsile teşkil etmektedir: Orta ticaret mektebleri ile ticaret liseleri namı altında memlekeimizin bir 
çok yerinde mevcud olan mektebler Maarif vekâleti tarafından idare edilmekte, ve îstanbulda, 
orta lise ve yüksek kısımlarını ihtiva eden (Yüksek İktisad ve Ticaret mektebi) de İktisad vekâ
letine bağlı bulunmaktadır. 

Diğer taraftan son zamanlarda İstanbul Üniversitesine bir İktisad Fakültesi ilâve edildiğinden, 
ticarî ve iktisadî sahadaki yüksek tahsil de biribirinden ayrı iki müessese ve idare arasmda inki-
sam etmiştir. 

Bu ayrılık sadece idarî olmayıp, tedrisatın genişliği, mevzuu ve usulleri bakımından da, 
bu iki zümre mekteb arasında farklar mevcuddur. Bu ayrılıklardan doğan mahzurların izalesi, ve 
mevzu ve gayeleri ayni olan bu mekteblerde teşkilât, tedrisat ve usul vahdetinin temini için bu 
iki zümre mektebin bir elde birleştirilmesi ihtiyacı hissolunmuştur. Ticarî tedrisatın büyük bir 
kısmını idare etmekte olması itibarile, bu birliğin Maarif vekâleti çerçevesi dahilinde tahakkuk 
ettirilmesi muvafık görülmüş ve bu maksadlarla İstanbul Yüksek İktisad ve Ticaret mektebinin 
Maarif vekâletine devrine dair bir kanun lâyihası hazırlanarak takdim kılınmıştır. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddelerinde mektebin, İktisad vekâleti teşkilâtına dahil olan kad-
rolarile birlikte bir haziran 1938 den itibaren Maarif vekâletine devredileceği ifade olunmaktadır. 

Üçüncü maddede İktisad vekâleti bütçesinin muhtelif fasıllarına adı geçen mekteb için mev
zu tahsisatın Maarif vekâleti bütçesinin ilgili fasıllarına nakline dair hükümleri ihtiva etmek
tedir. 
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îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 
Esas No. 1/1110 

Karar No. 69 

15 -Yi - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek îktısad ve Ticaret mekteblerinin Maa
rif vekâletine devri hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 9-VI-1938 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması
na karar verilen kanunn lâyihası Encümenimize 
havale edilmekle Maarif ve îktısad vekilleri hazır 
olduğu halde tedkik ve müzakere olundu : 

Memleketimizde mevcud bütün mektebi erin 
Maarif vekâletine bağlanması esasen ana prensib-
lerimiz iktizasından olduğundan mevcud ticaret 
mekteblerinden bir kısmının Maarif vekâletine ve 
bir kısmının da îktısad vekâletine bağlı kalması 
Hükümetçe bu prensibe aykırı görülmüş ve bu 
gün îktısad vekâletine bağlı olan Yüksek îktısad 
ve Ticaret mekteblerinin de diğerleri gibi Ma
arif vekâletine bağlanarak bir elden idaresi, ted
risatın intizamı ve verimi itibarile maarif siyase
timize daha uygun görülmüştür, keyfiyeti ted-

kik ve mütalea eden Encümenimiz de Hükümetin 
dermeyan ettiği bu mucib sebebleri yerinde gö
rerek kanun lâyihasını aynen kabule karar ver
miştir. 

Havalesi mucibince Maarif ve Bütçe encümen
lerine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. 

M. M. 
Giresun 

/ . Sabuncu 
Gazi Anteb 
B. Kaleli 
Samsun 

Ali Tunalı 
Aydın 

N. Topçocğlu 
Çanakkale 
M. Bengisu 

îktısad E. Reisi 
îzmir 

R. Köken 
Afyon K. 

Berç Türker 
îzmir 

Benal Anman 
Maraş 

K. Kusun 
Eskişehir 

Emin Sazak 

Kâtib 
Niğde 

Dr. R. Ferid Talay 
Konya 

II. Dikmen 
Kocaeli 

/ . Diblan 
Zonguldak 

II. Karabacak 

Maarif encümeni mazbatası 

T; BJ M. M. 
Maarifi encümeni 
Esas No. 1/1110 

Karar No. 16 
Yüksek Reisliğe 

15 - VI - 1938 

Yüksek Ticaret ve îktısad mmekteblerinin 
Maarif vekâletine devri hakkında Maliye vekil
liğince hazırlanıb Başvekâletin 6/2512 sayılı ve 
11 - VI - 1938 tarihli tezkeresile gönderilen ka
nun lâyihası Maarif vekâleti müsteşarı Rıdvan 
Nafiz ve Teknik tedrisat umum müdürü Rütşü 
hazır oldukları halde Encümenimizde tedkik 
edildi : . 

Hükümetin ve îktısad encümeninin mucib se-
beblerinde zikredildiği gibi mekteblerin Maarif 
vekâleti idaresi altında birleştirilmesi tedrisatın 
vahdeti noktasından arzuya değer görüldüğünden 

lâyiha aynen kabul edilmiş ve müstacelen müza
keresi dileğile Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Maarif E. R. N. 
Afyon K. 

II. Çerçel 

Ankara 
Aka Gündüz 

Giresun 

M. M. 
Afyon K. 

H. Çerçel 

Antalya 
T. Örs 
Giresun 

Sadri Maksudi Arsal H. Tank Us 
Konya 

Şevket Dağ 
Trabzon 

H. Ülkümen 

Kâtib 
Trabzon 

Seniha Hızal 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge 

Giresun 
Talât Onay 

( S. Sayısı : 296 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 196 
Esas No. 1/1110 

22 -VI -193» 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek Iktısad ve Ticaret mektebinin Maarif 
vekâletine devri hakkında olub, Başvekâletin 
11 haziran 1938 tarih ve 6/2512 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası, Iktısad 
ve Maarif encümenleri mazbatalarile birlikte 
Encümenimize verilmiş olmakla Maarif vekili ha
zır olduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Orta Ticaret mektebkrile ticaret liseleri na
mı altında memleketimizin bir çok yerlerinde mev-
cud olan mektebler Maarif vekâleti tarafından 
idare edildiği halde tstanbulda orta, lise ve 
yüksek kısımları ihtiva eden Yüksek îktısad ve 
Ticaret mektebi de îktısad vekâletine bağlı bu
lunmaktadır. 

Bu mektebleri ayrı, ayrı iki vekâlete bağlı 
kalmaktan kurtararak hem idarî ve hem de ted
risat mevzuu ve usullerinin bir elde toplanma
sından doğacak faydaları temin maksadilc îk
tısad vekâletine bağlı olan bu mektebin Maarif 
vekâletine devri düşünülmüş ve bunun için mez
kûr lâyihanın sevkedildiği anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Encümenimiz 

dahi îktısad ve Maarif encümenlerinin noktai na
zarlarına iştirak ederek lâyihanın esas itibarile 
kabulüne karar vermiş ve bu devrin icab eyle
diği hükümleri ihtiva eden lâyihanın maddeleri 
tertibe aid bazı değişikliklerle kabul olunmuştur. 

Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umu
mî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Reis V. 
İsparta 

Mükerr-e-m Unsal 
Çorum 

E. S. Akgöl 
Malatya 
M. öker 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Muş 
Ş. Ataman 

Tokad 
S. Genca 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Kayseri 
F. Baysal 
Malatya 

0. Taner 
Mardin 

R. Erten 
Ordu 

H. Yalman 
Trabzon 
Sırrı Day 

Kâ. 
İstanbul 
F. Öymen 
Kırşehir 
M. S ey f eli 

Manisa 
T. Türkoğlu 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

Sivas 
R. Çiner 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Yüksek Iktısad ve Ticaret mekteblerinin Maarif 
vekâletine devrine dair kanun lâyihası 

HADDE 1 — Yüksek îktısad ve Ticaret mek
tebi, orta ve lise kısımları da dahil olduğu hal
de Maarif vekâletine devir ve rabtedilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı mak-
sadla, îktısad vekâleti teşkilât ve vazifelerine 
dair olan 2450 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı 
cetvelden ilişik 1 numaralı cetvelde yazılı me
muriyetler tenzil edilerek Maarif vekâleti teşki
lâtına ilâve olunmuştur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRİŞl 

MADDE 1 — îstanbulda bulunan Yüksek 
iktısad ve ticaret mektebi, orta ve lise kısımla
rı da dahil olduğu halde Maarif vekâletine dev
redilmiştir. 

MADDE 2 — îktısad vekâleti teşkilât ve va
zifelerine dair olan 2450 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelden, hu kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde derece, unvan, aded ve maaşları yazdı 
memuriyetler çıkarılarak 1452 sayılı kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelin Maarif vekâleti kısmma 
eklenmiştir. 

( S. Sayısı : 296 ) 
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MADDE 3 — Bu kanuna bağlı, 2 sayılı cet

velde yazılı ücretli vazifeler Îktısad vekâleti 
teşkilat ve vazifelerine dair olan 2450 sayılı ka
nuna bağlı cetvelden ve 1938 malî yılı muvaze-
nei umumiye kanununa bağlı D işaretli cetve
lin Îktısad vekâleti kısmından çıkarılmış ve 
1938 mâlî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı D cetvelinin Maarif vekâleti kısmmâ ek
lenmiştir. 

Bş.Y. 
C. Bayar 
Da. V. 

Mf. V. 

S. î. M, V. 
Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. I. V. 
Bana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağrah 

Ik. V. 
Ş. Kesebir 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

MADDE 4 — 1938 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı Maarif ve Îktısad vekâlet
leri bütgelerinin ilişik 3 sayüı cetvelde yazılı 
tertibleri arasmda 107 170 liralık münakale 
yapılmıştır, 

MADDE 5 — Bu kanunun tatbikma Maliye, 
îktısad ve Maarif vekilleri memurdur. 

MADDE 6 — Bu kanun 1 ağustos 1938 ta
rihinden itibaren meridir. 

10-VI-1938 

MADDE 3 — Bu kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı ücretli vazifeler îktısad vekâleti 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 2450 sayılı ka
nuna bağlı cetvelden çıkarılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Üçüncü mad
de mucibince 2450 sayılı kanuna bağlı cetvelden 
çıkarılan memuriyetler 1938 malî yılı muvaze
nei umumiye kanununa bağli (D) işaretli cet
velin Îktısad vekâleti kısmından dahi çıkarılmış 
ve 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı (D) cetvelinin Maarif vekâleti kısmına ek
lenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Hükümetin 4 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 4 — 5 nci madde aynen 

MADDE 5 — 6 nci madde aynen 

( S. Sayısı : 296 ). 



Derece Memuriyetin nevi 

, _ 5 - . 
Hükümetin teklifine bağU cetveller 

1 numaralı cetvel 

Vilâyet memurları Ticaret mek-
tebleri 

Aded Maaş Derece Memuriyetin nevi 

6 Müdür 
9 Muavin 

14 Kâtib 
12 Baş muid 
14 Muid 
11 Kimyahane asistanı 

Aded Maaş 

1 
1 
2 
1 
4 
1 

70 
40 
20 
25 
20 
30 

6" 
7 
9 

11 
12 

Muallim 
> 
» 
» 
» 

70 
55 

6 
5 

30 40 
5 30 

20 25 

2 numaralı cetvel 

Ticaret mektebleri 

Memuriyetin nevi 

Muallim 

Kütüpane memuru 
Kaloriferci 
Hademe 

Aded Ücret 

2 
6 
4 
1 
1 

12 

120 
80 
60 
75 
40 
30 

[3] NUMARALI CETVEL 

F. M. Muhassasatın nevi 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

MAARİF VEKÂLETİ 

632 1 Memurlar maaşı 

635 Vilâyetler müstahdemleri ücretleri 

682 1 Umumî muvazeneye dahil bilûmum meslek, ticaret, kız enstitüleri 
ve bölge sanat okulları, dershane, yatakhane, mutfak, hastane ve 
sair tesisatı, mefruşat, demirbaş ve ders aletleri, nakil vasıtaları 
mubayaası ve tamir masrafı, meslek kitabları telif, tercüme ve tabı 
masrafı, mütemadi tamir masrafı, elektrik, havagazı ve su tesisatı 
Ankarada açılacak meslek mektebleri sergilerinin bilûumum mas
rafları 

80 820 

14 350 

3 500 

(S . Sayısı : 296 ) 
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Tenzil edilen Zammedilen 

Muhassasatm nevi Lira Lira 

İstimlâk ve mubaya 3 500 

Fasıl yekûnu 7 000 

Meslek ve ticaret kursları ve akşam okulları öğretmen ve idare 
masrafları ücreti 5 000 

ÎKTISAD VEKÂLETİ 

Memurlar maaşı 80 820 

Daimî müstahdem 14 350 

Ticaret mektebleri umumî masrafları ve kamp masrafları 12 000 

YEKÛN" 107 170 107 170 

»&<< 

(& âajft&ı : 206?) 



S. Sayısı: 297 
Avukatlık kânunu lâyihası ve Adliye encümeni 

mazbatası (1/962) 

T. C. 
Başvekâlet 7 - III -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/823 

Büyük Millet Meclisi-Yüksek Reisliğine 
Adliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri heyetinin 19 - I - 1938 tarihli toplantısında Yük

sek Meclise arzı kararlaştırılan Avukatlık kanunu lâyihası esbabı unucibesile birlikte sunulmuştur. 
Başvekil 
V. Bayar 

Avukatlık kanunu lâyihası esbabı mucibe mazbatası 

Cumhuriyet adliyesinin devamlı inkişafını temine yarayan vasıta ve tedbirlerden hâkim ve 
mahkemeye karşı olan itimadm sarsılmaz bir halde yerleşmesi, adaletin sürat ve sadelikle temini, 
kanunların tam olarak tatbiki, bu yoldaki mesainin mülhem bulunduğu belli bşlı esasları teşkil 
eder. Avukatm adlî teşkilâttaki rolü bu esasların her birile yakından alâkadardır. Hâkim ve 
müvekkil, bütün hakikatleri onun ağzından dinler; vatandaşların memleket adaleti hakkındaki 
fikir ve kanaatleri onun elile yuğrulur. Doğruluk ve nezaheti rehber edinmemiş bir avukatın 
mahkeme hakkındaki şüpheli bir sözü davacı üzerinde derin izler bırakır. Bu suretle ilmin, doğ
ruluğun ; istiklâl ve şerefin timsali olan bir hâkimler kütlesi bile taaruzdan masun kalamaz. Böy
le bir halin adliyeye ve memlekete vereceği zarar ve her türlü tahminin fevkindedir. Çünkü hal
kın itimad ve'tasvibine dayanan demokratik idarelerde, adaleti tesis ve tevzi sistemini âmmeyi 
her bakımidan tatmin edecek bir seviyede olması şarttır. Adaletin saf ve lekesiz olarak idamesi 
de hiç, şüphesizdir ki, Cumhuriyeti payidar edecek esaslardan biridir. Bundan başka kanunla

rın tam olarak tatbikinde avukatların müessir bir rolü vardır. Filvaki sosyal hayatımıza yeni 
bir nizam veren mevzuatın üstün esasları geniş kültürlü şahıslara ihtiyaç gösterecek mahiyette
dir. Bu itibarla avukatın mevcudiyeti, bilgi ve doğruluk hususunda teminat arzetmekle kalma
yarak adliyenin müdahalesini icab ettiren halleri de tahdid eder. Davacı ile yapacağı istişare mes-
nedsiz iddiaların bertaraf edilmesine, içtinabı imkânsız olmayan ihtilâflarda bir uzlaşma zemini 
bulunmasına yarar. Bu takdirde hâkim ve avukat müşterek bir vazife ifasını, hakkm taharrisini 
deruhde etmiş olur. Aksi halde usul kanunlarının zarurî olan teminatı. taraflar elinde dâvayı 
uzatmaya yarayan bir vesile haline girer. Salâhiyetlerini hakka hizmet yolunda kullanan ve 
hâkim huzurunda yalnız kanun ve vicdanm sesini yükselten avukat kuvvei kazaiyeyi vazifesine 
isal eden makinenin en kudretli çarklarından biridir. 

Bu itibarladır ki, memleket adliyesinde hakkı hak olduğu için izhar eden faziletli bir hâ
kimler kütlesine ne derece ihtiyaç varsa hâkimin faaliyetini tenvir eden ve yalnız bilgi ve doğru
luğu kendine rehber tanıyan bir avukatlar topluluğuna da o mertebe lüzum vardır, işte bu mü
lâhazalar avukatlık meslekinin ehemmiyetle nazara alınmasını icab ettirmiş, baştan başa yeni esas
lar dairesinde tanzim kılman avukatlık kanunu lâyihası adlî ıslahatta yeni bir merhaleye eriş
meği hedef tutmuştur. 



Heyeti umumiyesi itibarile kendi ihtiyaçlarımızdan mülhem, bulunan lâyihanın tanziminde diğer 
devletlerin bu husustaki mevzuatı göz önünde bulundurulmuş ve bu maksadla Almanya, Avusturya, 
Belçika, Fransa, italya, İngiltere, Birleşik Amerika, Romanya, Yugoslavya ve Bulgaristan kanun, 
nizamname ye taamülleri mukayeseli bir surette tetkikten geçirilmiştir. Bu muhtelif devletlerin bir 
kısmı iklimlerinin, bir kısmı tarihlerinin, bazıları ırkî seciyelerinin diğerleri de Hükümet rejimleri
nin tesiri altında ve müşterek bir gaye uğrunda nasıl varlık gösterdiklerini, avukatlık meslekini nasıl 
teşkilâtlandırıb idare ettiklerini bilib öğrenmek püyük faydalar temin etmiştir. Burada her şeyden 
önce göze çarpan hâdise birbirine en uzak milletlerin ve biri diğerine hiç benzemeyen ırkların adlî 
sistemlerindeki hayrete şayan, müşabehettir. 

Avukatlık meslekinin mahiyeti bu tetkikin ilk merhalesini teşkil eder. Avukatlığa aid vazifeler 
bir kül halinde derpiş edildiği takdirde dört muhtelif sistemin mevcudiyeti görülür. Bunlardan birin

cisi - tabir caiz ise - en liberal olanı avukatlığa aid hak ve vazifelerin hiç bir kay i d ve şarta bağlı ol
maksızın herkes tarafından ifa edilebilmesine -cevaz veren sistemdir. Tarihin bu hususta kaydettiği 
tecrübeler acı neticeler vermiş, tesisinden kısa bir müddet sonra bu esastan rücu zarureti hâsıl ol
muştur. Fransada avukatlara ve onların meslekî teşekküllerine byük bir itimatsızlık gösteren ihti
lâl mevzuatı avukatlık meslek ve unvanını ayni zamanda ilga eylemişti. Bu vaziyette, Fransız 
mahkemelerini tam bir anarşi içinde istilâ eden iş adamları adaleti adetâ satılık bir meta haline 
getirmişlerdir. 1917 de Bolşevik ihtilâlinin ilk hareketi de Burjuvazi ve irticaın bir ocağı addedilen 
eski Rus barosunu ortadan kaldırmak oldu. Ancak bu rejim bir seneden fazla sürmedi. İhtisas
laşma ihtiyacı derhal kendini gösterdi. Bir sene sonra ( 30 teşrinievvel 1918 tarihli kararname ) 
müdafiler hâkimler gibi Devletin aylıklı memuru vaziyetine geçtiler. Bu sistem şimdiki halde hiç 
bir yerde cari değildir. 

Avukatlığın bir mesleki mehsus halinde tanzimine saik olan sebebler artık herkesçe bilinen şeyler
dir. Modern mevzuatın girift vaziyeti hâkimle iş sahibi arasında meslekî kültür ve melekeye sahib 
bir mutavassıt sınıfa ihtiyaç gösterecek mahiyettedir. Bu, ayni zamanda bir de ihtiyat tedbiridir. 
Çünkü hak sahihlerinin veya kendilerini haklı sayanların yerli yersiz ihtirasları adalet umurunda 
menhus bir tesir icra eder. Meslekî malûmatı olmayan ve kendi kendisini müdafaada maruz kaldığı 
tehlikeden bihaber bulunan bir kimsenin fikrindeki karışıklığa dalinin şaşırması inzimam eder. Mahir 
bir hasım: böyle bir acemiye karşı çok üstün bir vaziyette bulunur. Kaldıki tarafların muvazenele
rini kaybederek karşılıklı kin ve husumetlerine serbest bir cereyan vermeleri mahkemeyi lüzumsuz 
yere işgal etmiş ve davayı girift bir hale koymuş olur. Bundan başka taraflar arasında bilgi ve ehli
yet bakımından müsavat temini avukatın vücudunu zarurî kılar. Bu suretle ferdi erin kanun muva
cehesindeki müsavatı îiliyat sahasında en geniş mikyasta tecelli etmiş olur. Nihayet hâkim işi orta
ya koyanın noksan evrak ve vesika ibraz' etmiyeceği veya bilerek hilafı hakikat iddialarda bulunmaya
cağı hakkmda tam bir itim ad sahibi olmalıdır. Görülüyor ki avukatların faydalı bir vazife görmeleri 
geniş bir kültüre sahib olmalarına, seciye ve doğruhıklarile herkese tam bir itimad telkin etmiş bulun
malarına bağlıdır. Avukatlığın bizdeki menşei hiç te öğünülecek bir halde değildir. O zamanlar bu 
çeşid vazifeleri kendilerine meslek edinenlere ağır hitablar reva görülmüş, meslekin en vahim suçu 
(kendilerine alem olmuştu. Avukatlık mesleki üzerinde dolaşan bu ağır ithamlar halâ zihinlerden ta-
mamile silinmiş değildir. Bu itibarla yeni lâyihanın hedef tuttuğu merhaleye erişmek Türk avukatla
rının geçireceği çetin fakat o nisbette şerefli bir imtihan olacaktır. 

Avukatlığın bir Devlet memuriyeti haline ifrağı ve avukatların vazifelerini hâkimler gibi maaş 
mukabilinde görmeleri muhtelif yerlerde tecrübe edilmiş bir sistemdir. Baronun yaptığı suiistimaller 
Prusya Kralı İkinci Frediriği avukatlar meslekinin ilgasına sevketmişti. Bir kararname ücretli avukat 
istihdamını menetmiş bunun yerine maaş mukabilinde vazife gören ve taraflara meccanen hizmet et
mekle mükellef bulunan kanunî müşavirler ikame eylemişti. Kralın bu memurları vazifeleri devam 
ettikçe mafevklerine bir asker disiplinile bağlı bulunuyorlardı. Ayni tarihlerde avukatlar İspanyada 
Kral, Avusturyada İmparator tarafından tayin edilirdi. Birinci Nikola «ben Çar oldukça Rusyada avu
kata ihtiyaç olmayacaktır» diyordu. Sovyet Rusya 30 teşrinievvel 1914 tarihinde avukatlığın tama-
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men serbest olarak icrası sisteminden, onun, tam zıddı olan Devletin aylıklı memuru sistemine gel
mişti. Bu usulün esas gayesi hiç şüphesiz avukatların davayı uzatmaktaki menfaatlerini kaldırmak, 
her türlü tavik ve tehir yollarını kapamaktı. Fakat bu maksad hiç bir yerde filen tahakkuk edemedi. 
Hükümetten aylık alan bir avukat, tarafların seçmiş olduğu avukatın gösterdiği gayret ve meharet-
le çalışamıyordu; ve bilhassa, davacı, işini muayyen bir avukata tevdi mecburiyetinde kaldığından, 
kendisinin itimadını kazanmış her hangi bir şahsa müracaat imkânını bulamıyordu. Bu usul, en son 
tatbik edildiği Sovyet Rusyada, geniş suiistimallere yol açtı; müdafilerin büyük ekseriyeti irtikâb ve 
ihtilastan maznun olarak mahkemeye sevkedildiler.Bunlardan bir kısmı idam diğerleri hapis cezasına 
mahkûm oldular. Bunun üzerine bu sistem 1920 senesinde ilga edilerek adliyede müdafaa vazifesi 
meslek, kültür veyahud şahsî vasıfları bu vazifeyi icraya müsaid olanlar tarafından ifa edilen bir am
me hizmeti haline ifrağ edildi. Bu suretle avukatlık vazifeleri mahiyet ve icabının memurlukla telif 
kabul etmediği bir defa daha teeyyüd etmiş oldu. 

Avukatlığın tam manasile bir serbest meslek halinde tanzimi, gerek meslek münfesihlerinin ve ge
rek meslekî teşekküllerin muayyen haller haricinde adlî otoritenin devamlı murakabesinden azade tu
tulmasını veya bu murakabenin asgarî hadde indirilmesini icab ettirir. Bu usul, adlî teşkilâtımızın 
dayandığı esas prensibi ere uygun düşmez. Kaldıki «Her baro lâvhasına hâkimdir» düsturu artık ön
ceden bu sistemi kabul etmiş olan yerlerde bile mahalli tatbik bulunmamaktadır. 

Projenin takib ettiği sistemde avukatlığın mümeyyiz vasfı bir âmme hizmetinin ifası maksadile 
tesis edilmiş olmasıdır ki, o da, adaletin tedviridir. Meslekî kaidelerin esası, işte hep bu ted
viri adalet icablarma dayanır. Avukatların şahsî menfaatleri bu kaidelerin teşekkül etmesine 
tamamile yabancıdır. Müvekkilin şahsî menfaati de meslekî vazifelerin hududunu çizmez. Çünkü 
hasım olan tarafların ayni derecede himayeye lâyik menfaatleri vardır-. Bu bakımdan lâyiha 
avukatlığı âmme hizmeti mahiyetinde bir meslek addetmiş vee avukatların bilgi ve tecrübeleri
nin adalet hizmetine tahsisini mesleke gaye olarak göstermiştir. Bir yandan müdafaa vazifelerinin 
hakkile ifasına, öte yandan tarafların menfaat, haysiyet ve talilerini ellerinde tutanların ilmî 
ve ahlâkî vasıflarına verilen ehemmiyet projedeki sistemin belkemiğini teşkil eder. Bu esastan 
mülhem olarak tanzim kılınan lâyiha ilk önce istanbul barosu mecmuasında neşredilmiş, bir müd
det sonra Ankarada baro mümessillerinden müteşekkil bir kongrenin tetkikine arzolunmuştu. Kon
greye iştirak eden baro mümessillerile Adliye vekâleti arasında lâyihanın ana prensibleri bakı
mından esaslı bir ihtilâf kaydedilmemiştir. Altı maddenin tadili hakkında yapılan bazı teklifler 
lâyihanın umumî sistemine halel vermeyecek mahiyettedir. Bu tekliflerin birincisi avukatlığa mâni 
teşkil eden ceza mahkûmiyetlerine mütedairdir. Kongrede cereyan eden müzakere sonunda « şeref 
ve haysiyeti muhil bir suçtan veya aşağı haddi bir, yukarı haddi beş seneden az olmayan hapis ce
zasını müstelzim bir cürümden dolayı mahkûm olanlar » fıkrası yerine « şeref ve haysiyeti muhil 
bir suçtan veya aşağı haddi bir seneden, yukarı haddi beş seneden fazla hapis veya ağır hapis 
cezasını müstelzim bir cürümden dolayı mahkûm olanlar stajyer veya avukat olmaktan' memnu
durlar. Şu kadar ki gayri kastî cürümlerden veya cezayı hafifleten sebeblerin vücudile birlikte 
kasdî cürümlerden birile mahkûm olanların bu mahkûmiyetinin stajiyer veya avukat olmaya mâ
ni olub olmadığına disiplin meclisi tarafından karar verilir» fıkrası ikame edilmiştir. Burada
ki en esaslı fark kasdî olmayan cürümlerle cezayı hafifleten sebeblerin mevcudiyeti halinde disib-
lin meclisine verilmiş olan takdir hakkıdır. Mesleke nihayet veren hallerde avukatlar için hâ
kimlerden farklı bir mahkûmiyet mikdarının esas tutulması avukatların daimî bir mücadele ha
linde bulunmaları ve bu yüzden diğer mesleklerde olmayan tehlikelerle yanyana yaşamaların
dan mütevelliddir. Bittabi şeref ve haysiyeti muhil suçlarda böyle bir tefrik yapılmasına mahal 
yoktur. 

2 — Avukatlıkla içtimai caiz olan vazife ve meşgaleler arasına hakemlik, likidatörlük, ka
za mercilerinin veya adlî bir dairenin verdiği her hangi bir vazife ve hizmet, anonim ve koo
peratif şirketleri, meclisi idare azalıkları ve murakıblığı ve hayır ve ilim müesseseleri reis ve 
azalıkları da kongre tarafından ilâve edilmiştir. 

3 — Kötü düşünce ile yapılan temyiz taleblerine mâni olmak maksadile vazedilmiş olan hü* 
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kümler yerine aşağıdaki maddelerin ikamesi kezalik bu kongre sırasında kararlaştırılan husus
lardandır. 

Madde : 45 - Temyiz mahkemesinde baroda kayidli olan her avukatın bir fişi bulunur. Dava
yı temyiz eden avukatın bu fişine hukuk usulü muhakemeleri kanununun 444 neü maddesinin 
tatbik edildiği hallerde ceza işareti konulur. 

Bu hüküm tashihi karar taleblerinde de caridir. 
Temyiz mahkemesi birinci ve ikinci reisleri bu fişlere esas olacak malûmatı hazırlamakla' 

mükelleftir. 
Madde : 64 - Kötü düşünce ile temyiz yapan avukat hakkında Temyiz mahkemesi hukuk usu

lü muhakemeleri kanununun 444 ncü maddesi hükmünü tatbik etmekle beraber keyfiyeti avu
katın mensub olduğu baroya da bildirir. 

İki yıl içinde beş defa bu cezaya uğrayan avukat iki sene müddetle temyiz arzuhal ve lâyi
hası yazmaktan ve temyiz mahkemesinde duruşmadan memnudur. 

Bir evvelki fıkrada yazılı halin tekerrürü Temyiz mahkemesinde avukatlık yapmak hakkı
nın izaasını mucibdir. Şu kadar ki bu cezaya bir senede üç defa uğramış olanlar hakkında hiç 
bir muamele tatbik edilmemesi doğru görülmediğinden bir yıl içinde üç defa ceza gören avukat
ların da ayni memnuiyete tâbi tutulmaları vekâletçe muvafık görülmüştür. 

' Vazife sırasında veya ifa ettiği vazifeden dolayı bir avukat aleyhinde işlenen suçlara dair 
olan 48 ve 49 ncu maddeler baro mümessillerinin de iştirakile yapılmış olan tetkikler neticesinde 
ilâve edilmiştir. • « . ' 

Bundan başka avukat ücretlerine mütedair olan 130 ve 131 nci maddelerle meslek sigortası 
hakkındaki hükümler bu tadilât meyanrndadır. 

Avukatların hak ve vazifeleri 

Avukatların amme hizmeti mahiyetinde bir meslek icra etmelerinin en bariz neticesi muay
yen bazı hak ve vazifeleri tevlid etmesidir. Davaların ihzar ve müdafaası bu vazifelerin ifası 
ve bu hakların istimalini tazammun etmedikçe adalete kusurlu bir şekilde hizmet edilmiş olur. 
Kanun projesi, bu bakımdan avukatlığa aid vazifelerin bir kısmını muhtelif maddelerde tesbit 
etmiş, bunların en ehemmiyetli olanlarını umumî bir şekilde ifade eylemiştir. Çünkü şeref ve 
nezahete taallûk eden kaideler metin halinde toplanmağa müsaid değildir. Onlar hiç şüphesiz 
faziletli insanların vicdanına hakkedilmişlerdir. Burada bunları izahtan maksadımız yeni proje
nin hedef tuttuğu meslek zihniyetini tebarüz ettirmekten ibarettir. Çiçeron'un dediği gibi, fıtrî 
birer kanun olan ahlâk kaidelerini kendiliğinden temessül edemeyenler onları bu zihniyetin te
siri altında öğrenirler. Türk avukatlarının büyük ekseriyeti kendi samimî duygularını - bu husus
taki telkinlere tercih edecektir. 

Avukat, ihtilâfların halline ve ayni zamanda hukukun devamlı inkişafına yardım eder. Üni
versite tahsili bu vazifenin lâyıkile ifasına kifayet etmez. Hukukun hayata tatbiki staj devre
sinde öğrenilir. Stajın hem mahkeme ve hem de avukat yanında ifası adlî mekanizmanın her 
safhası hakkında malûmat edinmeğe yarar. Bundan başka müşterek bir stajın mevcudiyeti hâ
kim, müddeiumumi veya avukatın ayni zihniyetin tesiri altında yetişmelerini temin eder. Staj 
faslı bu mülâhazalar altında kaleme alınmıştır. Avukat hâkimin mesai ortağıdır. Bu itibarla 
kanunun avukata tanıdığı imtiyaz, adalete arze dilen ihtilâflarda şahsi kanaatinin tam bir istik
lâl ile ifade edilmesini ve müvekkiline karşı her nevi menfaat bağlılığından azade kalmasını 
icab ettirir. 

Meslekî vazifelerden bir çoklarmm ifası ekseriya avukattan başka bir şahsın vücudunu istilzam 
eder. O da hâkim, müvekkil veya meslekd&şıdır. Avukatın umumî mahiyetteki vazifeleri üçüncü bir 
şahısla her hangi' bir münasebetten müstakil olarak derpiş edilenlerdir. Bunlarm ana prensibleri pro
jenin 22, 24, 30/1 nci maddelerinde toplanmıştır. Bu nevi vazifeler esasını bilhassa şeref ve liyakat 
hislerinden alır. 

Avukat meslekinin icrası sırasında foaskalarmni hareketleri hakkında ınütalea beyan edecek vazi-
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yetlerde bulunur. Bu mütaleanin ciddiyetle telâkki edilebilmesi kendi hususi hayatında itina göster
mesine bağlıdır. Bu sebeble olur olmaz işlerde adlî takibata maruz kalmaktan, düşkün itiyatlara ka
pılmaktan, itidal ve mülâyemet, istikamet, iffet ve hüsnüniyetten ayrılmaktan içtinab zarureti vardır. 
Hele hileli hareket ve muamelelerden sakmmak onun en büyük kaygusu olmalıdır. Adalete hizmet 
etmek vazif esile mükellef olan avukatın onu yanlış yola sevketmiye saik olan hareketi meslekî suçun 
en ağırını teşkil eder. Genç avukatın bu hususlarda daha hassas davranması zaruridir. Kemale 
erişmekte istical için şeref ve nezahetin müsaade etmediği vasıtalara baş vurmaktansa meslekten fe
ragat çok daha hayırlıdır. Aksi takdirde derhal eldeedilebilen geçici menfaatler şahsî itibarını hiçe in
dirir. 

Lâyihanın 43 ncü maddesi avukatları iş celbi hususumda teşebbüsatta bulunmaktan gazetelere 
reklâm mahiyetinde ilân vermekten menetmiştir. ilân, sirküler ve şahsi sitayişler meslekin ciddiyetine 
halel getirir. Mütekabil anlaşma ve tavsiyeler, haysiyetşiken pazarlıklarla satın alınan müzaheretler de 
ayni mahiyettedir. 

Her avukat levhaya kaydi tarihinden itibaren üç ay içinde münasib bir yerde bir bro edinmeğe 
mecburdur, (Madde: 32) Resmî daire avukatları hariçte iş deruhde edememeleri dolayisile yazıhane 
açmak mecburiyetinde değildirler. Avukat münasib bir kabine edinmekle mensub olduğu mesleki ora
da lâyikile temsil etmeğe gayret etmiş olacaktır. Böylece mevkiini daha iyi muhafaza ve işlerini 
daha muntazam bir halde tedvir eder. Büronun evsafını tayin baroya aiddir. Ancak dahilî terti
batta ticarî bir büroyu andıracak teferruattan içtinab zarureti vardır. Esasen avukat baroda kayıd-
lı olan bürosundan gayri her hangi bir mahalde, mahkeme salonlarında veya Adliye binasında isti
şarede bulunmaktan menedilmiştir. Avukatın işe taallûk eden her hangi bir sebeble ne müvekkili
nin ve ne de davadaki hasmın nezdine gitmesi tavsiyeye şayan değildir. 

Avukatın müvekkiline karşı olan vazifeleri 30 ncu maddenin 1 nci fıkrasında ihtimam ve sada
katle tavsif edilmiştir. Çünki o', müvekkilinin müdafii ve hamişidir; mesaisini ve zamanını ona has
retmeğe borçludur. Fakat bu iki esaslı vasfm tatbikında doğruluk, şeref, istiklâl ve itidalin icabla-
rmı unutmayacaktır. Doğruluk, müvekkilinin kendisine teklif edeceği dava ve vasıtalardan hak ve 
hakikate uygun olmayanını reddetmeyi icab ettirir. Onun şerefi, müşterisile her türlü menfaat ve 
hatta hislerindeki iştiraki hariç kılan mutlak bir istiklâli istilzam eder. İstiklâl avukatın işe hâkim 
olmasını davayı adalete uygun bulduğu şekilde idare etmesini ve bu hususlarda müvekkilin nüfu
zundan azade kalmasını lüzumlu kılar. İstiklâl ise onu, müvekkilinin haksız töhmetlerini, garezkâr 
ruhunu benimsemekten tevakkiye sevkeder. 

Bir taraftan müvekkilin itimadına, öte yandan avukatın kanaatlerindeki istiklâle dayanan bu 
münasebete her iki tarafın da kendi arzularına göre nihayet verebilmeleri ne kadar zarurî ise 
bu feragatin gerek müvekkil ve gerek avukata zarar verecek şeMlde olmaması o derece âdilâne olur. 
30 ncu maddenin ikinci bendile 133 ncü maddenin sebebi vaz'ı budur. Avukatın kendisine teklif 
olunan işi hiç bir sebeb beyanma mecbur olmaksızın reddedebilir. Bu takdirde keyfiyeti gecik
meden müvekkile bildirmeğe mecburdur. Doğruluk prensibinin bu hususta da rehber ittihaz edil
mesi tabiidir. Avukat, meslekini icraya başladığı andan itibaren kendisini meslek ihtiyaçları için 
arayanlara vakfetmiş demektir. Kendisini intihab etmek suretile ona hürmet gösteren kimseyi se-
bebsiz olarak reddetmesi meslekî bir kusur olmasa da muahazeye mahal vermeyen bir hareket sa
yılmaz. 

Avukatm kendisine yapılan teklifi hangi hallerde reddetmekle mükellef olduğu 27 nci madde
de gösterilmiştir. Avukatm yolsuz veya haksız gördüğü davalan deruhde etmemesi yalnız ka
nunun vazettiği bir mecburiyet değil, fakat ayni zamanda doğruluğun ve müvekkiline karşı olan 
sadakatin de bir neticesidir. Yemini kabul etmiş olan memleketlerde avukat, kalben ve vicda
nen doğrulumuna kani olmadığı hiç bir davayı müdafaa etmeyeceğine ve onun hakkmda istişa
rede bulunmayacağına and içer. Avukatlar, daima ve her işte leh ve aleyhte müdafaaya amade 
gösteren yanlış telâkkiye karşı koymak için iş intihabmda büyük bir itina gösterilmesi lâzımdır. 
Şu kadar ki, davanın kazanılıb kazamlmaması bu ilk tetkikle alâkadar değildir. Çünkü adlî haki
katte riyazî hakikatta olan vasıfları aramamak lâzımdır. Kaldıki, mesele hiç bir zaman avukat 
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önünde mahkeme huzurunda olduğu şekilde mütekabil iddia ve müdafaalarla aydmlanamaz. 

Avukatlık hakkında yeni bir eser yazmış olan bir müellif davalardaki tereddüdü şöyle ifade 
eder:: «riyazi doğruluk, kendiliğinden reddedilemiyeeek kıyaslara dayanır ve bu suretle zekânın şart
sız ve kayıtsız kendi tarafına geçmesile neticelenir Dava işlerinde ise aksine olarak, tereddüd kaçı
nılmaz bir şeydir; katıyetsızlık normaldir. Ve şüphe kendini gösterir. Hukukta olsun cezada olsun 
vakıaların birbirine girift olmadığı hiç bir dava yoktur.... Bizler mutlak ve evvelden hazırlanmış 
bir hakikatin iddiacı dellalları değiliz Mahkeme salonunda işgal ettiğimiz yer ne peyke ne de kür
südür. Orası, biz vicdanlı sanatkârların bu kara ve bir örnek elbiseyi giyerek ateşle ve sadelikle her 
gün çalışmağa ve bir müddet sonra adlî hakikatıkuracak olan parçaları işleyip hazırlamaya geldi
ğimiz mütevazi bir tezgâhtır». Şu halde 27 nci maddenin yolsuz veya haksız görülen işlerin reddi 
mecburiyetine mütedair olan fıkranın ne suretle tatbik edileceği hakkında bir sual varid olabilir. 
Kanaatimizce ceza ve hukuk davalarını, bu bakımdan ayrı ayrı tetkik zarureti vardır. Hukuk me-
vaddında avukat kendisine yapılan bir teklifi kabul edib edemiyeceğini -takdir için işin maddî ve 
hukukî cihetlerini tetkik eder. Maddî cebheden imkân görmediği veya ahlakî vasfından şüphe ettiği 
işleri derhal reddetmekle mükelleftir. Aksi takdirde vicdanının sesini dinlememiş olur. Hukukî me
selelerin şüpheyi tevlid ettiği hallerde içtihadların sonsuz tenevvüleri işin deruhdesini mümkün kı
lar. Ceza işlerinde prensib ayrıdır. Çünki maznunların müdafaasında cemiyetin de menfaati var
dır ve her müdafaa bizzarur ahlakidir. Burada avukat efkârı umumiyeden ziyade kendi vicdanı
na tâbi olur. Davanın deruhdesinde müvekkilin şahsiyeti haizi tesir değildir. İtibara şayan olmayan 
bir kimsenin müdafaa edilecek haklı bir davası olabilir. Şu kadarki avukat, müvekkilinin kendi
sine telkin etmek istediği müdafaa tarzını kabul etmediği takdirde bundan imtina zarureti belirir. 
Fakatr projenin tesbit etmiş olduğu müeyyidelerden de sarfınazar bir davayı haksızlığa veya ahlaka 
mugayeretine rağmen münhasıran temin edeceği menfaat için kabul acınacak bir zaaftır. Avukat 
kendisinin katiyetle kani bulunmadığı bir husus hakkında müvekkiline teminat vermekten ihtiraz 
etmelidir. Çünki yanlış tahminler hem kendisi ve hem de adalet cihazı aleyhine kaydolunan birer 
vakıa olarak tecelli eder. • 

27 nci maddenin 2 nci fıkrası avukatı evvelce kabul etmiş olduğu bir davayı haksız veya yolsuz 
olduğunu anladığı andan itibaren terketmeğe mecbur tutmuştur. Fakat avukat bunu 30 ncu madde
nin 2 nci maddesine tevfikan müvekkiline belki görüşü ayrı olan diğer bir müşavire müracaat im
kânını; verebilecek surette yapmalıdır. Bu halde, avukat bir talik talebinde de bulunabilir. Fakat 
intibalarıni açığa vurmaktan ve davaya zarar verebilecek her hangi bir hareketten şiddetle içtinab 
etmelidir. Bunun için başka hiç bir sebeb mevcud olmasa bile bürosunda cereyan eden muamelelerin 
gizli tutulması mecburiyeti vardır. Bundan başka avukatın reyinde yanılması ihtimali de hesaba katıl
malıdır. Bu itibarla feragat keyfiyetinin basiretkârane ve nezaketle yapılmasında fayda vardır. 
Lâyihanın 30 ncu maddesinde hâkim, adlî müzaheret bürosu veya baro reisi tarafından tayin edi
len avukat mücbir bir sebeb olmadıkça vazife ifasından istinkâf edemez. Mücbir sebebin tak
diri tayini icra eden makama aiddir. Bazan müvekkilin de haklı bir sebeb olmaksızın avukatı 
terkettiği vakidir. 133 neü maddenin 2 nci fıkrasının tatbikini istilzam eden bu halde dahi avukat 
kendisini terkeden müvekkiline zarar verebilecek hiç bir söz sarfetmemek hususundaki vazifesine 
daha dikkat ve hassasiyetle itina edecektir. Çünkü avukata yapılan bir haksızlık, onu, kendi vazi
felerinde kusur işlemeğe sevkedemez. 

Deruhde eylediği bir davayı veya işi mecburî ^ebeblere veya makbul mazereetlere binaen ta
kibe devam edemeyen avukat bu iş veya davanın muvakkaten takibini ayni baroda kayidli avu
katlardan birine tevdi edebilir (Madde : 31). Bu takdirde tevdi keyfiyetinin davanın icabları göz 
önünde tutularak büyük bir itina ile yapılması, müvekkilinin menfaatine uygun olan her türlü ted
birlerin bizzat ittihaz veya murakabe edilmesi şarttır. 

Filvaki avukatın kendisine tevdi edilen davayı her hal ve takdirde büyük bir ihtimamla tetkik 
ve takibi en esaslı mecburiyetidir. Bu itibarla müvekkilinin servet, şeref ve hürriyetinin kendi 
mesaisile alâkalı bulunduğunu her zaman hatırlamağa mecburdur. Dava takibinde her hangi bir 
gevşeklik mucibi muahazedir. 

; i S. Sayısı: 2971 
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Avukatlığa aid vazife ve salâhiyetlerin adalet icablarma uygun olarak ifa ve istimaline dair 

olan 24 ncü madde davaların süratle intacı hususunda da bazı vecibeler tahmil eder. Çünkü her 
daya müvekkile iztirab veren bir hastalıktır. Onu bu hastalıktan mümkün olduğu kadar çabuk kur
tarmak lâzımdır. Sebebsiz tehir taleblerinde bulunmak, gecikmelere müsamaha etmek, hem mü
vekkile hem de hizmet edilen adalet müessesesine karşı ağır bir kusur teşkil eder. Diğer taraftan 
sürat, meslekî faaliyetin mihveri olan usul kanunlarının en easlı vasfıdır. Bu hususta kıymetli 
bir eser yazmış olan bir müellif : « Sürat ve gayretin de usulüne tevfikan ve nezaket dairesinde 
yapılmasını tavsiye etmekte bir tarafın sabrını lüzumsuz yere tüketmeyi, muannidane iddia
larla mahkemede hâkimleri taciz etmeyi, meslektaşının haklı bir sebeb tahtında bulunmadığı işler
de alelacele karar istemeği avukatın şahsî itibarını kıran usul » diye tavsif etmektedir. Filvaki avu
katın hasım tarafa karşı da vazifeleri vardır. O, bazan fenalığa veya intikama vâsıl olmak endi
şesi altında olan müvekkilini itidale sevketmeğe ve ona hakkaniyeti hatırlatmağa mecburdur. Ha-
kikattee şiddetli tedbir ve taşkm sebebler muvaffakiyet imkânlarını azaltrı ve davaya makûs bir 
tesir yapabilmesi bakımından müvekkiline de zarar vermiş olabilir. Avuaktın, hasım tarafa hi
taben şiddetli tedbirler alınacağını veya her hangi bir tahdidi tazammun eden yazı ve sözlerden iç
tinabı, kendisini hasmın fenalıklarına hedef olmak an kurtarır. 

Biraz önce izah olunduğu veçhile projenin 24 ncü maddesi, avukatları meslekin vekar ve haysi-
yetile telifi mümkün olmayan her türlü hal ve hareketten içtinab etmek, vazife ve salâhiyetlerini 
adalet icablarma uygun olarak ifa ve.istimal eylemekle mükellef tutmuştur. Bu vecibenin hak-
kile ifa edilebilmesi avukatı kendisine vaki beyanları ve tevdi olunan vesikalardan her birini 
ciddî bir tetkik ve tenkide tâbi tutmağa şevke der. Avukat müvekkilinin de yanılması ihtimali
ni nazara alarak kendisine anlatılan her şeyi kayidsiz ve şartsız kabul etmemelidir. Bu suretle 
dava mahkemeye hazırlanmış ve vazıh bir şekilde intikal eder. Bu bakımdan avukat davanın 
müdafaasında müvekkiline karşı tam bir istiklâli muhafaza ederek onu müdafaada takib edece
ği usul ve vasıtalardan haberdar etmekle iktifa eylemelidir. Müvekkilinin bir düşüncesi işi 
tenvir ve daha emin bir yola sevkedebilir. Bittabi müvekkilini sabırla dinlemesi onun fikir ve 
mütalealarrnı telâkki eylemesi de zaruridir. Faka t bu, hiç. bir zaman müvekkilinin tahakkümü 
altına girmesini ve onu idare edemiyerek müvekkili tarafından idare edilmesini tazammun etme
melidir ki mesleke izafe edilen amme hizmeti mahiyeti muhafaza edilmiş olsun, 

Birleşik Amerika Devletleri barolar birliğinin muhtelif tarihlerde Vaşingtonda akteylediği 
içtimalarda meslekî ahlâka dair ittihaz eylediği kararlar arasında bu hususa da ehemmiyetli 
bir yer ayrıldığını görüyoruz. Amerikada 46 madde halinde toplanan meslekî ahlâk kaideleri hiç 
bir taamül ve ananeye bağlı olmayan bir muhitte yeni bir zihniyetin ne derece müessir olabil
diğini göstermesi bakımından dikkate şayandır. Bu kaidelerin avukatla müvekkil arasındaki mü
nasebetlere taallûk eden kısımlarını aşağıya aynen dercediyoruz: 

«Avukat müvekkiline aid davayı takib sırasında hakikate uymayan hiç bir müdafaa veya 
imada bulunmamakla mükelleftir. Çünkü hiç bir şey bu çeşid iddialar kadar halkın avukatlık 
sınıfına karşı olan husumet ve nefretini celb ve idameye daha katiyetle müessir olamadığı gi
bi meslekî vazifenin hakkile başarılmasını lüzumlu kılan amme emniyet ve itimadından da mah
rum bırakamaz. Avukat kanun hükümleri haricinde hiç kimseden bir şey istihsal edilemiyece-
ği kanaatini taşır. Müvekkilinin menfaat ve haklarını samimiyetle müdafaa yolunda ne adeleti 
celb, ne de halkın hoşnudsuzluğunu mucib olmak korkusundan tevakki eder. Müdafaalarında. 
dilediği çare ve tedbirlerden istifade etmek onun en sarih hakkıdır. Fakat bu hakkın kanun 
ve adalat hududları dahilinde kullanılması lâzımdır. Bu bakımdan avukat müvekkilinden zi
yade kendi vicdanının emrine itaatle mükelleftir.. - Avukat kendisinin yapmamakla mükellef ol
duğu hususlar hakkında müvekkili üzerinde tam bir nüfuza malik olmalı ve icabında onu bun
lara müracaattan menetmelidir. Buna muktedir olamaması müvekkili ile her türlü münasebe
tin kesilmesini intaç eder. - Avukat hasmile şahidlere karşı daima iyi muamelede bulunmak ve 
davanın rüyeti sırasında müvekkilinin hasım tarafa beslediği husumetin zebunu olarak hareket 
etmemekle mükelleftir. - Avukatın en birinci vasfı hakşinas ve doğru sözlü olmasıdır. Bir vesi-
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kanm muhteviyatını, bir şahidin beyanatın^ hasım tarafın ifade ve delilini, bir kararın mana
sını yahud bir kanun metnini kasden yanlış izah eden, meriyetten kalkan kanun ve taamüller-
le ihticaç. eden, isbat edilmeyen bir vakıayı bir delil gibi gösteren veyahud hasım tarafı yanlış 
yola sevkedecek hareketlerde bulunan avukat ağır bir meslekî suç işlemiş sayılır. Bu gibi hal
ler, adaletin tevziine yardim etmekle mükellef olanlara yaraşmayan bir hareket tarzıdır». 

Projenin 25 nci maddesi, avukatları, kendilerine tevdi olunan veya vazifeleri dolayısile 
muttali oldukları ahval ve hususatı her ne suret ve sebeble olursa olsun ifşadan menetmektedir. 
Bu meslekî sır bir hak ve ayni zamanda bir vazifedir. Çünkü avukat meslekin icrası sırasın
da muttali olduğu sözleri ifşa etmeğe mecbur tutulmuş olsaydı kendisine hakikati söyleyecek 
pek a& kimseler bulunurdu. Bu itibarla sırrın muhafazası cemiyetin menfaat ve nizamile de 
alâkalı bir haktır. Bazı yerlerde sır sahibinin muvafakat etmiş olmasının dahi ifşa için kâfi 
bir sebeb sayılmaması, bu muvafakatin her hangi bir imtinadan dolayı hâsıl olacak sui zan en
dişesini bertaraf etmek için vukubuldüğu mülâhazasına dayanır. Lâyiha usul kanunlarımızda 
mevcud hükümleri muhafaza ve idameyi daha uygun bularak şahidlik edilebilmesini sır sahibinin 
muvafakatini istihsale bağlı tutmuş ve bu hususta cemiyetin menfaatini de nazara almıştır. 

Avukatlar arasındaki münasebetlerin tanzimi baronun muhtelif uzuvlarına tevdi edilen vazi
felerin en mühimmini teşkil eder. 

İ/âyihanın 73 ve 78 nci maddeleri bu hususta umumî mahiyette bazı hükümleri ihtiva etmek
tedir. Bunlara hayatiyet verecek meslek zihniyet ve arkadaşlığıdır. Filvaki avukatların karşı
lıklı münasebetlerinde riayete mecbur oldukları vazifeler meslek arkadaşlığı mefhumunda top
lanır. Meslek arkadaşlığının esasını teşkil eden mütekabil hak ve vecibeler ayni zamanda ve 
bilhassa adaletin tedvirine de müessir olacak bir mahiyet arzeder. Çünkü davacı arasında husumet 
doğuran hislerin avukatlar arasındaki münasebet ve mfuamelelere tesiri murafaa ve muhakemenin ne-
zahet ve mehabetini ihlâl etmekle kalmaz. Mahkeme salonlarını açıktan açığa çarpışan şahsî ihtiras 
ve menfaatlerin devamlı bir meşheri haline koyar. Bundan başka biribirinin hususiyet veya şahsî te-
mayüllerile uğraşan avukatlar mahkemeyi mevzu harici sözlerle işgal etmiş olur. Meslek de lüzum
suz ve sevilmez bir hale gelir. Düşünmelidir ki, avukatlar Adliyede her adımda yekdiğerine tesadüf 
eden, işlerde daima karşı karşıya bulunan kimselerdir. Birbirini her zaman görmeğe mahkûm şa
hısların düşman kesilmeleri ve mesleklerini de bunu izhara alet etmeleri ne acı bir vaziyettir. Bu ba
kımdan avukatlar arasındaki münasebetleri tanzim eden meslektaşlık rabıtalarının ehemmiyeti ken
diliğinden tebarüz etmiş olur. Meslektaşlık rabıtası, bir müellifin dediği gibi; avukatlığa diğer 
mesleklerin hiç birinde bulunmayan bir cazibe bahşeder, münasebetlere inkişaf verir; onsuz yeni-
lemfeyen müşkülleri büsbütün ortadan kaldırır; davaların müdafaasında garaz ve kine mâni olan 
bir mülâyemet havası yarattığı cihetle adaletin iyi tevziine müessir olur. Bu zihniyetin ilk neticesi 
meslekin icrasma taallûk eden müşkül vaziyetlerde karşılıklı bir yardım vecibesidir. Projenin 73 
ncü maddesi, avukatlık vekar ve haysiyetinin muhafazasına, meslekin adalet gayelerine uygun ola
rak sadakat ve şerefle icrasına nezaret etmek vazifesini baro idare meclisine tevdi etmiştir. îdare 
veya disiplin meclisi kendisine vaki olan müracaatları dikkatli bir tetkikden geçinmek ve diğer bir 
meslektaşının hakaret veya taşkınlığına maruz kalan avukatı müdafaa ve siyanette mütecavizi de 
şiddetli tecziyede büyük bir hassasiyet göstermeğe mecburdur. Baro reisinin bu husustaki vazife ve 
salâhiyeti projenin 79 ncu maddesinde gösterilmiştir. Bazı ahvalde baronun münferid bir azası da 
tek basma hareket edebilir. Fakat meslektaş arasındaki ihtilâf ve münazaaların imkân nisbetinde 
aile içinde kalması arzuya şayan bir temennidir. Projenin vazettiği hükümler dahilinde meslektaşlık 
zihniyetmiu hâkim olduğu bir baroda her avukat arkadaşının şahsına taallûk eden veya istihza te
lâkki edilebilecek mahiyette her hangi bir imadan bile şiddetle içtinab etmelidir. Lisanının bütün 
kuvvetini, davanın esas ve delillerine tevcih etmeli ifadesini zarif kelime ve nüktelerle süslemek eme
linde isle onu da ayni hedefe geçirmelidir. 

Teşkilâtı tetkik edilmiş olan bazı memleket barolarında avukatların davanm esasına taallûk eden 
bütün vesikaları taati etmeleri ve meslektaşını haberdar etmediği bir vesikayı mahkeme sırasında 
ibraz eylemıemeleri çok esaslı bir prensib olarak yerleşmiştir. Usul kanunlarımızın hükümleri hari-
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cinde kalan hususlar da bile böyle teamülün bizde yerleşmesi çok faydalı olur. 

Gerek umumî heyet ve gerek idare meclisi içtimalarmda hazır bulunmak, intihablara iştirak et
mek, mesleki alâkadar eden meselelerle meşgul olmak meslekdaşlık zihniyetinin tabiî bir icabıdır. 
Birbirini müteakib üç celseye sebebsiz olarak iştirak etmemiş olan azanm idare meclisi kararile 
müstafi addolunacağı 75 nci maddede derpiş olunmuştur. 

îki aneslekdaş arasmda çıkacak ihtilâfın ilk hakemi Baro reisidir. Projenin 78 nci maddesi reise: 
Baro azası arasında tahaddüs eden ihtilâfları idare meclisine haber vermeden dostane bir surette halle 
çalışmak vazifesini tevdi etmiş ve bu vazifenin ifasını 79 ncu maddede hususî bir müeyyide altına 
almıştır. 

Bazı Devletler mevzuatında avukatla hâkim arasındaki münasebetlere dair hükümlere de tesadüf 
edilmektedir. Belçikada 14 kânunuevvel 1810 tarihli kararnamenin 38 nci maddesinde ve yemin for
mülünde bu hususta sarih hükümler vardır. Amerika barolar birliğinin buna mütedair olan kaidesini 
aşağıya aynen dere ediyoruz: «Avukat hâkimle olan münasebetinde yanlış tefsire mahal verebilecek her 
türlü temaslardan içtinab etmek, mahkemeye intikal etmiş bir iş hakkında hususî surette muhavere 
veya (muhabereden sakınmak mecburiyetindedir. Hâkimin müsamaha veya şahsî mütaleasmı elde 
etmek maksadile her hangi bir teşebbüs veya tedbire müracaat disiplin cezasının tatbikini müstelzim-
dir. Avukat mahkemeye Karşı hürmetkar bulunmakla beraber meslekin icrası sırasında şahsî vekar 
ve istiklâlini muhafaza etmelidir. Mahkeme ile baro arasındaki samimiyetin temeli buna istinad eder. 
Hatta bazı barolar hâkimin davetine icabet eden avukatı muaheze edecek derecede hassas davranmışlar
dı!4. Projeye hâkimle avukatm münasebetine mütedair her hangi bir hükmün ilâvesinde bir fayda görüle
memiştir. Çünkü münasebetler kendiliğinden teessüs edecek mahiyettedir. Hâkimlere hakikati söyle
mek onlara gösterilecek hürmetin en büyük bir nişanesidir. Avukatm başlıca faaliyeti hâkimde bir 
kanaat tevlidine tevcih edilmiş olduğuna göre onun hattı hareketi büyük bir ehemmiyeti haizdir. 

Bittabi hâkimlerle avukatlar arasmdaki münasebetlerin esası karşılıklı hürmet hissine dayanır. 
Müddeiumumi ile avukat arasmdaki münasebetlerde de ayni esas caridir. Şu farkla ki ceza işlerinde 
müddeiumumilik avukatm hasmı mevkiindedir. Maznunun müdafii müddeiumuminin görüş tarzını 
tenkid ve takdirde tahkikatın hata ve fanalıklarını göstermek hususunda tam bir salâhiyete maliktir. 
Bu, onun hem hakkı ve hem de vazifesidir. Nasıl ki müddeiumumi de müdafiin beyanat ve ifadelerine 
hücum etmek hakkını haizdir. 

Disiplin muameleleri 
Her vecibenin bir müeyyidesi bulunmak iktiza eder. Müeyyideden ari olan vecibeler ekseriya ta

nınmamağa mahkûm bir kaide külliyatından ibaret kalır. Avukatlık vekar ve şerefine uymayan fiil ve 
hareketlerde 'bulunanlarla meslekî faaliyette vazifelerini yapmayan veya vazife icabı olan dürüstlü
ğe riayet,etmeyen avukatlar hakkmda tatbik edilecek müeyyideler beşinci babm mevzuunu teşkil et
miştir. Kanunun amme menfaati mülâhazasına binaen ihdas veya himaye ettiği bir mesleke mensub 
olanlar ifa ettikleri vazife ieablarma uygun ve ahlâkî mahiyette bir takım vecibeler deruhde etmiş 
olurlar. Bu vecibeler bilhassa adaletin tedvir ve tevziine iştirak veya ona yardım edenler için adeta 
kutsî bir mahiyeti haizdir. Hâkim, memur veya avukatın her yerde bir ve değişmez olan ahlâkî vazife
leri arasmda büyük farklar görülmez. Bunlardan bir kısmı nüfuzuna dayandıkları Devlete veya 
mensub oldukları mesleke diğer bir kısmı da hak ve menfaatleri onlarm vazife veya vicdanlarına ema
net edilmiş olan iş sahiblerine racidir. Umumî ve sosyal nizamın muhafazasını gaye edinen ceza ka
nunları bu sahada kâfi bir müeyyide teşkil edemez. Esasen ceza kanununda cari olan Nullum delic-
tum nulla poena sine lege kanunsuz cürüm ve ceza yoktur, prensibi disiplin hukukunda kabili tatbik 
değildir. Filhakika ceza hukukunda suçlar katî surette tesbit ve tayin edil
miştir. İnzibatî hukukta ise meslekî faaliyet, şahsî şeref ve haysiyet veya içtimaî ahlâk 
bakımından meslekin intizam veya itibarmı doğrudan doğruya veya dolayısile haleldar eden her nevi 
kusur, kanunî hükümler veya idarî emirlerde derpiş edilmemiş olsa dahi inzibatî suç sayılabilir. Çünkü 
bu gibi hüküm ve emirlerin inzibata mugayir olan bütün hareketleri derpiş veya tarif etmelerine ve-
yahud onlarm anasır ve şeraitini projede iraeye imkân yoktur. Disiplin muamelelerinin tatbikini is-
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tilzam eden fiil ve hareketlerin tadad edilmemiş ve bu hususta umumî ifadelerle iktifa edilmiş olması
nın sebebi budur. Kaldıki son zamanlarda beliren bazı cereyanlara göre ceza hukukunda bile kıyas 
usulüne müracaat yolu açılmış bulunmaktadır. 

Bundan başka cezada, bir suçun usulen sübutu mahkûmiyet kararının verilmesini istilzam eder. 
Halbuki disiplin cezası ancak meslekin nizamı, vekar veya şerefi bakımından fayda görüldüğü hal
lerde, ve takibata maruz kalanm geçmişteki hali, zaman ve mevkiin icabları nazara alınmak şartile 
kabili tatbiktir. Proje, mahkûmiyet ve bazı istisnaî hallerde hangi cezanın tatbik edileceğini tes-
bit etmiş bunun haricinde disiplin meclis veya haysiyet divanmı, cezanın tayin ve tatbikinde, 
avukatlık şeref ve itibarını kuvvetle muhafaza etmek ve meslekin adalet ve gaye ye icablarına uygun 
olarak icrasını temin eylemek vazifesinden mülhem olacaklarını sarahatle derpiş eylemiştir. Di
siplin meclisinin müdahalesi kanunda tadad olunan vecibelerin ihlâline münhasır değidir. Ancak 
takib mevzuu olan fiil veya hareketin meslekin haysiyet ve şerefi veya meslek vazifelerinin ic-
rasile uzak yakın bir alâkası olmaısı şarttır. Çünkü ne derece yüksek olursa olsun her hangi bir 
inzibat meclisi hiç bir hüküm ve kaide tanımayan ve hududsuz bir salâhiyeti haiz bir teşekkül 
olarak ad ve telâkki edilemez. 

Disiplin takibatının mevzuu, umumî bir ifade ile, vazife veya meslek icablarına uymayan 
bir kusur, gayesi, nizamları vekar veya şerefi ihlâl ̂ dilen teşekkülün manevî menfaati bakımın-
dan zarurî olan disiplinin idamesidir. Vasıtaları da bu maksadla kurulmuş olan heyet veya merci
ler tarafından ittihaz edilecek tedbir veya müeyyidelerdir. Disiplin takibatı bu cebheden, mev
zuu memnu bir fiil, gayesi sosyal nizamnı idamesi, vasıtaları salahiyetli hâkimler tarafından suç
lulara karşı hükmedilen müeyyidelerden ibaret olan ceza takibatile bir yakmlık gösterir. Bu 
mülâhazalar ilcasrladır ki, disiplin takibatında, en mümasil ve müşabih münasebetleri tanzim 
eden prensiblerin takibi muvafık görülerek beşinci babm tanziminde ceza muhakemeleri usulü 
kanununun dayandığı prensiblerden ve Alman avukatlar kanunundan geniş mikyasta istifade edil
miştir. Bununla beraber bazı hususlarda, âmme davasının, diğerlerinde hukuk davalarmm ka
rakterine iştiraki olan disiplin takibatmm kaidelerindeki hususiyet itibarile sui generis bir mahi
yet arzettiği nazara alınarak muhtelif maddelerin tanziminde avukatlık vekar ve şerefinin müessir 
bir surette muhafaza ve müdafaası daima göz önünde bulundurulmuştur. Bu maksada vusulde 
Türk avukat ve barolarma düşen vazife devletin resmî teşekküllerine mevdu olandan daha az ehem
miyetli değildir. Bu hükümlerin büyük bir hassasiyetle tatbikidir ki, projenin hedef tuttuğu- zih
niyet ve merhaleyi yaratıb yaşatacaktır. 

Arvukat ücretleri 

Projenin 129 ncu maddesi ücretin avukatla müvekkil arasında serbestçe tayin olunacağını na-
tıktır. Bazı memleketlerde bu üeret avukatın sadakatini taltif için tarafların kendi rızasile ver
diği bir hediye olarak telâkki edilmekte idi. Avukat ücretinin meşruiyeti artık bu gün münakaşa 
götürmez bir hakikattir. Meslekî feragat geçim vasıtası olan maddî menfaatlere karşı istiğnayı 
tazammun etmez. Yeter ki bu menfaat endişesi avukatın faaliyetinde başlı basma bir âmil olma
sın. Ücret hakkındaki akdin yazılı şekilde olması projenin ihdas ettiği bir yeniliktir. Bir akdin 
yazılı şekle tâbi tutulması muhtelif gaye ve hükümleri takib edebilir. Muayyen bir şekle ittiba 
mecburiyeti tarafları şeklin mevzuu olan akid üzerinde düşünceye davet suretile isabetli kararlara 
ulaştırır. Bundan başka, yazılı şekil davayı basit bir hale getirmek ve kolaylaştırmak imkânını ha
zırlayarak ihtilâf sebeblerini azaltır. Projede bilhassa bu ikinci mülâhazaya istinad edilmiş ücret 
ihtilâflarmın avukatlara bais oldnuğu iztiraplı vaziyetleri imkân nisbetinde izale etmek gayesi 
takib edilmiştir. Bu gün dahi bir çok barolar avukatın ücret hususunda dava ikamesine cevaz 
vermemekte ve bu yoldaki takibatı meslekî vazifeye mugayir addetmektedir. Müfrit bir zihniyetin 
mahsulü olan bu usul takibe şayan olmamakla beraber gerek müvekkil ve gerek avukatı bu ka
bil ihtilâflara düşürmemek çok faydalıdır. 

fundan başka avukatlık meslekinin amme hizmeti mahiyetinde addedilmiş olması bir ücret tari-

( S. Sayısı : 297 ) 



— 11 — 

fesi tesbitini muvafık kılmış, ancak memleketteki şeraitin değişikliği nazara alınarak bu tarifenin 
esaslarını teklif salâhiyeti barolara verilmiştir. 

130 ncu madde hasılı davaya iştiraki taz.ammun eden ücret mukavelenamelerini bâtıl addetmiş 
ceza davasının neticesine göre değişen ücret tayin'ne cevaz vermemiştir. Bu hükmün istinad ettiği 
sebeb çok basittir. Projeye göre adaletin müdafii olan, yolsuz veya haksızlığı görüldüğü takdir
de davayı terke mecbur tutulan avukat, şahsî menfaatini dava neticesine bağladığı andan itiba
ren her türlü istiklâli kaybetmiş olur. Bu gibi hallerde avukat kendi menafii-
nin de müdafii kesilir. Kaldı ki avukatın vazifesi müvekkilinin hukukunu hak 
ve adalet icablan dairesinde müdafaa ve takib olduğuna göre neticenin müsbet veya menfi olma
sının mesai karşılığı olan ücrete tesir etmemesi lâzımdır. Bu itibarla mahkûmunbihin mikdarı üze
rinden nisbî olarak tayin kılman ücret mukaveleleri de batıldır. 

Yukarıda ana hatları izah olunan lâyihanın en esaslı hedefi avukatlık meslekinde inkilâb ruhu
na uygun yeni bir zihniyetin vücud bulmasıdır. 

Bu zihniyetin doğub yerleşmesinde Cumhuriyet Adliyesile Türk avukatlarının çok hassas dav-
ranacakları ve bu uğurda hiç bir mücadeleden geri durmayacakları hakkmda tam bir itimadım 
vardır. 

Adliye vekili 
Ş. Saraçoğlu 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Adliye encümeni 21 -Yi - 1938 

Esas No. 1/962 
Karar No. 53 

Yüksek Reisliğe 

Adliye vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 
7 - I I I - 1938 tarih ve 6/823 sayılı tezkeresile 
Büyük Meclise sunulan Avukatlık kanunu lâ
yihası Adliye encümenine tevdi edilmekle Ad
liye vekili Şükrü Saraçoğlu ve Hukuk işleri 
umum müdürü Şinasi Devrinin huzurile tedkik 
ve müzakere olundu. 

Kanunun mucib sebebleri hakkındaki oku
nan lâyiha mündericatile, Adliye vekilinin şi
fahî izahlarında; memlekette hâkime ve mahke
meye karşı itimadın yerleşmesi, adaletin surat 
ve sadelikle temini ve kanunların tam ve isa
betli olarak tatbiki Cumhuriyet Adliyesinin te
kemmül ve inkişafına yarayan esaslı âmillerden 
olduğu tesbit edildikten sonra avukatın bu 
esaslarla yakından alâkalı rolü olduğu teba
rüz ettirilmiş ve doğruluk ve nezahati rehber 
etmemiş olan bir avukatın iş sahihleri üzerinde 
bırakacağı fena tesir ve izlerden ilmin ve doğ
ruluğun timsali olan ve istiklâl ve şerefle ada
leti yerine getirmeğe çalışan hâkimler kütlesi

nin taarruza uğrayabileceği ve bununla da 
memleketin büyük zararlar göreceği tafsil edil
miş ve demokratik bir idarede ammenin tatmin 
edilmesi meşrut olub bu itminan ve itimadın te
sisinde ve sosyal hayatımıza yeni bir nizam ve
ren mevzuatımızın esaslarında memleket için 
ihtiyaç görülen yüksek kültürlü elemanlar ara
sında avukatlarm da yeri olduğu ve bu meslek 
mensublarmın nezih ve metin ahlâka sahib ve 
yüksek ilmî kudrete malik olmalarının lüzumu
na işaret olunmuştur. 

Bu bahisde serdedilen mutalealar arasında 
avukatların kanuna ve madelete uygun reyleri-
le neticesiz bir çok iddiaları bertaraf edecekleri 
ve hadis olan ihtilâflar için uzlaşma zeminleri 
bulacakları ve böylece Adliyenin müdahalesini 
icab ettirecek işlerin azalacağı ve nihayet hâ
kimle avukatın hakkı aramakta müşterek bir 
vazife deruhde etmiş olduklarını ve aksi halle
rin ise kanunların ve hele usule dair kaidelerin 
taraflar hakkındaki teminat hükümlerinin dava-
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lan uzatmaya yarayan birer vesile menzelesiııe 
gireceği tafsil olunarak, salâhiyetlerini, hakka 
hizmet yolunda kullanılan ve hâkim huzurunda 
yalnız kanunun ve vicdanın sesini yükselten bir 
avukatın kaza kuvvetlerinin vazifelerini görme
ğe isal eden adalet makinesinin en kuvvetli bir 
çarhı olduğu tesbit edilmiş ve hakkı izhar için 
faziletli bir hâkim kütlesine ne derece ihtiyaç 
varsa hâkimin faaliyetini tenvir eden ve yalnız 
bilgi ve doğruluğu kendine rehber tanıyan bir 
avukatlar topluluğuna da o derecede lüzum ol
duğu gösterilerek bu düşüncelerle tanzim edilen 
avukatlık kanunu lâyihasını adlî ıslâhatta yeni 
bir merhaleye erişmeyi hedef tuttuğu kayid olun
muştur. 

Mucib sebebler lâyihası münderecatından tel
his olunan bu değerli ve ehemmiyetli mütalea ve 
mülâhazalara Encümen de tamamile iştirak et
mektedir. 

Memlektimi^de avukatlık çok yakın bir ma
zide müstakil bir meslek sayılmıştır. Hususi hu
kuk hükümleri arasında vekâlet de diğer akidler 
gibi hiç bir kayidla bağlı olmayarak her şahıs 
dileğini tevkil suretile hâkim huzurunda kendile
rini temsil ettirir ve vekil olan da hiç bir kai 
deye riayete mecbur olmayarak vekâlet vazifesini 
gelişi güzel yapardı. 

Fıkıh hükümlerinin cari olduğu Osmanlı îm-
peratorlüğunda nizamiye mahkemeleri denilen -
adlî teşkilât vücude getirildikten ve bilhassa usul 
kanunları garpten iltibas edildikten sonra 1293 
tarihli (Dersaadet dava vekilleri nizamnamesi) 
adlı neşrolunan bir nizamname, ile dava vekilliği 
bir meslek sayılmış ve bu nizamnameye göre (He 
yeti daime) "denilen meslek mensubları arasın-
d*an mahdud salâhiyetlerle müntehab bir teşek
kül de vücude getirilmişti, istibdat idaresinin top
luluğa karşı takib ettiği aleyhdarlık siyasetinden 
dava vekillerinin heyeti daimesi de kısa bir za
man sonra müteessir olmuş ve heyet faaliyetten 
ıskat edilerek dava vekilleri bir meslek erbabı 
olarak iş görmekte devam etmişlerse de hukuk 
işlerinde hiç bir kayid ve şart aranılmayarak ve 
kâlet etmelerine cevaz verilmiş ve yalnız ceza mah
kemelerinde vekillik edeceklerin Adliyeden 
bir ruhsatname almalarile iktifa edilmiştir. 

Meşrutiyetin ilânından sonra dava vekilleri, 
adı geçen nizamnamenin ihya ve tatbikine te
vessül etmişler ve avukatlık tarihinde kayda şa
yan bir hal sayılabilecek bu teşebbüsün icra mev

kiine geçmesi, meslek meıısublarınm o zaman h-
tanbulda bir kahvehanede toplanarak kıdem ve sa
ir .şartlara bakmadan hukuk ve nüvvab mek-
tebleri mezunlarile basit bir imtihan neticesinde 
istihsal edilen ruhsatnameleri haiz zevattan mü
racaat edenlerin adlarını kaydedib bir levha 
tanzimi ve heyeti daime kurulması suretile ol
muştur. 

Bu gün İstanbul barosu levhasının esası ve 
baroya dahil avukatların sicilleri ve numara sı
raları ve kayde iptina etmektedir. 

Yine o devrede, avukatlık hakkında bir kanun 
yapılmasına teşebbüs olunmuş ve bir takım pro
jeler de ihzar edilmişse de neşrine muvaffaki
yet elvermemiş ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti 
kurulduktan sonra 1924 yılında Büyük irikilâbın 
içtimaî hayatımızda tesisine başladığı en âcil 
değişiklikler ve yenilikler arasında (Muhamat 
kanunu) adile bir kanun neşrolunarak bununla 
avukatlık, esaslı şartlara bağlanarak bir meslek 
haline konmuştur. 

Cumhuriyetin feyizli icraatı arasında adlî saf
hadaki yeniliklerinin ilk safında yer alan bu ka
nunla lâyik olduğu mevkiinin tanınmasından avu
katlık meslekinde bulunanlar ne mertebe müf-
tehir olmuşlarsa, adaletin tevzii ve temini gibi 
memleketin en ehemmiyetli bir işinde alâka ve 
vazifeleri olan avukatların gördükleri işlerin 
ehemmiyetile mütenasib olarak Devletin mura
kabesi altında bulundurulması ve meslek erbabı 
hakkında asrî icablara uygun kayid ve şartların 
aranması ve cezaî ve inzibatî müeyyedelerle bağ
lanması suretile âmme menfaatinin teminat al
tına alınmasından Türklük cemiyet ve camiası 
da o derece mutmain olmuştur. 

Hükümetin lâyihasında denildiği gibi avukat
lık meslekinin menşei itibarile esasta çok hak
sız fakat bir çok vakıalara göre bu meslekin 
mazisinin öğünülecek bir halde olmadığı doğ
ru bir izahtır. Bu meslek erbabına reva görü
len itablar ve cezaî ve inzibatî en büyük suç sayı
lan (tezvir) bu meslek mensublarına alem olmuş 
ve adları olarak söylenmiştir. Acı bir takım 
misaller ve hâdiseler, bilgisiz ve karektersiz 
bazı adamların bu mesleke intisab ederek yap
tıkları hareketler fena zan ve hükümleri tevlid 
edebilirse de meslekin mahiyeti takdir edilmeye
rek kanuna, nizama bağlanmayıb başı boş bıra
kılması bu telâkkilerin başlıca âmili olduğu açık 
bir hakikattir. Bu gün bile cahil muhitlerde 
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eski telâkkilerin devamı heb bu takdirsizliğin, 
bıraktığı kötü izlerin tesirâtmdan başka bir 
şey değildir. 

Cihan harbinin malûm âkibeti üzerine İmpa
ratorluğun her yandan istilâya uğradığı zaman
larda Türk halkmın basma taslit edilen türlü 
mezahim arasmda adım anmakla insanda nefret 
hissi uyandıran mahud Divanı harblarden başka 
yer yer kurulan ve hiç bir hukukî ve adlî kıy-: 
meti olmayan heyetlerin ve hatta bazan bir ta
kım eşhajsın ortaya çıkardıkları kararların çok 
şedid ve cebrî icra yollarile tenfiz ettirilmiş ol
maları bu sırada çalışmış olan ve haklı ve kanunî 
bir iddia veya müdafaayı dinletecek merci bula
mayan Türk avukatlarının yüreklerinde acı ve 
elemli birer hâtıra olarak hâlâ yaşamaktadır. 

Yurdun her bakımdan uğradığı o felâketli 
anlarında Türk milletinin asil ve yüksek kabi
liyetinin bü beliyeleri defe muktedir oldğunu 
yüksek dehasile takdir eden Büyük^ Kurtarıcı 
düşmandan istihlâs ettiği vatanda müstakil bir 
Devlet kurduktan sonra ahden Devletlere tanıt
tırdığı ve kabul ettirdiği Türkiye Devletinin, 
istiklâline sahiib adliyesini de kapitülâsyon 
denilen yabancı müdahalelerden, sıyırarak tesis 
etmiş ve Cumhuriyetin . ilânı akabinde askerî 
ve ahdî zafer ve muvaffakiyetleri takib eden iç
timaî inkilâb faaliyetlerinin başında en âcil ka
nunlar da hemen neşredilmiştir. 

Adlî mevzuatımız muasır hukuk prensiplerine 
uygun olarak hazırlanmağa başlanmakla be
raber bunların ikmaline kadar serî mahkemelerin 
ilgası ve muhakeme usullerinin tesbiti gibi se-
bebler isticali icab ettirmekte, idi. îçte avukat
lığın bilgi ve ahlâk bakımından bütün medenî 
memleketlerde carî sul ve kayıdlarla hemahenk 
vasıf .ve şartları gösteren ve avukatlar arasmda 
bir de tasfiye yapılması hükmünü tazammun 
eyliyen 460 sayılı kanun ilk çıkart kanunlar ara
sına alınmış olmakla Kemalist Türkiye Cum
huriyetinin avukatlık meselesi ha'kkmdaki isa
betli görüşünü meydana koymuştur. Bu- kanu
nun neşrinden sonra çıkarılan bir kaç kanunla 
ihtiyacı karşılayacak bazı değişiklikler ve ilâve
ler yapılmıştır. 

, Adlî mevzuatımız Cumhuriyet rejimine ve 
muasır ilmî prensiplere uygun olarak ikmal 
olunduktan sonra görgü ve tecrübelerle anlaşı
lan ihtiyaçlarımızı karşılamak ve noksanları 
tamamlamak ve meslekin zaruret ve ieablarm-

dan olan bütün < hükümleri toplamak, maksa-. 
dile ve avukatlığı bir âmme telâkkişile Avrupai 
nm bir çok müterakki Devletlerile ,Birleşik 
Amerika Hükümetinin ve komşu Balkan Devlet
lerinin kanunları »üzerinde de esaslı tedkikler 
yapılarak meydana getirilen proje neşir edildik
ten ve kongre halinde toplanan bütün baro mü-
messillerile birlikte tedkik ve münakaşa olun
duktan sonra tanzim kılmmış olan bu lâyiha 
için Adliye vekâletinin mesaisini takdirle karşı
layan encümen, muvaffakiyetli bir eser saydığı 
bu lâyihayı esas itibarile kabule şayan görmüş
tür. 

Avukatlık kanunu lâyihası ihtiva ettiği hü
kümler itibarile muhtelif fasıllara ayrılan yedi 
bab üzerine tasnif edilmiş 141 maddeden iba
rettir. 

Birinci bab avukatlık mesleğine kabul için 
aranılan şartları tesbit eden hükümlerden bahis
tir. Avukatlık meslekine kabul olunmak için ara
nılan şartlar birinci maddede sekiz bendde gös 
terilmektedir. 

Bunlar arasında kayid ve izaha değer en mü
him nokta Hukuk fakültelerile Siyasal bilgiler 
okulundan mezun bulunanların avukatlık sta-
jini yapmış ve hâkim muavinliği imtihanını da 
vererek ehliyet ibraz etmiş olması hükmüdür. 
Gelecek maddelerde izah olunduğu üzere hâkim-
likde arandığı gibi avukatların ilmî müktesa-
batla beraber tatbikî sahada kabiliyet gösterme
lerinin lüzumu bu suretle kanunda kabul edil
miştir. 

Birinci maddedeki şartlar arasmda henüz ka
nunî bir manî teşkil edecek katğileşmiş bir hü
küm ve karar bulunmadığı halde cezaî veya di
sipline müteallik bir suçtan dolayı takib altında 
bulunanların da avukatlık mesleğine kabul olu
namayacakları tasrih kılınmakla zan ve şaibe al
tında olanların haklarındaki takibi lehlerine bir 
netice vermeden evvel mesleke kifmeğe fırsat 
bulmalarını önleyecek musib bir , tedbirdir. 

Stajiyer ve avukatlıktan memnu olanlar hak
kındaki hükümler lâyihanın ikinci maddesinde 
altı bendde sayılmıştır. Cezaî mahkûmiyetten 
bahseden birinci fıkra Encümence değiştirilerek 
şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ağır hapsi müs-
telzim bir cürümden mahkûm olanların mütlâh 
surette bundan başka cürümlerden de bir sene ve 
daha ziyade hapis cezasile mahkûm olmanın avu
katlığa mâni sebeb olduğu tesbit edilmiş ve tek-
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lifteki aşağı ve yukarı hadleri göstermek sure-
tile mahkûmiyet müddetine aid olan kayid ekse
riyetle kabul olunmamıştır. Maddenin sonuna işa
ret edilen bir hükümde kastî olmayan cürümlerle 
cezayı hafifleten sebeblerin nazara alınarak ha 
ro idare meclislerinin bu babda k:;rar vermeleri 
ahlâkî redaetten mütevellid olmayan veya kanu
nun da cezayı hafifletici sebeb saydığı iradeye 
müessir tahrik misillu hallerin takdire bırakıl-
ması Encümence de musib ve muvafık görülmüş
tür. 

Hâkimler kanununa göre hâkim olmak ehli
yeti üç aylık bir mahkûmiyetle kaybedilmiş oldu
ğundan böyle bir hale uğrayanların avukatlığa 
Jkabul edilmemeleri «B» bendinde gösterilmesi 
Encümence münakaşa edilmiştir. Bu yolda ileri 
sürülen mütaleaya göre haysiyeti kırıcı bir suç
tan dolayı olmadıkça bir seneden az mahkûm 
olanların avukat olmaları caiz olduğu halde 
üç ay mahkûmiyetle hâkimlik vasfını kaybeden
lerin avukat olmamaları madelete muvafık olma
yacağı hâkimlerin bu mahkûmiyetleri mesleki 
suçlardan mütevellid olmakla takyid edilmesi 
teklif edilmişse de hâkimlik sınıfına giren bir 
kimsenin hâkimlikten ıskatı müstelzim bir hare

keti görüldükden sonra onun avukat olmasının tez-
viç edilemiyeceği karşılık bir mütalea olarak derme-
yan edilmiş ve Adliye vekili de bu mütaleaya işti
rakle Hükümet teklifinin kabulünü istemiş ve 
neticede (Fuad Sirmen, Numan Aksoy, Rıza 
Türel ve Atıf Akgüç) ün muhalif reylerine karşı 
ekseriyetle (B) bendi aynen kabul edilmiştir. 

İflâsına karar verilmiş olanların avukat ola
mayacakları hakkındaki (D) bendi mutlak olarak 
bütün iflâs edenlerin bu memnuiyet hükmüne 
gireceklerini tazammun ettiğinden Encümen hi
leli ve taksirli olmayarak iflâs edenlerin itibar
ları iade edilmiş olduğu takdirde avukat mesle
kine girmelerine bu halin mâni sebeb sayılma
yacağı esası kabul edilerek maddenin buna dair 
hükmü değiştirilmiştir. 

Bir de avukatlık vazifesini daimî surette ifa 
edemiyecek vücudca veya akılca arıza yerine ma
luliyet kaydı konmuştur. 

Hükümet teklifinde yaş tahdidi sebebile hâ
kimlik veya memurluktan ayrılanların avukatlı
ğa kabul edilemiyeceğine dair olan (G) fıkrası 
(Bıza Türel ve Hasan Ferid Perker) in akalliyet 
reylerine karşı ekseriyetle verilen kararla tayye 

dilmiştir. Avukatlık meslekinde bulunanların 
hâkim ve memurlarda olduğu gibi 65 yaşını biti
rince meslekten çıkarılacaklarına dair bir hüküm 
mevcud olmadığına göre hâkim ve memurlar hak
kında kabul edilecek bu sebeb avukatlık etmek 
istiyenlerin haklarında yaş tahdidi muamelesi 
yapılmadan kendiliklerinden tekaüdlüklerini 

istiyerek vazifelerinden ayrılıb avukatlığa inti-
sabları mümkün olabileceğinden cidiyete uy

mayan böyle bir tevil yoluna meydan verecek 
hükmün esas itibarile bir fayda temin etmiye-
ceği mülâhazası bu fıkranın kaldırılmasına se
beb olmuştur. 

Lâyihanın üçüncü maddesi avukatlıkla içti
ma edemiyecek meşgaleleri göstermektedir. Ma
aş, ücret veya aidatlı her türlü ü z m e t ve vazi
fe ile tüccarlık daimi bir meşgele olduğundan 
bunlarla uğraşacak kimselerin avukatlık etme
lerine cevaz verilmemesi kanunun ve meslekin 
hedef tuttuğu maksad ve gayeler itibarile çok 
isabetli ve yerinde bir hükümdür. Bu arada iş 
ajanlığının mana ve mefhumu münakaşayı mu-
cib olmuş ve avukatların kendilerine tevdi edi
lecek bazı işlerin ömceden bir ihtilâf mevzuu 

olmadığı ve bilâkis avukat tarafındnan tedvir 
edilecek bir işte kanuna uygun olarak lâzım 
gelen muamelerin yapılacağı ve o yolda muka
velelerin tanzim olunacağı nazara alınırsa iş 
sahihleri için faydalı olan bu hususları yapma
larının avukatlar hakkında bir memnuiyet sa
yılmaması izah edilmiş ve bir apartımanın icarı 
ve kiraların toplanması, vaktinde kirayı ver-
miyenlerden kiranın tahsili ve müddetin hulu
lünde kiralayanın tahliyesi işi bu mülâhazaya 
misal olarak irad edilmiş ise de kazaî veya 
idarî bir mercide kanunlara göre tedkik ve hal
li istilzam edecek niza veya ihtilâf olmadıkça 
her hangi bir işin avukatlar tarafından yapılma
sına cevaz verilemeyeceği ve misal olarak gös
terilen apartıman idaresi ve hatta idarî mahi
yette gayrimenkul taksimi ve tapu senedi istih
sali gibi işlerin de iş ajanları tarafından yapıla
bileceği avukatların bunlarla iştiğallari meslekin 
ruh ve esası ile telif olunamıyacağı kabul edilerek 
iş ajanlarının-da lâyihadaki teklif gibi avukat
lıkla içtima edemiyecek meşgale olduğu netice
sine varılmıştır. 

Dördüncü maddede avukatlıkla içtima ede
bilecek meşguliyetler beş bendde tadad olun-
mayıp avukatlığın esaslı meşgalesine müessir ol-
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mayıp avukatlığın esaslı meşgalesine müessir ol
mamasından bundan evvelki madde hükmünden 
müstesna tutulmalarında mahzur görülmemiştir. 

Ancak mebusların mutlak olarak Hazine, be
lediye ve hususî idarelerle bunlarm idare Ye 
murakabesi altında bulunan müesseselerin ve 

sermayesinin yarıdan fazlası Devlete aid şirket
lerin ve vilâyet ve belediye meclisi azalarının 
da mensub oldukları meclislerin aleyhinde olan 
dava ve işleri kabul ve takıbden memnu oldaûsla-
rına dair maddeye sabit bir hüküm konmuştur. 

Uhdelerinde bulunan mebusluk ve azalık 
sıfatlarının memnuiyeti tasrih kılman hallerde 
avukat sıfatile hasım tarafı temsil etmelerinin 
doğru olamayacağı izahtan müstağni bir haki
kattir. Bu memnuiyet hükmünün avukatm şe
riklerine de şamil olduğunun maddede tasrihi 
bu hükme, ciddiyetle riayet edilmesinin temini 
hakkından lüzumlu bir kayid olmak üzere En
cümence ilâve edilmiştir. 

Mebuslarla belediye ve vilâyet meclisi azalarının 
aleyhe dava kabulü ve ikamesi memnu olan 
müesseselerin lehindeki davaları kabul ve ta-
kib etmelerinde hiç bir mahzur tasavvur edüe-
meyib belki bilgi ve ihtisaslarından Hazinenin 
veya maddede sayılan müesseselerin mebuslar
dan veya belediye ve vilâyet meclisi azalarından 
istifade etmeleri imkânmı vermek faydalı ola
cağı mülâhaza olunmuş ve bu sebeble teklif l'âyi-
hasındaki mebuslara aid leh ve aleyhteki mut
lak memnuiyet hükmü değiştirilmiştir. 

Devlet, vilâyet veya belediye bütçelerinden 
veya bunların idare ve murakabesi altındaki 
daire ve müesseselerden maaş veya ücret 
alarak müşavirlik ve avukatlık edenlerin yalnız 
o dairelere aid işlerde avukatlık edebilecekleri 
beşinci maddede yazılı bulunmaktadır. Bu 
madde ile resmî devair ve müessesat avukatla
rının hariçte iş görmeleri tecviz edilmemekte ve 
bu hükmün de isabeti müsellem bulunmakta: ise 
de memleketimizde bu hükmün hemen tatbikına 
imkân bulunmadığından lâyihanın muvakkat 
maddelerine konan bir fıkra ile bu maddenin 
üç sene tatbikinin tehiri kabul edilmiştir kir bu
nunla alâkalı dairelerin bu müddetin nihayetine 
kadar teşkilâtım tanzim ve ikmale imkân bırakıl
mıştır. 

Bu maddenin müzakeresine (Ücret) tâbirim'm 
daimî avukatlara verilen yıllık ve aylık ücret ol 
duğu yoksa muayyen bir iş için tutulmuş avu

kata verilen üeretin bu madde hükmüne girme
yeceği ve madde metninin bundan başka bir ma
nayı tazammun etmeyeceği neticesine varıl
mış ve busuretle bunun mazbataya işaret olunması 
kararlaştırrimıştır. 

Altıncı maddede bir hâkim veya , müddeiumu
minin dereee ve nisbetleri gösterilen akrabasın
dan olan avukatların bulundukları mahkeme veya 
dairelerde avukatlık edemeyecekleri gösterilmek
tedir. • 

Bh* avukatın maddede-yazık usul ve fturağ 
veya kan ve koea ve akrabasının hâkim veya 
müddeiumumi bulunduğu mahkeme veya dairede 
avukatlık etmelerinin bitaraflığı ve halkın itinıa 
dini sarsacak âmillerden sayılması tabiî oldu
ğundan bu memnuiyet çok musib bir hüküm ise 
de müteaddid mahkeme bulunan veya bir f eya • 
hud müteaddid muavini olan müddeiumumile
rin vazife gördükleri yerlerde akrabasından olan 
avukatların, takib ettikleri işe el koyan mahkeme 
veya müddeiumumi yahud muavini huzurunda 
avukatlık edemeyecekleri tabiî olduğu ve tatbi
katta bu cihetin tereddüdü istilzam etmesine in> 
kân bulunmadığı maddenin Encümence müza
keresinde görüşülmüştür. 

Hâkim ve müddeiumumilikten ayrılıb avu
kat oianlann vazife gördükleri mahkeme ve yer
lerde iki sene avukatlık etmekten memMiiyet
lerine dair olan 7 nci madde merî karnındı da, 
mevcud bir hüküm olub buradaki memnuiyet, 
vazifelerden ayrılan hâkim veya müddeiumumi
nin ayrıldıkları yerde müteaddid mahkeme bile 
olsa avukatlık edememelerini ieab ettirmektedir. 
Şu kadar ki, tekaüdlükle ayrılanların bu. mad^fo 
hükmü müessir olmadığı gibi Temyiz, hâkimliğin
den ayrılıb avukat olanlar da yalnız Temyia mah
kemelerine bütün dairelerinde avukatlık edemiye-
eekler yoksa yer itiibaril^ Ankaramh diğer mah
kemelerinde iş görmekten memnun değillerdir. 

Birinci babın ikinci faslı staja aid hüküm
leri tayin etmektedir. 

Avukat olacakların b i r avufeat yaranda ve 
Adliye vekâletinin tenaib* edeeeği mahkeracelefâe 
staj görmeleri ve hâkim muavinliği imtihanı 
vererek ehliyet ihraz etmeleri bu kaamnan en 
esaslı ve istihdaf edilen maksada temine hadim 
en faideli bir hükmüdür. 

Avukatlık meslekime intisab etmek isteyen
ler haiz olmalarr lâzım gelen şartların meveadi-
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yetini müsbit evrak ve vesikalarile avukatlık 
edecekleri yerin barosuna bir talepname ile 
müracaat ederler ve burada hangi avukatın ya
nında staj göreceğini o avukatın muvafakatini 
gösterir vesika ile bildirirler. Talepnameler Ba
ro veya Adliye dairelerinde asılarak ilân olu
nur. Her avukat veya stajiyer, on beş gün 
asılı kalacak müddet içinde delile ve vakıaya 
müstenid itirazda, bulunabilirler. 

' Baro reisi talepnamenin ilânından evvel ba
roya mensub avukatlardan birine namzedin ma
nevî vasıflarını tahkika ve bir rapor tanzimine 
memur eder; Bu incelemenin mesleke inti-
sab edecekler hakkında kanunun ne derece has
sas davrandığı göstermektedir. Baro reisinin 
namzedin manevî vasıflarının tahkika memur 
edeceği avukatın rapor vermek için lüzum gör
düğü kimselerin mklûmatma müracaat edeceği 
tabiî bulunduğundan lâyihanın on ikinci madde
sinde tahkika memur olan bu avukatın ifade ala
cağına dair olan son fıkrası zaid görülerek tay-
yedilmiştir. 

Namzedin talepnamesi askıdan kaldırıldıktan 
bu suretle itiraz edecekler için* müddet 
bittikten sonra baro idare meclisi namzedin 
stajiyerliğe kabul edilib edilmemesi hakkında 
on beş gün içinde karar Vermekle mükelleftir. 
Bu kararlara karşı müddeiumumi, Baro idare 
meclisi azaları veya namzed kararın tebliği ta
rihinden bir hafta içinde Adliye vekâletine iti
raz edebilecekleri ve vekâletin, itiraz üzerine ve
receği kararm katği olduğu ve baro idare mec
lisinin on beş gün içinde 'hiç karar vermediği 
halde de itiraz olunabileceği ve ayni suretle ka
rar verileceği on üçüncü maddede tesbit edil
miştir. 

Baro reisinin resen veya namzedin müracaatı 
üzerine talebnamede gösterdiği avukattan baş
ka bir avukatm yanında veyahud namzed bir 
avukat bulmamişsa her hangi bir avukatın 
yanında staj yapmasını tensib edebileceği ve 
böylece nezdine verilecek stajiyeri avukatın ka
bule mecbur olduğu on beşinci maddede göste
rilmiş olub bununla meslekî tesanüdün icabla-
rından olarak avukatlara bir mükellefiyet tah
mil edilmiş olmaktadır. 

Avukat yanında yapılacak Stajın bir sene 
müddeti olduğu ve bunun kesimsiz olarak ifa 
edilmesi on altıncı maddede yazılldır. 

16 — 
Makbul sebebler dolayisile Baro reisinin sta-

i jiyerlere senede on beş gün izin verebileceği ve 
staj müddeti içinde makbul sebeblerle üç ayı 
geçmeyen inkıtalarm ikmal ettirileceği ayni 
madde hükmündendir. 

Stajiyerlerin avukatla birlikte muhakeme cel-
eelselerine ve konferanslara devamı ve nezdin-
de çalıştığı avukatın vereceği işleri takib 
ve dava evrakını hazırlamak vazifelerile mü
kellef olduğu maddede tasrih edilmiş olub bu
nunla stajdan beklenen faydanm elde edilmesi
nin temini kastedilmiş olmaktadır. 

Hükümet teklifinde stajiyerlerin adlî müza-
ıherete nail olanlara aid davaların müdafaaları
nı yapmaları da bu vazifeleri arasında gösteril
mekte ise de henüz avukatlık yapmağa salâhi
yet ihraz etmemiş olanların bu gibi müdafaayı 

i yapmağa mezun kılınmaları kendileri için bir 
faide temin etse bile müzaheret edilen işleri is
tihdaf hissesini verecek bu kaydin kaldırılmasını 
Encümen münasib görmüştür. 

Lâyihanın on yedinci maddesi nezdinde staj 
yapan namzed hakkında avukatın üç ayda bir 
baro idare . meclisine rapor vereceğini ve müd
detin nihayetinde de muvaffakiyetle bu vazife
nin ikmal edildiğine dair müdellel rapor ver
meği âmir bulunmaktadır. Ayni zamanda stajın 
kanun hükümlerine uygun yapılmamışından avu
katın mesul olduğu da maddede tasrih kılınmış
tır. 

Baro idare meclisleri senelik raporu aldık
tan sonra müddeiumuminin mütaleasını alarak staj 
vesikasının verilmesine veya edineceği kanaate 
göre stajın namzed üzerinde beklenen faydayı 
temin etmediği takdirde müddetin altı ay uza
tılmasına karar vermeğe salahiyetlidir. Listeye 
kaydolunan "staj iyerler iki sene içinde bir mec
buriyete müstenid olmayarak vesika almazlarsa 
kayidlerinin terkin edileceği ve bu gibilerin iki 
sene geçmedikçe yeniden kayid talebinde bu
lunamayacakları on sekizinci maddede tesbit edil
miştir. 

Stajiyerler hakkında baro meclislerinin vere
cekleri kararların katği olduğu ve aleyhlerinde 

'••hiç; bir-mercie müracaat edemeyeceği tasrih edil 
mistir. Maddeye bole bir hüküm konmasının ve 
itiraz yolu kabul edilmesinin doğru olub olmadığı 
hakkın.da Encümende yapılan müzakerede idarî ' 

-kararlarda maddî hatalar sebebile tashih yapıl
aması mümküm olabileceğinden baro idare mec-
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üslerinin dahi emsali idarî mukarrerat gibi böyle 
hatalı bir karan düzeltebileceği tabiî ve maddeye 
mevzu kayidle stajiyerin Vaziyetini yakından 
takib eden baro idare meclislerinin netice hak

kında takdire müstenid kararlan aleyhine bir 
itiraz yolu açmanın mahzurlu olduğu neticesine 
varılarak madde teklif veçhile aynen kabul olun • 
muştur. 

Avukatın yanında stajını bitirenler Adliye vekâ
letince tensib edilecek bir mahkemede bir sene müd-

- d etle vazife görmeleri ve hâkim namzedleri hak
kındaki hâkimler kanunu hükmünün bunlar için 
de tatbik olunacağı 19 ncu maddede beyan edil
mektedir. 

Avukat yanmda ve mahkeme nezdinde stajını 
muvaffakiyetle ikmal edenler veya stajına va
reste bulunanlar çalışmak istedikleri yerin ba
rosuna müracaatle levhaya kayidlerini isteye
cekleri ve baro idare meclislerinin bu talebden 
itibaren bir ay içinde esbabı mucibeli kararan 
vererek Adliye vekâletine bildireceği bu karar
lar üzerine veya muayyen müddet içinde hiç ka
rar verilmemiş olduğu takdirde itiraz yolu 
ile yapılacak müracaata karşı vekâletin keyfi
yeti tedkik ederek neticeye göre ruhsatname 
vereceği 20 nci madde hükmündendir. 

21 nci maddede stajdan istisna edilecekler 
yazılıdır. Encümen bu maddeye bazı iîâveier 
yapmıştır. Onlar da; askerî mahkemelerdeki 
adlî hâkimlikten Devlet şûrası dava daireleri 
reis ve azalıklarda ve Hukuk fakülteleri me
deniye, ticaret ve ceza hukuku ile usul dersleri 
profesör veya doçentliğinde bulunanlardır. 
Bu maddede gösterilen işlerde dörd sene bulu
nanların staj hükümlerine tâbi tutulan avukat 
namzedlerin iktisab edecekleri tatbikî malû
matı ihraz etmiş sayılmalarının çok yerinde ol
duğu aşikârdır. 

Avukatların hak ve vazifeleri ikinci babda 
tesbit edilmiştir. 

Lâyihanın avukatlığı amme hizmeti mahiye
tinde bir meslek olarak kaydeden 22 nci maddesi 
avukatlığın gayesini, bilgi ve tecrübelerini adalet 
hizmetine hasrederek taraflar arasmda doğan 
ihtilâfların hakka uygun bir şekilde halline 
tavassut etmek olduğunu tasrih ettikten sonra 
vazifesini de «bütün mahkemelerle resmî merci
lere kanunun tam tatbiki hususunda yardım et
mektir» diye veciz bir surette tebarüz ettirmiştir. 

Vt-
Lâyihada umumî şekilde ifade edilen avukat

lık vazifesi avukatların deruhde edecekleri iş
lerde maddî menfaat karşılığı müvekkillerinin 
arzularına bir bazice olmak mahiyetinde telâk
kiye yol açacak şekilde iş görmek ve onların 
hasmane hislerini benimseyerek hareket etmek
ten tamamile uzak veya yalnız hukukî bilgi ve tec-
rübelerile hakka uygun olarak taraflar arasındaki 
ihtilâfların halline tavassut suretile adaletin 
müzahiri sıfatile çalışmaları lâzımgeldiği vuzuh-
le ifade olunmaktadır. 

Mazbatanın başlangıcında da işaret edildiği 
üzere bu gün de az çok izleri kalan avukatlık 
hakkındaki kötü telâkkilerin bu kanunla mazi
nin gömülen seyyiatı arasına atıldığı ve bundan 
böyle avukatlık meslekinin maddî menfaat ve ha
sis emellere alet olmaktan kurtularak kanunların 
tesbit ettiği hükümler dairesinde kendilerine tev
di olunacak işleri hakka ulaştıracak mahkeme ve 
makamlar nezdinde yardımcı bir kuvvet olduğu 
katiyetle temin edilmiş bulunmaktadır. 

Avukatlık tam serbest bir meslek sayılamayıb 
adlî otoritenin devamlı murakabesi altında bulun
durulduğundan avukatın vazifesi hakkında lâ
yihaya konan bu esaslı hükümlerin isabeti encü-
menimizce de izahtan müstağni bir hakikat ola
rak kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 23 ncü maddesi münhasıran avu
katların yapacakları işleri tayin ve tesbit etmek
tedir. Bu madde, bir taraftan avukatların yap
maya kanununun salâhiyet verdiği işleri yalnız 
bu meslek erbabına hasretmek suretile göster
mekte ve hem de bu işleri avukat olmayanlar ta
rafından görülmesi ve takibinin halka, masla
hata ve resmî mercilere zarar vermek ve müş
küller doğurarak işleri geciktirmek ve hatta hak
sız bir neticeye sevkedebilmek ihtimalleri derpiş 
edilerek bunlan önlemekte olduğundan bu ka
nunun en esaslı ve ana hükümlerinden biridir. 

Avukatlar, kanun işlerinde ve hukukî mese
lelerde rey vermeleri yapacakları işlerin ba
şında gösterilmiştir. Bu hal, kendisine vaki ola
cak müracaat üzerine şifahî olabileceği gibi ya
zılı olarak reyini bildirebilir.. Konsültasyon su
retile de rey verilebilir. Malî ve iktisadî yahud 
teknik bir işin halli görüşülmek üzere bu işlere 
vukufu olanlar arasında hukukî ve kanunî bakım
dan o meselenin alâkalı olması sebebile avukatın 
da bulunarak diğer mütehassıslarla birlikte mes
leki ilgilendiren hususlar hakkında mütalea be-

( S. Sayısı : 297 ) 



- 18 — 
yanı da yine bu maddedeki rey vermek vazife
sine dahildir. 

Mahkeme hakem veya kaza salâhiyetini ha
iz bütün merciler huzurunda hakikî veya hükmî 
eşhasa aid bir hakkı dava, müdafaa etmek ve 
bunlara mütedair evrak ve lâyihalar tanzim et
mek de avukatın vazifesi olmak üzere maddede 
gösterildiğine göre şimdiye kadar tatbikatta 
mahkemeler huzurunda yapılan dava açmak ve 
müdafaada bulunmak işleri için tereddüdü müş
tekim bir nokta yoksa da idarî kaza salâhiyeti
ni haiz Devlet şûrası dava dairelerile kazaî ma
hiyette kararlar veren ezcümle Maliye teşkilâ-
tımızdaki muhtelif vergiler için müteşekkil iti
raz ve temyiz komisyonları huzurundaki işler
de de. münhasıran avukatların bulunabileceği 
bu hükmün pek sarih icablarmdandır. Bu iti
barla Maliye işlerinde bilgi ve ihtisas sahibi ol
duklarını ileri sürerek muhtelif vergi ve mükel
lefiyetler için bahsedilen komisyonlar huzurun
da mükelleflerin ve alâkalıların vekâletlerini 
deruhde ederek onları temsilen işler görmeyi 
meslek edinmiş olanların da bu faaliyetlerine ni
hayet verilmek zaten lâzım idi ise de bu lâyi
hanın sarih hükmü karşısında bu suretle hare
ket edilmesinin zaruret kesbettiği aşikârdır. 

Resmî dairelerde iş takibi keyfiyeti, avukat
ların yapabilecekleri işler arasında ehemmiyet 
ve nezaketle nazara alınacak bir meseledir. Ka
nunun ruh ve maksadına göre avukat mutlak 
olarak iş takib edemez. Ancak bütün adlî mu
ameleleri mutlak olarak ve bundan gayri res
mî dairelerde nizalı ve ihtilaflı işleri takib ede
bilir. 

Teklif lâyihasında (Münazaalı işler) diye 
yazılı olan kayid encümence uzun uzadıya ted-
kik ve münakaşa edilmiş ve esas maksadda ih
tilâfı mucib bir nokta yoksa da kanunun metin
de ifade şeklinin (nizalı ve ihtilaflı) olarak ya
zılması muvafık olacağı neticesine varılmıştır. 
Zira münazaalı tabirinden maksad, takib edilen 
bir işte ihtilâfın mevcud olması keyfiyetidir. 
Yani kendisine müracaat vaki olan resmî bir 
mercie müracaata karşı alâkalıyı tatmin etmi-
yen ve kanuna da uygun bulunmayan bir karar 
ittihaz etmiş olması sattır. Böyle bir vaziyet 
karşısında avukat o merci nezdinde işi takib ile 
kanuna ve hakka uyan teşebbüslerde bulunarak 
müvekkilinin iddiasını veya itirazını kabul 

ve ismaa çalışabilir. Yoksa iş ajanlığı hakkın
daki encümen müzakeresini yukarıda nakleder
ken izah olunduğu veçhile resmî daire ye.mer
cilerde görülecek bir iş için ihtilâf ve niza çıka
bilmesi ihtimali düşünülerek önceden avukatm 
böyle işleri takibe salâhiyetleri yoktur. Böyle 
bir takib iş ajanlığı iştiğalâtmm mevzuuna gi
rer. Avukatlar böyle bir takibden bu kanuna 
göre memnudurlar. 

Maddenin son iki fıkrasile kanunî ehliyeti 
haiz her şahsın kendi işini veya veli, vasi, kay
yımı ve saire gibi başkasını temsile salahiyetli 
olduğu davaları ve işleri bizzat ikame ve takibe 
salâhiyetleri olduğu ve usul kanunlarında avu
katlarla müdafiler hakkındaki hükümlerin mah
fuz bulunduğu kaydolunmuştur. Bu fıkra hü
kümlerine göre bir kocanın karısının müdafaası 
için ceza mahkemesi huzurunda bulunabileceğine 
dair hükmün de bu madde ile ihlâl edilmemiş ol
duğu tesbit olunmuş demektir. 

Yirmi dördüncü madde, avukatların, mesle
kin vakar ve haysiyetile telifi mümkün olmayan 
her türlü hareketlerden çekinmelerini âmir bu
lunmaktadır. Hükümetin mucib sebebler lâyiha
sında da işaret edildiği veçhile vakar ve haysi

yet keyfiyeti avukatlıkta mesleke girmek için aranı
lan vasıflardan olduğu gibi meslekin ifası esna
sında da daima muhafazası istenilen ve bunu 
ihlâl edecek ufak bir hareketin inzibatî cezayı 
ve nihayet meslekten çıkarmayı müstelzim bir 
hareket olduğu şüphesiz olub ve yakar ve 
haysiyetle telif kabil olmayan haller yalnız 
meslekin ifası sırasında aranılmayıb avukatm 
hususî hayatmda da bu gibi hallerden müçte-
nib olması lüzumu pek tabiidir. Pek mukte
dir bir avukatm hususî hayatında da haysi
yet kırıcı halleri varsa manevî şerait bakı
mından esaslı bir vasfı kaybetmiş telâkki 
olunması zaruridir. Yine bu maddede avukatm 
vazife ve salâhiyetlerini adaletin icablarma 
uygun olarak ifa ve istimal eylemek mecburiye
tinde olduğu sarih olarak ifade edilmektedir. Bir 
avukatın deruhde ettiği bir işte haksızlığını bil
diği ve kanuna uygun olmadığını takdir edebi
leceği her hangi bir hususu iddia ve müdafaa
sında serdederse vazifesini adaletin icablaoma 
aykırı olarak ifa etmiş sayılır. Avukatlar, adlin, 

ve hakkın müzahiri ve yaptıkları işler bir amme hiz
meti mahiyetinde addolunmasına göre vazife • 
lerini bu daire hududunu aşarak yapabilmelerini 
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tecviz etmek bu meslek için hedef tutulan gaye
yi bozmak olur. 

25 nci madde avukatların mahrem ve sır tevdi 
edilen emin bir meslek sahibi olduklarını tesbit 
eden hükümleri ihtiva etmektedir. 

Avukatın kendisine müracaat edecek iş sahi
binin her türlü sırlarına ve hususiyetlerine vuku!: 
peyda etmesi pek tabiî olduğundan bu suretle 
muttali olacağı hususatı ifşadan men edilmeleri 
gerek meslek için ve gerekse iş sahihleri için bir 
teminattır. 

Maddenin son fıkrası ceza muhakemeleri usu 
lü hakkındaki hükümle mütecanis olarak avuka
tın bahsedilen hususlar hakkında şahidlik etme
lerinin ancak iş sahibinin muvafakatına bağlı 
olduğu kaydoluıımuş ve mahrumiyet esası bu 
suretle de bir kat daha kanunla teyid olunmuş
tur. 

Yirmi altıncı madde avukatın kendisine tek
lif olunan işi kabul mecburiyetinde olmadığını ve 
hiç bir sebeb göstermeksizin reddedebileceğini 
ve iş kabul edib etmemek hususundaki serbestisini 
kaydetmekle beraber iş sahihlerinin hakkını diya
net edici iki hükmü de burada tesbit etmektedir. 

Onlarda: 1) îş sahibine avukatın vakit ge
çirmeksizin işinin kabul edilmediğini haber ver
mesi» 

2) iki avukat tarafından teklifi reddolunan 
iş sahibinin baro reisinden kendisine bir avukat 
tayinini istemesi ve reisin de bu talebi yerine ge 
tirmesidir. 

Avukatın kendisine teklif edilen işleri 27 nci 
maddede sayılan hallerde redde mecbur olduğu 
gösterilmektedir. Üç bendde tesbit edilen bu. 
haller, adalet ve hakka uygun olarak vazife gör
mek mecburiyetini ve işte evvelce alâkası ol
mak itibarile güveni sarsacak vaziyetlere mey
danı vermemek teminatını ve hâkim ve memur 
ve hakem sıfatile önce el konulan işlerin avu
kat sıfatile takibinin pek bariz mahzurlarını 
bertaraf etmek tedbirlerini derpiş etmek itiba
rile isabetli birer hükümdür. 

Red mecburiyetinin avukatm şeriklerine şa
mil olması bu hükmün konması icab eden mülâ
hazanın şerik hakkmda da varid olmasının ta
biî bir neticesi sayılmak lâzımgelir, 

Lâyihanın 28 nci maddesi avukata tevdi edil
miş olan evrakın vekalet işinin neticesinden iti
baren üç sene müddetle muhafazaya mecbur 
olduğunu ve hükmünü göstermektedir. Bu hu

susun müddet tayin suretile kanunda yer alma
sı avukatlarm vazifelerini tesbit etmekle bera
ber ikmal edilmiş bir işe aid evrakın yıllarca 
saklanması külfetinden azade kılmak dolayisile 
avukat içinde kolaylık temin eden bir usuldür. 
Bu maddeye göre avukatlarm bürolarında mun
tazam bir dosya tutmaları ve muhafaza tertibatı 
bulundurmaları lüzumu anlaşılmakta olub ba
roların bu bakımdan da avukatların vaziyetle
rini göz önünde bulundurmaları pek tabiidir. 

Avukatın nezdindeki evrakı geri almayı mü
vekkiline yazı ile bildirdiği halde saklama mec
buriyetinin üç ayda nihayet bulacağı kaydi de 
avukatlar için başka bir kolaylık temin etmek
tedir. Bu maddenin son fıkrasile de avukatın 
ödenmemiş ücretine karşı teminat sayılabilecek bir 
kayid daha varkı o da ücretin ödeninceye ka
dar evrakm geri verilmesine mecbur olmaması
dır. 

29 ncu madde müvekkille avukat arasında 
vekâlet ve ücret akdinden doğan zarar ve ziyan 
iddiaları için beş senelik müruru zaman kabul 
edilmiştir. Teklif lâyihasında üç sene olarak 
gösterilen bu müddet encümence beşe çıka

rılmıştır. 
Bu hükümde akidden doğan kaydi vekâlet 

akdinin icablarmı yapmamak haline münhasır
dır. Yoksa hata, taksir ve haksız fiilden doğan 
zarar ve ziyanlardan dolayı umumî hükümler da
iresinde muamele olunmak lâzımgelir. 

Lâyihanın 30 ncu maddesinde avukatın deruhde 
ettiği işi doğruluk ve dikkatle yapması ve ikmal et
mesi mecburiyeti gösterildikten sonra teklif olunan 
işi kabul edib etmemektö serbest olan avukatın ken
dine mevdu bir işin takib veya müdafaasından 
arzusile vaz geçebileceği de ayni salâhiyetin icab-
lanndan sayılmak lâzımgelir. Şu kadar ki : Mü
vekkilin hukukunu muhafaza için vez geçme ar
zusu müvekkile bildirdikten sonra on beş gün 
müddetle müvekkilini temsil ve müdafaada de
vam mecburiyeti de kanunda kabul edilmiştir. 

Adlî müzaheret suretile bir şahsa avukat ta
yin edilenler mücbir sebeb olmadıkça kendile
rine mevdu vazifeyi yapmaktan istinkâf edemi-
yecekleri ve bu mücbir sebebi de kendilerine avu
kat tayin eden hâkim veya adlî müzaheret 'büro
sunun takdir etmesi maddenin ikinci fıkrasında 
işaret olunmuştur. Bununla müzaherete nail 
olan kimsenin hakkmm korunması için kendisi
nin âciz olması dolayısile kanunun âmir bulurum 
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duğu yardim hususu bu işe tayin edilen avuka
tın keyfî arzusuna bırakılmamış olmaktadır. 

Müvekkilin ölümü halinde de avukatın sıfatı
nı mirasçılara veya haleflerine bildirmeğe ve ala
cağı talimata göre mirasçıların hukukunu temsil 
ve müdafaaya devam etmeğe mecbur bulunduğu 
maddenin son fıkrası hükmü iktizasındandır. 
Mirasçıların ölen murislerinin avukata verilmiş 
bir işi olduğundan malûmatları olmaması gibi 
ihtimaller karşısında avukatın mirasçılara sıfatı-
nınn ihbarına mecbur tutulmaları kaydi, hakkın 
müzahiri olan avukatlara terettüb eden bir vazi
fenin bu kanunda ifadesi demektir. 

Bir avukatın meslekten çıkarılması veya ölü
mü gibi hallerde iş sahiblerinin haklarını koru
mak ve onların bu sebeblerle bir zarara uğra
malarını önlemek için kanun 31 nci madde ile 
baro reisine mühim salâhiyet veren hükümleri 
göstermektedir. Bu hallerde alâkalıların taleberi 
veya iş sahihleri haberdar edilmek şartile baro 
reisinin resen kaydı silinen veya ölen avukatın 
elindeki işleri muvakkaten görmek üzere bir 
avukat tayin edeceği ve bu sebeblerle on beş 
gün geçmemek üzere dosyalarının devir ve tes
limine kadar geçecek zamanın kanunî mehillere 
müessir olmayarak bu müddetlerin işlemeye
ceği ve baro reisinin mahkemelere vuku bula
cak tebliğile keyfiyetin tesbit olunacağı mad
dede musarrah bulunmaktadır. 

Her avukatın levhaya kaydi tarihinden üç 
ay içinde bir büro tesisine mecburiyeti kanunda 
emrolunmaktadır. Bu gün bazı avukatların 
yazıhaneleri olmayarak seyyar bir halde mah
keme koridorlarında ve hatta mahkeme civarın
daki kahvehanelerde iş sahiblerile görüşmek 
ve onların vekâletlerini deruhde etmek gibi mes
lek için hacetle telâkki olunabilecek hallerin 
tamamile önüne geçilmiş olacaktır. 

Tesis edilecek büroların barolarca evsafının 
tayin edileceği hakkındaki maddede mevcud 
kayid avukatların meslekin hasiyetile mütena-
sib ve vazifelerinin icablarmı hakkile yerine 
getirmeğe müsaid surette lüzumlu tertibat ve 
teşkilâtı havi olmasının ehemmiyetle baroların 
nazara alıb bu evsafı tesbit edecekleri tabiidir. 
Bu kanunun tatbikına başlandıktan sonra avu
katların çalışacakları yerlerin bir han odasmda 
veya âdi bir dükkân içinde itimad temin etmi-
yecek şekilde olmasına fırsat verilmeyeceği şüp
hesizdir. 

... _ l&saa 

Avukatların büro işlerinde kâtib ve daktilo
graftan başka ancak avukat kullanabilecek
lerine dair lâyihanın 33 ncü maddesi kanunun 
en mühim hükümlerinden ve şimdiye kadar tat
bikatta tesadüf edilen çirkin vaziyetleri bertaraf 
eden tedbirlerden biridir. 

Müvekkille avukat arasında bir takım adam
ların avukat yazıhanelerinde sıfatları ne oldu
ğu belli olmayarak bulunmaları bir çok yolsuz
luklara sebeb olduğu gibi iş sahiblerinin itima
dını sarsmaları itibarile avukat olmayanların 
bürolarda çalıştırılmasının menu olması çok isa
betli ve meslekin gayelerine uygun bir hüküm
dür. 

Bu maddenin avukatlıktan menedilenlerle iş 
ortaklığı yapılmasının inzibatî ceza müeyyedele-
rile memnu olması ve avukatlığa veya memurluğa 
mâni olacak bir suçtan dolayı mahkûm olanla
rın veya takib altında bulunanların da avukat
ların yanında çalıştırılanı ayacağına dair son fık
rası ayni düşünce ile konmuş bir hükmü tazam-
mun etmektedir. 

Avukatın bürosundaki işlerin yanında çalışan 
staj iyer veya kâtibleri vasıtasile takib ettire
bileceği dava dosyalarını yalnız avukatlarla sta
jyerlerin ve tarafların tedkik edebileceği ve ta
kib işlerinde mesuliyetin kendine aid olduğu lâ
yihanın 34 ncü maddesinde beyan olunmaktadır. 

Avukatm tevdi olunan işlerde maddî bir alâ
kası olmaması bu kanunda itina ile iltizam 
edilmekte olduğundan filhakika hilafı hareket
lerin avukatın hakka ve adle uygun olarak iş gör
mesini âmir bulunan bu kanun hükümlerine te
vafuk edemeyeceğinden lâyihanın 35 nci madde
sinde avukatların vazıyed ettiği işlerin münaza-
alı hakları iktisabdan veya buna delâletten iş-
bittikten sonra beş seneye kadar memnu olduk
ları yazılı bulunmaktadır. 

Menfaat mukabilinde avukata iş getirmek ve
ya bir iş sahibine bu suretle avukat bulmaya de
lâlet etmek bu kanuna göre menedilmiştir. Bu 
memnuiyet hapis cezasile müeyyede altına alm* 
mış ve böyle delâlet edenler memur iseler ceza
larının daha ağır olacağı 36 nci maddede gös
terilmiştir. Bu güne kadar avukatlara veya iş 
sahiblerine dellâllık ve meyancılîk eden bir ta
kım eşhas faaliyet halinde görülmekte ve hatta 
bu arada tevkifhanelerde bazı memur ve gardi
yanların bile müdafi bulmağı menfaat karşılığı 
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acleta iş edinmiş olduklarına tesadüf edilmekte 
idi. Esası pek çirkin olan ve her bakîmdan ada
let işlerinde mahzur tevlid eden bu halta mene-
dilmesinin isabeti izahtan" müstağnidir. 

37 nei maddede avukatın mahkeme huzuruna 
resmî kıyafetle çıkacağı yazılı bulunmaktadır. 
Pek çok memleketlerde avukatların maliâus bir 
kisve ve kıyafetle mahkemede bulunmaları usu 
lü cari olub memleketimizde de 1924 tarihinde 
çıkan kanun hâkimlerle avukatlar için bu mec
buriyeti kabul etmiştir. . 

Avukatın kendilerine mahsûs kıyafetlerle 
mahkemeden gayri yerlerde de bulunmaları caiz 
olabilir. Netekim bu gün mevcud teamüle ^öre 
baro idare meclisleri ve baro umumî heyetleri 
toplantılarında kisvelerini labis olarak hazır bu
lunmaktadırlar. Bu husus Adliye vekâletince 
yapılacak bir talimatname ile de tesbit olunacağı 
Encümen müzakeresinde görüşülmüştür. 

38 nci madde her Adliye dairesinde barolar 
için bir daire ayrılacağını âmir bulunmaktadır. 

Avukatların bürolarından başka yerlerde, mah
keme salonlarında ve Adliye binasında hukukî 
istişarede bulunmaktan memnun oldukları 39 ncu 
maddede tasrih olunmuştur. Ciddiyete yakışma
yan bu halin meni avukatların her zaman ayak 
üstü kendilerinden mütalea soran ehibha ve ta
nıdıklarının hiç bir menfaati olmadığı halde ne 
zaket ve hatıra riayetle yüzleri tutmayarak cevab 
vermek mecburiyetinde kalmak suretile izaç edil 
melerinin de önüne geçen ve mesleğin şeref ve hay
siyetini koruyan çok musib bir hükümdür. An
cak, maddede işaret olunduğu veçhile sureti ınah-
susada avukatın davet edildiği yerlerde istişare 
olunan ve bu suretle rey verilen haller bu mad
de hükmünden tabiatile müstesnadır. 

Avukatın intizamla çalışması lüzumunu te
min için deruhde edilen dava veya işlerle yazılı 
mütaleasına müracaat olunan hususlar halikında 
dosya tutmakla kırkıncı madde mucibince mü
kellef •_ olduğu gösterilmiştir. 

Avukatın iş hususunda mülakatında lüzum. 
görürse bir zabıt varakası tutabileceği krrkbirinci 
maddede tesbit edilmiştir. 

Avukatların iş celbi için teşebbüste bulunma
ları ve gazete ile reklâm yapmaları 43 ncü madde 
hükmüne göre memnu addedilmiştir. Çok yerin
de olan bu memnuiyet hükmünün bürosunu baş
ka yere nakleden bir avukatın bunu gazeteye 
vermesine. şümulü olmadığı tabii olub bu husu-

ft 

sun maddeye kayid ve ilâvesine encümen lüzum 
görmemiştir. 

44 ncü madde, avukatlar hakkmda. kanunun 
gösterdiği yüksek bir itimadı ifade eden ve mev
zuatımıza ilk giren bir hükmü göstermektedir. 
O da: Avukatm dosyasında saklanan vekâlet
namenin asbna mutabakati kendi tarafından tas
dik edilecek örneğinin resmî suret sayılmasıdır. 
Bu salâhiyetin suiistimali üç seneden sekiz sene
ye kadar ağır hapsi müstelzim bir suç sayıldığı 
maddenin son fıkrasında kaydedilmekle şiddetli 
ve çok yerinde addolunabilecek bir müeyyide al
tına alrnmıştm 

Adalete ve kanuna uygun olarak amme hiz
meti mesabesinde sayılan avukatlık hizmetinin 
vecibeleri arasında bulunan bir hükme göre de 
Temyiz mahkemesinde avukatlar için lüzumsuz 
ve kanunsuz temyiz yoluna gidilmesini berta

raf etmek üzere hukuk usulü muhakemelerinde 
mevcud olan cezaî hükmün temyizde bir fiş tu
tularak oraya işaret edilmesi ve hâkimler hakkın
da tatbik olunan esaslar dairesinde bu fişler üze
rine Adliye vekâletindeki merkez bürosu tarafın
dan liste tanzim edilmesi 45 nci maddede yazıl
mış ve bir yılda üç veya iki yılda beş defa suini
yetle temyiz yaptığından dolayı cezaya uğrayan 
avukatm iki sene Temyiz mahkemesinde duruş
mada bulunmaktan ve temyiz evrakı yazıb hazır
lamaktan menedileceği ve bu halin tekerrüründe 
Temyiz mahkemesi nezdinde avukatlık yapmak 
sıfatını tamamile kaybedeceği 46 nci maddede 
gösterilmiştir. 

Haklarında bu memnuiyet hükmü tatbik edi
len avukatların memnuiyet hilâfına aykırı hare
ketlerine karşı da bir defasında işten ve tekerrü
ründe meslekten çıkarılacağı 47 nci maddede 
işaret edilmiştir. 

Avukatlık mesleğine verilen ehemmiyetin 
şükran ve hürmetle karşılanmağa değer yeni 
bir hüküm de, vazife sırasında veya yaptığı 
vazifeden dolayı avukat aleyhine işlenen suçlar 
için. Devlet memurları aleyhinde işlenmiş suç
lar hakkındaki cezaların tatbik edileceği 48 ned 
maddede tasrih edilmiş bulunmasıdır. Bu hü
küm hem avukatlık mesleğinin kanun nazarın-
daki değerini ve hem de avukatın bu kanunun 
hçdef tuttuğu gayelere uygun olarak ifa edeceği 
vazifelerden dolayı uğrayabileceği bir tecavüz 
ve taarrtızun Devlet memurları hakkındaki hü-
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kümler dairesinde mütecasirlerini cezaya çarp
tırmak şuretile kanunun yüksek himayesi al

tında bulundurduğunu izhar etmektedir. 
Yine kanunun bu himayesi cümlesinden olan 

49 ncu maddede avukatların vazifesinden doğan 
veya vazife sırasında işlenen suçlarından dolayı 
haklarımda yapılacak takibatın hâkimler gibi 
Adliye vekilinin iznine bağlı olduğu gösteril
mektedir. Encümende beş muhalif reye karşı. 
kabul edilen Hükümetin teklif ettiği bu madde 
hükmüne göre hak ve madeleti rehber ittihaz 
eden bir avukatın vazifesini ifada ne kuvvetli 
bir mesnede malik olduğu izahdân müstağnidir. 

Hukuk ve ceza muhakemeleri usulü kanunla
rının müdafaa serbestisini, muhakemenin inzi
batını temin için mahkeme yeisine veya hâkime 
verdiği salâhiyetlerin ve buna müteallik hü
kümlerin mahfuziyeti pek tabiî olub bu husus 
maddenin son fıkrasına kaydolunmuştur. 

Avukatların hak ve vazifelerini tesbit eden 
lâyihanın ikinci babının son maddesi avukatlar 
levhasına kaydı icra edilmemiş veya muvakkat 
vesika olarak avukat olmak hakkını iktisab et
memiş olanların dava evrakı tanzim ve icra mu
amelelerini takib veya sair avukatlara mahsus 
salâhiyetleri kullanmaları ve avukat unvanmı 
taşımaları ceza müeyyideleri altmda menedil-
miştir. 

460 sayılı kanunun muvakkat maddesi hük
müne göre yapılan tasfiyelerden sonra baro 
levhalarından kaydı silinenlerden bazılarının 
matlubun temliki hakkındaki hükümlerden is
tifade ederek muvazaa şuretile bir takım adam
lardan namlarına matlub temlik ettirerek mah
kemelere girdikleri görlümüş ve her ne kadar ba-
z^mahkemelerin vaziyeti idrak eden reisleri tara
fından bu muvazaalı müracaatlar reddolunmuşsa 
da.umumî hükümlerin cevaz verdiği bir muame
leyi Suiistimal edenler hakkında sarih bir mem-
niflyet müeyyidesi olmadığından tatbikatta ge-
Y$L barolardan çıkarılmış ve gerekse avukatlık 
salâhiyetini haiz bulunmayan adamların bu tarik 
ile iş gördüklerine tesadüf ediliyordu. Encümen, 
tatbikaljın verdiği bu misalleri de ehemmiyetle 
nazarı Rikkate alarak lâyihanın 50 nci maddesine 
koyduğjji bir fıkra ile matlub temellükü veya sair 
avukatlara aid salâhiyetleri kullananlar için ha
pis ve Mır para cezası müeyyidesi altında bir 
memnuiyet hükmü kabul etmiştir. > 

Avukatlık salâhiyeti olmayanların bu sıfatla 

kabul edilmiyecekleri hükmü yalnız mahkemelere 
münhasır olmayıb bütün resmî mercilerin de bu 
kayde riayete mecbur oldukları maddenin son 
fıkrasında tasrih kılınmıştır. 

Lâyihanın üçüncü babı avukatlar levhasının 
tanzimine ve levhadan avukatlık kaydinin silin
mesine ve bu kaydin yenilenmesine müteallik hü
kümleri on maddede tesbit etmektedir. 

Barolar her adlî yıl başlangıcı sayılan adliye 
tatilini müteakib mıntakaları dahilindeki avukat
ların levhasının tanzim ye bu levhayı encümenin 
tensibi veçhile 51 nci maddede sayılan makam
larla mahkemelere, heyetlere ve nojterlere ve di
ğer barolara gönderirler. 

Her avukatm devamlı olarak avukatlık edece
ği mmtakadaki baro levhasına kaydolunması ka
nun bir mükellefiyet saymıştır. Bununla beraber 
devamlı olmamak şartile bir baro levhasına ka-
yidli avukat memleketin her yerinde meslekini 
yapmağa salahiyetlidir. Avukatın her yerde iş 
görebilmek salâhiyeti devamlı olmamakla mu-
kayyed olub levhasında kayidli bulunduğu bir ba
ronun mıntakası haricindeki bir yerde devamlı 
olarak çalışması mensub olduğu baronun avukat 
üzerindeki murakabe salâhiyeti tamamile ifaya 
müsaid olamayacağından devamlı çalışmaya baş
ladığı yerin barosu bir zabıt varakasile o avu
katın mensub olduğu baroya keyfiyeti bildirir 
ve öyle bir yerde dssiplin cezasını müstelzim bir 
harekette bulunmuş 0lursa ayni şekilde muamele 
yapılır. 

Avukatlar başka bir baroya nakillerini isteye
bilirler. Böyle bir taleb üzerine mahkemenin is
tediği baro idare meclisi lâzımgelen tedkikâtta 
bulunur ve evvelce kayidli bulunduğu baroca di
siplin takibi altında olub olmadığını o baroya 
iştirak hissesini ödeyib ödemediğini sorub anlar. 

Nakil taleplerinin reddine dair baro idare 
meclisinin vereceği kararlara karşı alâkalı avu
kat Adliye vekâletine 56 nci maddede yazılı şe
rait dairesinde itiraz edebilir ve vekâletin ve
receği karar katğidir. 

Lâyihanın 57 nci maddesinde avukatm lev
hadan silinmesini müstelzim halleri dokuz bendde 
tadad etmektedir. 

Bu hallerin bir kısmı ikametgâh edinmesi ve 
büro açması gibi kanunun emrettiği mecburi
yetleri yapmamak ve bir kısmı da avukatlıkla 
içtimai caiz olmayan bir vazife deruhde etmek 
veya avukatlık şartlarına uymayan medenî hak-
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lardan mahrum kalmak vasi veya müşavir tayin 
edilmek suretile tasarruf ehliyetleri tahdid edil
miş bulunmak yahud devamlı surette çalışmaya 
mâni beden ve aklî bir arızaya uğramak halle-
rile Türk vatandaşlığını kaybetmek veya işten 
veyahud meslekten çıkarılmak gibi disiplin ceza
sına uğratılmış olmak veyahud kendiliğinden mes
leki terketmiş olmaktan ibaretir. 

Levhadan adı silinen avukatın buna dair ba
ro idare meclislerinin karan aleyhine Adliye ve
kâletine itiraz etmek haklan lâyihada kabul edil
miştir. 

Levhadan adı silineıi avukat baroya kayid 
için aranılan vasıfları haiz bulundukça silinme
yi müstelzim sebeblerin zevali halinde tekrar ba
roya girebilir. 

Cezaî veya disipline müteallik bir karar neti
cesinde meslekten çıkarılanlarla avukat olmaya 
mâni bir suçtan mahkûm olanların ruhsatname
leri Adliye vekâletince ibdal edilir. 

Lâyihanın dördüncü babı barolara aid hük
mü ihtiva etmektedir. Baroların; umumî heyet. 
idare meclisi ve baro reisi faaliyet sahasında 
birer organdır. Barolar mıntakası içinde en a? 
on beş avukat bulunan vilâyet merkezlerinde teş
kil edilir. Bu mikdar avukat olmayan yerler en 
yakın baroya bağlanır yahud bunlar birleştirile
rek Adliye vekâletince tayin edilecek bir mer
kezde ayrı bir baro kurulur. 

Baroların teşekküllerini Adliye vekâletine bil
dirmekle şahsiyet iktisab edecekleri 61 nci mad
dede tesbit edilmiş ve bu suretle bir baro bu 
kanunda yazılı salâhiyetleri kullanmak ve va
zifeleri yapmak hakkını ihrazla beraber hükmî 
bir şahsiyet sıfatile umumî hükümler dairesinde 
sair hakları da iktisab etmiş olurlar. 

Baronun en yüksek mercii umumî heyettir. 
Bu heyet levhada kayidli avukatlardan terek-
küb eder. 63 ncü maddede yazılı vazifeleri yap
makla mükelleftir. Altı bendde sayılan bû va
zifeler arasında kayda şayan bir nokta var ki, 
o da baro reisinin istifası halinde umumî he
yetin buna dair bir karar vermesidir. Baro re
isliğine seçilen zatın bu vazifeyi kabul etmemesi 
veya reisliği yaparken istifa etmesi bu kanunun 
takib ettiği esasa gçre ihtiyarî bir hareket sa-
yılmamasıdır. 

Mesleğe mensub bir avukat baro reisliğine se
çilince bunu vazife sayıb sebebsiz ve mazeretsiz 
kabulden istinkâfı veya aynı suretle reislikten1 

istifası tecviz olunmamıştır. Bundan dolayıdır ki, 
istifa halinde umumî heyet bunu tedkik ile bir 
karar verir. Şayed*umumî heyet reisinin istifasını 
kabul etmediği takdirde vazifeye devam zaruret 

' halini almış olur. Her ne kadar böyle bir kaide ilk 
görüşte gayri tabiî bir manzara arzederse de 
meslek mensublarının bu kanunla tanınan,hak 
ve vazifeleri arasında reisler için bu yolda bir 
hükmün kabulünü yerinde addetmenin çok haklı 
bir telâkki olduğu teslim edilir. 

Umumî Heyetin her sene kânunuevvel ayının 
ilk haftasında toplanacağı 64 ncü maddede ya
zılı olub bundan başka Adliye vekili, idare mec
lisi ve levhaya kayidli avukatların üçte biri ve 
azası 90 dan fazla olan barolarda otuz avukatın 
talebile de umumî heyet toplanır. Umumî hey
etin toplantı günlerini levhaya kayidli avukat
lara mektuble bildireceği ve gazetelerle ilân olu
nacağı lâyihanın 66 nci maddesinde ve içtima 
nisabının levhada yazılı olan avukatların yan
dan bir fazlası olduğu ve bu mikdar ekseriyet 
hâsıl olmazsa bir hafta sonra ayni gün yapıla

cak içtimada avukat adedi ne olursa olsun 
Umumî heyetin teşekkül edeceği 67 nci maddede 
gösterilmektedir. 

Kararların ve seçimlerin mutlak ekseriyetle 
olacağı ayni maddede yazılı olub seçimlerde 
ekseriyet kazanamayanlar hakkında reylerin dağı-
lıb işin uzamaması maksadile ekseriyet temin 
edemiyenlerin iki misline müsavi en çok rey 
alanlar hakkında seçim yapılması ayni maddede 
gösterilmiştir. 

68 nci maddede idare heyetinin reisten baş
ka dördden ona kadar azadan terekküp edeceği 
ve aza mikdan için avukat adedinin nisbeti tesbit 

olunmuştur. Baro reisinin idare meclisinin tabiî re
isi olduğu da bu maddede kaydolunmuştr. 

70 nci madde baro reisi ve idare meclisi 
azalarmm iki sene müddetle seçileceği ve aza

nın yansı her sene yenileneceği ve ilk seçim yapılan 
bir mecliste bir sene sonra ayrılacak azalarm 
kura ile ayırd edileceği gösterilmektedir. 

Müddetleri biten azanm bir sene geçmedik
çe yeniden idare meclisi azalığma seçilemeyeceği 
71 nci maddede yazılıdır. Bu hükümle baroya 
kayidli avukatlara mesleklerine aid vazifelerini 
görmeleri için zemin ve fırsat yerilmiş olmakta
dır. Bu maddenin son fıkrasile 55, yaşını bitir
miş olanlarla son üç sene içinde iki sene idare 
meclisinde vazife görenlerin girecek iki sene 
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için Baro reisi veya idare meclisi azalıklarmdan 
itizar edebilecekleri tasrih edilmekte olub bu
nunla kanunun mesleke aid bir hizmetin ifasın
dan bu gibi sebeb olmadıkça kaçınılmayacağının 
kastetmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

îdare meclisinin vazife ve salâhiyeti 73 ncü 
maddede 16 bendde tadad ve tafsil olunmaktadır. 
Bu hendlerde yazılı hususlar kanunun hederler"' 
dairesinde meslekin icablarma göre ifası lâzım 
gelen vazifelerle meslek mensublannın vecibele
rini ifa edib etmediklerini murakabe ve staj iş
lerini tanzim ve avukat ve stajiyerler hakkında 
inzibatî kaza hakkını kullanmak gibi mesleki ilgi 
lendiren ehemmiyetli mevaddır. 

İdare meclisinin baro reisi tarafından veya 
azadan birinin müzakere mevzuunu ihtiva eden 
yazılı talebi üzerine toplanmaya davet olunacağı 
74 neü maddede yazılıdır. 

Ayni maddede idare meclislerinin karar ni
sabı gösterilmekte olub meclis azasının mürettet 
adedine göre ekseriyeti teşkil edecek zevatın bir 
reyde bulunmasile verileceği kaydedilmiştir. Bu 

•nunli idare meclisleri yarıdan bir fazlasile 1op-
landığı takdirde verilecek karar muteber sayıl 
mak için hazır bulunanların bir reyde bulunması 
meşrut olduğu anlaşılmakta olub yoksa yarıdan 
bir fazla ile toplanacak meclisde bu mevcudun 
mutlak ekseriyetile verilecek kararın hüküm
süzlüğü tesbit edilmiş olmaktadır. 

îdare meclisi çalışmasının intizamla ceryanını 
temin için meclis toplantılarının mektubla vu-
kubulacak davet üzerine yapılacağı ve bir biri 
ardınca üç celsede sebebsiz bulunmayanların is
tifa etmiş sayılacağı 75 nci maddede tasrih edil
miştir. 

Baro reisliğile idare meclisi azalığı veya ba
ro menfaatini temsil veya müdafaa hususunda 

bir avukata tevdi olunacak işin ücretsiz görüleceği 
76 noı maddede tasrih olunmuştur. 

Layihanın 78 nci maddesi baro reisinin salâ
hiyetlerini tesbit etmektedir. 

Baro reisi baroyu temsil ettiği gibi idare mec
lisi reisi sıfatile de salâhiyetlerini kullanabilirler. 
Bundan başka maddede beş bendde sayılan salâ
hiyetler arasında baro azasile bir avukat ve mü
vekkil arasında çıkmış olan ihtilâfların idare mec
lisine intikaline hacet kalmadan dostane bir 

. surette halline çalışması kayda şayan olub bu 
suretle baro reisinin gerek avukatlar arasında ve 
gerekse avukatla müvekkiller arasmda yanlış an

layış ve görüş farkları yahud hissî bazı sebeblerle 
ihtilâf manzarası arzeden hususlarda işin şüyu-
una meydan vermeden halletmek suretile bir 

ş nraslih rolü yapacağına göre böyle bir salâhiyetin 
reislere verilmesinde meslek menfaati bakımın
dan büyük bir fayda temin edeceği aşikârdır. 

Avukatlık vakar ve haysiyetinin muhafaza
sına ve meslekin adalet kaidelerine uygun olarak 
şerefle icrasına avukatlar arasında çıkacak mes-

. lekî ihtilâfların halline ve istenilirse bu ihtilâf
larda tavassut etmeğe ve avukat ile müvekkil 
arasında çıkacak ihtilâflarda müvekkilin isteği 
üzerine ihtilâfı tedkik ederek karar vermeğe sala
hiyetli olan idare meclislerinin bu vazifelerini 
yapmak üzere davet olunan bir avukatın sebebsiz 
gelmemesi ve istenilen malûmatı vermemesi ve 

vanılacak tavsiyelere riayet etmemesi gibi haller. 
de baro reisi yüz liraya kadar para cezası hük
metmeğe salahiyetli olduğu 79 ncu maddede gös
terilmiştir. 

Bu salâhiyetin kullanılması için aranılan 
şartlar ve reisin hükmedeceği cezaya karşı alâ
kalı avukatın idare meclisine itiraz edebileceği 
bu maddede dercedilmiş bulunmaktadır. 

îdare meclisinin umumî heyet kararile kısım
lara ayrılması hakkındaki Hükümet teklifinin 
80 nci maddesi encümence lüzumsuz telâkki edi
lerek tayyaedilmiştir. 

Avukatların meslekî bağlılıklarım gösteren 
vecibelerinden biri de baroların masraflarına 
karşılık olarak senelik bir aidat vermeleri mec
buriyetidir. Bu aidatı makbul sebeb olmaksızın 
vermemekte İsrar edenlerin isimleri idare meclisi 
kararile baro levhasından silinir. Şu kadar ki, 
aidat borcunu avukat ödeyince tekrar levhaya 
kaydolunur. Buna aid olan hüküm lâyihanın 80 
nci maddesinde tesbit edilmiştir. 

Lâyihanın 81 nci maddesi bu kanun hükümle
rine göre amme hizmeti mesabesinde sayılan avu
katlık meslekine karşı Hükümetin haiz olması 
lüzumlu ve tabiî olan murakabe salâhiyetinin ne 
suretle kullanacağını göstermektedir. 

Bu maddeye göre Adliye vekili bütün avu
katlarla idare meclisi ve baro reisliği üzerinde 
nezaret hakkını haizdir. 

îdare meclisi ile baro reisi üzerindeki nezaret 
hakkını baro merkezlerinin bulunduğu yerin en 
yüksek dereceli hâkimi ile ve avukatlar üzerin
deki nezaret hakkını da baro reisi marifetile kul
lanır. Adliye vekili avukatlık vakar ve haysiyeti-
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nin muhafazasına nezaret etmek salâhiyetini ve 
murakabe hakkını kulanmakta ihmal veya suiis
timali görülen idare meclisini fesheder. Bu hal
de vekil yeni seçim yapmak üzere fesih kararı
nın tebliğinden itibaren on beş gün içinde o ba
ronun umumî heyetini toplamağa davet eder ve 
seçim neticesine kadar mahallî hâkiminin inhası 
üzerine baro reisine ve idare meclisine aid vazi
feleri görmek üzere Adliye vekâletince ora ba
rosuna kayidli avukatlardan üç kişilik bir heyet 
teşkil edilir. 

Lâyihanın beşinci babı disiplin muamelele
rinden bahistir. Avukatlığın vakar ve şerefine 
uymayan fiil ve hareketlerde bulunanlarla mes
lekî çalışmalarında vazifelerini yapmayan ve dü
rüstlüğe riayet etmeyenler hakkında ihtar; tev-
bih;, beş yüz liraya kadar para cezası, işten çı
karma ve meslekten çıkarma adı altında beş nevi 
disiplin cezasının tatbik edileceği 82 ve 83 ncü 
maddelerde gösterilmiş ve bu cezaların ne olduğu 
da tarif ve izah olunmuştur. 

Disiplin kararları idare meclisince tertib ve 
tatbik olunur ve bu takdirde idare meclisi disip
lin meclisi unvanını alır. 

Lâyihanm 85 nci maddesinde tatbikatta yan
lış telâkkilere sebeb olabilecek bir nokta sarahatle 
kaydolunmuştur. O da disiplin cezalarının baro
ya kayid ve kabulden önce meslekten çıkarma ce
zasını müstelzim olmadıkça işlenmiş olan fiil ve 
hareketlerin disiplin cezasmm tatbikma mevzu 
olmayacağı hususudur.- Bir çok işlerde intibahı 
mahiyette muahezeyi mucib olabilecek ehemmi
yetsiz efalin işlenmesi üstünden yıllar geçtiği 
halde tazelenerek mevzubahs. edildiği görülmekte 
olduğundan lâyihada bu cihetin tasrihinde isabet 
edilmiştir. 

Lâyihanm 86 nci maddesinde disiplin, takiba
tının icrasına salahiyetli barolarm avukatm 
kayidli olduğu baro olacağı ve baro reislerile 
idare meclisi azaları hakkındaki takibatın, ora
nın en yüksek dereceli hâkiminin şikâyet veya 
ihbar mevzuunun tahkika değer mahiyette 
olub olmadığını tedkik ve tayin ettikten sonra 
tensib edeceği en yakm barolardan biri tarafın
dan yapılacağı tesbit olunmaktadır. 

Ceza takibatmm disiplin muamelesinin tatbik 
ve icrasma mâni teşkil etmeyeceği 87 nci mad
dede yazılıdır. Yalnız aleyhine ceza takibatına baş
lanmış olan avukat hakkında baro idare meclisleri 
bu takibatın devamı müddetince disiplin mu-

( S.-Sayı 

amelerini durdurabilirler. Bu takdirde memurlar 
hakkındaki işten el çektirme muamelesi gibi 
bu kanunda kabul edilen 103 ncü maddede ya
zılı bulunan avukatı işten menetmeğe mahal 
olub olmadığı hakkında idare meclisince karar 
verilir.-

Ceza takibatı beraetle neticelenen hallerde 
avukat hakkında disiplin muamelesinin tatbiki 
ceza davasmm mevzuuna giren fillerden ayrı 
ve başlı başına disiplin cezasını müstelzim bir 
mahiyette olmasma bağlı olub ayni mevzuun 
suç olmadığı mahkeme kararile tebeyyün ettik
ten sonra disiplin takibatına esas ittihazmm 
doğru olmadığı aşikârdır. Şu cihetin işaret 
edilmesine de lüzum vardır ki, avukat hakkmda 
şikâyet mevzuu olan hal umumî ceza hükümle
rine göre suç sayılacak' unsuru ihtiva etmediği 
halde disiplin muamelesinin tatbikma başlı ba-' 
şma bir esas teşkil ediyorsa yukarıda hulâsa edi
len 87 nci madde hükmü veçhile baro idere mec
lislerinin mahkemede beraet eden avukat hakkm
da disiplin takibatı yapmalarına mâni yoktur. 

Disiplin takibatı resen idare meclisinin veya 
bir şikâyetçinin ihbar veya bir şikâyeti yahud 
müddeiumuminin talebi üzerine verilecek karar
la açılır. 

Disiblin takibatı yapılmasına karar veril
dikten sonra idare meclisi bu babda tahkikat 
yapılmasını kendi azasından birine tevdi eder. 

O aza subut delillerini toplar ve lüzum gör
düğü kimselerin ifadelerini yeminle de alabilir. 
Bundan sonra hakkında şikâyet vukubulan avu
katı dinler. Hazırladığı dosyayı bir raporla ida
re meclisine verir. 

Baro idare meclislerinin takibat icrasma ma
hal olmadığına dair vereceği kararlar mahallin 
en yüksek dereceli hâkimine tevdi olunur, 

90 nci madde hükmüne göre bu hâkimin ta
kibat yapılmak üzeı?e baro idare meclisinin ka
rarını feshe salâhiyeti vardır. Şu kadar ki ka
rarın kendisine tevdiinden itibaren on beş gün 
içinde takibat yapılmak üzere iade olunmazsa 
ademi takib kararı katileşmiş sayılır. 

Ademi takib kararları verilen fiillerden do
layı yeni deliller meydana çıkarsa ve kararm 
katğileştiği tarihten itibaren de üç sene geçme
miş olursa tekrar takib yapılabileceği 91 nci 
maddeden anlaşılmaktadır. Bu madde disiblin 
cezalarının istilzam ettiği fiillerin vukuundan 
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itibaren üç sene geçerse takib yapılamıyaeağma 
dair 118 nci madde hükmünden ayrı bir hü
kümdür. Takibatın icrasına karar verilmiş olan
ların disiblin meclisine iştirakten memnu olma
dıklarına dair 92 nci madde ekseriyetle kabul 
edilmiştir. Avukat hakkında takibatın icrasına 
karar verildikten sonra disiblin meclisi tahkika
tı duruşma yapılarak icra olunur. Duruşma giz
li olur. Ancak hâkimlerle lâvhada kayidli avu
katlar duruşmada hazır bulunabilirler. 

İdare meclislerinin vereceği disiblin cezala
rından tevbihle para cezası hakkındaki karar
lar evrak üzerinde yapılacak tedkik ile itti
haz olunacağı müteakib maddelerde yazılı ol
duğundan bu hükmün mahfuz olduğu 93 ncü 
maddeye işaret edilmiştir. 

Lâyihanın 94, 95, 96 nci maddeleri duruşma
nın yapılmasına dair usulî hükümlerden bahis 
bulunmaktadır. Disiplin meclisi delillerin ika
me ve tedkikinde şahid ve ehli hibrenin duruş
maya celbi veya naib vasıtasile yahud istinabe 
yolile dinlenmesi veya mazbut ifadelerin okunma-
sile iktifa edilmesi hususunda takdir salâhiyeti
ni haizdirler. 

Yalnız bir vakıanın delili bir şahidin şahsî 
malûmatından ibaretse bu şahidin her halde din
leneceği 96 nci maddede tesbit olunmuştur. 

Disiplin meclisinin tedkik ve tahkik usulle
rine aid olan hükümler arasında istinabe yolile 
alınacak bir ifade için verilen talimatın baro mer
kezlerinde idare meclisi veya azası, baro olmayan 
yerlerde sulh hâkimi tarafından icra edileceği 
kayde şayan bir hükümdür. 

Disiplin meclisinin celbine karar verdiği şa
hid ve ehli hibrenin müddeiumumilk vasıtasile 
davet olunacağı ve davete icabet etmeyenlerin 
veya kanunî sebeb olmadan şahidlik ve yemin et
in ekden çekinen şahid ve ehli vukuftan ceza mu
hakemeleri usulü kanununda olduğu gibi yirmi 
liraya kadar para cezası alınması ve masrafların 
ödenmesi hakkında çağrılanların oturdukları ye
rin sulh mahkemesinde hüküm verilmesi istene
bileceği ve bu şahid ve ehli vukuf hakkında ih
zar müzekkeresi verilerek zorla getirilmesinin de 
sulh hâkiminden isteneceği ve hâkimin bu is
tenen kararları tanzim edilmiş olan zabıt vara
kaları üzerine vereceği 100 ncü maddede tafsil 
kılınmıştır. 

Disiplin meclisine dahil azanm umumî hü

kümler dairesinde reddi taleb edilebileceği 101 
nci maddede kaydolunmuştur. 

Disiplin meclislerinin kararları alâkalılara 
tebliğ edildikten sonra bir sureti de baro merkez
lerinin bulunduğu yerin yüksek dereceli hâkimi
ne tebliğ olunur. Hâkim itiraz etmediği kararları 
derhal Adliye vekâletine gönderir. İtiraz edeceği 
kararlar hakkında 109 ncu maddeye göre bu sa
lâhiyetini kullanır. 

Lâyihada meslekten çıkarma cezasını istilzam 
edebilecek mahiyette ehemmiyetli ve ağır bir fiil
den dolayı hakkında takibat yapılan avukatın iş 
ten men edilmesine disiplin meclisinin karar 
verebileceği 103 ncü maddede münderiç bulun
maktadır. 

Bu maddeye göre bir avukata isnad edilen ağır 
bir fiilden dolayı karar verilinceye kadar mes
lekinin icrasında devam etmesi her halde mah
zurlu olduğu aşikârdır. 

Bu itibarla yukarıda da işaret edildiği veçhile 
Devlet memurları hakkında tatbik edilen işten el 
çektirmek mahiyetinde avukatın da işten men-
edilmesi çok isabetli bir tedbirdir: 

İşten menedilmesine karar verilecek avukatın 
karardan evvel dinlenilmiş veya dinlenilmek 
üzere davet edilibde gelmemiş bulunması kanun -
da şart ittihaz edilmiştir. İşten meni kararları, 
mucib sebebleri ile birlikte avukata tebliğ olunur. 
İşten meni kararının verilmesi mecburî olan 
haller lâyihanın 104 ncü maddesinde beyan olun
maktadır. Haklarında meslekten çıkarma cezası 
veya tevkif müzekkeresi verilmiş olanlarla rüşvet, 
sahtekârlık, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti sui
istimal veya yalan yere şahidlik cürümlerinden 
dolayı sorgu hâkimliğince verilen kararla veya 
Cumhuriyet müddeiumumiliğinin iddianamesile 
mahkemeye sevkedilib haklarında son tahkikatın 
açılması kararı verilenler her halde işten mene-
dilirler. 

İşten meni kararları tefhim veya tebliğ tari
hinde katileşir ve bu suretle o avukat avukatlığa 
aid salâhiyetleri hiç bir suretle kullanamaz. Mah
kemelerle, resmî daireler işten menedilen avu
katları kabul etmekten memnudurlar. 

İşten menedilen avukat bu memnuiyet hilâfına 
avukatlık yaparsa hakkında işten çıkarma veya 
meslekten çıkarma cezalarından biri tatbik olu
nur. 

İşten meni kararı mahiyeti itibarile bir ted-
" bir olması hasebile derhal icra edilir. Bu karar-
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lar aleyhine alâkalı avukatm haysiyet divanı 
nezdinde itiraz hakkı vardır. İtiraz bahsedilen 
mülâhazaya göre icrayı durdurmaz. Itirazm 
tedkikından sonra itiraz, varid ve makbul görü
lürse haysiyet divanı tarafından işten meni ka
rarı kaldırılır. 

Bu yoldaki itirazların acele tedkik olunacağı 
buna dair hükümleri gösteren 106 ncı maddeye 
ayrıca kayıd ve işaret edilmiştir. 

İşten menedilen avukatm elindeki davalar 
baro reisinin tayin edeceği avukatlar tarafından 
takib olunur. Bu hükümle müvekkillerin ve iş 
sahihlerinin hukuku gözetilmiş olmaktadır. 

31 nci madde hükmü burada da tatbik edile
rek dosyaların devir ve teslim tarihine kadar 
15 günü geçmemek üzere kanunî mehillerin iş
lemeyeceği 107 nci maddede tasrih kılınmıştır. 

Baro reisinin işten menedilen avukatm işleri 
için tayin edeceği avukat vekâlet vazifesini ancak 
haklı sebebler mevcud olduğu takdirde redde
debilir. Bu vazifenin haklı sebeb olmadıkça 
reddolunmaması meslekî tssanüdün icabmdan 
sayılmak lâzım gelir. Bu suretle kendisine va
zife olarak iş verilen avukatm red sebebleri 
baro merkezindeki yüksek dereceli hâkim tara
fından tedkik olunur. 

Bu madde mucibince kendisine iş verilen avu
katm ücretini işten menedilen avukat öder. İh
tilâf halinde ücretin mikdarmı baro idare mec
lisi tesbit eder. Bu maddenin son fıkrası hük
müne göre bir vazife olarak kendisine iş verilen 
avukatın ücretinin ödenmesinde baro bir kefil 
gibi mesuldür. 

108 nei madde işten meni kararmm kalkacağı 
halleri tesbit etmektedir. İşten meni ka
rarmm verilmesini mecburî kılan takibatm dur
durulmuş veya avukatlık icrasma mâni olma
yan bir ceza verilmiş olursa bu karar kendili
ğinden kalkar. 

Kezalik meni kararmm ittihazına esas olan 
hal ve şartlarm mevcud olmadığı veya sonra
dan kalktığı sabit olursa disiblin meclisi meni 
kararmı kaldırır. İşten meni kararmm kaldırıl
ması hakkındaki talebin reddine dair verilen 
karara karşı itiraz edilemez yolundaki Hükü
met teklifinde mevcud maddenin son fıkrası en^ . 
encümence tay edilmiştir. Çünkü refi kararı 
vermek disiblin meclisine resen vazife tahmil 
eden bir hükümdür. Aleyhine meni kararı verilen 
avukatm vuku bulacak müracaatı olsa olsa na^ 

zarı dikkati celb içindir. Bu itibarla işten meni 
kararmm refini istemeğe hakkı olmayan alâka
darın disiblin meclisinin refi hakkındaki kara
rma. karşı itiraz etmesi mevzubahs olamryacağı 
tabiî olduğundan buna dair kararın katği ol
duğu hakkında maddeye bir hüküm konulması
na da lüzum yoktur. 

109 ncu maddede disiblin meclisi kararı aley
hine itiraza salâhiyeti olanlar ve itiraz müddet
leri tesbit olunmuştur: 

I) Alâkalı avukat, kararın tefhim veya teb
liği tarihinden itibaren bir hafta içinde; 

II) Baro merkezindeki yüksek dereceli hâ
kim, evrakm kedisine tevdii tarihinden itiba
ren 15 gün içinde; 

III) Adliye vekili, yukarıda adı geçen hâ
kimin itirazda bülunmayıb vekâlete gönderdiği 
kararlarm vürudundan itibaren 3 ay içinde baş-
müddeiumumiliğe vereceği yazılı emirle; 

Haysiyet divanında itiraz edebilirler. 
Bu madde Hükümet teklifinin 111 nci mad

desi değiştirilerek encümence tesbit edilmiştir. 
Avukat aleyhinde şikâyette bulunanların di

siblin meclisi kararlarına karşı itiraza hakları 
olması encümende bahsedilmiş ise de üç reye 
karşı ekseriyetle müşteki için itiraz salâhiyeti 
kabul olunmamıştır. 

110 ncu madde, haysiyet divanının teşekkül 
tarzmdan bahsetmektedir. Haysiyet divanı, Tem
yiz mahkemesi birinci reisinin reisliği altında 
biri Temyiz mahkemesi ikinci reislerinden olmak 
üzere üç Temyiz hâkimi ile üç avukattan müte
şekkil olub müddeti dört senedir. Altı yedek aza 
da ayrılır. 

Temyiz hâkimlerinin üçünün de Temyiz mah
kemesi ikinci reislerinden olması hakkındaki Hü
kümet teklifi kurulacak divanın aslî vazifelere 
halel vermeden suhuletle toplanabilmeleri mülâ-
hazasile encümen, azadan birinin ikinci reis ol
ması şartile Temyiz azasının da tayin edilebilme
sini muvafık görerek maddeyi bu suretle değiştir
miştir. 

Avukatlardan tayin edilecek daimî ve yedek 
aza için her barodan 111 nci maddede yazılı tarz
da gösterilecek namzedler arasından en çok rey 
alanların Ankara barosu tarafından 12 namze
din listesi yapılıb Adliye vekâletine gönderilir ve 
bunlar arasmdan vekâlet azayı ayırır. 

.112 ve 113 ncü maddeler haysiyet divanmın 
disiplin davalarını ne suretle tedkik edeceğine 
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dair hükümleri göstermektedir. 

Divan, disiplin davalarını evrak üzerinde 
tedkik ve rüyet eder. Ancak, işten veya meslekten 
çıkarma cezasına mütedair hükümlerde alâkalı 
avukatm talebile veya göreceği lüzum üzerine 
resen duruşma yapılmasına karar verir. Duruş
mada avukat vekâletnameyi haiz bir müdafi ile 
de temsil edilebilir. Duruşmalı işlerde Cumhuri
yet başmüddeiumumisi müddeiumumilik vazife
sini ifa eder. 

Duruşma gizlidir. Ancak hâkim ve avukatlar 
bulunabilir. Duruşma için muayyen günde davet 
olunduğu halde gelmiyen avukatın gıyabında da 
tedkikat yapılabilir. 

Duruşma yapılan işlerde divanca, önce iş ken
disine havale edilen raportör azanm raporunun 
izahile duruşmaya başlanır. Bundan sonra müd
deiumumi, alâkalı avukat ve varsa müdafii iddia
larını beyan ederler. Son söz, hakkında disiplin 
takibi yapılan avukatındır. 

Haysiyet divanı tedkikatı neticesinde itirazı 
varid görürse karan bozarak disiplin meclisine 
iade etmez, Esas hakkında 'da kararını verir. 
İşlerin daha çobuk intacı için Encümen, ayni 
maksadı tazammun etmekle beraber vuzuhu te
min düşüncesile Hükümet teklifindeki (İtirazın 
mevzuu olan mesele) cümlesi yerine (Esas hak
kında) diye adlî işlerde mütearife sözlerle 114 
ncü maddede değişiklik yapmıştır. Bu maddenin 
son fıkrasında tasrih edildiği üzere haysiyet di
vanı kararları katği olub bunlar hakkında hiç 
bir mercie baş vurulamaz. Bununla meslekî di
siplin cezalarının başka hiç bir kazaî heyette 

iddia ve itiraz olunamayacağı açıkça gösterilmiştir. 
115 nci madde haysiyet divanında ittihaz olu

nacak kararlar hakkında derpiş edilmesi iktiza 
eden hususları kayid ve tesbit etmektedir. 

116 nci madde de sayılan bazı fiiller hakkında 
her halde tatbiki icab eyleyen cezaları tayin et
mektedir. 

Encümen, mühim yükümleri ihtiva eden bir 
maddeyi lâyihaya ilâve etmiştir. 

117 nci madde olarak lâyihaya geçen bu hü
küm, haysiyet divanının doğrudan doğruya ka
rar vereceği ve hususî mahiyeti haiz yine bir di
siplin tedbiridir. 

Madde iki fıkrada ayrı, ayrı iki hükmü tesbit 
etmektedir. Birincisi, mevzuu irtica olan veya 
millî vahdet ve şuurla telifi mümkün olmayan 
fiillere müteallik davaları deruhde etmeği itiyad 

edenler hakkında baro idare meclisinin talebi 
üzerine haysiyet divanı tarafından meslekden 
çıkarma cezasının verilebilmesidir. 

Teşkilâtı esasiye kanunumuzun ikinci maddesile 
Türkiye Cumhuriyetinin ana vasıfları tesbit edil
miş olmasına göre bu esaslara aykırı fiillere 
müteallik davaları deruhde etmeği bir avukatın 
itiyad etmesi sathî bir görüşle meslekî bir vazife 
nin ifası sayılabilirse de maddede tasrih edile i 
irtica ve millî vahdet ve şuurla telifi müm
kün olmayan komünizm ve buna benzer Türki-
yenin rejimine aykırı efale aid davaların iti-
yadla kabulü bu davalarda müdafaa behanesile 
beyanatta bulunmak ve müdafaanın mukaddes 
tanınması ve serbest olması gibi yüksek adalet 
prensiblerini siper ittihaz ederek muhakemelerin 
alenî olmasından ve sözlerinin gazetelerde de 
intişar edebilmesinden istifade eyleyerek fai
linin bu yollarla muzır propagandalar yaptığı
na açık bir delil teşkil etmekte olduğundan Cum
huriyet rejimine karşı çok hassas olan bütün Dev
let kuvvetleri memlekete mazarrat iras edeceği 
katiyete yakın denecek tarzda meczum olan bu 
hal karşısında nazarî düşüncelere bu kadar za
rarlı bir işte seyirci kalmağı tercihe tahammül 
edemeyeceğinden bu gibi işleri itiyadla kabul 
eden avukatı kendi mensub olduğu baronun ida
re meclisinin talebile haysiyet divanı tarafından 
meslekten çıkarılmasına karar verilebilmesinin 
kabulü memleketin yüksek menfaatları namına 
millî bir vazife telâkkisile lüzumlu görülmüş bir 
hükümdür. 

İkincisi de ; muhitindeki temas ve faaliyet
leri itibarile muayyen bir baro mıntakası dahilin
de avukatlık yapmaları millî, meslekî, ahlâk ve
ya menfaat bakımından caiz görülmeyenlerin 
isimlerinin o baro levhasından silinmesine baro 
idare meclisinin talebile haysiyet divanının ka
rar vermesidir. 

Maddede tesbit edilen hallerle kendi levhasın
da kayıdlı avukatın münasebatını yakından bil
mesi pek tabiî olan baro idare meclislerinin taleb-
lerile haysiyet divanınca bu karar verileceğinden 
bir baro mıntakası dahilinde avukatlık etmemek 
üzere mensub olduğu baro levhasından adının si
linmesi meslek namına bir nevi emniyet tedbiri 
sayılan bu hükmün de isabetine encümen tamami-
le kanidir. 

Haysiyet divanının Cumhuriyet başmüddei-
umumisinin mütaleasile alâkalı avukatın yazılı 

( S. Sayısı : 297 ) 



- 29 — 
müdafaasını her halde alacağı ve lüzum görürse 
avukatı dinleyebileceği maddede tasrih edildiği
ne göre ittihaz edilecek kararm adle ve hakka 
uygun olacağı aşikârdır. 

Disiblin cezalarının müstelzim olduğu fiil
lerin vukuundan itibaren üç sene geçmiş ise ta-
kib yapılamıyacağı hakkındaki 118 nci madde
de yazılı olan hüküm uzun zaman geçtikten 
sonra bu fiillerin subutu imkânmm azalacağı ve 
delillerin tesbiti müşkülleşeceği ye tesirinin de 
zail olacağı nazara almarak lâyihaya konmuş
tur. 

Disiblin cezalarının da umumî hükümlerde 
olduğu gibi katğileşmedikçe infaz edilemiyeceği 
119 ncu maddeye kaydolunmuş ve Hükümet 
teklifinde meslekten çıkarma cezalarının Adliye 
vekâleti tarafından infaz olunacağma dair fık
ra lüzumsuz görülerek maddeden çıkarılmıştır. 

Disiblin muameleleri dolayisile davet olunan 
şa.hid ve ehlihibreye tazminat verilmesi ve yol 
ve ikamet masraflarının ödenmesi ve hakkında 
takibat yapılan avukatm dinlenmesini istediği 
şahid ve ehlihibre masraflarını peşin olarak 
ödemesi 120 nci maddede tasrih olunmuştur. 

Bu tazminat ve masrafların avukata veya 
üçüncü bir şahsa yükletilmesi mümkün olmaz 
veya tahsili imkânı bulunmazsa ceza davaların
da olduğu gibi Devlet Hazinesinin mesuliyeti 
nisbetinde bu paralarm baroya tahmil edilece
ği maddeye kaydedilmiştir. 

121 nci maddeye bu kanuna göre hükmedi
lecek para cezalarmn baro kasasına irad yazıla
cağı ve bunlara mütedair kararların ilâmların 
icrası baklandaki icra ve iflâs kanunu hüküm
lerine göre infaz edileceği ve icra işlerini taki
be baro umumî kâtibinin salahiyetli olduğu ya
zılmıştır. 

Lâyihanm altmcı babı iki fasılda adlî müza
heret ve avukat ücretlerinden bahistir. 

Adlî müzaherete dair altı maddede yazılı hü
kümler encümende olduğu gibi kabul edilmiş
tir. 

Bu maddelerin umumî muhteviyatma göre 
Asliye mahkemesi bulunan her yerde 'baro idare 
meclisi tarafından tayin edilen bir avukatın 
nezaret ve murakabesi altında bir adlî müzahe
ret bürosu kurulacağı ve beşten aşağı avukat 
bulunan yerlerde bu mecburiyetin bulunmadığı, 
vazife alacak avukatlara aid sıra defterleri tertib 

edileceği ve baronun gelir kaynakları gösteril
mektedir. . 

Kendisine iş verilen avukatın o işi görmek
le mükellef olub bu mükellefiyetten ancak 
tarifede tesbit edilen ücreti baro kasasına yatır
makla kurtulacağı ve müzaharet isteyen kimse
nin haklı olduğuna dair delil gösteremezse ken
disine yardım edilmeyeceği ve yardım talebinin 
reddi halinde o şahsın baro reisine müracaat 
hakkı olub bu babda reisin vereceği kararm 
katği olduğu bu faslm maddelerinde yazılıdır. 

İkinci faslm yedi maddesinde avukat üc
retlerine müteallik hükümlerden bahsolunmak-
tadır. 

Avukatla müvekkil arasmda ücretin serbest 
tayin olunacağı ve yalnız dava ve takib ücret
lerine aid akdin yazılı şekilde olması 128 nci 
madde ile şart kılınmış olub encümen, ücretten 
doğan davalarda yazılı mukaveleden başka sü-
but delili ikame ve istima olunamayacağı hakkın
da maddeye bir hüküm ilâve etmiştir. 

Başka sübut delili dinlenmiyeceği müeyyi
desi altında ücretin yazılı bir mukaveleye bağ
lanması keyfiyeti hem avukat ve hem müvekkil 
için faydalı ve muamelenin intizam altında yü
rümesini temin eden bir hükümdür. 

Maddenin son fıkrasmda 130 ncu madde hük
münün mahfuziyetine dair kayıdla yazılı muka
veleye frağlanmryan işlerde avukatm haddi as
garî tarifeden aşağı olmamak üzere ücret alabil
mek hakkı mevcud olduğu tesbit edilmiştir. 

Lâyihanın 129 ncu maddesinde ücret muka
velenamelerinin muayyen bir meblâğı ihtiva et
mesi lüzum gösterilmekte ve her ne suretle olur
sa olsun hâsılı davaya iştiraki tazammun eden 
mukavelelerin butlanı tesbit olunmaktadır.. Ücret 
mukaveleleri hakkındaki bu hüküm kanunun is
tihdaf ettiği maksada ve avukatta aradığı vasıf
lara tamamile uygun bulunmaktadır. Memleke
timizde on dört senedenberi meriyet mevkiinde 
bulunan avukatlık kanununda cüzü şayi üzerine 
ücreti mukavele edilmesi menedilmiş olduğu hal
de tatbikatta bir türlü istikrar bulamayan bu 
hüküm bir takım muvazaalı ve tevilli yollarla 
yine hasılı davaya iştiraki tazammun edecek ma
hiyette esası yüzde nisbetleri üzerine zahirde 
maktu bir ücret tayin edilmektedir. Halbuki avu
katm deruhde ettiği bir işin intacında kemiyet 
itibarile temin ettiği maddî faydasından çok fazla 
ihkak edilen hakkın veya defedilen haksız bir id-
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dianm keyfiyet bakımından mesbuk mesaisi ve 
ilmî kudretidir. Bu lâyihanın kanuniyet iktisab 
ederek tatbikma başlandıktan sonra mevcud mu
rakabe usulleri ve şiddetli disiplin müeyyideleri 
sayesinde avukatlık ücretinin de kanunun mak
sadına tevfik edilerek tayin olunacağı ve muva
zaalara nihayet verileceği emniyetle beklenebilir. 

Ceza davaları için de maddede neticeye göre 
değişen yani beraat veyahud hükmedilecek ceza
nın hafif veya ağır oluşu hesab edilerek ücret 
mukavele edilmesinin de batıl sayılacağı kay-
dolunmuştur. 

130 neu maddede baro idare meclislerinin 
her dört senede bir seçim devresi başlangıcında 
kaza mercilerindeki muamelelerle diğer işlerden 
alınacak ücretin asgarî haddini gösteren bir ta
rife hazırlanarak Adliye vekâletine gönderilece
ği ve vekâletin de haysiyet divanının mütaleası-
nı aldıktan sonra bu tarifeyi tasdik veya tadil 
edeceği yazılı bulunmaktadır. 

Maddedeki kazaî mercilerin mahkemelerle 
idarî ve sair bütün kaza salâhiyetini haiz ma
kamlar huzurunda görülecek muameleleri ve 
(diğer işlerden) cümlesinin de avukatın yap
mağa salahiyetli olduğu her türlü işleri ve bu 
meyanda istişarî işleri de ihtiva etmektedir. 

Mahkemelerin takdir edecekleri ücret hak
kındaki hükümleri gösteren 131 nci madde ücret 
takdirinde avukatın sarf ettiği mesainin ve ta-
kib olunan işin ehemmiyet ve mahiyetinin göz 
önünde tutulmasını âmir bulunmaktadır. Tayin 
olunacak ücretin tarifede yazılı hadden aşağı ve. 
üç mislinden yukarı olamayacağı da maddede 
takyid edilmiştir. 

Encümence bu maddeye ilâve edilen son fıkra 
ile ücret davası açacak avukatların o gibi baro 
idare meclisine malûmat verilmesi mecburiyet1' 
kaydedilmiştir. Bu gün bazı baroların dahilî ni
zamnamelerine göre bu yolda hareket edilmekte 
olub bunun mecburiyet halinde lâyihaya konmasr 
baro idare meclislerinin murakabe vazifelerini 
kolaylaştıracağı gibi aleyhine dava açılan müvek
kilin rıza gösterdiği takdirde baro idare meclis
lerinin veya baro reislerinin uzlaştırma ve sulh 
yolile ücret ihtilâfını halletmek salâhiyetlerini 
kullanmalarına da imkân vermiş olur. 

132 nci madde haklı Mr sebeb olmayarak de-
ruhde ettiği işin takibinden vaz geçen avukatla 

avukatını azleden veya işini diğer bir avukata tevdi 

eden müvekkilin ücret istemek ve vermek huşu 
sundaki salâhiyet ve mecburiyetlerinden bahistir. 

Deruhde ettiği işi takibden vazgeçen avukatın 
ücret iddiasında bulunamayacağı gibi peşin al
dığını da iadeye mecbur olduğu ve müvekkilin 

avukatını .azil veya işini başka avukata vermesi 
halinde de ücretin tamamını vereceği bu madde 
ile tesbit edilmiş, ancak kusur ve ihmalden do
layı azledilen avukata ücret verilmesi lâzımgel-
miyeceği de ayrıca kayid ve işaret edilmiştir. 
133 ve 134 ncü maddeler avukatların hukukunu 
koruyucu bir hükmü natıktır. Müteaddid mü
vekkillerin her birinin ve sulhan neticelenen iş
lerde her iki tarafın avukat ücretini ödemekte 
müteselsil borçlu, sayılacakları ve müvekkil ta
rafından verilen veya onun namına alınmış olan 

mal ve parayı avukat ücret ve masraflarının öden
mesine kadar bu alacağa yetecek nisbette elinde 
hapsedebileceği ve mukavele ile kararlaştırılan 
veya hâkim tarafından takdir olunan ücretten do
layı avukatın mesaisi ile müvekkilin muhafaza 
veya iktisab ettiği emval üzerinde avukatm başka 
alacaklılara karşı rüçhan hakkı olduğu bu mad
delerde tasrih kılınmıştır. 

Ayni münazaalı olan gayrimenkullerde rüç
han hakkının gösterilecek ücret mukavelename
sine göre ipotek tescili suretile temin edileceği
ne dair 134 ncü maddenin son fıkrası encümen
ce lüzumsuz görülerek tayyedilmiştir. 

Lâyihanın yedinci babı meslek sigortasına aid 
hükümleri muhtevidir. Sigortanın bir avukatm 
istikbaline ve ölümü halinde ailesine temin ede
ceği fayda ve yardım bakımından lüzum ve isa
beti aşikârdır. 

Lâyiha bu lüzumu derpiş ederek her avukatm 
meslek sigortasına yazılmasını mecburî kılmış 
ve sigortaya yazılmayanlarla ve birbiri ardınca 
iki taksiti ödemeyen avukatm bu taksitleri öde-
yînceye kadar işten menedilmeleri suretile bu 
mecburiyeti kuvvetli bir müeyyideye bağlamıştır. 

Tasavvur edilen şekilde bir meslek sigortası 
tesisine imkân görülmediği takdirde hükmî şah
siyeti haiz bir tekaüd ve yardım sandığı veya 
mümasil bir tesis vücude ıgetirmeğe ve muvafık 
şartlar elde edilirse sigorta sistemine rücu et
meğe Adliye vekâletini salahiyetli kılacak mad
deye hükümler konmuştur. 

Bu lâyiha avukatlık hakkındaki bütün hüküm
leri ihtiva etmesi hasçbile meri avukatlık kanu
nunun bütün zeyil ve tadillerini mutazammm 

• 
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olan altı kanun ilga edilmiştir. 

Lâyihanın dokuz bendi havi muvakkat mad-
desile mükteseb hakların mahfuziyetine ve yeni 
kanunun tatbik mevkiine geçtiği sıralarda bazı 
hükümlerin icrası için intikal devresi sayılacak 
aamanlar hakkmda yapılacak muameleler tasrih 
kılınmıştır. 

Kanunun meriyeti tarihinin bu yılm kânu
nu evvelinin birinden başlaması, adlî tatilden 
sonra baro mıntakalan tayini ve kanunun tatbik 
mevkiine geçmesi için hazırlıklar yapılmasına 
meydan verilmek mülâhazasile muvafık görül
müştür. 

Encümenimizce yapılan tadillerle lâyiha, 
umumî Heyetin tasvibine arzedilerek müstaceli

yetle müzakere ve kabul buyurulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi 
Çorum 

Münir Çağıl 
Denizli 

N. A. Küçüka 
Balıkesir 

0. Niyazi Burcu 
Kayseri 

H. F. Perker 
Kocaeli. 

Ragib Akça 
Urfa 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh, Yargı 
Antalya 

T. N. Arıcan 
Bursa 

8. F. Talay 
Kocaeli 

Hayri Tan 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Kostamonu 

Kâtib, 
Erzurum 

Fuad Sirmen 
Antalya 

Numun Aksoy 
Kayseri 

B. özsoy 
Konya 

B. Türel 
îçel 

H. Ongun 

Fuad Gökbudak Dr. Ş. Şenozan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Avukatlık kanunu lâyihası 

BIRINCI BAB 

Avukatlık mesleğine kabul şartları 

Birinci fasıl 

Umumî Hükümler 

MADDE 1 — Avukatlık mesleğine kabul 
olunmikiçin: 

a) Türk olmak; 
b) Yirmi üç yaşmı bitirmiş bulunmak; 
c) Bir türk hukuk fakültesi veya mektebin

den mezun olmak veya 2556 sayılı hâkimler ka
nununun 3 ncü maddesinin 6 ncı bendinde yazılı 
tasdiknameyi almış bulunmak; 

d) Avukatlık stajmı yapmış ve hakim mua
vinliği imtihanında ehliyet göteermi$ olmak; 

e) Levhasına kaydı istenilen baro mmtaka-
smda ikametgâhı bulunmak; 

f) Avukatlıkla içtimai caiz olmayan bir hiz
met ve meşgalede bulunmamak; 

g) Bu kanuna göre avukatlığa mâni bir hali 
olmamak; 

h) 2 nci maddenin (a) fıkrasında yazılı bir 
suçtan dolayı cezaî veya ayni maddenin (b) fık
rasının tatbikini istilzam eden inzibatî takib al
tında bulunmamak şarttır. 

MADDE 2 — a) Şeref ve haysiyeti muhil bir 
suçtan veya aşağı haddi bir seneden, yukarı had
di beş seneden fazla hapis veya ağır hapis ceza
sını müstelzim bir cürümden dolayı mahkûm 
olanlar; 

b) Cezaî veya inzibatî bir karar neticesinde 
hâkimi veya memur veya avukat olmak ehliyetini 
kaybetmiş olanlar; 

c) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan hal
leri bulunanlar; 

d) Iflâsma karar verilmiş olanlar; 
e) Avukatlık vazifelerini daimî surette ifaya 

mâni vücud veya akılca bir arızası bulunanlar; 
f) Tasarruf ehliyeti mahkeme kararile tah-

did edilmiş vaziyette olanlar; 
g) Mecburî tekaüd yaşma erişmesinden dola

yı hâkimlik veya memurluktan ayrılmış bulu
nanlar; 

Stajyer veya avukat olmaktan memnudurlar. 
Şu kadarki (a) fıkrasmm tatbiki halinde gay

ri kasdî cürümlerden veya cezayi hafifleten se-
beblerin birile mahkum olanların bu mahkûmi
yeti stajyer veya avukat olmaya mâni olub o\-
madığma disiplin meclisi tarafmdan karar veri
lir. 

MADDE 3 — Maaş, ücret veya aidat muka
bilinde görülen hiç bir hizmet ve vazife, iş ajan
lığı, tüccarlık ve alelıtlak mesleğin vekar ve hay-
siyetdle telifi mümkün olmryan her türlü meş
gale avukatlıkla içtima edemez. 

MADDE 4 — a) Mebuslar, vilâyet veya be
lediye meclisi azaları; 

b) Üniversite ve diğer yüksek veya talî mek-
teb, profesör, doçent ve muallimleri; 

c) Hususî müessese ve şahısların müşavir 
ve avukatları; 

d) Hakemlik, liMdatörlük, kaza mercileri
nin veya adlî bir dairenin verdiği her hangi 
bir vazife ve hizmet, anonim ve kooperatif şir
ketleri meclisi idare azalikları ve mürakibliği 
ve" hayır ve iliın müesseseleri reis ve azalikları; 

Üçüncü madde hükmünden müstesnadır. 
Şu kadarki bunlardan mebuslar, Hazinenin, 

belediye ve hususî idarelerin, vilâyet ve bele
diyelerin idare ve murakabesi altında bulunan 
daire ve müesseselerin, sermayesine Devletin iş
tirak ettiği müesseselerin; ve vilâyet veya be
lediye meclisi azalan mensub oldukları hükmî 
şahısların alâkalı olduğu işlerde avukatlık ede
mezler. 

MADDE 5 — Maaş veya ücreti Devlet, vi
lâyet veya belediye bütçelerinden veya alelıt
lak Devlet, vilâyet veya belediyelerin idare ve 
murakabesi altındaki daire veya müesseselerden 
verilen müşavir ve avukatlar yalnız bu daire 
veya müesseselere aid işlerde avukatlık edebi
lirler. 

MADDE 6 — Bir hâkim veya müddeiumu
minin sebeb veya neseb cihetüe usul veya furu-
undan veya birinci ve ikinci derecede akraba
sından olan avukat o hâkim veya müddeiumu
minin bulunduğu mahkeme veya dairede avu
katlık edemez. 

Aralarında evlilik bağı olan avukatla hâkim 
veya müddeiumumi hakkında, evliliğin zevalin
den sonra da, hüküm böyledir. 
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MADDE 7 — Vazifelerinden ayrılan hâkim 
ve müddeiumumiler hizmet ettikleri mahkeme 
veya yerlerde, ayrılma tarihinden itibaren iki 
sene müddetle avukatlık etmekten memnudur
lar. 

İkinci fasıl 

Staj 

MADDE 8 — Avukatlık stajı bu fasılda ya
zılı şartlar dairesinde bir avukat nezdinde ve 
Adliye vekâletinin tensib edeceği mahkemelerde 
ifa edilir. 

MADDE 9 — Birinci maddenin a, c, e, f, g, 
h bendlerinde yazılı şartları haiz olanlar avu
katlık edecekleri yer barosuna bir talebname ile 
müracaat ederler. 

MADDE 10 — 9 uncu maddede yazılı taleb-
nameye aşağıda gösterilen vesikalar raptolu-
nur: 

a) Kanunun aradığı şartlara müteallik ve
sikaların asıllarile tasdikli ikişer sureti; 

b) Namzedin birinci maddenin g ve h bend
lerinde yazılı hallerin kendisinde bulunmadığı
na dair bir beyanname; 

c) Yanında staj göreceği avukatın yazılı 
muvafakati; 

d) Namzedin aülâkî gidişi hakkmda iki avu
kat tarafından tanzim kılman takdimname. 

Bu vesikaların birer sureti baro reisi tara
fından tasdik edilerek Adliye vekâletine gönde
rilir ve diğer suret veya asılları baro dosyasında 
saklanır. 15 nci maddede yazılı halde c bendinde 
gösterilen vesika verilmez. 

MADDE 11 — Talebname yukarıki maddede 
yazılı hususlarla birlikte tevdii tarihinden 10 
gün içinde baronun veya Adliye dairesinin 
münasib bir yerinde 15 gün müddetle talik ve 
ilân olunur. 

Her avukat veya staj iyer bu müddet içinde 
kaydin icrasma itirazda bulunabilir, şu kadar 
ki itirazm tetkik edilebilmesi vazıh delil veya 
vakıaların gösterilmiş olmasma bağlıdır. 

MADDE 12 — Baro reisi talebnamenin ilâ
nından önce baroya mensub avukatlardan birini 
namzedin manevî vasıfları haiz olub olmadığını 
tahkike ve bir rapor tanzimine memur eder. 

Raportör avukat birinci fıkrada yazılı husus

lar hakkmda lüzum gördüğü kimselerin ifadele
rini alabilir. 

MADDE 13 — Baro idare meclisi itiraz 
müddetinin bitmesinden 15 gün zarfmda 12 
nci maddede yazılı raporu nazara alarak nam
zedin stajiyer listesine kabul veya ademi ka
bulü hakkında esbabı mucibeli bir karar verir. 

Bu karara karşı müddeiumumi, idare mec
lisi azaları veya alâkadar tebliği tarihinden bir 
hafta içinde Adliye vekâletine itiraz edebilir. 
Birinci fıkrada yazılı müddet içinde bir karar 
verilmemiş olması halinde de hüküm böyledir. 

Adliye vekâletinin vereceği karar katidir. 

MADDE 14 — Avukatlık stajı, listeye ka-
yid tarihinden itibaren başlar. İtiraz kaydin 
icrasını durdurur. 

MADDE 15 — Baro reisi, resen veya alâ
kadarın müracaati üzerine staj m talebnamede 
gösterilen avukattan başka bir avukat yanmda 
yapılmasını tensib edebilir. 

10 ncu maddenin c bendinde yazılı vesikayı 
istihsal imkânmı bulamayan namzedin, hangi 
avukat yanmda staj göreceğini tayin baro reisi
ne aiddir. 

Avukat her iki halde de stajiyeri kabule 
mecburdur. 

MADDE 16 — Avukat nezdinde yapılacak 
staj müddeti kesimsiz olarak en az bir senedir. 
Baro reisi makbul mazeretlere binaen bir se
nede 15 gün izin verebilir. Staj müddeti esna
sında makbul sebeblere istinad eden inkrtalar 
üç ayı geçmemişse ikmal ettirilir. 

Stajiyer, staj müddeti zarfmda muhakeme 
celselerine ve staj konferanslarma devam etmek, 
nezdinde çalıştığı akuvat tarafmdan tevdi olu
nan işleri takib ve dava evrakmı tanzim eyle
mek, adlî müzaherete nail olanlara aid dava
ların müdafaasmı yapmak ve staj nizamname-

• sinde gösterilen diğer vazifeleri görmekle mü
kelleftir. 

MADDE 17 — 16 nci maddede yazılı staj, 
nezdinde çalışılan avukatm nezareti altında 
ifa edilir. Bu avukat baro idare meclisine her 
üç ayda bir staj vazifelerinin sureti ifası ve 
bir senelik müddetin hitamında da staj m mu
vaffakiyetle ikmal edilib edilmediği hakkmda 
müdellel bir rapor verir. 
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Stajm kanun hükümleri dairesinde yapüma-

masmdan avukat mesuldür. 

MADDE 18 — Baro idare meclisi staj hak
kındaki senelik raporun tevdiini müteakib müd
deiumuminin yazılı mütaleasmı alarak staj ve
sikasının verilmesine veya müddetin altı ay 
uzatılmasına karar verir. 

İdare meclisinin bu husustaki kararlan ka
ti olub aleyhinde hiç bir mercie müracaat edi
lemez. 

MADDE 19 — Staj vesikasını istihsale mu
vaffak olanlar Adliye vekâletinin tensib ede
ceği bir mahkemede bir sene müddetle vazife 
görürler. 

Bu müddet zarfmda 2556 sayılı hâkimler 
kanununun 5 nci, 6 ncı, 7 nci, 8 nci, 9 ncu, 10 
ncu ve 11 nci maddeleri avukat namzedleri 
hakkında da tatbik olunur. Bunlardan muavin
lik imtihanında ehliyet göstermiş olanlara aid 
mazbataların bir sureti kayidli oldukları baro
ya gönderilir. 

Listeye kaydi tarihinden itibaren iki sene 
içinde mecburî bir sebeb olmaksızın staj vesi
kası alamamış olanların kaydi terkin edilir. 
Bu gibiler iki sene geçmedikçe yeniden kayid 
talebinde bulunamazlar. 

MADDE 20 — MJuavinlik imtihanında ehli
yet göstermiş olanlar staj talebnamesini tevdi 
ettikleri ve 21 nci maddede yazılı şartlan haiz 
bulunanlar avukatlık edecekleri nımtaka baro
suna aid levhaya kayidlerinin icrasını taleb ede
bilirler. Baro idare meclisi bu taleb hakkmda 
vereceği esbabı mucibeli karan bir ay zarfmda 
Adliye vekâletine göndermekle mükelleftir. Bu 
müddetin hitamında kaydi icra edilmemiş olan
lar doğrudan doğruya veya itiraz yolile Adliye 
vekâletine müracaat hakkmı haizdir. 

Vekillikçe yapılan tetkikat neticesinde ka
nunda yazılı şart ve vasıfların tahakkuku veya 
red karamda gösterilen sebeblerin varid olma
ması halinde ruhsatname verilir. 

Ruhsatnamenin tanziminde bir defaya mah
sus olmak üzere 25 lira harç alınır. 

MADDE 21 — Hâkimlik veya müddeiumu
milikte veya 2556 sayılı hâkimler kanununa 
tevfikan bu sınıflardan sayılan memuriyetlerde 
en az dört sene müddetle hizmet etmiş olanlar 
1 nci maddenin D fıkrasında yazılı kayitten va

reste tutulurlar. 
Bu gibilerin baroya kaydinde 10 ncu madde

nin (a) ve (b) bendlerinde yazılı vesikalardan 
başka sicil özünün de tasdikli bir sureti alnur. 

ÎKÎNCÎ BAB 

Avukatların hak ve vazifeleri 

MADDE 22 — Avukatlık, amme hizmeti ma
hiyetinde bir meslektir. 

Gayesi, avukatların hukukî bilgi ve tecrübe
lerini adalet hizmetine tahsis, tarafların hukukî 
münasebetlerinden veya karşılıklı menfaatlerin
den doğan ihtilâfların hakka uygun olarak hal
line tavassut ve umumiyetle mahkemelerle diğer 
resmî mercilere kanunun tam olarak tatbiki hu
susunda yardım etmektir. 

MADDE 23 — Kanun işlerinde ve hukukî 
meselelerde rey vermek ve mahkeme ve hakem 
veya kaza' salâhiyetini haiz bütün merciler hu
zurunda hakikî veya hükmî şahıslara aid huku
ku dava, müdafaa eylemek ve bu hususlara aid 
bütün evrakı tanzim ve resmî dairelerdeki mü-
nazaalı işleri takib etmek yalnız bu kanunun 

hükümleri dairesinde baroya .kayidli bulunan 
avukatlara aiddir. 

Dava ikamesine ehil olan her şahıs kendi da
va veya işini bizzat ikame ve takib edebilir. 

Hukuk ve ceza muhakemeleri usulü kanun
larının avukatlarla müdafilere taallûk eden hü
kümleri mahfuzdur. 

MADDE 24 — Avukatlar, mesleğin vekar ve 
haysiyetile telifi mümkün olmayan her türlü 
hal ve hareketten içtinab etmek, vazife ve salâ
hiyetlerini adalet icablarma uygun olarak ifa ve 
istimal eylemek mecburiyetindedirler. 

MADDE 25 — Avukatlar kendilerine tevdi 
olunan veya vazifeleri dolayisile muttali olduk
ları ahval ve hususatı her ne suret ve sebeble 
olursa olsun ifşa etmekten memnudurlar. Avu
katların, birinci fıkrada yazılı hususlar hakkm
da şahidlik edebilmeleri sır sahibinin muvafa
katini almış olmalarına bağlıdır. 

MADDE 26 — Avukat, kendisine teklif olu
nan işi hiç bir sebeb beyanma mecbur olmaksı
zın reddedebilir. Bu takdirde keyfiyetin gecik
meden müekkile bildirilmesi mecburidir. 
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Teklifi İM avukat tarafından reddolunan 

kimse kendisine bir avukat tayinini Baro rei
sinden ister. Baro reisi tarafından tayin edilen 
avukat işi ücret mukabilinde takibe mecburdur. 

MADDE 27 — Avukat, kendisine yapman 
teklifi: 

a) Yolsuz veya haksız görür veya sonradan 
yolsuz veya haksız olduğuna kanaat getirirse; 

b) Ayni işte menfaati zıd bir tarafa avukat
lık etmiş veya rey vermiş olursa; 

c) îşe evvelce hâkim, hakem, müddeiumumi 
veya memur sıfatile vaziyed etmiş bulunursa; 

Reddetmekle mükellefdir. 
Bu memnuiyet aynı büroda çalışan avukat

lara da şamildir. 

MADDE 28 — Avukat, kendisine tevdi olu
nan evrakı vekâletin hitamından itibaren üç 
sene müddetle muhafazaya mecburdur. Şu ka» 
darki evrakm geri alınması müekkile yazı ile 
bildirilmiş olduğu hallerde muhafaza mecburi
yeti tebliğ tarihinden üç ay içinde nihayet bu
lur. 

Avukat, ücreti ödenmedikçe, evrakı iadeye 
mecbur değildir. 

MADDE 29 — Müekkîl tarafından avukat 
aleyhine dermeyan olunan akidden mütevellid 
zarar ve ziyan iddiaları üç senelik müruru za
mana tabidir. 

MADDE 30 — Avukat deruhde ettiği işi 
ihtimam, doğruluk ve sadakatle ifa ve intaca 
mecburdur. . 

Muayyen bir işi takib veya müdafaadan 
kendi afzusâe vaz geçen avukat, keyfiyetin mü-
ekkiline tebliği tarihinden 15 gün müddetle 
temsil ve müdafaaya devama mecburdur. 

Şu kadar ki hâkim, adlî müzaheret bürosu 
veya baro reisi tarafından tayin edilen avukat 
mücbir bir sebeb olmadıkça vazife ifasmdan 
istinkâf edemez. Mücbir sebebin takdiri, tayi
ni icra eden makama aiddir. 

Müekkilin vefatı halinde avukat, sıfatını, va
rislere veya kanunu medeninin 533 ncü madde
sinde yazılı mercilere bildirmeğe ve onlardan 
alacağı yeni talimata kadar varislerin hakları
nı temsil ve müdafaaya mecburdur. 

MADDE 31 — Deruhde eylediği bir davayı 
veya işi mecburî sebeblere veya makbul maze

retlere binaen takibe devam edemeyen avukat 
bu iş veya davanın muvakkaten takibini ayni 
baroda kayidli avukatlardan birine tevdi ede
bilir. 

Kay din silinmesi veya ölüm halinde baro re
isi alâkadarların talebi üzerine veya resen iş
leri muvakkaten takib ve tedvir edecek avukatı 
tayin eder. 

İkinci fıkrada yazılı işlere aid kanunî mehil
ler dosyaların devir ve teslim tarihine kadar 
işlemez. Şu kadar ki bu müddet hiç bir halde 
15 günü geçemez. 

Tevkil keyfiyeti birinci fıkrada yazdı halde 
vekâletname zirine yapılan bir şerhle ikinci fık
rada yazılı halde baro reisinin mahkemelere va
ki tebliğile tesbit olunur. 

MADDE 32 — Her avukat levhaya kaydi ta
rihinden itibaren üç ay içinde münasib bir yerde 
bir büro edinmeğe mecburdur. Büronun evsa
fını tayin baroya aiddir. 

Müşterek çalışan avukatlar için ayrı büro 
edinmek mecburiyeti yoktur. 

MADDE 33 — Avukatlar büro işlerinde kâ-
tib ve daktilogaraftan maada ancak avukat is
tihdam ederler. 

Avukatlıktan menedilenlerle her ne suretle 
olursa olsun teşriki mesai eden avukat idare 
meclisince ilk defasında işten ve tekerrüründe 
meslekten çıkarma cezasile cezalandırılır. 

Avukatlığa mâni suçlardan birile takib al
tında bulunanlar veya mahkum olanlar istihdam 
edilemez. 

MADDE 34 — Avukat, bürosuna aid işleri 
kendi mesuliyeti altında, yanmda çalışan staj
yer veya kâtib vasıtasile de takib ettirebilir ve 
suret aldırabilir. Dava dosyaları yalnız avukat 
ve stajyerleri veya taraflar canibinden tetkik 
olunabilir. 

MADDE 35 — Avukat vaziyed eylediği iş
lere aid münazaalı hakları iktisabdan veya bun
ların iktisabına delâletten memnudur. Bu mem
nuiyet işin hitamından itibaren beş sene sürer. 

MADDE 36 — Avukat veya müekkil tarafın
dan vaad olunan veya verilen bir ücret mukabi
linde avukata iş getirmeğe delâlet edenler altı 
aydan bir seneye kadar hapis cezasile cezalan
dırılırlar. 
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MADDE 37 — Avukatlar, mahkeme huzuru

na, Adliye vekaletince tayin kılınacak resmî kı
yafetle çıkmağa mecburdurlar. 

MADDE 38 — Her Adliye dairesinde baro
ya ve her mahkeme salonunda avukatlara mah
sus bir yer ayrılır. 

MADDE 39 — Avukatlar baroda kayıdlı 
olan bürolarından gayri her hangi bir mahalde, 
mahkeme salonlarında veya Adliye binasında 
hukukî istişarede bulunmaktan memnudurlar. 

Bu madde hükmü avukatm sureti mahsusa-
da davet edildiği hallerde tatbik olunmaz. 

MADDE 40 — Avukat deruhde eylediği her 
iş veya dava ve mütaleasma müracaat olunan 
her husus hakkmda ayrı ayrı ve muntazam dos
ya tutmakla mükelleftir. 

Avukat kendi tarafından kaleme alman veya 
müsveddesi yapılan her evrakı bizzat veya mü-
ekkilile birlikte imzaya mecburdur. 

MADDE 41 — Avukat iş hususunda yaptığı 
mülakatlardan lüzumlu saydıklarını bir zabıt 
varakasile tesbit eder. Zabıt varakasının ziri 
mülakatı yapanlar tarafından imza olunur. 

MADDE 42 -— Lâvhaya kayidli olan her 
avukatm mensub olduğu baro nezdinde Adliye 
vekaletinden gönderilen numuneye tevfikan tan
zim kılman bir sicil cüzdanı bulunur. Bu cüzdan
lar marhemdir. Ancak sahibi tarafmdan her za
man görülebilir. Bir barodan diğer bir baroya 
nakil halinde yeni kaydolunan yerin baro reisine 
gönderilir. 

MADDE 43 — Avukatların iş celbi hususun
da teşebbüsatta bulunmaları, gazetelere reklâm 
mahiyetinde ilân vermeleri memnudur. 

MADDE 44 — Usulü dairesinde tanzim ve 
avukata tevdi edilmiş olan vekâletname 40 ncı 
maddede yazılı dosyada saklanır. Avukat isterse 
dosyada saklanan vekâletnamenin suretini çıka-
rıb kullanabilir. Bu veçhile avukat tarafından 
aslma mutabakatı tasdik olunan suretler resmî 
suret mahiyetindedir. 

Aslı mevcud olmayan bir vekâletnamenin su
retini tasdik veya aslma mugayir suret ibraz ve
ya tevdi eden avukat üç seneden sekiz seneye 
kadar ağtr hapis cezası görür. 

MADDE 45 — Temyiz mahkemesinde baro

da kayidli olan her avukatm bir fişi bulunur, 
Davayı temyiz eden avukatın bu fişine hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 444 ncü mad
desinin tatbik edildiği hallerde ceza işareti ko
nulur. 

Bu hüküm tashihi karar taleblerinde de ca
ridir. 

Temyiz mahkemesi birinci ve ikinci reisleri 
bu fişlere esas olacak malûmatı hazırlamakla 
mükelleftir. 

Bu maddenin tatbikma esas olan fişler 2556 
sayılı kanunun 35 nci maddesinde yazdı liste
leri tanzime memur edilen büro tarafmdan tu
tulur. 

MADDE 46 — Kötü düşünce ile temyiz ya
pan avukat hakkmda Temyiz mahkemesi hu
kuk usulü muhakemeleri kanununun 444 ncü 
maddesi hükmünü tatbik etmekle beraber keyfi
yeti avukatm mensub olduğu baroya da bildi
rir. 

Bir yılda üç veya iki yılda beş defa bu ceza
ya uğrayan avukat iki sene müddetle temyiz ar
zuhal ve lâyihası yazmaktan ve Temyiz mahke
mesinde duruşmadan memnudur. 

Bir evvelki fıkrada yazılı halin tekerrürü 
temyiz mahkemesinde avukatlık yapmak hakkı
nın izaasmı mucibdir. 

MADDE 47 — 46 ncı maddede yazılı mem-
nuiyete uğrayanlar Adliye vekâletince Temyiz 
mahkemesine, avukatm mensub olduğu baroya 
ve baro mmtakasmdaki mahkemelere tebliğ olu
nur. 

Bu memnuiyet hilâfma hareket edenler ilk 
def asmda işten ve tekerrüründe meslekten çıka
rılırlar. 

MADDE 48 ^- Vazife sırasmda veya ifa etti
ği vazifeden dolayı bir avukat aleyhine işlenen 
suçlar hakkmda Türk ceza kanununun Devlet 
memurları aleyhine işlenen cürümlere mahsus 
olan hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 49 — Avukatların vazifeden doğan 
veya vazife sırasmda işlenen suçlarından dolayı 
haklarmda tahkikat icrası Adliye vekilinin iz
nine bağlıdır. Tahkikat, Adliye vekilinin tensib 
edeceği makam tarafmdan yapılır. 

Hukuk ve ceza muhakemeleri usulü kanun
larının duruşmanın inzibatına müteallik hüküm
leri mahfuzdur. 
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MADDE 50 — Bu kanun hükümleri daire- ' 

sinde avukatlar levhasına kaydi icra edilmemiş 
veya muvakkat vesika istihsali suretile bu hak
ki iktisab etmemiş olanların kendilerine aid ol
mayan her türlü dava evrakmı tanzim ve icra 
muamelelerini takib veya avukatlara mahsus 
diğer salâhiyetleri istimali memnudur. 

Bilûmum resmî makam ve merciler ve ha
kemler bu gibileri kabul edemezler. 

Birinci fıkra hükmüne muhalif harekette bu
lunanlar ilk def asmda beş liradan elli liraya ka
dar hafif para cezasma ve tekerrürü halinde üç 
aydan bir seneye kadar hapis cezasma mahkûm 
olurlar. 

Hukuk ve ceza muhakemeleeri usulü kanunu
nun vekil ve müdafilere aid hükümleri ile bu 
kanunun IV ve V sayılı muvakkat maddesi hük
mü mahfuzdur. 

ÜÇÜNCÜ BAB 

Avukatlar levhası 

MAÖDE 51 — Baro 'idare meclisi, her adlî 
sene başlangıcında, mmtakası dahilinde bulunan 
bütün avukatların bir levhasını tanzim eder. 
Levhaya her avukatm alfabe sırasile soyadı, adı 
ve ikametgâhı yazılır. 

Levhanın tanziminden sonra baroya kaydi 
icra edilenlere sene sonuna kadar muteber olan 
bir vesika verilir. 

Levhanın birer suseti Adliye vekâletine ve 
diğer barolara gönderilir . 

MADDE 52 — Her avukat mmtakası dahi
linde filî ve mutad olarak avukatlık edeceği ba
ro levhasına kaydedilmekle mükelleftir. 

Bir levhaya kayidli bulunan avukat devamlı 
olmamak şartile, Cumhuriyet ülkesinin her ye
rinde mesleğini icra salâhiyetini haizdir. 

MADDE 53 — Bir avukat, levhasmda kayid
li bulunduğu baro mmtakası haricinde devamlı 
turette icrayı meslek eder veya disiplin cezasmı 
müstelzim bir harekette bulunursa o yer disip
lin meclisi tarafmdan bu husus hakkında tan
zim edilecek zabıt varakası, icab eden muamele 
yapılmak üzere avukatm mensub olduğu baro
ya irsal edilir. 

MADDE. 54 — Bir barodan diğer bir baroya 

(S . Sayış 

nakil hakkındaki talebler levhasına kaydi iste
nilen baro idare meclisine yapılır. 

İlk kayde esas olan vesikaların nakil taleb-
namesine rabtedilmiş olması şarttır. 

MADDE 55 — Baro idare meclisi nakil tale
binde bulunan avukatm disiplin takibatı altmda 
olub olmadığını, iştirak hisselerini tediye edib 
etmediğini önceden kayidli olduğu barodan so
rar ve bu hususta lüzum gördüğü her türlü tah
kik muamelelerini yapar. 

Nakil talebinin tervici halinde keyfiyet ruh
satnameye işaret edilmek üzere Adliye vekâleti
ne bildirilir. 

MADDE 56 — Nakil talebinin reddi veya 15 
gün zarf mda bir karar verilmemiş olması halin
de alâkadar Adliye vekilliğine müracaat hakkı
nı haizdir. Adliye vekilliğinin bu babda ittihaz 
edeceği karar katidir. 

MADDE 57 — Aşağıda yazılı hallerde avu
katın adı levhadan silinir: 

a) Levhaya kayid talebinden itibaren üç 
ay zarf mda baro mmtakası dahilinde ikametgâh 
edinilmemiş veya ikametgâhın sonradan mm-
taka haricine nakledilmiş olması; 

b) 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı 
mecburiyete riayet edilmemiş olması; 

c) Avukatlıkla içtimai caiz olmayan bir hiz
met veya vazife deruhde edilmiş olması; 

d) Avukatm malları üzerindeki tasarruf sa
lâhiyetinin mahkeme kararile tahdid edilmiş 
olması; 

e) Avukatlık vazifelerini devamlı surette 
ifaya mani bedenî veya aklî bir arızanın tesbit 
edilmiş olması; 

f) Medenî hakları istimalden menedilmiş bu
lunması ; 

g) Türk vatandaşlığı hakkmm kaybedilmiş 
olması; 

h) Mahkeme veya disiblin meclisi kararile 
işten veya meslekten çıkarılmış olması; 

i) Meslekten istekle ayrılmış bulunması. 

MADDE 58 — Levhadan silme kararı baro 
idare meclisi tarafmdan verilir. 

57 nci maddenin h ve i bendlerinde yazılı 
haller haricinde, alâkadarın karardan önce din
lenmesi veya dinlenmek üzere davet edilmiş ol
ması şarttır. 

Alâkadar, bu karar aleyhine tebliğ tarihin-
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den İS gün içinde Adîly evekilliğine itiraz ede
bilir. 

MADDE 59 — 57 nci maddeye tevfikan kay-
din silinmesini mucib olan hallerin zevalini 
ve ilk kayde esas teşkil eden şartların varlığı
nı isbat eden avukat levhaya yeniden kayde
dilmek hakkını ihraz eder. 

Şu kadar ki meslekten kendi isteklerile ay
rılmış olanların kayidleri bir sene geçmedikçe 
yenilenemez. 

Bu kanunun, 54, 55, 56 nci maddeleri kaydin 
yenilenmesi talebleri hakkmda da tatbik olunur. 

MADDE 60 — öezaî veya disibline müteal
lik bir karar neticesinde meslekten çıkarılan
larla ikinci maddenin a bendinde yazılı suçlar
dan dolayı mahkûm olanların ruhsatnamesi Ad
liye vekâletince geri almarak iptal ve kayidle
ri bir 4aha yenilenmemek üzere terkin olunur. 

Bu muamelenin tatbiki kararm katileşmiş 
olmasına bağlıdır. 

DÖRDÜNCÜ BAB 

Barolar 

MADDE 61 — Mıntakası dahilinde en az 
on beş avukat bulunan her vilâyet merkezinde 
bir baro teşkil edilir. 

Baro kurulamayan yerlerin bağlanacağı 
merkezler Adliye vekili tarafından tayin olu
nur. 

Barolar teşekkül keyfiyetini Adliye vekâ
letine bildirmekle şahsiyet iktısab ederler. 

MADDE 62 — Umumî heyet baronun en 
yüksek merciidir. Levhaya kayidli bulunan bü
tün avukatlardan terekküb eder. 

MADDE 63 — Umumî heyet: 
a) I|lare meçlisi ve Baro reisini seçmek^ 
b) Baro mensublarmdan almacak duhuliye 

ve senelik aidatı tayin etmek, 
c) Bütçeyi tesbit eylemek, 

f xL) idare heyetinin yıllık hesablarmı tetkik 
ve rüyet etmek, 

e) Baro reisi tarafından Verilen istifa hak
kmda kiarar vermek, 

f) Meslek işlerine aid tekliflerde bulunmak 
ve bu kanunda yazılı diğer hususları ifa eyle
mek vazifelerile mükelleftir. 

MADDE 64 — Umumî heyet her yıl kânu
nuevvel aymm ilk haftası içinde idare meclisi 
tarafından hazırlanan bütçeyi müzakere etmek 
ve Baro reisile idare meclisi azalarının seçim 
müddetinin bitmesinden 15 gün önce de yend 
seçim yapmak üzere toplanır. 

MADDE 65 — Adliye vekili ve idare meclisi, 
lüzum gördüğü hallerde, Umumî heyeti fevkal
âde içtimaa davet eder. 

idare meclisi, * levhada kayidli avukatların 
üçte biri ve 90 dan fazla azası olan barolarda 

30 avukat tarafından verilen toplantı taleblerini 
nazara almağa mecburdur. 

ikinci fıkrada yazılı toplantı talebinin mü
zakere mevzuunu ihtiva etmiş olması şarttır. 

MADDE 66 — Levhada kayidli avukatların 
her biri Umumî heyet içtimalarma yazı ile davet 
olunur. Davet mektubunun toplantı günündan 
en az bir hafta evvel postaya veya avukata tevdi 
edilmiş olması lâzımdır. Bu mektuba, toplantmm 
yapılacağı yer, gün ve saat, ruznameye dahil 
olan mevad ve teşekkül nisabmm olmaması ha
linde gelecek toplantmm yapılacağı yer ve gün 
yazılır. 

Umumî heyet toplantıları ayrıca baro mer
kezinde çıkan gazetelerle de ilân olunabilir. 

MADDîî 67 — Umumî heyet, levhada kayid
li avukat adedinin yarıdan bir fazlasile teşekkül 
eder. 

Birinci fıkrada yazılı ekseriyet hâsıl olmadı
ğı takdirde içtima bir hafta sonra ayni gün ve 
ayni saate talik olunur, ikinci içtimada bulunan 
avukat adedi ne olursa olsun heyet teşekkül et
miş sayılır. 

Kararlar, hazır olan azanm mutlak ekseriye-
tile verilir. Reylerde müsavat halinde reisin bu
lunduğu taraf tercih olunur. 

Seçileceklerin, içtimada hazır bulunanların 
yarısından fazla rey almaları şarttır, ilk se
çimde, seçileceklerin tamamı veya bir kısmı bu 
mikdar reyi temin edemediği takdirde ekseriyeti 
temin edemeyenlerin iki misline müsavi en çok 
rey alanlar hakkmda yeniden seçim yapılır. 
Bu seçim sonunda en çok rey alanlar kazanmış 
sayılır. 

Ayni sayıda rey kazananlar arasında kura 
çekilir. 
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îçtimalarda, ruznameye dahil olmayan hu

suslar mevzubahs edilemez. Yeni bir toplanma 
karan bu kayidden müstesnadır. 

MADDE 68 — Her baronun bir reisi ve en 
az dört azadan mürekkeb bir idare meclisi var
dır. 

Avukat adedi, elliden yüze kadar olan ba
rolarda 6, yüz birden yüz elliye kadar olan ba
rolarda 8, yüz elliden fazla olanlarda 10 aza ve 
her baroda en çok dört ihtiyat aza bulunur. 

Baro reisi idare meclisinin tabiî reisidir. 

MADDE 69 — Baro reisi ve idare meclisi 
azalan levhada kayidli bulunan avukatlar ara
sından gizli reyle seçilir. 

Disiplin takibatı altmda bulunanlarla hak-
larmda avukatlığa mâni bir suçtan dolayı son 
tahkikatın açılması kararı verilmiş veya 84 ncü 
maddenin 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü bendlerinde ya
zılı cezalara uğramış olanlar cezanın icrası ta
rihinden itibaren üç sene geçmedikçe baro reisi 
veya aza seçilemezler. 

Seçim, umumî heyetten kura ile ayrılan üç 
avukat tarafından idare olunur. Namzedliğini 
koymuş olanların seçim bürosuna intihabları ca
iz değildir. 

Seçilmek ehliyetini kaybeden baro reisi veya 
azanm vazifesi kendiliğinden nihayet bulur. 

Seçim neticeleri bir mazbata ile Adliye ve
killiğine bildirilir. 

MADDE 70 —Baro reisi ve idare meclisi 
azalarının müddeti iki senedir. Şu kadar ki, 
azanm yansı her sene yenilenir. îlk seçimden 
bir sene sonra ayrılacak aza kura ile teayyün 
eder. 

Seçim devresinin bitmesinden önce ayrılan 
baro reisi veya aza yerine seçilen, geri kalan 
müddeti tamamlar. , 

MADDE 71 — Azalardan iki sene idare mec
lisinde bulunanlar, ayrılmalarından bir sene geç
medikçe yeniden intihab olunamazlar. 

55 yaşmı bitirmiş olanlar veya son üç sene 
zarfında iki sene idare meclisinde vazife gören
ler gelecek iki sene için baro reisi veya aza ol
maktan itizar edebilirler. 

MADDE 72 — idare meclisi, azası arasından 
bir reis vekili ve bir de umumî kâtib seçer. 

Baronun hesab ve yazı işleri, adlî müzaheret . 

bürosu umumî kâtibin nezareti atlrndadrr. 

MADDE 73 — tdare meclisinin vazife ve 
salâhiyeti: 

a) Avukatlık vekar ve haysiyetinin muha
fazasına, mesleğin adalet gayelerine uygun ola
rak sadakat ve şerefle icrasma nezaret etmek, 

b) Stajiyer ve avukatların baroya kayid ve 
kabul veya nakil talebleri hakkmda karar ver
mek, 

c) Avukatlar levhasmı tanzim ve meslekî 
vecibelerin ifa edilib edilmediğini murakabe ey
lemek, 

d) Avukat ve stajiyerler hakkında inzibatî 
kaza hakkrnı kullanmak, 

e) Lâvhada kayidli avukatlar arasmda ta-
haddüs eden meslekî ihtilâfların halline, taleb 
vukuundar tavassut etmek, 

f) Avukatla müekkil arasmda çıkan ihtilâf
ları, müekkilin talebi üzerine tetkik ederek ka
rara bağlamak, 

g) Adliye vekâleti ve f fıkrasında yazılı ih
tilâf hakkmda mahkeme tarafından taleb olu
nan mütalealan rapor halinde bildirmek, 

h) Baronun emvalini idare ve muhtaç avu
katlara yapılacak yardım şeklini tesbit etmek, 

i) Senelik bütçeyi hazırlayarak umumî heye
tin tasvibine arzetmek, 

j) Baro namma iktisab ve iltizam hususla
rında baro reisine mezuniyet vermek, 

k) Avukat yanmda yapılan stajı idare ve 
murakabe etmek, 

i) îdare meclisi azası tarafından verilen is
tifalar hakkmda karar vermek, 

m) Adlî müzaheret bürosunu teşkil ve idare 
eylemek, 

n) Umumî heyet kararlarını infaz etmek, 
o) Baronun ücretli memurlarını tayin ve az

letmek, 
p) Dahilî idareye taallûk eden bütün işleri 

görmek, ve bu kanunda yazılı diğer salâhiyetleri 
kullanmak hususlarından ibarettir. 

MADDE 74 — İdare meclisi, baro reisi ta
rafından doğrudan doğruya, veya İM azanm mü
zakere mevzuunu ihtiva eden yazılı talebi üzeri
ne toplanmaya davet olunur. 

Kararlar reis ile birlikte beş azası olan baro
larda üç, yedi azası olanlarda dört, dokuz azası 
olanlarda beş, on bir azası olanlarda altı kişinin 
Dir yerde birleşmesile verilir. 
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Baro reisi veya aza alâkalı oldukları işlerin 

müzakeresine iştirakten memnudurlar. 

MADDE 75 — İdare meclisi azaları davet, 
mektub veya listesile toplantıya çağırılır. Bir
birini müteakib üç celseye sebebsiz olarak işti
rak etmemiş olan aza idare meclisi kararile 
müstafi addolunur. 

Bu karara karşı tebliği tarihinden on beş 
gün içinde Adliye vekâletine itiraz edilebilir. 

MADDE 76 — Baro reisliği, idare meclisi 
azalıği vazifeleri veya baro menfaatlerini tem
sil ve müdafaa hususunda her hangi bir avuka
ta tevdi olunan iş ücretsiz görülür. 

Masraflar baro kasasından ödenir. 

MADDE 77 — Baro reisi umumî heyet ve 
idare meclisi içtimalarma riyaset eder. 
Reisin gaybubetinde bu vazife reis vekili, onun 

da yokluğunda meclis azalarından biri tarafın
dan ifa olunur. 

Umumî heyet ve idare meclisinde ittihaz olu
nan kararlar ve yapılan seçmeler bir -zabıt va-
rakasile tesbit olunur. Zabıtname zirinin heye
tin dağılmasından önce reis ve umumî kâtib ta
rafından imza edilmesi mecburidir. 

MADDE 78 — Reis baroyu temsil eder. İda
re meclisinin reisi stfatile haiz olduğu salâhi
yetlerden maada : , 

a) Umumî heyet ve idare meclisi kararları
nı infaz etmek, 

b) 73 ncü maddeye tevfikan verilen mezuni
yet dairesinde baro namma iltizam ve iktisabda 
bulunmak,; teahhüdlere girişmek, baroya yapı
lan teberrüleri kabul ve bütçeyi tatbik etmek, 

c) Mahkeme ve resmî daireler huzurunda ba
royu temsil ve müdafaa edecek avukatı tayin 
etmek, 

d) Avukat sicillerinin, Adliye vekâleti tara
fından gönderilen numuneye tevfikan tanzim ve 
muhafazasını temin etmek, 

e) Baro azası veya bir avukatla müekkil ara
sında tahaddüs eden ihtilâfları idare meclisine 
intikale mahal vermeden dostane bir surette 
halline çalışmak 

Ve bu kanunda yazılı diğer hususları ifa ey
lemek hak ve vazifelerini haizdir. 

MADDE 79 — Baro mensubları 73 ncü mad
denin a, e, f, m bendlerinde yazılı hususların 

tatbiki dolayısile vuku bulacak davete icabet 
ve kendilerinden istenilen malûmatı ita ve bu 
maksadla yapılacak tavsiyelere riayet etmekle 
mükelleftirler. 

Baro reisi, birinci fıkrada münderiç muame
lelerin infazmı temin için 100 liraya kadar para 
cezasma hükmedebilir. Şu kadar ki, bu kararm 
ittihazından önce, verilen emrin icra olunma-
ması halinde para cezası tayin edileceği keyfi
yetinin alâkadara yazı ile bildirilmiş olması 
şarttır. 

Bu karar aleyhine on beş gün zarfmda ida
re meclisine itiraz olunabilir. 

Bu maddede yazılı para cezası disiplin fas-
lmdaki hükümlere tevfikan tahsil edilir. 

MADDE 80 — Umumî heyet, idare meclisi
nin, kısımlara ayrılmasına karar verebilir. Her 
kısmın en az beş kişiden terekküb etmesi şart
tır. _ Bu takdirde, her kısma iştirak edecek aza 
ve reisin tayini, işlerin kısımlar arasmda tev
zii idare meclisine aiddir. 

İdare meclisi, lüzumu halinde, ihtiyat aza
nın kısmalara devamlı olarak tahsisini ve bir 
azanm ayni zamanda muhtelif kısmalarda vazife 
görmesini tensibe salâhiyettardır. 

Her kısmı içtimaa reis tarafından davet olu
nur. 72 nci maddenin ilk fıkrası, 74, 75 nci 
maddelerle, 77 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü 
fıkraları 79 ncu maddenin 2 nci fıkrası kısma
lar hakkmda da tatbik edilir. 

MADDE 81 — Baro mensublarmm vaktin
de ödenmemiş olan aidatı umumî kâtib tarafın
dan tanzim kılman tediye kararı üzerine ilâm
ların icrası hakkındaki hükümlere tevfikan tah
sil olunur. 

MADDE 82 — Adliye vekili bütün avukat
larla idare meclisi ve baro reisi üzerinde nezaret 
hakkmı haizdir. İdare meclisi ve baro reisi üze
rindeki nezaret hakkmı baro merkezindeki en 
yüksek dereceli hâkim marifetile ve avukatlar 
üzerindeki nezaretini baro idare meclisi vasıta-
sile kullanır. 

73 ncü maddenin a bendinde yazılı muraka
be hakkmı kullanmakta ihmal veya sui istimali 
görülen idare meclisi Adliye vekilinin kararile 
fesholunur. i 5 j "*! 

Bu takdirde umumî heyet, fesih kararının 
tebliğinden itibaren on beş gün içinde yeniden 

( S. Sayısı : 297 ) 



— 41 — 
seçim icrasına davet edilir. 

Baro reisine ve meclise aid vazifeler, yeni 
meclisin seçimine kadar birinci fıkrada yazılı 
hâkimin inhası üzerine Adliye vekilliğince baro
ya kayidli avukatlardan teşkil edilen üç kişilik 
bir heyet tarafından görülür. 

BEŞİNCİ BAB 

k Disiplin muameleleri 
HADDE 83 — Avukatlık vekar ve şerefine 

uymayan fiil ve hareketlerde bulunanlarla mes
lekî faaliyette vazifelerini yapmayan veya va
zife icabı olan dürüstlüğe riayet etmeyenler 
hakkmda bu kanunda yazılı disiplin cezaları 
tatbik olunur. 

MADDE 84 — Disiplin cezalan şunlardır: 
1 - İhtar, avukatı dikkate davettir. Baro re

isi tarafından yazdan bir mektubla tatbik olu
nur. Sicille geçmez, ve aleyhine itiraz olunamaz. 

2 - Tevbih, meslekî adaba uymayan fiil ve 
hareketin disiplin meclisi kararile muahezesidir. 

3 - Beş yüz liraya kadar para cezası,, 
4 - İşten çıkarma, avukatm iki aydan az ve 

bir seneden fazla olmamak şartile icrayi mes
lekten men edilmesidir, 

5 - Meslekten çıkarma, avukatlık ruhsatna
mesinin geri alınmasıdır. 

MADDE 85 — Disiplin meclisi, baro reisi, 
reis vekili ve idare meclisinin, her intihab dev
resi başmda kendi arasından seçeceği üç aza
dan teşekkül eder. 

Disiplin meclisine baro reisi ve onun yoklu
ğunda vekili reislik eder. Kararlar mutlak ek
seriyetle verilir. Birinci fıkrada yazdı olanla
rın mazereti halinde vekâlet edecek azayı idare 
meclisi önceden tayin eder. 

MADDE 86 — Baroya kayıd ve kabulden 
önceki fiil ve hareketler meslekten çıkarma ce
zasını istilzam etmiş olmadıkça disiplin takiba
tına mevzu teşkil edemez. 

MADDE 87 — Disiplin takibatmm icrası 
avukatm, tahkikata başlandığı sırada kayidli 
bulunduğu baroya aiddir. 

Baro reisi ve disiplin meclisi mensublan hak
kındaki takibat 82 nci maddenin birinci fıkra-

.(S. Say 

I smda yazılı hakimin tensib edeceği en yakm 
barolardan biri tarafından yapılır. Şikâyet ve
ya ihbar mevzuunun tahkika 4eğer mahiyette 

* olup olmadığını tayin bu hâkime aiddir. 
Hakkında takibat yapılmasına karar veri

lenlerin vazifeleri takibat neticesine kadar ve
kil veya ihtiyat aza tarafından görülür. 

MADDE 88 — Ceza takibatı disiplin muame
lesinin tatbik ve icrasına mâni teşkil etmez. 

Aleyhine ceza takibatına başlanmış olan avu
kat hakkındaki disiplin muameleleri bu takiba
tın devamı müddetince durdurulabilir. Bu tak
dirde idare meclisi 105 nci maddeye tevfikan 
avukatı işten menetmeğe mahal olup olmadığı 
hakkmda bir karar verir. 

Beraatle neticelenmiş olan bir ceza davasmm 
mevzuuna giren fiillerden dolayı disiplin takiba
tının icrası o fiillerin ceza kanunundaki madde
den ayn ve başlı başına disiplin cezasını istil
zam eder mahiyette bulunmasına bağlıdır. 

MADDE 89 — Disiplin takibatı idare meclisi 
tarafından verilen bir kararla açılır, idare mec
lisi, alâkadarın ihbar ve şikâyeti veya müddei
umuminin talebi üzerine veya resen yukarüd 
fıkrada yazdı kararm verilmesine esas olacak 
tahkikatın icrasını kendi azası arasından seçe
ceği bir avukata tevdi eder. 

MADDE 90 — Tahkikat icrasına memur edi
len avukat sûbut delillerini toplar. Lüzum gör
düğü kimselerin ifadesini yeminle alır. Hakkm
da şikâyet edilen avukatı da dinledikten sonra 
dosyayı bir raporla idare meclisine verir. 

MADDE 91 — idare meclisi takibat icrasma 
karar verdiği takdirde dosyayı disiplin mecli
sine tevdi eder. 

Takibat icrasma mahal olmadığına dair olan 
kararlar 82 nci maddenin birinci fıkrasında ya
zılı hâkimin tasdikile katileşir. 

MADDE 92 — Ademi takib hakkındaki ka
rarm mevzuuna giren fiillerden dolayı yeniden 
tahkikat yapılabilmesi yeni delillerin bulunma
sına ve kararm katileştiği tarihten itibaren üç 
sene geçmemiş olmasma bağlıdır. 

I MADDE 93 — Takibatın, icrası kararmı ver-
| miş planlar disiplin meclisine iştirakten memnu 

değildirler. 
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T MADDE 94 — Duruşma gizli olur. 
Hâkimler ve levhada kayıdh avukatlar du

ruşmada hazır bulunabilirler. Baroya mensub 
olmayanların duruşma salonuna kabulü, hak
kında takibat yapılan avukatın yazı ile taleb-
de bulunmuş ve reisin karar vermiş olmasma 
bağlıdır. 

MADDE 95 — Usulüne tevfikan yaptlan da
vete icabet etmemiş olan avukatın gıyabında 
duruşma yapılmasına karar verilebilir. 

MADDE 96 — Disiplin meclisi, delillerin ne 
hudud dahilinde ikame ve tedkik edileceğini 
taleb veya feragatlere veya evvelce verilmiş 
kararlara bağlı olmaksızın dilediği gibi tayin 
eder. 

MADDE 97 — Şahid ve ehli hibrenin du
ruşmaya celbi, naib vasıtasile veya istinabe yo-
lile dinlenmesi disiplin meclisinin takdirine bağ
lıdır. 

Bir vakıanın delili bir şahidin şahsî malûma
tından ibaretse bu şahid duruşma esnasında din
lenir. 

Şahidin daha evvelce şahadetini ihtiva eden 
zabıt varakalarının ve yazılı beyanlarının okun
ması şifahî şahadet yerine geçemez. 

MADDE 98 — Tevbih veya para cezasmı 
müstelzim fiil ve hareketlere müteallik disiplin 
davaları evrak üzerinde tedkik ve rüyet oluna
bilir. Bu takdirde hakkmda takibat yapılanın 
müdafaası alınmadıkça veya müdafaasını ınii-
nasib bir zamanda tevdie davet edilmedikçe 
ceza verilemez. 

MADDE 99 — Duruşma zabıtnamesi reisin 
tensib edeceği bir avukat tarafından tutulur. 

Duruşma haricinde dinlenenlere aid zabıt 
varakalarının duruşmada okunması mecburidir. 

MADDE 100 — İstinabe yolile verilen tali
mat baro merkezinde idare meclisi azası, di
ğer yerlerde sulh hâkimi tarafmdan icra edilir. 

MADDE 101 — Şahidler ve ehli hibre müd
deiumumilik vasıtasile davet olunur. 

Usulü dairesinde davet olunup da gelmeyen 
veya kanunî bir sebeb olmaksızın şahidlik veya 
yemin etmekten çekinen şahid veya ehli hibre-
nin bu hareketinden doğan masraflarla beraber 
yirmi liraya kadar hafif para cezasına mahkûm 
edilmesi şahid ve ehli hibrenin ikamet ettiği ve

ya sakin olduğu yerin sulh mahkemesinden 
istenebilir. 

Bu takdirde şahid veya ehli hibrenin.ihzar 
müzekkeresile zorla getirilmesi sulh hâkiminden 
istenir, ihzar müzekkeresi verilmeyip te yeniden 
celbname ile davet edilir ve yine gelmezse ev
velce hükmolunan cezadan başka ayni suretle 
yine bir cezanın hükmolunması istenebilir. 

Sulh mahkemesi bu hususta tanzim edilmiş 
olan zabıt varakası üzerine karar verir. 

MADDE 102 — Disiplin cezalarma karar ve
recek heyete dahil olanların reddi hakkındaki 
talebler reddi istenilen azadan başkalarmm işti-
rakile tedkik olunur. 

Şu kadar ki haysiyet divanmm iki azası hiç 
bir sebeb gösterilmeksizin de reddolunabilir. 

Yedek azanm reddi halinde heyet kura ile 
seçilen avukat veya hâkimden terekküb eder. 

MADDE 103 — Disiplin meclisi azaları ted-
kikat sırasında değişebilir. 

MADDE 104 — Disiplin meclisi kararlarının 
tasdikli bir sureti, alâkadara tebliğinden sonra, 
82 nci maddede yazılı hâkime tevdi olunur. 

MADDE 105 — Hakkmda meslekten çıkar
ma cezasmı istilzam edebilecek mahiyette bir 
fiilden dolayı takibat yapılmakta olan avukat 
disiplin meclisi kararile işten menedilebilir. 

Kararm verilmesinden önce alâkadarın din
lenmiş veya dinlenmek üzere davet edilmiş ol
ması şarttır. 

Disiplin meclisi bu karara esas olan delille
rin ne hudud dahilinde ikame ve tedkik olunaca
ğını taleblere bağlı olmaksızın serbestçe tayin ve 
takdir eder. 

Karar, hakkmda takibat yapılan avukata es
babı mucibesile birlikte tebliğ olunur. 

MADDE 106 — Haklarında meslekten çıkar
ma cezası veya tevkif müzekkeresi veya rüşvet, 
sahtekârlık, sirkat, dolandırıcılık, emniyeti suiis
timal ve yalan yere şahidlik cürümlerinden do
layı son tahkikatın açılması kararı verilenlerin 
işten menedilmeleri mecburidir. 

MADDE 107 — İşten memnuiyet karan, tef
him veya tebliği tarihinde katileşir. 

İşten menedilmiş olanlar bu tarihten itibaren 
avukatlığa aid salâhiyetleri hiç bir suretle kul
lanamazlar. Bu hüküm avukatm karısiîe reşid 
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olmayan çocuklarına aid işlerde cari değildir. 

İkinci fıkrada yazılı memnuiyet hilâfma 
kasdî olarak hareket eden avukat hakkında 84 
ncü maddenin 4 ncü veya 5 nci bendlerinde ya
zılı cezalardan biri tatbik olunur. 

Mahkemelerle resmî daireler işten menedilen 
avukatları kabul etmemekle mükelleftirler. 

MADDE 108 — İşten memnuiyet karan aley
hine haysiyet divanı nezdinde itiraz olunabilir. 
İtiraz, kararm icrasını durdurmaz. Varid görü
lürse kaldırılır. Bu husustaki itirazlar acele 
tedkik olunur. 

MADDE 109 — İşten menedilen avukata aid 
davalar baro reisinin tayin edeceği avukatlar 
tarafından takib olunur. 

31 nci maddenin 3 ncü fıkrasile 4 ncü fık
rasının son cümlesi burada da caridir. Birin
ci fıkrada yazılı vekâlet vazifesi haklı sebeb-
lerin mevcudiyeti halinde reddolunabilir. Red 
sebeblerinin kabule şayan olub olmadığını ted
kik 82 nci maddede gösterilen hâkime aiddir. 

Vekâlet vazifesi, temsil edilen avukatm ta
limatına bağlı olmaksızın onu ifa edenin me
suliyeti altmda görülür. Yapılan işlerin ücre
tini kendisine vekâlet olunan avukat öder. İh
tilâf halinde ücretin mikdan, idare meclisi ta
rafından tesbit olunur. Baro bu ücretin tedi
yesinden bir kefil gibi mesuldür. 

MADDE 110 — İşten memnuiyet karan, ta
kibatın durdurulmuş veya avukatlık icrasına 
mani olmayan bir ceza verilmiş olması halin
de kendiliğinden kalkar. 

Kararm verilmesine esas olan hal veya şart
ların mevcud olmadığı veya sonradan ortadan 
kalktığı sabit olursa disiplin meclisi tarafın
dan refolunur. 

Refi talebinin reddine dair olan karar ka
bili itiraz değildir. 

MADDE 111 — Disiplin meclisi kararları 
aleyhine Temyiz mahkemesi Başmüddeiumumisi 
veya alâkalı avukat tarafından tebliğ veya tev
dii tarihinden 30 gün içinde haysiyet divanma 
itiraz olunabilir. 

Başmüddeiumumî, itiraz hakkmı kullanma
ğa mahal olup olmadığına Adliye vekilinin ve
ya 82 nci maddede yazılı hâkimin talebi üze
rine karar verir. 

MADDE 112 — Haysiyet divanı, Temyiz 

_ , ( S. Sayısı 

mahkemesi birinci reisinin reisliği altmda Teni
yiz ikinci reislerinden üç zat ile 113 ncü mad
dede yazılı surette seçilen üç avukattan teşek
kül eder. Bunlardan başka üçü Temyiz hâ
kimi ve üçü avukat olmak üzere altı ihtiyat 
aza ayrılır. Avukat azadan müddetini doldu
ranların yeniden seçilmesi caiz değildir. 

Haysiyet divanma iştirak edecek Temyiz 
reis ve hâkimleri her dört senede bir kura ile 
ayrılır. 

MADDE 113 — Levhada kayidli avukat 
adedi elliye kadar olan barolar bir, elliden iki 
yüze kadar olanlar beş, iki yüzden fazla olan
lar her elli avukata mukabil birer namzedi ih
tiva eden bir liste tanzim ederler. Baro idare 
meclislerine dahil olanlar namzed gösterilemez. 

Bu suretle taayyün eden namzedlerin soy 
adlan bir umumî listede toplanarak bütün ba
rolara dağıtılır. 

Baro idare meclisleri umumî listenin vüru-
du tarihinden en çok bir ay içinde bu listeye 
dahil olanlardan 12 avukat seçerek keyfiyeti 
bir mazbata ile tesbit eder. 

Bu mazbatalara göre en çok rey kazanmış 
olan 12 namzedin soy adlan alfabe sırasile ve 
rey sayısı gösterilmeksizin Adliye vekâletine 
bildirilir. 

Adliye vekâleti haysiyet divanma iştirak 
edecek daimî ve ihtiyat azayı bunlar arasmdan 
ayırır. 

İkinci ve dördüncü fıkralarda yazdı muame
leler Ankara barosu idare meclisi tarafından 
ifa olunur. 

Bu maddeye göre yapılacak seçimin dört 
senelik müddetin bitmesinden altı ay önce baş
lamış olması şarttır. 

MADDE 114 — Haysiyet divanı, disiplin da
vasını evrak üzerinde tetkik ve niyet eder. An
cak işten veya meslekten çıkarma cezasma mü
teallik hükümlerde maznunun talebi üzerine 
veya lüzumunda resen duruşma icrasma karar 
verir. Maznun duruşmada hazır olabileceği gi
bi kendisini vekâletnameyi haiz bir müdafi ile 
de temsil ettirebilir. 

Duruşma icrası suretile yapılan tetkikatta 
müddeiumumilik vazifesi Cumhuriyet başmüd
deiumumisi tarafından ifa edilir. 

94 ve 95 nci maddeler haysiyet divanı hak
kında da tatbik olunur. _t 
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MADDE 115 — Duruşmaya raportör aza ta

rafından işin izahile başlanır. Bu azanm du
ruşmadan önce raporunu tanzim ve imza ile 
dosyaya koymuş olması şarttır. 

Raportör azanm izahatını müteakib Cumhu
riyet başjamddeiumumisi, maznun ve müdafii 
iddialarını beyan ve bunları izah için söz alırlar. 
Bunlar arasından itirazı yapmış olan taraf önce 
dinlenir. Son söz maznunundur. 

MADDE 116 — Haysiyet divanı, itirazı va-
rid görürse, itirazın mevzuu olan mesele hak
kında dai karar verir. 

İtiraz üzerine verilen kararlar katı olub 
aleyhine hiç bir mercie müracaat olunamaz. 

MADDE 117 — Disiplin meclisi veya haysi
yet divanı, irad ve ikame edilen delilleri tahki
kat ve duruşmadan edineceği kanaate göre ser
bestçe takdir eder. 

Şu kadar ki, bu heyetler disiplin cezalarının 
tayin ve tatbikinde avukatlık şeref ve itibarmı 
kuvvetle; muhafaza etmek ve mesleğin adalet 
gaye ve icablarma uygun olarak icrâsmı temin 
eylemek vazifesinden ilham alırlar. 

MADDE 118 — Bu kanunun ikinci babmda 
yazılı meslekî vecibelere veya 131 nei madde 
hükümlerine riayet etmeyenler hakkında ilk de
fasında en az tevbih ve tekerrüründe işten çı
karma ve ikinci maddenin (a) fıkrasında yazılı 
bir suçtan dolayı mahkûmiyet halinde de mes
lekten çıkarma cezasmm tatbiki mecburidir. 

MADDE 119 — Disiplin takibatı üç sene geç-
mesile ortadan kalkar. 

MADDE 120 — Disiplin cezaları katileşme-
dikçe icra olunmaz. Meslekten çıkarma kararı 
Adliye vekaleti tarafmdan infaz olunur. 

MADDE 121 — Taraflar, takib veya tahkik 
neticesinde verilen kararda gösterilir. 

Disipjin muameleleri dolayisile davet olu
nan her işahıs ve ehli hibrenin kaybettiği vakit 
ile mütenasib bir tazminat istihsaline hakkı 
vardır. (Bunlardan davete icabet için seyahat 
etmeğe mecbur olanlara yol ve ikamet masrafı 
da verilir. Hakkında takibat yapılan avukat din
lenmesini taleb ettiği şahid ve ehli hibre masra
fını peşin olarak öder. Avukata veya üçüncü bir 
şahsa tahmil olunamayan veya borçludan tah
sil imkânı kalmayan masraflar, Devlet Hazine

sinin ceza davalarında şahid tazminat ve mas
raf larmdaki mesuliyeti nisbetinde baroya yük
lenir. 

MADDE 122 — Para cezasma veya masraf
ların tediyesine dair olan kararlar ilâmların ic
rası hakkındaki hükümlere tevfikan tahsil olu
nur. 

Para cezalan baro kasasına irad yazılır. 
îcra işlerinin takibi baro umumî kâtibine 

aiddir. 

ALTINCI BAB 

Adlî müzaheret ve avukat ücretleri 

Birinci fasıl 

Adlî müzaheret 

MADDE 123 — Asliye mahkemesi bulunan 
her yerde idare meclisi tarafından tayin kuman 
bir avukatın nezaret ve murakabesi altmda bir 
adlî müzaheret bürosu kurulur. 

Avukat adedi beşten aşağı olan yerlerde bu 
mecburiyet yoktur. 

MADDE 124 — Adlî müzaheret bürosunda 
devamlı surette çalışacak stajyer ve ücretli me
murların tayini ve büroda vazife alacak avukat
lara aid sıra defterinin tertibi idare meclisine 
aiddir. 

Kendisine iş tevdi edilen avukat o işin tarife
de tesbit edilen ücretini baro kasasma yatırdığı 
takdirde bu mükellefiyetten kurtulur. 

MADDE 125 — Büro, adlî müzaheretin te
mini için lüzumlu olan muameleleri ifa, talebin 
kabulü halinde davayı takib ve intaç ve umumi
yetle muhakeme Veya takib masraflarını kısmen 
veya tamamen ifadan' aciz olanların mahkeme
lerle Adliye dairelerindeki işlerini takib vazife-
lerile mükelleftir. 

Hukuk usulü muhakemleri kanununun adlî 
müzaheret hakkındaki hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 126 — Müracaatlarında haklı ol
duklarına dair delil gösteremeyenlere yardım 
edilmez. 

Yardım talebinin reddi halinde alâkalı tah
riren veya şifahen Baro reisine müracaat hak
kını haizdir. 
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Baro reisinin vereceği karar katidir. 

MADDE 127 — Adlî müzaheret bürolarının 
masraf ve varidatı baro bütçesinin ayrı bir fas
lında gösterilir. Bu fasılda kalan varidat fazla
sının ertesi seneye aynen nakli mecburidir. 

Vilâyet veya belediye bütçelerinden veya ha
yır müesseselerinden baroya tahsis edilen yar
dımlar ile baro lehinde yapılan her türlü teber-
rülerden tahsis mahalli gösterilmiyenler bu fas
lın varidat kısmına ilâve edilir. 

Adlî müzaherete memur avukat istihsal eyle
diği ücretin yüzde yirmisini ve büronun yardı
mından faydalanan kimse avukat ücretinden 
mâada faydalandığı kısmın yüzde onunun baro
ya tediyeye mecburdur. Şu kadarki adlî müzahe
rete nail olanm tediye edeceği meblâğ asgarî 
tarifeden aşağı olamaz. 

MADD 128 — Adlî müzaheret bürosunu ida
re veya murakabeye memur edilen avukat büro
nun senelik faaliyetini bir raporla idare mec
lisine bildirir. 

îdaje meclisi büroda çalışmış olanlara ikra
miye dağrtümasma kcinur verebilir. 

ÎKÎNCÎ FASIL 

Avukat ücretleri 

MADDE 129 — Ücret avukatla müekkil ara
sında serbestçe tayin olunur. Dava ve takib üc
retleri hakkındaki akdin yazüı şekilde olması 
şarttır. 

131 nci madde hükmü mahfuzdur. 

MADDE 130 — Ücret mukavelenamesinin 
muayyen bir meblâğı ihtiva etmesi lâzımdır. 

Her ne suretle olursa olsun hasılı davaya iş
tiraki tazammun eden ücret mukavelenameleri 
batıldır. Ceza davasmm neticesine göre deği
şen ücret tayini halinde de hüküm böyledir. 

MADDE 131 — Baro idare meclisi her dört 
senede bir ve seçim devresi başlangıcında kazaî 
muamelelerle diğer işlerden almacak ücretin as
garî haddini gösteren bir tarife hazırlayarak Ad
liye vekâletine gönderir. Adliye vekâleti hay
siyet divanmm mütaleasmı aldıktan sonra tari
feyi tasdik veya lüzumlu gördüğü tadilleri icra 
eder. 

Yeni bir tarifenin tasdikine kadar mevöud 
olan tarife hükmü devam eder. idare mecli
sine haber verilmek şartile ücretsiz dava deruh-
desi caizdir. 

MADDE 132 — Mahkeme, avukat ücretini ta
kib olunan işin ehemmiyet ve mahiyetine ve sar-
folunan mesaiye göre takdir eder. 

Şu kadar M, mahkum aleyhine tahmil oluna
cak ücret tarifede yazılı hadden aşağı ve iki 
mislinden yukarı olamaz. 

MADDE 133 — Deruhde ettiği işi haklı biı 
sebeb olmaksızın takibden vaz geçen avukat hiç 
bir ücret iddiasında bulunamaz. 

Avukatm azli halinde ücretin tamamı veri» 
lir. Meğerki müekkil bu hususta avukatm su
nu taksiri olduğunu ispat eyleye. 

MADDE 134 — MüekMlin taaddüdü halinde 
bunlardan her biri ve sulhan neticelenen işlerde, 
taraflar, avukat ücretlerini tediye husususnda 
müteselsil borçlu sayılırlar. 

MADDE 135 — Avukat, müekkiii tarafın
dan verilen veya onun namma aldığı emval ve 
nukudu ücret ve masrafın tediyesine kadar ve 
alacağı nisbetinde yedinde hapsedebilir. 

Avukat, mukavele ile kararlaştırılan veya 
hâkim tarafından takdir olunan ücretinden do
layı kendi mesaisi neticesinde müekkilin muha
faza veya iktısab eylediği emval üzerinde rüçhan 
hakkmı haizdir. Rüçhan hakkı vekâletnamenin 
tanzimi tarihinde sıra alır. Ayni münazaalı 
olan gayrimenkullerde bu hak avukat tarafın
dan ibraz olunan ücret mukavelenamesine tev
fikan ipotek tescili suretile temin edilir. 

YEDİNCİ BAB 

Meslek sigortası 

MADDE 136 — Bir baro levhasında kayidli 
olan her avukat meslek sigortasına yazılmağa 
mecburdur. Bu sigortaya aid poliçeler baro 
kasasında veya idare meclisinin tensib edeceği 
bir bankada bu meclis namma saklanır. 

Birbiri ardı sıra iki taksiti ödemeyen avu
katm ruhsatnamesi idare meclisi tarafından 
geri alınır. 

MADDE 137 — Meslek sigortasmm şartları 
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haysiyet divant tarafından tesbit olunur. 

Ankara, İstanbul, Adana, îzmir ve Diyar
bakır baroları umumî heyeti tarafından seçil
miş olan mümessiller kanunî mecburiyetten 
ve toplu bir müşterinin bulunmasından doğan 
faydaları ileri sürerek birinci fıkrada tesbit 
olunan şartları kabul eden şirketlerin teklif
lerini tedkik ve bunlardan avukatlık mesleğine 
en uygun ve müsaid gördüklerini tercih ederler. 

Birinci fıkrada yazılı şartlar Ankara, îzmir 
ve istanbul gazetelerinde ilân olunur. 

MADDE 138 — Sigorta müddetinin hita
mından önce vefat dolayısile alınacak tazmi
natın yüzde birinin kalan seneler adedile ha
sılı zarbından elde edilecek yekûn ölenin men-
sub olduğu baro kasasma yatırılır. Bu para 
muhtaç avukatlara yardıma veya primlerini 
tediyeye tahsis olunur. 

Baro kasasından ödenmiş olan primler yar
dım gören avukattan tahsil edilemediği tak
dirde kendisine veya ailesine verilen paradan 
kesilir. 

, MADDE 139 — 137 nci maddeye tevfikan 
yapılacak tekliflerin meslek sigortasının tesi-
sindeM maksad ve gayeye uygun düşmemesi 
veya bu hususta bir anlaşma husulüne imkân 
bulunmaması halinde, keyfiyet esbabı muci-
beli bir mazbata ile Adliye vekâletine bildiri
lir. 

Adliye vekâleti mazbatada istinad olunan 
sebebleri varid gördüğü takdirde hükmî şah
siyeti haiz bir tekaüd ve yardım sandığı veya 
mümasil bir tesis vücude getirmeğe salâhiyet-
tardır. 

Bu maddenin tatbik şekli bir nizamname ile 
tayin olunur. 

Muvakkat maddeler 

M£DDE I — a) 708 sayılı kanunun ikinci 
ve 7 nci maddelerinde ve 2573 sayılı kanunun 
6 nci maddesinde yazılı mülâzemet müddetini 
bu kanunun neşri tarihinde ikmal etmiş olan
lar 1 nci maddenin a, b, c, e, f, g, h bendlerinde 
gösterilen şartları haiz oldukları takdirde ba
roya kayıd ve kabul olunurlar. 

Bu kanunun tatbikatında Kuzat mektebi me
zunları Hukuk mezunu sayılır. 

b) Bu kanunun meriyete girdiği tarihte 703 
sayılı kanunun ikinci maddesinde yazılı mülâze
met müddetinin on beş aymı bitirmiş olanlar 
geri kalan müddeti ayni hükümlere tevfikan 
tamamladıktan sonra hâkim muavinliği imtiha
nına kabul olunurlar. 

c) b fıkrasında yazılı mülâzemet müddetini 
kanunun meriyete girdiği tarihte üç aydan faz
la ve on beş aydan az bir müddetle ifa etmiş 
olanlar geri kalan avukatlık stajmı bu kanunun 
18 nci maddesinde gösterilen şekilde ikmal eder
ler. Üç aydan eksik olan müddet 15 nci madde 
hükümlerine tevfikan avukat nezdinde yapıla
cak staja mahsub edilir. Şu kadar ki b, c fık
ralarında yazılı hükümlerden istifade stajm 
kesilmeden devam etmiş olmasına bağlıdır. 

MADDE II — Bu kanunun meriyete girme
sinden önce avukatlık ruhsatnamesi istihsal et
miş olanlardan 460 sayılı kanunla zeyl ve tadil
lerine göre avukatlığa mâni bir hali bulunma
yanların müracaatında barodaki kayıdlan bu 
kanun hükümleri dairesinde yenilenir. 

Adliye encümen veya heyeti tarafından ve
rilen karar üzerine avukatlık ruhsatnamesi al
mış olubta baro teşekkül etmeyen yerlerde icra-
yi vekâlet etmekte olanlar o yerin bağlı bulun
duğu baroya kayıd edilirler. 

MADDE III — Bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren dava vekilliği ruhsatnamesile 708 sayılı 
kanunun beşinci maddesine istinad eden avu
katlık ruhsatnamesi verilmez. 

MADDE : IV — 
a) Bu kanunun meriyete girdiği tarihte da

va vekâleti ruhsatnamesini haiz olanlar beş avu
kat bulunmayan yerlerde icrayi vekâlet edebilir
ler. 

Dava vekilleri birinci fıkrada yazılı yerlerde 
avukatlara aid hak ve vazifeleri o yerde bulunan 
en yüksek dereceli hâkimin nezaret ve muraka
besi altmda istimal ve ifa ederler. 84 ncü mad
dede yazdı disiplin cezalan şikâyete mebni ve
ya resen veya mahallî müddeiumumisinin talebi 
üzerine bu hâkim tarafından tatbik olunur. Bun
lardan işten veya meslekten çıkarma cezalarına 
tebliğ tarihinden on beş gim. içinde alâkalı dava 
vekili veya müddeiumumi tarafından mmtaka 
barosu disiplin meclisine itiraz olunabilir. İtiraz 
hakkmda tedkikler evrak üzerinde yapdır. 
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Alâkadar dava vekilinin müdafaası alınma
dıkça disiplin cezası verilemez. İtiraz üzerine ve
rilen karar katî olub aleyhine hiç bir mercie 
müracaat olunamaz. 

b) Bu maddenin a fıkrasında gösterilen yer
lerin Adliye encümen veya heyetleri o yerlerde 
vekâlet yapmak isteyen dava vekillerinin bir lis
tesini tanzim ederek Adliye vekâletine gönde
rirler. 

Listeye kaydi icra edilmeyenler keyfiyetin 
tebliğ tarihinden on beş gün içinde Adliye vekâ
letine müracaat hakkmi haizdirler. 

Adliye vekâletinin vereceği karar katidir. 
Bu fıkra hükmü nakil veya yeniden kayid 

talebleri hakkında da caridir. 

MADDE : V — 
Bu kanunun 123 ncü maddesinde yazılı adlî 

müzaheret bür.olarmm tesisine esas olan avukat 
adedinin tayininde o yerde mevcud dava vekille
ri de hesaba katılır. 

Adlî müzaheret bürosu kurulamayan yerler
de 23 ncü maddenin evrak tanzimine ve resmî 

dairelerdeki işleri takibe dair olan hükümleri 
bu büronun tesisine kadar tatbik olunmaz. 

MADDE : VI — 
Baro ve disiplin meclislerinin bu kanuna tev

fikan teşkiline ve 131 nci maddede «yazılı ücret 
tarifesinin tesbitine değin 460 sayılı kanunlja 
zeyil ve tadillerinin bu husustaki hükümleri 
cereyan eder. 

MADDE 140 — Bu karnın neşri tarihinden 
ay sonra meridir. 

MADDE 141 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye vekili memurdur. 

19 - I . 1938 

Bş. V. , Ad. V. M. M. V. 
C. Bayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha! V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağrah 
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S. Arıkan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
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Avukatlık kauunu 

BÎRÎNCÎBAB 
* Avukatlık mesleğine kabul şartları 

Birinci fasıl 
Umumî hükümler 

BÎRÎNCÎ MADDE — Avukatlık mesleğine kabul olunmak için: 
A - Türk olmak, 
B - Yirmi üç yaşını bitirmiş bulunmak, 
C - Bir Türk Hukuk fakültesinden veya mektebinden olmak veya Siyasal bil

giler okulundan mezun olub da noksan kalan derslerden Hukuk fakültesinde im
tihan vermiş olmak veya yabancı bir memleket Hukuk fakültesinden mezun olub 
ta Türkiye Hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden imti
han ile tasdikname almış bulunmak, 

D - Avukatlık stajını yapmış ve hâkim muavinliği imtihanında ehliyet göster
miş olmak, 

E - Levhasına kaydı istenilen Baro mıntakasmda ikametgâhı bulunmak, 
E - Avukatlakla içtimai caiz olmayan bir hizmet veya meşgalede bulunmamak, 
G - Bu kanuna göre avukatlığa mâni bir hali olmamak, 
H - İkinci maddenin (A) bendinde yazılı bir suçtan dolayı cezaî veya aynı mad

denin (B) bendinin tatbikim istilzam eden inzibatî takib altında bulunmamak şart
tır. 

ÎKÎNCÎ MADDE — A) şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan veya ağır habsi 
müstelzim bir cürümden mutlak surette yahud bir cürümden bir sene veya daha 
ziyade hapis cezasile mahkûm olanlar, 

B) Cezaî veya inzibatî bir karar neticesinde meslekî bir suçtan dolayı hâkim ve
ya memur yahud avukat olmak vasfını kaybetmiş olanlar, 

C - Meslek şeref ve haysiyetine uymayan halleri bulunanlar, 
• D - Hileli ve taksirli olmayarak iflâsına karar verilmiş olubda itibarını geriye 

getirmemiş olanlar, 
E - Avukatlık vazifelerini daimî surette ifaya mâni vücud veya akılca bir malu

liyeti bulunanlar, 
F - Tasarruf ehliyeti mahkeme kararile tahdid edilmiş vaziyette bulunanlar, 
Stajiyer veya auvkat olmaktan memnudurlar. 
Şu kadar ki (A) fıkrasının tatbiki halinde kasdî olmayan cürümlerden biri ile 

veya cezayi hafifleten sebebler nazara alınarak mahkûm olanların bu mahkûmiyeti 
stajiyer veya avukat olmaya mâni olub olmadığına baro idare meclisi tarafından 
karar verilir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Maaş, ücret veya aidat mukabilinde görülen hiç bir hiz
met ve vazife, iş ajanlığı, tüccarlık veya meslekin vakar ve haysiyetile telifi müm
kün olmayan her türlü meşgale avukatlıkla içtima edemez. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — A - ) Mebuslar, Vilâyet ve belediye meclisi aza
ları ; 

B) Üniversite, yüksek veya tâli* mekteb profesör, muallim, doçent ve asistan
ları; 
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C) Hususî müessese ve şahısların müşavir ve avukatları; 
D) Hakemlik, tasfiye memurluğu, kaza mercilerinin veya adlî bir dairenin 

verdiği her hangi bir vazife veya hizmetleri, 
E) Anonim ve kooperatif şirketleri idare meclisi azaları, murakibleri ve hayır 

ve ilim müesseseleri reis ve azaları, 
Üçüncü madde hükmünden müstesnadır. 
Şu kadar ki bunlardan mebuslar Hazinenin, belediye ve hususî idarelerin, vilâ

yet ve belediyelerin idare ve murakabesi altında bulunan daire ve müesseselerin 
ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete aid şirket ve müesseselerin, vilâyet ve be
lediye meclisi azaları mensub oldukları hükmî şahısların aleyhindeki dava ve iş
leri kabul ve takibden memnudurlar. 

Bu memnuiyet avukatların şeriklerine şamildir. 
BEgîNCÎ MADDE — Maaş veya ücreti Devlet, vilâyet veya belediye bütçe

lerinden yahud Devlet, vilâyet veya belediyelerin idare ve murakabesi altındaki 
daire veya müessese yahud şirketlerden verilen müşavir ve avukatlar yalnız bu da
ire, müessese veya şirketlere aid işlerde avukatlık edebilirler. 

Mahkeme veya kazaî mercilerde mensub oldukları daireyi temsil eden hukuk mü
şaviri veya muavinleri baroya kaydolun maya mecburdurlar. 

ALTINCI MADDE — Bir hâkim veya müddeiumuminin sebeb veya neseb ci-
hetile usul veya füruundan veya birinci ve ikinci derecede akrabasından olan avu
kat o hâkim veya müddeiumuminin bulunduğu mahkeme veya dairede- avukatlık 
edemez. 

Aralarında evlilik bağı olan avukatla hâkim veya müddeiumumi hakkında, evli
liğin zevalinden sonra da, hüküm böyledir. (Hükümetin 6 ncı maddesi %. 

YEDİNCİ MADDE — Vazifelerinden ayrılan hâkim ve müddeiumumiler hiz
met ettikleri mahkeme veya yerlerde, ayrılma tarihinden itibaren iki sene müddetle 
avukatlık etmekten memnudurlar. " (Hükümetin 7 nci maddesi). 

SEKÎZÎNCÎ MADDE — Avukatlık stajı bu fasılda yazılı şartlar dairesinde 
bir avukat nezdinde ve Adliye vekâletinin tensib edeceği mahkemelerde ifa edilir. 

(Hükümetin 8 nci maddesi). 
DOKUZUNCU MADDE — Birinci maddenin a, c, e, f, £. h bendlerinde yazılı 

şartları haiz olanlar avukatlık edecekleri yer barosuna bir talebname ile müracaat 
ederler. (Hükümetin 9 ncu maddesi) 

ONUNCU MADDE — 9 ncu maddede yazılı talebnameye aşağıda gösterilen ve
sikalar raptolunur : 

a) Kanunun aradığı şartlara müteallik vesikaların asıllarile tasdikli ikişer su
reti; 

b) Namzedin birinci maddenin g ve.h bendlerinde yazılı hallerin kendisinde.bu
lunmadığına dair bir beyanname; 

e) Yanında staj göreceği avukatın yazılı muvafakati; 
d) Namzedin ahlâkî gidişi hakkında iki avukat tarafından tanzim kılınan tak-

dimname. 
Bu vesikaların birer sureti baro reisi tarafından tasdik edilerek Adliye vekâle

tine gönderilir ve diğer suret veya asılları baro dosyasmda saklanır. 15 nci madde
de yazılı halde c bendinde gösterilen vesika verilmez. (Hükümetin 10 ncu mad
desi). . - _ _ . . _ __. 
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ON BÎRlNCl MADDE — Talebname yukarıki maddede yazılı hususlarla bir

likte tevdii tarihinden 10 gün içinde baronun veya Adliye dairesinin münasib bir 
yerinde 15 gün müddetle talik ve ilân olunur. 

Her avukat veya stajiyer bu müddet içinde kaydin icrasına itirazda bulunabi
lir. Şu kadar ki itirazın tedkik edilebilmesi vazıh delil veya vakıaların gösterilmiş 
olmasına . bağlıdır. (Hükümetin 11 nci maddesi). 

ON -İKİNCİ MADDE — Baro reisi talebnamenin ilânından önce baroya men-
sub avukatlardan birini, namzedin manevî vasıfları haiz olub olmadığını tahkika ve 
bir rapor tanzimine memur eder. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Baro meclisi itiraz müddetinin bitmesinden bir ay 
içinde 12 nci maddede yazılı raporu nazara alarak namzedin stajiyer listesine kabul 
edilib edilmemesi hakkında mucib sebebler gösterilmek üzere bir karar verir. 

Bu karara karşı; müddeiumumi, idare meclisi azaları veya alâkalı, kararın veril
diği veya tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde, Adliye vekâletine itiraz ede
bilir. 

Birinci fıkrada yazılı müddet içinde bir karar verilmemiş olması halinde de hü
küm böyledir. 

Adliye vekâletinin vereceği karar katğidir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Avukatlık stajı, listeye kayid tarihinden itibaren 
başlar. 

itiraz, kaydin icrasını durdurur. 
Bu fasılda yazılı staja aid müddetler Adliye tatili esnasında işlemez. 
ON BEŞİNCİ MADDE — Baro reisi, resen veya alâkadarın müracaati üzerine 

stajın talebnamede gösterilen avukattan başka bir avukat yanında yapılmasını ten-
sib edebilir. 

10 ncu maddenin c bendinde yazılı vesikayı istihsal imkânını bulamayan nam
zedin, hangi avukat yanında staj göreceğini tayin, baro reisine aiddir. 

Avukat her iki halde de stajiyeri kabule mecburdur. (Hükümetin on beşinci 
madesi). 

ON ALTINCI MADDE — Avukat nezdinde yapılacak staj müddeti kesimsiz 
olarak en az bir'senedir. 

Baro reisi makbul-mazeretleri halinde stajiyerlere senede on beş gün izin ve
rebilir. 

Staj müddeti esnasında makbul sebebler dolayısile inkıtalar üç ayı geçmemişse 
ikmal ettirilir. 

Stajiyer, staj müddeti içinde avukatla birlikte mahkeme celselerine ve staj kon
feranslarına devam etmek, nezdinde çalıştığı avukat tarafından tevdi olunan işleri 
takib ve dava evrakını tanzim eylemek ve staj nizamnamesinde gösterilen diğer vazi
feleri görmekle mükelleftir. 

ON YEDİNCİ MADDE — 16 nci maddede yazılı staj, nezdinde çalışılan avuka
tın nezareti altında ifa edilir. Bu avukat baro idare meclisine her üç ayda bir staj 
vazifelerinin sureti ifası ve bir senelik müddetin hitamında da stajın muvaffaki
yetle ikmal edilib edilmediği hakkında müdellel bir rapor verir. 

Stajın kanun hükümleri dairesinde yapılmamasından avukat mesuldür (Hü
kümetin 17 nci maddesi). 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Baro idare meclisi staj hakkındaki senelik ra-
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porun tevdiini müteakib müddeiumuminin yazılı mütaleasını alarak staj vesikası-
nın verilmesine veya müddetin altı ay uzatılmasına karar verir, 

idare meclisinin bu husustaki kararları katği olub aleyhine hiç bir mercie mü
racaat edilemez. (Hükümetin 18 nci maddesi). 

ON DOKUZUNCU MADDE — Staj vesikasını istihsale muvaffak olanlar Ad
liye vekâletinin tensib edeceği yerde bir sene müddetle vazife görürler. Bu müddet 
içinde 2556 sayılı hâkimler kanununun 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci maddeleri avukat 
stajiyerleri hakkında da tatbik olunur. 

Bunlardan muavinlik imtihanında ehliyet göstermiş olanlara aid mazbataların 
bir sureti kayidli oldukları baroya gönderilir. 

YlRMlNCl MADDE — Muavinlik imtihanında ehliyet göstermiş olanlar 21 
nci maddede yazılı şartları haiz bulunanlar avukatlık edecekleri mıntaka barosu
na aid levhaya kayidlerinin icrasını isteyebilirler. 

Baro idare meclisi bu taleb tarihinden itibaren bir ay içinde esbabı mucibeli ka
rarını Adliye vekâletine göndermekle mükelleftir. Bu müddetin hitamında kaydi 
icra edilmemiş olanlar doğrudan doğruya veya itiraz yoiile Adliye vekâletine 
müracaat edebilirler. 

Vekillikçe yapılan tedkikat neticesinde kanımda yazılı şart ve vasıfların tahak
kuku veya red kararında gösterilen sebebi erin varid olmaması halinde ruhsat
name verilir. ! 

Ruhsatnamenin tanziminde bir defaya mahsus olmak üzere yirmi beş lira harç 
alınır. f< 

YÎRMl BİRİNCİ MADDE — Adlî ve askerî hâkimlik veya müddeiumumilik
te, Devlet şûrası dava daireleri reis ve azalıklarında ve hukuk fakülteleri me
deniye, ticaret ve ceza hukukile usul dersleri profesörlüklerinde veya bu derslerin 
doçentliğinde yahud 2556 sayılı hâkimler kanununa göre hâkimlik veya müddei
umumilik sınıflarından sayılan memuriyetlerde en az dört sene müddetle hizmet 
etmiş olanlar birinci maddenin D fıkrasında yazılı kayidden vareste tutulurlar. 

Bu gibilerin baroya kaydinde onundu maddenin A ve B bendlerinde yazılı ve
sikalardan başka sicil hulâsalarının da tasdikli bir suretinin verilmesi lâzımdır. 

ÎKÎNCt BAB 
Avukatların hak ve vazifeleri 

YlRMl İKİNCİ MADDE — Avukatlık, amme hizmeti mahiyetinde bir meslek
tir. 

G-ayesi avukatların hukukî bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine tahsis, tarafla
rın hukukî münasebetlerinden veya karşılıklı menfeatlerinden doğan ihtilâfların 
hakka uygun olarak halline tavasut ve umumiyetle mahkemelerle diğer resmî merci
lere kanunun tam olarak tatbiki hususunda yardım etmektir. (Hükümetin 22 nci 

maddesi). 
YlRMl ÜÇÜNCÜ MADDE — Kanun işlerinde ve hukukî meselelerde rey ver

mek ve mahkeme ve hüküm veya kaza salâhiyetini haiz diğer merciler huzurun
da hakikî veya hükmî şahıslara aid hukukî dava, müdafaa eylemek ve bu hu
suslara aid bütün evrakı tanzim, adlî muameleleri ve resmî dairelerde nizalı 
ve ihtilaflı işleri takib etmek yalnız bu kanunun hükümleri dairesinde baroya 
kayidli bulunan avukatlara aiddir. r ' " 1 : ._.•_ 
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Öava ikamesine ehil olan her şâhıs kendi dava veya işini bizzat ikâme ve takib 

edebilir. 
Hukuk ve ceza muhakemeleri usulü kanunlarının avukatlarla müdafilere taal

lûk eden hükümleri mahfuzdur. 
YlRMl DÖRDÜNCÜ MADDE — Avukatlar, mesleğin vekar ve haysiyetile te

lifi mümkün olmayan her türlü hal ve hareketten içtinab etmek, vazife ve salâhi
yetlerini adalet icablarma uygun olarak ifa ve istimal eylemek mecburiyetindedir
ler. (Hükümetin 24 ncü maddesi). 

YlRMl BEŞlNCl MADDE — Avukatlar, kendilerine tevdi olunan veya vazife
leri dolayısile muttali oldukları ahval ve hususatı her ne suret ve sebeble olursa ol
sun ifşa etmekten memnudurlar. 

Avukatların birinci fıkrada yazılı hususlar hakkında şahidlik edebilmeleri iş 
sahibinin muvafakatini almış olmalarına bağlıdır. 

YlRMl ALTINCI MADDE — Avukat, kendisine teklif olunan işi hiç bir sebeb 
beyanına mecbur olmaksızın reddedebilir. Red halinde keyfiyetin iş sahibine gecik
meden bildirilmesi mecburidir. 

Teklifi iki avukat tarafından reddolunan kimse kendisine bir avukat tayinini 
baro reisinden isteyebilir. 

Baro reisi tarafından tayin edilen avukat işi ücret mukabilinde takibe mecbur
dur. . ' .. 

YlRMl YEDİNCİ MADDE — Avukat, kendisine yapılan teklifi : 
A) Yolsuz veya haksız görür veya sonradanı yolsuz veya haksız olduğuna kana

at getirirse, 
13) Ayni işte menfaati zıd bir tarafa avukatlık etmiş veya rey vermiş olursa, 
C) işe evvelce hâkim, hakem, müddei umumî veya memur sıfatile el koymuş 

bulunursa, 
Reddetmeğe mecburdur. 
Bu mecburiyet avukatların şeriklerine de şamildir. 

YlRMl SEKİZİNCİ MADDE — Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı vekâ
letin hitamından itibaren üç sene* müddetle muhafazaya mecburdur. Şu kadar ki, 
evrakın geri almması müvekkile yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde muhafaza mec
buriyeti tebliğ tarihinden üç ay içinde ni hayet bulur. 

Avukat, ücreti ödenmedikçe, evrakı iadeye mecbur değildir. (Hükümetin 28 
nci maddesi). 

YlRMl DOKUZUNCU MADDE — Müvekkil tarafından avukat aleyhine der-
meyan edilecek akidden doğan zarar ve ziyan iddiaları beş senelik müruru zamana 
tâbidir. 

OTUZUNCU MADDE — Avukat deruhde ettiği işi ihtimam, doğruluk ve sada
katle ifa ve intaca mecburdur. 

Muayyen bir işi takib veya müdafaadajı kendi arzusile vazgeçen avukat, keyfi
yeti, müvekkiline tebliği tarihinden on beş gün müddetle temsil ve müdafaaya mec
burdur. 

Şu kadar ki hâkim veya adlî müzaheret bürosu yahud baro reisi tarafından 
tayin edilen avukat mücbir bir sebeb olmadıkça vazife ifasmdan istinkâf edemez. 
Mücbir sebebin takdiri, tayini icra eden makama aiddir. 

Müvekkilin vefatı halinde avukat, sıfatını mirasçılara veya onların yerine kaim 
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olanlara bildirmeğe ve alacağı yeni talimata kadar mirasçıların haklarını temsil ve 
müdafaaya mecburdurlar. . ' _. _ .„ 

OTUZ BlRlNCÎ MADDE — Bir avukatın kaydinin terkini veya ölümü ha
linde baro reisi alâkalıların talebi üzerine veya iş sahibini haberdar etmek şartile 
resen işleri muvakkaten takib ve tedvir edecek bir avukat tayin eder. 

Yıikarıki fıkrada yazılı işlere aid kanunî mehiller dosyaların devir ve teslim 
tarihine kadar işlemez. Şu kadar ki; bu müddet hiç bir halde on beş günü geçemez. 

işin avukata tevdii keyfiyeti baro reisinin mahkemelere vuku bulacak tebliği 
ile tesbit olunur. ...... 

OTUZ i K l N C l MADDE — Her avukat levhaya kaydi tarihinden itibaren üç 
ay içinde bir büro tesise mecburdur. Büronun evsafını tayin barolara aiddir. 

Müşterek çalışan avukatlar için ayrı büro edinmek mecburiyeti yoktur. 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE -+ Avukatlar büro işlerinde kâtib ve daktilograf

tan başka yalnız avukat istihdam ederler. ~~ 
Avukatlıktan menedilenlerle her ne suretle olursa olsun teşriki mesai eden veya 

bu* gibilere bürosunda vazife veren avukat idare meclisince ilk def asında işten ve 
tekerrüründe meslekten çıkarma cezasile cezalandırılır. 

Avukatlığa veya memurluğa mâni suçlardan birile takib altında bulunanlar ve
ya majıkûm olanlar avukat yanında istihdam edilemezler. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Avukat, bürosuna aid işleri kendi mesuliyeti 
altında, yanında çalışan stajiyer veya kâtib vasıtasile de takib ettirebilir ve suret 
aldırabilir. Dava dosyaları yalnız avukat ve stajiyerleri veya taraflar canibinden 
tedkik olunabilir. (Hükümetin 34 ncü maddesi). 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Avukat vazıyed eylediği işlere aid münazaalı 
hakları iktisabdan veya bunların iktisabına delâletten memnudur. Bu memnuiyet 
işin hitamından itibaren beş sene sürer. (Hükümetin 35 nci maddesi). 

OTUZ ALTINCI MADDE — Avukat veya iş sahibi tarafından vadolunan veya 
verilen bir ücret yahud her hangi bir menfaat mukabilinde avukata iş getir
meğe delâlet edenler üç aydan bir seneye kadar hapis cezasile cezalandırılırlar. 

Bu hareketi yapanlar memur iseler verilecek ceza altı ay hapisten aşağı ola
maz. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE *- Avukatlar, mahkeme huzuruna, Adliye vekâle
tince tayin kılınacak resmî kıyafetle çıkmağa mecburdurlar. (Hükümetin 37 nci 
maddesi). 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Her Adliye dairesinde baroya ve her mahke
me salonunda avukatlara mahsus bir yer ayrılır. (Hükümetin 38 nci maddesi). 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Avukatlar baroda kayidli olan büroların
dan başka her hangi bir yerde, mahkeme salonlarında veya Adliye binasında huku
kî istişarede bulunmaktan memnudurlar. 

Bu madde hükmü, avukatın sureti m ahsusada davet edildiği hallerde tatbik 
olunmaz. 

KIRKINCI MADDE — Avukat deruhde eylediği her iş veya dava yahud yazılı 
mütaleasma müracaat olunan her husus hakkında ayrı, ayrı muntazam dosya tut
makla mükelleftir. 

Avukat, kendi tarafından kaleme alman veya müsveddesi yapılan her evrakı 
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bizzat veya müvekldlile birlikde imzaya mecburdur. 

KIRK BlRlNCl MADDE — Avukat iş hususunda yaptığı mülakatlardan lü
zumlu saydıklarını bir zabıt varakasile tesbit eder. Zabıt varakasının ziri mülakatı 
yapanlar tarafından imza olunur. (Hükümetin 41 nci maddesi) . 

KIRK iKlNCÎ MADDE — Lâvhada kayidli olan her avukatın mensub olduğu 
baro nezdinde Adliye vekâletinden gönderilen numuneye tevfikan tanzim kılman 
bir sicil cüzdanı bulunur. Bu cüzdanlar mahremdir. Ancak sahibi tarafından her 
zaman görülebilir. Bir barodan diğer bir baroya nakil halinde yeni kaydolunan ye
rin baro reisine gönderilir. (Hükümetin 42 nci maddesi). 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Avukatların iş celbi hususunda teşebbüsatta bu
lunmaları, gazetelere reklâm mahiyetinde ilân vermeleri memnudur. (Hükümetin 
43 ncü maddesi). 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Usulü dairesinde tanzim ve avukata tevdi 
edilmiş olan vekâletname 40 nci maddede yazılı dosyada saklanır. Avukat isterse 
dosyada saklanan vekâletnamenin suretini çıkarıb kullanabilir. Bu veçhile avukat ta
rafından aslına mutabakati tasdik olunan suretler resmî suret mahiyetindedir. 

Aslı mevcud olmayan bir vekâletnamenin suretini tasdik veya aslına mugayir 
suret ibraz veya tevdi eden avukat üç seneden sekiz seneye kadar ağır hapis cezası 
görür. (Hükümetin 44 ncü maddesi). 

KIRK BEŞİNCİ MADDE — Temyiz mahkemesinde baroda kayidli olan her 
avukatın bir fişi bulunur. Davayı temyiz eden avukatın bu fişine hukuk usulü mu
hakemeleri kanununun 444 ncü maddesinin tatbik edildiği hallerde ceza işareti ko
nulur. 

Bu hüküm tashihi karar taleblerinde de caridir. 
Temyiz mahkemesi birinci ve ikinci reisleri bu fişlere esas olacak malûmatı ha

zırlamakla mükelleftir. 
Bu maddenin tatbikma esas olan fişler 2556 sayılı kanunun 35 nci maddesinde ya

zılı listeleri tanzime memur edilen büro tarafından tutulur. (Hükümetin 45 nci 
maddesi) . 

KIRK ALTINCI' MADDE — Suiniyetle temyiz eden avukat hakkında Tem
yiz mahkemesi hukuk usulü muhakemeleri kanununun 444 ncü maddesi hükmünü 
tatbik etmekle beraber keyfiyeti avukatın mensub olduğu baroya da bildirir. 

Bir yılda üç veya iki yılda beş defa bu cezaya" uğrayan avukat iki sene müd
detle temyiz arzuhal ve lâyihası yazmaktan ve Temyiz mahkemesinde duruşmada ve
kil olarak bulunmaktan memnudur. 

ikinci fıkrada yazılı halin tekerrürü Temyiz mahkemesinde avukatlık yapmak 
hakkının izaasını mucibdir. 

KIRK YEDİNCİ MADDE — 46 nci maddede yazılı memnuiyete uğrayanlar 
Adliye vekâletince Temyiz mahkemesine, avukatın mensub olduğu baroya ve baro 
muıtakasmdaki mahkemelere tebliğ olunur. 

Bu memnuiyet hilâfına hareket edenler ilk defasında işten ve tekerrüründe 
meslekten çıkarılırlar. (Hükümetin 47 nci maddesi). 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Vazife sırasında veya ifa ettiği vazifeden do
layı bir avukat aleyhine işlenen suçlar hakkında Türk ceza kanununun Devlet me
murları aleyhine işlenen cürümlere mahsus olan hükümleri tatbik olunur. (Hü
kümetin 48 nci maddesi). 
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K I R K DOKUZUNCU MADDE — Avukatların vazifeden doğan veya vazife 

sırasında işlenen suçlarından dolayı haklarında takibat icrası Adliye vekilinin iz
nine bağlıdır. 

Tahkikat Adliye vekilinin tensib edeceği makam tarafından yapılır. 
Hukuk ve ceza muhakemeleri usulü kanunlarının duruşmanın inzibatına müte

allik hükümleri mahfuzdur. 
ELLÎNCÎ MADDE — Bu kanun hükümleri dairesinde avukatlar lâvhasma kay-

di icra edilmemiş veya muvakkat vesika istihsali suretile bu hakkı iktisab etmemiş 
olanların şahıslarına aid bulunmayan her türlü dava evrakının tanzim ve icra mu
amelelerini takib veya avukatlara mahsus diğer salâhiyetleri istimal etmeleri veya-
hud avukat unvanı taşımaları memnudur. 

Bu memnuiyet hükmüne aykırı harekette bulunanlar ilk defasında beş liradan 
elli liraya kadar ağır para cezasına ve tekerrürü halinde üç aya kadar hapis ceza
sına mahkûm edilirler. 

Avukatlık yapmak salâhiyetini haiz olmadıkları halde muvazaalı surette matlub 
temellük veya kanunların bahşettiği sair hakları suiistimal eylemek suretile avu
katlara aid salâhiyetleri kullananlar üç aydan bir seneye kadar hapis, beş yüz lira
ya kadar ağır para cezasile cezalandırılırlar. 

Mahkemelerle diğer bütün resmî makam ve merciler ve hakemler avukatlık sa
lâhiyetini haiz olmayanları bu sıfatla kabul edemezler. 

ÜÇÜNCÜ BAB 
Avukatlar lâvhası 

ELLÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Baro idare meclisi, her adlî yıl başlangıcında, mın-
takası dehilinde bulunan bütün avukatların bir lâvhasını tanzim eder. Lâvhaya 
her avukatın alfabe suretile adı, soy adı, ikametgâhı ve bürosu yazılır. 

Lâvhanm taziminden sonra baroya kaydi icra edilenlere yeni lâvhanın tanzi
mine kadar muteber olan bir vesika verilir. 

Lâvhanm bir sureti Adliye vekilliğine, Temyiz mahkemesine, Devlet şûrasına 
ve mmtakası dahilindeki en büyük mülkiye âmirlerine, mahkemelere, Cumhuriyet 
müddeiumumiliklerine, kazaî salâhiyeti haiz heyetlere ve noterlere, diğer barolara 
gönderilir. 

ELLÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Her avukat mmtakası dahilinde devamlı olarak 
avukatlık edeceği baro lâvhasma kaydedilmekle mükelleftir. 

Bir lâvhaya kayidli bulunan avukat devamlı olmamak şartile, memleketin her 
yerinde meslekini icraya salahiyetlidir. 

E L L Î ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir avukat, lâvhasmda kayidli bulunduğu baro 
mmtakası haricinde devamlı surette icrayi meslek eder veya disiplin cezasını müs-
telzim bir harekette bulunursa, o yer disiplin meclisi tarafından bu husus hakkında 
tanzim edilecek zabıt varakası, icab eden muamele yapılmak üzere, .avukatın men-
sub* olduğu baroya irsal edilir. (Hükümetin 53 ncü maddesi). 

E L L Î DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir barodan diğer bir baroya nakil hakkında
ki talebler, lâvhasma kaydi istenilen baro idare meclisine yapılır. 

î lk kayde esas olan vesikaların nakil talebnamesine raptedilmiş olması şarttır. 
(Hükümetin 54. ncü maddesi). 

E L L Î B E Ş Î N C Î MADDE — Baro idare meclisi nakil talebinde bulunan avuka-
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tın disiplin takibatı altında olub olmadığını, iştirak hisselerini tediye edib etmediği
ni önceden kayidli olduğu barodan sorar ve bu hususta lüzum gördüğü her türlü 
tahkik muamelelerini yapar. \ „ 

Nakil talebinin tervici halinde keyfiyet ruhsatnameye işaret edilmek üzere Ad
liye vekâletine bildirilir. (Hükümetin 55 nci maddesi). 

ELLİ ALTINCI MADDE — Nakil talebinin reddi veya 15 gün zarfında bir 
karar verilmemiş olması halinde alâkadar Adliye vekilliğine müracaat hakkını ha
izdir. Adliye vekilliğinin bu babda ittihaz edeceği karar katğidir. (Hükümetin 56 
ncı maddesi). 

ELLÎ YEDÎNCÎ MADDE — Aşağıda yazılı hallerde avukatın adı lâvhadan si
linir: 

A) Lâvhaya kayid talebinden itibaren üç ay içinde baro mmtakası dahilinde 
ikametgâh edinilmemiş veya ikametgâhın sonradan mmtaka haricine nakledilmiş 
olması; 

B) 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı mecburiyete riayet edilmemiş 
olması; 

C) Avukatlıkla içtimai caiz olmayan bir hizmet veya vazife deruhde edilir' 
olması; 

D) Avukatların malları üzerindeki tasarruf salâhiyetinin mahkeme kararile 
tahdid edilmiş olması; 

E) Avukatlık vazifelerini devamlı surette ifaya mâni aklî bir arızanın tesbit 
edilmiş olması; 

F) Medenî hakları istimalden menedilmiş bulunması; 
G-) Türk vatandaşlığı sıfatının kaybedilmiş olması; 
H) Mahkeme veya disiplin meclisi kararile işten veya meslekten çıkarılmış ol

ması; 
î ) Meslekten istekle ayrılmış bulunulması. 
ELLÎ SETCÎZÎNCÎ MADDE.— Lâvhadan silme kararı baro idare meclisi ta

rafından verilir. 
57 nci maddenin (h) ve (i) bendlerinde yazılı haller haricinde, alâkadarın 

karardan önce dinlenmesi veya dinlenmek üzere davet edilmiş olması şarttır. 
Alâkadar, bu karar aleyhine tebliğ tarihinden 15 gün içinde Adliye vekilliğine 

itiraz edebilir. (Hükümetin 58 nci maddesi). 
ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — 57 nci maddeye göre kaydin silinmesini mu-

cib olan hallerin zevalini ve ilk kayde esas teşkil eden şartların varlığını isbat 
eden avukat lâvhaya yeniden kaydedilmek hakkını ihraz eder. 

Bu kanunun 54, 55 ve 56 ncı maddeleri kaydin yenilenmesi taleblerinde de 
tatbik olunur. 

ALTMIŞINCI MADDE — Cezaî veya disipline müteallik bir karar neticesinde 
meslekten çıkarılanlarla ikinci maddenin (a) bendinde yazılı suçlardan dolayı mah
kûm olanların' ruhsatnamesi Adliye vekâletince geri alınarak iptal ve kayidleri bir 
daha yenilenmemek üzere terkin olunur. 

Bu muamelenin tatbiki kararın katğileşmiş olmasına bağlıdır. (Hükümetin 60 
ncı maddesi). 
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DÖRDÜNCÜ BAB 

Barolar 
ALTMIŞ BÎRlNCl MADDE — Mm takası dahilinde en az on beş avukat bulu

nan her vilâyet merkezinde bir baro teşkil edilir. 
Baro kurulamayan yerlerin en yakın baroya bağlanması veya bunların birleş

tirilerek ayrı bir baro teşkili ve merkezlerinin tayini Adliye vekiline aiddir. 
Barolar, teşekkülü keyfiyetini Adliye vekâletine bildirmekle şahsiyet iktisah 

ederler. 
ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Umumî heyet baronun en yüksek merciidir. Bu 

heyet lâvhaya kayidli bulunan avukatlardan terekküb eler. 
ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Umumî heyet: 
A) İdare meclisini ve baro reisini seçmek; 
B) Baro mensublarından alınacak düh aliye ve yıllık aidatı tesbit etmek; 
C) idare heyetinin yıllık hesablarmı tedkik ve rüyet etmek; 
D) Bütçeyi tasdik eylemek; 
E) Baro-reisinin istifası halinde bir karar vermek; 
E) Meslek işlerine aid tekliflerde bulunmak; 
Ve bu kanunda yazılı diğer hususları ifa eylemek vazifelerile mükelleftir. 
ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Umumî Heyet her yıl kânunuevvel ayının 

ilk haftası içinde idare meclisi tarafından hazırlanan bütçeyi müzakere etmek ve 
Baro reisile idare meclisi azalarının seçim müddetinin bitmesinden 15 gün önce de 
yeni seçim yapmak üzere toplanır. (Hükümetin .64 neü maddesi). 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Adliye vekili ve idare meclisi, lüzum gördüğü 
hallerde umumî heyeti fevkalâde içtimaa davet eder. 

İdare meclisi, lâyihaya kayidli avukatların üçte biri ve yüz elliden fazla azası 
olan barolardan elli avukat tarafından verilen toplantı taleblerini nazara almağa 
mecburdur. 

ikinci fıkrada yazılı toplantı talebinin müzakere mevzuunu ihtiva etmesi 
şarttır. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Lâvhada kayidli avukatların her biri umumî 
heyet içtimalarına yazı ile davet olunur. Davet mektubunun toplantı gününden en 
az bir hafta evvel postaya veya avukata tevdi edilmiş olması lâzımdır. Bu mek-
tubla toplantının yapılacağı yer, gün ve saat, ruznameye dahil olan mevad ve teşek
kül nisabının olmaması halinde gelecek toplantının yapılacağı yer ve gün yazılır. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Umumî heyet, levhada kayidli avukat adedi
nin yarıdan bir fazlasile teşekkül eder. 

Birinci fıkrada yazılı ekseriyet hâsıl olmadığı takdirde içtima bir hafta sonra 
ayni gün ve ayni saate talik olunur, ikinci içtimada bulunan avukat adedi ne olur
sa olsun heyet teşekkül etmiş sayılır. 

Kararlar, hazır olan azanın mutlak ekseriyetile verilir. Reylerde müsavat halin
de reisin bulunduğu taraf tercih olunur. 

Seçileceklerin, içtimada hazır bulunanların yarısından fazla rey almaları şart
tır. ilk secimde, seçileceklerin tamamı veya bir kısmı bu mikdar reyi temin ede
mediği takdirde ekseriyeti temin edemeyenlerin iki misline müsavi en çok rey alan
lar hakkında yeniden seçim yapılır. Bu seçim sonunda en çok rey alanlar kazan
mış sayılır. 
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Ayni sayıda rey kazananlar arasında, kura çekilir. 
Içtimalarda, ruznameye dahil olmayan hususlar mevzubahs edilemez. Yeni bir 

toplanma kararı bu kayidden müstesnadır. (Hükümetin 67 nci madesi). 
ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Her baronun bir reisi ve en az dört azadan 

mürekkeb bir idare meclisi vardır. 
Avukat adedi, elliden yüze kadar olan barolarda 6, yüz birden yüz elliye kadar 

olan barolarda, 8, yüz elliden fazla olanlarda 10 aza ve her baroda en çok dört ihti
yat aza bulunur. 

Baro reisi, idare meclisinin tabiî reisidir. (Hükümetin 68 nci maddesi); 
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Baro reisi ve idare meclisi azaları lâvhada 

kayidli bulunan avukatlar arasından gizli reyle seçilir. 
Disiplin takibatı altında bulunanlar haklarında avukatlığa mâni bir suçtan 

dolayı son tahkikatın açılması kararı verilmiş veya 83 ncü maddenin II, III, ve IV 
ncü bendlerinde yazılı cezalara uğramış olanlar cezanın infazı tarihinden itibaren 
üç sene geçmedikçe baro reisi veya azası seçilemezler. 

Seçim, umumî heyetten kura ile ayrılan üç avukat tarafından idare olunur. 
NamzedUğini koymuş olanların seçim bürosuna ayrılmaları caiz değildîr. 

Seçilmek ehliyetini kaybeden baro reisi veya azasının vazifesi kendiliğinden 
nihayet bulur. 

Seçim neticeleri bir mazbata ile Adliye vekilliğine bildirilir. 
'. YETMÎŞlNCl MADDE — Baro reisi ve idare meclisi azalarının müddeti iki 

senedir. Şu kadar ki, azaların yarısı her sene yenilenir, ilk seçimden bir sene 
sonra ayrılacak azalar kura ile taayyün eder. 

Seçim devresinin bitmesinden önce ayrılan baro reisinin yerine seçilen, geri 
kalan müddeti tamamlar. .„_.'..-... 

YETMİŞ BlRlNCl MADDE — Azalardan iki sene idare meclisinde bulunan
lar, ayrılmalarından bir sene geçmedikçe yeniden intihab olunamazlar. 

55 yaşını bitirmiş olanlar veya son üç sene zarfında iki sene idare meclisinde 
vazife görenler gelecek iki sene için baro reisi veya aza olmaktan itizar edebilirler. 

(Hükümetin 71 nci maddesi). 
YETMİŞ İKİNCİ MADDE — idare meclisi, azası arasından bir reis vekili ve 

bir de umumî kâtib seçer. 
Baronun yazı ve hesab işleri, adlî müzaharet bürosu umumî kâtibin nezareti 

altındadır. 
Lüzum görülen yerlerde hesab işlerine nezaret için ayrıca bir aza muhasib 

olarak ayrılabilir. 
YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — idare meclisinin vazife ve salâhiyeti: 
A) Avukatlık vakar ve haysiyetinin muhafazasına, meslekin adalet gayelerine 

uygun olarak sadakat ve şerefle icrasına nezaret etmek; 
B) Stajiyer ve avukatların baroya kayıd ve kabul veya nakil talebleri hak

kında karar vermek; 
C) Avukatlık lâvhasını tanzim ve meslekî vecibelerin ifa edilib edilmediğini mu

rakabe etmek; 
D) Avukat ve staj iy erler hakkında inzibatî kaza hakkını kullanmak; 
E) Levhada kayıdlı avukatlar arasında tahaddüs eden meslekî ihtilâfların halli

ne, taleb vukuunda, tavassut etmek; 
, F) Avukatla müvekkil arasında çıkan ihtilâfları müvekkilin talebi üzerine ted-
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kik ederek karara bağlanmak; 

G) Adliye vekâleti ve (F) bendinde yazılı ihtilâf hakkında mahkeme tarafından 
taleb olunan mütaleaları rapor halinde bildirmek; 

H) Baronun mallarını idare ve muhtaç avukatlara yapılacak yardım şeklini tes-
bit etmek; 

î ) Senelik bütçeyi hazırlayarak Umumî heyetin tasvibine arzetmek; 
J ) Baro namına iktisab ve iltizam hususlarında baro reisine mezuniyet vermek; 
K) Avukat yanında yapılacak staj işlerini tanzim ve murakabe etmek, 
L) idare meclisi azası tarafından verilen istifalar hakkında karar vemrek, 
M) Adlî müzaheret bürosu teşkil ve idare eylemek; 
N) Umumî heyet kararlarını infaz etmek; 
O) Baronun ücretli memurlarını tayin ve azletmek; 
P ) Dahilî idareye taallûk eden bütün işleri görmek; 
Ve bu kanunda yazılı diğer salâhiyetlerin kullanmak hususlarından ibarettir. 
YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — idare meclisi, baro reisi tarafından' doğa

mdan doğruya veya azadan her hangi birinin müzakere mevzuunu İhtiva eden ya
zılı talebi üzerine toplanmağa davet olunur. 

Kararlar, reis ile birlikte beş azası olan barolarda üç, yedi azası olan barolarda, 
dört, dokuz azası olanlarda beş, on bir azası olanlarda altı kişinin bir rey ile birleş-
mesile verilir. 

Baro reis veya azası alâkalı oldukları işlerin müzakeresine iştirak edemezler. 
YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — idare meclisi azaları davet, mektub veya liste-

sile toplantıya çağırılır. Birbirini müteakib üç celseye sebebsiz olarak iştirak etme
miş olan aza idare meclisi kararile müstafi addolunur. 

Bu karara karşı tebliği tarihinden on beş gün içinde Adliye vekâletine itiraz 
. edilebilir. (Hükümetin 75 nci maddesi). 

YETMİŞ ALTINCI MADDE — Baro reisliği, idare meclisi azalığı vazifeleri 
veya baro menfaatlerini temsil ve müdafaa hususunda her hangi bir avukata tevdi 
olunan iş ücretsiz görülür. 

Masraflar baro kasasından ödenir. (Hükümetin 76 ncı maddesi). 
YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Baro reisi, umumî heyet ve idare meclisi 

içtimalarma riyaset eder. 
Reisin gaybubetinde bu vazife, reis vekili ve onun da bulunmaması halinde mec

lis azalarından biri tarafından ifa olunur. 
Umumî heyetle idare meclisinde ittihaz olunan kararlar ve yapılan seçimler bir 

zabıt vaarkasile tesbit olunur. Zabıtnamenin ziri içtimain hitamından önce reis ve 
umumî kâtib tarafından imza edilir. 

I 

YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Reis baroyu temsil eder. idare meclisinin 
reisi sıfatile haiz olduğu salâhiyetlerden maada : 

a) Umumî heyet ve idare meclisi kararlarını infaz etmek, 
b) 73 ncü maddeye tevfikan verilen mezuniyet dairesinde baro namına iltizam 

ve iktisabda bulunmak, taahhüdlere girişmek, baroya yapılan teberrüleri kabul ve 
bütçeyi tatbik etmek, 

c) Mahkeme ve resmî daireler huzurunda baroyu temsil ve müdafaa edecek avu
katı tayin etmek, 

d) Avukat sicillerinin, Adliye vekâleti tarafından gönderilen numuneye tevfi
kan tanzim ve muhafazasını temin etmek, 
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e) Baro azası veya bir avukatla müvekkil arasında tahaddüs eden ihtilâfları idare 
melisiie intikale mahal vermeden dostanebir surette halline çalışmak, 

Vetbu kanunda yazılı diğer hususları ifa eylemek hak ve vazifelerini haizdir. 
(Bfljfcfonetin 78 ni maddesi). 

YETMÎŞı DOKUZUNCU MADDE — Baro mensubları 73 nücü maddenin a, e, 
f, m bsndlerinde yazılı hususların tatbiki dolayısüe vukubulacak davete icabet ve 
kendilerinden istenilen malûmatı ita ve bu maksadla yapılacak tavsiyelere riayet 
etmekle mükelleftirler. 

Baro reisi, birinci fıkrada mündeirç muamelelerin infazını temin için 100 lira
ya kadar para cezasına hükmedebilir* Şu kadar ki, bu kararın ittihazından önce; 
verilen emrin icra olunmaması halinde para cezası tayin edileceği keyfiyetinin 
alâkadara yazı ile bildirilmiş olması şarttır. 

Bu Jmrar aleyhine on beş gün zarfında idare meclisine itiraz olunabilir. 
Bu madedde yazılı para cezası disiplin faslındaki hükümlere tevfikan tahsil 

edilir. (Hükümetin 79ncumaddesi). . . . . . _ . . 
SEŞSENÎNCÎ MADDE — Baro senelik aidatım makbul bir sebefo olmaksızın 

Vefmeiftekte israr edenlerin isimleri, idare meclisi kararile borçlarını ödeyineeye 
kaslar &aro lâvhasından silinir. 

SE3ÇSEN BlRlNCl MADDE — Adliye vekili bütün avukatlarla idare meclisi 
ve baro reisliği üzerinde nezaret hakkım haizdir. îdare meclisi ve baro reisi üzerin
deki nezaret hakkını baro merkezindeki en yüksek derecedeki hâkim marifetile ve 
avukatlar üzerindeki nezaretini baro idare meclisi vasıtasile kullanır. 

73 ncü maddenin A bendinde yazılı murakabe hakkını kullanmakta ihmal veya 
suiistimali görülen idare meclisi Adliye vekilinin kararile fesholunur. 

Bu takdirde umumî heyet, fesih kararının tebliğinden itibaren on beş gün içiür 
de Adlijye vekili tarafından yeniden seçim icrasına davet edilir. 

Baro reisine ve idare meclisine aid vazifeler, yeni meclisin seçimine kadar bi
rinci fıkrada yazılı hâkimin inhası üzerine, Adliye vekilliğince baroya kayidli avu
katlardan teşkil edilen üç kişilik bir heyet tarafından görülür. 

BEgîlTCt BAB 
Disiplin muameleleri 

SEKSEN İKİNCİ MADDE — Avukatlık vekar ve şerefine uymayan fiil ve 
hareketlerde buîuuanlarla meslekî faaliyette vazifelerini yapmayan veya vazife 
icabı olan dürüstlüğe riayet etmeyenler îıakkında bu kanunda yazılı disiplin ceza
ları tatbik olunur. (Hükümetin 83 ncü maddesi). 

SEKSEN ÜÇÜNOÜ MADDE — Disiplin cezaları şunlardır : 
I - llıtar, avukatı dikkate davettir. 
Bu ceza, baro reisi tarafından yazılan bir mektubla tatbik olunur. Sicle geç

mez ve aleyhine itiraz olunamaz. 
I I - Tevbih, meslekî adaba uymayan fiil ve-hareketin disiplin meclisi kararile 

muahezesidir. 
UT - Beş yüz liraya kadar para cezası. 
IV - işten çıkarma, avukatın bir aydan az ve iki seneden fazla olmamak şar-

tile meslekini yapmaktan menedilmesidır. 
V - Meslekten çıkarma, avukatlık ruhsatnamesinin geri alınmasıdır. 
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SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Disiplin muamele ve kararları idare mec

lisi tarafmdan tertib ve tatbik olunur. Bu takdirde idare meclisi disiplin meclisi 
unvanını alır. 

SEKSEN BEŞÎNCÎ MADDE — Baroya kayid ve kabulden önceki fiil ve ha
reketler meslekten çıkarma cezasını istilzam etmiş olmadıkça disiplin takibatına 
mevzu teşkil edemez. (Hükümetin 86 ncı maddesi). 

SEKSEN ALTINCI MADDE — Disiplin takibatının icrası avukata, tahkikata 
başlandığı sırada, kayidli bulunduğu baroya aiddir. 

Baro reisi ve idare meclisi azalan hakkındaki takibat 81 nci maddenin birinci 
fıkrasında yazılı hâkimin tensib edeceği en yakın barolardan biri tarafından yapı
lır. Şikâyet veya ihbar mevzuunun tahkika değer mahiyette olub olmadığının 
tayini bu hâkime aiddir. 

Hakkında takibat yapılmasına karar verilenlerin vazifeleri takibat neticesine 
kadar vekil veya ihtiyat aza tarafmdan görülür. 

SEKSEN YEDÎNCÎ MADDE — Cezaî takibatın disiplin muamelesinin tatbik 
ve icrasına mâni teşkil etmez. 

Aleyhine.ceza takibatına başlanmış olan avukat hakkındaki disiplin muame
leleri bu takibatın devamı müddetince durdurulabilir. Bu takdirde idare mec
lisi, 103 ncü maddeye göre avukatı işten menetmeğe mahal olub olmadığı hakkın
da bir karar verir. 

Beraetle neticelenmiş olan bir ceza davasının mevzuuna giren fillerden dolayı 
disiplin takibatının icrası o fiillerin cerakanunundaki maddeden ayrı ve başlı başı
na disiplin cezasını istilzam eder mahiyette bulunmasına bağlıdır. ı 

SEKSEN SEKÎZÎN<3Î MADDE — Disiplin takibatı idare meclisi tarafından 
verilen bir kararla açılır. 

îdare meclisi, alâkalının ihbar ve şikâyeti veya müddeiumuminin talebi üzerine 
yahud resen yukarıki fıkrada yazılı kararın verilmesine esas olacak tahkikatın ic
rasını kendi azasından birine tevdi eder. 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE—- Tahkikat icrasına mmmx edilen aza 
süfout delillerini toplar. Lüzum gördüğü Mmselerin iiad^erini yeminle de alabi
lir. Hakkında şikâyet «dilen avukata dinledikten sonra dosyayı bir raporla i i toe 
meclisine verir. 

DOKSANINCI MADDE — Takibat icrasına mahal olmadığına dair olan ka
rarlar 81 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı hâkime tevdi edilir. 

Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde takibat icrası için iade edilme
yen kararlar katileşmiş sayılır. 

DOKSAN BÎRÎNCÎ MADDE — A<Lemi takib hakkındaki kararın mevzuuna 
giren fiillerden dolayı yeniden tahkikat yapılabilmesi f@m. deMltein boluımıasma 
ve kararın katğileştiği tarihten itibaren üç sene geçmemiş olmasına bağlıdır. 

(Hükümetin 92 nci maddesi). 
DOKSAN ÎKÎNCI MADDE — Takibatın icrası kararını vermiş olanlar disip

lin meclisine iştirakten memnu değildirler. (Hükömetin.93*m% maddesi). 
DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Takibat icrasına karar verilen hallerde ted-

kikat duruşma yapılarak icra olumur. 
Duruşma gizli olur.-
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Hâkimler ve lâvlıada kayidli avukatlar duruşmada hazır bulunabilirler. 
97T nci madde hükmü .mahfuzdur. 
DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Usulüne tevfikan yapılan davete icabet 

etmemiş olan avukatın gıyabında duruşma yapılmasına karar verilebilir. (Hükü
metin 95 nci maddesi). 

DOKSAN BEŞlNCÎ MADDE — Disiplin meclisi, delillerin ne hudud dahi
linde ikame ve tedkik edileceğini taleb veya feragatlere veya evvelce verilmiş ka
rarlarla bağlı olmaksızın takdir ve tayin eder. 

DOKSAN ALTINCI MADDE — Şahid ve ehli hibrenin duruşmaya celbi veya 
naib vasıtasile yahud istinabe yolile dinlenmesi veya mazbut ifadelerinin okun-
masile iktifa edilmesi disiplin meclisinin takdirine bağlıdır. 

Ancak; bir vakıanın delili bir şahidin şahsî malûmatından ibaretse bu şahid her 
halde dinlenir. 

DOKSAN YEDlNCÎ MADDE — Tevbih veya para cezasını müstelzim fiil ve 
hareketlere müteallik disiplin davaları evrak üzerinde tedkik ve rüyet olunabilir. 
Bu takdirde hakkında takibat yapılanın şifahî veya yazılı müdafaası alınmadıkça 
yahud müdafaanamesini münasib bir zamanda vermeğe davet edilmedikçe ceza 
verilemez. ' 

DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Duruşma zabıtnamesi reisin tensib edece
ği bir avukat tarafından tutulur. 

Duruşma haricinde dinlenenlere aid zabıt varakalarının duruşmada okunması 
mecburidir. (Hükümetin 99 ncu maddesi). 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — istinabe yolile verilen talimat baro 
merkezinde takibatın safhasına göre idare meclisi veya azası, diğer yerlerde sulh 
hâkimi tarafından icra edilir. 

YÜZÜNCÜ MADDE — Şahidler, ve ehli hibre müddeiumumilik vasıtasile da
vet olunur. -..•__..-. -.. 

Usulü dairesinde davet olunub da gelmeyen veya kanunî bir sebeb olmaksızın 
şahidlîk veya yemin etmekten çekinen şahid veya ehli hibrenin bu hareketinden 
doğan masraflarla beraber yirmi liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilme
si şahid ve ehli hibrenin ikamet ettiği veya sakin olduğu yerin sulh mahkemesin-' 
den istenebilir. 

Bu takdirde şahid ve ehli hibrenin ihzar müzekkeresile zorla getirilmesi sulh 
hâkiminden istenir, ihzar müzekkeresi verilmeyib de yeniden celbname ile davet 
edilir ve yine gelmezse evvelce hükmolunan cezadan başka ayni suretle yine bir ce
zanın hükmolunması istenebilir. 

Sulh mahkemesi bu hususta tanzim edilmiş olan zabıt varakası üzerine karar ve
rir. (Hükümetin 101 nci maddesi). 

YÜZ BÎRÎNCÎ MADDE — Disiplin cezaları hakkında karar verecek heyetlere 
dahil olanların ceza muhakemeleri usulü kanununda yazılı sebeblerle reddi hakkın
daki talebler reddi istenilen azadan başkalarının iştirakile tedkik olunur. 

Red sebebile heyetin teşekkül edememesi halinde kura ile seçilecek avukat veya 
hâkim ile heyet tamamlanır. 

YÜZ iKlNCl MADDE — Disiplin meclisi karârlarının tasdikli bir sureti alâ
kalılara tebliğinden sonra 81 nci maddede yazılı hâkime tebliğ olunur. 
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Hâkim bunlardan aleyhine itiraz etmediklerini dörhal Adliye vekâletine gönde

rir. . ' , . . . . . .;_ .._...._ .. _ 
YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Hakkmda meslekten çıkarma cezasını istilzam ede

bilecek mahiyette bir fiüden dolayı takibat yapılmakta olan avukat disiplin mec
lisi karar ile işten menedüebilir. 

Kararın verilmesinden önce alâkalının dinlenmiş veya dinlenmek üzere davet 
edilmiş olubda tayin edilen günde gelmemiş olması şarttır. 

Disiplin meclisi bu karara esas olan delilleri ne hudud dahilinde ikame ve ted-
kik olunacağının taleblerle bağlı olmaksızın serbestçe tayin ve takdir eder. 

Karar, hakkında takibat yapılan avukata mucib sebeblerile birlikte tebliğ olu
nur. 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Haklarında meslekten çıkarma cezası veya tev
kif müzekkeresi veya rüşvet, sahtekârlık, sirkat, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal 
ve yalan yere şahidlik cürümlerinden dolayı son tahkikatın açılması kararı veri
lenlerin işten menedilmeleri mecburidir. (Hükümetin 106 ncı maddesi). 

YÜZ BEŞlNCl MADDE — 103 ncü maddeye göre verilen işten men kararları. 
tefhim veya tebliği tarihinde katğileşir. 

İşten menedilmiş olanlar bu tarihten itibaern avukatlığa aid salâhiyetleri hiç 
bir suretle kullanamazlar. Bu hüküm avukatm karisile reşid olmayan çocuklarına 
aid işlerde cari değildir. 

ikinci fıkrada yazılı memnuiyet hilâfına kasdî olarak hareket eden avukat hak
kında 83 ncü maddenin dprt veya beşincibendlerinde yazılı cezalardan biri tatbik 
olunur. 

Mahkemelerle resmî daireler işten menedilen avukatları kabul etmemekle mü
kelleftirler. 

YÜZ ALTINCI MADDE — işten men kararı aleyhine haysiyet divanı nezdinde 
itiraz olunabilir, itiraz, kararın icrasını durdurmaz. Varid görülürsa karar kal
dırılır. 

Bu husustaki itirazlar acele tedkik olunur. 
YÜZ YEDlNCl MADDE — işten menedilen avukata aid davalar, baro reisi

nin tayin edeceği avukatlar tarafmdan takib olunur. 
Otuz birinci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükmü burada da caridir. 

Birinci fıkrada yazılı vekâlet vazifesi haklı sebeblerin mevcudiyeti halinde 
reddolunabilir. Red sebeblerinin kabule değer olub olmadığını tedkik, 81 nci mad
dede gösterilen hâkime aiddir. 

Vekâlet vazifesi, temsil edilen avukatın talimatına bağlı olmaksızın onu ifa 
edenin mesuliyeti altında görülür. 

Yapılan işlerin ücretini kendisine vekâlet olunan avukat öder. ihtilâf halinde 
ücretin mikdarı, idare meclisi tarafmdan tesbit olunur. Baro, bu ücretin ödenme
sinde bir kefil gibi mesuldür. 

YÜZ SEKÎZlNCl MADDE — işten men kararı, takibatın durdurulmuş veya 
avukatlık icrasma mâni olmayan bir ceza verilmiş olması halinde kendiliğinden 
kalkar. 

İşten men kararı, bu kararın ittihazına esas olan hal veya şartların mevcud 
olmadığı veya sonradan kalktığı sabit olursa disiplin meclisi tarafından reddo-
lunur. 
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YÜZ DOKUZUNCU MADDE— Disiplin meclisi kararları aleyhine alâkalı 

avukat tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde ve 81 nci maddede 
yazılı hâkim de evrakın kendisine tevdii tarihinden itibaren on beş gün içinde 
haysiyet divanına itiraz edebilir. 

Yukariki fıkrada yazılı hâkim, aleyh "ne itirazda bulunmadığı disiblin meclisi 
kararlarım hemen Adliye vekilliğine gönderir. Evrakın vürudu tarihinden itiba
ren üç ay içinde Adliye vcîıili Oümhuriyet başmüddeiumumiliğine vereceği yazılı 
emirle disiblin meclisi kararları aleyhine Haysiyet divanına itiraz edebilir. 

YÜZ ONUNCU MADDE—7 Haysiyet divanı, Temyiz mahkemesi birinci reisi
nin reisliği altında biri Temyiz ikinci reislerinden olmak üzere Adliye vekili tara
fından seçilecek üç Temyiz hâkiminden ve 111 nci maddede yazılı surette seçilen 
üç avukattan teşekkül eder. Müddeti dört senedir. 

Bundan başka üçü Temyiz hâkimi ve üçü avukat olmak üzere altı yedek aza 
ayrılır. 

YÜZ ON BÎRİNCÎ MADDE — Lâvhada kayidli avukat adedi elliye kadar 
olan barolar bir, elliden iki yüze kadar olanlar beş, iki yüzden fazla olanlar her 
elli avukata mukabil birer namzedi İhtiva eden bir liste tanzim ederler. Baro idare 
meclislerine dahil olanlar namzed gösterilemez. 

Bu suretle taayyün eden namzedlerin soy adları bir umumî listede toplanarak 
bütün barolara dağıtılır. 

Baro idare meclisleri umumî listenin vürudu tarihinden en çok bir ay içinde bu 
listeye dahil olanlardan 12 avukat seçerek keyfiyeti bir mazbata ile tesbit eder. 

Bu mazbatalara göre en çok rey kazanmış olan 12 namzedin soy adları alfabe 
sırasüe ve rey sayısı gösterilmeksizin Adliye vekâletine bildirilir. 

Adliye vekâleti haysiyet divanına iştirak edecek daimî ve ihtiyat azayi bunlar 
arasından ayırır. 

İkinci ve dördüncü fıkralarda yazılı muameleler Ankara barosu idare meclisi 
tarafından ifa olunur. 

Bu maddeye göre yapılacak seçimin dört senelik müddetin bitmesinden altı ay 
önce başlamış olması şarttır. (Hükümetin 113 ncü maddesi). 

YÜZ ON İKİNCİ MADDE — Haysiyet divanı, disiblin davalarım evrak üze
rinde tedkik ve rüyet eder. Ancak; işten veya meslekten çıkarma cezasına müteal
lik hükümlerde alâkalı avukatın talebi i* zerine veya lüzumunda resen duruşma ic
rasına karar verir. 

Alâkalı avukat duruşmada hazır olabileceği gibi kendisini vekâletnameyi haiz 
bir müdafi ile de temsil ettirebilir. 

Duruşma icrası suretile yapılan tedkikatta müddeiumumilik vazifesi Cumhuri
yet başmüddeiumumisi tarafından ifa edilir. 

93 ve 94 ncü maddeler Haysiyet divanı, hakkında tatbik olunur. 
YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Haysiyet divanında, duruşmaya raportör aza 

tarafından işin izahile başlanır. Bu azan n duruşmadan önce raporunu tanzim ve 
imza ile dosyaya konmuş olması şarttır. 

Baportör azanın izahatı müteakib Cumhuriyet başmüddeiumumisi, alâkalı avu
kat ve varsa müdafii iddialarını beyan ve bunları izah için söz alırlar. Bunlar ara
sından itirazı yapmış olan taraf önce dinlenir. Son söz, hakkında disiblin takibi ya
pılan avukatındır. 
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YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Haysiyet divanı, itirazı varid görürse, 

esas hakkında da karar verir. 
İtiraz üzerine verilen kararlar katği olub aleyhine hiç bir mercie baş vurula-

maz. 
YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Disiplin meclisi veya haysiyet divanı, irad ve 

ve ikame edilen delilleri tahkikat ve duruşmada edineceği kanaate göre serbestçe 
takdir, eder. Şu kadar ki, bu heyetler disiplin cezalarının tayin ve tatbikmda avu
katlık şeref ve itibarını kuvvetle muhafaza etmek ve mesleğin adalet gaye ve icab-
larma uygun olarak icrasını temin eylemek vazifesinden ilham alırlar. (Hükume 
tin 117 nci maddesi). , 

YÜZ ON ALTINCI MADDE — Bu kanunun ikinci babında yazılı' vecibe
lere veya maddenin birinci fıkrası hükümlerine riayet etmeyenler hakkında 
ilk defasında en az tevbih ve tekerrüründe işten çıkarma ve ikinci maddenin (A) 
bendinde yazılı bir suçtan dolayı mahkûmiyet halinde de meslekten çıkarma ce
zasının tatbiki mecburidir. 

YÜZ ON YEDÎNCl MADDE — Mevzuu, irtica veya komonizm olan yahud millî 
vahdet ve şuurla telifi mümkün olmayan fiillere müteallik davaları deruhde etme
yi itiyad edenler, disiplin takibatına lüzum kalmaksızın baro idare meclisinin talebi 
üzerine Haysiyet divanı kararile meslekten çıkarılır. 

Muhitindeki temas ve faaliyetleri itibarile muayyen bir baro mmtakası dahi
linde avukatlık yapmaları millî, meslekî ahlâk veya menfaat bakımından tecviz 
edilmeyenlerin isimleri, baro idare meclisinin talebi üzerine haysiyet divanı kara
rile mensub oldukları baro lâvhasmdan silinir. 

Kaydi silinenler lâvhasmdan çıkarıldıkları baro mmtakası dahilinde avukatlık 
edemezler. 

Yukarıki fıkralarda yazılı kararların ittihazından önce Cumhuriyet başmüddei-
umumisinin mütaleasile alâkalı avukatın yazılı müdafaası alınır. 

Haysiyet divanı, lüzum gördüğü hallerde alâkalı avukatı da dinleyebilir. 
Bu maddeye göre Haysiyet divanı tarafından verilecek kararlar katği olub aley

hine hiç bir mercie müracaat edilemez. ı 

YÜZ ON SEKlZÎNCÎ MADDE — Disiplin cezasını istilzam edecek fiillerin 
vukuundan itibaren üç sene geçmiş ise takib yapılamaz. 

YÜZ ONDOKUZUNCTT MADDE — plin cezaları katğileşmedikçe icra olu
namaz., 

YÜZ YÎRMÎNCÎ MADDE — Disiplin muameleleri dolayısile davet olunan her 
şahid ve ehlihibrenin kaybettiği vakit ile mütenasib bir . tazminat istihsaline hak
kı vardır. Bunlardan davete icabet için seyahat etmeğe mecbur olanlara yol ve 
ikamet masrafı da verilir. 

Hakkında takibat yapılan avukat, dinlenmesini istediği şahid ve ehlihibre mas
rafını peşin olarak öder. 

Avukata veya üçüncü bir şahsa yükletilemeyen veya borçludan tahsil imkânı 
kalmayan masraflar, Devlet Hazinesininceza davalarında şahid, tazminat ve mas-
raflarmdaki mesuliyeti nisbetinde baroya yüklenir. 

YÜZ YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Para cezasına veya masrafların ödenme
sine dair olan kararlar îcra ve iflâs kanununun ilâmların icrası hakkındaki hü-
kümlerine göre infaz olunur. . . . . . . . . 
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Para cezaları baro kasasına irad yazılır. 
îcra işlerinin takibi baro umumî kâtibine aiddir. 

ALTINCI BAB 
Adlî müzaheret ve avukat ücretleri 

Birinci fasıl 
Adlî müzaheret 

YÜZ YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Asliye mahkemesi bulunan her yerde ida
re meclisi tarafından tayin kılman bir avukatın nezaret ve murakabesi altında bir 
adlî müzaheret bürosu kurulur. 

Avukat adedi beşten aşağı olan yerlerde bu mecburiyet yoktur. (Hükümetin 
123 ncü maddesi). 

YÜZ YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Adlî müzaheret bürosunda devamlı suret
te çalışacak stajiyer ve ücretli memurların tayini ve büroda vazife alacak avukatla
ra aid sıra defterinin tertibi idare meclisine aiddir. 

Kendisine iş tevdi edilen avukat o işin tarifede tesbit edilen ücretini baro kasa
sına yatırdığı takdirde bu mükellefiyetten kurtulur. (Hükümetin 124 ncü mad
desi). 

YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Büro, adlî müzaheretin temini için lü
zumlu olan muameleleri ifa, talebin kabulü halinde davayı takib ve intaç ve 
umumiyetle muhakeme veya takib masraflarını kısmen veya tamamen ifadan âciz 
olanların mahkemelerle Adliye dairelerindeki işlerini takib vazifelerile mükelleftir. 

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun adlî müzaheret hakkındaki hükümleri 
mahfuzdur. (Hükümetin 125 nci maddesi). 

YÜZ YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Müracatlarmda haklı olduklarına dair 
delil gösteremeyenlere yardım edilmez. 

Yardım talebinin reddi halinde alâkalı tahriren veya şifahen baro reisine müra
caat hakkını haizdir. 

Baro reisinin vereceği karar katğidir. (Hükümetin 126 ncı maddesi). 
YÜZ YlRMÎ ALTINCI MADDE — Adlî müzaheret bürolarının masraf ve va

ridatı baro bütçesinin ayrı bir faslında gösterilir. Bu fasılda kalan varidat faz
lasının ertesi seneye aynen nakli mecburidir. 

Vilâyet veya belediye bütçelerinden veya hayır müesseselerinden baroya tahsis 
edilen yardımlar ile baro lehinde yapılan her türlü teberrülerden tahsis mahalli gös-
terilmevenler bu faslın varidat kısmına ilâve edilir. 

Adlî müzaherete memur avukat istihsal eylediği ücretin yüzde yirmisini ve bü
ronun yardımmdan faydalanan kimse avukat ücretinden maada'faydalandığı kısmın 
yüzde onunu baroye tediyeye mecburdur. Şu kadar ki, adlî müzaherete nail olanın 
tediye edeceği meblâğ asgarî tarifeden aş?ğı olamaz. (Hükümetin 127 nci maddesi). 

YÜZ YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — Adlî müzaheret bürosunu idare veya mu
rakabeye memur edilen avukat büronun senelik faaliyetini bir raporla idare mec
lisine bildirir. 

îdare meclisi büroda çalışmış olanlara ikramiye dağıtılmasına karar verebilir. 
(Hükümetin 128 nci maddesi). 

( S. Sayısı : 297 ) 
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tkinci fasıl 

Avııkat ücretleri 
YÜZ YÎRMÎ SEKİZİNCİ MADDE — Ücret avukatla müvekkil arasında ser

bestçe tayin olunur. Dava ve takib ücretleri hakkındaki akdin yazılı şekilde olma
sı şarttır. Ücretten doğan davalarda yazılı mukaveleden başka subut delili ikame 
ve istima olunamaz. \ 

130 ncıı madde hükmü mahfuzdur. 
YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Ücret mukavelenamesinin muayyen 

bir meblâğı ihtiva etmesi lâzımdır. Her ne suretle olursa olsun hasılı davayı işti
raki tazammun eden ücret mukavelenameleri batıldır. 

Hukuk ve ceza davalarının neticelerine göre değişen ücret tayini halinde de 
hüküm böyledir. 

YÜZ OTUZUNCU MADDE — Her baronun idare meclisi her dört senede bir 
seçim devresi başlangıcında kaza mercilerindeki muamelelerle diğer işlerden alına
cak ücretin asgarî haddini gösteren bir tarife hazırlayarak Adliye vekâletine gön
derir. 

Adliye vekâleti haysiyet divanının mütaleasını aldıktan sonra tarifeyi tasdik 
veya lüzumlu gördüğü tadilleri icra eder. 

Yeni bir tarifenin tasdikma kadar mevcud olan tarife hükmü devam eder. 
Ücretsiz dava deruhde edilmesi halinde keyfiyet, baro idare meclisine bildi

rilir. 
YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — Mahkeme, avukat ücretini takib olunan işin 

ehemmiyet ve mahiyetine ve sarf olunan mesaiye göre takdir eder. 
Şu kadar ki; mahkûm aleyhine tahmil olunacak ücret tarifede yazılı hadden 

aşağı ve üç mislinden yukarı olamaz. Ücret davası açacak avukatlar önce baro 
idare ^meclisine malûmat vermeğe mecburdurlar. 

YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE — Deruhde ettiği işi haklı bir sebeb olmaksızın 
takibden vazgeçen avukat hiç bir ücret iddiasında bulunamaz ve ücreti iadeye mec
burdur. 

Avukatın azli veya işin diğer bir avukata tevdii halinde ücretin tamamı verilir. 
Şu kadar ki, avukatın kusur ve ihmalinden dolayı azil veya iş başka bir avu

kata tevdi edilmiş ise ücretin ödenmesi lâzımgelmez. 
YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Müvekkilin teaddüdü halinde bunlardan 

her biri ve sulhan neticelenen işlerde, taraflar, avukat ücretlerini tediye hususun
da müteselsil borçlu sayılırlar. (Hükümetin 134 ncü maddesi). 

YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Avukat müvekkili tarafından verilen 
veya onun namına aldığı emval ve nükudu ücret ve masrafın tediyesine kadar ve ala
cağı nisbetinde yedinde hapsedebilir. 

Avukat, mukavele ile kararlaştırılan veya hâkim tarafından takdir olunan ücre
tinden dolayı kendi mesaisi neticesinde müvekkilin muhafaza veya iktisab eyledi
ği emval üzerinden diğer alacaklılara karşı rüçhan hakkını haizdir. Rüçhan hakkı, 
vekâletnamenin tanzimi tarihinde sıra alır. 

( S. Sayısı : 297 ) 
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YEDÎNCÎBAB 
Meslek sigortası 

YÜZ OTUZ B E Ş İ N C İ MADDE — Bir baro levhasında kayidli olan her avukat 
meslek sigortasına yazılmağa mecburdur. Bu sigortaya aid poliçeler baro kasasın
da ve idare meclisinin tensib edeceği bir bankada bu meclis namına saklanır. 

Sigortaya yazılmayan veya birbiri ardısıra iki taksiti ödemeyen avukat taksiti 
Ödeyineeye kadar işten menedilir. 

YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Meslek sigortasının şartları haysiyet di
vanı tarafından tesbit olunur. 

Adliye vekâletinin tensib edeceği altı baronun idare meclisi tarafından seçilmiş 
olan mümessiller kanunî mecburiyetinden ve toplu bir müşteri kütlesinin bulun
masından doğan faydaları ileri sürerek birinci fıkraya göre tesbit olunan şartları 
kabul eden şirketlerin tekliflerini tedkik ve bunlardan avukatlık meslekine en uy
gun ve müsaid gördüklerini tercih ederler. 

Birinci fıkraya göre tesbit olunan şartlar Ankara, İstanbul ve îzmir gazetele
rinde ilân olunur. 

YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE —- Sigorta müddetinin hitamından önce alına
cak tazminatın yüzde birinin kalan seneler adedüe hâsılı darbından elde edilecek 
yekûn ile sigorta müddetinin bitmesi üzerine alınacak tazminatın yüzde biri avu
katın mensub olduğu baro kasasına yatırılır. Bu para muhtaç avukatlara aid sigor
ta primlerinin ödenmesine tahsis olunur. 

Baro kasasından ödenmiş olan primler yardım gören avukattan tahsil edileme
diği takdirde sigorta müddetinin hitamında kendisine veya ölümü halinde ailesine 
verilecek paradan kesilir. 

YÜZ OTUZ S E K İ Z İ N C İ MADDE — 136 ncı maddeye göre yapılacak teklif
lerin meslek sigortasının tesisindeki maksad ve gayeye uygun düşmemesi veya bu 
hususta anlaşma husulüne imkân bulunmaması halinde, keyfiyet esbabı mucibeli 
bir mazbata ile Adliye vekâletine bildirilir. 

Adliye vekâleti, mazbatada istinad olunan sebebleri varid gördüğü takdirde 
hükmî şahsiyeti haiz bir tekaüd ve yardım sandığı veya mümasil bir tesis vücude 
getirmeğe ve muvafık şartlar elde edildiği halde sigorta sistemine rücua salahiyetli
dir. 

YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — 3 nisan 1340 ve 6-1-1926 ve 
29 - X I -1926, ve 11 - I V - 1928 ve 20 - V I - 1934 ve 5 - V I I - 1934 tarih ve 460, 

708, 941,1220, 2516 ve 2573 sayılı kanunlar ilga edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE I — a) 708 sayılı kanunun ikinci ve yedinci maddele
rinde 2573 sayılı kanunun altıncı maddesinde yazılı mülâzemet müddetini bu 
kanunun meriyet tarihinde ikmal etmiş olanlar birinci maddenin a, b, c, e, f, g, 
h bendlerinde gösterilen şartları haiz oldukları takdirde baroya kayid ve kabul 
olunurlar. 

Bu kanunun tatbikatında Medresetülkuzat ve Nüvab mektebi mezunları hu
kuk mezunu sayılır. 

b) Bu kanunun neşri tarihinden 708 sayılı kanunun ikinci ve yedinci ve 2573 
sayılı kanunun altıncı maddesinde yazılı mülâzemete başlamış olanlar geri kalan 
müddeti ayni hükümlere göre tamamladıktan sonra hâkim muavinliği imtihanına 
kabul olunurlar. 
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MUVAKKAT MADDE I I — Bu kanunun mriyete girmesinden önce avukat

lık ruhsatnamesi istihsal etmiş olanlardan 460 sayılı kanunla zeyil ve tadillerine 
göre avukatlığa mâni bir hali bulunmayanların barodaki kayidleri bu kanun hü
kümleri dairesinde yenilenir. 

Vilâyet ve kazalardaki Adliye encümen veya heyetleri tarafından verilen ka
rar üzerine avukatlık ruhsatnamesi almış olubda baro teşekkül etmeyen yerlerde 
avukatlık etmekte olanlar o yerin bağlı bulunduğu baroya kaydedilir. 

MUVAKKAT MADDE I I I — Bu kanunun neşri tarihinden itibaren dava • 
vekilliği ruhşatnamesile 708 sayılı kanunun beşinci maddesine istinad eden avukat
lık ruhsatnamesi verilmez. (Hükümetin 3 ncü muvakkat maddesi). 

MUVAKKAT MADDE IV — a) Bu kanunun meriyete girdiği tairhte dava 
vekâleti ruhsatnamesini haiz olanlar beş avukat bulunmayan yerlerde icrayi vekâ
let edebilirler. 

Dava vekilleri birinci fıkrada yazılı yerlerde avukatlara aid hak ve vazifeleri o 
yerde bulunan en yüksek dereceli hâkimin nezaret ve murakabesi altında istimal 

ve ifa ederler. 84 ncü maddede yazılı disiplin cezaları şikâyete mebni veya resen 
veya mahallî müddeiumumisinin talebi üzerine bu hâkim tarafından tatbik olu
nur. Bunlardan işten veya meslekten çıkarma cezalarına tebliğ tarihinden on beş 
gün içinde alâkalı dava vekili veya müddeiumumi tarafından mıntaka barosu di
siplin meclisine itiraz olunabilir, itiraz hakkında tedkikler evrak üzerinde yapı
lır. 

Alâkadar dava vekilinin müdafaası alınmadıkça disiplin cezası verilemez, i t i
raz üzerine verilen karar katği olub aleyhine hiç bir mercie müracaat olunamaz. 

b) Bu madenin a fıkrasında gösterilen yerlerin Adliye encümen veya heyetleri o 
yerlerde vekâlet yapmak isteyen dava vekillerinin bir listesini tanzim ederek Adli
ye vekâletine gönderirler. 

Listeye kaydi icra edilmeyenler keyfiyetin tebliğ tarihinden on beş gün içinde 
Adliye vekâletine müracaat hakkını haizdirler. 

Adliye vekâletinin vereceği karar katğidir. 
Bu fıkra hükmü nakil veya yeniden kayid talebleri hakkında da caridir. 

(Hükümetin 4 ncü muvakkat maddesi). 
MUVAKKAT MADDE V — Bu kanunun 122 nci maddesinde yazılı adlî mü

zaheret bürolarının tesisine esas olan avukat adedinin tayinin de o yerde mevcud 
dava vekilleri de hesaba katılır. 

Adlî müzaheret bürosu kurulamayan yerlerde 23 ncü maddenin evrak tanzi
mine ve resmî dairelerdeki işleri takibe dair olan hükümleri bu büronun tersine 
kadar tatbik olunmaz. 

MUVAKKAT MADDE VI — Baro meclislerinin bu kanuna göre teşkiline ve 
130 ncu maddede yazılı ücret tarifesinin tesbitine kadar 460 sayılı kanunla zeyil 
ve tadillerinin bu husustaki hükümleri cereyan eder. 

MUVAKKAT MADDE VII — Bu kanunun meriyetinden önce yapılan ücret 
mukaveleleri akdedildikleri tarihteki hükümlere tâbidir. 

MUVAKKAT MADDE VIII — Bu kanunun beşinci maddesi hükümlerinin 
tatbiki üç sene tehir edilebilir. 

( S. Sayısı : 297 ) 
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MtTVAKKAT MADDE IX — 460 sayılı kanunla zeyil ve tadillerine göre teşek

kül etmiş olan baroların bütün hak ve vecibeleri bu kanun meriyete girdikten 
sonra teşekkül edecek barolara intikal eder. 

YÜZ KIRKINCI MADDE — Bu kanun 1 - X I -1938 tarihinden itibaren meri
dir. 

YÜZ KIRK BİRİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve
kili memurdur. 

»m<( 

( S. Sayısı : 297 ). 



S. Sayısı: 298 
İnegölün Osmaniye köyünden Arifoğlu Cevdet Cavanın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye encümeni mazbatası (3/401) 

22 - VII - 1937 
T. c. 

Başvekâlet 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı: 6/2821 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu 325 doğumlu Arifoğlu Cevdet Cavanın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Bursa Ağır ceza mahkemesince verilen ve evvelce Temyiz Birinci ceza dairesince tasdik 
edilmiş ve Cumhuriyet başmüddeiumumiliğindn vaki olan itirazının da Temyiz Ceza heyeti umumiye-
since reddine karar verilmiş olduğu beyanla Teşkilâtı esasiye kanunununun yirmi altıncı maddesi 
mucibince kanunî merasimi tamamlanmak üzere Adliye vekilliğinin 20 - VII - 1937 tardhli ve Ceza 
îş. U. Md. 277/183 saydı tezkere ile gönderilmiş olan iki» ilâm ve bu işe aid diğer evrak bilece su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını ve sonunun bildirilmesini rica ederim. 
; Başvekil 

î. İnönü 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/401 

Karar No. 56 

22-Yİ-1938 

Yüksek Reisliğe 

Yusufoğlu Rasimi taammüdle öldürmekten 
maznun înegölün Osmaniye köyünden Arifoğlu 
1325 doğumlu Cevdet Cavanm ölüm cezasile 
mahkûmiyetine dair Bursa Ağır ceza mahke
mesinden verilen hükmün tasdikına ve mütea-
kib muamelenin Büyük Millet Meclisince ifası
na dair Temyiz mahkemesi birinci ceza daire
sinden sadır olan 31 - III -1937 tarih ve 1257 sa
yılı ilâm Başvekâletin 22-VII-1937 tarih ve 
6/2821 sayılı tezkeresile Adliye encümenine ha
vale edilmekle ilâm ve merbutu dosya tedkik 
olundu. 

yüzünden dayısmı öldürüb mahkûm edilmiş 
olan ölen Rasim arasmda husumet olduğu ve 
hâdiseye tekaddüm eden bir gün Rasimin ken
disine söğdüğünü de bahane ederek saklandığı 
bir git arkasından Rasimi öldürdüğü sabit ol
muş ve bahsolunan söğme keyfiyeti ise tahak
kuk etmemiş olduğundan Cevdet Cavanm Ra
simi taammüdle öldürmekten ölüm cezasma 
mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 

Encümenimizce yapılan müzakere neticesin
de Arifoğlu Cevdet hakkmda hükmedilen ölüm 
cezasmm hafifleştirilmesi ve değiştirilmesini 

Suçlu Cevdet Cavan ile, bir kız kaçırmak mucib bir sebeb görülemediğinden teşkilâtı esa-
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siye kanununun 26 ncı maddesi mucibince bu 
cezanm İnfazma karar verilmesi hususunun 
Umumî Heyetin tasvibine arzı ekseriyetle karar 
verilmiştir. 
Adliye Eıl Es. M. M. Kâ. 

Çorum Kocaeli Erzurum 
Münir Çağıl S. Yargı 

Kayseri 
/ / . F. Perkçr 

Kayseri 
B. Özsoy 

Kastamonu 

Bursa 
A. Akgüç 

Kocaeli 
R. Akça 

Balıkesir 
0. N. Burcu 

Bursa 
H.F. T alay 

F. Sirmen Dr. Ş. Şenozan 

+mm 
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S. Sayısı: 29Ö 
Petrol kanununun i nci maddesine bir fıkra ilâvesi hak

kında kanun lâyihası ve İktısad ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/1036) 

T.C. 
Başvehâlet ~ 9 - V -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1936 

Büyük Mület Meclisi Yüksek Beisliğine 
792 numaralı petrol kanununun, birinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkmda îktısad vekilliğince 

hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 5 - V -1938 tarihli tpolantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte* sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Esbabı mucibe 

Asfalt petrolün tabiî müştaklarından olmak itibarile petrol istihsaline yarayan ham maddeyi 
teşkil ettiğinden 792 numaralı kanun hükümlerine tâbi tutulmuştur. 

Son zamanlarda memleketimizde bu maddeye fazla mikdarda ihtiyaç olması üzerine icra kılman 
tedkikat ^neticesinde kendisinden petrol istihsal edilebilmek için asfaltın gerek mikdar ve gerek 
evsaf bakımından bazı şartları haiz olması icab ettiği anlaşılmıştır. Bu asfalttan iktisadi surette 
petrol istihsal edilebilmesi için asfaltm yüzde 8-10 nisbetinde petrolü ihtiva etmesi ve bu asfaltm 
petrol istihsali için kurulacak tesisatı en az yirmi sene besleyebilmesi' lâzımdır. Bu şartlan haiz 
bulunmayan asfaltm petrol istihsali bakmamdan iktisadî kıymeti yoktur. 

Maden tedkik ve arama M. T. A. Enstitüsü tarafından icra kılınacak tedkikat neticesinde yuka
rıda yazılı şartları haiz bulunmadıkları anlaşılan asfaltların, haddi zatinde mahiyetleri itibarile 
taşocaklan nizamnamesine tâbi mevaddan bulunmalarından 608 numaralı kanunun 5 nci madde-
sile idaresi îktısad vekâletine bırakılmış olan taşocaklan hakkındaki usule tevfikan işletilmesi 
geçek muamelelerinin süratle intacı bakımından ve gerek mahiyetleri itibarile muvafık görülmüş 
ve lâyiha bu esaslar dairesinde hazırlanmıştır. 

Bu asfaltların kolaylıkla işletilmesi hem bir taraftan memleketin muhtaç olduğu ^asfaltlan da
hilden tedarik etmek suretile döviz tasarrufuna, hem de memlekette yeni iş sahaları açılmasına ya
rayacaktır. Bu mülâhazalara binaen 792 numaralı kanunun birinci maddesine eklenmek üzere bu 
kanun lâyihası hazırlanmıştır. 



îktısad encümeni mazbatası 

f. B. M. M. 
îktısad encümeni 
Esas No. 1/1036 
Karar No. 60 

7 .VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

792 sayılı petrol kanununun birinci maddesi
ne bir fıkra ilâvesi hakkında îktısad vekilliğin
ce hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 5 - V -
1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı ka-
rarlaştırılıb encümenimize havale buyurulan ka
nun lâyihası ve esbabı mucibesi îktısad vekili 
huzurile tedkik ve müzakere olundu. 

Esbabı mucibeye ve şifahen verilen izahata 
nazaran işbu kanun lâyihası esas itibarile kabul 
olundu. 

Birinci maddede daha ziyade vuzuh temini 
için maddenin tahrir şekli değiştirilerek tadil 
ve ikinci ve üçüncü maddeleri aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek katınıza sunulur. 
îktısad En. Reisi 

îzmir 
B. Köken 
Kâtib 
Niğde 

Di\ B. Ferid T alay 
Konya 

H. Dikmen 
îzmir 

Benal Anman 
Eskişehir 

Emin Sazak 

Dr. 

M. M. Na. 
Niğde 

B. Ferid Talay 

Afyon Gazi Aıuteb 
Berç Türker B. Kaleli 

Ankara Seyhan 
A. Ulus Esma Nayman 

Kocaeli > Gümüşane 
1. Dtblan Edil Tor 

Samsun 
Ali Tunah 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 200 
Esas No. 1/1036 

22-Vî-1938 

Yüksek Reisliğe 

792 sayılı petrol kanununun birinci maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkında olub Başvekâletin 9 ma
yıs 1938 tarih ve 6/1936 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası îktısad encümeni 
mazbatasile birlikte Encümenimize verilmiş ol
makla îktısad vekili hazır olduğu halde okundu 
ve konuşuldu: 

Maden tedkik ve arama enstitüsü tarafından 
yapılmakta olan petrol araştırmaları- neticesinde 
memleketin muhtelif mıntakalannda petrol istih
saline yaramayan bir takım asfalt cevherleri 
bulunduğu, halbuki alelûmum asfaltlar 792 sa
yılı kanun çerçevesine girmekte olub Jra kanu
nun vazeylediği kayid ve şartlar dairesinde 
bu nevi asfaltları,işletmek mümkün olmadığı 
ve bu sebeble memleketin çok muhtaç bulun
duğu asfalt ihtiyacı hariçten tedarik edilmek 

suretile hem memleket dışına paramızın çıkma
sını ve hem de döviz sıkıntısını mucib olduğu gö
rülerek bu millî servetten istifade etmek için 
terkibinde % 8 - 10 dan aşağı petrolü ihtiva 
eden veya bu mikdarda petrolü havi olub da en 
az yirmi sene kadar bir işletmeyi idare edeme
yecek derecede az olan cevherlerin taşocakları 
nizamnamesi hükümlerine tâbi olarak işletilme
sini temin maksadile sevkedildiği anlaşılan lâ
yiha esas itibarile encümenimizce de kabul edil
miştir. Ancak bu hükmün Hükümetin teklifin
de olduğu vecih üzere petrol kanununa konulması 
münasib görüldüğü gibi her hangi bir tered
düde mahal verilmemek için de kanun ibaresinin 
daha açık yazılması düşünülerek lâyihanın bi
rinci maddesi encümenimizce o şekilde değişti
rilmiştir. 

(S . Sayısı : 299 ) 



Mûstaeelen müzakere edilmek dileğile Um-umî 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunuldu. 

Rs. V. M. M. Kâ. 
İsparta Trabzon İstanbul 

Miikerrem Unsal R. Karadeniz F. öymen 
Çorum Kayseri Kırşehir 

E. S. Ahgöl F. Baysal M. Seyfeli 

Malatya 
M. öker 
Mardin 

R. Erten 
Ordu 

H. Yalman 
Trabzon 
Sırrı Day 

Malatya 
0. Taner 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

Sivas 
R. Çiner 
Yozgad 
8. îçöz 

Manisa 
T. Türkoğlu 

Muş 
Ş. Ataman 

Tokad 
S. Gerica 

( S; Sayısı: 299 ), 



BÜKtJIMİETİN TEKIiM 

7'9£ wjwmarah petrol kanununun birinci 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — 792 numaralı petrol kanunu

nun birinci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir: 

Mikdar veya evsaf bakımından petrol istih
saline müsaid olmadığı îktısad vekâletince tesbit 
edilen asfaltlar mezkûr vekâletçe idare edilmek 
üzere taşocakları nizamnamesi hükümlerine tâbi
dir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îktısad vekili memurdur. 

İv 
B*.*. 

C.Bayar 
Da. V. 
Ş.Kaya 
MtV. 

S. Artkan 
S.tİ£,V. 

Dr. H. Alataş 

5 
Ad,V. 

Ş. Saraçoğlu 
H*V. 

Dr. T. B. Ara» 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. î. V. 

Rana Tarhan 

- V -1938 
M.M.V. 
K.Özalp 
Mâ V. 

F. Ağralt 
îfc,V. 

Ş. Kesebir 
Zr.V. 

F. Kurdoğlu 

ÎKTISAD ENCÖMfiNtNÎN DEĞÎŞÎÎBÎŞÎ 
792 sayûı petrol kanununun birinci maddesine 

bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Mikdar veya evsaf bakmamdan 
petrol istihsaline müsaid olmadığı Iktısad vekâ
letince tesbit edilen asfaltlar; Maadin nizamna
mesinin bazı maddelerile taşocakları nizamna
mesinin tadiline dair olan 608 sayılı kanunun 
beşinci maddesi mucibince Iktısad vekâleti tara
fından idare edilen taşocakları kısmına idhal 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Iktısad vekili memrdur. 

(S. Sayisı: Ö9Ö); 



— 5 -
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Petrol kanununun birinci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Petrol hakkındaki 24 mart 
1926 tarih ve 792 sayılı kanunun birinci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Mikdar veya evsaf bakımından petrol istih
saline müsaid olmadığı Iktısad vekâletince tes-
bit edilen asfaltlar, tasocakları nizamnamesi hü
kümlerine tâbidir. Ancak bu nevi asfaltlar 
vilâyet hususî idarelerine aid olmayıb bunlarm 
işletilmesine müteallik muameleler Iktısad ve
kâletince ifa olunur. 

MADDE 2 — Aynen. 

MADDE 3 — Aynen. 

(S. Sayısı: 299); 





S. Sayısı: 3 0 0 
Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayı'ı kanuna ek 
kanun lâyihası ve Maarif, Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (l/l 104) 

T. G. 
Başvekâlet 8 - VI - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2450 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Siyasal Bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayılı kanuna ek olarak Maarif vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 6 - VI - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Lâyiha esbabı mucibesi 

Yüksek mekteblerin ilerlemesi ve hatta bu günkü vaziyeti muhafaza etmesi, bu müesseselere 
profesör yetiştirmek için tedbir almakla kabildir. Bu tedbirlerin bir kısmı şunlardır 

a) İlmî yolda çalışmağa kabiliyetli ve hazırlıklı olanları bu yüksek müesseselerin içinde yaşat
mak ve onlara tetebbu vasıtaları vermek suretile ilerisi için ilim adamları yetiştirmek, 

b) Tedrisata ve bilhassa pratik kurlara iştirak ettirerek hocalık için lâzım gelen alışkınlığı on
lara kazandırmak, 

Bu iki tedbirin de alınabilmesi doçent ve asistan istihdam etmekle kabildir. 
Üniversite teşkilâtı yapılmcıya kadar ilerisi için profesör temini işinin lâyikile düşünülme

miş olması bilhassa hukukî ve siyasî bilgiler veren müesseselerde profesörlüğün munzam bir iş gibi 
görülmesini icabettirmiştir. Halbuki hukukî, iktisadî ve içtimaî bilgiler veren müesseselerin iler
lemesi bütün vaktini yalnız dersine ve ilme hasretmiş profesörlerin vücudile mümkündür. Hayat
larını ilme hasretmiş bu profesörlerden Hükümet daireleri de istifade edebilir. Bu sayede mem
lekette iktisadî, malî ve hatta siyasî mevzuu opjektif olarak kayıtsız ve şartsız tedkika kabiliyetli 
ilim adamları bulunacaktır. 

îşte ileride inhilâl edecek profesörlere bir taraftan namzed yetiştirmek diğer taraftan da ted
risatta bilhassa pratik kurlarda ve okullara ecnebi dili ile kitab okutturmak hususunda kendi
lerinden. istif ade edilmek üzere Siyasal Bilgiler Okulu kadrosuna doçent ve asistan ilâvesi zarurî 
görülmüş ve 2777 numaralı kanuna ek olmak üzerebağlı kanun lâyihası bu maksadla teklif edilmiştir. 

Kadroya ilâve edilecek olan bu memuriyetlere aid tahsisatm bütçe tasarruflarile karşılanacağı 
arzoluntır, 



— 2 — 
Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 
Esas No. 1/1104 

Karar No. 15 

14 -VI - 1938 

Yüksek Eeisliğe 

Başvekâletin 8 haziran 1938 tarih ve 6/2450 
sayılı tezkeresile Siyasal bilgiler okulu hakkın
daki 2777 sayılı kanuna ek olarak gönderilen 
lâyiha ve mucib sebebleri Encümenimizde in
celendi : 

Yüksek kültür müesseselerimize profesör ve 
memlekete ilim adamı yetiştirmek üzere asistan 
ve doçent adedlerinin mümkün olabildiği kadar 
arttırılması faydalı olacağından Siyasal bilgiler 
okulu için teklif edilen üç doçent ile üç asista
nın ilâvesi muvafık görülmüş ve lâyiha aynen 

kabul edilmiştir. 
Müstacelen müzakeresi dileğile Yüksek Reis

liğe sunuldu. 

Maarif E. Reisi 
N. Afyon K. 

H. Çerçel 
Antalya 
T. örs 

Trabzon 
Halil Nihad 

M. M. 
Afyon K. 
H. Çerçel 
Diyarbakır 

Tevfik Bilge 
Urfa 

Refet tflgen 

Kâtib 
Trabzon 

Seniha Hızal 
Konya 

Şevket Dağ 
îzmir 

II. A. Yücel 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/1104 
Karar No. 59 

Yüksek Reisliğe 

17 - VI - 1938 

Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayılı 
kanuna ek olmak üzere Maarif vekilliğince hazırla-
nıb 6 - VI - 1938 tarihli icra Vekilleri Heyeti 
kararma tevfikan Başvekâletin 8 - VI - 1938 ta
rihli ve 6/2450 numaralı tezkeresile Yüksek Re
isliğe arzedilen kanun lâyihası- encümenimize tev
di buyuruldüğundan Maarif vekili hazır olduğu 
halde encümenimizde okundu ve görüşüldü. 

Verilen izahata ve yazılı mucib sebeblere na
zaran hukukî, iktisadî ve içtimaî bilgiler veren 
yüksek ilim müesseselerinin ilerileyebilmesi bü
tün vaktini dersine ve ilme hasretmiş profesör
lerin mevcudiyetile kabil olub bunu temin için 
güzide gençleri şimdiden tedris hayatına iştirak 
ettirerek bunların muallimlik ve profesörlük ka
biliyetlerini inkişaf ettirmek ve böylece atiyen 
yüksek mekteblerimizin kadrolarında açılacak 

boşluklar için elde namzedler bulundurmak mak
sadını teminen işbu lâyiha teklif edilmiş olub 
zikredilen sebebler varid ve encümenimizee dahi 
muvafık görüldüğünden lâyiha aynen kabul edil
miş ve müstacelen müzakere edilmek ve havalesi 
veçhile Bütçe encümenine tevdi buyurulmak te-
mennisile Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Maliye E. Reisi M. M. Na. Kâtib 
Bayazıd 

îhsan Tav 
. Diyarbakır 

H. öniz 
Malatya 

M. Nedim Zaoct 
Aydm 

Yozgad 
E. Draman 

içel Bursa 
E. înankur Dr. ü. Kahraman 

İstanbul izmir 
A. Bayındır Kâmil Dursun 

Gümüşane 
Adnan Menderes Ş. öndersev 

( S. Sayısı : 300 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B. M.,M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 199 
Esas No.' 1/1104 

22-VI-1938 

Yüksek Reisliğe 

Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayı
lı kanuna ek olarak hazırlanıb Başvekâletin 8-

VI -1938 tarih ve 6/2450 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Maarif ve Maliye 
encümenleri mazbatalarile birlikde Encümenimi
ze verilmiş olmakla Maarif vekili hazır olduğu 
hakle okundu ve konuşuldu. 

Yüksek tedrisatı salâhiyetle idare edecek pro
fesör ve ordinaryüs profesörleri yetiştirmek, ha
yatını ilme ve teteb.büe hasretmiş uzuvları ço
ğaltmakla mümkündür. Bunu temin için de 
fakültelerimizde, •hukpkî, siya^, malî ve ikti
sadî bilgiler veren yüksek mekteblerimizde pro
fesörler yanında asistanlıkla ilim hayatma baş
layarak doçentliğe ve profesörlüğe irtika edecek 
ilim adamlarını yetiştirmek zarurî görülmüş ve 
bu maksadla Siyasal bilgiler okulu kadrosuna 
üç asistanla üç doçentin ilâvesini temin için işbu 
kanun lâyihasının sevk edildiği anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde bu ihtiyacı kar

şılamak üzere . hazırlanan. kanun lâyihası .En
cümenimizde de yerinde görülerek esas itibarile 
kabul edilmiş yalnız şekle ve yazıya aid bir deği
şiklik yapılmak suretile yeniden hazırlanan ka
nun lâyihası müstacelen müzakere edilmek dile-
ğile Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Rs. V. M. M. Kâ. 
İsparta Trabzon istanbul 

Mükerrem Unsal B. Karadeniz F. Öymen 
Çorum Kayseri Kırşehir 

E. 8, Akgöl F. Baysal M. Seyfeli 
Malatya Malatya Manisa 
M. öker O. Taner T\ Türkoğlü 
Mardin Muş Muş 

R. Erten Ş, Çüoğlu Ş. Ataman 
Ordu Sivas Tokad 

.ET. Yalman B. Çiner 8. Genca 
Trabzon Yozgad 

Sırrt Bay 8. îçöz 

( S . Saytea : 300)' 



HÜ&ÜİMETÎN TEKLÎFÎ 

2777 numaralı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2777 sayılı kanunun (b) işa
retli çizelgesine aşağıdaki cetvel ilâve edilmiş
tir: 
D. Memuriyet Sayı Maaş 

6 Doçend 
10 Asistan 

MADDE 2 — Bu kanun 
muteberdir. 

70 
35 

neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Kültür 
ve Finans bakanlıkları memurdur. 

. 6 -VI-1938 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

Siyasal bilgiler okulu kanununa ek 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Sryasal bilgiler okulu hakkın
daki 10 haziran 1935 tarih ve 2777 sayılı kanuna 
bağlı (B) işaretli cetvele, bu kanuna bağlı cet
velde derece, unvan, aded ve maaşları yazılı 
memuriyetler eklenmiştir : 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

Bş. V. 
Ç. Bayar 
Da. V. 

Mf. V. 
S. Ankan 
S. 1. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. t V. 
Bana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Ma. V. 

F, Ağrah 
Ik. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

F. Kurdoalu 

ECTVEL 

D. Memuriyetin neyi 

6 Doçend 
10 Asistan 

Aded Maaş 

3 70 
3 35 

• • *m* 

(S. Sayısı : 300 )] 



S- Sayısı: 301 
Kefalet kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 

dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (l/l 101) 

T. €. 
BaşvMet S - Yi - im 

Kmarlmr müdürlüğü 
S o p : û / m 9 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gümrük muayene memurlarının kefaletten istisnası hakkmda Maliye vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 7 - Yi - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
6: Boyar 

Esbabı mucibe 

Hüdudlanmız dışmdan kara, deniz nakil vasıtalarile yurdumuza gelen yolcuların istasyon ve 
iskelelerde beklemeden şehire çıkabilmeleri maksadile gümrük muayeneleri tren ve vapurlarda 
iera edilmektedir Ancak yolcuların yanlarında getirdikleri eşya arasmda bazan gümrük resmine 
tâbi olanları da çıkmakta olub bunlar için tahakkuk ettirilen resimlere mnhasebei umumiye ka
nunumun 11 nci maddesi mcibince tahakkuku yapan muayene memurları tarafından el şürülememekte 
ve bu yüzden bu resimlerin tahsiline kadar alâkadar yolcuların istasyon ve iskelelerde bekle
mesine zaruret hâsıl olmaktadır. 

Hariçten gelen yolculara gümrük ve pasaport işlerinde azamî kolaylık gösterilmesi memleket 
için çok faideli olacağından bu hususlarda tedbir almması muktazi görülmüş ve bu meyanda yol
cu muayenelerinde bunların yanlarmda taşıdıkları eşyadan gümrük resmine tâbi olanlarının 
tahakkuk ettirilecek resimlerinin de nakil vasıtaları içinde muayene memurları tarafından tahsil 
ve istifası muvafık bulunmuştur. 

Nakil vasıtaları içinde bu resimleri tahsil edeceklerin 2489 numaralı kefalet kanunu hükümle
rine tevfikan kefalete tâbi tutulması icab etmektedir. Muayene ve kontrol muamelesi ise gece ve 
gündüz çalışmayı istilzam eden işlerden olmasından dolayı muayeneyi yapan memurlarm sık sık de
ğiştirilmesi lâzım gelmekte ve bu sebeble bütün muayene memurları sırası gelince kontrol yap-
maHâ mükellef tutulmaktadır. 

Muayene vazifelerinden dolayı kefalete tâbi bulunmayan bütün bu memurlarm yukarıda sözü geçen 
ve mikdarları pek cüzi olan resimleri tahsil ettiklerinden dolayı kefalete tâbi tutulmaları, muayene 
işinin nakil vasıtalarında yapılmasmı güçleştireceğinden bu memurlarm yalnız bu nevi tahsilatı 
yapmalarından dolayı kefalletten istisna edilmeleri muvafık bulunmuş ve bu maksadı temin için 
bağlı kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 



Maliye encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Maliye encümeni 15 -VI -1936 
Esas No. 1/1101 
Karar No. 58 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük muayene memurlarının kefaletten 
istisnası hakkında Maliye vekâletince hazırlamb 
icra Vekilleri Heyetinin 7 - VI -1938 tarihli ka
rarma tevfikan Başvekâletin 8-VI-1938 tarih
li ve 6/2459 numaralı tezkeresile Yüksek Reisli
ğe arzedilen kanun lâyihası ve mucib sebebleri 
encümenimize tevdi buyurulmakla Maliye ve 
Günjrük ve inhisarlar vekâletleri mümessilleri 
hazır oldukları halde okundu ve müzakere 
edildi: 

Yazılı esbabı mucibeye nazaran ecnebi mem
leketlerden şimendifer veya vapurla memleke
timize gelenlerle sergi ve panayırlara ve hudu
da civar pazar yerlerine gelenlerin beraberle
rinde getirdikleri gümrüğe tâbi eşyanın gümrük 
resimlerini almak hususunda şimdiye kadar ca
ri usulün, Hükümetçe ötedenberi seyyahlara 
ve sergi ve panayırlarımıza iştirak etmek is
teyenlere karşı tatbik edilmekte olan kolay
lıkların tesirini azaltmakta olduğundan bu gibi 
eşhas nezdindeki bulunacak gümrüğe tâbi eş
yadan alınacak gümrük resminin badema ko
layca alınmasını temin için gümrük muayene 
memurlarına işbu ahvalde gümrük resmini isti
fa salâhiyetinin dahi verilmesi teemmül edil
diği, ve şu kadar ki Devlet parasına veya ayni
yatına vazıyed edenlerin mükeffel olmaları ke-

Gümrük muayene memurlarının kefaletten 
istisnası hakkmda olub Başvekâletin 8 haziran 
1938 tarih ve 6/2459 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Maliye encü
meni mazbatasile birlikte Encümenimize veril-

falet kanununun hükümleri iktizasından oldu
ğu için bu muayene memurlarının dahi kefale
te raptedilmeleri halinde böyle istisnaî ve mun
zam bir vazifeden dolayı işbu vazifeyi nöbetle 
yapacak olan müteaddid muayene memurlarını 
mükellefiyetlere tâbi tutmak gibi bir netice hâ
sıl olacağı ve bu ise doğru görülemediğinden 
kanuna işbu muayene memurlarına aid istisnaî 
bir hükmün konması istendiği anlaşılmakta 
olub zikredilen sebebler encümenimizce dahi va-
rid ve şayanı kabul görüldüğünden lâyiha esas 
itibarile kabul edilmiş ve ancak teklif edilen 
ek yerine maddenin tadilen yeniden yazılması 
müreccah görüldüğünden birinci madde yeni
den yazılmış ve diğer maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Maliye E. Reisi M. M. N. Kâtib 

Bayazıd Yozgad Yozgad 
İhsan Tuv Emin Draman 
Malatya Bursa Manisa 

M. Nedim Zabcı Dr. G. Kahraman Tahir Hitit 
Diyarbakır Aydın İstanbul 
H. öniz A. Menderes Y. Yazıcı 

istanbul 
A. Bayındır 

miş olmakla Gümrük ve inhisarlar vekili hazır 
olduğu halde okundu ve konuşuldu : 

Yurd dışından memleketimize gelen yolcula
rın iskele ve istasyonlarda beklememeleri için 
beraberlerinde getirdikleri eşyaların muayene-

Bütçe encümeni mazbatası 
T. BM. M. 

Bütçe encümeni 22 -Yi -1938 
Mazbata No. 201 

Esas No. 1/1101 
Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 301) 



leri tren ve vapurlarda yapılmakta olub bazan 
bıı eşya arasında gümrük resmine tâbi eşyanm 
da bulunduğu görüldüğünden bunların gümrük 
resimlerinin alınabilmesi sahihlerinin gümrük ida
resinde bazzarur beklemelerini mucib olmaktadır. 

Bu mahzuru da ortadan kaldırmak için bu 
kabîl eşyanın gümrük resimlerinin muayeneyi 
yapan muayene memurları tarafından tahak
kuk ve ayni zamanda tahsilile mümkün görül
müş ve bu suretle vazifeleri arasına tahsilat işi 
de konulacak olan muayene memurlarının 2489 
sayılı kefalet, kanunu hükümlerine tâbi tutulma-
malan lüzumlu görülerek lâyiha bu maksadı te
min için sevkedilmiştir. 

Memlekete gelecek ecnebilere kolaylık göster
menin temin edeceği menfaatleri izaha lüzum olma
dığından muayene memurlarına , bu kabîl güm
rük resimleri tahsil vazifesinin yerilmesi ve 
bunların kefalet kanunu hükümlerine tâbi tutul-
mamalan Encümenimizce de yerinde görülerek 

lâyiha Maliye encümeninin tadili dairesinde yal
nız başlığında bir değişiklik yapılmak suretile 
aynen kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umu
mî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunuldu. 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Çorum 

E. Sabri Akg'öl 
Kırşehir 

M. Seyfeli 
Manisa 

T. Türkoglu 
Muş 

Ş. Ataman 
Tokad 

8. Genca 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Gazi Anteb 

A. H. Ayerdem 
Malatya 

M. öker 
Mardin 
R. Erten 

Ordu 
E. Yalman 

Trabzon 
Svrrt Bay 

Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 
Kayseri 

F. Baysal 
Malatya 
0. Taner 

Muş 
Çüoğlu 
Srvas 

Remzi Çiner 
Yozgad 
8. tçöz 

( S. Sayısı : 301) 



HÜICÜIMIETİN TEKÎıÎFf 

2489 numaralı kanunun 3 ncü maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — 2489 sayılı kanunun 3 ncü 

maddesine « Mütemedler » kelimesinden sonra 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

. . . . . . . yolcu veya seyyahlar tarafından be
raberlerinde getirilenlerle sergilere ve pazarlara 
teşhir için getirilib satılan gümrük resmine tâbi 
eşyanın tahakkuk ettirilecek resimlerini tahsil 
ile mükellef kılman muayene memurları kefalet 
usulüne tâbi tutulmazlar ». 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini tatbi-
ka Ücra Vekilleri Heyeti memurdur. 

7 - VI - 1938 
Bş. V. Ad. V. M.M. V. 

C. Bayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

F. Ağralı 
Mf, V. Na. V. Ik. V. 

S. Anhan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. î. M,. V. G. t V. Zr. V. 

Dr, E, Alataş Bana Tarhan F, Kurdoğlu 

4 — 
MAjLÎYE EMCÜMEMNfctf DEĞİŞTÎBÎŞt 

2489 numaralı kefalet kanununun 
üçüncü maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun lâ/y%hasx 
MADDE 1 — 2489 numaralı kefalet kanu

nunun üçüncü maddesi aşağıda yazıldığı üaere 
değiştirilmiştir : 

Üçüncü madde — Bu kanuna tâbi daire re 
müesseselerin para ve menkul krymetlere ve ay
niyata filen el sürmeyen muhasibimle muhase
be* umumiye kanununun 83 ncü maddesinde 
yazılı mütemedler, ve yolcu ve seyyahların be
raberlerinde getirdikleri gümrük resmine tâbi 
eşya ile sergilere ve panayır ve pazarlara teşhir 
işin getirilib satılan gümrük resmine tâbi eşya
nın tahakkuk ettirilecek resimlerini tahsil ile 
mükellef kılman muayene memurları kefalet 
usulüne tâbi tutulmazlar. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

(S. Sayısı : 301) 



- 6 
fcÜTÇE ENOÜMENİNÎN DEGÎŞTlRÎŞÎ 

Kefalet kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maliye encümeninin 1 nci mad
desi aynen 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

»m<t 

( S. kayısı : İÖİ ) 





S. Sayısı: 302 
Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 216 numarasında 
değişiklik yapılmasına dairfkanun lâyihası ve İktısad, Güm

rük ve inhisarlar, NteKye ve Bütçe encümenleri 
mazfaatatan(İftD#7) 

Başvektiltö $0 - Y - 1938 
Kararlar MüdürlÜği* 

• S&yu e/2243 
Büyük Millet MeeUsi Yüksek Reisliğine 

1489 88&ûh Gümrük tarife»; kanununa bağlı tarifenini 216 numarasında değişiklik yapılması hak
kında Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan.ve lora Vekilleri.Heyetince 23 - V - 1938 ta
rihinde: Yüksek Meclisê  arar kararlaşferdan kanun lâypıa^; esbabı mucibesile birUkte sunulmuştur. 

Başvekil 
C, Bayar 

1499 sayılı gümrük; tarifesi kanununa bağlı tarifenin 216- numarasında değişiklik yapılmasına 
dair kânunun mucib sebeblerlâyihası 

1499 sayılı gümrük tarifesi kanununa bağlı idhalât umumî tarifesinin, 216 ncı numarasına giren 
köpürür şarabların (şampanya ve emsali) (kanuni saf sıklet) üzerinden resme tâbi tutulduğundan 
iç zarflarile beraber 100 kilosundan 500 lira gümrük resmi alınmaktadır. 

1920 gram ağırlığında bulunan bir şişe şampanya ve benzeri köpürür şarablar içindeki içki 
mikdarı 800 ve iç zarfı olan şişesinin ağırlığı 1120 gramdır. 

Bu ağırlıkta bir şişe şampanya ve emsali köpürür şarablardan alınan gümrük resmi 1055 ve in
hisar resmi 200 kuruş tutmaktadır. Bu suretle hariçten 215 kuruşa satm alınan bir şişe şampan
ya ve «msali köpürür şarabları diğer masrafların da ilâvesinden sonra İnhisar idaresi 17 liraya sa
tabilmektedir. 

Alkolü az olan ve ayni zamanda hastalar için doktorlarca tavsiye edilen bu içki bu fiat üzerin
den geliri yüksek kimseler tarafından bile fazla mikdarda kullanılamamaktadır. 

1934 yjlı içinde memlekete, hiç şampanya ve emsali köpürür şarablar girmemiştir. 
1935 yjknda yalnız iki şişe sokulmuştur. 1936 da ise hiç girmemiş 1937 de İnhisarlar idaresince 

yalnız 985 şişe getirilmiştir. Bunların da fiat yüksekliği sebebile satışı, mümkün olamamaktadır. 
Şampanya ve emsali köpürür şarabların gümrük resmi indirilerek maliyet.bedeli düşürülürse, 

satişm artması ve binnetice gümrük resminden yapılacak tenzilâtın telâfi edilmesi mümkün gö-
rüinıekte ve alkol nisbeti az olan ve henüz memleketimizde imal edilemeyen bu içkinin yurda 
daha çok mikdarda girmesinde mahzur görülmemektedir. Bu maksad ile şampanya ve benzeri ' 
köpürür şarabnr şişesinden alman gümrükResminin belediye hissesile birlikte bir liraya indiril
mesini teminen kanunî saf 'sıklet üzerinden 100 kilosunun resmi 48 lira olarak tesbit olunmuştur. 

Elma şarabı (cidre), armad şarabı ($pire) ve şaire meyva şarablarmın köpürür şarablar sını
fından içkiler olmadfğfnı belli etmek için bir (ihtar) konulmasına lüzum görülerek lâyiha buna 
göre hazırlanmıştır. 



— 2 — 
îktısad encümeni mazbatası 

T. 2*. M. M. 
ÎJctisad mçûmeni 
^Esas^ İ/iÖfr 

Karat N& 66 ; 

«8 10 r VI -1938 

Yüksek Reisliğe 

1499 sayılı gümrük tarifesi kanununa bağlı 
tarifenin 216 numarasında değişiklik yapılması 
hakkında Gümrük ve inhisarlar vekilliğince ha
zırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 23-V-1938 
tarihinde Yüksek Meclise sunulmasma karar ve
rilen jsa&un lâyihası Encümenimize havale edil
mekle Gümrük umum müdürü hazır olduğu hal
de tedkik ve müzakere olundu : 

Verilen izahattan ve lâyihanın mucib sebeb-
lerinden anlaşıldığına göre şampanya namı al
tında piyasada satılan alkolü az köpüklü şarap
l a r gümrük resminin' yüksekliği yüzünden çok 
pahalıya mâl olmakta ve bu yüzden memlekete 
getirilememektedir. 

Bu nevî şaraplar içki olarak kullanıldığı gi
bi doktorlar tarafmdan hastalara da tavsiye 
edilmekte olduğundan Hükümetçe bu gün alın
makta olan gümrük resminin indirilmesi muvafık 
görülmüş ve işbu lâyiha Yüksek Meclise sunul
muştur. Bu nevi şarapların memlekette yapılma
dığına göre hariçten idhalini Encümenimiz 
iktisadî cebhederi mahzurlu görmediği gibi esasen 

tenzili istenen resim ile beraber yine bir litre 
şarabm satış bedelinin 8 - 9 liradan aşağı ola
mayacağına göre yerli şaraplara rakib olamaya
cağını ve diğer taraftan hastalar için bir ilâç 
olarak tavsiye edilmesinin sıhhî fajdelerini goz 
önüne alarak lâyihanın aynen kabulünü, şu ka
dar ki, gümrük resmi tenzil edilirken, inhisar 
resminin de asgarî bir had dahilinde alınması
nın Hükümetten istenmesini müvaiık bulmuştur. 

Havalesi mucibince Gümrük ve inihsarlar en
cümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. ' f f 

M M . 
/. Sabuncu 
Gazi Anteb 

B. Kaleli 
Ankara 

A. Ulus 
Kocaeli 

î. Diblan 
Çanakkale 
M. Bengisu 

îktısad E. Reisi 
R. Köken 
Afyon K. 

Berç Türker 
Konya 

Kâzım Okay 
Edirne -

Mecdi Boysan 
Samsun 

Ali Tunalı 

Kât3) f 

Dr.R. FeridTalay 
Konya 

H. Dikmen 
Eskişehir 

Emin Sazak 
Gümüşane 
EâÂib Tor 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

TiB.M.M. 
G. ve î. Encümeni 
Esas No. 1/1067 
KararNo.17 

10-VI -1938 

Yüksek 'Reisliğe 

1499 sayılı Gümrük tarifesi kanununa, bağlı 
tarifenin j216 numarasında değişiklik yapılması 
hakkmdalHükûmetçe tanzim edilen ye Başvekâ-r 
letin 30 mayıs 1938 tarih ve 2/2243 numaralı 
tezkereşile Yüksek Meclise verilen kanun lâyi
hası Encü|menimıze havale edilmekle Gümrük 
umum müdürü haznr bulunduğu halde müzake
re edildi. ..'.., 

Encümenimiz tarife noktai nazarından işi 
tedkik ederek muyafı£ görmüş ve lâyiha aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince. Maliye encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Gümrük ve î. E, Reisi M. M. , Kâtib 
Çorum İstanbul Balıkesir 

t. Eker V Ş.Uraz S.Gökçül 
Amasya Aydın Konya 

N. Aktın , İV. fiöktepe Bediz Mor ova 
Mardin Muğla Kütahya 

Ö<Dinç A; Satana 
Trabzon Sinob 

Dr. H. Ancan 
Yozgad 

D. Eyiboğlu H. Oruçoğlu JEJkrem Pekel 
( S. Sayısı : 302 ) 



Maliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/İ067" 
Karar No. 56 

U-Yi -1938 

Yüksek Reisliğe 

1499 sayılı gümrük «tarifesi kanununa bağlı 
tarifenin^ 216 numarasına aid gümrük resimle
rinde değişiklik icrasma dair Gümrük ve inihi
sarlar vekâletince hâzirlanib icra Vekilleri He
yetinin 23 - V - 1938 tarihli kararına tevfikan 
Başvekâletin 30 - V - 1938 tarih ve 6/2243 nu
maralı tezkeresile Yüksek Beisliğe arzedilen lâ
yiha ye esbabı mucibesi, Gümrük ve inhisarlar 
ve Iktısad encümenlerinin bu husustaki mazba-
talarile birlikte encümenimize tevdi edilmekle 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti mümessili hazır 
olduğu halde encümenimizde okundu ve (müzake
re edildi:., 

Lâyihanın tedkikınden ve verilen izahattan 
anlaşıldığı üzere gümrük tarifesinin 216 numa
rasında (köpürür çaraplar) diye yazılı olan şam
panya ve benzerleri üzüm usaresi mamulâtmrn 
kanunî saf sıklet üzerinden halen tâbi olduğu be
her 100 kiloda 500 lira gümrük resmi, hasebile 
elyevm 800 gramlık şampanyayı muhtevi beher 
şişesinin gümrük resmi, 1055 kuruş tutmakta ve 
buna ilâveten inhisar resmi olarak dahi 200 ku
ruş alınmakta olduğundan buna diğer masraf
ların ilâvesinden sonra inhisar idaresince ancak 

17 liraya satılmam mümkün olabilmektedir, işbu 
fiat yüksekliği yüzıinden memlekette pek az is
tihlâk edilen alkolü az olanjre aynı zamanda 
hastalar için dahi, doktorlarca taysiye edilen ve 
henüz memleketimizde imal edi|miyen bu mad
denin maliyet bedelini azaltarak istimal ve iŝ -
tihlâMni mümkün kılmak üzere işbu teklifin ya
pıldığı anlaşılmış olub gümrük resminin indiril
mesinden tevellüd edecek noksanlığın dahi istih
lâkin artmasile telâfi olunacağı ümid edildiğinden 
encümenimiz gerek bu sebeblere ve gerek Iktısad 
encümeni mazbatasında beyan edilen mütaleala-
ra binaen lâyihanın kabulüne karar vermiş m 
ancak kanun tekniğine uygun olmak üzere mad^ 
deler'yeniden yazdmıştır. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine verilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Reisi M. M. Na. Kâtib 

Bayazıd Yozgad 
îhsan Tav Emin Draman 

Istanbu Malatya Bursa 
Y. Yazıcı M. Nedim Zabcı Dr. G. Kahraman 
Manisa izmir Diyarbakır 

Takir Hitit Kâmü Vursun Huriye öniz 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 202 
Esas No. 1/1067 

22-VI-1938 

Yüksek Reisliğe 

1499 sayılı gümrük tarifesi kanununa bağlı 
tarifenin 216 numarasında değişiklik yapılması 
hakkında olub Başvekâletin 30 mayıs 1938 tarih 
ve 6/2343 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise su
nulan kanun lâyihası Iktısad, Gümrük ve inhi
sarlar ve Maliye encümenleri mazbatalarile bir-
likde Encümenimize verilmiş olmakla Gümrük 

ve inhisarlar vekili hazır olduğu halde okundu ve 
konuşuldu: 

1499 sayrlı gümrük tarifesi kanununa tevfikan 
köpürür şarapların yani şampanya ve emsalinin 
beher yüz kilosundan beş yüz lira gümrük resmi 
alınmakta ve bu suretle bir şişe şampanyay 
1055 kuruş gümrük resmi isabet etmekte- ve ••• 

(S . Sayısı; 302) 
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rica 200 kuruş inhisar resmi ile berab^biı? şişe* 
şampanyanın inhisar idaresince ancak 17 liraya 
satılabilmesi mümkün bulunmaktadır. Şampan
yaya beşfczer köpüMr şaraplar memleketimizde de 
yapılmakta ise de bunların esas şampanyaya ben
zememeleri rağbeti temin edememiştir. 

Şampanya bir zevk vasıtası olmakla beraber 
bir takım hastalıkların tedavisinde dahi kullanıl
dığı ve jfrat"'fazlalığından dolayı hemen sarfiyat 
yapilanıadığr ğoz oıiuhe alınarak bunların satışı
nı temin içirir güriırükT resimlerinin yüz kiloda 48 
liraya tenzili've bu stiretle sarfiyatının 'arttırıl-' 
ması dî^üriülmüş ve' işbu lâyiha bu maksadla 
sevkedilihiştır. 

Yapjlan bu tenzilât ile bir şişe' şampanyanın 
altı.buçuk liraya satılabileceği idhalâtın da-klring 
esaslariİ© yapılacağı Hükümetçe izah edilmiş ve 
bu suj3e$e şampanya, sarfiyatı kısmen artarak 
hem memleket mallarının mübadelesine yardım 
olacağı ve hem de îrihisar idaresince ajınâcak va
ridat dahi kısmen ziyadeleşeceiğî gibi sıhhî, sebeb-

vlerle ihtiyacı olanlar da bunu daha kolayca teda
rik edebileceklerinden gümrük resminin tenziline 
aid olan bu lâyiha Maliye encümeninin tadili dai
resinde aynen kabul edilmiştik. 

Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umumî 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunuldu. 

Rs,;y. 
İsparta 

Mmkerr&m JÜ-nşal 
Çorum 

E,Ş.Akgöl 
Kırşehir 
M SeyfeM 

• Manisa 
T. Türkoğlu 

Müş 
Ş. ÇilöğU 
Tbkad 

8. Oenca 

M. M. 
Trabzon 

B. Karadeniz 
Gazi Anteb 

A. ff. Ayerdem 
Malatya 
M.ÖUer 
Mardin 
R. Erten 

Ordu 
H. Yalman 
Trabzon 
3vrr% l>vy 

Eâ. 
istanbul 
F. öymen 

Kayseri 
F: Bayşai 
Malatya; 
0. Taner 

Muş 
Ş. Ataman 

Sivas 
B: Çiner 
Yözgad 
B.îçfo 

(,S. Sayısı : 302 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1499 sayılı Gümrük tarifesi kanununa 
bağlı tarifenin 216 numarasında değişik

lik yapılmasına dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1499'sayüı ve 1 - VI -1929 ta

rihli Gümrük tarifesi kanununa bağlı idhalât 
umumî tarifesinin 216 numarası aşağıda yazıl
dığı gibi değiştirilmiştir: 

216 - Köpürür şarablar (üzümlerin taze 
üzümlerin veya taze üzüm usaresinin tahammu-
rundan hâsıl olan şampanya ve benzerleri) «İç 
kablarmm sikleti dahildir ». 

Resim haddi 
100 kilosundan 

Lira 

48 
ihtar : Elma şarabı (Cidre), Armud şarabı 

(Poire) ve saire meyve şarablan 215 numaraya 
dahildir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

23 - V -1938 
Bş.V. 

C. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf.V. 

8. Ankan 
S.Î.-M. V. 

Dr. H Alataş 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

Gt. t V. 
R Tarhan 

M. M. V. 

Ma. V. 
F. AğraU 

lk.V. 
<Şf. Keseoir 

Zr. V. 
F. Kurdoğlu 

MALÎYE ENCÜMENİNİN DE&tŞTİRİŞİ 

1499 sayılı Gümrük tarifesi kanununa 
bağlı tarifenin 216 numarasında değişik
lik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1499 sayılı ve 1 - VI -1929 ta-
rihli Gümrük tarifesi kanununa bağlı idhalât 
umumî tarifesinin 216 numarası aşağıda yazıl
dığı gibi değiştirilmiştir: 

216 - Köpürür şarablar (münhasıran taze 
üzümlerin veya taze üzüm usaresinin tahammu-
rundan hâsıl olan şampanya ve benzerleri) 

K. S. 100 kilosundan 48 lira 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 215 nci mad
desine aşağıdaki ihtar eklenmiştir: 

ihtar: (elma şarabı «Cidre», armud şarabı 
« Poire » ve saire meyve şarablan bu numaraya 
dahildi). 

MADDE 3 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen. 

MADDE 4 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı : 302 ) 





S. Sayısı:305 
Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve sergilerin vergi 
ve resimlerden muafiyetine dair olan kanunun 3 üncü 
maddesile 2442 sayılı kanuna eklenen (J) fıkrasının değiş
tirilmesine dair olan kanun lâyihası ve İktisad, Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/1029) 

, 7 -V -1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine . 

Türkiyede açılacak Beynelmilel panayır ve sergilerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair 
plan 2761 numaralı kanunun 3 neü maddesile 2442 sayılı kanuna eklenen (J) fıkrasının tadili hak
kında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 28 - IV - 1938 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C, Bayar 

Esbabı mucibe 

Memleketimizde beynelmilel panayır ve sergilerin açılmasını teşvik ve alâkadarları bunlara 
iştirak etmeğe tergib eylemek maksadile 2761 numaralı ve 3 - VI -1935 tarihli kanunla bu panayır 
ve sergilerde mal teşhir eden ve satanlarla buralarda eğlence ve istirahat mahalleri işletenlere 
bazı vergi ve resim muafiyetleri verilmişti. Mezkûr kanundaki hükümlerin panayır ve sergiler dahi
lindeki faaliyetleri tamamen sahai şümulüne alamaması dolayısile, tatbikatta teşvik maksadının 
tamamen istihsal edilemediği anlaşılmış ve kanun hükümlerinin tekrar gözden geçirilerek takib edi
len maksada göre tavzih ve tevsii zarurî görülerek kazanç vergisile damga resmi hakkında, bu vergile
re aid tadil lâyihalarına hüküm konulmuştur. 

Elektrik istihlâk vergisinden muafiyeti tazammun etmek üzere 2761 numaralı kanunun 3 neü 
maddesile 2442 numaralı elektrik istihlâk vergisi kanununun birinci maddesine eklenen (J) fıkrasile 
panayır ve sergilerin methal ve cebhesinde ve malteşhir eden pavyonlarda tenvirat için sarfolunan 
elektrik istihlâk vergisinden muaf tutulmuştur. Panayir ve sergilerde sarfolunan elektrikler yal
nız tenviratta kullanılmayıb ayni zamanda pavyonlarda küçük mikyasta imalâtta veya soğutucu, 
çevirici kuvvet olarak veya reklâm ve müzik servislerinde ve panayir dahilindeki eğlence ve istirahat 
yerlerinde de kullanılmakta olduğu ve takib edilen maksada göre bu işlerdeki sarfiyatın dahi resim
den muafiyeti zarurî bulunduğu anlaşıldığından mezkûr (J) fıkrası ona göre tadil edilmiş ve pana
yır ve sergilerin açılması için yapılacak hazırlık devresile sökülüb bozulması için geçecek zaman 
zarfmda da elektrik kullanılacağı ve panayırın devamı sırasında resimden muafiyet verildiği halde 
bunun zarurî bir neticesi olan mezkûr hazırlık ve bozulma devrelerinde kullanılacak elektriklemen 
vergi almması muvafık olamayacağmdan mııafryetin panayır ve serginin açılmasından on beş g&n 
gvvelind^rı ba^TOfa kap'a^nıaamttı on beş gün sonraya kadar dwe*m edeceği hükme ba^lanmıgtır. 

T. C. 
Başvekalet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/İ923 
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îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Îktısad encümeni 
Esas No. î/1029 
Karar No. 46 

21-V - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve 
sergilerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair 
olan 2761 numaralı kanunun 3 rieü maddesile 
2442 sayılı kanuna eklenen (J) fıkrasının tadili 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince 28 - IV -1938 tarihinde Yük
sek Meclise sunulmasına karar verilen kanun lâ
yihası Encümenimize havale edilmekle Varidat 
umum müdürü hazır olduğu halde tedkik ve mü
zakere olundu : 

Lâyihanın mucib sebeblerinde de izah edildi
ği veçhile memleketimizde beynelmilel panayır 
ve sergilerin açılmasını teşvik etmek maksadile 
bu panayır ve sergilerde mal teşhir eden ve sa
tanlar ile buralarda eğlence ve istirahat mahal
leri işletenlere bazı vergi ve resim muafiyeti 
bahşedilmişti. 

Bu cümleden olarak panayır ve sergilerin 
methal ve ccbhesinde ve mal teşhir eden pavyon
larda tenvirat için sarfolunan elektrik istih
lâk vergisinden muaf tutulmuştur. Halbuki 
buralarda sarfolunan elektrik yalnız tenviratta 
kullanrlmayıb küçük mikyasta imalât için mu
harrik kuvvet olarak da kullanıldığı ve bütün 
panayırlarda olduğu gibi bazı eğlence kısımla
rında da tenvirat haricinde elektrik sarfını icab 

ettiren vaziyetler bulunduğu anlaşıldığından pa
nayır dahiline münhasır kalmak üzere sarfedile-

cek elektriğin istihlâk resminden tamamile mua
fiyeti Hükümetçe lüzumlu ve faideli görülmüş 
ve bu maksadla işbu lâyiha Kamutaya sunul
muştur. 

Keyfiyeti tedkik eden Encümenimiz lâyiha
nın mucib sebeblerîni yerinde bulmuş ve panayır 
ve sergilerin memleketin iktisadî hareketleri üze
rinde yaptığı müsbet tesirleri göz önüne alarak 
lâyiha maddelerinin aynen kabulünü muvafık 
bulmuştur. 

Havalesi mucibince Maliye ve Bütçe encü
menlerine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

îktısad E. Reisi Na. , M. M. Kâtib 
Giresun 

/. Sahuncu 
Afyon K. 

3erç Türher 
Gazi Anteb 

R. Güreş 
Ankara 
A. Ulus 

Giresun Niğde 
Dr. R. Ferid Talay 

Edirne Konya 
Mecdi Boysan H. Dikmen 

Gazi Anteb Samsun 
B. Kaleli Âli Tunalı 
Aydın Maraş 

N. Topcoğlu K. Kusun 
Gümüşane 
Edİb Tor 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/1029 
Karar No. 52 

Maliye encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

13 - VI - 1938 

Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve 
sergilerin vergi ve resimlerden muafiyeti hak
kındaki 1761 numaralı kanunun 3 nçü madde
sile 2442 numaralı kanuna eklenmiş olan (J) 

tarafından hazırlanan ve 28 - IV - 1938 tarihli 
îcra Vekilleri Heyeti kararına tevfikan Baş
vekâletin 7 mayıs 1938 tarih ve 6/1932 
numaralı tezkeresile Yüksek Reisliğe ar-

fıkrasmm tadiline dair olub* Maliye -vekâleti «edilen kanun lâyihası ve. esbabı mucibesi lktı-

( S. Sayısı : 305 ) 



sad encümeninin bu husustaki mazbatasile bir
likte Encümenimize tevdi buyurulmuş olduğun
dan Maliye Varidat umum müdürü hazır oidu-
ğu halde encümenimizde okundu ve müzakere 
edildi : 

Gerek Hükümetin yazılı mucib sebeblerinde 
ve gerek îktısad encümeninin mazbatasında izah 
ve tebarüz ettirildiği üzere 2761 numaralı ka
nunun 3 ncü maddesile mezkûr 2442 numaralı 
kanuna eklenmiş olan (J) fıkrası; memleketi
mizde açılacak beynelmilel panayır ve sergileri 
teşvik maksadile tedvin edildiği halde mezkûr 
(J) fıkrasının temin ettiği elektrik istihlâk res
mi muafiyetinden sergilerde küçük mikyasda 
imalât için muharrik kuvvet olarak kullanılan 
ve kezalik eğlence kısımlarında tenvirat harici 
işler için sarf edilen elektrik hariç kaldığı ve 
bundan başka panayır ve sergilerin açılmasına 
takaddüm eden günlerle hitamını takib eden 

günler zarfında gerek reklâm için ve gerek sair 

lüzumlu işler için kullanılması elzem bulunan 
elektriğin dahi işbu muafiyetten müstefid ol
madığı anlaşılmakla muafiyetin bunlara dahi 
şümulünü temin için mezkûr (J) fıkrasmm ta
dili istenmekte olub beyan edilen sebebler en-
cümenimizce dahi varid görüldüğünden Hükü
metin teklifi; birinci maddeye bir kelime ilâ-
vesile ve ikinci maddeye (neşrinden itibaren) 
denilmekle tadilen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine verilmek 
üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Maliye E. Reisi 
Bayazıd 

İhsan Tav 
Malatya 

M. Nedim Zdbcı 
istanbul 

M. M. Na. Kâ. 
Yozgad Yozgad 

Emin Draman 
Bursa 

Dr. G Kahraman 
Mardin ^ Tekirdağ 

A> Bayındır O- Dinçer Fayik öztrak 
izmir Diyarbakır Manisa 

Kâmil Dursun Huriye öniz Tahir Hitit 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 203 
Esas No. 1/1029 

22 -VI-1938 

Yüksek Reisliğe 

Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve 
sergilerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair 
olan 2761 sayılı kanunun 3 ncü maddesile 2442 sa
yılı kanuna eklenen «Jx fıkrasının tadili hakkında 
olub Başvekâletin 7 mayıs 1938 tarih ve 6/1923 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası îktısad ve Maliye encümenleri maz-
batalarile birlikle Encümenimize verilmiş olmak
la îktısad vekili hazır olduğu halde okundu ve ko
nuşuldu : 

Beynelmilel panayır ve sergilerin taammümü-
nü temin için iştirak edeceklere muhtelif kanun
larla bir çok kolaylıklar gösterilmekte ve bu mü
lâhaza ile bazı vergi ve resimlerde tenziller yapan 
lâyihalar ahiren Yüksek Meclisçe kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu panayır ve sergilerin methal ve cephe ten
viratında ve mal teşhir edilen paviyonlarda sar-
fedilen elektrikten istihlâk resmi alınmaması 2442 

sayılı kanunun birinci maddesine 2761 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesile eklenen «J» fıkrası ile 
temin edilmiş ise de buralardaki eğlence ve oyun 
yerleri tenviratında veya muharrik kuvvet ola
rak kullanılan elektriğin de bu resimden istis
nası hakkında bir hüküm vazedilmemiş bulun
maktadır. Bu yerlerde daha çok ucuzluk temin 
etmek ve daha çok rağbeti celbedebilmek için 
«J» fıkrasına bu eğlence yerlerile muharrik kuv
vetin de ilâvesi Ve bu muafiyetin panayırın açı
lışından on beş gün evvel başlaması ve kapanma
sından on beş gün sonraya kadar devam etmesi 
hazırlık ve dağılma zamanlarını da şümulüne al
ması noktasından lüzumlu görülmüş ve bu mak-
sadlan temin için işbu lâyihanın sevkedildiği an
laşılmıştır. 

Lâyihayı Maliye encümeninin tadili dairesinde 
aynen kabul eden Encümenimiz başlığında yazıya 
aid bir değişiklikle ve müstacelen müzakere edil-

( S. Sayısı : 305 ). 



mek disğile Umumî Heyotin tasvibine konulmak 
üzere Hüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Rs. V. 
ispatta 

Mükerrem<Ün$al 
Çorum 

E. S. Mgöl 
Kırş^lıir-

M. Seyfeli 

M M . 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Gazi Anteb 

A. H. Ay erdem 
Malatya 

M. Ölçer 

Kâ. 
İstanbul 
F. öymen 

Kayseri 
F. Baysal 
Malatya 

0, Taner 

Manisa 
T. Türkoğlu 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

Sivas 
R. Çiner 
Yozgad 
8, îç'öz 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Muş 
Ş. Ataman 

Tokad 
8. Gença 

Mardin 
R. Erten 

Ordu 
H. Yalman 

Trabzon 
Sim Day 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiyech mgilacak beynelmilel panayur ve ser
gilerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair 
olan 3 - VI - 1935 tarih ve 2761 numaralı ka
nunun 3 ncü maddetiile 28 - V - 1934 tarih ve 
2442 numaralı kanuna eklenen (J) fıkrasının 

tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3 - VI - 1935 tarihli ve 2761 
sayılı kânunun 3 ncü maddesile 24 - V - 1934 
tarih ve 2442 sayılı kanuna eklenen (J) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beynelmilel panayırların ve sergilerin met
hal ve cebhesinde ve bu panayır ve sergiler 
içinde mal teşhir edilen ve satılan pavyonlarla 
panayır içinde kurulu her türlü eğlence ve 
oyun yerlerinde tenviratta veya muharrik kuv
vet olarak sarf edilen elektrikler (panayırla
rın açılmasından 15 gün evvel başlayıb kapan
masından 15 gün sonraya kadar) istihlâk res
mine tâbi değildir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya 

Bş. V. 
G. Ba$ar 
Da. İT. 
Ş, Kaya 
Mf. W. 

S. Arıkan 
8.Î .M.Y. 

vekili memurdur. 
98* IV 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V.. 
A. ÇeUnkaya 

G. 1. V. 

1938 
M. M.V. 

K. Özalp 
Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Ş. Kesebir 

Zr. V. 
Dr. H. Âlataş Bana Tarkan F. Kurdoğlu 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞÎ 

Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve ser
gilerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair 
olan 3 - VI - 1935 tarih ve 2761 numaralı ka
nunun 3 ncü maddesile 28 - V - 1934 tarih ve 
2442 numaralı kanuna eklenen (J) fıkrasının 

tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3 - VI - 1935 tarihli ve 2761 
saydı kanunun 3 ncü maddesile 24 - V - 1934 
tarih ve 2442 sayılı kanuna eklenen (J) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beynelmilel panayırların ve sergilerin 
methal ve cebhesinde ve. bu panayır ve sergi
ler içinde mal teşhir edilen ve satılan pav
yonlarla panayır içinde kurulu her türlü eğ
lence ve oyun yerlerinde tenviratta veya mu
harrik kuvvet olarak sarfedilen elektrikler 
(panayırların ve sergilerin açılmasından 15 gün 
evvel başlayıb kapanmasından 15 gün sonraya 
kadar) istihlâk resmine tâbi değildir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

(& Sayıaı: 305). 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve 'ser
gilerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair 
olan 2761 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maliye encümeninin 1 nci 
maddesi aynen 

MADDE 2 — Maliye encümeninin 2 nci 
maddesi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin 8 ncü maddesi 
aynen 

(â, Sayısı : 3ÛS ) 





S. Sayısı: 306 
Adliye vekâleti ceza evleri umum müdürlüğünün vazife ve 

teşkilâtı hakkında kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/1090) 

T. C. 
Başvekâlet 8 -VI-1938 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/2455 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adliye vekâleti Ceza evleri umum müdürlüğünün vazife ve teşkilâtı hakkında Adliye vekilliğin
ce hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 6 - VI -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
. C. Bayar 

Ceza ve Tevkif evlen umum müdürlüğünün vazife ve teşkilâtı hakkındaki kanun lâyiha
sının esbabı mucibesi 

Hapisanelerin idaresi 1929 senesi muvazenei umumiye kanunu ile Dahiliye vekâletinden alına
rak Adliye vekâletine bağlanmıştır. Çok dar ve gayri kâfi kadrosile bir müdüriyet halinde bulu
nan bu idarenin işleri günden güne çoğalarak bir kaç misli artmış ve Türk ceza kanununun 13 ncü 

• maddesinin tadili suretile kabul edilen infaz sisteminin tatbikına başlanması dolayısile de bu müdür
lüğün vazifeleri daha ziyade ehemmiyet kesbetmiştir. Bu idarenin kendisine mevdu işleri bu gün
kü kadrosile başarmasına imkân olmadığını gören vekâletimiz icab eden kadroyu tesbit ederek ev
velce takdim kılınan Adliye kadroları meyanında arz ve teklif etmiştir. 

Diğer taraftan şimdiye kadar Hapisaneler idaresinin teşkilât ve vazifelerini gösteren bir kanun 
veya nizamname de mevcud olmadığından bu boşluğu doldurmak maksadile bağlı olarak sunulan 
kanun, lâyihası tanzim kılınmıştır. Tetkikinden anlaşılacağı üzere bu lâyiha ile vekâletimize bağlı 
bulunan Ceza ve Tevkif evleri umum müdürlüğünün vazifeleri tayin ve tesbit edilmiş ve bu meyan-
da ceza evlerine müteallik bazı muamelelerin süratle cereyan ve ifasını temine hadim hükümler de 
konulmuştur. 

Adliye encümeni mazbatası 

T . B . M . M . ' 
Adliye encümeni 17 - VI - 1938 
Esas No. 1/1090 
Karar No. 48 

Yüksek Reisliğe 

Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 6 - VI -
vazife ve teşküâtı hakkında Adliye vekilliğince 1938 tarihinde kabul olunub Yüksek Meclise arzı 
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kararlaştırılan kanun lâyihası encümene havale 
buyurulmuş olmakla Adliye vekili hazır olduğu 
halde tedkük ve mütalea olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde serdolunan 
mütalea encümen tarafından tamamen var id 
görülerek fkanun lâyihasının esas itibarile kabule 
şayan olduğuna karar verilmiştir. 

Üçüncü madde ile temini istenilen hususun 
elde bulunan hâkimler kanununda yapılacak de
ğişiklik ile temin olunması daha muvafık görüle
rek madde tayyedilmiştîr. 

Hükmî şahsiyeti haiz olan cezaevlerini temsil 
edecek makam ve memurları tesbit ve bunlara 
verilecek mütedavil sermaye mikdarmı tayin ve 
birinden diğerine nakil hususunda Adliye vekâ-
letinö salâhiyet verilmesi muvafık görülmüş ve 
yedinci madde ona göre düzeltilmiştir. 

Tahliye edilen mahkûmlara ve fakru zaruret 
içinde bulunan mahkûm ailelerine yardımda 
bulunmak üzere bir yardım sandığı teşkili hak
kındaki hüküm encümenimizce doğru görülmeye-
rek Adliye vekâletinin de muvafakatile kaldırıl
mıştır. Çalıştırılan mahkûmlara verilecek gün

deliğin mikdarmı Adliye vekâletinin tesbit et
mesi ve iaşeleri için sarfedilecek para çıkarıldık- \ 
tan sonra geri kalan mikdarm her bir mahkûm 
namma açılacak bir hesaba kaydolunması ve 
bu hesaba keydedilen paranm da ancak mahkû
mun tahliyesi esnasında mülkiyetine intikal et
mesi esası kabul edilerek on birinci madde ona 
göre yeniden tanzim edilmiştir. Diğer maddeler
de de esasa taallûk etmeyen bazı tashihler ya
pılmıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine havale 
Duyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Reisi Bu» M. M. Kâtib 

Çorum Erzurum 
Münür Çagil Fuad Sirmen 
Bursa Kayseri Kocaeli 

S. F. Talay R. özsoy Hayri Tan 
Balıkesir Kocaeli Antalya 

O. Niyazi Burcu Ragib Âkça T. Arıcan 
Kocaeli Antalya Kayseri 

Salah Yargı Numan Aksoy H. F. Perker 
Kastamonu 

Dr. Ş. Şenozan 

Bütçe encümeni mazbatas 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 204 
Esas No. 1/1090 

22-VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Adliye vekâleti ceza evleri umum müdürlüğü
nün vazife ve teşkilâtı hakkında olub Başve
kâletin 8 haziran 1938 tarih ve 6/2455 sayılı tez-
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
Adliye encümeni mazbatasile birlikte Encüme
nimize verilmiş olmakla Adliye vekili hazır oldu
ğu halde okundu ve konuşuldu : 

Türk ceza kanununun 13 ncÜ maddesinin ta
dili suretile kabul edilen infaz sisteminin bazı 
mahallerde tatbika başlanması, hapishanelerimiz 
teşkilâtının yeniden gözden geçirilmesini ieab 

ettirmiş ve neticede ceza ve tevkif evleri umum 
müdürlüğü ile vilâyetler ceza ve tevkif evleri 
müdürlüklerinin kadroları 2408 sayılı Adliye ve
kâletinin teşkilâtına aid kanunla kabul edilmiş 
olub bu lâyiha ile de bunların vazife ve salâ
hiyetleri ile iş esası üzerine kurulmuş olan ceza 

evlerini mütedavil sermayelerine ve mahkûmla
ra verilecek iş ücretlerine aid hukuk ve müna
sebetlerin tesbiti istenilmektedir. Bu hususlara 
aid muamelâtın tanzimini lüzumlu gören Encü
menimiz lâyihayı esas itibarile kabul etmiş ve 
Adliye encümeninin hazırladığı şekli müzakere
sine esas tutmuş olub yapılan müzakere netice
sinde bazı. maddelerde lüzumlu gördüğü kayid-
leri ilâve suretile değişiklik yaparak lâyihayı ye
niden hazırlamıştır. 

Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umumî 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek -Reis
liğe sunulur. 

Reis V. M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon İstanbul 

Mükerrem Unsal R. Karadeniz F. öymen 

( S. Sayısı : 306 ) 



Çorum Gazi Antet) Kayseri Mu$ örchı Sivas 
E. Sdbri Akgöl A. H. Ayerdem F. Baysal Ş. Ataman H. Yalman Remzi Çiner 

Kırşehir Malatya Malatya 
M. Seyfeli M. öker O. Taner Tokâd Trabzon 

Maraş Mardin Muş 8. Genca Sim Doy 
A. Tiridoğlu R. Erten Çüoğlu 

( S. Sayısı : 3ttö ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

Adliye vekâleti ceza evleri umum müdürlüğü
nün vazife ve teşkilâtı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umum müdürlüğün vazifeleri; 
Ceza ve tevkif evleri u mum müdürlüğü, ceza ve 

tevkif evlerinin inşa ve tamirlerini temm ve ida
re tarzlarını tanzim ve hesab muamelelerini ta-
kib ve bunlara müteallik muhasibleri ve tayin 
leri vekalete aid olan ceza ve tevkif evleri me
murlarının tayin, terfi ve tahvilleri hakkındaki 
muameleleri ifa eder 

MADDE 2 — Umum müdürlüğün taksimatı; 
Umum müdürlük birincisi iş esası üzerine 

kurulmuş ve kurulacak olan ceza evlerine ikin
cisi diğer ceza ve tevıüf evlerine aid işlerle meş
gul olmak üzere iki şubeye ayrılır. 

MADDE 3 — Umum müdür vekâletin diğer 
müdürlerinin haiz oldukları hakları haizdir. 
Bunların tâbi oldukları muameleye tâbi tutu
lur ve iştirak ettikleri heyet ve meclislerin tabiî 
azasıdır. 

MADDE 4 — Umum müdür muavini Umum 
müdürün yardnhcısıdır ve birinci şubeye aid 
işleri görür. İkinci şube müdürü birinci şube
nin vazifesine girmeyen sair muamelâtı tedvir 
eder. 

MADDE 5 — Fen memurları (mühendis ve 
mimar) ceza ve tevkif evlerile sair adliye bina
larının ve tesisatmm inşa, tadil, tevsi veya ta
mirine müteallik işlerle ihtisasları dahilinde ken
dilerine verilecek diğer bilcümle işleri takib ve 
ifa ile mükelleftirler. 

MADDE 6 — Muhasib bütçe ile mütedavil 
sermaye olarak tahsis edilen mebaliği Umum mü
dürlükçe gösterilen yerlere irsal ve tevzi, hükmî 
şahsiyeti haiz olan ceza evlerinin mütedavil ser
maye hesabatmı merkezde tevhid ve umum bilan
çoyu tanzim vesair hesab işlerini takib ve ifa 
ile mükelleftir. 

MADDE 7 — iş esası üzerine kurulmuş ve 
kurulacak olan ceza evleri mütedavil sermaye 
ile yapacakları muameleler dolayısile hük
mî şahsiyeti haiz olub ceza ve tevkif evleri umum 
müdürlüğü tarafından temsil olunur. 

Her ceza evini temsil edecek makam Adliye 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Ceza ve Tevkif evleri umum müdürlüğünün va
zife ve teşkilâtı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ceza ve Tevkif evleri umum 
müdürlüğü ceza ve tevkif evlerinin inşa ve ta
mirlerini temin ve idare tarzlarını tanzim 
ve hesab muamelerini takib ve bunlara 
müteallik muhabereleri icra ve tayinleri 
vekâlete aid olan ceza ve tevkif evleri müdür ve 
memurlarmm tayin, terfi ve tahvillerine dair 
inha muamelelerini ifa eder. 

MADDE 2 — Umum müdürlük, birincisi iş 
esası üzerine kurulan ve kurulacak olan ceza 'ev
lerine ; ikincisi diğer ceza ve tevkif evlerine aid 
işlerle meşgul olmak üzere iki şubeye ayrılır. 

MADDE 3 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 4 — Umum müdürlüğün mühendis 
ve mimarları ceza ve tevkif evlerile sair adliye 
binalarmm ve tesisatmm inşa, tadil, tevsi veya 
tamirine müteallik işlerle, ihtisasları dahilinde 
kendilerine verilecek diğer bilcümle işleri takib 
ve ifa ederler. 

MADDE 5 — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen 

MADDE 6 — tş esası üzerine kurulmuş ve 
kurulacak olan ceza evleri mütedavil sermaye 
ile yapacakları işler dolayısile hükmî şahsiyeti 
haizdirler. 

Mütedavil sermaye ile iş görecek her ceza 
evini temsil edecek makam ve memurları Adli-

( S. Sayısı : 306 ) 



— 5 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞt 

Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün va
zife ve teşkilâtı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ceza ve tevkif evleri umum 
müdürlüğü' Adliye vekilinin direktifleri daire
sinde ceza ve tevkif evlerinin inşa ve tamirle
rini temin ve idare tarzlarını tanzim ve hesab 
muamelelerini takib ve bunlara müteallik muha
bereleri icra ve tayinlerin vekâlete aid olan 
ceza ve tevkif evleri müdür ve memurlarının ta
yin, terfi ve tahvillerine dair inha muamelelerini 
ifa eder. 

MADDE 2 
desi aynen. 

Adliye encümeninin 2 nci mad-

MADDE 3 — Umum müdür muavini umum 
müdürün yardımcısı olub ayni zamanda birinci 
şubeye aid işleri, ikinci şube müdürü ikinci şu
beye aid işlerle umum müdürün kendisine vere
ceği sair işleri görürler. 

MADDE 4 — Adliye 
maddesi aynen. 

encümeninin 4 ncü 

MADDE 5 
nen. 

Hükümetin 6 nci maddesi ay-

MADDE 6 — Adliye encümeninin 6 nci mad
desi aynen. 

• ( S. Sayısı : 30Ş ) 
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vekâletince tayin olunur. 

MADDE 8 — Ceza evlerinin inşa ve tamiri 
işleri 2443 ve 2799 sayılı kanunların hükümlerine 
tâbi değildir. 

Bu evlerin mütedayil sermayesine aid mua
meleleri hakkında muhasebei umumiye, arttırma, 
eksiltme ve ihale kanunlarile kablessarf Divanı 
muhasebat vizesi usulleri cereyan etmez, 

MADDE 9 — Hükmî şahsiyeti haiz olan ceza 
evlerinin sermayesi, bütçe ile mütedavil serma
ye olarak tahsis edilen meblâğ ile onun işlet
mesinden hâsıl olan kâr ve Adliye vekâletince 
münasib görülecek ceza evlerinde çalıştırılan 
mahkûmların kazançlarından tayin edilecek mik-
darda tevkif olunan paralardan teşekkül eder. 

MADDE 10 — Hükmî şahsiyeti haiz olan ceza 
evlerinin mütedavil sermaye muamelelerine aid 

•hesab usulleri Maliye ve Adliye vekâletlerince 
müştereken tesbit olunur. 6 ncı madde mucibince 
merkezde tevhid ve bilançosu tanzim olunacak 
hesablar, her senei maliye nihayetinde Maliye, 
Adliye vekâletlerince tayin olunacak iki memur 
tarafından tedkik edilerek taallûk ettiği senei 
maliyenin hitamından itibaren azamî 6 ay zar
fında Divanı muhasebata tevdi olunur. 

MADDE 11 — Tahliye edilen mahkûmlara 
ve fakruzaruret içinde bulunan mahpus ailele
rine yardımda bulunmak üzere ceza ve tevkif 
evleri umum müdürlüğüne bağlı hükmî şahsi
yeti haiz bir yardım sandığı tesis edilmiştir. 

Bu sandığın geliri ceza evlerinin kazançların
dan Adliye vekâletince her sene ayrılacak bir 
kısım ile bu kazançlardan mahpuslar hissesine 
ayrılan paralardan her hangi bir sebeble irad 
edilmesi lâzımgelen mikdarlardan teşekkül 
eder. 

Bu sandığın şekil ve -sureti idaresi bir 
nizamname ile tayin olunur. 

(S* Sayısı 

Ad, E. 

ye vekâleti tayin ve lüzumu halinde tebdil eder. 
Hükmî şahsiyeti haiz olan ceza evlerinin mü

tedavil sermayeleri mikdarlarmı tayin ve bi
rinden diğerine nakle Adliye vekâleti salahiyet
lidir. 

MADDE 7 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen 

MADDE 8 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen 

MADDE 9 — Hükmî şahsiyeti haiz olan ce
za evlerinin mütedavil sermaye muamelelerine 
aid hesab usulleri Adliye ve Maliye vekillikle
rince müştereken tesbit olunur. 

Beşinci madde mucibince merkezde tevhid 
ve bilançosu tanzim olunacak hesablar her malî 
yıl sonunda Adliye ve Maliye vekillerince tayin 
olunacak iki memur tarafından tedkik edilerek 
taallûk ettiği malî senenin hitamından itibaren 
azamî altı ay içinde Divanı muhasebata tevdi 
olunur. 

MADDE 10 — îş esası üzerine kurulan ceza
evlerinde çalıştırılan mahkûmlara verilecek gün
deliğin mikdarmı tesbite Adliye vekâleti salahi
yetlidir. 

Çalışan mahkûmlara verilecek gündelikten 
iaşe masrafları çıkarıldıktan sonra geri kalan 
mikdar, her mahkûm için açılacak hesaba kay
dolunur. Bu hesabda kayidli bulunan paralar 
ancak mahkûmun kanunî sebebler üzerine tah
liyesi zamanında mülkiyetine intikal eder. Ve
fat halinde mirasçılarına verilir. 

Hükmî şahsiyeti haiz ceza evlerinde çalıştı
rılan mahkûmun uygunsuz hareketi sebebile iş 
esası üzerine kurulmamış olan diğer bir hapisa-
neye nakli halinde o zamana kadar hesabma kay-

:306)-



B. E. 

— 7 -

MADDE 7 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 8 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen. 

MADDE 9 — Adliye encümeninin 9 ncu mad
desi aynen. 

MADDE 10 — Adliye encümeninin 10 ncu 
maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 306 ) 
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MADDE 12 — Ceza ve tevkif evleri umura 
müdürlüğü ile umum müdür muavinliği ve 9 ncu 
ve daha yukarı derecedeki ceza tevkif evleri 
müdürlüklerine ve 4 ncü dereceden bir aded Ad
liye başmüfettişliği ile 7 nci dereceden iki aded 
üçüncü smıf Adliye müfettişliğine hâkim ve 
müddeiumumilerden bulundukları derecede ka
nunî terfi müddetini henüz doldurmayanların da 
bir yukan derece maaşile tayinleri ve kendilerine 
tayin edildikleri derece maaşmm verilmesi caiz
dir. Şu kadarki, bu suretle geçdikleri dereceyi 
umumî hükümlere göre iktisab edinciye kadar 
bu maaş tayin edildikleri memuriyet haricindeki 
vazifeler için mükteseb hak teşkil etmez. 

MADDE 13 — îşbu kanunun hükmü neşri ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 14 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

6-VI-1938 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Bay ar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. ' Ma. V. 

F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

8. Arıkan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S.Î.M.V. G. î. V. Zr.V. 

Dr, M, Alaiaş Bana Tarkan F. Kurdoğlu 

Ad. E. 

dedilmiş bulunan para mütedavil sermayeye irad 
kaydolunur. 

MADDE 11 — Ceza ve tevkif evleri umum 
müdürlüğü ile umum müdürlüğün şube müdür
lüklerine ve 9 ncu ve daha yukarı derecedeki 
ceza ve tevkif evleri müdürlüklerine hâkim ve 
müddeiumumilerle bu smıf tan sayılanlardan bu
lundukları derecede kanunî terfi müddetini he
nüz doldurmayanların da bir yukarı derece ma
aşile tayinleri ve kendilerine tayin edildikleri 
derece maaşmm verilmesi caizdir. Şu kadar ki, 
bu suretle geçtikleri dereceyi umumî hükümle
re göre iktisab edinceye kadar bu maaş tayin 
edildikleri memuriyet haricindeki vazifeler için 
mükteseb hak teşkil etmez. 

MADDE 12 — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen 

MADDE 13 — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen 

( S. Savısı : 30Ö ) 
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MADDE 11 — Adliye encümeninin 11 ncİ 
maddesi aynen. 

MADDE 12 — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen. 

MADDE 13 — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı : 306 ) 





S. Sayısı: 307 
Hava saldırmalarına karşı pasif koruma hakkında kanun 

lâyihası ve Dahiliye, Millî müdafaa, Adliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/1065) 

T.C. 
Başvekâlet . 23 - 7 - 1 9 3 8 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2168 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hava saldırmalarına karşı pasif korunma hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 18 - V -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-

, cibesile birlikde sunulmuştur. 
• Başvekil 

C. Bayar 

Passif hava korunma kanununun mucib sebebleri 

1 - Gelecek harblerde yurdun her tarafına hava hücumları vaki olabilir, mukabil taraf hava or
duları, yurdumuzda şehir ve kasabaları, fabrika ve diğer mühim sanayi ve istihsal kaynaklarını, yol, 
demiryol ve muhabere şebeke ve merkezlerini, erzak ve mühimmat depolarını, hatta ekinleri, hâsılı 
orduya ve halka yarayan her şeyi tahribe ve bu suretle cephede çarpışan ordunun beslenmesine 
ve takviyesine mâni olmağa çalışacak ve bunlarla beraber ve bilhassa halkın maneviyatını bozmak 
ve paniğe uğratmak için savaşacaktır. 

Bu açık hakikat milletin, maddî ve manevî bütün kudret ve kuvvetinin korunmasını ve mem
leketin müdafaası ve zaferin istihsali vazifesini taşıyan ordunun dayandığı kaynakların muhafaza
sını istilzam eder. . 

Sivil (Passif) korunma tedbirlerini almamış bir memleketin ordusu ne kadar mükemmel olursa 
olsun, eğer ana yurddaki hayat kaynakları tahribe ve halk paniğe uğramışsa, cephedeki orduda iş 
göremez bir hale gelir. 

Bu keyfiyet, passif korunmanın memleket müdafaası işinde en mühim rolü olduğunu tebarüz 
ettirmeğe kâfidir. 

Bu kanun bu muazzam işin kurulmasını temin edecektir. 
Hava korunma mecburiyetinin ne suretle, nerelere ve kimlere şümulü olacağı kanunun 2, 4, 5, B ve 

7 nci maddelerinde tasrih edilmiştir. 
Mühim malî külfetlere ihtiyaç gösteren passif korunma işlerinde Devlete, mahallî idarelere, mü

essese ve eşhasa düşen mükellefiyetler kanununun 3, 4 ve 7 nci maddelerinde tasrih olunmuştur. 
Belediye ve hususî idareler, bu günkü malî durumlarile, passif korunma mükellefiyetlerini başarmak 
kabiliyetinden uzak olduklarından, her vekâletin ve bilhassa Dahiliye vekâletinin, kendi bütçesinde 
passif korunma tahsisatını tesbit ederken, şehir ve kasabaların korunmasını göz önünde tutması çok 
mühimdir. 

2 - Kanun lâyihasında ceza keyfiyetinin, cürmün nevine ve gelecek zararların derecesine göre 
ayrı olması lüzumu göz önünde tutulmuştur. 

3 - Çok ehemmiyetli olan hu kanun lâyihasının bir an evvel katiyet kesbetmesi önemlidir. 



Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B.M.M. , 
Dahiliye encümeni • ! 8 -VI -1938 
Esas No. 1/1065 
Karar No. 36 

Yüksek Reisliğe 

Hava saldırmalarına karşı pasif korunma hak
kında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince 18 - V - 1938 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının 
esbabı mucibesile birlikte gönderildiğini bildiren 
Başvekâletin 23 mayıs 1938 tarih ve 6/2168 sa
yılı tezkeresi Encümenimize havale buyurulmuş 
olmakla Dahiliye ve Millî Müdafaa vekâletleri 
mümessillerinin de hazır bulunduğu 3 haziran 
938 d$ki toplantımızda okundu ve lâyiha tedkik 
edildi : 

Zamanımızdaki harblerde orduların çarpışma
sı kadar, her vasıtaya müracaat edilerek düş
manın maddî ve manevî kudret membalarının 
kurutulması ve iaşe mevad ve vasıtalarının ya-
kılıb yıkılması ve ordu gerisindeki halka dehşet 
salınarak orduya manevî tesir yapılması tatbik 
edilen usullerden olmakla bu vasıtaların en 
mühim ve müdhişi olan tayyarelere karşı top ve 
tayyare ile, yapılacak olan aktif korunma ile 
beraber, halk için, sakınma ve kaçınma suretin
de pasif korunma vasıta ve usullerine ve bu va
sıta ve usullerden sükûn ve intizamla istifade 

Hava saldırmalarına karşı passif korunma 
hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte gönderildiğine 
dair olub Dahiliye encümeni ufak bir değişik
likle kabul olunan ve mazbatasile encümenimize 
verilen Başvekâletin 23 - V -1938 tarihli ve 
6/2168 sayılı tezkeresi ve bağlı lâyiha encümeni-

için icab eden bilgi ve teşkilâta, lüzum ve zaru
ret olduğu izahtan müstağnidir. 

Bu maksadı temin etmek üzere tanzim ve sev-
kolunan lâyihanın 9 ve 13 ncü maddelerde ya
pılan cüzî tadilâtla kabulüne karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Dahiliye E. Reisi 

Tekirdağ 
C. Uybadın 
Antalya 
R. Kaplan 

Çanakkale 
H. Er geneli 

Erzurum 
İV. Elgün 

Kars 

M. M. 
Çanakkale 

Ş. Yaşın 
Burdur 

H. Onaran 
Çoruh 

Atıf Tüzün 
Erzurum 

Zeki Soydemir 
Kocaeli 

Kâtib 
Tokad 

Hurrem Ergun 
Bursa 

F. Güvendiren 
Çorum 

Kemal Alpsar 
İstanbul 

Ş. Â. ögel 
Kütahya 

E. özoğuz A. S. Akbaytuğan M. Somer 
Malatya 

Emrullah Barkan 
Sivas 

Mitat Ş. Bleda 
Zonguldak 
H. Türkmen 

Mardin 
Edib Ergin 

Sivas 
S. Görkey 

Zonguldak 
Rifat Vardar 

Samsun 
Z. Durukan 

Tokad 
Galib Tekel 

Samsun 
M. Ali Yürüker 

mizce M. M. vekilliğile Dahiliye vekilliğinden 
gönderilen memurları huzurile okundu ve görü
şüldü. 

Hava taarruzlarına karşı orduya ve halka ya
rayan bilûmum şeyleri tahribden vikaye etmek 
için sivil (passif) korunma hususundaki esbabı 
mucibe yerinde görülmüş ise bütün memleket 
halkının kanunu iyice anlaması için passif tabi-

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 13-VI-1938 

Karar Ne. 78 
Esas No. 1/1065 

Yüksek Başkanlığa 
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rinin kanun başlığından kaldırılması ve 4 ncü 
maddeden son fıkrasının yazılış hususunun de
ğiştirilmesi ve 12 nci maddenin düşüklüğü tebdil 
edilerek ve ceza kısımlarının Adliye encümenin
ce tedkikine arzedilmesi kaydile kanun lâyihası 
encümenimizce aynen kabul edilmiş ve havalesi 
veçhile Adliye encümenine verilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulmuştur. 
M. M. E. Reisi M. M. Kâtib 

Diyarbakır Erzurum' Samsun 
K. Sevüktekin Ş. Koçak R. Barkın 

Antalya 
G, Mengilibörü 

Erzurum 
A, Akyürek 

Maraş 
H. R. Tankut 

Tekirdağ 
R. Apak 
Yozgad 
Ç. Arat 

Balıkesir 
C. Esener 
istanbul 

Dr. H. Ş, Erel 
Muğla 

N. Tuna 
Tokad 

H. Konay 
Çoruh 

Asvm üs 

Balıkesir 
Hacim Çarıklı 

Manisa 
K. N. Duru 

Sinob 
C. K. încedayı 

Urfa 
Ahmed Yazgan 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 1/1065 
Karar No. 50 

20 - VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Hava saldırmasına karşı passif korunma 
hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanıb Baş
vekâletin 23 - V - 1938 tarih ve 6/2168 sayılı 
tezkeresile Büyük Meclise sunulan kanun lâyi
hası Adliye encümenine havale edilmekle Dahi
liye ve Millî Müdafaa encümenlerinin tadilleri 
ve mueib sebebler mazbatalarile birlikte Millî 
Müdafaa ve Dahiliye vekâletleri namına gelen 
müdürler huzurile tedikik ve müzakere olundu. 

Müstakbel harblerde hava .hücumlarına mem
leketin istihsal kaynakları olan sanayi müessesele
rini ve erzak ve mühimmat depolarını tahrib sure-
tile cephede çarpışan ordunun beslenmesine ve tak
viyesine mâni olmağa çalışmakla beraber halkın 
maneviyatını bozarak paniğe uğratmak için 
yapacağı hücumların zararlı tesirlerinden ka
çınmak üzere sivil halkın da hava hücumlarına 
karşı passif korunma tedbirleri alması ve bu
nun içinde teşkilât vücude getirmek ve korun
ma için lâzım gelen malûmatı öğrenmek zaruret 
ve ihtiyacı açık bir hakikat olduğuna göre bu 
maksadın istihsali emrinde bir takım mükel
lefiyetler tahmil ve passif korunma tedbirinin 
tatbiki için şiddetli ceza müeyyideleri koyan bu 
lâyihayı ehemmiyet ve lüzumuna kani olarak 
esas itibarile kabul etmiştir. Encümen, lâyiha
nın bâzı maddelerinde değişiklikler yapmıştır. 
Hava taarruzlarına karşı korunmak, taarruzla

ra 
rm tesirlerini azaltmak maksadile tedbirler alın
masını ve teşkilât vücude getirilmesinin mecbu
riyetini gösteren birinci madde bu maksadı 
vuzuhla ifade etmek üzere yazılış tarzı değişti
rilerek yeniden kaleme alınmıştır. 

İkinci maddede yazıldığı üzere muhtelif ba
kımlardan ehemmiyetlerinin derecesine ve sair 
mülâhazalara göre korunma mecburiyetinin had
dini tayin için şehir ve kasabalar hakkında Da
hiliye vekâletinin ve resmî müesseselerde passif 
korunma mecburiyetine hangilerinin ?ne suretle 
mecbur tutulacakları bu müesseselerin alâkalı 
olduğu vekâletlerle anlaşarak Hava müdafaa 
genel komutanlığınca teşbit edileceği .hükmünü 
ihtiva etmekte olub bu* maddede Hükümetin tek
lif ve diğer encümenlerin tasvib ettiği esas da
iresinde Encümenimizce bazı ibare ve cümlelerin 
değiştirilmesi suretile yazılıb teşbit edilmiştir 

Müteakib maddelerdeki hükümler ve kadın, 
erkek on beş yaşını bitiren ve altmış yaşını ik
mal etmeyen yurddaşların teferruata aid hü
kümleri nizamname ve talimatâıam«lerinde gös
terilen mükellefiyetlere tâbi oldukları Encüme
nimizce de aynen kabul ve tasvib olunmuştur. 

Encümenimiz; bu kanunun passif korunma 
mükellefiyetini kabul etmesine göre korunma 
tedbirlerinin tatbiki için senelere taksim edil
miş bir esasa göre vekâletlerin bütçelerine tah-
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sısat koyacağına dair olan üçüncü maddeyi zaid 
Bayarak tayyetmiştir Zira korunma mükellefi
yeti kabul edildikten sonra kanuna müstenid 
olan bu hususun yerine getirilmesi zarurî ve 
bunun için muktazi paranın Hükçmetçe bütçeye 
konması da pek tabiî bulunmakla bu yolda bir 
maddenin kanunda yer almasına mahal görüleme
miştir. 

Cezaî hükümlere dair olan maddelerde Encü
menimiz umumî hükümlere mütenazır ve bu 
kanunla menedilmek istenilen fiil ve hareket
lerin mahiyetlerile mütenasib cezalar koymuş-
tır. Bu cümleden olarak korunma teşkilâtına da
hil olubda kanuna aykırı fiil ve hareketlere te
şekküllerde deruhde ettiği vazife dolayısile mut
tali olduğu halde salahiyetli mercie haber verme
yenlerin ağır para cezasile cezalandırılmaları ve' 
korunma teşkilâtında kendisine vazife verilenle
rin bu vazifeyi makbul mazeret olmaksızın yapma
dıkları takdirde altı aya kadar hapisle cezalan

dırılmaları 13 ve 14 ncü maddelerde dere edilmiş
tir. 

Korunma teşkilâtında vazife yapmayanların 
bu ihmalî hareketlerinden dolayı cezalandırılma
larının makbul mazerete müstenid olmadığı hal
lerde olması madelete uygun olacağından bu su
retle maddeye bir kayid konmuş ve makbul ma
zeretin mahkemelerce takdir edileceği de tabiî 
bulunmuştur. 

Lâyihanın on beşinci maddesinde korunmağa 
mahsus eşyanın temellükü ve kasden tahrib ve im
hası muhafazasında dikkatsizlik gösterilerek ziya
ma veya istifade edemeyecek hale gelmesine sebe
biyet vermek ve bu eşyanın tahsis olundukları 
maksad dışında kullanılması hallerinde ehemmi
yetleri derecesine göre muhtelif hapis cezaları 
tertib olunacağı gösterilmiştir. 

Korunma teşkilâtında vazifedar olanların 
muttali olub ifşasında zarar umulan sırlan ifşa 
edenler hakkında verilecek cezanın Türk ceza ka
nununun 198 nci maddesine atıf suretile tertib 
olunacağı 16 nci maddede gösterilmiştir. 

Hava korunmasına mahsus olan veya bu işe 
yarayan tesisatı kasden tahrib ve hasara uğratan
lar hakkındaki ağır hapis cezası hükmedileceğine 
dair Hükümetin 18 nci maddesinde yazılı teklif 
Encümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 

Encümenimizce tertib edilen lâyihanın 18 nci 
maddesinde korunma teşkilâtı tarafından talim
lere ve toplantılara, iştirak etmemeğe veya emir ve 
nehyolunan tedbirleri almamağa teşvik edenler 

hakkında verilecek ceza tesbit edilmiştir. 
Yirminci madde ile de passif korunma hak

kında kanun ve nizamnamelere göre yapılması 
ilân olunan tedbirlere riayet etmeyenler hakkın
da vilâyetler idaresi kanununa göre para cezası 
alınmasına karar verilmesine dair teklif lâyiha
sının yirmi birinci maddesi musib görülerek ka
bul edilmiştir. 

Encümenimizce yapılan tadillerle lâyiha, ha
valesi mucibince Bütçe encümenine tevdii olun
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Kocaeli Erzurum 

Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad.Sirmen 
Antalya Bursa Balıkesir 

T. Anman Atıf Akgüç Osman N. Burcu 
Ankara Kocaeli Konya 

M. ökmen Ragıb Akça R. Türel 
Kayseri Bursa Konya 
R. özsoy 8. F. Talay F. Gökbudak 
D. Ş. Şenozan 
Kastamonu i 
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Bütge encümeni mazbatası 

2\ B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mabzata No. 198 

Esas No. 1/1065 

21 -VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Hava saldırmalarına, karşı pasif korunma 
hakkmda olub Başvekâletin 23 mayıs 1938 ta
rih ve 6/2168 sayılı tezkeresile Yüksek Mecli
se sunulan kanun lâyihası Dahiliye, Millî Mü
dafaa ve Adliye encümenleri mazbatalarile bir
likte encümenimize verilmiş olmakla Millî Mü
dafaa vekâleti mümessili hazır olduğu halde 
okundu ve konuşuldu: 

İstikbal harbierinin en korkunç silâhı olan 
ve cebhe gerilerinde ordunun teçhizat, iaşe, mü
himmat ve her türlü ihtiyacını temin edecek 
merkezleri ve membaları ve her türlü yolları, 
şehir ve kasabaları tahrib etmek kabiliyetinde 
olan tayyarelerin havadan yapacakları hücum
lara karşı sivil müdafaa tedbirleri almak ve bu 
tedbirleri harb zamanında kolaylıkla ve alış-
kaıdıkla tatbik edebilmek için hazar zamanın
dan itibaren vazifedarlarm seçilmesi ve bunla
ra yapacakları işlerin öğretilmesi ve halkm bu 
yönden talim vo terbiyesi mühim ve millî bir 
mevzu teşkil etmekle beraber havaya karşı vu 
kubıdacak bu müdaf aanm istilzam eylediği mas
rafların' aid oldukları bütçelerden tefrikini te
min etmek de müdafaanın icab ettiği tertibatı 
şimdiden ikmal zaruretinin tabiî bir neticesi ol
gundun bu ihtiyacı karşılamak üzere bir pasif 
müdafaa kanununun tedvinine lüzum hissedil
miş ve bu maksadi a da işbu lâyiha sevkedilmiş-
tir. layihayı yerinde bularak esas itibarile ka

bul eden encümenimiz Adliye encümeni metnini 
. müzakereye esas tutmuş ve mezkûr metin üze

rinde aşağıda arzedilen bazı değişiklikler yap-
miştir: 

Adliye encümeninin aynen kabul eylediği 
4 ncü maddede yazılı müstakil bütçeden maksa
dın ne olduğu araştırılmış; bunun sermayesi 
Devlete aid olan müesseselerle belediye bütçe

leri olduğu anlaşıldığından madde bunları ifa
de eder şekilde ve bazı ibare değişikliği ile ye
niden yazılmıştır. 

7, 8, 9, 11, 13, 14 ve 16 ncı maddeler dahi 
hükme müessir olmamak ve yalnız bazı ifade 
değişikliği yapılmak suretile yeniden yazılmıştır. 

Diğer maddeleri aynen kabul edilen lâyiha 
müstaeelen müzakere edilmek dileğile Umumî 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Re
isliğe sunuldu. 

R V. M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon İstanbul 

Mükerrem Unsal B. Karadeniz F. Öymen 
Kayseri Kırşehir Malatya 

F. Baysal M. Seyfeli M. öker 
Malatya Manisa Mardin 

O. Taner T. Türkoğlu R. Erten 
Muş Muş Ordu 

Ş. Çiloğlu Ş. Ataman H. Yalman 
Sivas Tokad Trabzon 

Remzi Çiner 8. Oenca Sırrı Bay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Passif hava korunma kanunu 
projesi 

MADDE 1 — Yurdda hava 
taarruzlarına karşı korunmak 
ve bu taarruzların tesirini 
azaltmak gayesile halkm, res
mî ve hususî teşekküllerin, bu 
kanuna ve nizamnamelerine 
tevfikan korunma teşkillerini 
yapması ve tedbirlerini alması 
mecburidir. 

MADDE 2 — Şehir ve kasa
baların siyasî, smaî, ekonomik, 
harsî, maddî, manevî ve aske
rî bakımdan ehemmiyetlerinin 
derecesine, mevki ve vaziyet
lerine ve nüfus kesafetlerine 
göre korunma mecburiyetleri 
Dahiliye vekâleti ile; ve amme 
hizmetine mahsus resmî mües
sese ve teşekküllerden hangile
rinin passif korunma mecburi
yetlerine tâbi tutulacakları ve 
bu mecburiyetin dereceleri ilgili 
vekâletlerle anlaşarak Hava 
müdafaa genel komutanlığınca 
tesbit olunur. 

MADDE 3 — Vekâletler, Ha
va müdafaa komutanlığile anla
şarak tesbit edecekleri korun
ma plânlarmm tatbiki için se
nelere taksim edilmiş bir esasa 
göre bütçelerine hava korunma
sı için tahsisat koyarlar. 

MADDE 4 — Vekâletler ve 
mülhak veya müstakil bütçe ile 
idare olunan resmî teşekküller 
ve müesseseler her sene bütçe
lerine koyacakları (havaya kar
şı passif korunma tahsisatı) 
nm derecesine göre, ve nizam
namesine tevfikan bütün mem
lekete şamil umumî veyahud 
yalnız kendi müessese ve te
şekküllerine mahsus hususî, ha-

— 6 -
DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN 

DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Passif hava korunma kanunu 
lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin bi
rinci maddesi aynen 

MADDE 2 — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen 

MADDE 4 — Hükümetin 
dördüncü maddesi aynen 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜME 
NİNİN DEĞİŞTÎRİŞÎ 

Havaya karşı korunma kanunu 
lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen 

MADDE 2 — Hükümetin 2 
' nci maddesi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen 

MADDE 4 — Vekâletler mül
hak veya müstakil bütçe ile ida
re olunan resmî teşekküller ve 
müesseseler her sene bütçeleri
ne koyacakları (havaya karşı 
passif korunma tahsisatı) nm 
derecesine göre, ve nizamname
sine tevfikan bütün memlekete 
şamil umumî veyahud yalnız 
kendi müessese ve teşekkülleri
ne mahsus hususî, havaya kar-
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN DE-
ĞIŞTlRÎŞÎ 

Hava taarruzlarına karşı korun
ma kanunu 'lâyihası 

MADDE 1 — Yurdda hava 
taarruzlarına karşı korunmak ve 
bu taarruzların tesirini azalt
mak maksadile halk ve resmî 
millî, hususî teşekküller bu ka
nuna ve nizamnamelerine göre 
korunma tedbirleri almağa ve 
teşkilât vücude getirmeğe mec
burdurlar. 

MADDE 2 — Şehir ve kasa
baların siyasî, smaî, harsı eko
nomik, maddî, manevî ve aske
rî bakımdan ehemmiyetlerinin 
derecesine, mevki ve vaziyetle
rine ve nüfus kesafetlerine gö

re korunma mecburiyetlerinin 
dereceleri Dahiliye vekâletile 
ve âmme hizmetine mahsus res
mî müessese ve teşekküllerden 
hangilerinin passif korunma 
mecburiyetlerine tâbi tutula
cakları ve mecburiyetlerinin de
receleri ilgili vekâletlerle anla
şarak Hava müdafaa genel ko
mutanlığınca tesıbit olunur. 

MADDE 3 — Millî Müdafaa 
encümeninin teklifi aynen. 

MADDE 4 — Hükümetin tek
lifi aynen. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTlRlŞl 

MADDE 1 — Adliye encü
meninin 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2 — Adliye encü
meninin 2 nci maddesi aynen 

MADDE 3 — M. M. encü
meninin 3 ncü maddesi aynen 

MADDE 4 — Muvazenei u-
mumiyeye dahil veya mülhak 
ve hususî bütçelerle idare olu
nan dairelerle sermayesi Dev
lete aid bulunan resmî teşek
küller ve müesseseler her sene 
bütçelerine koyacakları hava
ya karşı passif korunma tahsi
satının derecesine göre, yapıla
cak nizamnamelerine tevfikan 
bütün memlekete şamil umumî 
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vaya karşı passif korunma teş
killerini yapmak ve tedbirlerini 
almak ve teftiş ettirmekle mü
kelleftirler. Bunun için vekâ
let seferberlik müdürlüklerin
de lüzumu kadar mütehasssı is
tihdam edilir. Hususî idare ve 
belediyelerin, bu maksadla büt
çelerine koyacakları para mik-
ları, Dahiliye vekâletile anlaşı
larak tesbit olunur. 

MADDE 5 — Hususî müesse
se ve teşekküllerden havaya 
karşı passif korunma mecburi
yetine tâbi tutulanlar, ilgili ma
kamlarca tesbit olunur. 

MADDE 6 — Valiler mmta-
kaları dahilinde, H. M. G. K. 
ile anlaşmak suretile Dahiliye 
vekâletince, tayin edilecek esas
lar dairesinde passif korunma 
plânlarını ve talimatlarını ih
zar ve nizamnamelerine göre, 
passif korunma tahsisat, teşki
lât, vasıta ve tedbirlerini tahak
kuk ettirmekle mükellef ve ay
ni zamanda 4 ncü maddede ya
zılı müessese ve teşekküller 
üzerinde de teftiş hakkmı ha
izdirler. 

MADDE 7 — Yapılarda, ha
va korunma bakımından yapı 
şartları, ve korunma tesis ve 
vasıtaları bir nizamname ile 
tesbit olunur. Hususî binalar
dan hangilerinin bu nizamna
me hükümlerine tâbi tutula
caktan, mahallî hava korunma 
plânlarında tayin olunur. Res
mî binalarda, hava korunma 
bakımından yapı şartları, bu 
kanunun 2 nci maddesi hük
müne göre tesbit olunur. 

— 8 — 
Da. E. 

MADDE 5 — Hükümetin 
beşinci maddesi aynen 

MADDE 6 — Hükümetin 
altmcı maddesi aynen 

MADDE 7 — Hükümetin 
yedinci maddesi aynen 

M, M, E. 

şı passif korunma teşkillerini 
yapmak ve tedbirlerini almak 
ve teftiş ettirmekle mükellef
tirler. Bunun için vekâlet sefer
berlik müdürlüklerinde lüzumu 
kadar mütehassıs istihdam edi
lir. Hususî idare ve belediyeler 
Dahiliye vekâletiıin tensib ede
ceği mikdarı bütçelerine koyar
lar. 

MADDE 5 — Hükümetin 5 
nci maddesi aynen 

MADDE 6 — Hükümetin 6 
nci maddesi aynen 

MADDE 7 — Hükümetin 7 
nci maddesi aynen 
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Ad. E. 

MADDE 5 — Hava müdafaa 
genel komutanlığı ile anlaşmak 
suretile Dahiliye vekâletince ta
yin edilen esaslar dairesinde 
valiler, vilâyetleri dahilinde 
passif korunma plânlarını ve 
talimatlarını ihzar ve nizamna
melerine göre nassif korunma 
tesisat, teşkilât, vasıta ve ted
birlerini tahakkuk ettirmekle 
mükelleftirler. Valiler, üçüncü 
maddede yazılı müessese ve te
şekküller üzerine teftiş hakkmı 
haizdirler. 

MADDE 6 — Hükümetin 
7 nci maddesi aynen. 

B E 

yahud yalnız kendi müessese 
ve teşekküllerine mahsus husu
sî havaya karşı passif korunma 
teşekküllerini yapmak ve ted
birlerini almak ve teftiş ettir
mekle mükelleftirler. Bunun 
için vekâlet seferberlik müdür
lüklerinde lüzumu kadar müte
hassıs istihdam edilir. Hususî 
idare ve belediyelerin bu mak-
sadla bütçelerine koyacakları 
para mikdan Dahiliye vekâle-
tile anlaşarak tesbit olunur. 

MADDE 5 — Adliye encü
meninin 5 nci maddesi aynen 

MADDE 6 —̂  Hükümetin 7 
nci maddesi aynen 
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MADDE 8 — 15 yaşını biti-
rib 60 yaşmı bitirmiyen bütün 
yurddaşlar nizamnamelerine ve 
talimatlarına tevfikan hava
ya karşı korunma bilgisini e-
dinmek ve kendisini korumak 
ve bunun icab ettirdiği tedbir
leri almakla mükelleftir. Bu 
maddede sözü geçen yurddaş
lar, senede en çok (30) saat 
ders ve talim görmekle mü
kelleftirler. 

MADDE 9 — Havaya karşı 
passif korunma mecburiyetine 
tâbi tutulacak şehir ve kasaba
larda ve resmî ve hususî mü
essese ve fabrikalarda passif 
korunma teşkilleri için lüzumu 
olan mütehassıs ve yardımcı 
şahıslar askerî hizmetlerle il
gili olmryanlardan hazerde se
çilir. Bu mütehassıs ve yardım
cıların yetişme hususunda tâbi 
olacakları çalışma müddetleri 
senede (30) saati geçmemek 
üzere nizamnamesinde tesbit 
olunur. Bu mükellefiyetten kim
lerin istisna edileceği, ve mü
kellefiyete tâbi olanlar için 
müecceliyet, hukuk ve tazminat 
keyfiyeti nizamnamesine tevfi
kan tesbit olunur. 

MADDE 10 — Şehir ve ka
sabaların nüfusuna göre bu te
şekküllere ayrılacak mütehas
sıs ve yardımcı eşhas, nüfusun 

5/1000 : 15/1000 ne kadarı olur. 

MADDE 11 — Her hususî 
müessese veya teşekkülde ve 
her havaya karşı passif ko
runmada vazife alacaklar ma
hallî korunma teşkilâtı tarafın
dan tesbit olunur. 

MADDE 12 — Havaya karşı 
korunma iğin yapılacak tatbi
kat ve manevralarda bu kanu-
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MADDE 8 — Hükümetin 
sekizinci maddesi aynen 

. MADDE 9 — Havaya karşı 
passif korunma mecburiyetine 
tâbi tutulacak şehir ve kasaba
larda ve resmî ve hususî mü
essese ve fabrikalarda pasif 
korunma teşkilleri için lüzu
mu olan mütehassıs ve yar
dımcı şahıslar askerî hizmetler
le ilgili olmayanlardan hazarda 
seçilir. Bu mütehassıs ve yar
dımcıların . yetişme hususun
da tâbi olacakları çalışma müd
detleri senede (30) saati geç
memek üzere nizamnamesinde 
tesbit olunur. Bu mükellefi
yetten kimlerin istisna edileceği, 
ve mükellefiyete tâbi olanlar 
için müecceliyet, ve tazminat 
keyfiyeti nizamnamesine tevfi
kan tesbit olunur. 

MADDE 10 — Hükümetin 
onuncu maddesi aynen 

MADDE 11 — Hükümetin 
on birinci maddesi aynen 

MADDE 12 — Hükümetin 
on ikinci maddesi aynen 

M. M. E. 

MADDE 8 — Hükümetin 8 
nci maddesi aynen 

MADDE 9 — Dahiliye encü
meninin 9 ncu maddesi aynen 

MADDE 10 — Hükümetin 10 
ncu maddesi aynen 

MADDE 11 — Hükümetin 11 
nci maddesi aynen 

MADDE 12 — Havaya karşı 
korunma için yapılacak tatbikat 
ve manevralarda bu kanunun 

( S. Sayısı : 307 ) 



• Ad. E. 

MADDE 7 — On beş yaşmı 
bitiren ve altmış yaşmı ikmal 
etmeyen bütün yurddaşlar ni
zamnamelerine ve talimatlarına 
göre havaya karşı korunma 
bilgisini edinmek ve icab eden 
tedbirleri almakla mükelleftir
ler. 

Bu maddede sözü geçen yurd
daşlar yılda en çok otuz saat 
ders ve talim görmek mecburi
yetindedirler. 

MADDE 8 — Dahiliyenin 9 
ncu maddesi aynen. 

MADDE 9 — Hükümetin 10 
ncu maddesi aynen. 

MADDE 10 — Hükümetin 11 
nci maddesi aynen. 

MADDE 11 — Millî Müdafaa 
encümeninin 12 nci maddesi ay
nen. 

— l i 
fi. E. 

MADDE 7 — 15 yaşmı biti
ren ve 60 yaşmı ikmal etmiyen 
bütün yurddaşlar, nizamname
lerine göre havaya karşı korun
ma bilgisini edinmek ve icab 
eden tedbirleri almakla mükel
leftirler. 

Bu maddede sözü geçen 
yurddaşlar, yılda en çok otuz 
saat ders ve talim görmek mec
buriyetindedirler. 

MADDE 8 — Havaya karşı 
passif korunma mecburiyetine 
tâbi tutulacak şehir ve kasaba
larda ve resmî ve hususî mües
sese ve fabrikalarda passif ko
runma teşekkülleri için lüzumu 
olan mütehassıs ve yardımcı şa
hıslar askerî hizmetlerle ilgili 
olmıyanlardan hazarda seçilir. 
Bu mütehassıs ve yardımcıla
rın yetişme hususunda tâbi ola
cakları çalışma müddetleri se
nede otuz saati geçmemek üze
re nizamnamesinde tesbit olu
nur. Bu mükellefiyetten kimle
rin istisna edileceği ve mükel
lefiyete tâbi olanlar için mü-
ecceliyet ve tazminat keyfiyeti 
nizamnamesine tevfikan tesbit 
olunur. 

MADDE 9 — Şehir ve kasa
baların nüfusuna göre, nüfu
sun 5/1000 : 15/1000 i kadar 
mütehassıs ve yardımcı eşhas 
bu teşekküllere ayrılabilir. 

MADDE 10 — Hükümetin 
11 nci maddesi aynen 

MADDE 11 — Havaya karşı 
korunma için yapılacak tatbi
kat ve manevralarda bu kanu-
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nun hükümlerine uygun olarak 
Hava Müdafaa Genel Komutan
lığınca ve valiler tarafından ve
rilecek emirlerin bütün Devlet 
teşkilleri ve halk tarafmdan 
(yabancılar dahil) yapılması 
mecburidir. 

MADDE 13 — Bu kanunun 
tatbiki için icab eden nizamna
me ve talimatnameler ilgili ve
kâletlerle anlaşarak Hava ge
nel komutanlığı tarafmdan tan
zim olunur. 

II. Cezaî kısım 

MADDE 14 — Passif hava 
korunma teşkillerine dahil olub-
da bu kanunun şümulüne giren 
her hangi bir suçun işlendiğine 
teşekkülde deruhde ettiği va
zife itibarile muttali olduğu 
halde ihbar etmiyenler ceza ka
nununun 235 nci maddesi mu
cibince cezalandırılırlar. 

MADDE 15 — Passif hava 
korunma teşkillerinde kendisine 
verilen vazifeyi kabul etmiyen
ler, veya yapmryanlar bir ay
dan bir seneye kadar hapisle 
cezalandırılırlar. 

MADDE 16 — Kendisine tev
di edilmfş olan passif hava ko
runmasına mahsus her nevi eş
yayı temellük edenler, kasden 
tahrib veya imha edenler bir 

seneden üç seneye ve bu eşya
nın hüsnü muhafazasına dikkat 
etmiyerek her hangi bir suretle 
ziyama veya istifade edilemiye-
cek bir hale gelmesine sebebi
yet verenler bir aydan üç aya 
kadar hapisle cezalandırılırlar. 

- 12 

Da. E. 

MADDE 13 — Bu kanun hü
kümlerinin tatbik şekilleri ya
pılacak nizamnamelerde göste
rilir. 

MADDE 14 — Hükümetin 
on dördüncü maddesi aynen 

MADDE 15 — Hükümetin 
on beşinci maddesi aynen 

MADDE 16 — Hükümetin 
on altmcı maddesi aynen 

M. M. E.-

ve nizamnamesinin hükümleri
ne uygun olarak hava müdafaa 
genel komutanlığı ve valiler 
tarafından verilecek emirlerin 

bütün Devlet teşkilleri ve halk 
tarafından (yabancılar dahil) 
yapılması mecburidir. 

MADDE 13 — Dahiliye en
cümeninin 13 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 14 — Hükümetin 
14 ncü maddesi aynen 

MADDE 15 — Hükümetin 15 
nci maddesi aynen 

MADDE 16 — Hükümetin 16 
nci maddesi aynen 
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MADDE 12 — Dahiliye encü
meninin 13 ncü maddesi aynen. 

MADDE 13 — Passif haya 
korunma teşkillerine dahil olub-
da bu kanunun hükümlerine ay
kırı fiil ve hareketlerine, te
şekküllerde deruhde ettikleri 
vazife dolayısile muttali olduğu 
halde salahiyetli mercie haber 
vermeyenler beş liradan elli 
liraya kadar ağır para cezasile 
cezalandırılır. 

MADDE 14 — Passif hava 
korunma teşkillerinde kendisine 
verilen vazifeyi makbul bir ma
zerete müstenid olmaksızın yap 

mayanlar on beş günden altı aya 
kadar hapisle cezalandırılırlar. 

MADDE 15 — Kendisine tev
di edilmiş olan passif hava ko
runmasına mahsus her nevi eş
yayı temellük edenler bir se
neden üç seneye ve bunları 
kasten tahrib ve imha edenler 
altı aydan iki seneye ve bu eş
yanın iyi muhafazasına dikkat 
«tmeyerek her hangi bir suretle 
ziyama veya istifada . edileme
yecek bir hale gelmesine sebebi
yet verenler veya bu eşyayı 
tahsis olundukları maksad dı-

- 13 -
B. E. 

nun ve nizamnamelerinin hü
kümlerine uygun olarak Hava 
müdafaa genel komutanlığı ve 
valiler tarafından verilecek e-
mirlerin bütün Devlet teşek
külleri ve halk tarafından (ya
bancılar dahil) yapılması mec
buridir. 

MADDE 12 — Dahiliye en
cümeninin 13 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 13 — Passif hava 
korunma teşekküllerine dahil 
olub da bu kanunun hükümle
rine aykırı fiil ve hareketleri
ne teşekküllerde deruhde ettik
leri vazife dolayısile muttali 
olduğu halde salahiyetli mercie 
haber vermeyenler 5 liradan 50 
liraya kadar ağır para ceza
sile cezalandırılır. 

MADDE 14 — Pasif hava 
korunma teşekküllerinde ken
disine verilen vazifeyi makbul 
bir mazerete müstenid olmaksı
zın yapmayanlar on beş günden 
altı aya kadar hapisle cezalan
dırılırlar. 

MADDE 15 — Adliye encü
meninin 15 nci maddesi aynen 
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MADDE 17 — Passif hava 
korunma teşkillerine dahil 
olubda, teşkilde deruhde etti
ği vazife itibarile ıttıla kesbettik-
leri halde, ifşasmda zarar mel
huz olan sırları ifşa edenler, 
Türk ceza kanununun 198 nci 
maddesi mucibince cezalandırı
lırlar. 

MADDE 18 — Passif hava 
korunmasına mahsus olan veya 
bu işe yarayan tesisatı kasden 
tahrib edenler veya hasara uğ
ratanlar iki seneden 8 seneye 
kadar ağır hapisle, cezalandı
rılırlar. Eğer bu zararlar failin 
ihmalile vukua gelirse ceza 6 
aydan 3 seneye kadar hapistir. 

MADDE 19 — Passif hava 
korunma teşkilleri tarafından 
emredilmiş talimlere veya top
lantılara iştirak etmemeye emir 
olunmuş tedbirleri almamaya 
halkı teşvik edenler 3 aydan bir 
seneye kadar hapisle cezalandı
rılırlar. Eğer bu yüzden talim 
veya toplantılar veya almması 
emrolunmuş tedbirler akim ka
lırsa bir seneden beş seneye ka
dar ağır hapis cezası verilir. 

MADDE 20 — Passif hava 
koruma vaziyeti itibarile halkı 
telaş ve heyecana düşürecek 
veya yanlış tedbir almaya veya 
tedbir almamaya sevk etmek 
suretile tehlikeye maruz kılacak 
şekilde kasden asılsız veya 
mübaleğalı haberler yayanlar 
veya nakledenler 3 aydan bir 
seneye kadar hapisle cezalandı
rılırlar. 

— 14 
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MADDE 17 — Hükümetin 
on yedinci maddesi aynen 

MADDE 18 — Hükümetin 
on sekizinci maddesi aynen 

MADDE 19 — Hükümetin 
on dokuzuncu maddesi aynen 

MADDE 20 — Hükümetin 
yirminci maddesi aynen 

[. M. E. 

MADDE 17 — Hükümetin 17 
nci maddesi aynen 

MADDE 18 — Hükümetin 18 
nci maddesi aynen 

MADDE'19 — Hükümetin 19 
ncu maddesi aynen 

MADDE 20 — Hükümetin 20 
nci maddesi aynen 
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şında kullananlar bir ayden üç 
aya kadar hapis cezasile ceza
landırılırlar. 

MADDE 16 — Passif hava 
korunma teşkillerine dahil olub 
da teşkilde deruhde ettiği 
vazife dolayısile muttali olduğu 
ifşasında zarar umulan sırları 
ifşa edenler Türk ceza kanunu
nun 198 nci maddesine göre ce
zalandırılırlar. 

MADDE 17 — Hükümetin 18 
nci maddesi aynen. 

MADDE 18 — Passif hava 
korunma teşkilâtı tarafından 
emredilmiş talimlere veya top
lantılara iştirak etmemeğe veya 
emrolunmuş tedbirleri alma
mağa halkı teşvik edenler üç 
aydan bir seneye kadar hapis 
cezasile mahkûm edilirler. 

Eğer bu-yüzden talim ve top
lantılar veya alınması emro
lunmuş tedbirler akim kalırsa 
hükmedilecek ceza bir seneden 
üç seneye kadar hapistir. 

MADDE 19 — Hükümetin 20 
nci maddesi aynen. 

— 15 — 
B. E. 

MADDE 16 — Pasif hava 
korunma teşekküllerine dahil 
olub da teşekkülde deruhde et
tiği vazife dolayısile muttali 
olduğu, ifşasında zarar umu
lan sırlan ifşa edenler, Türk 
ceza kanununun 198 nci mad
desine göre cezalandırılırlar. 

MADDE 17 — Hükümetin 
18 nci maddesi aynen 

MADDE 18 — Adliye encü
meninin 18 nci maddesi aynen 

MADDE 19 — Hükümetin 
20 nci maddesi aynen 
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MADDE 21 — Fassif hava 
korunma kanunu ve nizamna
meleri hükümlerine tevfikan it 
tihazı ilân olunan tedbirlere ri
ayet etmeyenler hakkmda vilâ
yetler idaresi kanununun 68 nci 
maddesi hükmü tatbik olunur. 

III. 

MADDE 22 — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren 6 ay spnra 
meridir. 

MADDE 23 -— Bu kanunun 
tatbikine icra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

' 

B§. V. 
G. Bayar 
M. M. V. 

Ha. V. 
Dr. T. B. Araş 

Mf. V. 
S. Ankan 

Ik. V. 
Ş. Kesebir 

G. î. V. 
Bana Tarhan 

18-V-1938 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Zr. V. 
F. Kurdoğlu 

— 16 — 
Da. E. 

MADDE 21 — Hükümetin 
yirmi birinci maddesi aynen 

M. M. E. 

MADDE 21 — Hükümetin 21 
nci maddesi aynen 

MADDE 22 — Hükümetin 
yirmi ikinci maddesi aynen 

; MADDE 23 — Hükümetin 
yirmi üçüncü maddesi aynen. 

MADDE 22 — Hükümetin 22 
nci maddesi aynen 

MADDE 23 — Hükümetin 23 
ncü maddesi aynen 
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MADDE 20 — Passif hava 
korunma kanunu ve nizamna
meleri hükümlerine göre yapıl
ması ilan olunan tedbirlere 
riayet etmeyenler hakkmda vi
lâyet idaresi kanununun 68 nci 
maddesi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 21 — Hükümetin 22 
nci maddesi aynen. 

MADDE 22 — Hükümetin 28 
ncü maddesi aynen. 

a E. 

MADDE 20 — Adliye endir 
meninin 20 nci maddesi aynen 

MADDE 21 — Hükümetin 
22 nci maddesi aynen 

MADDE 22 — Hükümetin 
23 ncü maddesi aynen 
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S.;Sayısı:308 
Hakimler kanununun bazı maddele 

kanun lâyihası ve Adliye encümeni 
rinin tadili hakkında 
mazbatası (1/1097) 

T. c. : 
Başvekâlet .} 8 - VI -1938 

Kararlar Müdürlüğü * 
Sayı: 6/2461 \ 

Büyük Miltet Meclisi yüksek Reisliğine 
2556 sayılı Hâkimler kanununun bazı maddelerinin tadili pakkmda Adliye vekilliğince hazırla

nan ve İcra Vekilleri Heyetince 6 - VI - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bay ar 

Esbabı mucibe lâyihası- v 

Adlî teşkilâtın tanziminde yeni bir merhaleye erişmeyi hedef tutmuş olan 2556 sayılı Hâkimler 
kanunu, bu gün, dört seneye yakın bir tatbik ve tecrübe devresinden geçmiş bulunmaktadır. Bu 
dört yıllık tecrübe devresi kanunun ana sistemini teşkil eden esasların tatbikatta da iyi neticeler 
verdiğini vuzuhla göstermiştir. Denilebilir ki büyük inkilâbın yaratmışı olduğu hukuk zihniyeti 
Adliye cihazında, artık, derin ve sağlam temellere istinad etmektedir. 

Hâkimlerin terfi, tayin ve terakkilerinde yalnız bilgi, liyâkat ve çalışkanlığı ve bunlarm hep
sinin fevkinde seciyede sağlamlığı esas tutmuş olan bu sistem aynı zamanda işlerin de daha süratle 
intacına ve bilhassa adlî kararlardaki isabet derecesini dikkate şayan bir şekilde yükseltmeğe ya
ramıştır. Filvaki kanunun ilk tatbik senesi olan 934 yılından 938 yılına kadar bütün Cumhuriyet 
mahkemelerinden sadır olan kararların Temyiz mahkemesince tasdik nisbeti her yıl geçen bir 
yıla nazaran devamlı ve mahsus bir yükselme kaydetmiştir. Bu yükselme nisbeti kararlardaki 
isabet derecesinin büyük bir mikyasta artmış olduğunun bariz bir delilidir. . Bu itibarla kanu
nun sisteminde her hangi bir değişiklik icrasına ihtiyaç görülmemiş ancak hâkimlik ve müddei
umumilik mesleklerine intisabda verilen 25 lira maaş mümasil vazifelerdeki maaştan dun bir 
seviyede olduğundan bunun şimdilik 30 liraya çıkarılması lüzum ve zarureti hâsıl olmuştur. 

2556 sayılı hâkimler kanununun bazı maddelerini tadil eden kanunun birinci maddesi es
kiden yazılı olan on ikinci derece yerine on birinci derece kelimelerini ikame ile iktifa eyle
miştir. Hâkimler kanununun bu derece yükselmesile alâkalı olan on altıncı, yirmi ikinci mad-
delerile muvakkat maddenin 2 sayılı bendinde ve 1 ve 2 sayılı cetvellerde yapılması gerekli olan 
tashihat kanun lâyihasının 2 nci, 3 ncü, 6 ncı 7 nci maddelerinin- mevzuunu teşkil eder. Bun
dan başka 43 ncü madde tatbikatta müşahede edilen bazı müşkülleri bertaraf etmek maksa-
dile ve 16 nci ve 22 nci maddelerle olan irtibatı bakımından tadil edilmiştir. 74 ncü mad
denin tadiline sebeb olan hususat ayni mülâhazalardan mülhem olmakla beraber. Yüksek Mec
lise sunulmuş olan teşkilât ve kadro kanunundaki bazı yenilikleri nazara almak mecburiyeti 
de hâsıl olmuştur. Filvaki bu kanunda bazı memuriyetlerin derecesi ayırma meclisinin ted-
kikına tâbi olan ve 1 ve 2 nci sınıfların fevkine çıkarılmış olmak itibarile birinci sınıfa dahil 
olan bu memuriyetlerin ayırma tedkikatından istisnası zarurî görülmüştür. 94 ncü maddede 
yapılan değişikliğin inzibat meclisinin teşekkül tarzına taallûk eder. Temyiz ikinci reislerinden 
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beş zatın. İştiraki yerine üç reisle i L a z a m n feulunması içtimalarm daha kolaylıkla akdine im-
kân verir; .Bundan başka bu madd(eye i l â v e e d i l e n b i r f±rafa inzibat meclisinin 92 nci mad
dede gösterilen haller ^ haricinde ı L a a ş k e s m e j t e v^ih, derece indirmek veya meslekten çıkarmak 
cezalftrsndftn her hangi birini dereL gözetilmeksizin tatbik edebileceği de tasrih edilmiştir. 
92 nci ve 101 nci maddelerin muka;yese l i g u r e t t e tedkikmdan da anlaşılacağı veçhile inzibat 
meclisi 92 nci maddenin birinci fSk r a s ı n a a gösterilen mahkûmiyet haller haricinde disiplin 
takibatına mevzu teşkil eden her h L ^ bir fiil ve hareketin meslekten çıkarılmağı müsteizim 
olub olmadığı tayinde tam bir takdir salâhiyetini haizdir. Bu hususun 94 ncü maddede 
tasrihi faydalı görülmüştür. Kanun* p r o j e s imn mevzuuna dahil olan hususlarda kanunun neşri 
tarihine kadar olan hakların mal^uz.kalması müesses hukuk prensibleri icabından olmakla bu 
husus 9: ncu maddede derpiş edilm|ştir> 2 numaralı müddeiumumilik cetvelinde başmüddeiumumi-
lik maaşının birinci dereceye iblâğı- evvelce teklif edilmiş olan kadro kanununa göre yapılan 
bir tadildir. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas İfo. 1/1097 
Karar No. 57 

23 -Yi- 1938 

Yüksek Reisliğe 

Hâkimler kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında Adliye vekilliğince hazır
lanan ve îcra Vekilleri Heyeti tarafından kabul 
olunarak Yüksek Meclise arzı kararlaştırılman 
kanun lâyihası Encümene havale . buyurulmuş 
olmakla;Adliye vekili hazır olduğu halde tedkik 
ve müzajkere olundu. 

Hükümetin mucib sebebler lâyihasında ser-
deylediği sebeblere ve Adliye vekili tarafından 
verilen izahlara göre teklif esas itibarile kabule 
şayan görülmüştür. 

Türküye Hukuk fakültelerinden birinden dip
loma, aldıktan sonra ingilizce, almanca, f ransızca ve
ya italyanca lisanlarından biri ile ders okunulan 
bir memleket Hukuk fakültesinde lisans, doktora 
veya hem lisans ve doktora tahsilini ikmal etmiş 
olanlarafnamzedlik ve muavinlikte verilecek ma
aşlarla t u sınıflarda gerek şifahî imtihanda, 
gerek aıjaelî vukuf ve kabiliyet bakımından ehli
yet gösterdikleri takdirde geçmeleri teklif olu
nan hâkimlik derecelerinin, kendilerile beraber 
ayni selede Türk Hukuk fakültesinden diploma 
alıbda derhâl hâkimlik meslekine girenlerden 
tahsillerini ikmal ile avdet ettikleri zaman daha 
geri derecede kalmamalarını temin için bir derece 
yukarıya çıkarılması Encümenimizce kabul 

edilerek 16 ve 22 nci maddeler ona göre düzel
tilmiştir. 

Hâkimlik ve müddeiumumilik meslekinden 
vekâlet hizmetlerine ve ceza ve tevkif evleri 
müdürlüklerine alınanların ikinci sınıf a ayrılabil
meleri için beş sene bilfiil hâkim veya müddei
umumilik etmiş olmaları hakkında 74 ncü mad
dede yapılması teklif olunan değişiklik muvafık 
görülmüştür. Ancak bu hüküm neticesi halen 
beş sene filî hâkim ve müddeiumumiliklerde hiz
meti olmaksızın üçüncü sınıfın son iki derecesine 
gelmiş olanları beş sene gibi uzun bir müddet 
terfi hakkından mahrum etmek te doğru görül-
miyerek bu gibilerin beş seneye münhasır olmak 
üzere terfi ettirilebileceğine dair muvakkat bir 
madde ilâve olunmuştur. 

Encümenimiz bu vesile ile kâtib sınıfında 
bulunanlarla, evrak ve levazım şubelerinde ça
lışanlar hariç olmak üzere vekâletin diğer hiz
metlerinde çalışan memurların esas meslekleri
nin hâkimlik ve müddeiumumilik olmasını ve 
bunu temin etmek üzere tedbir alınmasını Hü
kümetten temenniye karar vermiştir. 

Lâyihanın 8 ve 10 ncu maddeleri hükmü, 
muvakkat mahiyette olduğundan bu maddeler 
muvakkat maddeler araşma almmış ve diğer 
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bazi maddelerde de şekle aid değişiklikler yapıl- Konya 
mistir. B. Türel 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilerek müsta
celiyetle kabul buyurulmak üzere Yüksek Reis- Antalya 
lige sunulur. Numan Aksoy 
Adliye E. Reisi Bu M. M. Kâtib 

Çorum Erzurum Erzurum Kocaeli 
Münir Çağıl Fuad Sirmen Salâh Yargı 

Antalya 
T. Artcan 

Balıkesir 
O. Niyazi Burcu 

Bursa 

Kayseri 
R. özsoy 

Kocaeli 
Ragıb Akça 

Denizli 
<8f. F. Talay N. A. Küçüka 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2556 sayılı hâkimler kanununun bazı madde
lerini tadil eden kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hâkimler kanununun 2 nci 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Namzedler, hâkimlik ve müddeiumumilik sı
nıf ve derecelerine dahil değildirler. 

Bunlara, Devlet memurları maaşatınm tevhid 
ve teadülü hakkındaki 1452 sayılı kanunun 11 
nci dereceye tahsis ettiği maaş verilir. 

MADDE 2 — Hâkimler kanununun 16 nci 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Hukuk fakültelerinin birinden dok
tora diploması alanların namzedlikde geçirecek
leri müddet bir senedir. 

Bir Türk Hukuk fakültesinden çıkmakla be
raber ingilizce, almanca, fransızca veya ital
yanca lisanlarından birile ders okutan bir 
memleket hukuk fakültesinde lisans veya dok
tora tahsilini ikmal etmiş olanlar bir sene 
namzedlik yaptıktan sonra muavinlik sınıflarına 
13 ncü maddenin hükümleri dairesinde ve yalnız 
şifahî imtihanları yapılarak kabul olunurlar. 

Bu maddede yazılı şartları haiz olan nam-
zedlere «1452» sayılı kanunda yazılı dereceler
den onuncu dereceye ve 22 nci maddenin 2 nci 
fıkrasında beyan olunan şartlar dairesinde dok

tor diploması almış olanlara bir senelik namzedlik 
müddetinde dokuzuncu dereceye tahsis olunan 
maaş verilir. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

2556 sayılı Hâkimler kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2556 sayılı Hâkimler kanunu
nun yedi maddesi aşağıda yazılı şekillerde de
ğiştirilerek numaraları karşısında yazılı madde
lerin yerine konmuştur. 

Madde 2 — Namzedler, hâkimlik ve müd
deiumumilik smıf ve derecelerine dahil değil
dirler. Bunlara; Devlet memurları maaşatmm 
tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 sayılı kanu
nun 11 nci dereceye tahsis ettiği maaş verilir. 

Madde 16 — Türkiye Hukuk fakültele
rinin birinden doktora diploması alanların 
namzedlikte geçirdikleri müddet bir senedir. 

Bir Türk Hukuk fakültesinden çıkmakla be
raber ingilizce, almanca, fransızca veya italyan
ca lisanlarından biri ile ders okunulan bir mem
leket Hukuk fakültesinden lisans veya doktora 
tahsilini ikmal etmiş olanlar bir sene namzedlik 
yaptıktan sonra muavinlik sınıflarına 13 ncü 
maddenin hükümleri dairesinde ve yalnız şifahî 
imtihanları yapılarak kabul olunurlar. 

Bu maddede yazılı şartları haiz olan nam-
zedlere 1452 sayılı kanunla yazılı derecelerden 
9 ncu dereceye 22 nci maddenin ikinci fıkrasında 
beyan olunan şartlar dairesinde doktor diplo
ması almış olanlara bir senelik namzed müdde
tinde 8 nci dereceye tahsis olunan maaş verilir. 
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MAD0DE 3 — Hâkimler kanununun 22 nci 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

16 noı maddenin 2 nci fıkrasında yazılı şart
ları haiz olanlar muavinlik sınıflarında amelî 
vukuf vo kabiliyet bakımından ehliyet göster
miş oldukları takdirde o sınıflarda bir sene hiz
metten sonra dokuzuncu dereceye ayrılabilirler. 
Bu gibilerin dokuzuncu derecede geçirecek
leri müddet bir senedir. 

Bir Türk hukuk fakültesinden çıkmakla be: 
raber ingilizce, almanca, fransızca veya italyan
ca lisanlarından birile ders okutulan bir memleket 
hukuk fakültesinde lisans tahsilini ikmal ve ay
rıca bunların birinde hukukî bir mevzu üzerine 
doktor diploma ve unvanını da almış olanlar 
muavinlik sınıflarında amelî vukuf ve kabiliyet 
bakımından ehliyet göstermiş oldukları takdir • 
de o sınıflarda bir sene hizmetten sonra sekizinci 
dereceye ayrılabilirler. Bu fıkrada yazılı şart
lan haiz: olanlara muavinlik sınıflarında da do
kuzuncu dereceye tahsis olunan maaş verilir. 

MADDE 4 — Hâkimler kanununun 43 ncü 
' maddesi ^aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Ayırma tedkikatı neticesinde tercihan terfia 
lâyik görülenlerden 22 nci maddenin ikinci 
fıkrasında beyan olunan şartlan haiz olanlar 
mümtaz olarak terfie lâyik defterine geçirile
bilirler. 

16 ve 22 nci maddelerin ikinci fıkralarında 
yazılı şartlan haiz bulunanlardan meslekî va
ziyetleri itibarile mezkûr maddeler ahkâmından 
istifade edememiş olanların yabancı memleket 
mektebinde geçirmiş oldukları mutad ve muay
yen tashil müddeti vazifede geçmiş sayılarak 
kıdemlerine zammolunur. Şu kadar ki, 47 nci 
maddenin ikinci fıkrasmm tatbikmda bu müd
detin yalnız dört senesi nazara alnnr. 

MADDE 5 — Hâkimler kanununun 74 ncü 
maddesi,aşağda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Hâkimlik ve müddeiumumilik meslekinden 
veya bui meslekten sayılan vazifelerden vekâ
let hizmetlerine, ceza ve tevkif evleri müdür-
lüklrine almanlarm bu memuriyetlerde geçire
cekleri müddetler hâkimlikte geçmiş sayılır. 

Neşriyat, evrak ve levazım müdür ve me-
murlarile kâtib smrfmdan olanlar birinci fık
ra hükmünden istifade edemezler. 

Birinci fıkrada yazılı olanlardan müsteşar, 
üçüncü dereceden maaş alan umum müdürler 

Madde 22 — 16 nci maddenin ikinci fık
rasında yazılı şartları haiz olanlar muavinlik 
sınıflarında amelî vukuf ve kabiliyet bakımın
dan ehliyet göstermiş oldukları takdirde o sınıf
larda bir sene hizmetten sonra üçüncü sınıfla
rın sekizinci derecesine ayrılabilirler 

Bir Türk Hukuk fakültesinden çıkmakla be
raber ingilizce, almanca, fransızca veya italyan
ca lisanlarından birile ders okunulan bir mem
leket Hukuk fakültesinde lisan tahsilini ikmal 
ve ayrıca bunların birinde hukukî bir mevzu 
üzerine doktor diploma ve unvanmı da almış 
olanlar muavinlik sınıflarında amelî vukuf ve 
kabiliyet bakımından ehliyet göstermiş oldukları 
takdirde o sınıflarda bir sene nimetten sonra 
üçüncü smıflarm yedinci derecesine ayrılabilir
ler. 

Madde 43 — Ayırma tedkikatı netice
sinde tercihan terfie lâyık görülenlerden 22 nci 
maddenin 2 nci fıkrasında beyan olunan şartlan 
haiz olanlar mümtaz olarak terfie lâyık def terine 
geçirilirler. 

16 ve 22 nci maddelerin ikinci fıkralarında 
yazılı şartları haiz bulunanlardan meslekî vazi
yetleri itibarile mezkûr maddeler hükümlerinden 
istifade edememiş olanların yabancı memleket 
Hukuk fakültesinde geçirmiş olduklan mutad 
ve muayyen tahsil müddeti vazifede geçmiş sa
yılarak kıdemlerine zammolunur. Şu kadar ki 
47 nci maddenin ikinci fıkrasmm tatbikmda bu 
müddetin yalnız dörd senesi nazara alınır. 

Madde 74 — Hâkimlik ve müddeiumumi
lik meslekinden veya bu meslekten sayılan vazi
felerden vekâlet hizmetlerine, ceza ve tevkif 
evleri müdürlüklerine almanlarm bu memuri
yetlerde geçirecekleri müddetler hâkimlikte 
geçmiş sayılır. 

Neşriyat, evrak ve levazım müdür ve me-
murlarile kâtib smrfmdan olanlar birinci fıkra 
hükmünden istifade edemezler. 

Birinci fıkrada yazılı olanlardan müsteşar, 
üçüncü derecede maaş alan umum müdürler ve 
teftiş heyeti reisinden maadası derece ve smzf 
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ve teftiş heyeti reisinden maadası derece ve sı
nıf terfilerinde ikinci babm ikinci ve üçüncü 
fasıllarında yazılı hükümlere tevfikan ayırma 
meclisi tedkikine tâbi tutulurlar. Şu kadar ki, 
ayırma meclisinin tedkikine tâbi olanlarm ikin
ci smrfa ayrılabilmeleri için beş sene müddetle 
bilfiil hâkimlik veya müddeiumumilik etmiş ol
maları lâzımdır. 

Ayırma meclisinin tedkikine tâbi olmayanla
rın hâkimler kanununun 1 ve 2 numaralı cetvel
lerinde yazılı vazifelerden birine tayinleri ha
linde vekâlet hizmetlerinde iktisab eyledikleri 
haklar nazara almrr. 

MADDE 6 — Hâkimler kanununun doksan 
dördüncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

inzibat meclisi, Temyiz mahkemesi ikinci 
reislerinden üç ve Temyiz azasından iki zat ile 
teftiş heyeti reisi ve ceza işleri umum müdürün
den teşekkül eder. 

Bundan başka, lüzumu halinde heyeti tamam
lamak üzere temyiz hâkimlerinden iki ihtiyat 
aza da bulunur. 

İnzibat meclisine dahil olan temyiz hâkimleri 
iki senede bir Adliye vekili tarafından intihab 
olunur. Müddetini dolduran azanm yeniden 
intihabı caizdir. 

Meclise, Temyiz reislerinden en kıdemlisi 
reislik eder. 

İnzibat meclisi, beş kişinin toplanmasile ka
rar verebilir. İttifak hâsıl olmayan işler mec
lisin bütün azasile müzakere olunur ve ekseri
yetle karara bağlanır. 

92 nci maddede gösterilen haller haricinde 
86 nci maddenin B, O, D, E bendlerinde göste
rilen cezalardan her hangi biri derece gözetil
meksizin tatbik olunabilir. 

terfilerinde ikinci babm ikinci ve üçüncü fasıl
larında yazılı hükümlere tevfikan ayırma mec
lisi tedkikine tâbi tutulurlar. Şu kadar ki ayır
ma meclisinin tedkikine tâbi olanlarm ikinci 
smıfa ayrılabilmeleri için beş sene müddetle 
bilfiil hâkimlik veya müddeiumumilik etmiş 
olmaları lâzımdır. 

Ayırma meclisinin tedkikine tâbi olmayan
ların hâkimler kanununun 1 ve 2 numaralı cet
vellerinde yazılı vazifelerden birine tayinleri 
halinde vekâlet hizmetlerinde iktisab eyledikle
ri haklar nazara almrr. 

Madde 94 — İnzibat meclisi, Temyiz mah
kemesi ikinci reislerinden üç ve Temyiz azasın
dan iki zat ile Teftiş heyeti reisi ve Ceza işleri 
umum müdüründen teşekkül eder. Bundan baş
ka, lüzumu halinde heyeti tamamlamak üzere 
Temyiz hâkimlerinden iki ihtiyar aza da bulu
nur. 

İnzibat meclisine dahil olan temyiz hâkimle
ri iki senede bir Adliye vekili tarafmdan inti
hab olunur. Müddetini dolduran azanm yeniden 
intihabı caizdir. 

Meclise, Temyiz reislerinden en kıdemlisi re
islik eder. 

İnzibat meclisi, beş kişinin toplanmasile karar 
verebilir. İttifak hâsıl olmayan işler meclisin 
bütün azasile müzakere olunur ve ekseriyetle 
karara bağlanır. 

92 nci maddede gösterilen haller haricinde 
86 nci maddenin B, C, D, E bendlerinde göste
rilen cezalardan her hangi biri derece gözetil
meksizin tatbik olunabilir. 

Madde 95 — İnzibat meclisi kararlarına, 
alâkadar hâkime tebliğinden itibaren otuz gün 
içinde itiraz olunabilir. İtiraz,. Temyiz birinci 
ve ikinci reislerinden müteşekkil heyet tarafm
dan tedkik edilir. Heyetin teşekkül edebilmesi 

için en az dokuz kişinin bulunması şarttır. Ka
rarlar müretteb adedin üçte iki ekeseriyetile ve
rilir. (Veya yedi kişinin bir reyde toplanmasile 
verilir). 

Meslekten çıkarılmayı istilzam eden işlerin 
itirazen tedkiMnde müddeiumumilik vazifesi baş-
müddeiumumî tarafından yapılrr Muteriz is-

MADDE 7 — Hâkimler kanununun doksan 
beşinci maddesi aşağıda yazık şekilde değişti
rilmiştir: 

İnzibat meclisi kararlarına, alâkadar hâki
me tebliğinden itibaren 30 gün içinde itiraz olu
nabilir. İtiraz, Temyiz birinci ve ikinci reisle
rinden müteşekkil heyet tarafmdan tedkik edi
lir. Heyetin teşekkül edebilmesi için en az do
kuz kişinin bulunması şarttır. Kararlar yedi ki
şinin bir reyde toplanmasile verilir. 

Meslekten çıkarılmayı istilzam eden işlerin 
itirazen tedkikinde müddeiumumilik vazifesi 
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başmüddeiumumî tarafından yapılır. Muteriz. 
isterse, müdafaasını bizzat hazır bulunarak ve
ya vekü göndererek yapar. 

Adliye vekili, inzibat meclisi kararını birin
ci fıkrada yazılı müddet içinde umumî heyete 
tedkik ettirebilir. 

Meslekten çıkarma kararma itiraz, kararın 
inf azmi durdurmaz. 

MADDE 9 — Hakimler kanununun 17 nci 
maddesinde yazılı 1 ve 2 numaralı cetveller ye
rine bu kanuna bağlı 1 ve 2 numaralı cetveller 
ikame edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun tatbiki dolayisi-
le kadrolarda yapılması lâzmıgelen değişiklik
leri kanunun neşri tarihinden itibaren bir sene 
içinde tedricen yapmağa Adliye vekili salahi
yetlidir. 

MADDE 11 — Bu kanunun mevzuuna da
hil olan hususlarda kanunun neşri tarihine ka
dar iktisab edilmiş olan haklar mahfuzdur. 

MADDE 8 — Hâkimler kanununun muvak-' 
kat maddesinin II sayılı bendinde yazılı sorgu 
hakimlerinden aynı bendin 2 nci ftkrasma gö
re imtihan verenler 10 ncu dereceyi geçmemek 
üzere bulundukları derecenin iki derece yukan-
smdaki sorgu hâkimliklerine tayin edilebilirler. 

MADDE 12 — Bu kanun 31 mayıs 1938 tari
hinden itibaren meridir. 

terse, müdafaasını bizzat hazır bulunarak veya 
vekil göndererek yapar. 

Adliye vekili, inzibat meclisi kararını bi
rinci fıkrada yazılı müddet içinde umumî he
yete tedkik ettirebilir. 

Meslekten çıkarma kararına itiraz, kararın 
infazını durdurmaz. 

. MADDE 2 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen. 

MADDE 3 — Hükümetin 11 nci maddesi ay
nen. 

MUVAKKAT MADDE -
nci maddesi aynen. 

- A) Hükümetin 8 

MUVAKKAT MADDE — B) Bu kanunun 
tatbiki dolayısile kadrolarda yapılması lâzım ge
len değişiklikleri kanunun neşri tarihinden 
itibaren iki sene içinde tedricen yapmağa Adliye 
vekili salahiyetlidir. 

MUVAKKAT MADDE — 0) 74 ncü mad
denin, ayırma meclisinin tedkikine tâbi olanla
rın, ikinci smıfa ayrılabilmeleri için beş sene 
müddetle bilfiil hâkimlik veya müddeiumumi
lik etmiş olanları lüzumuna dair hükmünün 
tatbikini beş sene müddetle tehire Adliye ve
kili salahiyetlidir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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HADDE 13 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya, îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
6 
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MADDE 5 
aynen. 

/ 

— Hüküm stin 13 ncü maddesi 

HÜKÜMETIN TEKLIM 

2556 saydı hâkimler kanununun 17 nci maddesinde yazdı (1) numaralı cetvel 

Smıfı 

İkinci sınıf 
hâkimlik 

Birinci sınıf 
hâkimlik 

Hâkimlerin samfları, dereceleri ve maaşla/n 
Derecesi Memuriyeti 

Muavinlik 

Üçüncü sınıf 
hâkimlik 

10 

5 
4 
3 
2 
1 

Hâkim muavinliği, icra memurluğu, sorgu hâkimliği, aza mu
avinliği 
Sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği, icra memurluğu, icra muavin 
hâkimliği, icra hâkimliği, mahkeme azalığı, hâkimlik 
Sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği, icra muavin hâkimliği, icra 
hâkimliği, mahkeme azalığı, hâkimlik 
Sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği, icra muavin hâkimliği, icra 
hâkimliği, hâkimlik, mahkeme reisliği, Temyiz mahkemesi ra
portörlüğü 
İcra hâkimliği, hâkimlik, mahkeme reisliği, Temyiz mahkemesi 
raportörlüğü 
İcra hâkimliği, hâkimlik, mahkeme reisliği 
Hâkimlik, mahkeme reisliği 
Temyiz mahkemesi azalığı 
Temyiz mahkemesi ikinci reisliği 
Temyiz mahkemesi birinci reisliği 

35 

40 

45 

55 

70 
80 
90 

100 
125 
150 
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Adliye encümeninin değiştirişine bağh cetvel 

2556 sayılı hâkimler kanununun 17 nci maddesinde yazılı (1) numaralı cetvel 

Sınıfı 

Muavinlik 

Üçüncü smıf 
hâkimlik 

İkinci smrf 
hâkimlik 

Birinci sınıf 
hâkimlik 

Hâkimlerin sınıflan, dereceleri ve maaşları 

Derecesi • Memuriyeti 

10 

5 
4 
3 
2 
1 

Maaşı 

Hâkim muavinliği, icra memurluğu, sorgu hâkimliği, aza mu
avinliği 35 
Sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği, icra memurluğu, icra muavin 
hâkimliği, icra hâkimliği, mahkeme azalığı, hâkimlik 40 
Sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği, icra muavin hâkimliği, icra 
hâkimliği, mahkeme azalığı, hâkimlik 45 
Sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği, icra muavin hâkimliği, icra 
hâkimliği, hâkimlik, mahkeme reisliği, Temyiz mahkemesi ra
portörlüğü ?$ I '"f 55 
icra hâkimliği, hâkimlik, mahkeme reisliği, Temyiz mahkemesi 
raportörlüğü 70 
İcra hâkimliği, hâkimlik, mahkeme reisliği 80 
Hâkimlik, mahkeme reisliği 90 
Temyiz mahkemesi azalığı 100 
Temyiz mahkemesi ikinci reisliği 125 
Temyiz mahkemesi birinci reisliği 150 

t>9<i 
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$4$ayisı :;308*e>k 
Hakimler kanununun bazı] maddelerinin .tadili hakkındaki 

kanun lâyihasına bağlı (2) numaralı cetvel 

2556 saydı hâkimler kanununun 18 nci maddesinde yazdı (II) numaralı cetvel 

Sınıfı 

Müddeiumumilerin sınıflan, dereceleri ve maaşlart 

Derece 4L /Memuriyeti 

Muavinlik 
Üçüncü smıf müd-
dei umumilik 

ikinci sınıf müddei
umumilik 

Birinci sınıf müd-
umumilik 

10 Cümlıuriyet müddeiumumiliği muavinliği 
9 Cümlıuriyet müddeiumumiliği muavinliği Cumhuriyet müddeiu

mumiliği Cümlıuriyet Baş müddeimumiliği muavinliği 
8 Cumhuriyet müddeiumumiliği muavinliği, Cumhuriyet müddeiu-

umumiliği, Cumhuriyet baş müddeiumumiliği muavinliği 
7 Cumhuriyet müddeiumumiliği baş muavinliği, Cumhuriyet müdei-

umumiliği, Cumhuriyet baş müddeiumumiliği muavinliği. 
6 Cumhuriyet müddeiumumiliği, Cumhuriyet baş müddeiumumiliği 

muavinliği ^ 
5 Cumhuriyet müddeiumumiliği, Cumhuriyet baş müddeiumuliği 

baş muavinliği 
4 Cumhuriyet müddeiumumiliği 
1 Cumhuriyet baş müddeiumumiliği 

Maaşı 

35 

40 

45 

55 

70 

80 
90 

150 




