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Sayfa 
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Sözlü sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Ha
lef oğlu'nun cevabı. '(6/32) 132:133 

2. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, bakanlıklarda görev aldığı iddia 
edilen milletvekillerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi. (6/14) 133 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraşspor'a 
ilişkin Başbakandan Sözlü sorusu ve Devlet 
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5. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan 
Ergüder'in, İcra ve İflas Kanununun yeni-
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Sayfa, 
den düzenlenmesi konusunda çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanından 
sözilü soru önergdsi. (6/28) 135 

6. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan 
Ergüder'in, ya'bancı uyruklu kişilere işledik
leri suçlardan dolayı verilen cezaların kendi 
ülkelerinde infazı konusunda çalışma yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanından söz-
<lü soru önergesi. (6/29) 135 

7. — İstanbul Milletvekili Altan Kavak' 
in, 2577 numaralı İdarî Yargılama Usulü 
Kanununun uygulanmasından doğan aksak
lıklara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/31) 135 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAP
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1. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
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şim raporlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı H. Cahit Aral'ın yazılı ceva
bı. (7/55) 158:160 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 136 

1. — 9.3.1954 Tarih ve 6343 Sayılı Ve
teriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Vete-

Sayfa 
riner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşek
kül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ve Bu 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü
kümleri ile 6343 Sayılı Kanunun Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu Raporu. (1/32), 1/35 
(S. Sayıisı : 21) 136 

2. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile 1136 Sayılı 
Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 
54 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Hükümleri ile 1136 Sayılı Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/3, 1/4) (S. Sayısı : 24) 196:152 

3. — Adalet Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Adalet ve Anayasa Komisyonları 
Raporları. (1/107) (S. Sayısı : 25) 152:158 

MOtüm**-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok, Samsun - Gire
sun arasında ve Ordu il sınırları içindeki karayolu
nun durumu hakkında gündem dışı bir konuşma 
yaptı. 

Yurt dışına gidecek olan : 
Devldt Bakanı İsmail Özdağlar'ın dönüşüne ka

dar Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı * A. Kurtcebe 
Alptemoçin'in, 

Sanayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit Aral'ın dönü
şüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'ın ve 

Dışişleri Bakanı Va'hit Halefoğlu'nun dönüşüne 
kadar Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

Pakistan Federal Konseyi Başkanının Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 'Başkanını, refakatinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden *bir heyetle Pakistan'a da
vetine icabet edilmesine dair ve 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkın
da; 

'Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, ba

kanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekillerine 
ilişkin 'Başbakandan tözlü soru önergesi (6/14) soru 
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sahibi ve ilgili bakan Genel Kurulda hazır bulunma
dığı için ertelendi. 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-
yezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Afşin 
- Elbistan termik tesislerinde yaptığı inceleme gezisi
ne ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna (6/18), Dev
let Bakanı Kâzım Oksay, 

(Manisa Milletvekili ismet Turhangirin, tütün üre
ticilerinin sorunlarına ilişkin sözlü sorusuna (6/22) 
Mâliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan, 

İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, dar gelirli 
vatandaşlara götürülmesi vaat edilen hizmetlere iliş
kin Başbakandan sözlü sorusuna (6/23) Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı 1. Kaya Erdem ve 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, af konu
sunda beyanına ilişkin (6/24), 

İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ti
caret Kanununda yer alan çek hukuku hükümlerinin 
yeniden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülmediği
ne ilişkin (6/26), 

İstanbul Milletvekili Altan Kavak'ın, hâkim ve 
savcıların meslek öncesi eğitimlerine ilişkin (6/30) 
sözlü sorularına da Adalet Bakanı M. Necat Eldem; 

Cevap verdiler. 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-

yezit'in, Kahramanmaraşspor'a ilişkin (6/25), 
İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Türk 

Medenî Kanununun yeniden düzenlenmesi konusun
da çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin (6/27), 

İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İc
ra ve İflas Kanununun yeniden düzenlenmesi konu
sunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin (6/28), 

İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, ya
bancı uyruklu kişilere işledikleri suçlardan dolayı ve
rilen cezaların kendi ülkelerinde infazı konusunda 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin (6/29), 

Tezkereler 
il. — Anadolu Üniversitesinin 1978 Bütçe Yılı 

Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay (Başkanlığı Tezkeresi. 
(3/340) (Sayıştay Komisyonuna) '(Başkanlığa geliş 
tarihi : 26.3.1984) 

2. — Anadolu Üniversitesinin 1979 Bütçe Yılı 
'Kesinlhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su-

Istaribul Milletvekili Altan Kavak'ın 2577 numa
ralı İdarî Yargılama Usulü kanununun uygulama
sından doğan aksaklıklara ilişkin (6/31) ve 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, bazı Türk 
vatandaşlarının İran'ın Kum şehrinde eğitim görüp 
görmediklerine ilişkin (6/32); 

Sözlü soru önergelerinin görüşülmesi de, soru 
sahiplerinin birden fazla sorularının gündemde yer 
alması nedeniyle, İçtüzüğün 97 nci maddesi gereğin
ce, ertelendi. — 

9.3.1954 Tarih ve 6343 Sayılı Veteriner Hekim
liği Mesleğinin İcrasına, Veteriner Hekimleri Birliği 
ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmün
de Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6343 Sayılı 
Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/32, 1/35) (S. Sa
yısı : 21) görüşülmesi, Tarım, Orman ve Köy İşleri 
Komisyonu Genel Kurulda hazır bulunmadığı için 
ertelendi. 

Urla Milletvekili Osman Doğan ve 17 Arkadaşı
nın, Urfa 'İli Adının «Şanlı Urfa» Olarak Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/7) (S. Sayısı : 23) 
de, isteği üzerine İçişleri Komisyonuna geri verildi. 

28.3.1984 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 16.30'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Halil İbrahim Karal 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
M. Murat Sökmenoğlu Saffet Sakarya 

Hatay Çankırı 

nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi. 
(3/341) Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 26.3.1984) 

3. — Anadolu Üniversitesinin 1980 Bütçe Yılı Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi. (3/342) 
(Sayıştay Komisyonuna) l(Başkanlığa geliş tarihi : 
26.3.1984). 

II. — GELEN KAĞITLAR 

28.3.1984 Çarşamba 
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4. — Anadolu Üniversitesinin 11981 (Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi. (3/343) 
(Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.3.1984) , 

5.— Kayseri (Üniversitesinin '1979 Bütçe Yılı Ke-
sirihesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başikanlığı Tezkeresi. (3/344) 
(Sayıştay Komisyonuna) ((Başkanlığa geliş tarihi : 
27.3.1984) 

'6. — Kayseri Üniversitesinin 1980 flütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi. (3/345) 
(Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.3.1984) 

7. — Kayseri Üniversitesinin 1981 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabiina Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi. (3/346) 
(Sayıştay İKomisyonuna) '(Başkanlığa geliş tarihi : 
27.3.1984) 

!8. — Bursa Üniversitesinin 1976 Bütçe Yılı Ke-
sinh'esabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi. (3/347) 
(Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.3.1984) 

'9. — Bursa Üniversitesinin 1977 Bütçe Yılı Ke-
sinhesafoına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul-

• • • « 
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duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi. (3/348) 
(Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.3.1984) 

10. — Bursa Üniversitesinin 1978 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi. (3/349) 
(Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.3. B84) 

11. — Bursa Üniversitesinin 1979 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başikanlığı Tezkeresi. (3/350) 
(Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.3:1984) 

12. — Bursa Üniversitesinin 1980 Bütçe Yılı Ke-
sinh'esabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna îlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi. (3/351) 
(Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.3.1984) 

13. — Bursa Üniversitesinin 1981 Bütçe Yılı Ke-
sintiesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi. (3/352) 
(Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.3.1984) • 

•14. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğünün 1981 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi. (3/353) (Sayıştay Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.3.1984) 

•«•-
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Halil İbrahim KARAL 
KÂTİP ÜYELER : M. Murat SÖKMEN OĞLU (Hatay), Saffet SAKARYA (Çankırı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet 'Meclisinin 45 inci Birleşimini açıyorum. 

M. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
'(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1, — Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun, Tah-

ran'da görevli diplomatlarımıza bu sabah girişilen 
saldırılar konusunda Genel Kuruta açıklaması ve ay
nı konuda MDP Grubu adına Bitlis Milletvekili 
Kâmran inan'in, HP Grubu adına Ağrı Milletvekili 
Paşa Sarıoğlu'nun konuşmaları. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme geç
meden evvel İSayın Dışişleri Bakanına gündem dışı 
söz vereceğim. 

Tahran'da görevli diplomatlarımıza karşı bu sa
bah girişilen saldırılar konusunda konuşmak üzere 
Sayın Bakan; buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAİKANI VAHİT HALEFOĞLU 
— Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; Tahran Büyük
elçiliğimiz personeline karşı 27 Mart gecesi, yani 
dün gece ve 28 Mart sabahı erken saatlerde bir dizi 
saldırıda bulunulmuştur. 

Konu hakkında Bakanlığımca derhal yapılan bir 
açıklama ile duyduğumuz üzüntü ve reaksiyonumuz 
kamuoyumuza sunulmuştur. Ben de Yüce Meclise 
bu menfur saldırılarla ilgili olarak bazı açıklayıcı 
bilgileri arz etmek istiyorum. 

27 Mart gecesi saat 23.30'da Ticaret Müşavir 
Yardımcısı Işıl Ünel'in evinin önünde bulunan oto
mobiline patlayıcı madde yerleştirmek isteyen bir te
rörist, bu patlayıcının infilak etmesi sonucu olay ma
hallinde ölmüştür. Edinilen ilk bilgilere göre, bu te
röristin ismi Sultan Gregoryan Sema Perdan'dır. An
cak, bu bilginin doğruluğu henüz teyit görmemiştir. 

Bu sabah askerî ataşelikte görevli Astsubay Baş
çavuş İsmail Pamukçu, kendi otomobiline de bomba 

Yoklamadan sonra gelmiş olan sayın milletve
killeri burada olduklarını bir tezkere ile (Başkanlığa 
bildirsinler. 

konmuş olması ihtimaline binaen gerekli tetkiki yap
tığı sırada silahlı bir saldırıya uğrayarak, maalesef 
başından ve karın boşluğundan ağır şekilde yaralan
mıştır. 

Gene bu sabah aynı saatlerde, evinden çıkmakta 
olan Büyükelçiliğimiz Baş kâtibi Hasan Servet Ök-
iem de saldırıya maruz kalmıştır. Başkâtibimizin şans 
eseri bu saldırıdan, çenesinden ve omuzundan hafif 
yaralarla kurtulmuş bulunduğunu memnuniyetle öğ
rendik. 

Büyükelçilik İdarî Ataşesi İbrahim özdemir, evi
nin önünde bekleyen iki teröristin durumlarından 
şüphelenerek polisi haberdar etmiştir. Ataşemizin 
uyarısı üzerine, iki Ermeni teröristin İran Güvenlik 
İKuvvetlerince silahlarıyla birlikte tutuklandıkları 
Büyükelçiliğimize bildirilmiştir. 

Ayrıca, Büyükelçimiz bu sabah refakatinde iki 
yakın çalışma arkadaşı olduğu halde otomobil ile 
Kançılarya binasına gelirken polisin «Dur» ihtarına 
dahi aldırmayan, motosikletli iki kişi tarafından bir 
süre takip ve taciz edilmiştir. 

Bütün bu olaylar Tahran Büyükelçiliğimiz perso
nelinin hemen tümüne yönelik bir saldırının etraflı 
bir şekilde planlandığını ve geniş çaplı bir örgüt ta
rafından tatbike konulduğunu göstermektedir. 

Nitekim, Talhran'da bir yabancı haber ajansına 
telefon eden kişiler, saldırıları ASALA adlı Ermeni 
tedhiş örgütünün düzenlediğini bildirmişlerdir. 

Bu gdişmeleri, sabah saat 09.00'da İran Dışişleri 
Bakanının bir mesajını iletmek üzere ziyaretime ge
len İran Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürlerinden 
Büyükelçi Zifan ile ona refakat etmekte olan İran'ın 

IV. — BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Ankara Büyükelçisi Gencidost ile görüştüm. Kendile
rine, Tahran'da vuku bulduğunu öğrendiğimiz bu ca-
niyane saldırılar üzerinde Türkiye'nin Önemle dur
duğunu, bu tecavüzlerin altında gittikçe gelişen 
Türk - İran ilişkilerinden rahatsızlık duyan bazı çev
relerin parmağının bulunduğuna şüphe edilemeyece
ğini, dost İran makamlarının saldırıların sorumlula
rım kısa sürede yakalayarak örnek teşkil edecek en 
şiddetli, cezalara çarptırmalarını, bunun yanında İran' 
daki tüm temsilcilik ve görevlilerimizin korunması 
için ciddî tedbirler alınmasını ve bunların titizlikle 
uygulanmasını beklediğimizi bildirdim. Büyükelçi 
Zifan, iran makamlarının konuyu hassasiyetle ta
kip edeceklerinden ve gerekli her türlü tedbiri ala
caklarından şüphe duyulmamasını ifadeyle İran İslam 
Cumhuriyetinin terör eylemlerine kesinlikle karşı ol
duğunu ve bugüne kadar izlediği siyaset ile bunu 
daima ortaya koymuş bulunduğunu ifade etti. İran 
(Hükümetinin ye Dışişleri Bakanı Doktor Velayeti' 
nin konu üzerine önemle ve özenle eğilmiş oldukla
rını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Nitekim, 
İran güvenlik kuvvetlerinin takibatı sürdürerek yeni 
tutuklamalar yaptıkları son gelen haberler arasında
dır. 

Son olarak, Tahran Büyükelçimizin konuyu gö
rüşmek üzere, İran Dışişleri Bakanı Doktor Velayeti' 
ye gitmeye hazırlandığı sırada, Büyükelçilik kançılar
yası önünde polis üç Ermeniyi daha silahlarıyla bir
likte yaklamıştır. Böylece şimdiye kadar tutuklanan 
Ermeni teröristlerin sayısı yediye yükselmiştir. 'Ko
nunun tarafımızdan dikkatle ve yakından izlenmeye 
devam edileceğini bilhassa belirtmek İsterim. 

Bu arada İran Dışişleri Bakanı Doktor Velaye-
ti'ye derhal bir mesaj gönderdim. Bu mesajda vuku 
bulan elim olayların Türk ve İran milletleri arasın
daki dostane ilişkilere gölge düşürmek isteyenlerin 
bir oyunu olduğuna dikkatini çektim. Birtakım ca
nilerin bu oyuna alet edildiklerini hatırlattım. İran 
yetkililerinin, İran topraklarında Türkiye'ye yöne
lik aleyhte faaliyetlere hiçbir şekilde izin verilmeye
ceğine dair vaatlerine değinerek, canilerin yakalan
malarının ve cezalandırılmalarının önemini vurgula
dım. 

Tahran'da ağır yaralı astsubayımızın ameliyatı-
nm sonuçlandığı ve yaşama şansının artığı hastane
den bildirilmiştir. Astsubayımızın tedavisine yardım
cı olmak üzere bir profesör ve ekibi bugün İran'a 
gönderilecektir. («Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sözlerime son vermeden önce, şu hususu bir ke
re daha yüce huzurunuzda ifade etmek istiyorum: 
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Hükümetimizin Programında da sarahaten belirtil
diği gibi, milletlerarası terörizm ve onun bir parça
sı; olan Ermeni cinayet şebekeleri ile daha müessir bir 
mücadele için bütün imkânlar seferber edilmekte
dir. Hiç kimse uydurma tarihî olayları bahane ede
rek ve masum insanların kanını akıtarak bir yere 
varılabileceği ümidine kapılmamalıdır. 

Arz ediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

iKâimran İnan; buyurun efendim. (MDP sıralarından 
alkışlar). 

MDP GRUBU ADINA KAMRAN İNAN (Bit
lis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Dışişleri Bakanının verdiği bilgiler çok hazin ve dü
şündürücüdür. Türk Devleti bir kere daha silahlı bir 
tecavüze uğramış bulunmaktadır. 

Dünyanın her tarafında, evvela Los Angeles ve 
San Francisco'dan başlayarak, Lizbon'da devam ede
rek, Paris'te tekrar ve tekrar edilerek, Brüksel ve 
Lahey'den geçerek Tahran'a kadar uzanan bütün bu 
tecavüzler zinciri ve bu tecavüzlerde sıkılan kur
şunların her biri kıymetli arkadaşlarımızın ve şehit
lerimizin şahsında Türk 'Milletine ve Devletine karşı 
sıkılmıştır. Böyle vesilelerde Türkiye Büyük Millet 
iMeclisi tümüyle Devlet ve Hükümetin yanında, Dev
lete karşı sıkılan bu kurşunlara karşı göğüs germek 
durumundadır. (Alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, aslında bu tecavüzler, bu
nun derinliğine inerek tahlil edilmelidir. Bahis ko
nusu olan sadece muayyen bir iddia grubunun ta
rihi tahrif ederek şu veya bu vesilelerle dünya kamu
oyunu Türkiye'ye karşı çevirmesinin ötesinde Türk 
Devletine karşı senelerden beri tezgâhlanan bir 
komplonun parçası olduğu vakıasını Millet ve Dev
let olarak kabul etmemiz lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Devletin büyümesini çok 
gören, bu Devletin tarihteki yerinden ürken ve işgal 
ettiği yer karşısında bazı hesap ve mülahazaları bu
lunan çevreler, bugünden değil, '10 yılı aşkın bir za
mandan beri bu Devlete karşı bir husumet cephe
si oluşturarak bu Devleti içeriden ve dışarıdan yık
mak yolunda çaba göstermektedirler ve bu terörist, 
dış terörizm hareketleri ve bunların bu tezahürleri 
bu komplonun bir sahnesidir, bir parçasıdır değer
li arkadaşlarım. 

Üzülerek bir hadisenin altını çizmek lazım; bu 
menfur hadiselerle beraber bizim Devlet ve Milleti
mizin varlık ve bütünlüğünü içeriden vurmak isteyen-
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ler, kanımızı da alet etmek yoluna gitmişlerdir ve 
(maalesef bu yolda yeterince hain bularak mesa
fe almışlardır. Her tarafta Devletimize karşı teşkilat
lanmış birimler, üniteler vardır. Daha geçen 'hafta 
Avrupa Konseyi salonlarında ve kulislerinde maale
sef 10 tane hain, Fransız televizyonunun önceden 
tertibiyle ve Belçiika'h Dejardin'in sahnelemesiyle 
ayaklarına zincirler vurarak Türk, Devletine karşı 
gösteri yapmışlardır. Her gün Avrupa başkentlerin
de el ilanları dolaştırılır, Avrupa şehirlerinin her bi
rinin duvarlarında ve elektrik direklerinde Türk Dev
let ve Milletinin varlık ve bütünlüğüne karşı tecavüzü 
taşıyan ifadeler, beyannameler ve ilanlar vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu dış terörist olarak ASA
LA ismiyle veya benzeri isimlerle ortaya çıkan in
sanların sayısı eksi yüzlerin içindedir. Binaenaleyh, 
50 milyonluk ve dünyanın en güçlü ordusuna sahip 
Türk Devletine karşı, 50, 100, 200, 500 teröristin 
muayyen kaynaklardan destek, yeşil ışık ve göz kırp
maları görmeden ortaya çıkıp silahlı mücadele aça
bileceğini sanmak yanlış olur. Binaenaleyh, hesapla
rı geniş açıdan görmek lazımdır ve şunu da yapmak 
lazım değerli milletvekilleri; bir zamanlar iç terö
rizmde bir kanıksama hadisesi belirdi, boyutlarını 
sonra hep beraber yaşadık. Şimdi çok tehlikeli ve 
üzüntülü bir gelişme olmaktadır, tik zincir halkasın
dan beri artık bir nevi bunları adî vakalar halinde 
telakki ederek müteakip yakaya karşı sadece muay
yen tedbirlerle yetinmek bu Devletin büyüklüğüne 
yakışmayan bir davranıştır. 

tekrar büyük bir Cumhuriyet olarak nereye gelmek
te olduğumuz malum. Aynı senaryo, tertip ve sah
nelerle Devletin yolu kesilmek istenmektedir. 'Bu bir 
vakıadır ve bu vakıanın altını çizerek söylemek la
zımdır ki, senelerden beri müttefikimiz ve partneri
miz bulunan bazı kuvvetler bunlara yabancı değil
dir. Bu hadiselere müsamaha gösterilmektedir. Da
ha geçen gün, bu arz ettiğim Avrupa Konseyindeki 
meşum hadiseden dolayı Fransız televizyonuna, 
sual sorduğunda dedim kil; «Sokaklarınızda Paris'te 
kanları korunmamış, olan meslektaşlarımın katilleri, 
sizin müsamahanız ve himayeniz altındadır; ama Orly 
tecavüzünde beş-altı tane masum Fransız öldürül
düğünden 24 saat sonra canî yakalandı; sadece 24 
saat sonra.» 

Bunun üzerinde derin bir mana vardır, değerli 
arkadaşlarım bize bir mesaj vardır. 

Binaenaleyh, bunun üzerine artık Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak gitmeliyiz; çünkü bu yalnız ik
tidar partisinin işi değildir, yalnız Hükümetin de işi 
değildir. Bu, Türk Milletinin, Türk Devletinin ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin işidir. Devlet, ken
disini savunacak güce sahiptir. Yalnız bu gücü gös
termemiz zamanı, gelmiştir değerli arkadaşlarım. Ya
ni itiraf edeyim, biz milletlerarası ilişkilerde ve bel
ki dünyada lüzumundan fazla nazik bir devlet ol
duk. Lüzumundan çok fazla nazik bir devlet olduk. 
Buna bir yerde «Dur» demek lazım ve biz her ba
kımdan buna «Dur» diyebilecek güce sahibiz değer
li arkadaşlarım. Aslında bu güce sahip olduğumuz 
içindir ki, bu gücü kırmak ve zayıflatmak yolunda 
bu tertiplere başvurulmaktadır. 

Binaenaleyh, bu Parlamentonun önünde, Türki* 
ye'ye karşı dışarıda kurulmuş bulunan husumet cep
hesini her yönüyle kırmak vazifesi bulunmaktadır ve 
bu Parlamento Hükümet ve Devletle beraber bu hu
sumet cephesini kıracak gücü göstermek durumunda
dır. Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki en büyük ha- _ 
dişe budur ve bunu hep beraber yapmamız lazım. 
Hükümet İstediği tedbirleri getirsin. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bu konuda bütünüyle, muhalefeti, ik
tidarı gözetmeden arkasında olacaktır; ama bu kur
şunlar susmalıdır. 

tran Hükürrfetinjn, Devletinin gösterdiği hassa
siyete teşekkür ederiz. Aynı hassasiyetin başkaların
ca da gösterilmesi temenni edilir ve bunun dost bir 
memleket toprağında meydana gelmiş olması daha zi
yade şayanı teessüftür; ama ihaflise hadisedir ve 
Türk Devletine karşı yöneltilmiş ve sıkılan kurşun
lardır değerli arkadaşlarım. Yani, bu kurşunları 

Artık Milletçe ayağa kalkmak, kükremek ve Dev
letin büyüklüğünü göstermek lazım ve inanın değerli 
milletvekilleri, bütün bu meselelerin çözümü Anka
ra'dadır; Türk Devletinin büyüklüğünü ve gücünü 
Büyük Millet Meclisiyle, Hükümetiyle ve Anayasa 
kuruluşlarıyla ortaya ve dünyaya gösterdiğimiz za
man bütün bu kurşunlar susar ve bütün bu barutlar 
sulanır. (Alkışlar) Sadece arkadaşlarımızın bu hadi
seler karşısında merasimlerini yapmak ve gömmekle 
artık yetinemeyiz. Hükümete dönerek arz ediyorum, 
artık Devletin bütün gücünü ve imkânlarını kullan
mak zamanı gelmiştir ve kullanmak gücüne sahiptir 
Türk Devleti, aslında Türk Devletinin gücüdür ki, 
bu hareketleri doğuruyor. (Alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, tarihi incelerseniz, Osman
lı İmparatorluğunun parçalanması senaryoları bu şe
kilde sahnelenmiştir, içimize hainler sokarak, peşi- / 

mizde tertipler yaparak. Sonra, tarih boyunca nereye 
geldik, nereden geçtik ve büyük Atatürk sayesinde 
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kanıksamak demek, her birimizin teker teker şahsı
mızda Türk Devletine kurşun sıkılmasını kanıksa
mak demektir ki, bu Türklüğü reddetmek olur; bu 
mümkün değildir. Bunu tarih kabul etmemiştir, bu
nu istikbal ve hal kabul etmeyecektir. Yalnız şunu 
üzülerek arz edeyim: 

ıBu konuda artık Milletin harekete geçmesi za
manı gelmiştir. (Bizim bazen, üzülerek söyleyeyim, 
ayranımız veya sütümüz çok geç kabarmaktadır, geç 
kalıyoruz bazen. Bunun kabarmasının zamanı gel
miştir ve bunu kabartmak, Milleti mobilize etmek, 
bütün kuvvetiyle harekete geçirmek, siyasî partile
re, Türk Parlamentosuna ve Hükümete düşer. Dün
yaya mesaj vermek zamanı gelmiştir, müttefiklerime 
vermek zamanı gelmiştir, düşmanlarıma vermek za
manı gelmiştir ve bu hardiselerin tekrar ettiği her 
yere Türk elinin uzanacağı mesajı verilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bunların muhatabı olan ve 
sayısı 2,5 milyonu geçmeyen devletler vardır, çok 
yakınımızdadırlar ve bunlar 'güçlerini büyük ölçüde 
göstermiş ve mahalline kadar giderek bunları sustu-
rabilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Beyrut'ta Fransız Birlikle
ri, Fransız Karargâhına meçhul şahıslarca yapılmış 
bir tecavüzü susturmak için havadan masum insan
ların kamplarını bombalamak hakkını kendisinde 
görmüştür. Bu hak eğer geniş manada tefsir edilir
se, Türk Devletine neredeyse gidip Paris'i bombala
mak hakkını verir. (Alkışlar) Binaenaleyh, dünyanın 
milletlerarası hukukuna en saygılı devlet olmaya mec
bur değilim, diğerleri olmadığı müddetçe. Benden in
san haklan konusunda her gün ithamlarla dolu, suç
lamalarla dolu hesap sormak vaziyetine giren insan
lar, bu fiilleri işleyen ve bunların faillerini himaye 
eden insanlardır. 

Bugün Paris dünya terörizminin merköezi haline 
geldi. Her gün bir büyükelçi, birkaç devlet adamı 
öldürülmektedir ve ondan sonra Fransız dostalarımı-
zın insan hakları edebiyatı ile yarışmak mümkün 
değil, mümkün değil. 

REŞİT ÜLKER ((İstanbul) — Utansınlar Fran
sızlar. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) *- Değerli arka
daşlarım, onları utandırmak da bize düşer ve biz bu 
vazifemizi yeterince yapıyor muyuz? Hayır; üzüle
rek söyleyeyim yeterince yapmıyoruz. 

Bugün basınımıaa yeterince aksetmiyor. Zürih'te, 
Sllrasbourg'ta, Paris'te, Berlin'de, Avrupa'nın birçok 
kentinde bu Devlete ve Millete karşı hemen her gün 

gösteriler olmaktadır, hemen her gün çirkin hadise-
' ler olmaktadır değerli arkadaşlarım. Artık bunlar bir 
yerde durmalıdır. Türk Devletinin mevcudiyetine 
karşı dışarıda tecavüzlere müsamaha etmek ittifak 
ve dostlukla bağdaşmaz. 

Kuzey Atlantik İttifakı sadece dışarıdan ordular
la yapılacak tecavüzleri korumak için değildir. As
lında bugün zaten hudutlar ordularla geçilemediği 
içindir ki, iç ve dış terörizmle devletler yıkılmak is
tenmekte ve devletlerin mevcudiyetine tecavüz edil
mektedir. Bu meseleleri açmamız lazımdır. 

Sfras'bûurg'ta meslektaşlarımıza söyledik, her 
yerde söylemeliyiz, NATO Konseyinde söylemeliyiz. 
©en, Batı'nın yüksek ekonomisinin savunucusu ol
mak için muteberim, Ordum savunmada, rolünde 
muteberdir; ama ben Stras'bourg'ta muteber bir part
ner, bir müttefik değilim. Böyle şey olmaz değerli 
arkadaşlarım. 

Strasbourg'ta her gün aynı hükümetlerin mensup
ları, İspanya Hükümeti, daha NATÖ'ya yeni girmiş 
ve Avrupa Konseyine de gireli şurada 3-5 yıl olmuş, 
iktidar partisine mensup bir milletvekili, bizden nere
deyse her gün kalktığında Cervantes'in hesabını so
rar, «Niye kolunu Türkler kırdırttı Lepant'ta?» Her 
gün Türkiye'ye bir hücum, bir tecavüz; ispanya Hü
kümetinin artık bu hakikati görmesi lazımdır. 

Alman sosyalisti bana bir taraftan tecavüz ede
cekse, diğer taraftan Almanya ile 'benim dostluğumu 
görmemesi mümkün değildir, bunu söylemek lazım. 
Devlet olarak, Hükümet ve Millet olarak söyleme
miz lazım değerli arkadaşlarım. Yeterince söylüyor 
muyuz? Hiçbir suçlama yapmak niyetim yok, söyle
miyoruz ve söylemedik. Söylemenin zamanı olduğu 
içindir ki, bu vesileyle huzurlarınıza çıktım, çıkmak 
lazımdır. Aslında bütün arkadaşlarımızın bu kürsü
ye çıkıp bu ıstırapları dile getirmesi lazım ve eğer 
ben daha derin bir ıstırap ile konuşuyorsam, bu, dört 
yıl boyu ve bütün bu dış seyahatlerimde her gün, 
her saat yaşamış olmamın yaşamış olmanın ıstırabı
nı duymamın neticesidir. Bu ıstırabı Milletçe pay
laşmak ve duymak lazımdır. Bunun tepkisi olmalı
dır. 

Bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Bütün 
bu hadiselerin başlangıç noktası da olmasa büyü
me ve genişleme noktası !20 Temmuz 1974 Kıbrıs 
Müdahalesinden sonraya bağlıdır. Bunun altını çiz
mek lazımdır ve bunun altı çizilmedikçe, bunun mu
hatabı iyi tespit edilmedikçe bu hadiseler tekrar 

t eder ve büyüyerek tekrar eder. 
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Değerli arkadaşlarım; bunu finanse eden çevre- I 
ler vardır, bunu teşvik eden, tahrik •eden ve bunu 
himaye eden çevreler vardır ve Türk Devletinin 
mevcudiyetini çok gören çevreler vardır. Devlet ola
rak artık ayağa kalkmak, Hükümetimizin ve Devleti
mizin etrafında Millet ve Parlamento olarak kenet- I 
lenmek; basınıyla, sokaktaki insanıyla, her sınıf in- I 
sanıyla bu kavgaya karşı vaziyet almak lazımdır. ' 
Kurşunlar ve tabancalar ancak bu şekilde susabilir. 
Bu vesile ile altmışı aşkın çok kıymetli evladını kay
beden büyük dışişleri ailesinin hiç korkmadan, çekin- I 
meden her ferdinin dünyanın her tarafında bu Dev- I 
let ve Millet için göğsünü açarak vazifeye devam 
etmekte bulunduğunu takdir ve şükranla burada an
mak ve kaydetmek lazimdır. Bu vesile ile bu mem
leket uğruna büyük şehitlerimizi de burada. anmak 
lazım. 'Bunlar için de yeterince görev yaptığımızı söy
leyemem değerli arkadaşlarım. Aslında bunların te- I 
ker teker veya topyekûn, hepsinin ölüm yıldönüm- I 
leri bu Millet için bir şahlanma günü olmalıdır; ama 
bakıyorsunuz bir arkadaşımızın ölüm yıldönümün- I 
de mezarı başında ya üç kişi ya beş kişi, şurada bir 
plaket, bazen terk ettiğimiz aileleri ve çocukları; bun
lar doğru değildir. 

Değerli milletvekilleri, onların hepsi teker teker 
İstiklal (Savaşında can veren Mehmetçikler ve ondan I 
yüzlerce yıl. önce can verenlerle eşdeğerdedir. (Al- I 
kışlar) Eğer bunların etrafında toplanmazsak, değer- I 
li arkadaşlarım, bu davalar durmaz. Burada kendi
mizden çok şikayetçiyim. Bu şikayeti sizinle paylaş
mak isterim. Bizim bu konulardaki hassasiyetimize 
de bir halel geldi. Biz bu konularda yeterince duyar
lı olmuyoruz ve biz maalesef belki de, belki de diyo
rum, büyüklüğümüzün ve gücümüzün bir bakıma 
kurbanı oluyoruz. Küçük hadiseleri ciddiye almıyo
ruz; ama küçük mikroplardan büyük hastalıklar, bü
yük hastalıklardan maalesef Jbüyük ihtilatlar, büyük 
ihtilatlardan da büyük felaketler doğar. İBunu unut
mamak lazımdır. Hiçbir küçük hadise ve hiçbir kü- I 
çük düşman ihmal edilemez. 

Değerli milletvekilleri, eğer bir toplumun muay- J 
yen insanları, 18-20 yaşına gelen gençleri, o topluma 
ihanet ederek Güney Kıbrıs'a iltica ediyor ve Orto
doks olabiliyorsa, üzerine eğilmesi gereken bir hadi
se vardır ortada. I 

Bütün bunları Milletçe, Hükümet ve Parlamento 
olarak önümüze koymak ve üzerine ciddiyetle eğil- I 
mek lazımdır. Biz, maalesef birçok iç problemleri- I 
miz dolayısıyla, günlük meseleler dolayısıyla bu ha- | 

yatî meselelere yeterince vakit ayırdığımızı, Parla
mentoda ve Millet huzıyunda, kamoyunda münaka
şa yaptığımızı söyleyemeyiz. Günlük hadiselerin üs
tüne çıkarak Devletin varlık ve bütünlüğüne yönel
tilmiş bütün bu tehditlere karşı artık düşünmek, ted
bir aramak ve Hükümete, Devleti içeride ve dışarı
da savunacak bütün imkânları ve gücü vermek lazım
dır. Biz parti olarak, parlamenter alarak ve her şe
yin çok üstünde Türk olarak bu konuda Türkiye 
Cumhuriyeti, Hükümetinin yanında ve arkasınday-
yız. Türkiye Büyük Millet Meclisi, inanın bu dönem 
Türkiye İBüyü'k; Millet Meclisi eğer devletin dış düş
manları ve husumet cephesini kırarsa, 1920 Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bu Devlete yaptığı hizmetin 
benzeri bir hizmeti getirmiş olur. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın înan teşekkür ederim. 
Aynı konu üzerinde görüşmek üzere Halkçı Par

ti Grubu Adına Sayın ISarıoğlu; buyurun. (Alkışlar). 
HP GRUBU ADINA PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
Sayın Dışişleri Bakanımızın buradan vermiş olduğu 
izahattan Tahran Büyükelçiliğimizde görevli memur
larımıza, dışişleri mensuplarımıza bir tecavüzün ya
pıldığını esefle Öğrenmiş bulunuyoruz. Bundan do
layı millet olarak, milletvekili olarak, grup olarak 
gerçekten müteessiriz, 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Konseyine katıl
mak üzere beraber seyahat ettiğimiz değerli arka
daşım Sayın tnan burada geniş bilgi verdi. Dolaştı
ğımız ülkelerde Türkiye'ye karşı konulan tavrı ya
kından gördük. Ben bir dışişleri mensubu değilim; 
ama hepimizin aklı vardır, şunu gördüm : Türkiye 
bugüne kadarki ilişkilerini, üzülerek söyleyeyim,' sa
dece dışişleri seviyesinde, elçiler seviyesinde yürüt
meye çalışmıştır. Türkiye'nin politikası ve güçlüğü, 
ifade edeyim ki, sadece ve sınırlı ölçüler içerisinde 
devam ettirilmeye çalışılmış, ancak Türkiye büyük
lüğüne yakışır bir gücü, bir tavrı, kendisine yönelti
len silahlı tehditlerde, zorbalıklarda ortaya koyama
mıştır. 

Türkiye, 12 Eylülden sonra, içine girdiği ortamın 
gereği olarak parlamentosuz kalmıştır. Bugün millet 
iradesiyle buraya gelen, seçilen milletvekilleri vardır, 
Türkiye bir parlamentoya sahiptir, Türk Milletinin 
iradesini temsil edecek bir güç vardır. Arkadaşımın 
ifade ettiği bütün hususlara katılıyorum. Türkiye 
gücünü ferdiyle, milletvekiliyle, parlamentosuyla, hü-
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kümetiyle, millet olarak ortaya koymaya mecburdur. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu gücünü ortaya koyduğu zaman Türkiye'nin 
büyüklüğü, önemi daha iyi anlaşılacaktır. 

Arkadaşımın da değindiği gibi, bugün sadece ti
carî ilişkilerde, sadece pazar aramada, sadece savun
mada işbirliği teklifinin ötesinde Türkiye'nin önemi
ni kavramak lazım ve Türkiye'ye gereken önemin 
başka sahalarda verilmesi mecburidir. Bunu biz ka
bul ettireceğiz, kabul ettirmek mecburiyetindeyiz, gü
cümüzü ortaya koymak suretiyle. 

Değerli arkadaşlarım, onun için gerçekten dolaş
tığımız yerlerde üzüntü ile gördüm, çünkü Türkiye' 
nin potansiyeli her türlü ticarî alışverişlerin ötesinde
dir; kendi gücünü en az başkalarının seviyesinde, 
eğer bu bir ortaklık ise, ortaklık hiçbir zaman tek ta
raflı olmamalıdır, Türkiye bunu göstermeye mecbur
dur. 

Bütün milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum, bu 
hususlarda hep beraber olacağız, Türk Milletinin 
büyüklüğü Parlamentosundan bütün dünyaya yansı
yacaktır; çünkü en yüksek, en güçlü temsil olanağı 
buradadır ve bize bunu Türk Milleti emanet etmiştir. 

O itibarla, olaylar karşısında kendimizi küçük gö
rüp şimdiye kadar olduğu gibi, birtakım kompleks
ler içerisinde, meseleleri sadece kapıların arkasında 
halletmeyelim; gerekirse, burada müzakere açalım; 
fakat olayların üzerine hep beraber gidelim, çaresini 
arayalım ve güçlü tavrımızı ortaya koyalım. 

Türkiye'nin, bunu ortaya koymadıkça, daima ka
palı kapılar ardında kendisi için çevrilen entrikaları 
Dışişleri Bakanlığı seviyesinde yenmesi mümkün de
ğildir, güçsüz kalır. Avrupa'da, dolaştığımız yerlerde 
birçok husumet gruplarının mevcut olduğunu gör
dük; ama şunu da esefle söyleyeyim,^Sayın Başba
kanımız burada yok, İspanya ile bizim hiçbir alış ve
rişimiz yoktur, 1979 senesinden beri herhangi bir 
heyet İspanya'ya gitmemiştir; ne kültürel düzeyde, 
ne ticarî düzeyde, ne diğer ilişkilerde. Bir memleket 
bu kadar kapalı kalamaz. 

Avrupa'nın kilit noktasında bulunan Türkiye, bu 
suretle önemini sadece savunma işbirliğinde değil, 
diğer hususlarda da kanıtlamaya mecburdur, anla
mak istemeyenlere de anlatmaya mecburdur, onlar 
bunu anlayacaktır, çünkü onların da ihtiyacı vardır. 

Çok değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz bu olay
lar zinciri şimdiye kadar devam etmiştir, üzüntü ile 
söyleyeyim, bundan Millet olarak gerçekten büyük 

üzüntünün ötesinde infial duymuşuzdur. Çünkü alı
nan tedbirler ve ortaya konulan tavır yeterli değildir, 
Milletimizi tatmin etmemiştir. Sadece süslü, gösteriş
li merasimler bu iş için kâfi değildir; sadece zırhlı 
arabaların elçiliklere verilmesi kâfi değildir. Bir mo
ral güce dayanmadıkça bir hareket başarılı olamaz. 
Bu moral gücün bu Meclisten ve bu Milletten çıkma
sı lazımdır; bunu ortaya koymaya mecburuz. Bunu 
ortaya koymadıkça, sadece üzüntülerimizi beyan et
mek kâfi değildir. Ben bu kürsüye üzüntülerimi be
yan etmek için çıktım, ama bu kâfi değildir. Onun 
için, sadece bu gibi hallerde şehitlerimizin başında tö
ren yapıp, ağıt yakıp, söz söylemek kifayetli değildir. 
Türkiye daha başka tedbirler almaya mecburdur. 
Değerli arkadaşım burada ifade etti, 2,5 milyonluk 
bir ülke en haksız şekilde başkalarına tecavüz etmiş, 
masum insanları öldürmüş, buna hiç kimsenin sesi 
çıkmamıştır. Türkiye burada bir moral güce dayanı
yor, meşrudur, hakkını savunmaya mecburdur. Va
tandaşlarının misafir olduğu ülkelerde bunların ha
yatını savunamayanlara karşı, Türkiye kendi gücünü 
ortaya koyarak meşru platformda bunu savunmaya 
bunların hayatını garanti etmeye mecburdur; arka
sında daima millet olarak biz varız, Parlamento var 
olacaktır. Milleti mobilize etmek lazımdır. Suskun 
bir toplum, suskun bir parlamento, hükümete destek 
olamaz, bundan güç alınamaz. 

Şuradan ifade ediyorum; parti olarak biz, her ha
reketin; Milletimize güç verecek, dışarıda temsil et
me kabiliyetini artıracak, ilişkileri yüksek düzeye yük
seltecek ve başkaları nezdinde Türkiye'nin itibarını 
yükseltecek her hareketin yanındayız, arkasındayız. 

O itibarla, burada huzurunuzda tekrar üzüntüle
rimi grubumuz adına ifade ederken, Hükümetimiz
den daha aktif bir politika bekliyoruz. Bugüne kadar 
Türkiye'nin geleneksel bir politikası, Atatürk'ten ka
lan bir politikası vardır, bunun çerçevesi çizilmiştir, 
ama dünyada şartlar değişmiştir. Bu politikanın özel
liği bildiğiniz gibi, «Yurtta sulh, cihanda sulh»tur 
Bizim kimsenin malında, toprağında gözümüz yok
tur; ama haklarımızı savunmaya da mecburuz. Kü
çücük Yunanistan'ın oynadığı entrikalar boyunu aştı. 
Görüyorsunuz Amerikan Kongresinde, Avrupa'nın 
siyasal odak noktalarının hepsinde Yunan parmağı 
vardır. Avrupa Konseyine gittiğimiz zaman dostları
mız, «Bunların gayesi sizi buradan atmaktır; bu, bun
ların tarihî emelidir» demiştir. 

O itibarla, sadece içeride kendi iç işlerimizle uğ
raşmaktan vazgeçelim, biraz da gözümüzü dışarıya 
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çevirelim. Dışarıya gittiğimiz zaman, maalesef, Tür
kiye'yi Konseyde de gördük, Türkiye, iki husus için git
miştir : Kıbrıs için, Türkiye için. Sanki başkalarının 
başka sorunları yoktur. Değerli arkadaşlarım hepsi
nin sorunları vardır; ama Türkiye bunların hiçbirisi
nin üzerine, kendisini savunmadan çıkarıp da yürü-
yememiştir. Türkiye haklı olarak başkalarının işine 
de dokunmak mecburiyetindedir, Mademki orada 
temsil ediliyor, oranın statüsü emrediyor, o zaman 
bizim de yapmamız lazım. Biz hep savunmada kal
mışız; savunmadan bir türlü çıkamıyoruz, iç işleri
mizden bir türlü çıkamıyoruz. v 

O itibarla ben huzurunuzda fikirlerimi ifade eder
ken, inanarak temas ettiğim bu noktalan da dikkat
lerinize sunmak istedim. Hepinize sevgiler ve saygı
lar sunuyorum. 

Sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu teşekkür ederim. 
Değerli milletvekilleri, Tüzüğümüzün gündem dışı 

konuşmayla ilgili düzenlemesine göre, yalnız grup 
sözcülerine bu konuda söz verebildim. Kişisel olarak 
söz isteyen birçok arkadaşım var. Onlara bu oturum
da Tüzüğümüzün 60 inci maddesinin ilgili fıkrası ge
reğince söz veremiyorum; onun için gündemimize 
devam ediyoruz. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, usule taalluk eden bir konuda söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı? 

YUSUF ZÎYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Evet. 

BAŞKAN — Usulün nesi efendim, onu lütfen be
lirtin? 

YUSUF ZtYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Şimdi, usule taalluk eder; ama olmayan bir usule ta-

. alluk ediyor. 
Hadise son derece ehemmiyetlidir, millîdir; mem

leketin taşını, toprağını, zerresini ilgilendirir. Onun 
için bir teklifte bulunacağım. 

Az evvel arkadaşım, «Bütün Meclis üyelerinin 
çıkıp bu kürsüden söylemesini dilerdim» dedi. Doğru. 
Şimdi bu öyle nazik bir mesele ki, hiç olmazsa 3 - 4 
kişiye müsaade edin de söz söyleyelim; o dışarıdaki 
insanlar da anlasınlar. («Bravo» sesleri, alkışlar) Bu
nu reye koyalım. Ben hepsinden daha enteresanını 
söyleeceğim, bilgi meselesi bu, okuma meselesi, dira
yet meselesi, burada hamaset meselesi değil. Onun 
için bunu oya koyun. 
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BAŞKAN — Sayın Kazancıoğlu, bu hususu Baş
kanlığımız düşünecek ve bu konuda ayrı bir oturum 
düzenlemeye çalışacağız. Tüzüğümüzün ilgili madde
si buna müsaade etmemektedir; fakat bu konu, bü
tün milletvekillerinin konuşmasını sağlayacak şekilde 
düzenlenecektir efendim. 

YUSUF ZtYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Zaman geçmiş olacak. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Usul hakkında 
müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
ülkenin yararıyla ilgili olağanüstü hallerde olağanüstü 
çareler vardır. Bu bakımdan müsaade edin, lütfen 
Meclisin oyuna sunun, tavı geçmeden bir-iki arka
daşımıza bu şekilde konuşma müsaadesi verebilir
siniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun, usul hakkında mı? 
SABİT BATUMLU (istanbul) — Hayır, bende

niz bir tezkere gönderdim; Sayın inan lütfen düşün
düğü tedbirleri açıklasın veya bu konuda gizli bir gö
rüşme tertiplensin; bunu rica ediyorum. (ANAP sı
ralarından «Edebiyat yapılmasın» sesleri) Bu konuda 
yapılması icap edenlerin izahım lütfen kürsüden ya
palım, gerekiyorsa gizli toplantı istensin. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gördüğünüz 
gibi konunun çeşitli yönleri vardır. Bu hususta gizli 
bir celsede ayrıntılı bir şekilde (daha başka istekler 
de vardır), daha açık, daha serbest bir konuşmanın 
daha yararlı olacağına Başkanlığımız inanmaktadır. 
Onun için müsaadenizle gündemimize devam ediyo
ruz efendim. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına 
refakatle Pakistan'a gidecek heyet için siyasî parti 
gruplarınca gösterilen adaylara ilişkin Başkanlık tez
keresi. 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» kısmında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tez
keresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım efen
dim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Pakistan Federal Konseyi (Meclis-i Şûra) Baş

kanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, 
refakatinde Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir 
heyetle birlikte Pakistan'ı ziyaret etmek üzere vâki 
davetlerine icabet edilmesi Genel Kurulun 27.3.1984 
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tarihli ve 44 üncü Birleşiminde uygun görülmüş
tür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanunla değişik 
5 ve 1 'inci maddeleri gereğince siyasî parti grupla
rının gösterdiği adayların adları Genel Kurulun bil
gilerine sunulur, 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Ercüment Konukman (İstanbul Milletvekili) 
Abdülhalim Araş (Kocaeli Milletvekili) 
ismail Dayı (Balıkesir Milletvekili) 
Günseli Özkaya (İstanbul Milletvekili) 
Cevdet Karslı (Giresun Milletvekili) 
'Emin Alpkaya (Niğde Milletvekili) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 

V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, bazı 

Türk vatandaşlarının iran'ın Kum şehrinde eğitim gö
rüp görmediklerine ilişkin sözlü sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Vahit Halefoğlu'nun cevabı. (6/32) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

DIŞİŞLERÎ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Sayın Başkanım, benimle ilgili sözlü soruya hemen 
cevap verebilir miyim efendim; önemli bir mazere
tim var da? 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Bakanın mazereti olduğundan, İçtüzüğümü

ze göre, 7 nci sıradaki Manisa Milletvekili İsmet Tur
hangil'in, bazı Türk vatandaşlarının İran'ın Kum şeh
rinde eğitim görüp görmediklerine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesinin görüşülmesine ge
çiyoruz. 

Sayın Turhangil ve Sayın Bakan buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
arz edeırim. 

22.2.1984 
İsmet Turhangil 

Manisa Milletvekili 

İran'ın Kum şehrinde bazı Türk vatandaşlarının 
eğitim gördükleri; doğru mudur? Bu konuda size in
tikal etmiş bir bilgi var mıdır? 

2. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Ko-
nukman'ın, «Türk Diş Hekimleri Birliği Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi»ni geri aldığına dair öner-
gesi. (2/6, 4/4) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkere vardır okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12 Ocak 1984 tarihinde vermiş bulunduğum «Türk 

Diş Hekimleri Birliği Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi»mi geri ohyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
SaygılaEimla, 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nunda bulunan teklif, sahibine geri verilmiştir. 

VE CEVAPLAR 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri: benden 
evvel söz alan arkadaşlarıma minnetlerimi ve şük
ranlarımı huzurunuzda arz ederde sözüme başlamak 
'[istiyorum. Gösterdikleri hassasiyet bizi son derece 
duygulandırmıştır. Hükümetiniz daima Meclisle isti
şare ederek, Meclisin duygularına saygı duyarak ve 
onları daima göz önünde tutarak gerekli tedbirleri 
ve gerekli teşebbüsleri yapacaktır. Bundan bütün ar
kadaşların emin olmalarını istiyoruz. 

-•* 
'Sayın Başkanım, gösterdiğiniz anlayışa ayrıca şük

ranlarımı arz ediyorum. Dün bu sözlü soruyu cevap
landıracağımı sandığım için, bugün de yabancı" bir 
bakanın saat 16.30'da ziyaretini tespit etmiştik, onun 
için Bakanlığa dönmem gerekiyor, gösterdiğiniz anla
yışa şükranlarımı arz ediyorum. 

Manisa Milletvekili Sayın İsmet Turhangil'in, 
Kum şehrinde bazı Türk vatandaşlarının eğitim gör
dükleri konusunda vaki olan sözlü sorusuna cevap 
arz ediyorum. 

İran'ın Kum şehrinde bazı vatandaşlarımızın bu
lunduğu yolunda bilgiler bize de intikal etmiştir. Bir 
kısmının dinî eğitim gördüğü anlaşılan bu kişiler hak
kında ayrıntılı bilgi derlenmesine devam edilmektedir. 
Bildiğiniz gibi vatandaşlarımızın yurt dışında eğitim 
görmeleri bazı kurallara bağlıdır. Bu meyanda, Türki
ye'de en üst düzeyde din eğitimi verildiği cihetle, 
İran'daki temsilciliklerimize pasaport işlemleri için 
başvuran ve din eğitimi gördükleri anlaşılan vatan-
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daşlarımıza bu kurallara uymaları zorunluluğu hatır
latılmakta ve ülkemizde bu eğitimi görebilecekleri an
latılarak, Türkiye'ye dönmeleri sağlanmaktadır. 

Bu kişilerden ülkemiz aleyhine faaliyeti tespit 
olunanlar hakkında fee gerekli yasal işlemler ayrıca 
yapılmaktadır. 

Arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Turhangil, bir açıklamanız olacak mı? 
İSMET TURHANGtL (Manisa) - Sayın Baka

na teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekille
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/14) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmın
daki Denizli milletvekili Sayın ibrahim Şahin'in, ba
kanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekillerine 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusunun görüşülmesine 
•başlıyoruz. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Kahramanmaraşspor a ilişkin Başba
kandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Sudi N. Tü
rel'in cevabı (6/25) 

BAŞKAN — Sözlü sorulardan 6/25 numaralı 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Baye
zit'in; Kahramanmaraşspor'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Bayezit?.. Buradalar. 
Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ka'hramanmaraşspor'un 2 nci profesyonel lige 

yükselmesini, iktidara geldiklerinde gerçekleştirecekleri 
konusunda verdikleri fakat bugüne kadar yerine ge
tirilemeyen vaadler'i ile ilgili sorumun Başbakan Sa
yın Turgut özal tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. Saygılarımla. 21.2.1984 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş Milletvekili 

SORU : 
1. 6 Kasım seçimlerinin propaganda döneminde 

Kahramaramaraş'da yaptığınız kapalı salon toplantı
sında, iktidar olduğunuz takdirde, Kahramanmaraş-
spor'un Türkiye 2 nci profesyonel ligine alınacağı ko
nuşunda verdiğiniz sözün içerik ve kapsamı nedir? 

2. Bu toplantınızın 1983 - 1984 sezonu futbol ligi 
yönetmeliğinin neşrinden ve liglerin fiilen başlama
sından çök sonraki bir tarihte yapıldığı ve bu neden
le 6 grubun birincilerin'in önümüzdeki yıl 2 nci profes
yonel lige yükseleceğini belirleyen 7 nci madde hük
mü taraflarca ve muhtemelen tarafınızca da 'bilindiği 
cihetle Kahramanmaraşspor için düşündüğünüz ve vaat 
ettiğiniz çözüm ne 'idi? 

3., 1969 yılından 'bu yana amatör futbolun başa
rılı öncülüğünü yapan, ancak sahalarda kazandığı ga
libiyetleri klasik tabiri ile Federasyon masasında -ve 
kendisi ile endirekt ilgili kararlar yüzünden- kaybe
den, Kahramanmaraş'da kardeşliğin ve birleştiricil'iğin 
sembolü haline gelen Kahramanmaraşspor'un geçmiş 
başarılarının ve özellikle 1982 - 1983 sezonunda Genç
lik ve Spor Bakanlığı Kupası ile Türkiye Amatör Ta
kımlar Şampiyonluğu Kupasını kazanması ve Federas
yonca yılın takımı seçilmesi olgularını ödüllendirmeyi 
düşünmekte misiniz?. 

4. Konuya 'bu açıdan yaklaşıldığında bundan ön
ceki yıllarda Ankaragücü ve bazı takımlar için yapı
lan uygulamadan esinlenerek Yönetmeliğe «Türkiye 
Amatör takımlar şampiyonu olan takımın otomatik-
man bir üst lige yükseleceği» ve «hu hüküm 1982 -
1983 sezonu şampiyonu olan talkım için de geçerli 
olacağı» şeklinde bir maddenin ilave edilmesini Kah
ramanmaraşlılara verdiğiniz sözün yerine getirilmesi
ne imkân veren 'bir çözüm olarak görür müsünüz? 

5. Kahramanmaraşspor için somut çözümünüz 
ne olacaktır? 

Saygılarımla. 
ıBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SUDÎ N. TÜREL (Antal

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşla
rım; Sayın Turan Bayezit'in Kabraman'maraşispoır hak
kında Sayın Başbakanımıza yönettiği soru önergesine 
cevap vermek için huzurlarınızda bulunuyorum. 

Malumlarınız olduğu üzere, Futbol Federasyonu- • 
na bağlı birinci profesyonel lig, amatör lig, ikinci pro
fesyonel lig takımları Futfol Federasyonunun çıkar
dığı yönetmelik ve buna bağlı olarak Merkez Danış
ma Kurulunun aldığı kararlar çerçevesi içerisinde yü
rütülmektedir. 

Buna göre; bu sene amatör ligde oynayan dört 
takımın birincisi, profesyonel ikinci lige terfi edecek
tir. Muhtemelen Kahramanımaraşspor da, büyük bir 
memnuniyetle müşahede ediyoruz ki, bu hafta so
nunda bitecek olan müsabakalar neticesinde profes
yonel ikinci lige, eğer arzu ederse 7 nci maddenin 
(d) fıkrası gereğince, çıkacaktır. 
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Geçen sene hakkı olduğu halde çıkmadığı husu
sundaki iddiaya gelince : Bu halen Danıştayda görü
şülmekte olan bir dava konusudur. Mahkemeye in
tikal etmiş, yüksek yargı organına intikal etmiş bir 
husus hakkında fazla konuşmayı zait telaücki ediyo
ruz. 
* Kahramanmaraş'ta memnuniyetle müşahede ettiği
mize göre, kardeşliğin, sporifcmenliğin fevkalade örnek
leri tezahür etmiştir. Bu, memnuniyetitnize mucip bir 
haldir. Burada sayın Kahramanmaraşlıları ve Kalhra-
manmaraşspor'u da ayrıca bu vasıflarından dolayı 
tebrik etmeyi bir görev tetkiki ediyoruz. 

Durum bundan ibarettir. İnşallah önümüzdeki se
ne Kahramanmaraş'ı, başında Turan Bayezit karde
şimiz olarak alkışlayacağız. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bayezit, bir açıklamanız olacak mı? 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Müsaade ederseniz 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözleri
me, biraz önce Sayın Dışişleri Ba'kanımızın yaptığı 
açıklama karşısında, Türk Devletine yönelik hareket
lerin bizleri millet olarak bütünleştirdiğini, kenetledi
ğini belirterek başlıyorum ve cevaplarımın sadede bu 
açı dışında değerlendirilmesini rica ediyorum. 

iSayın Bakana zahmetleri dolayısıyla teşekkür edi
yorum; cevapları dolayısıyla değil maalesef. Dün de 
gördük; Hükümetimiz kendisine yakışan bir nezaket 
içerisinde muhalefetin denetiminden kaçmanın yolu
nu buluyor arkadaşlar. «Nezaket içerisindeki» kelime
sini bilerek ve vurgulayarak kullanıyorum. Dün de so
runun kenarında gezinildi, bugün de soruya girilme
di. Ben sormuştum; «Sayın Başbakan 6 Kasımdan 
önce söz verdiler mi? Bu sözün içeriği bu sözün 

•şümulü nedir?» diye. Sorumun birinci bölümünün 
esası buydu. İkinci bölümü de, KahramaıImaraşspıor, 

un layık olduğu noktaya gelmesi konusunda Hükü
metle bir işbirliği içerisine girmek, Hükümeti bir par
ça olsun tahrik etmekti. 

Soru çok geç cevaplandırıldı. Zamanalıma bakı
mından muhakkak ki mahallî idareler seçimlerinden 
önce cevaplanmasını arzu ederek, vermiştim. Bu ke
limeleri yine bilerek kullanıyorum. Çünkü, Sayın Baş
bakanımızın verdiği söz gerçekleşmemişti, bunun tescil 
edilmesi gerekiyordu. 

Arkadaşlar, bu kürsüye her çıkışımda vurguladı
ğım bir nokta var. Demokrasilere, dün söylediğim ke

limelerle musallat olan partizanlık virüsünden genç 
demıakrasimizi korumak konusunda itotîdarımızca bir 
hizmet yapabilmek. Hükümetin bu mecrada arzu et
mediğimiz adımları atmamasını bekliyoruz ve işitiyo
ruz. 

Sayın Başbakan bugünkü gazetelerde çıkan bir 
beyanlarında «Gerdkirse içimizden muhalefet yaratı
rız» dediler. Sayın Başjbaikan endişe buyurmasınlar; 
demokrasi yapay muhalefette değil tabiî muhalefette 
vardır. Yapay muhalefet, kendilerinin bu kürsüden 
zaman zaman dile getirdikleri başka rejimlerdte ge
çerlidir Türk demokrasisinde haysiyetiyle, bilinciyle 
ve millî sorumluluğuyla bu muhalefeti yapacak ana-
mühalefet partisi ve muhalefet partisi mevcuttur. İk
tidar içerisinden muhalefet yapmaya bu Meclisite ihti
yaç yoktur arkadaşlar. (HP sıralarından alkışlar) 

Endişemi teyit eden ikinci konu -ki, sorumun mak
sadı olarak arz etmiştim, partizanlıkla mücadeleydi-
dıün Genel Kuruldan çekilen bir kanundur. 

İsterdim ki, muhalif ve muvafık Urfa milletvekili 
arikadaşlarım, «Şanlı Urfa» ismindeki kanunun geri 
çekitmesi konusunda bugün gündem dışı bir konuş
ma yapsınlar. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sadet 
Sayın Bayezit, sadet. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Devamla) — 
Sadet partizanlıktır. 

Çekilmenin nedenini pek tahlil edemiyoruz, ancak 
dün Sayın Bakan, tarihin yargılamasına bıraktığı 1950' 
li yılardaki bir uygulamayı bize hatırlattığı için endişe 
duyuyoruz. 

Bu iki noktayı «sadet» diye bağıran muhterem ar
kadaşlarımın müsaadesiyle vurguladıktfcan sonra Saiyın 
Balkana zahmetleri nedeniyle tekrar teşekkür ediyo
rum ve Kahramanımiaraışspor'un bileğinin haklkıyla 
İkinci Lige yükseleceğinin burada söylendiğini tescil 
ederek hepinize saygılar sunuyorum. (HP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, teşekkür ederim. 
4. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 

in, Türk Medenî Kanununun yeniden düzenlenmesi 
konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin söz
lü sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in ce
vabı. (6/27) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Halil Orhan 
Ergüder'in, Türik Medenî Kanununun yeniden dü
zenlenmesi konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesünin gö-
rüşülmesıine geçiyoruz. 
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Sayın Ergüder?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük M'illet Meclisi Sayın Başkanlığına 
22 Şubat 1984 

İsviçre hukukundan mülhem olarak 1926 yılında 
neşir ve ilan olunan Türk Medenî Kanununun tat
bikatından meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve günün şartlarına uygun bir şekilde yeniden düzen
lenmesi hususunda Sayın Adalet Bakanlığınca çalış
malar yapılıp yapılmadığını, yapılmışsa tasarının ve 
hazırlıkların hangi safhada bulunduğunun Sayın Ada
let Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
nı arz ve rica ederim. 

Orhan Ergüder 
İstanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, Yüce Meclislin değerli üyele
ri; istanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder' 
in Türk Medenî Kanunu ile ilgili olarak şahsıma yö
nelttiği soruya cevap arz ediyorum. 

Malum olduğu üzere, 4 Ekim 1926 tarihinde yü
rürlüğe girmiş bulunan Türk Kanunu Medenîsi 58 
inci uygulama yılını doldurmaktadır. Temel kanun
lar için pek uzun sayılmayan bu 58 yıl, İsviçre'den 
tercüme yolu ile alınmış olan Medenî Kanunumuz 
bakımından, özellikle memleketimizin bünyesine uy
mayan hükümlerinden doğan sorunlar dolayısıyla 
birçok noktalardan değiştirilmesi zorunluluğunun or
taya çıkması içlin kâfi gelmiştir. 

Ayrıca, kanunda bulunan pek çok tercüme yan
lışlıkları ve mehaz kanundan aktarılmayan hüküm
ler hukukçuları zaman zaman bu yanlışlıkların dü
zeltilmesi ve eksikliklerin imkân nispetlinde doldurul
ması görevi ile karşı karşıya bırakmıştır. Nihayet 58 
yıl içinde toplumun kaydettiği gelişme, mehaz ka-
nunlda dahi yer almayan bazı hükümlerin kanuna ila
vesini gerekli kılmıştır. 

Medenî Kanunun özellikle boşanma, gayri sahih 
nesep ve miras hükümleri ile eşya hukuku bölümü
nün iştirak halinde mülkiyete ilişkin hükümlerinde 
toplum yapım'ıza uygun değişiklikler yapmak üzere 
1 Haziran 1981 tarihli ve 2467 sayılı Kanunla ku
rulan özel komisyon; Yargıtay üyeleri, Ankara ve 

İstanbul Hukuk Fakültelerinin medenî hukuk profe
sörleri, Ankara hukuk hâkimleri, Türkiye Barolar 
Birliğinin temsilcileri ile Bakanlığımda görevli hâ
kimlerden oluşturulmuştur. Komisyonun 2 yıllık ça
lışma süresi 3 Haziran 1983 tarihinde sona ermiş, 
ancak bu süre 28.6.1983 tarihli ve 2862 sayılı Ka
nunla 31.12.1984 tarihine kadar uzatılmıştır. 

937 maddeden ibaret olan kanunun, 864 madde
lik bölümü ile ilgili çalışmalar bitirilmiştir. Komis
yonun bugüne kadarki çalışma temposu nazara alın
dığında, çalışmalarını Haziran ayı içinde tamamla
yacağı umulmaktadır., 

Saygıyla arz ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibinin bir açıklaması olacak mı efendim? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ha

yır, teşdkkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

5. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 
in, İcra ve İflas Kanununun yeniden düzenlenmesi 
konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

6. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 
in, yabancı uyruklu kişilere işledikleri suçlardan do
layı verilen cezaların kendi ülkelerinde infazı konu
sunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/29) 

BAŞKAN — Sayın Ergüder'in 6/28 ve 6/29 nu
maralı sözlü soru önergelerini, Tüzüğümüzün ilgili 
maddesi gereğince geçiyoruz. 

7. — İstanbul Milletvekili Alton Kavak'ın, 2577 
numaralı İdari Yargılama Usulü Kanununun uygu
lanmasından doğan aksaklıklara ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/31) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Altan Kavak'ın, 
2577 numaralı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 
uygulanmasından doğan aksaklıklara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesinin görüşülmesine 
geçiyoruz. 

Sayın Kavak burada mı?. Yok. 
Sayın Bakan?... Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiş

tir. 
Böylece gündemimizin sözlü sorular kısmını ta

mamlamış bulunuyoruz. 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — 9.3.1954 Tarih ve 6343 Sayılı Veteriner He
kimliği Mesleğinin İcrasına, Veteriner Hekimleri Bir
liği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İş
lere Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6343 Sa
yılı Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Or
man ve Köy İşleri Komisyonu Raporu. (1/32, 1/35) 
(S. Sayısı : 21) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mına geçiyoruz. 

1 inci sırada yer alan, 21 sıra sayılı, 9,3.1954 Ta
rih ve 6343 Sayılı Veteriner. Hekimliği Mesleğinin 
terasına, Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının 
Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Karama-, 
menin Bazı Hükümleri ile 6343 Sayılı Kanunun Ba
zı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köy işleri 
Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Buradalar. 
Hükümet?... Yok. 
Hükümet olmadığı için kanun tasarısının görüşül

mesini bir defaya mahsus olmak üzere erteliyorum 
efendim. 

2. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ile 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 54 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü
kümleri ile 1136 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/3, 1/4) (S. Sayısı : 24) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, 1136 ıSayıIı Avukat
lık Kanununun Bazı Maddelerindir Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname'ile 1136 Sayılı Avukat-

(1) 24 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. | 
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Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
lık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
20.1.1983 Tarihli ve 54 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 'Bazı Hükümleri ile 1136 Sayılı Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Rapo
runun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?... Burada. 
Hükümet?... Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı?. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 54 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 1136 Sayılı Avukatlık Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 
Tarihli ve 54 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Hükümleri ile 1136 Sayılı Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine Dair 79 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
76 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Barolar, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca 
avukatlık mesleğine mensup olanların; müşterek ih
tiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaş
tırmak, avukatlık mesleğinin genel menfaatlere uy
gun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensupları
nın birbirleri ile ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde 
dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek 
disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kurulan 
tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşlarıdır. 

Barolar, kuruluş amaçları ve Kanunda belirtilen
ler dışında hiçbir faaliyet gösteremezler; kendileri
ne kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle 
ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenle
yemezler; siyasetle uğraşamazlar; siyasî partiler, sen
dikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler; siyasî 
partilere maddî yardım yapamazlar; onlarla siyasî 
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ilişki' ve işbirliği içinde bulunamazlar; Milletvekili 
ve mahallî idarelerin seçimlerinde belli adayları des
tekleyemezler.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun Sayın Tutum. 
HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı

kesir) — Sayın Başkan, çok değerli üyeler; kamu ku
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kanun hük
münde kararnamelerle'düzenlenmesi konusundaki tav
rımı daha önce bu kürsüden açık olarak belirttiğim 
için bu tasarının tümü üzerinde bir söz almadım. 
Üzülerek belirteyim ki, tedvin faaliyetlerimizde son 
derece sakat bir yaklaşımı sergileyen bir dizi düzen
leme yapılmıştır. Tabiî bu düzenlemenin ardındaki 
endişeleri çok iyi anlıyorum. Özellikle Anayasamızın 
135 inci maddesiyle 69 uncu maddesindeki hüküm
lere mevcut mevzuatı uydurmak için aceleyle bir dü
zenleme yapılmış ve çoğu kez birkaç kanun hük
münde kararname çıkarmak suretiyle aynı konuda 
düzenlemeler yapılmak istenmiştir. 

Şimdi değerli Adalet Komisyonunun, sanıyorum 
ki daha önce işaret ettiğim, bana göre bir hatası
na yine de işaret etmek durumundayım. 

Bir kez bu kanun hükmündeki kararname konu
sunda Komisyonun açık seçik bir fikri olduğu dü
şüncesinde değilim. Çünkü kanun hükmündeki ka
rarnamelerin her biri bağımsızdır ve her bir kanun 
hükmündeki kararname hakkında Meclis, iradesini 
bağımsız olarak, birbirine karıştırmaksızın ayrı ola
rak belirtmek zorundadır. Bugüne kadar bu böyle 
olmuştur. Eğer bu istisnadan, daha doğrusu bu ku
raldan ayrılınmışsa bence büyük hata olmuştur. 

Avukatlık mesleğiyle veyahut barolarla ilgili ola
rak iki adet kanun hükmünde kararname çıkarıl
mıştır; biri 54 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
diğeri de 79 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. 54 
sayılı Kanun Hükrftündeki Kararname üzerinde Mec
lis iradesini izhar etmeden 79 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararname çıkmış ve 54 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararnameyi değiştirmiştir. Şimdi Adalet Ko
misyonu, bu ikisini birbirinin içine karıştırmış, tek 
metin haline getirmiştir. Oysa kanun hükmündeki 
kararnameler tek tek incelenip, yasalaştırılmak zo
rundadır. Bu yol son derece hatalıdır. Esasen bir hu
kuk bulamacı haline gelen, işin içinden çıkılmaz bir 
sistem kargaşasına dönüşen hukuk mevzuatımızı bu 
yaklaşım daha da karıştıracaktır. Bu noktaya değin
dikten sonra - sanıyorum bu eleştirim yeteri kadar 
dikkate alınmamıştır veya hiç alınmamıştır - bu ko-
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nuyu yine değerli hukukçu arkadaşlarımın dikkatleri
ne sunmak istiyorum. Kanun hükmünde kararname
lerin müzakere usulü konusunda artık bir prensibe, 
bir ilkeye bağlanmamızın zamanı gelmiştir, çünkü bu
nun ardından yine bir dizi kanun hükmündeki ka
rarnameyi yasalaştıracağız. 

Birinci madde üzerinde söz aldım; çünkü birinci 
madde kanımca prototip bir maddedir. Kanun hük
münde kararnameyle düzenlenmesi ilkece kabul edi
lince, kamu niteliğindeki meslek kuruluşları için he
men hemen aynı hüküm tekrarlanmıştır, bir yenilik 
yoktur. Daha evvel yasalaştırdığımız iki adet Ziraat 
Odaları ile ilgili kanun hükmündeki kararname vesi
lesiyle de aynı konu önümüze çıkmıştı. Aynı hükmü 
1 inci madde tekrarlamakta, Adalet Komisyonu da 
bunu 54 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden ak
tararak, aynen «54 sayılı Kararnamenin 1 inci mad
desi 1 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir» de
mekte, Hükümetin çıkarmış olduğu kanun hükmün
de kararnamede bir değişiklik yapmamaktadır. 

Şimdi, benim eleştirdiğim nokta şudur : Eğer Ana
yasa bir konunun kanunla düzenlenmesini öngörmüş
se, yasa en azından düzenlediği alanın sınırlarını ve 
bu sınırlar içerisinde yer alacak hükümlerin temel 
unsurlarını da açıkça belirtmek zorundadır. Anaya
sanın kanunla öngördüğü düzenlemenin anlamı bu
dur. Yalnız alanı göstermekle iktifa etmeyecek ve o 
alan içerisine giren unsurları belirlenebilir, tanımla
nabilir ölçüler içerisinde tespit edecektir. 

Şimdi 1 inci maddede benim daha evvel üzerin
de durduğum, takıldığım şey şudur : «Barolar ku
ruluş amaçları ve kanunda belirtilenler dışında hiç
bir faaliyet gösteremezler.» Bu cümlede bir fevka
ladelik yok; ama «kendilerine kanunla verilen görev
lerin yerine getirmesiyle ilgili olmayan toplantı ve 
gösteri yürüyüşü düzenleyemezler» cümlesi hukuk 
tekniği bakımından son derece hatalı ve çok elastikî 
bir ifadedir. Aslında; kuruluş amaçlarıyla ilgili ol
mayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler, 
ki Anayasanın direktifi de budur. 

«Kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine ge
tirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürü
yüşü» deyimiyle «Kuruluş amaçları dışında toplantı 
ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler» ibaresi arasın
da bir incelik, bir nüans farkı olmakla beraber, ol
dukça bir fark vardır; ama ısrarla bu hüküm getiril
miştir ve değerli milletvekillerini bunun sakıncaları 
konusunda herhalde ikna edemediğimi anlıyorum. 

Ondan sonra, «Siyasetle uğraşamazlar; siyasî par
tiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemez-
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ler; siyasî partilere maddî yardım yapamazlar; on
larla siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar (ve 
tabiî) milletvekili ve mahallî idarelerin seçimlerinde 
belli adayları destekleyemezler» deniyor. 

öyle anlaşılmaktadır ki, bu 1 inci madde, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyet
lerinin sınırlarını göstermek için Anayasadaki direk
tifi belki de hayata geçirmek ve uygulanabilir so
mut bir norm değerine yükseltmek için getirilmekte
dir; ama hukukçulara ve pratisyenlere ısrarla şunu 
hatırlatmak gereğini duyuyoruz : İster kanun hük
mündeki kararname ile, ister yasa ile bir konuyu dü
zenliyorsanız, sahiden düzenleyin; yoksa yasak sav
mak için Anayasanın bir hükmünü tekrarlayarak, «ya
sa hükmü getirdim» şeklinde bir düşünceye kendinizi 
kaptırdığınız zaman hukukî düzenlemelerin gelişmesi
ni dondurursunuz ve sahiden bir düzenleme yapmış 
olmazsınız. Çünkü burada 1 inci maddenin ikinci fık
rasında, hemen hemen Anayasanın 69 uncu maddesi
nin 2 nci bendindeki ibareler esas alınmış, aynen tek
rarlanmıştır. örnek olarak sadece birini söylüyorum: 
«Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları siyasî 
partilerle siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamaz
lar.» Bu ibare Anayasada, var. Peki yasa ne diyor? 
Yasa hiçbir şey söylemiyor. Hukukçu olarak ve ka
nun yapıcı olarak son derece beni tedirgin eden bu 
yaklaşımlardır. Eğer biz bir dizi kanun hükmündeki 
kararnameleri yasalaştırırken, biraz bu konularda dü
zenlenecek alanın sınırları ve temel unsurlarını da be
lirtecek şekilde komisyonlara direktif verir ve komis
yona bu maddeleri iade edersek, belki yasal düzen
lemeler konusundaki gelişmede bir aşama kaydetmiş 
oluruz. Çünkü, Anayasa Mahkememiz, aşağı yukarı 
benim hatırladığım 3 veya 4 kararında, «Anayasa
nın öngördüğü düzenlemenin olabilmesi için, düzen
lenecek olan alanın yalnız belirtilmesi yetmez, p alan 
içerisinde birtakım somut ölçülerin de getirilmesi ge
rekir» demektedir. Anayasanın öngördüğü, Anayasa 
Mahkemesinin içtihatlarında ortaya çıkan bu tedvin 
felsefesine maalesef bu aykırı düşmektedir. 

örnek olarak altını çizdiğim husus şudur : «Siya
sî ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar.» Bunda hiç
birimizin tereddütü yok; ama siyasî ilişki ve işbirliği
nin ne olduğunun belirtilmesi gerekir; çünkü Anaya
sada ister özel, ister kamu tüzelkişilerine ait olsun, 
verilmiş olan haklar, yine Anayasada belirtilen usul
lere göre kanunla sınırlanması esası kabul edildiğine 
göre, kanunla sınırlama yaparken, ister istemez bu 
sınırların tespitinde uygulayıcıya, somut norm dene

timi yapacak olanlara somut kıstaslar vermemiz gere
kir. Bu kıstaslar verilmedikçe düzenleme olmaz. 

Ben «Siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar» 
konusundaki ibarenin nasıl uygulanacağını düşünüyo
rum. «Efendim, bunu tatbikat halleder» diyeceğiz. 
Tabiî yüzlerce olay mahkemelere intikal edebilir; 
savcılık dava açacaktır, mahkemeler şu veya bu şe
kilde karar verecektir, temyize kadar gidecektir; fa
kat bu kadar belirsiz kavramların uygulamaya terk 
edilmesi hukuk mantığına aykırı ve yasa koyuculuk 
görevine ters düşmektedir. Çünkü yasa koyucu uy
gulayıcılara yol gösterecek ve onları, o hükümleri 
fazla sübjektif yorumlara bırakmaksızın uygulamala
rını kolaylaştıracak somut ölçüler vermek zorundadır. 
Biz yasama faaliyetini böyle algılamalıyız ve böyle 
yapmalıyız. 

Bu nedenle, diğer maddelerdeki söz hakkım saklı 
kalmak üzere, birinci maddenin bahsettiğim ikinci 
fıkrasında, sadece Anayasanın maddelerinde geçen 
ibarelerin aynen tekrar edilerek konulması suretiyle 
bir tedvin yapacağımız yerde biraz daha geliştirelim. 

özellikle «sendikalar ve derneklerle ortak hare
ket edemezler.» Ne demektir ortak hareket edeme
me? Bunun kıstası nedir? Verilebilecek kıstas veri
lir. Burada çok fazla iyimser de değilim, çünkü bu 
konularda «sendikalar ve derneklerle ortak hareket 
edememe, onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulu-
namama» gibi ibarelere somut birtakım kıstasların ge
tirilmesi tabiî o kadar kolay değil; arria hukukçunun 
görevi budur, yasa koyucunun görevi budur; en azın
dan belli çerçeveler vermek zorundadır. 

Ben bu 1 inci maddenin 2 nci fıkrasını, Komis
yondan, lütfederse, geri almasını istirham edeceğim. 
Orada birtakım tartışmaların yeniden açılması halin
de, kendilerine bu fıkranın yazılışı biçiminde de bir 
katkı getirmeye gayret ederiz. Bu nedenle 1 inci mad
denin 2 nci fıkrasının bu şekli ile kabulünü sakıncalı 
gördüğümü arz eder, hepinizi saygıyla selamlarım. 
(HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
1 inci madde üzerinde başka söz isteyen bulun

madığı için maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

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

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

laştırılması ve görevlerine son verilmesi 
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Madde 77. —* Bölgesi içinde en az onbeş avu
kat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur. 

Baro kurulmayan yerlerin en yakın baroya bağ
lanmasına veya bunların birleştirilerek bir baro kurul
masına ve merkezlerinin belirtilmesine Türkiye Baro
lar Birliği karar verir. 

Barolar, kuruluşlarını Türkiye Barolar Birliğine 
bildirirler. 

Türkiye Barolar Birliği de keyfiyeti derhal Ada
let Bakanlığına bildirir ve barolar bu bildirme ile tü
zelkişilik kazanırlar. 

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

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

Adalet Bakanlığının bu Kanun uyarınca baro or
ganlarının işlemleri hakkında onay mercii olarak ver
diği kararları görevli baro organları aynen yerine ge
tirmekle yükümlüdürler. Bakanlık kararını idarî yar
gı merciinin yürütmenin durdurulmasına veya esasına 
ilişkin kararı veya kanunî bir sebep olmaksızın ye
rine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğin
de yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı 
işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getir
meyen baro organları hakkında da yukarıdaki fıkra-

. 1ar hükümleri uygulanır. 
Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanunda 

yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların yu
karıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine 
neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının ülkenin 
ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzu
runun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen te
mel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi 
bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
valiler, seçilmiş baro organlarını geçici olarak görev
den uzaklaştırabilirler. 

Görevden uzaklaştırma karan, dayanakları ile bir
likte üç gün içinde 5 inci fıkrada sözü edilen mah
kemeye bildirilir. Mahkeme,' görevden uzaklaştırma 
kararının yerinde olup olmadığım dosya üzerinde in
celeyerek ve savunma almak kaydıyla kararını en geç 

10 gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerin
de olduğuna mahkemece karar verilmesi halinde 6 
ncı fıkra hükümleri uygulanır, 

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

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurunuz Sayın Tutum. 
HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı

kesir) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 2 nci madde 
aslında Anayasanın 135 inci maddesinin 5 inci fıkra
sına dayanılarak getirilmek istenilen bir düzenleme 
biçimidir. 

Ben kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
larının hemen hemen benzer şekildeki düzenlemele
riyle, Anayasanın öngördüğü amaçtan büyük ölçüde 
taşıldığı kanaatindeyim. Çünkü Anayasamız, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, Devletin 
idarî ve malî denetimine tabi olduğunu söylemekte 
ve bu denetimin çerçevesinin de yasayla tespit edile
ceğini öngörmektedir. 

Şimdi bir yasa gelmiştir önümüze ve bu yasa 
baroları büyük ölçüde ağır bir vesayet denetimi al
tına soktuğu izlenimini vermektedir. Benîm tezim bu 
değil, benim tezim baroların bir vesayet denetimi al
tında değil de, doğrudan doğruya hiyerarşik dene
tim altına sokulduğudur. Benim tezim bu. 

Oysa kamu. kurum ve kuruluşları resmî devlet dai
resi değildir. Hiyerarşik denetimle, vesayet denetimi 
arasında çok önemli bir fark vardır. Vesayet deneti
mine evet, ama hiyerarşik denetime gitmeyelim, son 
derece sakıncalıdır. Kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşlarının kamu tüzelkişiliği şeklinde örgütlen
mesinin bir amacı vardır. Ortak çıkarlarının, meslekî 
çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi, meslek men
supları arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi gibi son de
rece özellik isteyen ve seçilmiş karar organlarının bü
yük ölçüde sorumluluk yükleneceği bir kamu tüzel
kişiliği şeklinde örgütlenmesinin amacı, resmî daire 
biçiminde değil, resmî dairelerin çalışma biçiminde de
ğil, onun çok dışında.bir çalışma düzenine sahip ol
ması zorunluluğundan kaynaklanmaktadır bu. 

Oysa ne getirilmektedir değerli milletvekilleri : 
Bir, vesayet denetimi öngörülmektedir. 
iki, bununla yetinilmiyor, onun yerine hiyerarşik 

denetim öngörülmektedir. 
Tabiî hiyerarşik denetimi kamu kurumu niteliğin

de bir meslek kuruluşu olan baroların gelişmesini son 
derece bağımlı hale getirecek ve büyük ölçüde dur
duracak olan bir düzenleme biçimi olarak görüyo-
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rum. Bu konudaki iki - üç noktaya dikkati çekerek 
sözümü bağlamak istiyorum. 

Bir defa Adalet Bakanlığının, bu kanun uyarınca 
baro organlarının işlemleri hakkında onay mercii 
olarak verdiği kararları, görevli baro organları aynen 
yerine getirmekle yükümlüdür. Buna bir diyeceğimiz 
yok. Çünkü onay mercii demek, kararın lazım-ül in
faz ve icra haline, uygulanabilir bir norm haline ge
lebilmesi için onay merciinin tasdiki gerekir. O onay 
merciinin tasdikine iktiran etmeyen bir işlemin de el
bette ki yürürlüğe girmesi mümkün değildir. Burada 
filhakika direktif şöyle veriliyor : «Onay mercii ola
rak verdiği kararları görevli baro organları aynen 
yerine getirir.» Getirmezse ne olur? Bakınız burada 
hukuk sisteminden ayrılmıyor, yani bizim mevcut 
hukuk sistemimizden büyük bir sapma var. «Eğer 
Adalet Bakanlığının onay mercii olarak verdiği kararı 
yerine getirmezsen seni kapatırım» diyor. Bu, tüzel
kişiliğin, büyük ölçüde tüzelkişiliği temsil eden organ
ların görevlerinin sona erdirilmesi, en azından görev
den alınması anlamına gelir. Böyle bir hukukî düzen
leme son derece esassız ve hukukî geleneklere aykı
rıdır. Nedenine gelince : Eğer yetkili merciin emir
lerini yerine getirmezse bir organ veya bir kişi, onun
la ilgili müeyyide kanunda var. Onunla yetinilmiyor, o 
saklı diyor. Aslında fıkra iyice okunursa, «cezaî taki
bat saklıdır» diyor, eğer bir görevi bir kimse kasdî 
olarak yerine getirmezse 230'u uygularsınız, suiisti
mal ederse 240'ı uygularsınız, herhalde ihmali uygular
sınız. Ona bir şey demiyoruz, o gene var; ama onun 
yanında «ayrıca kapatırım» denmiş. «Bakanlık kararıy
la idarî yargı merciinin yürütmenin durdurulmasına 
veya esasa ilişkin kararı veya kanunî bir sebep ol
maksızın yerine getirmeyen veya eski kararda diren
me niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun 
zorunlu kıldığı işlemleri, Bakanlığın uyarısına rağmen 
yerine getirmeyen baro organları hakkında, da, yuka
rıdaki fıkra uygulanır» dediği; yukarıdaki fıkralarda 
Adalet Bakanlığının bu emrini yerine getirmeyen baro 
organları hakkında dava açılır anlamındadır. Asliye 
hukuk mahkemesi, organların görevlerine son veril
mesi konusunda karar veriyor. Bu oldukça ağır bir 
müeyyide, nasıl işleyecek çok merak ediyoruz. 

Artık burada, bireysel mesuliyetin ötesinde kamu 
tüzelkişiliğini de, idarî bakımdan idarî olarak cezalan
dırmaktadır ve ilginç olan taraf da, «görevlerine son 
verilen organ üyelerinin kanunda yazılı ceza sorum
lulukları saklıdır» dedikten sonra, «tm, organların yu
karıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine 
neden olan tasarrufları hükümsüzdür» diyor. 
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Bir tasarrufun hükümsüz olduğunu nasıl tespit 
edeceksiniz? Tasarrufun hükümsüz olduğunun belir-
lenmesinde genel olarak bir tespit gerekiyor : Bu tes
pit yargı organınca yapılır./Otomatik olarak, kanun
dan doğan bir tasarrufun hükümsüzlüğü sözkonusu. 
Kanun böyle kastediyor demiyorum, belki uygulaya
cak olanlar onu doğru uygulayacak. «Tasarruflar hü
kümsüzdür» dendiğinde bu tasarrufların hükümsüz 
olduğuna kim karar verecektir? işte burada işler ça-
tallaşıyor. 

Çünkü bu makam burada idarî yargı mercii mi
dir, yoksa asliye hukuk mahkemesi mi; tasarrufların 
hükümsüzlüğüne dair kararı kim verecek? Bu tasar
ruflar, ki bunlar büyük ölçüde yargısal tasarruflar 
değil, idarî tasarruflardır, bir idarî tasarrufun huku
ka aykırılığı dolayısıyla hükümsüzlüğüne, bizde as
liye hukuk mahkemesi karar vermez, bizdeki sistemde 
idarî yetki yargı merciine aittir. Burada acaba mev
cut sistemden bir ayrılma mı sözkonusu olmaktadır? 
Doğrusu bunda oldukça tereddüdüm var. Eğer say
gıdeğer Komisyon bu konuda bir açıklama yaparsa 
memnun olurum. 

Bu arada, acele hallerde ve belli durumlarda valiler 
baro organlarını geçici olarak görevden uzaklaştırma 
kararı verebiliyor. Burada biraz ileri gidilmiş. Anaya
sa «mülkî idare amirleri» demiş; Allah'tan, mülki 
idare amirlerini valiler olarak algılamış; yerindedir 
tabiî. 

Hiçbir zaman ileriye dönük, daha liberal bir dü
zenlemeyi asla tenkit etmek niyetinde değilim. De
mek ki, istendiğinde Anayasa hükmü olumlu, ileriye 
dönük, pozitif olarak yorumlanabiliyor yasama or
ganınca; benim istediğim bunlar. Hep beraber, eğer 
ittifak edebilir de yasalar düzenlenirken uygulanması 
imkânsız olacak türde düzenlemeler yapmak yerine, 
ileriye dönük, gelişmeleri öngören, daha liberal kısıt
lamalara imkân veren bir düzenlemeyi tercih etmenin 
çok daha anlamlı olacağını söylemek isterim. 

Bu madde aslında, daha evvelki kanun hükmün
deki kararnamelerle bazı kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarını düzenleyen metinlerde aynen yer 
aldığı için, o maddeler üzerinde konuşurken yaptığım 
def iler burada da sözkonusudur. O nedenle, bu ko
nuda fazla fikir beyan etmeden baroların vesayet de
netimi ötesinde bir hiyerarşik denetime tabi tutulduğu
nu esefle görmekteyim. Sanıyorum ki bir hukukî karış
tırma var. Yani, eğer bîr adım daha ileri gidilirse, 
resmî devlet dairesi haline getirelim, mensuplarını da 
yine memur hukuku statüsü içine sokalım. Aşağı 
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yukarı ö noktaya doğru bir zorlanma görüyorum. 
Bunun böyle olduğunu, bir başka maddede çok kısa 
bir maruzatımla sizlere sunmaya çalışacağım. 

Sabrınıza teşekkürler, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
2 nci madde üzerinde görüşmek üzere buyurun 

Sayın Aktaş. 
Süreniz beş dakikadır efendim. 
İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; mensubu bulunduğum bir meslek 
kuruluşuyla ilgili olarak görüşülen bir kanun üzerin
de görüşlerimi sunmak için daha ciddî bir hazırlık 
yapmak suretiyle huzurunuza gelmek isterdim; an
cak mahallî seçimler nedeniyle bu fırsatı bulamadım. 
Fakat biraz önce konuşan değerli meslektaşımız Ca
hit Beyin endişelerine büyük ölçüde katıldığımı ifade 
etmek isterim. 

Öyle anlaşılıyor ki, kanun hazırlanırken Anayasa
nın 135 inci maddesinden ilham alınarak hareket edil
miş; fakat barolar büyük ölçüde bidayette özerk ku
ruluşlar iken^ birtakım tahditlerle vesayet altına alın
malara kadar iş götürülmüştür. Bu meslekte 10 yılı
nı vermiş bir arkadaşınız olarak bazı tereddütlerimi 
Yüce Meclise arz etmek isterim. 

özellikle deniyor ki : «Adalet Bakanlığının, bu 
kanun uyarınca baro organlarının işlemleri hakkında 
onay mercii olarak verdiği kararları görevli baro or
ganları aynen yerine getirmekle yükümlüdürler.» Bu 
doğrudur, olabilir. Bu arada «Bu kanunun 76 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen yasaklara uy
mayan baro sorumlu organlarının görevlerine son ve
rilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet 
Bakanlığının isteği uyarınca, bulundukları il Cumhu
riyet savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki as
liye hukuk mahkemesince karar verilir» denilmekte
dir. 

Değerli arkadaşlar, yıllarca adliyelerde çeşitli vesi
lelerle mahkemelerle birtakım ihtilatlarımız oldu; za
man zaman mahkemelerle, daha doğrusu hâkimlerin 
şahıslarıyla sürtüşmelere girdiklerimiz oldu. Bu itibar
la, mahallî yörelerde çalışan hâkimlerle barolar ara
sında büyük ölçüde ihtilatlar olduğu da görülmüş
tür. Zannediyorum buna tanık olan meslekdaşlarımız 
da halen aramızda vardır. 

Onun için, bu konudaki yargı denetiminin mahallî 
mahkemelere verilmesi, benim naçiz kanaatime göre 
doğru olmayabilir. O bakımdan, Sayın Komisyonun 
ve Hükümetin bana göre bu kanunun şu maddesini, 
hiç değilse geri almak suretiyle yüksek yargı merci-
lerinden bir tanesine, özellikle Yargıtayın herhangi 
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bir dairesine bunu tevdi etmesi daha isabetli olur; 
Türkiye genelinde 67 tane baro vardır ve herhangi bir 
Yargıtay dairesinin de işini bu düzenleme fazla ço
ğaltmaz; bu inançtayım. 

Bunun dışında, barolar idarî vesayet altına da 
sokulmuştur; mülkî amirlere bu konuda birtakım yet
kiler Verilmiştir, ancak bu bir Anayasa hükmüdür. 
Bu tartışma, tabiatıyla bugünün konusu değildir; ama 
hiç değilse evvelce özerk kuruluşlar dediğimiz baro
ların bu kadar katı disiplin altına sokulmaması, mes-
lekdaşlarımızın daha çok bağımsız, hür hareket et
melerinin, meslekî faaliyetlerini daha özgürce sürdür
melerinin sağlanması gerekirdi. Ümit ederim ki, ileri
de bu mesele yine bu Yüce Mecliste tartışılır, özel
likle, mahkemenin mahallî asliye hukuk mahkemesi 
olmasından yana değilim. Sayın Hükümetin ve Komis
yonun bu konuda dikkatini çekiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım efendim; sağolun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aktaş. 
2 nci madde üzerinde buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın Cahit 
Tutum kardeşimin de ifade ettiği gibi bu madde, 
bundan önce kanunlaştırılan kanun hükmündeki ka
rarnamelerde hemen hemen yer almış bir hüküm
dür. 

Aslında, elimizdeki 1136 sayılı Yasanın 77 nci 
maddesi hemen hemen aynı şekilde bir maddedir. 
Aralarında pek bir fark yolk. Fark, Danıştay yerime 
asliye hukuk mahkemesini getirmekten ibaret olmuş
tur ve bu Anayasanın 135 inci maddesi gereği ol
muştur- Orada, «Mahkeme kararı ile görevlerine son 
verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir» diyor. Sanı
yorum «kapatma» diye bir tabir kullandı Sayın Ca
hit Tutum, kapatma söz konusu değil. Organların 
görevine son vermek Ve yerine yenilerini seçmekti. 

Denetim: Yine Anayasanın 135 inci maddesin
de açık seçik şekilde belirtilmiştir ve bu kamu ku
rumu niteliğindeki meslekî kuruluşlar, Devletin ida
rî ve malî denetimine tabi tutulmuştur. Bu madde
nin 6, 7 ve 8 inci fıkralarında da denetimin neleri 
kapsayacağı, neler olacağı belirlenmiştir; benzer bir 
uygulamadır. 

Sayın Uyas Aktaş arkadaşıma da şunu cevap, 
olarak arz etmek isterim, müsaadenizle. Bidayet mah
kemelerinde bu davalar görülecektir. Doğrudur, ola
bilir tartışmalar ama, unutmayın ki, adalet mesle
ğinin gözleri kapalıdır, kararlarda duygusallığa yer 
yoktur. Lütfen hâkimlerimize güvenelim. 

Teşekkür ederim, (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

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

kat gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul top
lantılarına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. 
Haklı bir engele dayanmış olmadıkça bu toplantı
lara gelmeyen veya oy kullanmayanlara Baro Baş
kanı tarafından 1 500,— liradan 7 50%— liraya ka
dar para cezası verilir. 

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

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerine söz iste
yen?.., 

Söz isteyen olmadığı için 3 üncü maddeyi oyla
rınıza sunuyorum: Kaibul edenler.. Etmeyenler 3 ün
cü madde kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

87 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Genel kurulun kararları bir tutanakla tespit edi
lir. Tutanak, genel kurul başkanlık divanı tarafın
dan imzalanır ve Türkiye Barolar Birliğine gönderi
lir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste
yen?... Yoktur. 

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

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

111 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Yasaklar, mal edinme, prötokoldaki yer, görev

den uzaklaştırma ve göreve son verme 
Madde 111. — Türkiye Barolar Birliği, kuruluş 

amaçları ve kanunda belirtilen dışında herhangi bir 
faaliyet gösteremez; kendisine kanunla verilen gö
revlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı 
ve gösteri yürüyüşü düzenleyemez; siyasetle uğra
şamaz; siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle or
tak hareket edemez; siyasî partilere maddî yardım 
yapamaz, onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içinde bu
lunamaz, milletvekili ve mahallî idarelerin seçimlerin
de 'belli adayları destekleyemez. 

Birlik, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere 
taşınır ve taşınmaz mal edinebiliri 
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Birlik, protokol kurallarına göre resmî törenlere 
katılır. 

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

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

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

114 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Genel kurul, baroların avukatlıkta en az onbeş 
yıl kıdemli olan üyeleri arasından gizli oyla seçe
cekleri ikişer delege kurulur^ 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Aktaş. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sorabilir 

miyiz efendim? 
BAŞKAN — Tabii, soru da sorulabilir. Arkadaşı

mızın konuşmasından sonra sorunuzu sorabilirsiniz. 

İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; buradaki, «15 yıl» ibaresi de 
kanaatimizce mahzurludur. Biraz önce, «Cumhuri
yet Savcılığının açacağı dava üzerine, o yerdeki as
liye hukuk mahkemesince baro organları görevinden 
alınır» dedik. Zaman zaman öyle haller olacaktır ki, 
bir yıllık, iki yıllık hâkim böyle bir baro organını 
görevden alabilecektir. Ama, birkaç yıllık avukat 
baro genel kuruluna delege seçilemeyecektir; bu ga
rip bir uygulamadır,; 

Binaenaleyh, 'ben 15 yılı sakıncalı buluyor, Sa
yın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bunu hiç de
ğilse 5 yıla indirmesini arz ve teklif ediyorum. Bu 
sebeple maddeyi geri almasını istirham ediyorum. 

Kaldı ki, Sayın Bakanımızın özellikle ifade etti
ği bir husus var; hâkimlere her zaman güvendik, 
fakat insanlar da hata yapabilir. Onu tashih etmek 
isterim. 

Saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aktaş. 
Başka söz isteyen olmadığı için sorulara geçebi

liriz. 
Buyurun yerinizden sorabilirsiniz. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

bu 15 yıllık süre bazen kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşlarında 10 yıldır; 15 yıl denmiş bu
rada, nihayet genel kurula katılacak o. 
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Neden 15 yıl gibi bir Ikıdem ıdenmiş, nedir bunun \ 
ardındaki gerekçe? Bunu sormak istiyorum Sayın 
Balkandan. 

BAŞKAN — Komisyondan soruyorsunuz. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Söz

cüsün 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

eğer Hükümet teklifinde yer aldıîysa, bunu Hükümet 
cevaplandırabilir. 

BAŞKAN — Hükümetten de sorabilirsiniz. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Efendim, bu hüküm bundan önceki kanun
da aynen yer almıştır. «Genel kurul, baroların avu
katlıkta en az 15 yıl kıdemli olan üyeleri arasından 
seçecekleri ikişer delege ile kurluş» seklinde idi. 

Bizim teklifimiz, bu üyelerin seçiminin sadece 
gizli oyla yapılması hususunu öngörmüştür,; Biz eski 
metni aynen uyguladık, gerekçesi de malumdur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Gerekçesi ne
dir? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEN (Mar
din) — Tecrübe; tecrübe sahibi kişilerin yıllarını bu 
işe vermiş bulunan arkadaşların genel kurullara ka
tılmalarını sağlamak olsa gerek. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Başka söz isteyen ve soru sormak isteyen bu

lunmadığı için maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

154 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir, 

İşten yasaklanmanın zorunlu olduğu haller 
IMadde 154. — Haklarında meslekten çıkarma 

cezası verilen veya tutuklanma müzekkeresi çıkarılan 
veya Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş avukatlığa 
engel nitelikteki cürümlerden veya rüşvet, sahteci
lik, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma 
ve yalan yere tanıklık cürümlerinden biri ile hakkın
da kamu davası açılan ve 42 nci madde uyarınca ge
çici olarak görevlendirilmiş olup, yapılan işlerin üc
retini iş sahibinden aldığı halde aynı maddenin son 
fıkrası gereğince kabule değer bir sebep olmaksızın 
ilgili mercie ödememiş olan avukatların işten yasak
lanmasına baro disiplin kurulunca karar verilir. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen işten yasaklanma 
sebeplerinin meydana gelmesinden ve avukatın mah-

! kemeye sevk edilmesinden itibaren altı ay içinde di
siplin kurulunca haklarında işten yasaklama karan 
verilmeyen avukatlar, bakanlığın doğrudan vereceği 
kararla işten yasaklanır. Yargılama sonucunda beraat 
eden avukatın her türlü maddî ve manevî tazminat 
hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.?. 
Buyurun Sayın Tutum. 
Süreniz 10 dakikadır. 

HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke
sir) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 154 üncü mad
de, «listen yasaklamanın zorunlu olduğu haller»i ye
niden düzenlemektedir. 

Gerekçeye baktığınızda, «Kanunun 153 üncü 
maddesi, bazı durumlarda avukatların baro yönetim 
kurulunun istemi üzerine disiplin kurulu kararı ile 
tedbir mahiyetinde işten yasaklanmalarını öngör
mektedir. 154 üncü madde ise, bu durumlardan va
him olarak telâkki edilen ve tadat edilen suçlar
da kovuşturma açılması, tutuklama müzekkeresi çı
karılması veya meslekten çıkarma cezası verilmesi 
hallerinde avukatın işten yasaklanmasını zorunlu kıl
maktadır. Maddenin birinci fıkrasına, yasaklama ka
rarının verilmesine neden olan cürümlere ayrıca Dev
letin şahsiyetine karşı işlenen cürümler de eklenmiş 
ve bu suretle Devlet Memurları Kanununun memur
lar hakkındaki hükümleriyle paralellik sağlanmış 
bulunmaktadır» denilmektedir, aynen. 

Bu ifadeyi ben doğrusu anlayamadım. Sanıyorum 
ki, Saygıdeğer Hükümetimiz bunu açıklayacaklar. 
Şimdi burada acaba «Memurlarla benzerlik sağlan
mıştır» denirken Devlet Memurları Kanununda «hak
larında mahkemelerce cezaî kovuşturma yapılan dev
let memurları, yetkililer tarafından görevden uzak-
laştırılabilir» hükmüne mi atıfta bulunmak istiyorlar? 
Ben onu sormak istiyorum, önemli bir noktadır. 

Aslında, işten yasaklanmanın zorunlu olduğu hal
ler, öyle anlaşılıyor ki, eski kanuna da bir disiplin 
hükmü olarak konmuş. Yalnız burada genişletili
yor; «Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş ve - her
halde «ve» olacak - avukatlığa engel nitelikte cü
rümlerde» deniliyor. Acaba, bu, Avukatlık Kanunun
da tek tek zikrediliyor mu? Devletin şahsiyetine 
karşı işlenmiş suçlardan hangileri avukatlığa engel
dir; pratiğim olmadığı için onu bilemiyorum; 

«Devletin şahsiyetine karşı İşlenmiş suçları, cü
rümleri de buna ilave ettik» diyorlar. Yalnız, be
nim anlamakta güçlük çektiğim bir husus var, belki 
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avukatlığm, bu mesleğin kendisine bas çok ince yön
leri vardır, bunları bilmiyorum ama, benim bildi
ğim hakkında kamu davası açılan bir kimsenin iş
ten yasaklanması memur hukukunda yok; Eğer be
nim bilmediğim yeni bir hüküm varsa Ö konuda bir 
şey söyleyemem, yani hakkında kamu davası açılan 
bir memur hakkında görevden uzaklaştırma kararı 
verilmez, o tamamen ihtiyaridir. Bu hükümle ne 
kastediliyor, çok merak ettim. 

Burada bir zorunluluk var; çok ağır bir şey. 
Acaba, 'bu diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kurulu? mensuplarına, serbest meslek niteliğindeki 
meslek mensuplarına da uygulanıyor mu; çok me
rak ediyorum. Bunu sadece bilgi eksikliğimi gider
mek, maddeyi anlayabilmek için soruyorum. Hakkın
da kamu davası açılan avukatın işten yasaklanmasını 
- ve tabiî bu işten yasaklanması durumunda nasıl 
hukukî sonuçlar doğuyor - bunu öğrenmek istiyo
rum ve bir de bunun anayasal temeli var mı? öte
den beri hüküm mevcut olduğuna göre, bir açık
lığa kavuşmuş olması gerekir.: 

'Benim, asıl üzerinde durmak istediğim son fık
ra: «Yukarıdaki fıkrada belirtilen işten yasaklanma 
sebeplerinin meydana gelmesinden ve avukatın mah
kemeye sevk edilmesinden itibaren altı ay içinde di
siplin kurulunca haklarında işten yasaklama kararı 
verilmeyen avukatlar, bakanlığın doğrudan vereceği 
kararla işten yasaklanır.» 

Burada, «Yukarıdaki fıkrada belirtilen işten ya
saklanma sebeplerinin meydana gelmesi», yani o suç
ların işlenmesi hali, «sebeplerinin meydana gelme-* 
sinden ve», demek ki, meydana gelmesi yetmiyor, 
meydana geldiği tarih o kadar önemli değil, «ve» ile 
başladığına göre, avukatın mahkemeye sevk tarihi 
önemli gibi geldi foana. Niye «ve» ile bağlanmış, bu 
ikisi birbirine neyi anlatmak istiyor, doğru
su anlayamadımj ama Iburada Adalet Bakan
lığını devreye sokuyor, bu bana çok ilginç 
geldi ve gerekçede de diyor ki (belki de iste
meyerek kullandığı ifadeler onlar): «Efendim, maa
lesef organlar bu konularda avukatı işten almıyor, 
daha doğrusu işten yasaklamıyor. Açık seçik hü
küm olduğu halde ve hatta Adalet Bakanlığının ya
zılı uyarısına rağmen bu işi yapmıyorlar.» Genel 
gerekçede «uyarısına rağmen» diyor, ama burada 
uyarı falan yok: «Altı ay içinde disiplin kurulun
ca haklarında işten yasaklama kararı verilmeyen 
avukatlar, Bakanlığın doğrudan vereceği kararla» 
deniliyor, herhalde Bakanlık muttali olacak; nasıl 
muttali olacak? Onu bilemiyorum, o biraz karışık. 
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Yasaklama kararı verilmeyen avukatlar... Ama ge
rekçeye 'baktığınız zaman, bunun organlar tarafın
dan sık sık savsaklandığından yakınmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlar, şimdi yasalara uygun hareket 
etme mükellefiyeti herkese şamildir, herkesi kapsa
mına alır. Eğer hakikaten yasadan doğan bir yü
kümlülüğü yerine getirmiyorsa bu organlar, elbette 
ki organlar hakkında kovuşturma açılacağı gibi, ge
rekli yasal işlemlere başvurulacağı gibi, eğer kişisel 
sorumluluk ortaya çıkmışsa, kişisel sorumluluğuna 
da gidilecektir. 

Onun dışında bir hiyerarşik yetki olan vesayet 
yetkisiyle alakalı değil1 bu. Vesayet yetkisi bu de
ğil çünkü. Hiçbir vesayet yetkisi böyle olamaz. Hat
ta kamu kurumu niteliğindeki mahallî idarelerde da
hi böyle vesayet yetkisi Olmaz. Vesayet yetkisinin 
ne olduğu bellidir. Ya işlemler üzerindedir veyahut 
da personeli üzerinde vesayet denetimi icra edilir 
merkezî hükümetin yetkili organları tarafından. Ama 
burada Bakanlık vesayet yetkilerinin üzerine çıkıyor 
gibi geliyor bana; hiyerarşik amir durumunda olu
yor. 

Benim sormak, ikinci bir noktada bilgilenmek 
istediğim; Bakan hiyerarşik amir mevkiine mi 
getirilmek isteniyor burada? Bakan altı ay içinde 
eğer yetkili organlar veya kurum, haklarında işten 
yasaklama kararı vermediğini öğrenirse, ki nasıl öğ
renecek bilemiyorum onu, şikâyet olacak herhalde, 
muhtemelen şikâyet olacak, o altı ay içinde, tabiî re
sen de muttali olabilir, çünkü müfettiş de göndere
biliyor, bunları artık tıpkı devlet dairesi gibi, ada
let müfettişleri de inceleyecek, idarî ve malî dene
tim; her açıdan inceleyecekler, O sırada da böyle 
kararlara muttali olabilir. 

Bence bu 'gibi durumlarda ilgili organlar yetkili olduğu
na göre, onları, yani kararı alma durumunda olanları 
uyarmak gerekir. Bu uyarı yapılır, yerine getirilme
diği takdirde haklarında kovuşturma açılır; ama 
resen Bakanlık devreye girip de yasaklama kararı 
verilmeyen avukatlar hakkında doğrudan doğruya 
kendisi karar alırsa, artık orada idarî vesayet söz ko
nusu değil, idarî vesayetin en büyük özelliği; kamu 
tüzelkişisinin yerine geçerek, merkezî organın karar 
verememesidir. Onun yerine geçemez, karar ittihaz 
edemez; ama hiyerarşik denetimde var bu. Hiyerar
şik deentimde astın ittihaz ettiği bir kararı üst de
ğiştirebilir, ortadan kaldırabilir veya yerine yepyeni 
bir karar ittihaz edebilir; hiyerarşik denetimin özel
liği bu. 
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Acaba, bir hiyerarşik denetime mi burada gidilmek 
isteniyor ve niçin? Oldukça ağır ve gereksiz bir fık
ra gibi geldi bana. Sayın Hükümetimizin dikkatine 
saygı ile arz ederim. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, teşekkür ederim. 
Komisyon adına Sayın Topkaya; buyurun efen

dim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA İHSAN NU
Rİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Sayın Halkçı Parti Sözcüsünün tenkitle-. 
rine cevap vermek üzere huzurlarınıza çıkmış bulu
nuyorum. 

Biz, 'bugün burada 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
nı görüşüyoruz. 

Bu görüştüğümüz madde de daha önceki yasada, 
aşağı yukarı aynen mevcut idi. Daha önceki Avukat
lık Yasasının 154 üncü maddesini sizlere aynen oku
yorum. 

«İşten Yasaklanmaları Zorunlu Olduğu Haller» 
başlığı taşıyan bu maddede; «Haklarında meslekten 
çıkarma cezası verilen veya tutuklama tezkeresi çıka
rılan yahut rüşvet, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcı
lık, inancı kötüye kullanma ve yalan yere tanıklık 
cürümlerinden biri ile haklarında son soruşturma açıl
masına karar verilenler meslekten yasaklanılır» hük
mü mevcuttu. Bu yasayla, sadece o kısma; devletin 
şahsiyetine karşı işlenmiş olan suçlarda da avukatlık
tan yasaklanmalarını öngören bir madde ilave edildi. 

Bu maddenin Komisyonumuzda müzakeresi sıra
sında uzun tartışmalar yapıldı ve tasarı Komisyonu
muzda bazı tadillere uğradı. Tadillere uğradığı yön 
de şu oldu; Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş «olan 
suçlardan dolayı haklarında kamu davası açılanı avu
katların meslekten yasaklanmaları için, ancak avukat
lığa engel teşkil edecek nitelikte bir suçtan dolayı ta
kibata uğramalar söz konusu oldu. Yani, eski yasada 
hüküm vardır, 'bir yıldan yukarı ceza alacak olan avu
katların meslekten yasaklanacağına dair. Biz onu ta
sarıya ilave etmek zorunluluğunu duyduk. 

Bunun dışında kamu davası meselesi zaten eski ka
mında da aynen vardı. Biz bunu buraya ilave etmiş 
değiliz, mevcut olan hükmü getirdik. Yeni bir avu
katlık yasası hazırlanmış olsa elbetteki teferruatıyla 
bunların üzerinde durulacaktır. Sadece bu değişiklik
ler yeni Anayasanın 135 inci maddesine uydurulmak 
üzere hazırlanmış olan değişikliklerdir. 

Bu bakımdan diğer, arkadaşlarımızın isteklerini 
yerine getirmemiz mümkün değüdir. Kanun Kuvve-
tindeki Kararname çerçevesinde meseleyi müzakere et
mek, ona göre karar vermek zorunluluğu vardır. 

Maruzatım ibundan 'İbarettir, saygılar sunarım. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bakanın devreye 

girmesi... 
ADALET KOMİSYONU ADINA İHSAN NU

Rİ TOPKAYİA (Devamla) — Bakanın devreye gir
mesi var zaten ıbu metinde. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Eskisinde de var 
mı? 

ADALET KOMİSYONU ADINA İHSAN NU
Rİ TOPKAYA (Devamla) — Eskisinde de var, bunda 
da var. 

Şimdi esas mesele; barolar 154 üncü maddede hü
küm olmasına rağmen bu maddeyi uygulamaktan ka
çındılar. Tatbikatını gördük, 12 Eylül öncesi baro 
mensupları aleyhinde davalar açıldığı zaman, hem de 
154 üncü maddeye uygun biçimde dava açılmış ol
masına rağmen, bir türlü yasaklama kararı verilmedi, 
yasaklama kararı verilmeyince de işler sürüncemede 
kaldı, görevi kötüye kullanmaktan görevliler hakkın
da kamu davası açıklı; fakat Ibu da yeterli değil, ka
mu vicdanında yaralar açtı. Bunun uygulamasını te
min maksadıyla eğer barolar bu görevini yerine getir
mezse cezaî müeyyidelerini dışında, ayrıca Bakanlığa 
yetki verilmesi uygun görüldü ve yasaya bu madde 
ilave edildi. Bunun gerekçesi de budur. 12 Eylül ön
cesi tatbikatta görülen aksaklıkların sonucu bu mad
de ilave edilmiştir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sözcü., 
Sayın Afctaş Söz istiyordu; buyurun efendim. 
İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; biraz önce burada konuşan Ko
misyon Sözcüsü Sayın Topkaya bir hukukçudur. Hu
kukta kural şudur : Kişi hakkına mahkemece mah
kûmiyet hükmü verilip, hüküm kesinleşmedikçe o ki
şi masumdur. Binaenaleyh, biraz önce de arz ve ifade 
ettiğim gibi, 10 yıl fiilen avukatlık yapmış, hatta bir 
süre de hâkimlik yapmış 'bir arkadaşınız olarak, dü
şüncem odur 1si, zaman zaman Türkiye'de ve dünya
nın 'her yerinde iftiraya uğrayan insanlar olmuştur, 
'bunlar arasında meslektaşlarımız da vardır. Bu iti
barla ben, kesinlikle yasaklama kararının karşısın
dayım. Ne zamana kadar; kişi hakkında açılan da
va kesinleşlp, o kişi mahkûm oluncaya kadar, bu hü
küm kesinleşinceye kadar. Birçok arkadaşımız bu me-
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seleden dolayı mağdur olmuştur. Esasen, Konsey dö- j 
neminde bir kanun hazırlanmış olabilir, Anayasada 
da bir hüküm olalbilir; ama biz demokratik bir Mec
lisiz, bu itibarla kurumları mümkün olduğu kadar 
demokratik kurallar içerisinde işletmek durumunda
yız. Bunun için Sayın Bakandan, Hükümetten ve Ko
misyondan istirham ediyorum, bu maddeyi geri çek
sinler ve çok daha sıhhatli bir hüküm sevk etsinler. 
Yani, zaman zaman birçok arkadaşımız iftiraya uğ
ruyor ve meslektaşlarımıza yazık oluyor, özellikle 
hunu huzurunuzda ifade etmek, benim için bir vicdan 
borcudur. Baştan da ifade ettim, şu kanun için, Mec
lisin huzuruna hazırlıklı gelmeyi çok isterdim. Fakat 
kısmet olmadı; ama istikbalde inşallah bunları telafi 
edeceğiz. j 

Hepinize saygılar sunanm, sağ olun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aktaş. 
Bu arada Komisyona bir hususu hatırlatmak is

tiyorum. Komisyon adına; başkanı, başkanvekili ve-. I 
ya sözcüsü konuşabilir. Deminki konuşmanızı, bu 
(konuda sözcülük yaptığınızı varsayarak kaibul ettik. 
Fakat, raporunuzda belirtilmeyen hususlarda sözcü- I 
lüğü yalnız sözcü yapabilir, başkan ve başkanvekili I 
yapabilir. Bilgilerinize sunuyorum efendim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) . - Sa
yın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
.HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Muh

terem . Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Aktaş'ın 
'konuşmasından sonra avukatlık mesleğini tarif etmek 
mecburiyetinde kaldım. Gazetelerde şöyle 'bir ilana 
rastlayabilirsiniz, doktorlardan özür dilerim, «Avru
pa'da tetkikattan dönmüştür, doğum görevine başla
mıştır» veya «Balbamızı kurtaran' büyük operatör (X)'e 
arzı şükran ederiz.» I 

Dünya avukatlık tarihinde hiçbir avukata mersiye 
yapılamadığı gibi, teşekkür ilanları da yapılamaz. I 
Dünyada, ben avukat olduğum için söylemiyorum, 
hukukun üstünlüğünü kaibul etmiş memleketlerde ya: 
reisicumhurun sağındadır veya reisicumhurdan bir 
adım ileridedir. Çünkü, o kadar kıymetli bir mesleğin 
sahibidir ki, ona en ufak bir toz konmaması lazım-, 
dır. Fransa'da bilhassa 'baro başkanları, adalet ba
kanını ziyarete gittiği zaman, adalet bakara baro 
başkanını merdiven başında karşılar. Böylesine kut
sal bir meslektir. Bu meslek sır mesleğidir. Bu mes
lek halkın arasında itibarı olan 'bir meslektir. Bina- I 
enaleyh, bu mesleğin sahibi ve salikî hukukçu, ame
liyatlarında bulunurken vakar ve haysiyetine çok dik- | 
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kat etmesi lazımdır, harta özel yaşantısına dikkat et
mesi lazımdır. Sahtecilik gibi tenzil edici ve bir bi
yolojik varlığı mahvedici bir iftira veya yalan şaha
det gibi Tanrının dahi kabul etmeyeceği bir beyan, 
hatta hileli iflas veya birtakım bu işlere aracılık et
mek, hırsızlık yapmak o kadar şeni suçlardır ki, bir 
avukatın bu zan altında »on soruşturmada, ağır ce
zada veya asliye cezada maznun sıfatıyla devam et
mesi ve mübaşir tarafından «avukat» diye çağırılması, 
mesleğin mahvı perişan olması demektir arkadaşlar. 

Biliyorsunuz Türkiye'de evvela devlet memurluğu 
çök muhterem olduğu için, avukatlık meslek ve sa
natı Ermeniler, Rumlar ve Fransa'dan gelen Fransız
ların elindeydi. Paris'te kurulmuş köşklerin birçoğu, 
Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet devrinde bu
raya gelip para kazanan Fransız avukatlarının yaptığı 
'binalardır. Ondan sonra asil Türk evlatları bu hami
lik mesleğine sahip oldu, barolar icuruldu ve baro
lar Ibağımsız kuruluşlar olarak Türk adliyesinde ihti
lafları halle çalıştı. Hâkimle arasında bir tek fark var
dı : Marangoz hatası. Yani hâkim eğer biraz tepede 
oturuyorsa, avukat aşağıda savunma yapıyorsa, ara
daki fark sadece marangoz hatasından ileri gelir ve 
bütün dünya edebiyatında bu böyledir. 

Binaenaleyh, böylesine onurlu, böylesine şerefli 
bir mesleğin salikinin, sonunda iftira dahi olsa bu 
gibi suçlarla suçlandığı ve hakkında da son kovuş
turma, yani son dava açıldığı takdirde cübbesini ba
roya teslim zarureti vardır. Çünkü o dava iki yahut 
üç sene sürecektir; ama maalesef belki de adalet nıs-
fîdir, sonunda beraat edecektir; ama bu da bir ka
derdir. 

İstanbul Barosunda bir avukat arkadaşımın başı
na geldi. Bir müfteri kendisine «Bir odadan perde 
çaldın» dedi haciz esnasında. Maalesef bu ağır ceza
ya "kadar gitti, doğrudur arkadaşın dediği, 1,5 sene 
sürdü, sonunda arkadaş beraat etti; çünkü o perde
min çalınması mantık icabı mümkün değildi, bu husu
metten ileri geliyordu; ama büyük bir müesseseyi kur
tarmak için, bazı 'insanların mağdur olması zarureti 
vardır. 

Onun için tasarı, hem avukatlık töresine uygun
dur, hem de işlev itibariyle normaldir, özür dilerim, 
Ibiraz doktorlardan farklı gibi gösterdim; ama alakası 
yok; çünkü biz avukatlar mahrem bir odaya gireriz, 
sırrı devlete sahip oluruz, inanın sırrı devlete sahip 
oluruz, sırrı aileye sahip oluruz. 

Çok özür dilerim (bundan 'bahsettiğim için, o dev
rin Rtisicumhurunu Yassıada'da müdafaa ettiğim za
man, bendenize o tarihte sual soruyorlardı bazı zevat; 
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ama bazı sürtünmelere rağmen ben Sayın Celal Ba-
yar'ın özel hayatını ve onunla odadaki konuşmalan-
mı anlatmıyordum. Beyefendiler, Yassıada'da maz
nun bir Reisicumhur, odada bir teğmen duruyordu ve 
Ada Başkanına rica ediyordum, teğmen dışarıya çık
sın; çünkü benim ona silah vermeme imkân yok. 
Dünyanın hiçbir barosunda 'bir avukat maznuna si
lah vererek kaçmasına yardım edemez, öylesine ulvî 
ve kudsî bir meslektir. 

Teşekkür edenim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
Madde üzerinde başka konuşmak isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 7 nci mad

desiyle değiştirilen 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
154 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Ercüment Konukman İsmail Dayı 
İstanbul Balıkesir 

Hayrettin Elmas M. Tınaz Titiz 
İstanbul İstanbul 

İlhan Aküzüm 
Kars 

İşten yasaklanmanın zorunlu olduğu haller 
Madde 154. — Haklarında meslekten çıkarma ce

zası verilen veya tutuklama müzekkeresi çıkarılan ve
ya Devletin şahsiyetine karşı cürümlerden veya rüş
vet, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye 
kullanma ve yalan yere tanıklık cürümlerinden biri 
ile hakkında kamu davası açılan ve 42 nci madde 
uyarınca geçici olarak görevlendirilmiş olup, yapılan 
işlerin ücretini iş sahibinden aldığı halde aynı mad
denin son fıkrası gereğince kabule değer bir sebep ol
maksızın ilgili merde ödememiş olan avukatların iş
ten yasaklanmaları zorunludur. 

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

Gerekçe: 
Onayı söz konusu olan 54 sayılı Kanun Hükmün

de Kararname ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
154 üncü maddesinde değişiklik yapılarak, Devletin 
şahsiyetine karşı suç işleyen avukatların da işten ya
saklanmalarının zorunlu olması öngörülmüş, bu se
beplerin husule geldiği tarihten itibaren iki ay içinde 

baro disiplin kurulunca bu yolda karar verilmediği 
takdirde Adalet Bakanlığı resen işten yasaklama ka
ran vereceği hükme bağlanmıştır. 

Bu düzenleme, l!2 Eylül 1980 tarihinden önceki dö
nemde pek sik rastlanan bu gibi olaylarda, bazı ba-
rolarca gereken hassasiyetin gösterilmemesi nedeniy
le duyulan ihtiyacı karşılamak gayesiyle yapılmıştır. 

Ancak, tasarının Adalet Komisyonundaki görüş
meleri sırasında meseleye sırf avukatlık mesleği ve 
avukatlar cephesinden bakılmış ye bu nedenle de Dev
letin şahsiyetine karşı işlenmiş olsa bile Avukatlık 
Kanununun 5 inci maddesinde olduğu gibi ancak bir 
yıl ve daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mah-
hûmiyet halinde işten yasaklama karan verilmesi şek
linde değişikliğe gidilmiştir. Diğer taraftan, baronun 
işten yasaklama kararı vermesi için eski metinde iki 
ay olarak belirlenmiş olan süre altı aya çıkarılmış, 
Yargılama sonunda beraat eden avukatın maddî ve 
manevî tazminat hakkı bulunduğu ifade edilmiştir. 

Aslında konuya tek cepheden bafcılmamalıdır. 
Avukatlık, bir kamu görevidir. Kamu görevi ifa eden 
devlet memurları gibi bazı sıkı kurallara tabi olma
sına normal görmek gerekir. Nitekim, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla deği
şik 48 inci maddesine göre, Devletin şahsiyetine karşı 
işlenen suçlar affa uğramış olsalar dahi Devlet me
muriyetine girişe engel teşkil etmektedir. 

Bu suçların, Avukatlık Kanununun 5 inci madde
sinde gösterildiği gibi avukatlığa engel nitelikte olma
sını kabul etmek, cezalannın bir yıldan fazla olması
nı benimsemek olacaktır. Halbuki Türk Ceza Kanu
nunun 125, 173 üncü maddeleri arasında düzenlen
miş bulunan Devletin şahsiyetine karşı cürümlerden 
bir yılı aşmayan müeyyideye bağlanmış olanlar da 
mevcuttur. Burada esas olan cezanın miktarı değil 
suçun mahiyetidir. Bu nedenle, metinde, Hükümet tek
lifine uygun şekilde değişiklik yapılması, konunun 
ciddiyeti bakımından zorunlu görülmektedir. 

Diğer taraftan Baro Disiplin Kurulunca işten ya
saklama kararı verilmediği takdirde, Adalet Bakanlı
ğınca resen yasaklama kararı verilmesi için konulan 
iki ayhk sürenin altı aya çıkarılmasına da gerek bu
lunmamaktadır. Esasen bu konuda gerekli şartlar 
varsa biran önce yasaklama kararının verilmesi işin 
icabıdır. Süreyi uzatmanın pratik hiçbir faydası bu
lunmadığı gibi, işten yasaklama kararı verilmesi gere
ken bir avukata belli bir süre daha avukatlık yaptır
mak gibi sakıncalı yönü mevcuttur. 
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Hakkında, kanunla belirlenen şartlar bulunduğu j 
için işten yasaklama kararı verilen bir avukata, ileri
de beraat ettiği takdirde maddî ve manevî tazminat 
hakkı tanınması da, eskiden 'beri mevcut olan bu 
hükmün getiriliş amacına ters düşmektedir. Zira, hü
kümde, mahkûm olan avukatın değil hakkında kamu 
davası açılan avukatın işten yasaklanacağı ifade edil- ı 
mistir. Bu nedenle, Adalet Komisyonunda yapılan bu 
yoldaki değişiklik de uygun görülmediğinden söz ko
nusu maddenin, sıkıyönetim askerî savcılarıyla dev
let güvenlik mahkemeleri Cumhuriyet savcılarınca açı
lacak davaları da kapsaması ve tereddütlere mahal 
bırakmaması bakımından Hükümet teklifi» son soruş
turmanın açılması kararı verilen» ibaresi, «kamu da
vası açılan» şeklinde değiştirilmek suretiyle yeniden 
düzenlenerek bu değişiklik teklifi hazırlanmıştır. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini dinlediniz. 
Sayın Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UĞUR ENER (Kütahya) - - Katılıyoruz. 

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

din) — Katılıyoruz. I 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye ka- I 

tılıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi, bu önergeyle birlikte değişik ola

rak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme- I 
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
«Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadî' 

Teşebbüslerinde görevli Avukatlar 
EK MADDE 1. — Kamu Kurum ve Kuruluşları 

ile Kamu İktisadî Teşebbüslerinde aslî ve sürekli ola
rak avukatlık görevinde çalışanların baro levhasına 
yazılmaları isteklerine bağlıdır. Baro levhasına yazılan 
avukatın baro aidatı ilgili ve 'bağlı olduğu kurum ta
rafından ödenir. Ancak bunlar hakkında bu Kanunun 
avukatlık mesleğine kabul ve ruhsatname verilmesine 
ilişkin hükümleri aynen uygulanır. Bunlar, görevleri
nin gereği olan işleri yaparken baro levhasına kayıtlı 
avukatların yetkileriyle haklarına sahip ve onların 
ödevleriyle yükümlüdürler. Baroya kaydını yaptırma
yan avukat, çalıştığı yer barosuna bilgi verir. I 
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Yukarıdaki fıkra uyarınca baro levhasına yazılmak 
istemediklerini bildiren adayların, sadece avukatlık 
mesleğine kabullerine ve adlarına ruhsatname düzen
lenmesine karar verilerek kanunda öngörülen diğer iş
lemler aynen yerine getirilir. 

Birinci fıkrada sözü edilen görevlerden ayrılma ha
linde, avukatlık mesleğinin yapılabilmesi, baro levha- ' 
sına yazılmakla mümkündür. 

Bu Kanunun avukatlar hakkında öngördüğü disip
lin işlem ve cezaları, bu maddede sözü edilen avukat
lar hakkında da avukatın sürekli görev yaptığı yer ba
rosunca uygulanır. 

BAŞKAN — 8 inci madde birden fazla ek madde
yi taşıdığı için bu ek maddeleri teker teker işleme 
koyuyorum. 
Ek madde l'i dinlediniz. Bu ek madde hakkında 

konuşmak isteyen?.. Yok. 
Ek madde 1 üzerinde bir önerge var, okutuyo

rum :„ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 8 inci 
maddesiyle 1136 sayılı Avukatlık Kanununa eklenen 
Ek 1 inci Maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

R. Ercüment Konukman İsmail Dayı 
İstanbul Balıkesir 

Hayrettin Elmas İlhan Âküzüm 
İstanbul Kars 

Mustafa Tınaz Titiz 
(İstanbul 

Kamu kurum ve kuruluşları ile Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinde aslî ve sürekli olarak avukatlık gö
revinde çalışanların baro levhasına yazimaları İs
teklerine bağlıdır. Ancak bunlar hakkında bu Ka
nunun avukatlık mesleğine kabul ve ruhsatname ve
rilmesine il'işkin hükümleri aynen uygulanır. Bun
lar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken baro lev
hasına kayıtlı avukatların yetkileriyle 'haklarına sahip 
ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Baroya 'kay
dını yaptırmayan avukat, çalıştığı yer barosuna bilgi 
venir. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine Hükümet ve 
Komisyon katılıyor mu?. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katiıyoruz. 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UĞUR ENER (Kütahya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Ek madde 1 üzerindeki bu değişiklik önergesini 

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

Ek madde l'i bu değişiklik önergesiyle birl'ikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Ek madde 1 kabul edilmiştir. 

Ek madde 2'yi okutuyorum : 
Yurt dışına çıkma 'izni 
EK MADDE 2. — Türkiye Barolar Birliğini ve

ya baroları temsil etmek üzere uluslararası toplantı 
ve kongrelere katılmak Adalet Bakanlığının izmne 
tabidir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde konuşmak iste
yen?... Yok. 

Ek madde 2'yi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ek madde 2 kabul edilmiştir. 

Ek madde 3'ü okutuyorum : 
Seçimlerin yapılması. 
EK MADDE 3. — Barolar ile Türkiye Barolar 

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

Seçim yapılacak gene1! kurul toplantısından en az 
on'beş gün önce, 'baro seçimleri için levhaya kayıtlı 
avukatları, Türkiye Barolar 'Birliği seçimleri İçin de 
genel 'kurula barolarca seçilen ve yedek delegeleri 
belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saa
ti iıle çoğunluk olmadığı taktirde yapılacak ikinci top
lantıya ilişkin hususları belirten bir yazı 'ile 'birlikte 
üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkamı olan 
hâkime tevdi edilir. Bir yerde birden fazla üçe se-
çm kurulu bulunduğu taktirde görevli hâkim Yük
sek Seç'kn Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihlerinin, 
gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulun
durularak görüşimolerin bir Cumartesi günü akşamı
na 'kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün 
olan Pazar gününün dokuz - onyedi saatleri arasın
da yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zo
runludur, En çok ilkiyiiz üyesi olan barolar, ilçe se
çim kurulu ile görüşerek görüşmelerin ve seçimlerin 
aynı gün yapılmasını kararlaş'tırabiiirler. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve 'belgeleri de 
getirip inccfeme'k suretiyle varsa noksanları tamam
lattırdıktan sonra seçime katılacak avukatları belir
leyen liste ile yukarıdaki fıkrada 'belirtilen diğer hu
susları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin 

diğer hususlar Adalet dairesi ve baro ilan yerlerinde 
asılmak sureti ile üç gün süre ile ilan edilir. 

ilan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâ
kim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde ke
sin olarak karara 'bağlanır. 

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

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

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

Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan barolarda 
her dört yüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her 
seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze 
kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alın
maz. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe 
seçim kurulundan sağlanır. Ve sandıkların konacağı 
yerler hâkim tarafından belirlenir. 

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

Seçimin devamı şurasında yapılan işlemler ile tu
tanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde 
seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafın
dan aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağ
lanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara 
bağlanmasından hemen sonra hâkim yukarıdaki hü
kümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili baro 
ile Türkiye Barolar Birliğine bildirir. 

Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esasına göre 
yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan avukat oy 
kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin baro veya 
resmî kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden 
ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanma
sından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim 
kurulunun mühürü bulunan ve oy verme sırasında 
sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı 
ayrı verilecek kâğıtlara yazılmak ve mühürlü zarfla-
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ra konulmak sureti ile kullanılır. Asıl üyenin maze
reti olduğu taktirde yedek üye Türkiye Barolar Bir
liği Genel Kuruluna katılır ve oy kullanır. 

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

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

Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üye
lerine karşı işlenen suçlar Devlet memurlarına karşı 
işlenmiş gibi cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde 
yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun 
aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına gö
re bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.» \ 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun efendim. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Adalet Komisyonundaki çalışmaları sırasında (No
terlik Kanununda olduğu gibi) Komisyon üyesi çok 
sevdiğim sayın arkadaşlarımdan ayrıldığım bir nok
ta var. Gene bu kanunda önümüze geliyor; onu te
barüz ettirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi asıl üzerinde durma
mız lazım gelen nokta "şu; vurgulamak istiyorum : 
Elimizdeki kanunun başlığına dikkat buyurursanız, 
en sonunu okuyorum; «... Bir Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let Komisyonu Raporu.» 

Kanun hükmünde kararname bu Önümüze gelen. 
Bunun kanun hükmünde kararname olduğunu, çok 
değerli arkadaşım İhsan Topkaya, demin Cahit Be
yefendiye cevap verirken, kanunun şümulünün ge
nişletilmesi yolundaki teklife karşı buyurdular ki; bu 
kanun Avukatlık Kanununun tümünü kapsamamak
tadır, kanun hükmünde bir kararnamedir, çerçeve 

kanunudur, biz bu çerçevenin dışına çıkamayız. 
O halde bunun kanun hükmünde kararname ol

duğunu kabul etmemiz lazım. 
Nitekim, gene lütfen açarsanız, bu Kanun Hük

münde Kararnamenin 18 inci sayfasında Hükümet 
teklifinde yürürlük maddesi olarak 9 uncu madde, 
«Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihin
de yürürlüğe girer» diyor. Bu Hükümetin beyanı. 
«Kanun hükmünde kararname» diyoruz buna. Za
ten gelen de kanun hükmünde kararname şeklinde 
geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunu vurguladıktan sonra 
diğer konulara geçiyorum. 

Temel hak ve hürriyetlerle alakalı Anayasamızın 
91 inci maddesinde şöyle bir hüküm var : «Temel 
haklar, kişi hakları ve Ödevleri ile dördüncü bölü
münde yer alan siyasî haiklar ve ödevler kanun hük
münde kararnamelerle düzenlenemez.» Kişi hak ve 
hürriyetleriyle alakalı bir konu kanun hükmünde ka
rarnameyle düzenlenemez; önümüze gelen de kanun , 
hükmünde kararname. Şimdi bunun ek 3 üncü mad
desinin sondan bir evvelki fıkrasına bakıyoruz, bu
rada şöyle bir hükmü ihtiva ediyor : «Seçimler sıra
sında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işle
nen suçlar Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi ce
zalandırılır.» Dedik ya demin, kanun hükmünde ka
rarnameyle ceza hükmü getirilemez. E, burada ceza 
hükmü getiriyoruz. Simidi cezasını da arz edeyim : 

'Memurlara karşı işlenen suçlar, Tür'k Ceza Ka
nununun 266 ve müteakip maddelerinde 3 sene hapis 
cezası, 269 uncu maddede, «Geçen maddelerde mu
harrer taarruz ve hakaretler cebir ve şiddet ve tehdit 
ile icra 'olunımuş&a ceza bir misli arttırılır. Yani 6 sene 
hapis cezasına kadar götürülür. E, bu ceza hükmü
dür. 

Şimdi, ceza hükümlerini nasıl getireceğimizi yine 
bizim Anayasamız tespit etlmiş. Bir 19 uncu mad
dede, «Şekil ve santiarı kanunda gösterilen haller dı
şında kimse hürriyetinden yiöksun bırakılamaz» deni
yor. Kanunda gösterilen, dikkat buyurunuz; kanun 
hükmünde kararnamede değil. 

38 inci maddeyi açıyorum, 3 üncü fıkrası; «Ceza 
ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla 
konulur.» Çok açık Anayasa. Yani kanun hükmünde 
(kararnameyle, çerçeve kanunla biz hiçbir zıaman ceza 
(hükmü getirenleyiz. Anayasa hülkmü burada, Türk Ce
za Kanununu da arz öttim, akudum cezaları, 6 se
neye kadar ceza hükmü getiriyoruz; ama biz bu ce
za hükmünde nedense ısrar ediyoruz. 
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Bendeniz tatmin olamıyorum. Onun için, ceza hük
münü ihtiva eden ek 3 üncü madldenin sonran bir 
evvelki fıkrasının bu Kanun hükmünde kararname
den çıkarılmasını teklif ediyorum. Bu hususta da bir 
önerge takdim ettim. 

Takdir heyeti âliyenindir. Saygılar arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Enyurt. 
Madde üzerinde başka görüşmek isteyen var mı? 

Yok. 
Madde üzerinde iki önerge var, onları okutuyo

rum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan Kanun Tasarı
sının, 8 inci maddesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanu
nuna eklenen ek 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 
Recep Ercüment Konukman İsmail Dayı 

istanbul Balıkesir 
Hayrettin Elmas Tınaz Titiz 

İstanbul istanbul 
tllhan Aküztiim 

Kars 
Seçim yapılacak genel kurul toplantısında en az 

15 gün önce, baro seçimleri için levhaya kayıtlı avu-
kaJÜarı, Türkiye Barolar Birliği seçimleri içinde Genel 
Kurula barolarca seçilen asıl ve yedek delegeleri be
lirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile 
çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplan
tıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte üç 
miMıa olarak o yer ilçe seçim kurulu baştkanı olan hâ
kime tevdi edilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim ku
rulu bulunduğu takdirde görevli hâkim Yüksek Se
çim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihlerinin, gün
demde yer alan diğer konular göz önlünde bulunduru
larak görüşmelerin bir Cumartesi günlü akşamına ka
dar sonuçlanması ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar 
gününün dokuz - onyedi saatleri arasında yapılma
sını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname
nin ek 3 üncü maddesinin sondan bir evvelki fıkra
sıyla ceza hükmü getirilmektedir. 

Kanun hükmündeki kararnameler 2680 sayılı Yet
ki Kanununun tespit ettiği çerçeve ile sınırlı olarak 
düzenlenebilir. 

Yetki Kanununda ise, temel hak ve kişi haklarıyla 
ilgili kanunlara yer verilmemiştir, 

Bu nedenlerle, sözü geçen fıkra Anayasanın 19, 
38/3 ve 91 inci maddelerine aykırı olduğundan, ek 
3 üncü maddenin sondan bir evvelki fıkrasının ka
nun metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Sabahattin Eryurt Mükerrem Hiç 
Erzurum Yozgat 

Kadri Altay Haydar Koyuncu 
Antalya Konya 

Musa Öğün 
Kars 

BAŞKAN — İki önergeyi geliş sırasına göre okut
tum, şimdi aykırılık sırasına göre okutup işleme ko
yuyorum : 

«Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en 
az 15 gün önce, baro seçimleri için levhaya kayıtlı 
avukatları, Türkiye Barolar Birliği seçimleri için de 
Genel Kurula barolarca seçilen asıl ve yedek dele
geleri belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, gü
nü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak 
ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile 
birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu baş
kanı olan hâkime tevdi edilir. Bir yerde birden faz
la ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli hâ
kim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı ta
rihlerinin, gündemde yer alan diğer konular göz 
önünde bulundurularak görüşmelerinin bir cumarte
si günü akşamına kadar sonuçlanması ve seçimlerin 
ertesi gün olan pazar gününün dokuz - onyedi saat
leri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzen
lenmesi zorunludur. 

İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman ve ar
kadaşları». 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeye Komisyon 
katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UĞUR ENER (Kütahya) — Katılıyoruz. 

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

din) — Katılıyoruz, 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
«Ek 3 üncü maddenin sondan bir. evvelki fıkra

sının kanun metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim 
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Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve arka
daşları» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UĞUR ENER (Kütahya) — Katılmıyoruz^ 

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

din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahiplerinden önergeyi açıklamak iste

yen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Kabul edilen önergeyle birlikte ek madde 3'ü oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ek madde 3 kabul edilmiştir. 

Ek madde 4'ü okutuyorum: 
Denetim 
EK MADDE 4. — Adalet Bakanlığı, Barolar ve 

Türkiye Barolar Birliği organlarının görevlerini ka-
'nun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıkları
nı ve malî işlemlerini yönetmelikte belirlenecek esas
lara göre denetlemeye yetkilidir. Bu idarî ve malî 
denetim, adalet müfettişlerince yapılır.» 

BAŞKAN — Ek madde 4 üzerinde görüşmek is
teyen?.. Yok. 

Ek madde 4'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ek madde 4 kabul edilmiş
tir. 

Efendim, bu ek maddeler, demin arz ettiğim gibi, 
8 inci maddenin unsurlarıydı. Şimdi, 8 inci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 9. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

12 nci maddesinin son fıkrası ile 90 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiş
tir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE — Seçim dönemleri ve görev 

sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksı
zın, baroların organları ile Türkiye Barolar Birliği 

Genel Kurulunu oluşturacak delegelerin ve Türkiye 
Barolar Birliğinin organlarının seçimleri 1 Aralık 1983 
tarihinden itibaren üç ay içerisinde tamamlanır. 

Birinci fıkraya göre yapılan seçimler, baro or
ganları ile Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna 
seçilen delegeler hakkında 1983 yılının, kanunda ön
görülen ayında; Türkiye Barolar Birliğinin organları 
hakkında ise, 1984 yılı Mayıs ayında yapılmış sayı
lır ve kanunî süreleri buna göre hesaplanır. 

BAŞKAN — Bu geçici madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Geçici madde kabul edilmiş
tir. 

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edil
miştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz iste

yen?... Yok. 
11 linçi (maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oylamadan evvel, oyunun ren-

C'ni belirtmek için söz isteyen var mı?. Yok. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kanun kabul edilmiştir. Ha
yırlı olsun. 

3. — Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet 
ve Anayasa Komisyonları Raporları. (1/107) (S. Sa 
yısı : 25) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasındaki 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

(1) 25 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Komisyon Raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum : Raporun dkunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı?. 
Yok. 

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

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Adalet Bakanbğmm Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnatmenin Değiştirilerek Ka-

buHi Hakkında Kamın Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, TeşMat 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, adalet ku

ramlarının açılması, geliştirilmesi ve denetknıi" ada
let hizmetleri ile ilgili araştırma ve hukukî düzenle
melerin yapılması, bakanlıklarca hazırlanan kanun 
ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Türk 
hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygun
luğunun incelenmesi ve kanunlarla verilen diğer gö
revlerin yerine getirilmesi için Adalet (Bakanlığının 
kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları 
düzenlemektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?. 

Buyurun Sayın Tutum. 
HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM ^Balıke

sir) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; önü
müzdeki tasarıyı aslında 50 yılık bir gecikmeyi ve 
o -gecikmenin bence vebalini telafi etmek amacıyla 
düzenlenmiş bir tasarı niteliğinde görüyor ve bunun, 
teşkilat kanunu bugüne kadar çıkmamış olan tüm 
bakanlıklar ve kuruluşlar için hayırlı bir başlangıç 
olmasını temenni ediyorum. 

Yıllardan. beri ihmal edilmiş ve arkaik nizamna
me hükümleriyle idare edilen bu değerli Bakanlığın 
yeni Mr teşkıilat yasasına kavuşması 'bence son de
rece anlamlıdır. 

Yalnız 'bu teşkilat kanunlarının bir çerçeve ka
nun niteliğinde olması konusunda daha önceki Hü
kümet zamanında bir prensip kararı verildiğini ha
tırlıyoruz. Çerçeve kanunlar, aslında bir temel çer
çeve kanununa dayanarak hemen hemen bütün teş
kilat kanunlarının bu çerçeve kanundaki anahüfcüm-
leri ihtiva etmek kaydıyla yine «Stereo tip» dediği
miz birbirinin hemen hemen aynısı, birbirinin kop

yası teşkilat kanunları olarak karşımıza çıkmakta 
dır. Bence burada aşırı 'basitleştirmenin hatasına dü-
şülmüş'tür. Gerçi, yeniden düzenleme komisyonları, 
genellikle ülkemizde teşkilat kanunlarının bağlı ola
cağı esasları gösteren bir genel çerçeve kanunu ve 
o^genel çerçeve kanununa dayanılarak tüm bakan
lıkların teşkilat kanunlarının düzenlenmesini ilkece 
kabul etmiş ve Bakanlar Kurulu da 'bunu benimse
miştir ve bu esas üzerine teşkilat kanunları çıkarıl-
maktadır. 

Biz teşkilat kanunları hakkında, hemen her teş
kilat kanunu geldikçe eksik gördüğümüz yönlerini 
sizlere sunmaya çalışacağız ve eksikliklerini gidermek 
için teklifler yapacağız. Yalnız, Adalet Bakanlığını 
ilgilendiren kanun vesilesiyle böyle bir genel sunuş 
yapmayı doğru bulmadık. Bu kanunun çıkmasında 
da sayısız yararlar vardır. Bu bakımdan sadece mad
de ile ilgili bir görüşümü belirtmek istiyorum. 

Çok değerli üyeler; «Amaç» maddesine baktığı
nızda çok önemli bir hükmü hemen fark edeceksiniz; 
o da şudur : «Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve ka
nun hükmünde kararname taslaklarının Türk hukuk 
sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunun 
incelenmesi...» Aslında bu hukukî olarak yeni for
müle edilmiş bir hüküm; ama fiilayatta Adalet Ba
kanlığının kanun tasarıları üzerinde, taslaklar üze
rinde görüş bildirmesi son birkaç yıldır benim dikka
timi çeken bir uygulama halindedir ve ne ölçüde 
başarılı olduğunu da bilemiyorum. Yalnız fiilen, sa
nıyorum Adalet Bakanlığının öteden beri bu görevi 
üslenip üslenemeyeceği konusunda ciddî tereddütler 
olmuştur. Büyük ölçüde Adalet Bakanlığının girişimi 
ile oluşturulan mevzuat komisyonları, Türkiye'de 
mevzuatın basitleştirilmesi ve bir norma, daha doğ
rusu bir forma bağlanması için bazı tavsiyeler ileri 
sürmüş; ama nedense bunu bugüne kadar bir türlü 
gerçekleştirememiştir. 

Elimizde, Bakanlar Kurulu Kararnamesi olarak 
yayınlanmış olan, mevzuatın yeniden basitleştirilmesi 
ile ilgili ve planlamaya büyük ölçüde insliyatif tanı
nan bir çerçeve var. öte yandan Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde böyle bir grup kurma girişimleri var. 
Bundan bir yıl evvel «Yasakur» adı altında bir teklif 
de bu Meclisten önceki Danışma Meclisine sunulmuş; 
fakat Hükümetin, «Biz bu konuyu özel olarak gün
deme getiriyoruz, özel olarak hazırlanıyoruz, onun 
için Yasakur Teklifinin görüşülmesi uygun değildir» 
şeklindeki beyanı üzerine, sanıyorum Mecliste redde
dilmiş ve kanunlaşamamıştır; hatta kadük olduğunu 
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da tahmin ederim. Acaba böyle bir grubu, bazı dün
ya parlamentolarında olduğu gibi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çatısı içinde mi toplayalım, yoksa bir 
başka yerde bir merkez mi oluşturalım, konusu Tür
kiye'de henüz daha çözülmüş değil. 

Şimdi konuya kıyısından, köşesinden böyle çekin
gen, bölük-pörçük yaklaştığımızın en güzel örneği, de
min okuduğum birinci maddedeki ibare. Yani bundan 
sonra bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hük
münde kararname taslaklarının Türk hukuk siste
mine (çok önemli bir iddia bu) ve kanun yapma tek
niğine uygunluğunu inceleyecektir Bakanlık. İncele
yecektir de; bunun ne mekanizması var, ne de bunu 
zorunlu kılan bir durum söz konusu. Çünkü, Türki
ye'de, Fransa'daki idare geleneğini büyük ölçüde iz
leyerek Danıştaya kanun tekliflerini inceleme görevi 
de verilmiştir. Bunun da nedeni, Danıştayın, bir taraf
tan fert ile devlet arasındaki ihtilafları çözüme bağ
layan ve bu konuda ihtisaslaşmış bir müessese olması, 
öte yandan Danıştaya gelen idare hâkimlerinin, ida
renin çeşitli kademelerinde bulunması dolayısıyla ka
nun düzenlemeleri ve kanun formülasyonu konusun
da engin bir tecvrübeye sahip olmalarıdır. Maalesef 
bunu işletmiyoruz biz Türkiye'de. Neden işletmeyiz, 
neden birçok kritik kanunları Danıştayın mütalaasın
dan geçirmeyiz ve Türk hukuk sistemine uygunluğu
nu ve kanun yapma tekniğine uygunluğunu irdelet
meyiz? Bunu anlamak çok güç. Bu yolu işletemiyo
ruz. 

Şimdi Adalet Bakanlığı yolu açılıyor. Her ikisi 
de aslında ihtiyarî; yani Danıştaya herhangi bir ka
nun tasarısını göndermek Başbakanlığın takdirine 
bağlıdır. Başbakanlık isterse ancak sorulur, doğru
dan doğruya gitmemektedir. Buradan da, doğrudan 
doğruya Adalet Bakanlığının böyle bir inceleme yet
kisiyle teçhiz edildiği ifadesi çıkmıyor; ama, hani 
kendisine sorulursa, bakanlıkların hazırladığı bazı ka
nun tasarıları, taslakları kendisine gönderilirse, ka
nun yapma tekniği bakımından bir yardım sağlaya
caktır. Acaba bu konuyu Adalet Bakanlığı vesilesiyle 
bir çözüme bağlayabilir miyiz? Biraz tereddütlerim 
var. Sayın Adalet Bakanı böyle bir görevi sırtına yük
leyebilir mi? Çok ağır bir görev. Adalet Bakanlığının 
kadrolaşması, bugünkü kadro düzeniyle bunun altın
dan kalkması mümkün değil. Çünkü, yüzlerce kanun 
taslağı ve kanun hükmünde kararname taslakları, 
eğer zorunlu bir mekanizma ihdas edilir de Adalet 
Bakanlığına havale edilmeye başlanırsa, Adalet Ba
kanlığının da büyük bir teşkilatlanmaya gitmesi ge

rekecektir. Sayın Adalet Bakanımız acaba bu denli 
ağır bir sorumluluğu Bakanlığa yüklemek istemekte 
midir, yoksa bu böyle sadece ihtiyarî olarak mı kala
cak; yani herhangi bir bakanlık lüzum görür de tas
lak safhasında iken Adalet Bakanlığına sorarsa, Ada
let Bakanlığı da buna cevap mı verecek? Yani, bun
dan kasıt bu mudur? Çok önem verdiğim bir nokta 
olduğu için ve meseleye çok parçacı bir yaklaşımla 
yaklaşıldığı için endişelerimi belirtmek istedim. 

Sayın Bakanımız bize bu konularda izahat verir
lerse çok memnun kalacağımı arz ederim. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) -— Sayın Başkan, değerli üyeler; gecikmiş bir 
zaman içinde, gerçekten önemli olduğu belli, arka
daşlarımızın da ifade buyurdukları gibi, ilk defa, 
şimdiye kadar teşkilat kanunu bulunmayan Bakanlı
ğımın teşkilat kanunu huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Sabrınızı suiistimal etmeden hemen sadede giri
yorum. Hazırlanan kanun ve kanun hükmünde ka
rarname taslaklarının Türk hukuk sistemine ve ka
nun yapma tekniğine uygunluğunun incelenmesi gö
revi kararname ile Bakanlığıma verilmiş bulunuyor. 

Sayın Tutum'un görüşüne katılıyorum. Bu konu 
Danıştay Birinci Dairesinin de görevleri arasında bu
lunmaktadır; ama şu da bir gerçek ki, Danıştayımı-
zın Birinci Dairesi istenilen zaman ve süre içinde 
(Ama işlerin çokluğundan; ama eleman noksanlığın
dan, bilemiyorum şu anda) çıkaramıyor. Biliyorsu
nuz, malî konularda da Maliye Bakanlığının görüş
leri alınıyor. 

Biz Yüce Meclise ve işin daha başında taslağı ha
zırlayan bakanlıklara yardımcı olmayı görev edindik 
ve ta başından beri burada bir şikâyete de muhatap 
olduk; «Kanunlar, hazırlanan tasarılar, taslaklar ka
nun tekniğine uygun değildir» tarzında tenkitler de 
oldu. Bu tenkitleri de böylece karşılamış olduk. 

Bakanlığım bir görev yüklenmiştir; bu görev ağır
dır. Bir teşkilatlanmaya da gideceğiz; ama yapma
mız gerektiği inancındayım; en azından Türk hukuk 
sistemini içinde bulunduğu karmaşıklıktan kurtarmak 
bakımından. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İhtiyarî midir 
Sayın Bakan? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Efendim, cevap arz edeyim : 

«Kanunlar Genel Müdürlüğü» ile ilgili bölümde; 
«Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmün
de kararname taslaklarının Başbakana gönderilmeden 
öce, Türk hukuk sistemine ve kanun tekniğine uygun
luğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek» 
diye bir görev verilmiş. Bu ihtiyaridir efendim. Me
sele bundan ibarettir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ii 1 inci madde üzerinde başka söz isteyen var mi? 
Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Görev 
MADDE 2. — Adalet Bakanlğının görevleri şun

lardır : 
^a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkeme

leri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah 
kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve 
türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve 
idarî görevleri yönünden gözetim ve denetimini yap
mak ve geliştirmek, 

b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çev
resinin değiştirilmesi konularında Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak, 

c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak ka
nunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanıl
ması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak. 

ç) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanüğa 
verdiği görevleri yapmak, 

d) Adlî sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yü
rütmek, 

e) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzü
ğünün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak, 

f) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı 
ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek, 

g) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli 
araştırmalar ve hukukî düzenlemeleri yapmak, görüş 
bildirmek, 

ğ) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun 
hükmünde kararname taslaklarının Başbakanlığa gön
derilmesinden önce Türk Hukuk sistemine ve ka
nun yapma tekniğine uygunluğunu incelemek, 

h) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah 
işlerini düzenlemek, 

ı) icra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas 
işlemlerini yürütmek, 

i) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yok. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sormak is

tiyorum. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen olma

dığı için sorulara geçebiliriz. 
Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
Komisyondan istirham ediyorum; bu numaralamada, 
biz çok dikkat ediyoruz, (ç), (ğ) gibi alfabedeki tüm 
harfler kullanılmamaktadır. Acaba yeni bir model 
mi getiriyorlar? Bu konuda Bakanlığın, Komisyonun 
herhangi özel bir görüşü var mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
TUĞRUL COŞKUNOĞLU (Ankara) — Türk alfa
besinin takip ettiği sisteme göre bu harflendirmenin 
yapılması Komisyonca kabul edildi ve o sebeple bu 
şekilde düzenlendi. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
sorumu tamamlamama izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim^ Ana

yasa müzakereleri sırasında bu çok tartışıldı; sizlerin 
de yüksek malumudur. Biz kanunları Anayasa siste
matiği içerisinde, mümkün mertebe ona uydurmaya 
gayret ettik. Bu numaralama ve harflendirmenin dı
şında anayasal sistemden ayrılmak acaba doğru olur 
mu? Bu konuda Komisyon ısrarlı mıdır? 

Teşekkür ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
TUĞRUL COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, 
biz Komisyon olarak bu karan verdik; ama Yüksek 
Meclis aksine bir karar alırsa o şekilde düzeltiriz. 

BAŞKAN —Sayın Komisyon Başkanı; Anayasa
nın hem lafzına, hem ruhuna, hem de bu gibi redak
siyon şeylerine uymak durumunda kaldığımızdan, 
Komisyonun da buna uyarak, (ğ) (ç), (i) gibi harfleri 
bir redaksiyon meselesi olarak düzeltmenizi biz Baş
kanlık olarak uygun görürüz; eğer Komisyonunuz da 
böyle kararlaştınrsa... 

Katılıyor musunuz Sayın Tutum'un bu önerisine? 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KjÂMIL 
TUĞRUL COŞKUNOĞUU (Ankara) — Efendim, 
bu maddeyi geri alalım, Komisyonda harfleri düzelt
mek için arkadaşlarla konuşalım. 

BAŞKAN — Usul bakımından bu maddenin Ko
misyona geri verilmesini oylarınıza sunuyorum. (HP 
sıralarından «Gerek yok» sesleri) Bu maddede var. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
TUĞRUL COŞKUNOĞLU (Ankara) — Bu madde
yi geri almayı biz kendimiz istiyoruz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Resen geri iste
yebilirler. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 89 uncu maddesi
ne göre geri istiyorsunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
TUĞRUL COŞKUNOĞLU (Ankara) — Evet. 

BAŞKAN — Peki efendim; o zaman madde ge
ri verilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Teşkilat 
MADDE 3. — Adalet Bakanlığı teşkilatı, merkez 

ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana ge
lir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 

Bakanlık Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 
MADDE 4. —Bakanlık merkez teşkilatı, ananız-, 

met birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yar
dımcı birimlerden meydana gelir. 

Bakanlık merkez teşkilatı Ek -1 sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

Madde üzerinde bir önerge var; bu önergeyi oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. 
Genel Kurulda görüşülmekte olan, Adalet Bakan

lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen «Danış-

28 . 3 . 1984 0 : 1 

ma ve Denetim Birimleri» bölümüne. (3) rakamı al
tında «Bakanlık Yüksek Müşavirleri ve Bakanlık Mü
şavirleri» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Ercüment Konukman Alâaddin Kısakürek 

istanbul Kahramanmaraş 
Kemal Iğrek ismail Dayı 

Bursa Balıkesir 
İbrahim Fevzi Yaman İlhan Aşkın 

İsparta Bursa 
Fahâr Sabuniş 

Bursa 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Bu en son görüşülecek bir konu. 

BAŞKAN — Bu maddenin de en son görüşülme
sini teklif ediyorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
TUĞRUL COŞKUNOĞLU (Ankara) - Efendim, 
önergeyi veren 4 üncü madeyle ilgili olarak mı yaz
mış? 

BAŞKAN — Evet, 4 üncü maddeyi okuttuk. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

TUĞRUL COŞKUNOĞLU (Ankara) — 4 üncü 
maddeyle ilgili olarak yazmışsa önerge sahibi ya geri 
alır, ya da müzakere edilir. Bunun usulü budur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, ben size 
bu önergeye katılıp katılmadığınızı soruyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
TUĞRUL COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — önerge hangi usule tabi olacaksa, 
ona tabi olacaktır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KİÂM1L 
TUĞRUL COŞKUNOĞLU (Ankara) — Tamam, 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi buradalar mı? Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Efendim, tasarının belli bir bölümüne geldik. 4 
üncü maddeyi... (ANAP sıralarından «Hükümetin 
görüşünü sormadınız» sesleri). 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, bir yanlışlık oldu, izin verir 
misiniz efendim? 

BAŞKAN — önergeyi oyladım efendim, madde
yi değil. Maddeyi şimdi oylayacağım. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, izninizle bir hususu açıklamak 
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istiyorum. Bu önergenin 4 üncü madde ile ilgisi yok ı 
efendim. O bakımdan ben sayın arkadaşımın... 

BAŞKAN — Önerge sahibini sorduk, yok. On- l 
dan sonra önergeyi oyladık. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) _ Ama 4 üncü maddede bir hüküm de yok
tur; dikkatinize arz ederim efendim. Önergede sade
ce cetvelle ilgili bir husus var. Sonradan ele alına
cak bir husus bu. 

BAŞKAN — Efendim, «Bakanlık Merkez Teşki
latı Ek -1 sayılı cetvelde gösterilmiştir» diye madde 
4'ün içinde dere edilmiş; madde 4'e ait önerge. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
TUĞRUL COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sarahaten 
«Bu 4 üncü madde ile ilgili mi, değil mi?» diye sor
dum Sayın Başkan, ilgili olmadığını ifade buyurdu
nuz, biz de «katılmıyoruz» dedik. 

BAŞKAN — Hayır, önerge 4 üncü maddeye ait 
dedik. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
TUĞRUL COŞKUNOĞLU (Ankara) — Tamam, 
siz 4 üncü madde ile ilgili olduğunu ifade buyurdu
nuz. Ben de önergeye katılmadığımızı söyledim. Ge
nel Kurulca da oylandı ve önerge reddedildi, mesele 
kapandı. 

BAŞKAN — Efendim şimdi maddeyi oylarınıza 
sunacağım. Maddeyi... 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkanım, tekrar affınıza sığınarak bir 
konuyu açıklamak zorundayım. Bu, Ek -1 sayılı cet
vele yeni ilaveler getiren bir husustur. Eğer yeni ila
veler Yüce Meclisçe kabul edilir ise bu önerge oyla-
nabilecektir. Evvela onu görüşelim, ondan sonra 
önergenin oylanması gerekirdi. Ortada mevcut ol
mayan bir kuruluş için, ortada mevcut olmayan bir 
makam için önergeyi nasıl oylamaya sokarız? Arka
daşlarımızın vermiş olduğu önergede sözünü ettikle
ri kuruluşlar eğer ileride Yüce Meclisçe tasvip görür 
ise, o zaman bu önerge oylamaya konacaktır. Aksi 
halde reddedilirse zaten oylanmasına gerek kalmaya
caktır. Benim maruzatım budur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, gö
rüşünüzü bildirdiniz. 

Maddeyi bu Ek -1 ile beraber Genel Kurulun 
oylarına sunacağım. Genel Kurulun takdirine kal
mıştır artık bundan sonra. Genel Kurul kabul et
mez... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
TUĞRUL COŞKUNOĞLU (Ankara) — Müsaade 

buyurun efendim. Ek - 1 ile beraber oylayamazsınız, 
reddedildi. Müsaade ederseniz arz edeyim. 

RIFAT BAY AZIT (Kahramanmaraş). — Sayın 
Başkan, usul hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, usul hakkında. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkanım, Komisyonda bu maddenin Ek-Ti ayrıca 
oylandı. 

Burada önerge reddedildiğine göre, önergeye ekli 
cetvel için ayrı bir rey alınması uygun olmaz. Öner
ge reddedilmiştir, doğrudan doğruya maddenin oy
lanması icap eder. Bilahare cetvel ayrıca müzakere 
konusu olur. Takdir Yüce Kurulundur efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, siz söz istemiştiniz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

TUĞRUL COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu önerge şu
nun için verilmiş oluyor, öyle anlaşılıyor: «Müşa
virlik ve yüksek müşavirlik» diye Hükümet teklifin
de bir madde, bir cetvel, bir sarahat yok. Adalet Ko
misyonu 10 müşavir eklemiş ve bunları da cetvele 
dere etmiş. Biz bunu Anayasa Komisyonunda uzun 
boylu konuştuk; Adalet Bakanlığının müşavirlik için 
teşkilat, kurmasına lüzum olmadığını, Adalet Bakan
lığının bünyesinin buna müsait olmadığı neticesine 
vardık. 

Kaldı ki, daha evvel müşavirlik teşkilatı kurul
muş Adalet Bakanlığında ve birtakım («Usulsüz ta
sarruflar» diyeyim hafif tabiriyle) usulsüz tasarruf
lar sebebiyle bunun iyi misal olmadığı kabul edile
rek, 1981 senesinde bu teşkilatın kaldırılması, yani 
bu kanunun ilgası hakkında bir kanun yapılmış. Biz 
bunu da müzakere ederek, böyle bir müşavirlik teş
kilatına Adalet Bakanlığında gerek bulunmadığı ne
ticesine vardık ve zannediyorum arkadaşlardan bir 
kişi muhalif kaldı, Komisyonda bulunan diğer arka
daşlardan hepimiz kabul ettik. Muhalif kalan arka
daşımız da muhalefetini yazmadı; yani «muhalif ka
lıyorum» da demedi, hemen hemen ittifaka yakın 
bir şekilde kabul edilmiş oldu. 

Şimdi burada getirilmek istenen: Evvela cetvele 
bu ilave edilecek. İlave edildikten sonra arkasından 

I hüküm gelecek, denecek ki; efendim, işte yüksek 
I müşavirlik cetvele ilave edildi ya, işte bunun mad-
I desi de şu olacak... Herhalde öyle bir teklif var; bil-
I miyorum. 
I Bu itibarla buna bizim, Komisyon olarak taraf-
I tar olmadığımızı arz ettim, bu da oylarınıza arz edil-
I di ve oylarınızla lüzum olmadığı neticesine varıldı. 
I Artık takdir Yüce Meclisindir. Mevzuu aydınlattım 
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zannediyorum. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız 
varsa onlara da cevabımı arz ederim. («Komisyonun 
görüşü nedir?» sesleri). 

Komisyonun görüşünü söyledim efendim. Ko
misyon olarak, «Buna lüzum yoktur, katılmıyoruz» 
dedik. Zaten Adalet Bakanlığında kabul edilen bu 
usulün kaldırılmasını Komisyon l'e karşı 9 oyla ka
bul etti, benimsedi, kaldırdık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
(ANAP sıralarından «Hükümetin görüşü alınmadı» 
sesleri). 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, bir usul meselesi 
karşısındayız. Şöyle ki: Aslında önergeler üzerinde 
«Komisyon katılıyor' mu, Hükümet katılıyor mu?» 
diye sorduğumuz zaman bir teamülün gereğini yeri
ne getiriyoruz. Tüzükte hükümetin katılması ya da 
katılmaması diye bir şey yoktur. Tasarı artık komis
yonun tasarısıdır, komisyon getirmiştir. Hükümet ko
misyonda savunmasını yapmış kabul -edilmektedir. 
Onun için bu usul meselesini dikkatlerinize sunmak 
istiyorum. 

O bakımdan maddenin önergeyle ilgili kısmına 
ait işlem bitmiştir; ama maddeyi ayrıca oylarınıza 
sunacağım. Takdir Yüce Kurulunuzundur. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, ben bir hususu açıklamak için 
söz istedim efendim. 

Hükümet Komisyona katıldı, bendeniz de katıl
dım; ama sanıyorum Yüce Heyete (Yanlış dememe
yim de) unutulmuş bazı hususlar arz edilmedi. Eğer 
zatı âliniz ve Yüce Heyet tasvip buyurursa bazı hu
susları açıklamak istiyorum, müsaade ediniz. Bir yer
de de bana sataşma oldu; «Bakan atlatmak istiyor» 
tabiri kullanıldı bir meslektaşım tarafından. 

BAŞKAN — Efendim, o ayrı bir konu. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar 

din) — Lütfen, izin verirseniz... 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, çi

mento fabrikalarınca bayilerden alınan teminata ve 
satıcılardan istenen yerleşim raporlarına ilişkin soru
su ve Sanayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit Aral'ın ya
zılı cevabı. (7/55) 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
Sayın Bakan, madde üzerinde görüşme açtığım 

zaman söz istemediler efendim. Önergeden sonra söz 
vermek mümkün değil. Bu olay daha önce de oldu. 
Usulümüz budur. 

Demin arz ettiğim gibi, önergeler hakkında «Hü
kümet buna katılıyor mu, komisyon katılıyor mu?» 
dediğimiz zaman; «Hükümet katılıyor mu?» sözü
nün Tüzükte yeri yoktur. Bu teamüldür; ama bura
da ayrıca bir konuşma istemediği için Sayın Bakan, 
önergeyle ilgili konu bitmiştir; fakat madde henüz 
oylanmamıştır. Maddeyle ilgili durum ise yüce tak
dirinize bağlıdır. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — O zaman madde hakkında bendenize söz ve
rin. 

BAŞKAN — Madde hakkındaki konuşmalar 
önergelerden önce yapılmakta ve bitmektedir, bili
yorsunuz Sayın Bakanım. 

Aynı olay daha önce de burada zatı âliniz tara
fından dile getirildi. Onun için söz veremeyeceğim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Peki, oldu efendim. Yalnız bir hususun zap
ta geçmesini rica ediyorum. 

Adalet Bakanı hiç kimseyi, hele hele bu Yüce 
Meclisin çatısı altında bulunan hiç kimseyi atlatmak 
gibi bir teşebbüsün içine girmez Sayın Rıfat Baya-
zıt. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde konuş
malar bitmiştir, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Efendim, vakit ilerlemiş olduğu için tasarının ge
ri kalan kısmına yarın devam etmek üzere, gündem
deki konuları sırasıyla görüşmek için 29 Mart 1984 
Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Sanayi ve Ticaret Ba

kanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaade
lerini saygı ile arz ederim. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir Milletvekili 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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1< Çimento fabrikalarınca bayilerden alınan % 
10, teminatların hukukî mesnedi var mıdır? Varsa 
nedir? 

2. Teminat uygulaması satıcıya tek taraflı yük
lenen bir külfet değil midir? 

3. İşyerinde ve işinde herhangi bir değişiklik ol
madığı halde 11 Sanayi ve Teknoloji Müdürlükleri 

r 

çimento satıcılarından sık sık yerleşim raporları is
temektedirler. Bu uygulamayı kaldırmayı düşünüyor 
musunuz? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 15 . 3 . 1984 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 

Sayı : 23-01/MM - 80 

Konu : Yerleşim raporlarına ilişkin soru önerge
si Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 6.3.1984 tarih ve 7/55/886/02157 sayılı ya
zınız. 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Çimento 
fabrikalarınca bayilerden alman teminata ve satıcı
lardan istenen yerleşim raporlarına ilişkin yazılı so
ru önergeleriyle ilgili cevabımız ilişikte arz edilmiş
tir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

H. Cahit Aral 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in Sorula
rı : 

1. Çimento fabrikalarınca bayilerden alınan % 
10 teminatların hukukî mesnedi var mıdır? Varsa ne
dir? 

2. Teminat uygulaması satıcıya tek taraflı yük
lenen bir külfet değil midir? 

3. İşyerinde ve işinde herhangi bir değişiklik ol
madığı halde İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlükleri 
çimento satıcılarından sık sık yerleşim raporları is
temektedirler. Bu uygulamayı kaldırmayı düşünüyor 
musunuz? 

Cevabımız : 
79 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine istinaden 

tatbikine devam olunan Millî Koruma Kanununun 
6, 21 ve 31 inci maddelerinin hükümete verdiği sa

lahiyete müsteniden yayınlanmış bulunan 1180 sayılı 
karar ve bu karara dayanılarak Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca 22 Ocak 1981 tarih 17228 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanmış bulunan 24/B sayılı tebliğin 
5 inci maddesinin yerdiği cevaza müsteniden; kamu 
sektörü ve Belediyelerin emanet inşaatları ihtiyaçla
rı için bizzat sözleşme yaparak teşkilatı eliyle teslim 
alacakları çimentolar dışında, bağlantı yapan tüm 
müşterilerden, tahsis olunan çimento miktarının top
lam bedelinin % 10'u oranında nakdî teminat alın
makta ve alınan teminatlar, müşterilerce tüm vecibe
lerin yerine getirilmesi şartıyla 3 ayda bir ilgiliye iade 
veya alınan çimentonun bedeline mahsup edilmek
tedir. Diğer taraftan, dökme çimento satışlarını teş
vik bakımından dökme çimentoda teminat aranma
maktadır. 

Bilindiği üzere çimento sezonluk satışı olan bir 
mamuldür. İnşaat sezonunda çimento fabrikalarımı
zın talebi karşılayabilmesi bakımından satışların çok 
düşük olduğu kış aylarında da çalışarak klinker sto
ku yapması gerekmektedir. Bu itibarla satışların son 
derece kifayetsiz olduğu kış aylarındaki finansman 
ihtiyacının kısmen karşılanabilmesi, aynı zamanda 
bağlantılarda ciddiyetin ve emniyetin sağlanabilmesi 
açısından bağlantı yaparak müşterilerimizden, tebliğ
de tayin olunan oranda nakdî teminat alınması yo
luna gidilmektedir. Bu bakımdan, mevcut uygula
ma, satıcılara tek taraftı yüklenen bir külfet olarak 
mütalaa edilememektedir. 

Çimento alım satımı ile iştigal eden kuruluş ve 
şahıslar için uygulanacak esaslar yukarıda belirtilen 
24/B sayılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğinin 
4 üncü maddesinde belirtilmiştir. 

Buna göre : 

Çimento alım ve satımı ile iştigal etmek isteyen 
kuruluş veya şahısların çimento muhafazasına ve sa
tışına müsait ticarethane, mağaza, dükkân, depo ve 
ambar gibi yerlere ve ticaret odasında çimento tica
reti yapacağına dair kayda sahip olup olmadıkları 
Mülkî İdarelerce tespit edilerek, durumlarının çimen
to alım satımına müsait olduğuna dair çimento fab
rikalarına, iş yerinin adresini ve depolama kapasite
sini de ihtiva eden belgenin gönderilmesini müteakip, 
fabrikalar tespit edilmiş esaslara göre bu kuruluş ve
ya şahıslarla anlaşma yapabileceklerdir. Mülkî İda
reler bu satış yerlerini devamlı kontrol etmek sure-
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tiyle yasalara uygun olarak işlemlerin yapılıp yapıl
madığını denetleyeceklerdir. Yasal olmayan işlemle
rin tespiti halinde Valilikler, fabrikalara tebligat ya
parak bağlantıları derhal iptal ettirerek haklarında 
gerekli idarî ve adlî kovuşturma yapacaklardır. 

Tebliğin yukarıda belirtilen hükmünden de anla
şılacağı üzere çimento alım satımının belli bir orga
nizasyona sahip ciddî firmalara verilmesi suretiyle ge
rek fabrikaların gerekse tüketicinin mütezarrır olma
ması gayesi güdülmektedir. 

— **r— 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

45 İNCİ BİRLEŞİM 

28.3.1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
»SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekille
rine ilişkin Başbaikandan sözlü soru önergesi. (6/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahraımanmaraşspor'a ilişkin Başba
ikandan sözlü soru önergesi. (6/25) 

3. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Er güder' 
İn, Türk Medenî Kanununun yeniden düzenlenmesi 
'konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişlkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/27) 

4. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 
in, İcra ve İflas Kanununun yeniden düzenlenmesi 
konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

5. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 
in, yabancı uyruklu kişilere işledikleri suçlardan do
layı verilen cezaların kendi ülkelerinde infazı konu
sunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/29) 

6. — İstanbul Milletvekili Allan Kavak'ın, 2577 
numaralı İdarî Yargılama Usulü Kanununun uygu
lanmasından doğan aksaklıklara ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/31) 

7. — Manisa Milletvekili (İsmet Turhangil'ıin, 
bazı Türk vatandaşlarının İran'ın Kum şehrinde eği
tim görüp görmediklerine ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/32) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 9.3.1954 Tarih ve 6343 Sayılı Veteriner 

Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Veteriner Hekimleri 
Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği 
İşlere Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna 'Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6343 
Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, 
Orman ve Köy İşleri Komisyonu Raporu. (1/32), 
1/35 i$. Sayısı : 21) {Dağıtma tarihi : 6.3.1984) 

2. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı 
Maddelerinin 'Değiştirilmesi ve Bu Kanuna ©azı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ile 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Mad
delerimin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde
ler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 54 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hüküm
leri ile 1136 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/3, 1/4) (S. Sayısı : 
24) (Dağıtma tarihi : 26.3.1984) 

3. — Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet 
ve Anayasa Komisyonları Raporları. (1/107) (S. Sa
yısı : 25) '(Dağıtma tarihi: 26.3.1984) 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 24 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 
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Başbakanlık 

Kanunlar ve Kanarlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 5.8.1983 

Sayı : K.K.T.D. 
18/101-1/50/05057 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karamalme» bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasanın 
91 inci maddesi uyarınca bir örneği ekte gönderilmiştik". 

Gereğini arz ederini. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞ'ÎŞrTlJRtLMESl VE BU KA
NUNA BAZI MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

GEREKÇESİ 

9 Kasım 1982 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135 inci maddesi, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlar hakkında 'bazı yeni düzenlemeler getirmiş olup. 1961 
Anayasasına göre düzenlenmiş bulunan mevcut kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını meydana ge
tiren kanunlarda değişiklik yapılması bu nedenle zorunlu görülmüştür, tşiin ivediliği gözönünde bulundurula
rak, Bakanlığımız, tüm kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına vücut veren kanunlarda Anayasanın 
135 inci maddesinin amir hükümleri doğrultusunda kanun hükmünde kararnamelerle değişiklik yapılmasını 
sağlamak üzere «Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında Yetki Kanunu» Tasarısını hazır
lamış olup bu tasarı 28 Aralık 1982 gün ve 2767 sayılı Kanun olarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda sözü edilen Yetki Kanununa göre Bakanlar Kurulu Anayasanın 135 inci maddesinde belirtilen 
ilkeler doğrultusunda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kuruluşlarını düzenleyen kanunlarda 
bu kuruluşların faaliyetlerine, organlarının seçim usullerine, mahkeme kararı ile görevlerine son verilmesine, 
kanunî zorunluluk hallerinde geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına, bu kuruluşlara üye o'lma koşulları 
ile idarî ve malî denetimlerine ilişkin değişiklikleri kanun hükmünde kararnamelerle yürürlüğe koymaya yet
kili kılınmıştır. 
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19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile kurulmuş bulunan ba-rolar ve baroların üst 
kuruluşu bulunan Türkiye Barolar Birliğinin yukarıda belirtilen hususlarda Anayasanın 135 inci maddesinde
ki ilkelere uyum sağlamaları bakımından bu kanun hü kmünde kararnameyle anılan kanunun bazı maddeleri 
değiştirilmiş ve 'kanuna Ek Maddelerle bir geçici madde eklenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Avukatlık Kanununun 76 frcı maddesinin ikinci fıkrası, baroların kanunda belirtilenler dışında her
hangi bir işle ve siyasetle uğraşamayacaklarını hükme bağlamış ise ide, Anayasanın 135 inci maddesi karşısın
da bu yasaklama yeterli görülmediğinden fıkra Anayasaya uygun olarak değiştirilmektedir. Bu fıkradaki de
ğişiklikler. Ayrıca Anayasanın 69 uncu maddesinin ikinciikinci fıkrası ve 34 üncü maddesinin son fıkrası hüküm
leri göz önünde bulundurularak ve «Siyasetle uğraşmama kavramına açıklık getirilerek düzenlenmiştir. Mad
denin birinci fıkrası da Anayasaya uygun olarak değiştirilmektedir. 

2. Avukatlık Kanununun 77 nci maddesi, baro organlarının feshine yani görevlerine son verilmesine iliş
kin hükümleri içermektedir. Madde, Anayasanın 135 inci maddesinin son fıkrasında yer alan geçici olarak gö
revden uzaklaştırma müessesesine yer vermek ve altıncı fıkrasında açık bir biçimde düzenlenmiş olan göreve 
son verme konusuna Anayasanın öngördüğü bir biçimde açıklık getirmek için yeniden düzenlenmiştir. Yeni
den düzenlenen maddenin ilk dört fıkrası yürürlükteki fıkraların aynıdır. Maddenin beşinci fıkrası, Anayasa
nın 135 inci maddesinin altıncı fıkrasının açık ve seçik bir biçimde kanuna yansımasından ibaret olup kanun
da belirtilen yasaklamaya uymadığı (Avukatlık Kanunu Madde 76/2) Adalet Bakanlığınca tespit edilen baro 
organının görevine son verilmesine ve yerine yenisinin seçilmesine karar verilmesi konusunda baronun bu
lunduğu il Cumhuriyet savcılığına dava açma talimatı verilmesi ve açılacak davanın asliye hukuk mahkeme
sinde görülmesi öngörülmüştür. 

Maddenin 6 ncı fıkrasıyla 7 nci fıkrası yürürlükteki kanun maddesinin 5 ve 6 ncı fıkralarının benzerleri 
olup, bazı hallerde baro yetkili organlarına kanunun zorunlu olarak yerine getirilmesini emrettiği işlemleri 
yapmadıkları görüldüğünden ayrıca, bu işlemleri bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen baro organ
larının görevlerine son verilmesi konusunda dava açılması hükme bağlanmıştır. 

Maddeye yeniden eklenen dokuzuncu fıkra, Anayasanın 135 inci maddesinin son fıkrasındaki hükmü yan
sıtmakta ve anılan hükümde yer alan işlemin ne suretle gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Maddenin son fık
rası yürürlükteki metnin aynı olup seçimle gelmediği için baro genel kurullarının görevlerine son verileme
yeceği ve görevden uzaklaştırılamayacakları belirtilmiştir. 

3. Bu maddeyle, Avukatlık Kanununun 87 nci maddesinin son fıkrası değiştirilmektedir. Yürürlükteki hü
küm, seçim sonuçlarının da diğer genel kurul kararları gibi bir tutanakla tespit edilip Türkiye Barolar Birliği
ne gönderilmesini hükme bağlamış ise de, kanuna eklenen 3 üncü maddede görüleceği üzere seçim sonuçlan
ılın tespiti sandık seçim kurulu ile seçim kurulu başkanı hâkime bırakılmış olduğundan, fıkra bu hükümle çeliş
kili olmaması için yeniden düzenlenmiştir. 

4. Avukatlık Kanununun, baroların üst kuruluşu olan Türkiye Barolar Birliğinin organlarının görevleri
ne son verilmesini düzenleyen 111 inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngören bu maddeyle yukarıda 
ayrıntılı olarak açıklanan 76 ncı maddenin ikinci fıkrasında ve 77 nci maddede yapılan değişikliklerle para
lellik sağlanmıştır. Baro organlarına Anayasanın 135 inci maddesine uygun olarak getirilen hesaplamalar ve 
yaptırımlar Türkiye Barolar Birliği hakkında da aynen uygulanacaktır. Bunlara ilaveten, Türkiye Barolar Bir
liği Genel Kurulu seçimle oluşturulan bir organ olduğundan 77 nci maddenin son fıkrasına atıfta yer veril
memek suretiyle bu fıkranın bu organ hakkında uygulanabileceği hükme bağlanmıştır. 

5. Tasarının 5 inci maddesi kanunun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasında bir değişikliği öngörmektedir. 
Anayasanın 135 inci maddesine göre kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organ
larının gizli oyla seçilmeleri gerekmektedir. Bu gereğe uymak bakımından maddenin bu fıkrası değiştirilmiş 
bulunmaktadır. 

6. Tasarının 6 ncı maddesi ile Avukatlık Kanununun 153 üncü maddesi değiştirilmekte ve maddeye yeni 
bir fıkra eklenmektedir^ Kanunun 153 üncü maddesi, bazı durumlarda avukatların baro yönetim kurulunun 
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istemi üzerine disiplin (kurulu kararı ile tedbir mahiyetinde işten yasaklanmaJarını öngörmektedir, 154 üncü 
madde ise bu durumlardan vahim olarak telakki edilen ve tadat edilen suçlarda kovuşturma açılması, tutuk
lama müzekkeresi çıkarılması veya meslekten çıkarma cezası verilmesi hallerinde avukatın işten yasaklanma
sını zorunlu kılmaktadır. Maddenin birinci fıkrasına, yasaklama kararının verilmesine neden olan cürümle
re ayrıca Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler de eklenmiş ve bu suretle Devlet Memurları Kanu
nunun memurlar hakkındaki hükümleriyle paralellik sağlanmış bulunmaktadır. Esasen Kanunun 5 inci mad
desinden çıkan anlama göre memur olamayan veya memur olma niteliğini kaybedenlerin avukatlığa kabul 
edilemeyecekleri hükme bağlanmış olduğundan, yapılan değişiklik bu hususu teyıd eıtmekten ibarettir. 

Avukatlık Kanununun onüç yılı bulan uygulamasından edünilen izlenimlere göre barolar, 154 üncü mad
denin birinci fıkrasında sayılan durumların varlığına ve bu hususun bakanlıkça kendilerine ısrarla hatırlatıl-
masına rağmen işten yasaklama kararı vermekten (kaçınmaktadırlar. Bu uygulama, kanunun amir bir hük
münün nazarı itibare alınmamış olmasından ötürü avukatlık mesleği camiasında ve kamuoyunda haklı 
tepkilere yol açmaktadır. Bu durumun telafisi için maddeye eklenen fıkrayla, işten yasaklama kararının veril-
mesii gerektiği halde verilmemesi durumunda bakanlığın bu kararı resen vermesi öngörülmüştür. 

7. Tasarının 7 nci maddesi, kanuna 5 maddenin eklenmesini öngörmektedir. 
Ek birinci madde, Anayasanın 135 inci maddesinin ikinci fıkrasıyla getirilen ve kamu kurum ve kuruluşlarında 

görevli avukatların baro levhasına yazılmalarım isteklerine bağlı kılan bir hükmü içermektedir. Avukatlık 
Kanunu, avukatlığa kabul, ruhsatname verilmesi ve baro levhasına yazılma işlemlerini birbiriyle bağlantılı 
olarak ve bir bütün halinde hüıkme bağlamış olduğundan baro levhasına yazılma zorunluğunu ortadan kal
dıran hükümle doğabilecek boşluklar bu maddeyle ayrıca düzenlenmiştir. Buna ıgöre Avukatlık Kanunu uya
rınca avukatlığa 'kabullerine kendilerine ruhsatname verilmesine, baro levhasına yazılmalarına karar veril
miş bulunan kamu sektöründeki avukatlarda^ baro levhasına yazılma şartı artık aranmayacak ancak bun
lar baro levhasına yazılı avukatlara verilen yetki ve halkları kullanabilecekler ve ödevleriyle yükümlü olacak
lardır. 'ikinci fıkra, stajlarını bitirdiklerinde yukarıda belirtilen bir göreve atanacaklarını beyan eden kişi
lerin baro levhasına yazılmayarak kendilerine avukatlık ruhsatnamesi verilmesini ve avukatlığa kabul edil
melerini öngörmektedir. Ancak, avukatlığa kabul ve ruhsatname verilmesi işlemi kanunun diğer hüküm
lerinin öngördüğü hükümlere, yarii bu konuda baro yönetim kurulunca bir karar verilmesine, kararın 
Adalet Bakanlığınca onaylanmasına, ruhsatnamenin Türkiye Barolar Birliğince düzenlenip baroca yemin 
yaptırıldıktan sonra verilmesine tabi olacaktır. Maddenin birinci fıikrasında sayılan görevlerde bulunmaları 
ya da bu görevlere atanacakları gerekçesiyle baro levhasına yazılma zorunluğundan vareste tutulan kişiler 
bu görevlerinden ayrıldıklarında avukatlık mesleğini serbest olarak icra etmek istedikleri takdirde baro lev
hasına yazılma zorunluğunda olacaklardır. 

Bu maddeyle kanuna dklenen ikinci madde, serbest meslek olmakla beraber bir kamu hizmeti niteliğinde 
bulunan avukatlığın (Avukatlık Kanunu Md. 1) ve kamu kurumu niteliğinde bulunan baroların dış ilişkile
rinde düzen ve güveni sağlamak ve gerektiğinde Devletin adalet politikasının sağlıklı bir biçimde dış ül
kelere yansıtılmasına yardımcı olmak için gerekli önlemleri almak bakımından yurt dışına görevli olarak 
kuruluşlarını temsil etmek üzere giden avukatların Adalet Bakanlığına başvurmalarını öngörmektedir. 

Ek 3 üncü madde, Anayasanın 135 inci maddesinin birinci fıkrasında, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının organ seçimlerinin yargı gözetimi altında yapılmasını öngören hükmün gereği olarak hazırlan
mış bulunmaktadır. Maddede yargı gözetimi ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Bu suretle, barolardaki or
gan seçimlerinin bazı hallerde hâkimiyet kurmak isteyen bazı gruplarca kanun sınırları zorlanarak ve demok
ratik yöntemlerin uygulanmasını zorlaştırarak yapılmak istendiği konusundaki şikâyetler ve gözlemler naza
rı itibare alınmıştır. 

Ek 4 üncü madde Anayasanın 135 inci maddesindeki denetim konusunu düzenlemektedir. Barolarla Tür
kiye Barolar Birliği organlarınca verilen kararların bakanlığın onayına tabi olması, idarî vesayetin gerektir
diği bir denetim yolu olmakla beraber Anayasanın buldan daha geniş bir denetimi kastetmiş olduğu aşikâr 
olduğundan ayrıca Adalet Bakanlığının barolarla Türkiye Barolar Birliğini yerinde denetleme yetkisine sa
hip olduğu hükme bağlanmış bulunmaktadır. 
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Ek 5 inci madde, istemedikleri için baro levhasına yazılmayan kamu sektöründe görevli avukatların mes
lek kurallarına riayet etmemeleri halinde kanunda yazılı disiplin cezalarının uygulanacağını hükme bağla
mış bu suretle, meslek kurallarına riayet edilmemesi halinde bu avukatların da ceza yaptırımlarına konu ol
maları sağlanmıştır. Ayrıca Devlet memuru olmaları veya kamu sektöründe görevli bulunmaları sebebiyle 
statülerine göre tabi olacakları disiplin işlemlerinin saklı olduğu tabiîdir. 

8. Tasarıyla düzenlenen ve kamu sektöründe çalışan avukatların baro levhasına yazılmalarını ihtiyarî 
kılan ek birinci madde hükmüne ters düşen ve bu kişilerin baro levhasına yazılmalarını zorunlu kılan Ka
nunun 12 nci maddesinin son fıkrasıyla seçimlerde tasnifin hâkimin seçtiği kurul tarafından yapılacağına iliş
kin olarak Ek 3 üncü maddede getirilen esaslarla çelişen 90 inci maddenin 3 üncü fıkrası bu maddeyle yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici madde yukarıda açıklandığı üzere Kanuna eklenen 3 üncü madde, Anayasanın amir hükmüne uy
gun olarak barolarla Türkiye Barolar Birliği organlarının seçimlerinin hâkim denetimi altında yapılmasını 
öngörmüş ve bu konuda ayrıntılı hükümlere yer vermiştir. Barolar ile Türkiye Barolar Birliği organlarından 
halen görevde bulunanları yürürlükteki kanun hükümlerine göre seçilmiş olmalarına rağmen yeniden yürür
lüğe konulan Anayasal ve yasal düzenlemeler karşısında bu seçimlerin yeni düzenlemeye göre yapılması ya
rarlı ve gerekli görülmüştür. Esasen bu organların çoğunun seçim dönemleri geçmiş ise de seçimler 30 Ka
sım 1982 gün ve 2719 sayılı Kanunla ertelenmiş bulunmaktadır. Avukatlık mesleğine ilişkin kuruluşlarda bir 
yeknasakhk sağlamak amacıyla bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
31 Ekim 1983 tarihine kadar yeniden seçim yapılarak bütün baro organları ile baroların seçtikleri Türkiye 
Barolar Birliği Genel Kurulu yenilenecektir. Avukatlık Kanununun yürürlükte bulunan hükümleri Baro Ge
nel Kurul toplantılarının Aralık ayında yapılmasını ve seçimlerin de bu toplantılarda icrasını amir bulun
maktadır. Bu sebeple geçici maddenin ikinci fıkrası, bir kereye mahsus olmak üzere seçilecek organların 
görev sürelerinde bir kaç aylık fazlalığa yol açmakla beraber Kanunun diğer hükümleriyle uyum sağlamış
tır. 

Geçici maddede ayrıca, yapılacak seçimlerin milletvekili seçimi dönemine rastlaması halinde, 298 sayılı 
Yasanın kongre ve toplantıları yasaklayan hükümlerinin bu seçimler hakkında uygulanmaması esası getiril
miştir. 

Tasarının 9 ve 10 uncu maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 16.9.1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/50/07083 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 54 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri İle 
1136 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî 
Gazete'de yayımlanmış ve bir örneği Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

AVUKATLIK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BAZI 
MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA 20.1.1983 TARİHLİ VE 54 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMENİN BAZI HÜKÜMLERİ İLE 1136 SAYILI KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞ
TİRİLMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GENEL VE MADDE GEREKÇE

LERİ 

GENEL GEREKÇE 

Kararnameyle, «Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 tarihli ve 54 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri İle 
1136 sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile; organ seçim
lerinde oy kullanılması, idarî ve malî denetim yapılma şekline açıklık getirilmesi, seçimlerin yapılacağı tari
hin yeniden belirlenmesi ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 86 ncı maddesinde değişiklik yapılarak kong
relere katılma zorunluluğuna ilaveten oy kullanmanın da zorunlu kılınması konularında yeni düzenlemeler 
getirilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. — Tasarının 1 inci maddesiyle 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 86 ncı maddesi değiştirilmekte ve 
genel kurul toplantılarında oy kullanılması zorunlu hale getirilmektedir. 

2. — Tasarının 2 nci maddesi, 20.1.1983 tarih ve 54 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci mad
desiyle kanuna eklenen Ek 3 üncü maddenin onbirinci fıkrasını değiştirmek suretiyle, oyların ilçe seçim ku
rulu mühürü ile mühürlenmiş kâğıtlara yazılmasını ve mühürlü zarflara konularak kullanılmasını öngörmek
tedir. 

3. — Tasarının 3 üncü maddesi, kanuna, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesiyle 
eklenen Ek 4 üncü maddede değişiklik yapmak suretiyle idarî ve malî denetimin hem adalet müfettişleri 
ve hem de mahallî Cumhuriyet savcılıklarınca ayrı ayrı yapılacağını göstermektedir. 

4. — Tasarının 4 üncü maddesi, organ seçimlerinin yapılacağı tarihi yeniden belirlemektedir. 
5. — Tasarının 5 inci maddesi yürürlük, 6 ncı maddesi yürütme ile ilgilidir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

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

Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında 20.1.1983 tarih ve 54 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümleri ile 1136 sayılı 
Kanunun bir maddesinin değiştirilmesi; Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında 28 Aralık 
1982 gün ve 2767 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulunca 6.9.1983 tarihinde kararlaştırıl
mıştır. 

MADDE 1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 86 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 86. — Baro levhasında yazılı her avukat gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantı-

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

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

MADDE 2. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununa 20.1.1983 tarihli ve 54 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 7 nci maddesiyle eklenen Ek 3 üncü maddenin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan avukat oy kul
lanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin baro veya resmî 'kuruluşça verilen belge ile ishat edilmesinden ve lis
tedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulunun mü-
hürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kâ
ğıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan veya 
mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.», 

MADDE 3. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununa 20.1,1983 tarihli ve 54 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 7 nci maddesiyle eklenen ek 4 üncü Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Denetim 

Ek Madde 4. — Adalet Bakanlığı, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarının görevlerini kanun hü
kümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve malî işlemlerini yönetmelikte belirlenecek esaslara göre de
netlemeye yetkilidir. Bu idarî ve malî denetim, mahallî Cumhuriyet savcıları ve adalet müfettişlerince yapı
lır.» 

MADDE 4. — 20.1.1983 tarihli ve 54 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde — Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın, ba
roların organları ile Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunu oluşturacak delegelerin ve Türkiye Barolar Bir
liğinin organlarının seçimleri 1 Aralık 1983 tarihinden itibaren üç ay içerisinde tamamlanır. 

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

MADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan V. 
Z. Baykara 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Balkanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S, R. Pasın 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Devlet Bakamı 
M. Özgüneş 

Milî Savunma Balkama 
Ü., H. Bayülken 

Devlet Balkanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Baklanı V. 
H. Sağlam 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Milî Eğitim Balkanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Balkanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaırdt Bakana V. 
M. Turgut 

Taırım ve Ormaın Balkanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Balkanı 
/. Evliyaoğlu 

Sağlılk ve Sos. Yrd. Balkanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Ulaştırma Baıkanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çaflıışimia Bakanı V. 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Tek. Balkanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Af., Turgut F. İlkel 

İmar ve İskân Bakanı Köy. îş. ve Koop. Balkanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu Af. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Baıkanı 
S, Ş ide 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 2.3.1984 
Esas No. ; 1/3, 1/4 

Karar, No., : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna (Bazı Maddeler Ek

lenmesi Hakkında 54 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1136 sayılı Avukatlık: Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi hakkında 20.1.1983 tarihli ve 54 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 1136 sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi
ne Dair 79 sayılı Kanun Hükmünde Kararname birbirleriyle ilgili görüldüğümden, içtüzüğün 3(6 ncı maddesi 
uyarınca birleştirilmek ve 54 sayılı Kararname esas alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı Temsilcileri, Baro
lar Birliği Başkanı, Ankara Barosu Başkanı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden 
bir temsilcinin de katıldığı toplantılarda, Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görüle
rek maddelere geçilmesi kabul edilmiş ve maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda 
açıklanmıştır: 

1. Tasarının başlığı 54 ve 79 sayılı kararnamelerin başlıkları birleştirilmek suretiyle düzenlenmiştir. 
2. 54 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesi 1 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
3. 54 sayılı Kararnamenin 2 nci maddesinin 10 uncu fıkrası mahkemeye savunma alma mecburiyeti getir

mek ve mahkeme kararını kesin olmaktan çıkarmak suretiyle yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişikliklerle 
2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

4. 79 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesi, 3 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
5. 54 sayılı Kararnamenin 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
6. 54 sayılı Kararnamenin 4 üncü maddesi 5 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
7. 54 sayılı Kararnamenin 5 inci maddesi 6 nçı madde olarak aynen benimsenmiştir. 
8. 54 sayılı Kararnamenin 6 ncı maddesiyle değiştirilen 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 154 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrasındaki «Devletin şahsiyetine karşı» ibaresinden sonra «işlenmiş avukatlığa engel ni
telikteki» ifadesi eklenmek, «son soruşturmanın açılması kararı verilir» ifadesi yerine «kamu davası açı
lan» deyimi konulmak ve işten yasaklama kararını «baro disiplin kuruluna» bırakmak suretiyle fıkra ye
niden düzenlenmiştir. 

Aynı maddenin 2 nci fıkrasında yapılan değişiklikle «meydana gelmesinden» kelimelerinden sonra «ve 
avukatın mahkemeye sevk edilmesinden» ibaresi eklenm iş, Disiplin kuruluna tanınan iki aylık süre, altı aya çıka
rılmış ve fıkranın sonuna «Yargılama sonunda beraat eden avukatın her türlü maddî ve manevî tazminat hak
ları saklıdır.» cümlesi ilave edilerek ve 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

9. 54 sayılı Kararnamenin 7 nci maddesiyle eklenen Ek 1 inci Maddenin 1 inci fıkrasına 1 inci cüm
leden sonra «Baro levhasına yazılan avukatın baro aidatı ilgili ve bağlı olduğu kurum tarafından ödenir.» 
Aynı fıkranın sonuna da «Baroya kaydını yaptırmayan avukat, çalıştığı yer barosuna bilgi verir.» cümleleri 
eklenmek ve 54 sayılı Kararnamenin Ek 5 inci maddesi maddedeki «Ek 1 inci maddede» kelimeleri yerine 
«bu maddedeki» kelimeleri konulmak suretiyle maddeye son fıkra olarak eklenmiş ve 8 inci maddenin Ek 
1 inci maddesi olarak kabul edilmiştir. 

10. 54 sayılı Kararnamenin Ek 2 nci Maddesi Ek 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
11. 54 sayılı Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesinin 2 nci fıkrasındaki «barolarca seçilen» kelimelerin

den sonra «asıl ve yedek» kelimeleri, fıkranın sonuna «En çok ikiyüz üyesi olan barolar, ilçe seçim kurulu 
ile görüşerek görüşmelerin ve seçimlerin aynı gün yapılmasını kararlaştırabilirler.» cümlesi ilave edilmiştir. 

Aynı maddenin 11 inci fıkrası 79 sayılı Kararname ile değiştirilmiş olup, bu fıkra 79 sayılı Kararname
deki değişik şekli ile ancak, son cümlesi metinden çıkarılmak ve yerine «Asıl üyenin mazereti olduğu tak
dirde, yedek üye Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna katılır ve oy kullanır.» cümlesi konulmak, diğer 
fıkralar aynen benimsenmek suretiyle Ek 3 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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12. 54 sayılı Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi 79 sayılı Kararname ile değiştirilmiş olduğundan bu 
madde 79 sayılı Kararnamadeki şeklinde bulunan «mahalli Cumhuriyet Savcıları ve» ibaresi çıkarulmak ve idarî 
ve malî denetim sadece Adalet müfettişlerine bırakılmak suretiyle düzenlenmiş ve Bk 4 üncü madde olarak 
kabul edilmiştir. 

13. 54 sayılı Kararnamenin Ek 5 inci maddesi Ek 1 inci maddeye son fıkra olarak ilave edilmiştir. 
14. 54 sayılı Kararnamenin «Kaldırılan hükümler» başlıklı 8 inci maddesi, 9 uncu madde olarak aynen 

kabul edilmiştir. 
15. 54 sayılı Kararnamenin Geçici Maddesi 79 sayılı Kararname ile değiştirilmiş olduğundan madde, 

79 sayılı Kararnamedeki değişik şekliyle Geçici Madde olarak aynen benimsenmiştir. 
16. Her iki Kararnamenin «yürürlük» ve «yürütme» başlıklı maddeleri birleştirilmek suretiyle 10 ve 11 inci 

maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
17. Kararnamelerdeki bütün «asil» kelimeleri «asıl» şeklinde düzeltilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali DİZDAROĞLU 

Anıtalya 
Üye 

Coşkun BAYRAM 
Adana 

Üye 
özgür BARUTÇU 

Diyarbakır 
(Ek 1 inci maddenin 1 inci 

fıkrasına muhalifim.) 

Üye 
Mehmet Sait EROL 

Hakkâri 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
İhsan Nuri TOPKAYA 

Ordu 

Üye 
Salih ALCAN 

Tekirdağ 
(imzada bulunamadı.) 

Sözcü 
Mustafa Uğur ENER 

Kütahya 
Üye 

İbrahim TAŞDEMİR 
Ağrı 

Üye 
Sabahattin ERYURT 

Erzurum 
(Ek 3 üncü maddenin sondan 

bir evvelki fıkrası ceza 
getirmektedir. Karşıyım.) 

Üye 
Mehmet ONUR 
Kahramanmaraş 

(imzada bulunamadı.) 
Üye 

Hasan ALT AY 
Samsun 

Üye 
Mehmet BAĞÇEÇl 

Yozgat 
(İmzada bulunamadı.) 

Kâtip 
İbrahim AYDOĞAN 

İçel 
Üye 

Alpaslan' PEHLİVANLI 
Ankara 

(İmzada bulunamadı.) 
Üye 

Akif KOCAMAN 
Gümüşhane 

Üye 
İlhan DİNÇEL 

Malatya 

Üye 
Nejdet Naci MİMAROĞLU 

Siirt 
(Ek 3 üncü maddenin sondan 

bir evvelki fıkrası ceza 
getirmektedir. Karşıyım) 

Üye 
Selahafctm TAFLIOĞLU 

Yozgat 
{İmzada bulunamadı.) 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanunun Ceza hükmünü taşıyan 
maddesi Yetki Kanunu kapsamı dışında kalmakta olup Anayasamızın 91 inci maddesine aykırı bulunduğun
dan bu madde hakkındaki 'görüşlere karşıyım. Bu ne denle söz hakkımı da saklı tutmaktayım. 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum Milletvekili 
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HÜKÜMETİN TEI&IF ETTİĞİ METİN 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklen
mesi; Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Hakkında 28 Aralık 1982 gün ve 2767 sayılı Yetki 
Kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulunca 20.1.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

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

«Barolar, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca avukatlık mesleğine mensup olanların; müşterek ihtiyaçları
nı karşılamak meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, avukatlık mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak ge
lişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve iş sahipleri ile olan iHş'kilerinde dürüstlüğü ve 
güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kurulan tüzelkişiliğe sahip ka
mu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 

Barolar, kuruluş amaçları ve Kanunda belirtilenler dışında hiçlbir faaliyet gösteremezler; kendilerine ka
nunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler; 
siyasetle uğraşamazlar; siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler; siyasî partilere 
maddî yardım yapamazlar; onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içinde 'bulunamazlar; Milletvekili ve mahallî idare
lerin seçi'mlerinde belli adayları destekleyemezler.» 

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

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

sına ve merkezlerinin belirtilmesine Türkiye Barolar Birliği karar verir. 
Barolar, kuruluşlarını Türkiye Barolar Birliğine bildirirler. 
Türkiye Barolar Birliği de keyfiyeti derhal Adalet Bakanlığına bildirir ve barolar bu bildirme ile tüzelki

şilik kazanırlar. 
Bu Kanunun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yasaklamalara uymayan baro sorumlu or

ganlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının isteği uyarın
ca bulundukları il Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince ka
rar verilir. Yargılama basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

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

Adalet 'Bakanlığının bu Kanun uyarınca baro organlarının işlemleri hakkında onay merdi olarak ver
diği kararları, görevli baro organları aynen yerine getirmekle yükümlüdürler. Bakanlık kararını idarî yargı 
merciinin yürütmenin dufdurulmasına veya esasına ilişkin kararı veya kanunî bir sebep olmaksızın yerine 
getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı işlemleri 
Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen baro organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri 
uygulanır. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1136 Sayıh Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 54 Saydı Kanun Hükmünde Kararname ile 1136 Saydı Avukatlık Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Ta
rihli ve 54 Sayıh Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 1136 Sayıh Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair 79 Sayıh Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 54 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesi 1 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

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

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

sına ve merkezlerinin belirtilmesine Türkiye Barolar Birliği karar verir. 
'Barolar, kuruluşlarını Türkiye Barolar Birliğine bildirirler. 
Türkiye Barolar Birliği de keyfiyeti derhal Adalet Bakanlığına bildirir ve barolar bu bildirme ile tüzelkişi

lik kazanırlar. 
Bu Kanunun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yasaklamalara uymayan baro sorumlu organ

larının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının isteği uyarınca 
bulundukları İl Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince karar 
verilir. Yargılama basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

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

Adalet Bakanlığının bu Kanun uyarınca baro organlarının işlemleri hakkında onay mercii olarak verdiği 
kararları görevli baro organları aynen yerine getirmekle yükümlüdürler. Bakanlık kararını idarî yargı merciinin 
yürütmenin durdurulmasına veya esasına ilişkin kararı veya kanunî bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen 
veya eski kararda direnime niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın 
uyarısına rağmen yerine getirmeyen baro organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının Ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzu
runun korunması ve Devletin Anayasa'da belirtilen temel niteliklerim telhdit edici faaliyetlerin önlenmesi ba
kımından gecikmesinde sakınca bulunan haillerde valiler, seçilmiş 'baro organlarını geçici olarak görevden 
uzaklaştırabilirler. 

Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde beşinci fıkrada sözü edilen mah
kemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma 'kararının yerinde olup olmadığını dosya üzerinde incele
yerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna mah
kemece karar verilmesi halinde altıncı fıkra hükümleri uygulanır. 

Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri baro genel kurulu hakkında uygulanmaz.» 

MADDE 3. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 87 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

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

MADDE 4. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 111 indi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

• «Yasaklar, mal edinme, protokoldaki yer, görevden uzaklaştırma ve göreve son verme 
Madde 111. — Türkiye Barolar Birl'iği, kuruluş amaçları ve kanunda belirtilenler dışında herhangi bir 

faaliyet gösteremez; kendisine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve 
gösteri yürüyüşü düzenleyemez; siyasetle uğraşamaz; siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket 
edemez; siyasî partilere maddî yardım yapamaz, onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamaz, millet
vekili ve mahallî 'idarelerin seçimlerinde belli adayları destekleyemez. 

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

MADDE 5. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Genel kurul, baroların avukatlıkta en az onbeş yıl kıdemli olan üyeleri arasından gizli oyla seçecek
leri ikişer delege ile kurulur.» 

MADDE 6. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 154 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İşten yasaklanmanın zorunlu olduğu haller 

Madde 154. — Haklarında meslekten çıkarma cezası verilen veya tutuklama müzekkeresi çıkarılan veya 
Devletin şahsiyetine karşı cürümlerden veya rüşvet, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullan
ma ve yalan yere tanıklık cürümlerinden biri ile hakkında son soruşturmanın açılması kararı verilen ve 42 
nci madde uyarınca geçici olarak görevlendirilmiş olup, yapılan işlerin ücretini iş sahibinden aldığı halde aynı 
maddenin son fıkrası gereğince kabule değer bir sebep olmaksızın ilgili mercie ödememiş olan avukatların 
işten yasaklanmaları zorunludur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

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

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

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

tılarına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Haklı bir engele dayanmış olmadıkça bu toplantılara gelme
yen veya oy kullanmayanlara Baro Başkanı tarafındn 1 500.— liradan 7 500.— liraya kadar para cezası ve
rilir. 

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

MADDE 4. — 54 sayılı Kararnamenin 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 54 sayılı Kararnamenin 4 üncü maddesi 5 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 54 sayılı Kararnamenin 5 inci maddesi 6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

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

«İşten yasaklanmanın zorunlu olduğu haller 

Madde 154. — Haklarında meslekten çıkarma cezası verilen veya tutuklama müzekkeresi çıkarılan veya 
Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş avukatlığa engel nitelikteki cürümlerden veya rüşvet, sahtecilik, hırsızlık, 
dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma ye yalan yere tanıklık cürümlerinden biri ile hakkında kamu davası 
açılan ve 42 nci madde uyarınca geçici olarak görevlendirilmiş olup, yapılan işlerin ücretini iş sahibinden aldığı 
halde aynı maddenin son fıkrası gereğince kabule değer bir sebep olmaksızın ilgili mercie ödememiş olan avu
katların işten yasaklanmasına baro disiplin kurulunca karar verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen işten yasaklanma sebeplerimin meydana gelmesinden itibaren iki ay içinde 
disiplin kurulunca haklarında işten yasaklama 'kararı verilmeyen avukatlar, bakanlığın doğrudan vereceği 
kararla işten yasaklanırlar.» 

MADDE 7. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununa a şığıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

Kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde görevli avukatlar 

EK MADDE 1. — Kamu kurum ve 'kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli olarak 
avukatlık görevinde çalışanların baro levhasına yazılmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar haikkında, bu 
Kanunun avukatlık mesleğine kalbul ve ruhsatname verilmesine ilişkin hükümleri aynen uygulanır. Bunlar, 
görevlerinin gereği olan işleri yaparken baro levhasına kayıtlı avukatların yetkileriyle haklarına sahip ve on
ların ödevleriyle yükümlüdürler. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca baro levhasına yazılmak istemediklerini bildiren adayların, sadece avukat
lık mesleğine kabullerine ve adlarına ruhsatname düzenlenmesine karar verilerek kanunda öngörülen diğer 
işlemler aynen yerine getirilir. 

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

«Yurt dışına çıkma izni 

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

«Seçimlerin yapılması 

EK MADDE 3. — Barolar ile Türkiye Barolar Birliğinin bu kanuna göre gizli oyla yapılacak organ 
seçimlerine ilişkin işlemler, aşağıdaki esaslara göre yargı gözetimi altında gerçekleştirilir. 

Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, baro seçimleri için levhaya kayıtlı 
avukatları, Türkiye Barolar Birliği seçimleri için de genel kurula barolarca seçilen delegeleri belirleyen lis
te, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin 
hususları belirten bir yazıyla birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkime tevdi 
edilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde 'görevli hakim Yüksek Seçim Kurulun
ca belirlenir. Toplantı tarihlerin, gündemde yeralan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmele
rin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan pazar gününün dokuz 
-onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlat
tırdıktan sonra seçime katılacak avukatları belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları 
onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Adalet dairesi ve baro ilan yerlerinde asıl
mak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir. 

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

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

Türkiye Büyük Millet' Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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(Adalet Komisyonunun Katml Ettiği Metin) 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen işten yasaklanma sebeplerinin meydana gelmesinden ve avukatın mahkemeye 
sevk edilmesinden itibaren altı ay içinde disiplin kurulunca haklarında işten yasaklama kararı verilmeyen 
avukatlar, bakanlığın doğrudan vereceği kararla işten yasaklanır. Yargılama sonucunda beraat eden avukatın her 
türlü maddî ve manevî tazminat haklan saklıdır.» 

MADDE 8. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

«Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadî Teşebbüslerinde görevli Avukatlar 

EK MADDE 1. — Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadî Teşebbüslerinde aslî ve sürekli olarak 
avukatlık görevinde çalışanların baro levhasına yazılmaları isteklerine bağlıdır. Baro levhasına yazılan avu
katın baro aidatı ilgili ve bağlı olduğu kurum tarafından ödenir. Ancak bunlar hakkında bu Kanunun avu
katlık mesleğine kabul ve ruhsatname verilmesine ilişkin hükümleri aynen uygulanır. Bunlar, görevlerinin gere
ği olan işleri yaparken baro levhasına kayıtlı avukatların yetkileriyle haklarına saihip ve onların ödevleriyle 
yükümlüdürler. Baroya kaydını yaptırmayan avukat, çalıştığı yer barosuna bilgi verir. 

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

Birinci fıkrada sözü edilen görevlerden ayrılma halinde, avukatlık mesleğinin yapılabilmesi, baro levhası
na yazılmakla mümkündür. 

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

Yurt dışına çıkma izni 

EK MADDE 2. — 54 sayıü Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2 nci Maddesi 8 inci maddenin Ek 2 
nci Maddesi olarak aynen kabul edilmiştir. 

Seçimlerin yapılması 

EK MADDE 3. — Barolar ile Türkiye Barolar Birliğinin bu Kanuna göre gizli oyla yapılacak organ 
seçimlerine liüişkin işlemler, aşağıdaki esaslara göre yargı gözetimi altında gerçekleştirilir. 

Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, baro seçimleri için levhaya kayıtlı 
avukatları, Türkiye Barolar Birlüğü seçimleri için de genel kurula barolarca seçiilen asıl ve yedek delege
leri belirleyen liste, toplantımn gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı taktirde yapılacak ikinci 
toplantıya ilişlkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan 
hâfkliıme tevdi edilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim ikurulu bulunduğu taktirde görevli hâkim Yüksek Se
çim Kurulunca 'belirlenür. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulunduru
larak görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pa
zar gününün dokuz - onyedıi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak sekide düzenlenmesi zorunludur. En 
çak i'küyüz üyesi olan barolar, ilçe seçim kurulu ile görüşerek görüşmelerin ve seçimlerin aynı gün ya
pılmasını (kararlaştıraibilirler. 

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

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

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

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

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

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri 
tarafından imzalanın Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hâkim tarafından 'birleştirilir. Tu
tanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar 
ve diğer belgeler tutanağın *bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkan
lığına tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde se
çim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 
İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim yukarıdaki hükümlere 
göre kesin sonuçları ilân eder ve ilgili baro ile Türkiye Barolar Birliğine bildirir. 

Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan avukat oy 
kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin baro veya resmî kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve 
listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mü-
hürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başVanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kâ
ğıtlara yazılmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır. 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle se
çimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yeni
leneceği pazar gününü tespit ederek ilgili baroya veya Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Belirlenen günde 
yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yü
rütülür. 

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

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı iş
lenmiş gibi cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun aldı
ğı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.» 

•s- • 

«Denetim 

EK MADDE 4. — Adalet Bakanlığı, barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarının görevlerini Kanun 
hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve malî işlemlerini yönetmelikte belirlenecek esaslara göre 
yeniden denetlemeye yetkilidir.» 

«Disiplin işlemleri 

EK MADDE 5. — Bu Kanunun avukatlar hakkında öngördüğü disiplin işlem ve cezaları, Ek birinci 
maddede sözü edilen avukatlar hakkında da avukatın sürekli görev yaptığı yer barosunca uygulanır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 



— 17 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan avukatlar arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir 
seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üyede belirler. Seçim sandık kurulu başkanının 
yokluğunda kurula yaşilı üye başkanlık eder. 

Seçim sandık (kurulu, seçimlerin (kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmeli, yönetimi ve oyların tas
nifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye hadar aralıksız olarak devam eder. 

Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan barolarda her dört yüz kişi için ıbir oy sandığı bulunur ve her seçim 
sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandılk sayısında nazara alınmaz.; Seçim
lerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kumlundan sağlanır. Ve sandıkların konacağı yerler hâkim 
tarafından belirlenir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri 
tarafından (imzalanır. iBirden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, bakim tarafından birleştirilir. Tu
tanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları üan edilir^ Kulîamlan oylar ve 
diğer belgeler tutanağın ibir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına 
tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde se
çim sonuçlanma yapılacak (itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve (kesin olarak karara bağlanır. 
İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim yukarıdaki hükümlere göre 
kesin sonuçlan ilan eder ve ilgili baro ile Türkiye Barolar Birliğine bildirir. 

Oy verme, işlemi, gizli oy açik tasnif esasına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan avukat oy kul
lanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin baro veya resmî kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve lis
tedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra Ikullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulunun mü-
hürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayn verilecek (kâ
ğıtlara yazılmak ve mühürü zarflara konulmak sureti ile kullandır. Asıl üyemin mazereti olduğu taktirde ye
dek üye Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna katılır ve oy kullanır. 

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

tlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkam (ile üyelerine, «Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütülkleri Hakkında Kanun»da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer 
seçim giderleri, Türkiye 'Barolar Birliği ve ilgili baroların (bütçelerinıden karşılanır. 

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

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun aldığı 
tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.» 

Denetim 

EK MADDE 4. — Adalet Bakanlığı, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarının görevlerini ka
nun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve malî işlemlerini yönetmelikte belirlenecek esaslara 
göre denetlemeye yetkilidir.; Bu idarî ve malî denetim, adalet müfettişlerince yapılır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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«Kaldırılan hükümler 

MADDE 8. -— 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 12 nci maddesinin son fıkrası ile 90 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.» 

GEÇİCİ MADDE — Seçim dönemlerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın, Türkiye Barolar 
Birliği ve baroların seçimle gelen tüm organları ile Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunu oluşturacak de
legelerin seçimi 31 Ekim 1983 tarihine kadar yapılır. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca oluşacak baro organları ile Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna seçilecek 
delegelerin görev süreleri, anılan seçimlerin 1983 yılı Aralık ayında yapılmış gibi itibar edilmek suretiyle 
Kanuna göre hesaplanır. 

Bu madde uyarınca yapılacak seçimlerin milletvekili seçim dönemine rastlaması halinde 26.4.1961 tarih 
ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, kongre ve toplantılara 
ilişkin yasaklayıcı hükümleri uygulanmaz. 

Yürürlük 
I 

MADDE 9. Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10. - - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

KENAN EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Af. N. Özdaş 

Millî Savunma Bakanı 
t). H. Bayülken 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Ticaret Bakanı 
K. C ant ürk 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve iskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

İç işleri Balkanı 
S. Çetiner 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı V. 
K. Cantürk 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
M. Özgüne,)-

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Dışişleri Bakanı V. 
Ü. H. Bayülken 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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Kaldırılan hükümler 

MADDE 9. — 54 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi 9 uncu madde olarak aynen 
kabul edülimiştir. 

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

Birinci fıkraya göre yapılan seçimler, baro organları ile Türkiye Barolar BMiği Genel Kuruluna seçî  
ten delegeler hakkında 1983 yılının, kanunda öngörülen ayında; Türkiye Barolar Birliğinin organları hak" 
kında ise, 1984 yılı Mayıs ayında yapılmış sayılır ve kanunî süreleri buna göre hesaplanırj 

Yürürlük 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kuurlu yürütür. 

• • *mm • • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı ;. 24) 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 25 

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Adalet ve Anayasa Komisyonları 

Raporları. (1 /107) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 14.12.1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/173/08686 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmi Ga
zetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

ADALET BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAME TASARISI GEREKÇESİ 

G E N E L 

22 Mayıs 1322 tarihinde yürürlüğe konulan «Adliye ve Mezahip Nezareti Nizamnamei Dahilisi» merkez 
teşkilatına ait görev ve yetkilerin sınırlarını belli etmek, Cumhuriyet ilanından sonra 2 Mayıs 1336 tarihli ve 
3 numaralı «Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerine Dair Kanunun» 1 inci maddesinde teşkilat, «Adliye ve Me
zahip Vekaleti» adı ile kurulmuş, ancak kanun ve kararnamelerde bu vekaletten sadece Adliye veya Umuru 
Adliye Vekaleti olarak bahsedilmiştir. 

Adliye ve Mezahip Nezareti Nizamnamei Dahilisine göre teşkilat, Umuru Cezaiye Müdürlüğü, Umuru 
Hukukiye Müdürlüğü, Ihsaiyet ve Müdevenatı Kanuniye Müdüriyeti, Sicil Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, 
Evrak Müdürlüğü, Encümeni İslahatı Adliye, Encümeni İntihap, İntihap Komisyonu, Encümeni İdare, Kalemi 
Mahsus Encümeni, Encümeni İnzibat birimlerinden meydana geliyordu. 

Daha sonra çıkarılan 1452, 3408, 4358, 4653, 4664, 6119, 107, 108 sayılı kanunlarla Bakanlık merkez teş
kilatına sırasıyla Teftiş Heyeti Reisliği, Zatişleri Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 
Adlî Sicil Müdürlüğü, Merkez Büro Şefliği, Adlî Tıp Müessesesi, Savunma Sekreterliği kuruluşları eklen
miştir. 

Bununla beraber, mevcut teşkilat Adalet Bakanlığına kanunlarla verilmiş olan görevleri en üst düzeyde 
karşılayacak bir seviyede değildir. Bu teşkilatta tespit edilmiş amacın gerçekleştirilmesi için görevlerin, so
rumlulukların ve yetkilerin açıkça tayin ve tespiti gerekmektedir. 

Diğer taraftan ülkemizdeki nüfus ve göç artışı, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere de bağlı olarak 
kriminal problemlerle diğer adalet hizmetlerinin artışı karşısında adalet teşkilatının, ortaya çıkan ihtiyaçları 
karşılayacak seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Bu sebeplerle Adalet Bakanlığının da bir teşkilat kanunu bu
lunmaması dolayısıyla Bakan onayı ile ünite kurma yoluna gidilmiş, bu çeşit düzenlemelerde sık sık değişik
likler yapmanın kolay olması karşısında meselelere köklü bir çözüm getirilememiştir. 
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Yukarıda kısaca ifade edilen gerekçelerden de hareket edilerek, Adalet Bakanlığının günün şartlarına uy
gun hizmet vermesine ve görevlerini yerine getirmesine imkân verecek bir Teşkilatı ve Görevleri Hakkında 
Kanununun hazırlanması zorunluluk haline gelmiştir. 

Ekli Kanun Hükmünde Kararname Tasarısında, ceza, hukuk, adlî sicil, kanunlar ve ceza ve tevkif evlerine 
ilişkin görev ve hizmetlerin en uygun şekli yürütülmesini sağlayacak hizmet birimlerinin kurulması ve bu gö
rev ve hizmetlerin yürütülmesine yönelik yetkilerin Adalet Bakanlığına verilmesi öngörülmüştür. 

Bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan Kanun Hükmünde Kararname tasarısı, Bakanlıkların 
Merkez Teşkilatının Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname esas alınarak 
hazırlanmıştır. 

Tasarıda, daha önce kuruluş kanunu bulunmayan Adalet Bakanlığının sırasıyla; genel olarak genel gö
revlerine, Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarından oluşan Bakanlık Makamının görevlerine, ana hizmet 
kuruluşları ile danışma ve denetim birimleri, yardımcı birimler ve bunların görevlerine yer verilmiştir. Ayrıca 
yükümlülük ve yetki devri başlığı altında yöneticilerin sorumluluğu, bakanlıklararası işbirliği ve koordinasyon, 
karar alma, yürütme, görev ve sorumluluğu, denetleme görev ve sorumluluğu, düzenleme görev ve yetkisi, yetki 
devri konulan düzenlenmiştir, 

Çeşitli hükümler başlıklı dördüncü kısım; döner sermaye işletmesi ve taşra teşkilatı ile komisyon kurma ve 
sözleşmeli personel çalıştırma yetkisi, kadro cetvelleri ve kaldırılan hükümleri kapsamaktadır. Ayrıca intikal 
hükümleri olarak geçici maddelere yer verilmiştir^ 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı ve kapsamını göstermektedir. Bu mad
dede, adalet kurumlarının açılması, geliştirilmesi ve denetimi adalet hizmetleri ile ilgili araştırma ve mevzuat 
düzenlemelerinin yapılması, Bakanlıklarca hazırlanan Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname taslaklarının 
Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunun incelenmesi ve özel kanunlarla verilen gö
revlerin yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esaslar ifade edil
miştir. 

Madde 2. — Bu maddede Bakanlığın görevleri ana hatları ile belirlenmektedir. 
Mahkemeler, ihtisas mahkemeleri, ceza ve infaz kurumları, ıslah kurumları gibi adalet kurumlarını plan

lamak, açmak, yürütmek; mahkemelerin kaldırılması veya yargı çevrelerinin değiştirilmesi; Kamu hukuku 
davası ile ilgili işler; avukatlık ve noterlik kanunlarının Bakanlığa verdiği görevler; adlî tıp hizmetleri; adlî 
sicil hizmetleri; Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görevler; yabancı ülkelerle 
ilgili iş ve işlemlerin yapılması gibi hususlar esas alınarak Bakanlığın görevleri açıklanmıştır. 

Madde 3-4-5-6-7. — Bu maddelerde sırasıyla Teşkilatın yapısı ile Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardım
cılarının görevleri çerçeve kararname esas alınarak belirtilmiştir. 

Madde 8. — Adalet Bakanlığının merkez kuruluşu içindeki ana hizmet kuruluşları bu maddede sayılmıştır. 

Madde 9. — Bu madde Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görevlerini belirtmektedir. Dava nakli; kamu 
davası açılması, yargıtayca incelenmeksizin kesinleşen karar ve hükümler; vb. hususlara ilişkin iş ve işlemler 
Genel Müdürlüğün görevlerini teşkil etmektedir. 

Madde 1.0, — Bu madde Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün görevlerini belirtmektedir. Avukatlık ve No
terlik Kanunları ile Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü gereğince yapılması gereken işlemler; özel hu
kukla ilgili tebligat ve istinabeler; nafaka alacaklarının tahsili vb. hususlara, ilişkin iş ve işlemlere ait plan 
görevleri düzenlemektedir. 

Madde 11. — Bu madde Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğünün görevlerini belirlemektedir. İnfaz Ku
rumlarının idaresi; hükümlü ve tutukluların barındırılma ve beslenmeleri; çocuk suçluluğu; infaz sonrası hiz
metler vb. hususlara ilişkin iş ve işlemlere ait olan görevleri düzenlemektedir. 

Madde 12. — Bu madde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün görevlerini düzenlemektedir. Adlî 
sicilin tutulması; Bakanlığın görev alanına giren konulardaki istatistik bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi 
yb. konulara ilişkin iş ve işlemlere ait Genel Müdürlüğün görevlerini düzenlemektedir. 
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Madde 13. — Bu madde Kanunlar Genel Müdürlüğünün görevlerini belirlemektedir. Bakanlıklarca hazırla
nan Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname tasarılarının Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine 
uygunluğunun sağlanması, adlî konulara ilişkin kanun tasarılarının hazırlanması vb. hususlara yönelik iş ve 
işlemlere ait Genel Müdürlüğün görevlerini düzenlemektedir. 

Madde 14-15-16. — 'Bu maddelerde bulunan danışma ve denetim birimleri ile görevleri çerçeve Kararna
meye uygun olarak hazırlanmıştır. Bakanlıktaki danışma ve denetim birimleri sırasıyla Teftiş Kurulu Baş
kanlığı; Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığıdır. 

Madde 17-18-19-20-21-22-23-24. — Bu maddelerde yardımcı birimler ve görevleri Çerçeve Kararnameye 
uygun olarak belirtilmiştir. Bakanlıktaki yardımcı birimler şunlardır : Özlük İşleri Genel Müdürlüğü, Kompt-
rolörlük Dairesi Başkanlığı, Eğitim işleri Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Genel Sek
reterlik, Savunma Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğüdür. 

Madde 25-26. — Bu madde ile, taşra teşkilatı kurma yetkisi ile bağlı kuruluşlar hükme bağlanmaktadır. 
Madde 27-28-29-30-31. — Bu maddelerde bulunan yöneticilerin sorumluluğu Bakanlıklararası işbirliği ve 

koordinasyon, karar alma, yürütme görev ve sorumluluğu, denetleme görev ve sorumluluğu, Bakanlığı dü
zenleme görev ve yetkisi, yetki devri ile ilgili esaslar çerçeve Kararnameden aynen alınmıştır. 

Madde 32-33. — Bu maddede Bakanlığın kadro ve atamalarla ilgili hükümleri düzenlemektedir. 
Madde 34. — 'Bu maddede yürürlükten kaldırılan kanunlar ile ilgili hükümler yer almaktadır. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

Geçici Madde 1-2. — Bu madde ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle kadro ve görev unvanı değişmeyen 
personelin doğrudan bu kadrolara atanmalarını, kadro ve görev unvanları değişenler ve kaldırılanların ise yeni 
atamaları yapılıncaya kadar özlük haklarının saklı tutulmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak 
tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar (Bakanlık faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesini sağla
mak için bu madde düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 4. — 'Bakanlık taşra teşkilatının bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esaslara uy
gun olarak düzenlenmesi için gerekli sürede hukukî boşluğu önlemek amacıyla bu madde düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bakanlığın hizmet birimlerinin intibakı ve 
uygulama ile ügili hususlarda bir aksaklığa sebep olmamak üzere mevcut birimlerin görevleri ve devamım 
düzenlemektedir. 

Geçici Madde 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce, Bakanlıkta istihdam 
edilen bağlı ve ilgili kuruluş personelinin ait oldukları kurumlara iadelerini düzenlemektedir. 

Madde 35. — Bu madde yürürlük maddesidir. 
Madde 36. — Bu madde yürütme maddesidir. 
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Adalet Komisyonunun Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/107 10 Ocak 1984 

Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Adalet Bakanlığı tem
silcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Daha önce kuruluş kanunu bulunmayan Adalet Bakanlığının günün şartlarına uygun hizmet vermesine ve 
görevlerini yerine getirmesine imkân verecek bir Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanunun bulunmasının zo
runluluk haline gelmesi nedeniyle-hazırlanmış olan Kanun Hükmünde Kararnamenin gerekçesi uygun görüle
rek maddelere geçilmesi kabul edilmiş, maddelere ilişkin kabul ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklan
mıştır : 

1. Kararnamenin 1 inci maddesindeki «hazırlanan kanun» kelimelerinden sonra kararnamenin 13 üncü 
maddesinin (d) bendine paralel olarak «ve kanun hükmünde kararname» ibaresi eklenmiştir. 

2. Kararnamenin 2 nci maddesinde Bakanlığın görevlerinden özet olarak bahsedilmiş, ancak Bakanlığın 
anagörevleri arasında bulunan infaz ve ıslah işlerinin yürütülmesiyle icra ve iflas işlerinin düzenlenmesi ko
nularına yer verilmemiştir. Bu nedenle (a) bendi Bakanlığın icraatına uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

(c) bendi «Kamu davalarıyla ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,» şeklinde düzenlenmiş olup, bundan mak
sat Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 148 inci mad desinde belirlenen durumu aksettirmektir. Sözkonusu 
maddede Adalet Bakanının Cumhuriyet savcılarına herhangi bir konuda dava açmaları için emir verme yetkisi 
düzenlenmiştir. Bu itibarla (c) bendi Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (b) bendindeki 
göreve uygun şekilde kaleme alınmıştır. 

(e) bendi Adlî Tıp Kurumunun Adalet Bakanlığının bağlı kuruluşu olması ve görevlerinin de kendi kuruluş 
kanununda gösterilmiş olması nedeniyle gereksiz görülerek madde metninden çıkarılmıştır. 

(f) bendindeki «ve» bağlacı «ile» şeklinde değiştirilmiştir. 
(h) bendi, yabancı ülkelerle ilgili işlemlerin sadece Adalet hizmetlerine ilişkin olması halleriyle sınırlıdır. 

Bu nedenle bendin başına «Adalet hizmetlerine ilişkin konularda» ibaresi eklenmiştir. 
(j) bendindeki «hazırlanan kanun» kelimelerinden sonra diğer maddelerdeki düzenlemeye paralel olarak 

«ve kanun hükmünde kararname» ibaresi eklenmiştir. 
Kanun Hükmünde Kararnameye (j) bendinden sonra eklenen iki bent ile infaz ve ıslah işleriyle icra ve iflas 

işlemlerini yürütme görevleri ifade edilmiştir. 
Kanun Hükmünde Kararnamenin bütün maddelerindeki bentler alfabemizdeki sıraya göre yeniden düzen

lenmiştir. 
3. Kararnamenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
4. Kararnamenin 11 inci maddesinin (e) bendinin başına bende açıklık getirmek üzere «Kendi görev 

alanına giren konularda» ibaresi eklenmiştir. 
5. Kararnamenin 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
6. Kararnamenin 13 üncü maddesinin (a) bendindeki «ilişkin kanun» kelimelerinden sonra «ve tüzük» ke

limeleri ilave edilmiştir. 
7. Kararnamenin 14 üncü maddesine (b) bendinden sonra bir (c) bendi eklenerek Bakanlık müşavirleri de 

Adalet Bakanlığının merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri arasına dahil edilmiştir. 
8. Kararnamenin 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
9. Kararnamenin 16 nci maddesinin (c) bendindeki «programlarını» kelimesinden sonra «diğer hizmet birim

lerinin tekliflerini alarak» ibaresi eklenmiştir. 
Kararnamenin (f) bendi ile Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına veri

len görev, Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmekte olduğundan, sözü edilen bent gereksiz 
görülerek madde metninden çıkarılmıştır. 
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10. Kararnameye 17 nci madde olarak 14 üncü maddeye eklenen ı(c) bendine paralel olarak «Bakan
lık Müşavirleri» başlıklı yeni bir madde eklenmiş ve Kararnamenin madde numaraları bu düzenlemeye uy
gun olarak değiştirilmiştir. 

11. Kararnamenin 17 nci maddesi 18 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen benimesnmiştir. 
12. Kararnamenin 18 inci maddesinin (b) bendinin başına bende açıklık getirmek üzere «Görev alanına 

giren konularda» deyimi eklenmiş ve 19 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 
13. Kararnamenin 19 uncu maddesi 20 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
14. Kararnamenin 20 nci maddesinin (c) bendindeki «kuruluşlarının» kelimesi (a) ve (b) bentlerindeki 

düzenlemeye uygun olmak üzere «teşkilatının» şeklinde değiştirilmiş ve 21 inci madde olarak benimsen
miştir. 

15. Kararnamenin 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri madde numaraları yeni dü
zenlemeye uygun olarak değiştirilmek suretiyle Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

16. Kararnamenin 32 nci maddesi hâkim ve savcıların kadrolarına ilişkin hususların, Anayasaya uygun 
ye mahkemelerin bağımsızlığı ile hâkimlik teminatı esaslarına göre yerine getirilmesini sağlamak amacıyla ye
niden düzenlenmiş ve 33 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

17. Kararnamenin 33 üncü maddesi 34 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
18. Kararnameye 34 üncü maddeden sonra 35 inci madde eklenmek suretiyle Bakanlığa temel kanunlar 

üzerinde çalışmalar yapmak üzere uzman personelden oluşan komisyonlar kurabilmesi için yetki verilmiştir. 
Adalet Bakanlığına kendi kuruluş kanunu ile bu yetki verilmediği takdirde, kurulacak her komisyon için Me
denî Kanun Komisyonunda olduğu gibi ayrı bir kanun çıkarılması gerekecektir ki, bu uygulama, hem zaman 
kaybına ye hem de parlamentonun defalarca aynı mahiyetteki kanun tasarılarıyla meşgul olmasına sebebiyet 
verecek, ayrıca komisyona davet edilecek uzmanlara her hangi bir ücret ödenmesi de mümkün olamayacaktır. 

19. Kararnameye eklenen 36 nci madde ile 2802 sayılı Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellere yeni gö
rev unvanları eklenmiştir. 

Adalet Bakanlığı merkez teşkilatındaki yönetici kadrolarında hâkim ve savcı sınıflarına mevcut personel 
görevlendirilmektedir. Anayasanın 140 inci maddesinde, hâkim ve savcıların kanunda belirtilenlerden başka res
mî ve özel hiçbir görev alamayacakları belirtilmiştir. Bu nedenle, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
na ekli (1) sayılı cetvelde adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının görev unvanları, (2) sayılı cetvelde 
de idarî yargı hâkim ve savcılarının görev unvanları gösterilmiştir. Kanun Hükmünde Kararname ile Ada
let Bakanlığı merkez teşkilatında ilk defa yer alan «Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kuru
lu Başkanlığı» ünitesinin kurulması ve Başkanı ile üyelerinin tayini ancak bu iki unvanın (1) ve (2) sayılı cet
vellerde yer almasıyla mümkün olabilecektir. \ 

20. Kararnamenin 34 üncü maddesi 37 nci madde olarak, Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3 üncü maddeleri 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

21. Kararnamenin Geçici 4 üncü maddesindeki «25» rakamı yeni düzenlemeye uygun olarak «26» şek
linde değiştirilmiştir. 

22. Kararnamenin Geçici 5 ve Geçici 6 nci madieleri aynen benimsenmiştir. 
23. Kararnamenin 35 inci maddesi 38, 36 nci maddesi 39 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen 

kabul edilmiştir. 
24. Kararnameye ekli Ek -1 sayılı cetvelin Danışma ve Denetim Birimleri Bölümüne 3 üncü olarak 14 

üncü maddeye eklenen (c) bendi gereğince «Bakanlık Müşavirleri» birimi eklenmiştir. 
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25. Kararnamede geçen bütün «Bu Kanun Hükmünde Kararname» deyimleri Kararnamenin Kanunlaşa
cak olması nedeniyle «Bu Kanun» şeklinde değiştirilmiştir. 

Raporumuz Anayasa Komisyonuna sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Ali DÎZDAROĞLU 

Antalya 

Üye 
Alpaslan PEHLİVANLI 

Ankara 

Üye 
Akif KOCAMAN 

Gümüşhane 

Üye 
İhsan Nuri TOPKAYA 

Ordu 

Üye 
Mehmet TOPAÇ 

Uşak 

Sözcü 
Mustafa Uğur ENER 

Kütahya 

Üye 
Özgür BARUTÇU 

Diyarbakır 

Üye 
Mehmet Sait EROL 

Hakkâri 

Üye 
Hasan ALT AY 

Samsun 

Üye 
Mehmet BAĞÇEÇİ 

Yozgat 

Üye 
Coşkun BAYRAM 

Adana 

Üye 
Sabahattin ERYURT 

Erzurum 

Üye 
Mehmet ONUR 
Kahramanmaraş 

Üye 
Salih ALCAN 

Tekirdağ 

Üye 
Selâhattin TAFLIOĞLU 

Yozgat 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 1/107 
Karar No. : 4 

6 Mart 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 13 Ocak 1984 Tarihinde' Komisyonumuza gönderilen Ada
let Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Komisyonumuzun 19 Ocak 
1984 ve 6 Mart 1984 Tarihli Toplantılarında Adalet Bakanı Sayın M. Necat Eldem ve bakanlık temsilcile
rinin de katılmalarıyla incelenmiştir. 

22 Mayıs 1322 tarihinde yürürlüğe konulan Adliye ve Mezahip Nezareti Nizamname! Dahilisi ve daha 
sonraki yıllarda çıkarılan değişik kanunlarla, ayrıca Bakan onayı ile ünite kurma yoluna gidilerek, Adalet 
Bakanlığı teşkilatı düzenlenmeye çalışılmıştır. Ancak, Adalet Bakanlığının görev ve hizmetlerini en iyi şekil
de yürütebilmesini sağlayacak birimlerin kurulması, görevlerin, sorumluluk ve yetkilerin açıkça tayin ve tes
piti gerekmektedir. Bu nedenle Kanun Hükmünde Kararname getirilmiştir. Kanun Hükmünde Kararname
nin Gerekçesini ve tümünü bu görüş ışığında inceleyen Komisyonumuz, Kanun Hükmünde Kararnamenin 
maddelerinin görüşülmesine karar vermiştir. Komisyonumuz bu görüşmeleri sırasında, Kanun Hükmünde 
Kararnameyi daha önce inceleyen Adalet Komisyonunun Raporunu da göz önünde bulundurmuştur. Adalet 
Komisyonunca ilave edilen maddeler ve fıkralardan Komisyonumuzca kabul edilenler işaret edilmiş, kabul 
edilmeyen madde ve fıkralar nazara alınmayarak Bakanlar Kurulu teklifi esas alınmak suretiyle görüşme
lere devam edilmiş ve karara bağlanmıştır. 

Komisyonumuz, Adalet Komisyonunun, kararnamenin maddelerinde yer alan bentlerin sıralanmasını al
fabemize uygun biçimde yeniden düzenlemesini ve kararnamede geçen bütün «Kanun Hükmünde Kararna-
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me» deyimlerini Kararnamenin kanunlaşacak olması nedeniyle «Kanun» şeklinde değiştirmesini uygun bul
muş ve tüm maddelerin görüşülmesi sırasında bu değişikliklere dikkat etmiştir. 

Komisyonumuzun maddeler üzerindeki görüşmeleri sırası ile aşağıda açıklanmıştır : 
1. Adalet Komisyonunca değiştirilen 1 inci madde aynen kabul edilmiştir. 
2. Adalet Komisyonunca kabul edilen 2 nci madde görüşmelere esas alınmış ancak, (a) bendinde yer 

alan «gözetim ve denetim» in idarî yönden olduğunu vurgulamak için bende «ve idarî görevleri yönünden» 
ibaresi eklenmiştir. 

(c) bendi ise, kanunlarla kamu davası açma yetkisinin Adalet Bakanına verildiğinin açıkça belirlenmesi 
nedeniyle yeniden düzenlenmiştir. 

(ç) bendinde yer alan Avukatlık ve Noterlik kanunlarının, ileride değişebileceği düşünülerek kanun nu
maralan metinden çıkartılmıştır. 

3. Bakanlar Kurulu Teklifinin 3 üncü maddesi, Adalet Bakanlığının ileride Adlî Tıp Kurumundan baş
ka kuruluşlara da sahip olabileceği düşüncesi ile «bağlı kuruluş» ibaresi «bağlı kuruluşlar» şeklinde değişti
rilerek kabul edilmiştir. v 

4. Bakanlar Kurulu Teklifinin 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri ile, Adalet Komisyonunun 8 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

5. Bakanlar Kurulu Teklifinin 9 uncu maddesinin (a) bendi 'kanunlarla dava nakli yetkisinin Adalet Ba
kanına verildiğini belirtmek için yenliden düzenlenmiş, (b) bendi ise kanunlarla verilen kamu davası açma 
yetkisinin «Adalet Bakanlığına» değil «Adalet Bakanına» ait olduğu şeklinde değiştirilmiş ve 9 uncu madde 
bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

6. Adalet Komisyonunun 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

7. Adalet Komisyonunun 11 inci maddesi görüşmelere esas alınmış, aıncaık; (a) bendine, Bakanlar Ku
rulu Teklifine Komisyonumuzca eklenen 37 nci maddede yer alan «Kontrolörler»im infaz kurumlarının hesap 
işlerini denetleyeceğimi belirlemek için «hesap işlerini izlemek ve» ibaresinden sonra «denetlemek» ibaresi 
eklenmiştir. 

f(f) bendimde ise, cümlede uyumu sağlamak bakımından, «küçüklerin zararlı yayınlardan korunması.» 
ibaresinden sonra, gene fıkrada yer alam «filmlerin küçükler yönümden kontrolü» ibaresinin yer alması 
kabul edilmiştir. 

8. Adalet Komisyonunun 12 ve 13 üncü maddeleri ii>e Bakanlar Kurulu Teklifinin 14 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

9. Bakanlar Kurulu Teklifinin 15 inci maddesi, (c) bendinde sayılan memurluklardan «izalei şuyû 
satışı memurluğunun» adının doğru yazılmaısı ve (ç) bendinde cümlemin anlamını kazandırmak bakımından 
«buna bağlı kuruluşlar» ibaresinden sonra bir (,) konulması suretiyle kabul edilmiştir. 

10. Adalet Komisyonumun 16 ncı maddesi görü^mslere esas alınmış ancak, (a) bendinde «Bakanlığa» 
ibaresinden sonra konulan (;) cümlenin anlamı bakımmdan çıkartılmıştır. 

11. Adalet Komisyonunun 18 inci maddesi 17 nci madde olaraik, 19 uncu maddesi 18 imci madde olarak, 
Bakanlar Kurulu Teklifinim 19 uncu maddesi, Adalet Komisyonunun 21 inci maddesi 20 nci madde olarjk, 
22 nci maddesi 21 inci madde olarak, 23 üncü maddesi 22 nci madde olarak, Bakanlar Kurulu Teklifinin 
23 üncü maddesi, Adalet Komisyonumun 25 inci maddesi 24 üncü madde olarak, Bakanlar Kurulu Teklifinin 
25, 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

12. Bakanlar Kurulu Teklifimin yetki devrini düzenleyen 31 inci maddesi, Anayasamız ve özel Kanunlarla 
Bakan ve müsteşar tarafından münhasıran kullanılması öngörülen şahsa bağlı yetkilerin devredilemeyeceği ve 
bunun açıkça belirtilmesi düşüncesiyle yeniden düzen lenımiştir. 

13. Adalet Komisyonunun 33 üncü maddesi 32 nci madde olarak, görüşmelere esas aliınmış ancak, kanun
laşacağı göz önüme alınarak, «Hükmünde Kararname» ibaresi metinden çıkartılmıştır. 

14. Bakamlar Kurulu Teklifimin 33 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

15. Adalet Komisyonunca Bakanlar Kurulu Teklifine eklenen «Komisyon Kurma Yetkisi» başlıklı madde, 
Komisyonumuzca da uygun bulunmuş ve 34 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
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16. Adalet Komisyonunca Bakanlar Kurulu Teklifi'ne eklenen «Cetvellerde Değişıikilik» başlıklı madde, 
14 üncü nüaddenıin Bakanlar Kurulu Teklifiındekıi şekliyle Komisyonumuzca ıkabul edilmesi nedenliyle «ve Ba-
kanlllıık Müşavirliği» ibaresinin madde metninden çıkartılmasıyla 35 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

17. Ceza ve Tevkif evlerine bağlı olarak görev yapan, döner sermayeli işyurtlarııııın malî denetimlerinin', 
lüigilli yüksek okul mezunları: arasından atanacak kontrolörlerde yapılmasının amaca uygun ıdaiha iyi hizmet 
vereceği görüşü ile Bakamlar Kurulu Teklifline «Kontrolörler» başlıklı 36 net madde Komisyonumuzca eklen
miştir. 

18. Bakamlar Kurulu Teklifinin 34 üncü maddesi, 37 noi madde olarak Adalet Komisyonunun Geçici 
1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri aynen kabuıl edilmiştir. 

19. Anayasamızın Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vermeyi düzenleyen 91 inci maddesinin 
4 üncü fıkrası, «Kanun hükmünde kararnamemin, Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf undan süre bitiminden 
önce onaylanıması sırasında, yetkinin son bulduğu veya ısüre bitimline kadar devam ettiği de belirtilir,» hükmünü 
getirmiştir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi için çıkarılan 17 Haziran 1982 
Tarihli ve 2680 sayılı Yetki Kanununun yetki süresi 2 Aralık 1983 Tarihi ve 2967 sayılı KanunHa 19 Hazi
ran 1984 Tarihline kadar uzatılmıştır. Anayasamızın bu amir hükmü karşısında, Adalet Bakanlığı teşkilatı için 
bu süre bitimline kadar Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarabileceğimii ıkabul eden Komisyo
numuz, Bakanlar Kurulu Teklifine Geçici 7 inci maddeyi eklemeyi uygun bulmuştur. 

20. Adalet Komisyonunun 38 ve 39 uncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul editeiştıiır. 
21. Bakanlar Kurulu Teklifine bağlı Ek - 1 sayılı cetvel de aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Geneli! Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Kâmil T., COSKUNOĞLU Ahmet Remzi ÇERÇİ Mehmet Zeki UZUN 

Ankara Adana (Tokat 

Üye Üye Üye 
Mustafa ÇELEBİ Kemal ÖZER Rıfat BAY AZIT 

Hatay istanbul Kahramanmaraş 

Üye Üye Üye 
Orhan OTAĞ Mustafa Sabri GÜVENÇ Ayhan Reyhan SAKALLIOĞLU 

Kocaeli Niğde Sakarya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Karar Sayısı : KHK/175 
Adalet Bakanlığının kurulması 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Ba

kanlar Kurulunca 13.12.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, adalet kurumlarının açılması, geliştirilme
si ve denetimi, adalet hizmetleri ile ilgili araştırma ve hukukî düzenlemelerin yapılması, bakanlıklarca ha
zırlanan kanun taslaklarının Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunun incelenmesi ve 
kanunlarla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görev
lerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Görev 

MADDE 2. — Adalet 'Bakanlığının görevleri şunlardır : 
a) Mahkemeler, ihtisas mahkemeleri, ceza ve in faz kurumları, ıslah kurumları gi'bi her derece ve tür

deki adalet kurumlarını planlamak, açmak, idarî görevleri yönünden takip ve denetimini yapmak ve geliştir
mek, 

b) IBir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak, 

c) Kamu davaları ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak, 
d) 1136 sayılı Avukatlılk ve 1512 sayılı Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak, 
e) Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı vasıtasıyla ilgili kuruluşlara ilmî ve tdknik görüş 'bildirmek ve adalet 

işlerinde bilirkişilik yapmak, 
f) Adlî sicilin tutulması ve ilgili hizmetleri yürütmek, 
g) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak, 
h Yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek, 
i) Adalet hizmetleri ile ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukukî düzenlemeleri yapmak, görüş 

bildirmek, 
j) Bakanlıklarca hazırlanan kanun taslaklarının Başbakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sis

temine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunu incelemek, 
k) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka

bulü Hakkında Kanun Tasarısı 

BÜR'İNCl KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, adalet ku
rumlarının açılması, geliştirilmesi ve denetimi, ada
let hizmetleri ile ilgili araştırma ve hukukî düzenle
melerin yapılması, bakanlıklarca hazırlanan kanun 
ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Türk hu
kuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğu
nun incelenmesi ve kanunlarla verilen diğer görev
lerin yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığının ku
rulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları dü
zenlemektir. 

Görev 

MADDE 2. 
lardır : 

Adalet Bakanlığının görevleri şun-

a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkeme
leri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah 
kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve 
türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak, gö
zetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek, 

b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çev
resinin değiştirilmesi konularında Hakimler ve Sav
cılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak, 

c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak ka
nunların Bakanlığa verdiği yetkileri kullanmak, 

ç) '1136 sayılı Avukatlık ve 1512 sayılı Noterlik 
Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak, 

d) Adlî Sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yü
rütmek, 

e) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzü
ğünün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak, 

f) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yaban
cı ülkelerle ilgili işlemleri yerine 'getirmek, 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Adalet Komisyonunun 1 inci mad-
Komisyonumuzca ayman kabul edilmiştir. 

Görev 

MADDE 2. — Adalet Bakaınflağısnın görevleri şun
lardır: 

a) Kanuntorda kurulması öngörülen mahkemeleri 
açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah 
kurumlan, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve 
türdeki adalet kurumılarımı puanlamak, kurmak ve 
•idarî görevlenil yönümden gözetim ve denetimini yap
mak ve geliştirmek, 

b) Bir mahkemenin kaMırılması veya yargı çev-
resiinıin değiştirilmesi konularında Hâkiırier ve Savcı
lar Yüksek Kuruluna teklifte bulonımak, 

c) Kamu davasının açılması ile ligimi olarak ka
nunların Adialet Bakanına verdiği yetkünıinı kullanılmiısı 
ille ilgili çalışma ve işlemleri) yapmak, 

ç) Avukatlık ve Noterdik Kanunlarımın: Bakanlığa 
verdiği görevleri yapmak, 

d) Adlî sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yü
rütmek, 

e) Türk Ticaret Kaınuınu ile Ticaret Sicili Tüzüğü
nün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak, 

f) Adalet hizmetlerinle ilişkin konularda, yabancı 
ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek, 
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CHülkıümetin Teklif Ettiği Metin) 

Teşkilat 

MAlDDE 3. — Adalet Bakanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluştan meydana gelir. 

İKİNCİ KISIM 
Bakanlık Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 

MADDE 4. — Bakanlık merkez teşkilatı, anabizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yar
dımcı birimlerden meydana gelir. . • 

Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bakanlık Makamı 

Bakan 

MADDE 5. — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerinin mevzuata, hü
kümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak 
vürütülmesini ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

(Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının 
ve bağlı kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini ve he saplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

Müsteşar 

MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına 
ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde Bakanlığın a maç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık prog
ramlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç 
Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip eder ve sağlar. 

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. 
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g) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli 
araştırmalar ve hukukî düzenlemeleri yapmak, gö
rüş bildirmek, 

ğ) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun 
hükmünde kararname taslaklarının Başbakanlığa gön
derilmesinden önce Türk Hukuk sistemine ve kanun 
yapma tekniğine uygunluğunu incelemek, 

h) İlgili mevzuat hükümlerine- göre infaz ve ıs
lâh işlerini düzenlemek, 

ı) İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla icra ve iflas 
işlemlerini yürütmek, 

i) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

Teşkilat 

MADDE 3. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
Bakanlık Merkez Teşkilâtı 

Merkez Teşkilatı 

MADDE 4. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bakanlık Makamı 

Bakan 

MADDE 5. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Müsteşar 

'MADDE 6. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği •Metin) 

g) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli 
araştırmalar ve hukukî düzenlemeleri yapmak, görüş 
bildirmek, 

ğ) Bakanlıklarca hazırlanan kanuni ve kanun hük
münde kararname taslaMariının Başbakanlığa gönde
rilmesinden önce Türk Hukuk sistemine ve kamun 
yapma tekniğime uygunluğunu incelemek, 

h) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah 
işlerini düzenlemek, 

ı) İcra ve iflas ıdaireleri vasıtasıyla, icra ve iflas 
işlietmüenlni yürütmek, 

i) Kanunlarla verilen ıdiğer görevleri yapmak. 

Teşkilat 

MADDE 3. — Adalet Bakanlığı ıteş'kilatı, merkez 
ve taşra ıteşkliaitiı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir. 

İKİNCİ KISIM 
Bakanlık Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 

MADDE 4. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
4 üncü maddesi Komiisyanıumuzca aynen kabul edil
miştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bakanlık Makamı 

Bakan 

MADDE 5. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
5 imci maıcklesi Komıiisyoınıumuzca aynen kabul edil-
mistir. 

Müsteşar 

MADDE 6. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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(Hükümetin Tdklif Etitiği Metin) 

Müsteşar Yardımcıları 

MADDE 7. — Adalet Bakanlığında anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve 
koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet Birimleri 

MADDE 8. — Adalet Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır : 
a) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 
b) Hukuk işleri Genel Müdürlüğü, 
c) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 
d) Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 
e) Kanunlar Genel Müdürlüğü. 

Ceza İsleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
ıa) Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili işlemleri yapmak, 
b) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kamuların Adalet Bakanlığına verdiği yetkinin kullanılmasıy

la ilgili çalışma ve işlemleri yapmak, 
c) Hâkim tarafından ve mahkemelerden verilip Yargıtayca incelenmeksizin kesinleşen karar ve hükümlere 

ilişkin yazılı işlemlerini yürütmek, 
d) Takibat yapılması Adalet Bakanının iznine ba ğh suçlarla ilgili işlemleri yapmak, 
e) Cezaî işlemlerle ilgili Mibar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak, 
f) Kanunların Adalet Bakanlığına verdiği soruşturma, kovuşturma ve disiplin işlemlerini yürütmek, 
g) Adalet Bakanına veya Adalet Bakanlığına kanun larla verilen cezaî işlerle ilgili işlemleri yürütmek, 
h) Suçluların geri verilmesi, adlî yardımlaşma ve cezaya ait adlî tebligat işlerini yerine getirmek, 
i) Cezaî konularda yabancı memleketlere gönderilen veya gelen evrak hakkında gerekli işlemleri yap

mak, 
j) Cezaî işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını yürütmek, 

k) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları 
yaparak Bakanlığa tekliflerde ıbulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, 
yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen 'konularda görüş 'bildirmek ve genelge düzenlemek, 

1) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri işleri yapmak, 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) I 

Müsteşar Yardımcıları I 

MADDE 7. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul I 
edilmiştir. I 

İKİNOt BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri I 

Anahizmet Birimleri I 

MADDE 8. — Adalet Bakanlığındaki Anahiz
met Birimleri Şunlardır : 

a) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, I 
b) Hukuk îşleri Genel Müdürlüğü, I 
e) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, I 
ç) Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, I 
d) Kanunlar Genel Müdürlüğü, I 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü I 

MADDE 9. — Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün I 
görevleri şunlardır : I 

a) Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile il- I 
gili işlemleri yapmak, \ 

b) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak ka- I 
nunların Adalet Bakanlığına verdiği yetkinin kulla- M 
nılmasıyla ilgili çalışma ve işleri yapmak, I 

c) Hâkim tarafından ve mahkemelerde verilip I 
Yargıtayca incelenmeksizin kesinleşen karar ve hü- I 
kümlere ilişkin yazılı emir işlemlerini yürütmek, I 

ç) Takibat yapılması Adalet Bakanının iznine I 
bağlı suçlarla ilgili işlemleri yapmak, I 

d) Cezaî işlemlerle ilgili ihbar ve şikâyetleri in- I 
celeyip gereğini yapmak, I 

e) Kanunların Adalet Bakanlığına verdiği soruş- I 
turma, kovuşturma ve disiplin işlemlerini yürütmek, I 

f) Adalet Bakanına veya Adalet Bakanlığına ka- I 
nunlarla verilen cezaî işlerle ilgili işlemleri yürütmek, I 

g) Suçluların geri verilmesi, adlî yardımlaşma ve I 
cezaya ait adlî tebligat işlerini yerine getirmek, I 

ğ) Cezaî konularda yabancı memleketlere gönde- I 
rilen veya gelen evrak hakkında gerekli işlemleri yap- 1 
mak, I 

h) ' Cezaî işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını I 
yürütmek, I 

ı) Görev alanına giren konularda mevzuat yeter- I 
sizliğine, ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırma- I 
lan yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük I 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Müsteşar Yardımcıları 

MADDE 7. — Kanun Hükmümde Kararnamenin 
7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet Birimieri 

MADDE 8. — Adalet Komisyonunun 8 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — Ceza îşleri Genel Müdürlüğünün 
görevleri şunlardır: 

a) Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili 
olarak Kanunun Adalet Bakanına verdiği yetkinin kul
lanılmasına diskin işlemleri yapmak, 

b) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak ka-
nıınlların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanıl
masıyla ilgili çalışma ve işlemleri yapmak, 

c) Hâkim tarafından ve mahkemelerden verilip 
Yargıtayca incelenmeksizin kesinleşen karar ve hüküm
lere ilişkim yazılı emir işlemlerini yürütmek, 

ç) Takibat yapılması Adalet Bakanının iznime bağlı 
suçlarla ilgili: işlemleri yapmak, 

d) Cezaî işlemlerle iigilli ihbar ve şikâyetleri in
celeyip gereğini yapmak, 

e) Kanunların Adalet Bakanlığına verdiği soruş
turma, kovuşturma ve disiplin işlemlerini yürütmek, 

f) Adalet Bakanınla veya Adalet Bakanlığınla ka
nunlarla verileri' cezaî işlerle ilgili işlemleri yürütmek, 

g) Suçluların geri verilmesi,. adlî yardımlaşma 
ve cezaya ait adlî tebligat işlerini yerine getirmek, 

ğ) Cezaî (konularda yabancı memleketlere gön
derilen veya gelen evraik hakkında gerekli istemleri' 
yapmak, 

h) Cezaî işlemlere ilişiklin Bakanlık yazışmalarını 
yürütmek, 

ı) Görev alanıma giren konularda mevzuat yeter
sizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araşıtırma-
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Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 10. — Hukuk tşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) »Bakanlık aracılığı ile yabancı ülkelerle yapılması gereken özel 'hukukla ilgili tebligat ve istinabe 

işlerini yürütmek, 
b) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği işlemleri, yapmak ve ceza uygulamalarını ge

rektiren işlerde evrakı ilgili mercie tevdi etmek, 
c) Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü gereğince Bakanlıkça yapılması gereken işlemleri yü

rütmek, 
d) İcra ve iflas dairesi memurları hakkında ihbar ve şikâyetleri incelemek ve ceza verilmesi gereken 

hallerde evrakı ilgili makama intikal ettirmek, 
e) Nafaka alacaklarının yabancı ülkelerde tahsili ile ilgili sözleşmelere ait işlemleri yerine getirmek, 
f) özel hukuk alanındaki milletlerarası sözleşmelerle ilgili işlemleri yapmak, 
g) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliği ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları 

yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, 
yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş'bildirmek ve genelge düzenlemek, 

fh) Kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemlerini yürütmek, 
i) Hukukî işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını yürütmek, 
j) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 11. — Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdüg!üğünün görevleri şunlardır: 
a) fnfaz burumlarını yönetmek, hesap işlerini izlemek ve bunlara ait diğer işlemleri yapmak, 
b) Hükümlü ve tutukluların giydirilmesi, beslenmesi, yatırılması, eğitilmesi ve çalıştırılması işleri ile, 

«Cezaevleri ve Mahkeme Bmaları Inşaası Karşılığı Olaraik Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara ödettirilecek 
Yiyecek Bedelleri Hakkında Kamumla gösterilen her türlü işlemleri yapmak, 

c) Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin ve küçüklerin cezalarının infaz edileceği İslah ve eğitim ev
leriyle haklarında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleştMleceğli müesseselerin, mıüsahede merkezlerinin, 
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tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip et
mek, yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen 
konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek, 

i) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen 
benzeri işleri yapmak, 

Hukuk İdleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 10. — Hukuk işleri Genel Müdürlüğü
nün görevleri şunlardır : 

a) Bakanlık aracılığı ile yabancı ülkelerle yapıl
ması gereken özel hukukla ilgili tebligat ve istinabe 
işlerini yürütmek, 

b) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlı
ğa verdiği işlemleri yapmak ve ceza uygulamalarını 
gerektiren işlerde evrakı ilgili mercie tevdi etmek, 

c) Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzü
ğü gereğince Bakanlıkça yapılması gereken işlemleri 
yürütmek, 

ç) İcra ve İflas Dairesi memurları hakkında ih
bar ve şikâyetleri incelemek Ve ceza verilmesi gere
ken hallerde evrakı ilgili makama intikal ettirmek, 

d) Nafaka alacaklarının yabancı ülkelerde tahsi
li ile ilgili sözleşmelere ait işlemleri yerine getirmek, 

e) Özel hukuk alanındaki milletlerarası sözleş
melerle ilgili işlemleri yapmak, 

f) Görev alanına giren konularda mevzuat yeter
sizliği ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları 
yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasa
rıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, 
yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konu
larda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek, 

g) Kanun yararına temyiz yoluna başvurulması 
işlemlerini yürütmek, 

g) Hukukî işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmaları
nı yürütmek, 

h) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek 
benzeri görevleri yapmak. 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 11. — Ceza ve Tevkifevleri Genel Mü
dürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) İnfaz kurumlarını yönetmek, hesap işlerini iz
lemek ve bunlara ait diğer işlemleri yapmak, 

b) Hükümlü ve tutukluların giydirilmesi, beslen
mesi, yatırılması, eğitilmesi ve çalıştırılması işleri ile, 
«Cezaevleri ve Mahkeme Binaları Inşaası Karşılığı 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

lan yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük 
tasarıları ve yönetmelilerini hazarliamaık ve taıkip 
etmek, yargı yetkiısıinıinı kulamlma akınıma girmeyen 
konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek, 

ıi) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen 
benzeri işleri yapmak, 

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 10. — Adalet Komisyonumun 10 uncu 
malddösi Komisyonumuzca aynen (kalbul edilmiştir. 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 11. — Ceza ve Tevkifevleri Genel Mü-
idürlüğuinün görevleri şurilaıridır : 

a) İnfaz kurumlarını yönetmek, hesap işlerimi iz
lemek ve denetlemek, bunlara alit 'diğer işflemileri yap-
malk, 

lb) Hükümlü ve ıtufculkiMarın #ydarlrraesi, ıbesfcn-
raDesi, yatıntnası, eğitilmesi ve çalıştırılması işleri ie, 
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küçüklerin kısa sürelerde kabul edilecekleri ve icabında müşahedelerine ait bina ve küçüklere mahsus tev
kif evlerinin tesis, yapım, onanm ve kira işleri ile ilgili program ve projeleri hazırlamak, bu müesseseleri sevk 
ve idare etmek ve buralara alınmış olan küçüklerin muhafaza, bakım ve eğitim işlerinin kontrolünü yap
mak, 

d) Atanmaları Bakanlığa ait olan ceza ve infaz kurumları personeliyle çocuk eğitim, İslah ve infaz 
kurumları ve tutukevleri, müşahede ve kabul merkezlerinde ıgörevli personelin, atanma, yükselme, yer de
ğiştirme, izin, idttifa ve emeklilik gibi özlük işlerinin Personel Genel Müdürlüğü ile; bir kurumlardaki bütün 
personelin hizmet öncesi, hizmet içi ve bir üst göreve hazırlama eğitimlerinin Eğitim Dairesi Başkanlığı ile 
koordinasyonunu sağlamak, 

e) Çocuk suçluluğu konusunda Aıdlî Sicil ve istatistik Genel Müdürlüğünden alınacak istatistik! 'bilgi
leri değerlendirmek, çocuk suçluluğunun sebepleri üzerinde incelemeler yaparak önlenmesi çarelerini araştır
mak ve bu hususta yerlıi, yabancı ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, 

f) Velayet vesayetin nez'i ve küçüklere vasi tayinine dair işlemleri takip etmek, 
g) Çocuk mahkemeleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi konularında eğitimi güç küçüklerin yerleşti

rildiği kurumlarla küçüklerin zararlı yayınlardan korunması, çeşitli işyerlerinde çalışan küçükler bakımından 
çalışma şartları, filmlerin küçükler yönünden kontrolü, küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurumları ve sosyal 
servislerin tespiti hususunda ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, 

h) Cezalan infaz edilen hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda, infaz sonrası yardım müesseseleri 
ve diğer kurumlarla ilişkileri düzenlemek, 

i) Hükümlülerin müşahedeye tabi tutulma işlerini yürütmek, 
j) Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakil işlerini yürütmek, 
k) ilgili kanun, Itüzük ve yönetmelik hükümlerine ve öğrenim işlerini düzenlemek, 
1) Kurumlarda hükümlülerin ve tutukluların eğitim ve öğretim işlerini düzenlemek, 
m) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına dair inceleme ve araştırmaları 

yaparak, Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, 
yargı yetkisinin kullanılma alanına (girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek, 

n) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, 
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Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirile
cek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun»da gösterilen 
her türlü işlemleri yapmak, 

c) Ceza infaz kurumlan ile tutukevlerinin ve kü
çüklerin cezalarının infaz edileceği ıslah ve eğitim 
evleriyle haklarında tedbir uygulanmış olan küçükle
rin yerleştirileceği müesseselerin, müşahede merkez
lerinin, küçüklerin kısa sürelerde kabul edilecekleri ve 
icabında müşahedelerine ait bina ve küçüklere mah
sus tevkifevlerinin tesis, yapım, onarım ve kira işleri 
ile ilgili program ve projeleri hazırlamak, bu mües
seseleri sevk ve idare etmek ve buralara alınmış olan 
küçüklerin muhafaza, bakım ve eğitim işlerinin kon
trolünü yapmak, 

ç) Atamaları Bakanlığa ait olan ceza ve infaz 
kurumları personeliyle çocuk eğitim, ıslah ve infaz 
kurumları ve tutukevleri, müşahede ve kabul mer
kezlerinde görevli personelin, atanma, yükselme, yer 
değiştirme, izin, istifa ve emeklilik gibi özlük işleri
nin Personel Genel Müdürlüğü ile; bu kurumlardaki 
bütün personelin hizmet öncesi, hizmet içi ve bir üst 
göreve hazırlama eğitimlerinin Eğitim Dairesi Baş
kanlığı ile koordinasyonu sağlamak, 

d) Çocuk suçluluğu konusunda Adlî Sicil ve İs
tatistik Genel Müdürlüğünden alınacak istatistik! bil
gileri değerlendirmek, çocuk suçluluğunun sebepleri 
üzerinde incelemeler yaparak önlenmesi çarelerini 
araştırmak ve bu hususta yerli, yabancı ve milletler
arası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, 

e) Kendi görev alanına giren konularda velayet 
ve vesayetin nez'i ve küçüklere vasi tayinine dair iş
lemleri takip etmek, 

f) Çocuk mahkemeleri ile olan ilişkilerinin dü
zenlenmesi konularında eğitimi güç küçüklerin yer
leştirildiği kurumlarla, küçüklerin zararlı yayınlardan 
korunması, çeşitli işyerlerinde çalışan küçükler bakı
mından çalışma şartları, filmlerin küçükler yönünden 
kontrolü, küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurumları 
ve sosyal servislerin tespiti hususunda ilgili bakanlık 
ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, 

g) Cezalan infaz edilen hükümlülerin işe yerleş
tirilmeleri konusunda, infaz sonrası yardım müesse
seleri ve diğer kurumlarla ilişkileri düzenlemek, 

ğ) Hükümlülerin müşahedeye tabi tutulma işle
rini yürütmek, 

h) Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakil işleri
ni yürütmek, 

19 — 
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«Cezaevleri ve Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı 
Olarak Alınacak Harcılar ve Mahkumlara Ödeitltirile-

I cek Yiyecek Bedelleri Halkkunda Kanun» da gösteri
len her türlü işlem'leri yapmak, 

I c) Ceza infaz kurumları ile 'tutukevlerinin ve ıkü-
oüMerin cezalariinın ünfaz edileceği ıslah ve eğitim 

I evleriyle halklarında ite'dlbir uygulanmış olan küçüklerin 
yerlleşltirileceği müesseselerin, müşaihade merkezleri-

I .«in, küçüklerin kısa .süveterde kalbul edilecekleri ve 
I icabında ımlüişahadeterine aıilt bina ve küçüklere mah-
I sus tevikifevtterin'in tesis, yapımı, onarım ve kira iş-
I -teri'ille ülfeiıli program ve projeleri hazırlamak, bu 
I müesseseleri sevk ve idare «itenek ve buralara alınmış 
I olan küçüklerin muhafaza, balcım ve eğitim işlerinin 
i kontrolünü yapmak, 

I ç) (Alta'nma'lan Bakanlığa ait olan ceza ve infaz 
I kurumlan personeli'ylıe çiocuk eğitim, İslah ve infaz 
I kurumları ve tutukevleri, ımlüşahade ve kabul mer-
I kezferinde görevli personelin, atanma yükselme, yer-

•değiştirme, izin, istifa ve emeklilik gibi özil'ük işleri-
I riin Personel Genel Müdürlüğü ile; bu kurumlardaki 

bütün personellin 'hizmet öncesi, hizmet içi ve bir üst 
I göreve hazııilaıma eğitimlerinin Eğitöiım Dairesi Baş-
I kanlığı ille koordinasyonunu sağlamak, 
I İd) Çoculk suçluluğu konusunda Adlî Sicil ye feta-
I tîstilk Genel Müdürlüğünden alınacak dsıtatis'tüki foil-
I gitarı değerlenidiirmdk, çoculk suçluluğunun sebepleri 
I üzerinde incelemeler yaparak önlenmesi çarelerini 
I araştırmak ve bu hususta yerli, yabancı ve miletlera-

raisı kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, 

e) Keridü görev alanına giren konularda velayet 
I ve vesayetin nez'i ve küçüklere vasi tayinine dair iş-
I demleri takip etmek, 
I f) Çocuk mahkemeleri ile olan ilişkilerinin dü-
I zen'fenmesi konularında eğitimi güç küçüklerin yerleş-

'türıldiği kurumlarla küçüklerin zararlı yayıriardan fco-
rurimaisı, filmlerin küçükler yönünden kontrolü, çeşit-

I l'i iş yerlerinde çalışan küçükler bakımnndan çalış-
I ma ş artman, küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurum -
I îarı ve sosyal 'servislerin tespiti hususunda ilgii ba

kanlık ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, 

ıg) Cezaları infaz edilen hükümlülerin işe yer-
I leştiriıîmeleri konusunda, infaz donrası yardım mües

seseleri ve diğer kurumlarla İlişkileri düzenlemek, 
I ğ) Hükümlülerin müşahaldeye tâbi tütulima iş-
[ ilerini yürütmek, 
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Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 

MADDE 12. — Adlî Sicil ve istatistik Genel Mi dürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Adlî sicili tutmak, 
b) 'Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistik bilgilerin belirlenmesi, toplanması, sı

nıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
c) Adlî sicil ve adlî istatistik hizmetlerinin yerine getirilmesi için bilgi işlem sistemimi kurmak ve ge

liştirmek, ı 
d) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğinle ve aksaklığına 'ilişkin inceleme ve araştırma

ları yaparak, Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmelikleri hazırlamak ve yargı yetki
sinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek, 

e) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

MADDE 13. — Kanunlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Adlî konulara ilişkin kanun tasarılarını hazırlamak, Başbakanlıktan gönderilen kanun teklifleri hak

kında görüş bildirmek, 
b) Görev alanına giren konularda, Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının so

ruları hakkında görüş bildirmek, 
c) Mevzuat değişiklikleri konusunda araştırıma ve incelemeler yapmak, 
d) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Başbakanlığa gönderil

meden önce, Türk hukuk sistemine ve kanun tekniğine uygunluğunu 'incelemek ve bu konularda görüş bil
dirmek, 

e) Kendi görev alanına giren konularda idarî yargı mercilerinde Bakanlığı temsil etmek, 
' f) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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ı) İlgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri
ne göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek, 

i) Kurumlarda hükümlülerin ve tutukluların eği
tim ve öğrenim işlerini düzenlemek, 

j) Görev alanına giren konularda mevzuat yeter
sizliğine ve aksaklıklarına dair inceleme ve araştır
maları yaparak, Bakanlığa, tekliflerde bulunmak, tü
zük tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip 
etmek, yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen 
konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek, 

k) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verile
cek benzeri görevleri yapmak. 

Adlî Sicil ve istatistik Genel Müdürlüğü 

MADDE 12. — Adlî Sicil ve istatistik Genel Mü
dürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Adli sicili tutmak, 
b) Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla 

ilgili istatistik bilgilerin belirlenmesi, toplanması, sı
nıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmet
leri yürütmek, 

c) Adlî sicil ve adlî istatistik hizmetlerinin yeri
ne getirilmesi için bilgi işlem sistemini kurmak ve ge
liştirmek, 

ç) Görev alanına giren konularda mevzuat ye
tersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştır
maları yaparak, Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tü
zük tasarıları ve yönetmelikleri hazırlamak ve yargı 
yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda gö
rüş bildirmek ve genelge düzenlemek, 

d) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verile
cek benzeri görevleri yapmak. 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

MADDE 13. — Kanunlar Genel Müdürlüğünün 
görevleri şunlardır : 

a) Adlî konulara ilişkin kanun ve tüzük tasarıla
rını hazırlamak, Başbakanlıktan gönderilen kanun 
teklifleri hakkında görüş bildirmek, 

b) Görev alanına giren konularda, Bakanlık bi
rimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının 
soruları hakkında görüş bildirmek, 

c) Mevzuat değişiklikleri konusunda araştırma ve 
incelemeler yapmak, 

(Anayasa Komıîsyonuınunı Kabul Ettiği Metin) 

h) Hülküknlü Ve îtulrükluların sevk ve nakli! 'işle
rini yürültmek, 

ı) 'llgii fcaraun, tüzülk ve yöneltmedik MMkıûe-
rine, göre infaz ve Maih isterini düzenlemek, 

liı) Kurumlarlda hükümlülerin ve tuftuMuların eği
tim ve öğrenim işlerinÜ düzenfemelk, 

j) Görev allanma giren konularda ırnevzualt ye-
'tensizilığine ve alkisafclıığma ıdair inceleme ve araştır
maları yaparalk, Bakanlığa tekliflerde bulunmaık, tüzük 
tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip et
mek, yargı yetkisinin kıillanılıma alanıma girmeyen 
konularda ıgöriüış foMırmek ve genelge düzenlemek, 

Ik) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek 
benzerî görevler yapmak. 

Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 

MADDE 12. — Adalet Komisyonunun l!2 nci 
malddes'i Komisyonumuzca aynen ıka<buıl edilmiştir. 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

MADDE 13. — Adalet Komisyonunun 13 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kaıbui edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim Birimleri 

MADDE 14. — Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır : 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 15. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki 
görevleri yapar : 

a) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere (Hâkim
ler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek, hâkim ve savcıların 
görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve faaliyetlerinin sıfat ve gö
revleri icaplarına uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma yapmak, 

b) Soruşturma izni verilen veya müfettiş vasıtasıyla incelenmesi Bakan tarafından istenen işlerde, de
netim ve soruşturma sırasında öğrenilen soruşturmayı gerektirir nitelikteki konularda, özel kanunların ver
diği yetkiye dayanarak soruşturma yapmak, 

c) Cumhuriyet savcılıkları ile adlî ve idarî mahkemelerin ve adalet komisyonlarının kalem işlerini icra 
ve iflas dairelerini, noterlik dairelerini, geçici yetkili noter yardımcılarını, ceza ve tevkifevleri ile ıslah ku
rumlarını ve iş yurtlarını, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun uyarınca kurulmuş bulunan kurum ve müesseseleri, ticaret sicili memurlulklarım, icra tetkik mercii ka
lemlerini, mahkeme veznelerini, suç eşyası emanet, tereke, izalei şüyu, satış, ayniyat ve levazım memurluk
larını, PTT ve daire mutemetliklerini, Bakan tarafından gösterilecek lüzum üzerine merkez kuruluşu içe
risindeki, birimleri, ve Bakanlığa bağlı diğer üniteleri denetlemek ve işlemlerini incelemek, 

d) Adlî Tıp Kurumu, buna bağlı kuruluşlar adlî tabiplikler ile, Türkiye Barolar Birliği, barolar, Tür
kiye Noterler Birliği ve noter odalarını denetlemek ve işlemlerini incelemek ve soruşturma yapmak, 

e) Görev alanına giren konularda, uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile 
ilgili hususlarda gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gerekli kanunî ve idarî tedbirler konu
sunda Bakanlığa ayrıntılı ve müşahhas tekliflerde bulut mak, 

f) Bakanlık birimleri ite 'diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında göre alanına 
giren konularda görüş bildirmek ve gerektiğinde bu konulardaki toplantılara katılmak, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Bakan tarafmıdan verilen benzeri görevleri yapmak. 
Teftiş Kurulu ve müfettişlerim görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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ç) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hük
münde kararname taslaklarının Başbakanlığa gönde
rilmeden önce, Türk hukuk sistemine ve kanun tek
niğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş 
bildirmek, 

d) Kendi görev alanına giren konularda idarî 
yargı mercilerinde Bakanlığı temsil etmek, 

e) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça veri
len benzeri görevleri yapmak, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim Birimleri 

MADDE 14. — Adalet Bakanlığı merkez kuru
luşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır : 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordi

nasyon Kurulu Başkanlığı, 
c) Bakanlık Müşavirleri. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 15. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Baka
nın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki 
görevleri yapar : 

a) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının gö
revlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere 
(Hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun 
olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek, hâkim ve 
savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sıra
sında suç işleyip işlemediklerini, hal ve faaliyetlerinin 
sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araş
tırmak ve gerektiğinde haklarında, inceleme ve soruş
turma yapmak, 

b) Soruşturma izni verilen veya müfettiş vasıta
sıyla incelenmesi Bakan tarafından istenen işlerde, 
denetim ve soruşturma sırasında öğrenilen soruştur
mayı gerektirir nitelikteki konularda, özel kanunla
rın verdiği yetkiye dayanarak soruşturma yapmak, 

c) Cumhuriyet savcılıkları ile adlî ve idarî mah
kemelerin ve adalet komisyonlarının kalem işlerini ic
ra ve iflas dairelerini, noterlik dairelerini, geçici yet
kili noter yardımcılarını, ceza ve tevkifevleri ile ıslah 
kurumlarını ve iş yurtlarını, 2253 sayılı Çocuk Mahke
melerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun uyarınca kurulmuş bulunan kurum ve mües-
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Dendim Birimleri' 

Danışma ve Denetim Birimleri 

MADDE 14. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul 
edilmiştir, 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 15. —.Teftiş' Kuruttu Başkam'lığı, Baka
nın emri veya onayı üzerine Bakan adıma aşağıdaki 
görevleri yapar : 

a) Adlî ve İdarî yargı hâkim ve savcılarımın ıgö-
rdvlerinü kanun, tüzük, yönetmelik ve gendllgdkire 
(Hâ'ktaler için idarî ınİtefölktdki genelgelere) uygum ola
rak yapıp yapmadıklarını denetlemek, hâkim ve savcı
ların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında 
suç işleyip işlemdd'iiMerin'i, hal ve faaliyetlerinin sı
fat ve görevleri 'icaplarına uyup uymadığım araşltır-
mak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruş
turma yapmak, 

b) Soruşturma izni verilen veya müfettiş vasıta
sıyla inceîenmesÜ Ba'kan tarafından îstenen işlerde, de
netim ve soruşturma sırasında öğrenilen soruşturmayı 
gerektirir initdliklfcdki konularda, özel1 kanunların ver
diği yetkiye dayanarak isoruşlturma yapmak, 

c) Cumhuriyet savcılıiMarı ile adlî ve idarî mah
kemelerin ve adalet komisyonlarının kalem işlerini 
icra ve iflas dairelerini, ınoterlik da'kderira, geçici yet
kili noter yardımcıllarını, oeza ve tevkif evleri ile ıslah 
'kurumlarını ve iş yurtlarını, 2253 sayılı Çocuk Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun uyarımca kurulmuş bulunan kurum ve mües-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

MADDE 14 —Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlar
dır : 

a) Bakanlığa; hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve 
millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarım tespit 
etmek, bu esaslara uygun »olarak Bakanlığın anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı 
olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli gö
rülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağ
lamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Bkanlık yıllık çalışma programlarım hazırlamak, 

d) Kalkınma plan ve programlan ile Bakanlık yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygulamaları 
sırasında, Baa'knlıik kuruluşlarında ortaya çıkan ve çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanık
lıkları Bakanlık veya bakanlılklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak organizas
yon ve metot hizmetlerini yürütmek, 

e) Plan ve koordinasyon konularında verilecek benzeri görevleri yapmak, 
f) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tespitine 

yardımcı olmak, 
g) Bakan tarafından! verilen (konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek, 
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seseleri, ticaret sicili memurluklarını, icra tetkik mer
cii kalemlerini, mahkeme veznelerini, suç eşyası ema
net, tereke, izalei şüyu, satış, ayniyat ve levazım me
murluklarını, PTT ve daire mutemetliklerini, Bakan 
tarafından gösterilecek lüzum üzerine merkez kuru
luşu içerisindeki birimleri ve Bakanlığa bağlı diğer 
üniteleri denetlemek ve işlemlerini 'incelemek, 

ç) Adlî Tıp Kurumu, buna bağlı kuruluşlar adlî 
tabiplikler ile, Türkiye Barolar Birliği, barolar, Tür
kiye Noterler Birliği ve noter odalarını denetlemek ve 
işlemlerini incelemek ve soruşturma yapmak, , 

d) Görev alanına giren konularda, uygulamalar
la ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile 
ilgili hususlarda gerekli inceleme ve araştırmaları ya
parak alınması gerekli kanunî ve idarî tedbirler ko
nusunda Bakanlığa ayrıntılı ve müşahhas tekliflerde 
bulunmak, 

e) Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve 
kamu kuruluşlarının soruları hakkında görev alanı
na giren konularda görüş bildirmek ve gerektiğinde 
bu konulardaki toplantılara katılmak, 

f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen 
veya Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yap
mak. 

Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve so
rumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir. 

Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

MADDE 16. — Araştırma, Geliştirme, Planlama 
ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şun
lardır : 

a) Bakanlığa; hükümet programı, kalkınma plan
ları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve 
millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve 
görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını 
tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana-
hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yar
dımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında 
ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli gö
rülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel 
politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini 
sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet 
Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Bakanlık yıllık çalışma programlarını diğer 
hizmet birimlerinin tekliflerini alarak hazırlamak, 
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seseleri, tücaret sicili memuriuklari'nı.icra tetkik mer
cii kalemlerini, mahkeme veznelerini, suç eşyası ema
net, tereke, izalei ışuyu satışı, ayniyat ve levazım me
murluklarını, PTT ve daire mutemetliitklerini, Bakan 
taraf ıradan gösterilecek lüzum üzerine merkez kuru
luşu içerisindeki birimleri ve Bakanlığa bağlı diğer 
üniteleri denetlemek ve (işlemlerini incelemeky 

ç) Adlî Tıto Kurumu, 'buna bağlı kuruluşlar, adlî 
tabıblikler ile Türkiye Barolar Bürliği, barolar, Tür
kiye Noterler Birliği ve rioter 'odalarını denetlemek 
ve işlemlerini incelemek ve soruşturma yapmak, 

d) Görev alanına giren konularda, uyguilaımal'ar-
la ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar 
'ile ilgili hususlarda gerekli inceleme ve araştırmaları 
yaparak alınması gerekli kanunî ve idarî tedbirler ko
nusunda Bakanlığa ayrın/tılı ve müşahhas tekliflerde 
bulunmak, 

e) Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve 
kamu kuruluşlarının siorunları hakkında görev alanına 
giren konularda görüş bi'Mirmek ve gerektiğinde bu 
konulardaki toplantılara katılmak, 

f) Kanun, töüzük ve yönetmeliklerde gösterilen 
veya Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yap-
mıa!k< 

Teftiş Kurulu ve mületltişferin görev, yetM ve so
rumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir. 

Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

IMADDE 16. — Araştırma, Geliştirme, Planlama 
ve Koordinasyon Kurulu Başkanılaığınrn görevleri şun
lardır : 

a) Bakanlığa, hükümet programı, kalkınma plan
ları, yıllık 'programlar, Balkanlar Kurulu Kararları 
ve millî güvenlik siyasetÜ çerçevesinde verilen emir 
ve görevlerin yerime getirilmesi için çalışma esasla
rını tespit ıdtodk, bu esaslara uygun olarak Bakan
lığın analhizmet politikasının ve planlarının hazırlan-
ma'sına yardımcı olmak, 

b) 'Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarımda 
ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli 
görülen hizmet ve tedbirierin ve bunlarla ilgili temel 
politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini 
sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet 
Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) 'Bakanlık yıllık çalışma programlarını diğer 
hizmet birimlerinim tekliflerini' atarak hazırlamak, 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 

ıMADDE 17. — Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır 
a) Personel Genel Müdürlüğü» 
b) Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı, 
c) Eğitim Dairesi (Başkanlığı, 
d) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 
e) Genel Sekreterlik, 
f) Savunma Sekreterliği, 
g) özel Kalem Müdürlüğü, 

Personel Genel Müdürlüğü 

MADDE 18. — Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Uıygufamalarla oıltaya çıikan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile ilgili konularda gerekli inceleme 

ve araştırmaları yaparalk alınması gereken kanunî ve idarî tedbirler konusunda Bakanlığa ayrıntılı ve mü
şahhas tekliflerde bulunmak;, 

b) Tüzük tasarıları ile yönetmelinden hazırlamak ve takip etmek, 
c) Yargv yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek, 
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ç) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık 
yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygula
maları sırasında, Bakanlık kuruluşlarında ortaya çı
kan ve çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkla
rı ve tıkanıklıkları Bakanlık veya bakanlıklararası 
seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sun
mak organizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek, 

d) Plan ve koordinasyon konularında verilecek 
benzeri görevleri yapmak, 

e) Bakan tarafından verilen konularda araştır
ma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürüt
mek. 

Bakanlık Müşavirleri 

MADDE 17. — Bakanlıkta özel önem ve önce
lik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere, 
ikisi Genel idare Hizmetleri Sınıfından ve sekizi Bi
rinci Sınıfa ayrılmış adlî ve idarî yargı hâkim ve sav
cılığı sınıfından ve 15 yıl fiilen avukatlık yapanlar 
arasından olmak üzere on Bakanlık Müşaviri görev
lendirilebilir. 

Bakanlık Müşavirleri Bakanlık Makamına bağlı
dır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 

MADDE 18. — Adalet Bakanlığı merkez kuru
luşundaki yardımcı birimler şunlardır : 

a) Personel Genel Müdürlüğü, 
b) Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı, 
c) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
ç) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 
d) Genel Sekreterlik, 
e) Savunma Sekreterliği, 
f) Özel Kalem Müdürlüğü. 

Personel Genel Müdürlüğü 

MADDE 19. — Personel Genel Müdürlüğünün 
görevleri şunlardır : 

a) Uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yeter
sizliği ve aksaklıklar ile ilgili konularda gerekli ince
leme ve araştırmaları yaparak alınması gereken ka
nunî ve idarî tedbirler konusunda Bakanlığa ayrın
tılı ve müşahhas tekliflerde bulunmak, 

ç) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık 
yılık çalışıma ve uıygullama programlarının uygula
maları sırasında, Bakanlık kurulU'Şİannda ortaya çı
kan ve çfözümfenmesli gereken güçlükleri, aksaklıkllan 
ve tıikanıM'iÜcbrı Bakanlık veya balkanilalklararası sevi
yede giderici tedbirleri .tespit ederek makama ısunmak 
organizasyon ve metot hizmetlerini yürultmek, 

id) Pılan ve koordinasyon konularında verilecek 
'benzeri görevleri yapmak, 

e) IBaikan tarafından verilen konularda araşltırima 
ve 'inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürtitmek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
ı Yarldımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 

MADDE 17. — Adalet Komisyonunun 18 inci 
maddesi 17 nci madde 'olarak Komîsiyonumuzca ay
nen kalbul edlmiş'tiir, 

Personel Genel Müdürlüğü 

MADDE 18. — Adalet Komisyonunun 19 uncu 
maddesi 18 inci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen ka'bul edilmiştir. 
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d) Bakanlık (birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının sorulan hakkında görüş bildirmek 
ve gerektiğinde bu konulardaki toplantılara katılmak, 

e) Yasama organının isteği üzerine, kanun tasarı ve teklifleri dışında ıkalan konular hakkında yazılı 
ve sözlü görüş bildirmek, 

lf) Bakanlık aleyhine açılan idarî davalarla ilgili işlemleri düzenlemek ve izlemek, 
g) Adlî ve idarî yarjgı hâkim ve savcılarının atama ve nakillerine ilişkin taleplerini, sicillerini ve tes

pit edilmiş sair hallerini, hizmetin icap ve ihtiyaçları ile birlikte inceleyerek, kanuna, aitama ve nakil yönet
meliğine uygun olarak hazırlayacağı taslağı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunmak, 

n) Adlî ve idarî yangı hâkim ve savcılarının; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunum doğrudan gö
revine giren özlük işleri konularında ön çalışmalar yapmak, bunların dışında kalan özlük işleri ile Bakanlığa 
bağlı diğer personelin özlük işlerini yürütmek, 

i) Gecikmesiride mahzur bulunan hallerde, hizmettin aksamaması iç/in kadro durumu müsait olan bir, 
yargı çevresindeki hâkim ve savcının ihtiyaç duyulan yerlerde görev yapmak üzere geçici olarak yetkili kı
lınmasına ilişkin işlemleri yürütmek, 

j) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun büro işlemlerini yürütmek, 
k) Adlî ve idarî yargı teşkilatının mevzuat hükümleri dairesinde kuruluş ve işleyişini düzenlemek, 
1) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak^ 

Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı 

MADDE 19. — Komptrolörlük Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme 

gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kuUanılmasım sağlamak üzere Bakanlık bütçesini 
plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek, 

b) (a) bendinde öngörülen görevleri yerine getirmek için gerekli istatistikleri toplatmak ve değerlendir
mek, 

c) Bütçe ve malî İşler ile ilgili oHarak Bakanlıkça verilecek diğer hizmetleri yürütmek. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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b) Görev alanlarına giren konularda tüzük ta
sarıları ile yönetmelikleri hazırlamak ve takip et
mek, 

c) Yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen 
konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek, 

ç) Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve 
kamu kuruluşlarının soruları hakkında görüş bildir
mek ve gerektiğinde bu konulardaki toplantılara ka
tılmak, 

d) Yasama organının isteği üzerine, kanun tasa
rı ve teklifleri dışında kalan konular hakkında yazılı 
ve sözlü görüş bildirmek, 

e) Bakanlık aleyhine açılan idarî davalarla ilgili 
işlemleri düzenlemek ve izlemek, 

f) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının ata
ma ve nakillerine ilişkin taleplerini, sicillerini ve tes
pit edilmiş sair hallerini, hizmetin icap ve ihtiyaçları 
ile birlikte inceleyerek kanuna, atama ve nakil yö
netmeliğine uygun olarak hazırlayacağı taslağı Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunmak, 

g) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının; 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun doğrudan 
görevine güren özlük işleri konularında ön çalışma
lar yapmak, bunların dışında kalan özlük işleri ile 
Bakanlığa bağlı diğer personelin özlük işlerini yürüt
mek, 

ğ) Gecikmesinde mahzur bulunan hallerde, hiz
metin aksamaması için kadro durumu müsait olan 
bir yargı çevresindeki hâkim ve savcının ihtiyaç du
yulan yerlerde görev yapmak üzere geçici olarak yet
kili kılınmasına ilişkin işlemleri yürütmek, 

h) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bü
ro işlemlerini yürütmek, 

ı) Adlî ve idarî yargı teşkilatının mevzuat hü
kümleri dairesinde kuruluş ve işleyişini düzenlemek, 

i) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verile
cek benzeri görevleri yapmak. 

Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı 

MADDE 20. — Tasarının 19 uncu maddesi Ko
misyonumuzca 20 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

/ 

• 

Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı 

MADDE 19. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

\ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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Eğitim Dairesi Başkanlığı 

MADDE 20. — Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :l 
a) »Bakanlık meHkez ve taşra teşkilatının eğitim planını hazırlamalk, yayınlamak ve uygulanmasını takip 

etmek, 
b) Bakanlık (teşkilatı ile ilgili hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygula

mak, 
* c) Bakanlık merkez ve taşra kuruluşlarının kitaplılk hizmetlerini görmek ve yayın hizmetlerini yürüt

mek, 
d) Eğitim kurum ve tesisleriyle adalet meslek olkuljarı ile ilgili işleri yapmak, 
e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 2I3 — Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlılk için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
!b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) »Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerimi yapmak, 
d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimiyle ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
e) Bakanlık personelinin! ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
f) Bakanlıkça verilecek (benzeri görevleri yapmak. 

Genel Sekreterlik 

(MADDE 22. — Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Balkan veya Müsteşara sunmak, 
b) Balkan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, 
c) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
d) IBalkan ve Müsteşara imzalatılması gerekli evrakın zamanında ve yazı işleri talimatına uygun ola-

raik sunulmasını sağlamak, 
e) Bakanhğı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlömeik, bunlara ait önemli not ve zabıt

ları Itutmak ve yaymak, 
f) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
g) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, 
h) Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek, 
i) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, yıllık çalışma programının yürütülmesini takip etmek, 
j) Bakan ve Müsteşarca verilen benzeri görevleri yapmak. 
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— 31 — 

(Adaleft Komisyonunun Kabul Eit'tiği Meltin) 

Eğitim Dairesi Başkanlığı 

MADDE 21. — Eğitim Dairesi Başkanlığının gö
revleri şunlardır : 

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının eğitim 
planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını ta
kip etmek, 

b) Bakanlık teşkilatı ile ilgili hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uy
gulamak, 

c) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının kitap
lık hizmetlerini görmek ve yayın hizmetlerini yürüt
mek, 

ç) Eğitim kurum ve tesisleriyle adalet meslek 
okulları ile ilgili işleri yapmak, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 22. — Destek Hizmetleri Da'iresi Baş
kanlığının görevleri şunlardır : 

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzeme
nin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, 
satın alma işlemlerini yürütmek, 

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım 
ve taşıma hizmetlerini yapmak, 

ç) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimiyle il
gili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

d) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık 
hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 

e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

Genel Sekreterlik 

MADDE 23. — Genel Sekreterliğin görevleri şun
lardır : 

a) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gereken
leri Bakan veya Müsteşara sunmak, 

b) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini 
ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, 

c) Süreli evrakın zamanında işleme konulması
nı sağlamak, 

ç) Bakan ve Müsteşara imzalatılması gerekli ev
rakın zamanında ve yazı işleri talimatına uygun ola
rak sunulmasını sağlamak, 

(Anayasa Komisyonumun Kabul Ettiği Metin) 

Eğitim Dairesi Başkanlığı 

MADDE 20. — Adalet Komisyonunun 21 inci 
ma'ddesi 20 nci maidde olarak Komisyonumuzca ay
nen kaibul edilmiştir. 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 21. — Adalet Komisyonunun 22 nci 
maJdliesi 21 inci maidde olaraik Komisyonumuzca ay
nen kalbuıl eidimigtiır. 

Genel Sekreterlik 

MADDE 22. — Adafet Komisyonunun 23 ünoü 
ma'dldösi 22 nci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen IkalbuH edilmiştir. • 
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Savunma Sekreterliği 

MADDE 23. — Savunma Sekreterliği, özel Kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine 
getirir, 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 24. — özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek, 
b) (Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, millî ve dinî bayramlarla ilgili hizmetlenini 

düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 
d) Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı ve Bağlı Kuruluş 

Taşra Teşkilatı 

MADDE 25. — Bakanlık özel kanunlara uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

Bağlı Kuruluş, 

MADDE 26. — 14.4J1982 tarih ve 2659 sayılı Kanunla kurulan Adlî Tıp Kurumu Bakanlığın bağlı ku-
ruluşudura 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 25) 
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d) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve gö
rüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve za
bıtları tutmak ve yaymak, 

e) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hiz
met ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

f) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri 
planlamak, usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağ
lamak, 

g) Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini 
mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek, 

ğ) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, yıllık ça
lışma programının yürütülmesini takip etmek, 

h) Bakan ve Müsteşarca verilen benzeri görev
leri yapmak. 

Savunma Sekreterliği 

MADDE 24. — Kanun Hükmünde. Kararname
nin 23 üncü maddesi Komisyonumuzca 24 üncü mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 25. — Özel Kalem Müdürlüğünün gö
revleri şunlardır : 

a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürüt
mek, 

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini 
düzenlemek ve yürütmek, 

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurla
ma, ağırlama, millî ve dinî bayramlarla ilgili hizmet
lerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla 
koordine etmek, 

ç) Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı ve Bağlı Kuruluş 

Taşra Teşkilatı 

MADDE 26. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 25 inci maddesi Komisyonumuzca 26 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bağlı Kuruluş 

MADDE 27. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 26 ncı maddesi Komisyonumuzca 27 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonumun Kabul Ettiği Metin) 

Savunma Sekreterliği 

MADDE 23. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 23 ünoü maddesi 'Komisyonumuzca aynen kaıbuü 
ediimiışıtir-

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 24. — Adalet Komiisyonunun 25 inci 
maddesi 24 ünoü maıdde olaırak Komîsıyonuırnıuzca ay
nen kabul ed'imişitir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkialtı ve Bağlı Kuruluş 

Taşra Teşkilatı 

MAIDDE 25. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edliıl-
ınlişfc 

Bağlı Kuruluş 

MADDE 26. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 26 ncı maddesi KamJsyanuımuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 27. —• Bakanlığın merkez kuruluşu ve taş ra kuruluşlarının her kademedeki yöneticileri, yapmak
la yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuatta, plan ve 
programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üsft yönetici kademeye karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev yetki ve sorumluluğu 

MADDE 28. — Bakanlık, anahizımet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların, ve kamu ku
rum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olaralk belirlemekle, kaynak israfını 
önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. 

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde; Başbakanlıkça belir
lenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan so
rumludur. 

Mahallî idarelerde koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 29.: — Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli İdarelerle koordinasyonu sağlamaktan 
sorumludur. 

Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 30. — Bakanlık, kanunla yerine getirmende yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, teı> 
liğ, genelge ve diğer idarî metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

Yetki devri 

MADDE 31. — Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açık
ça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin so
rumluluğunu kaldırmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Kadrolar 

MADDE 32. — Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin Sorumlulukları 

~ MADDE 28. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 27 nci maddesi Komisyonumuzca 28 inoi madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın 
Görev, Yetki ve Sorumluluğu 

MADDE 29. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 28 inci maddesi Komisyonumuzca 29 uncu mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

Mahallî İdarelerde Koordinasyon Sorumluluğu 

MADDE 30. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 29 uncu maddesi Komisyonumuzca 30 uncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bakanlığın Düzenleme, Görev ve Yetkisi 

MADDE 31. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 30 uncu maddesi Komisyonumuzca 31 inci mad
de olarak aynen kabul edilmiştiir. 

Yetki Devri 

MADDE 32. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 31 inci maddesi Komisyonumuzca 32 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Kadrolar 

MADDE 33. — Hâkimlik ve savcılık mesleğin
de bulunanlara ait kadrolar hariç olmak üzere, kad
roların tespit, ihdas, •kullanımı ve iptali 'ile kadrolara 
ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hak-

Türkiye Büyük Millet M 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetiktiler 

Yöneticilerin Sorumlulukları 

MADDE 27. — Kanun Hükmümde Kararname
nin 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
ddimişjtir, 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın 
görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 28. — Kanun Hükmümde Kararname
nin 28 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Mahallî İdarelerde Koordinasyon Sorumluluğu 

MADDE 29. — Kanun Hükmümde Kararname
nin 29 uncu madldesi Komisyonumuzca aynen 'kabul 
ei'knaşitiLr. 

Bakanlığın Düzenleme Görev ve Yetkisi 

MADDE 30, —.Kanun Hükmümde Kararname
nin 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
eldiıilrniışitir. 

Yetki Devri 

MADDE 31. — Bakan, Müsteşar ve her kademe
deki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açık
ça belirlemek şartıyla yetkilerimden bir tanımı ast
larına devredebilir. Anayasa ve Kanunlarda bakan ve 
müsteşar (tarafımdan münhasıran kullanılması öngörü
len yetkiler devredilemez. Yetki devri, yetki devre
den amirim sorumluluğunu kaldırmaz. 

BEŞİNCİ KrSIM 
ÇeşJMi Hükümler 

Kadrolar 

MADDE 32. — Hâkimlik ve savcılık mesleğinde 
bulunanlara ait kadrolar hariç ollmak üzere, kadro
larım ıtespit, ihdas, kullanımı ve iptali ille kadrolara 
ilişkim diğer husuisllar, Genel Kadro ve Usûlü Hak
kında 'Kanun hükümlerime göre düzenlenir. 
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Atama 

MADDE 33. — 23.4.1981 ıgün ve 2451 sayıh Kanun hükümleri dışında Ikalan memurların atanmala
rı Bakan tarafından yapılır. Ancak Balkan bu- yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 

Bakanlılk ıbağlı kuruluşunun kuruluş kanunundaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır^ 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 34. — 22 Mayıs 1327 tarihli Adliye ve Mezahip Nezareti Nizamnamesi Dahilisi, 11 Haziran 
1329 tarihli Hükkâm ve Memurini Adliye İntihap Nizamnamesi, 17 Teşrinisani 1336 tarihli Memurini Ad
liye Hakkında Tahkikata Ait Nizamname ve 16 Kânunuevvel 1331 tarihli Adliye Nezareti Heyeti Teftisiye 
Nizamnamesi ile 4358 sayıh Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 
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kında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 
göre düzenlenir. 

Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanların 
kadroları ile bu kadrolara ilişkin bütün hususlar özel 
kanununda düzenlenir. 

Atama 

MADDE 34. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 33 üncü maddesi Komisyonumuzca 34 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmistiir 

Komisyon Kurma Yetkisi 

MADDE 35. — Bakanlık, temel kanunlar üze
rinde çalışmalar yapmak üzere uzman personelden 
oluşan komisyonlar kurmaya yetkilidir. 

Bu komisyonların çalışma usulleri ile uzman per
sonele ödenecek huzur ücretleri ve huzur hakları 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. An
cak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı 
kalmak şartı ile huzur ücreti (60), huzur hakkı ise 
(30) gösterge rakamının, Bütçe Kanunlarında Dev
let Memurları için tespit edilen katsayı ile çarpılması 
sonucu bulunacak miktarı geçemez. 

Cetvellerde Değişiklik 

MADDE 36. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcı
lar Kanununa ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerin «Birin
ci Sınıfa ayrılmış» bölümlerine, «Araştırma, Geliş
tirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlı
ğı ve Üyeliği» ve «Bakanlık Müşavirliği» görev un
vanları eklenmiştir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 37. — Tasarının 34 üncü maddesi Ko
misyonumuzca 37 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Meftin) 

Hâkimlik ve sa/vcıHık mesleğinde bülunanferiın 
kadroları İle ıbu ıkaldrolara Miskin bütün hususlar özel 
kanununda düzenlenir. 

Atama 

MADDE 33. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 33 üncü malddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
e'd'imiiştir. 

Komisyon Kurma Yetkisi 

MADDE 34. — Adalet Komisyonunun 35 inci 
maddesi 34 /üncü maidde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmişftiır. 

Cetvellerde Değişiklik 

MADDE 35. — 2802 saydı Hâkimler ve Savcı
lar Kanununa ekili (1) ve (2) sayılı cetvellerin «Birin
ci Sınıfa ayrılmış» Iböltümlerine, «Araştırma, Geliş
tirme, 'Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Ve Üyeliği» görev unvanları eMenrnıiştir. 

Kontrolörler 

MADDE 36. — Ceza ve TeVkifevleri Genel Mü-
dürfüğünkie, ceza infaz ve ustlâih kurumları isyurtla-
rındalki döner sermaye 'istetmelerinin malî denetim
leriyle- görevlendirilmek üzere kontrolör MWdam edi
lebilir. 

Kontrolörlerin atama ve çalışma usul ve esasları 
yönetmelikle gösterillir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 37. — Kanun Hültomünide Kararname
nin 34 üncü maddesi 'Komisyonumuzca 37 nci madde 
olarak aynen kabul edltoişıtir. 
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Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri 
yürürlükten! kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇtCt MADDE 1. — Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu, bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına 
göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme gereğince genel hükümllere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas 
edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut 
kadroların kullanılmasına devam olunur. 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kalrarname ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle kadro 
ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına 
uygun işlerle görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevle
rinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 3̂  — 'Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlana
cak (tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hük
münde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur^ 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci madde
sinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye ıkadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tara
fından yürütülmeye devam olunur. 

Bakanlık taşra teşlkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun 
hale getirir. 

GEÇtCt (MADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar 
Bakanlık Merkez Teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu gö
revleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir, 

Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde ibu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun ha
le getirtir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği Itarihten önce, Adalet Ba
kanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli (ilgili oldukları kurumlara en geç bir yıl içeri
sinde iade edilir. 
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— 39 — 

(Adalelt Komisyonunun Kabul Ettiği Meltin) 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bakanlığın teşkilat ve 
kuruluşu, bu Kanun esaslarına göre yeniden düzen
leninceye ve bu düzenleme gereğince genel hükümle
re göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye ka
dar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten uygulan
makta olan mevcut kadroların kullanılmasına devam 
olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile yapılan 
yeni düzenleme nedeniyle kadro ve görev unvanları 
değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldı
rılanlar, yen'i bir kadroya atanıncaya kadar, durum
larına uygun işlerle görevlendirilirler ve eski kadro
larına ait aylık, ek gjsterge ve her türlü hakları, ye
ni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı 
olara'k saklı tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun uygulan
masını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönet
melikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve 
yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hüküm
lerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bakanlık taşra teşkilatı, 
bu Kanunun 26 ncı maddesinde belirlenen esaslara 
göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmet
ler mevcut taşra teşkilatı 'tarafından yürütülmeye de
vam olunur. 

Bakanlık, taşra teşjkilatını ve kadrolarını en geç 
sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanuna göre yeni
den düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık Merkez 
Teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimle
re verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta 
olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. 

Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz 
ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce, Adalet Bakanlığında istihdam 
edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları 
kurumlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Adalet Komisyonunun 
Geçici 1 indi Maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edüılmi'şitir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Adalet Komisyonunun 
Geçici 2 nci maddesıi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilm'i'şti'r. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Adalet Komisyonunun 
Geçici 3 üncü maldldesi Kom'ilsyonumuzca aynen ka
bul ddiiknü'ştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Adalet Komisyonunun 
Geçici 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul eidimlişitir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Adalet Komisyonunun 
Geçici 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul ed'iümişltir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Adalet Komisyonunun 
Geçidi 6 ncı ma'dideısi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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Yürürlük 

MADDE 35. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 36. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye Bakanı 
V. Arıkan 

Ticaret Bakanı 
K. Oksay 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
H. C. Aral 

İmar ve İskân Bakam 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Tarım ve Orman Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
C. Büyükbaş 

Köy. ve \Koop. Bakanı 
/. Özdağlar 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Adalet Bakam 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık Bakanı 
/. S. Giray 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Çalışma Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Tenekeci 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. K. Alptemoçin 
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Yürürlük 

MADDE 38. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 39. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 7. — 17.6.1982 TarİMÜ ve 2680 
Saydı Kanun ile 'bu Kanunun 4 ü'noü ntadideisiiıni de
ğiştiren 2.12.1983 TarMi ve 2967 Sayuk Kanunla ve
rilen fcanun hütonürtde kararname çıkarana yötikülsi, 
Adalet BalkanÜjğı Teşlki'latı için bu kanunlarla verilen 
süre bitenine kaidar geçerlidir. 

Yürürlük 

MADDE 38. — Adalet Komisyonunun 38 [inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edîimîisjtir. 

Yürütme 

MADDE 39. — Adalet Komisyonunun 39 uncu 
maddesi Komisyonumuzca aynen kaibuil ödilimi'şlCir. 
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Ek - 1 Sayılı Cetvel 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE 
BAĞLI CETVEL 

Müsteşar Müsteşar Yrd. Anahizmiet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Birimler 

Müsteşar Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Ceza İşleri Gn. Md. 
Hukuk İşleri Gn. Md. 
Ceza ve Tevkifevleri Gn. Md. 
Adli Sicil ve İstatistik Gn Md. 
Kanunlar Gn. Md. 

Teftiş Kurulu Bşk. 
Araştırma, Geliştirme, 
Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Bşk i 

Personel Gn. Md. 
Komptrolörlük D. Bşk. 
Eğitim D. Bşk. 
Destek Hizmetleri D. Bşk. 
Genel Sekreterlik 
Savunma Sekreterliği 
Özel Kalem Müdürlüğü 



Ek - 1 Sayılı Cetvel 

ADALET KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ 
METNE BAĞLI CETVEL 

Müsteşar Müsteşar Yrd. 

Müsteşar 

ADALET BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Anahizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Birimler 

Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

1. Ceza İşleri Gn. Md. 1. Teftiş Kurulu Bşk. 
2. Hukuk- İşleri Gn. Md. 2. Araştırma, Geliştirme 
3. Ceza ve Tevkif evleri Gn. Md. Planlama ve Koordinasyon 
4. Adlî Sicil ve İstatistik Gn. Md. Kurulu Bşk. 
5. Kanunlar Gn. Md. 3. Bakanlık Müşavirleri. 

Personel Gn. Md. 
Komptrolörlük D. Bşk. 
Eğitim D. Bşk. 
Destek Hizmetleri D. Bşk. 
Genel Sekreterlik 
Savunma Sekreterliği 
Özel Kalem Müdürlüğü 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METNE BAĞLI CETVEU 

Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı Ek -1 Sa
yılı Cetvel Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 




