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Savunıpa

m esleğJ. ve

RAPORU

b~oların işlevi

Sav-savunma-yargı üçlüsü bütünlenmedikçe "Adaletııtensöz edilemez. Eu
nedenledir ki, bütün demokrasi düzEmlerinde yargı önünde savunma hakkını ve

kullanmak isteyen yurttaşıara yardımcı olmayı ve yol
avukatlar ile onların meslek kuruluşu olan barolar Adaletin gerçekleşmesi bakımından çok önemli ve vazgeçilmez bir işlev
hak arama

gösterıneyi

özgürlü~ünü

meslek

edinmiş

yapmaktadır.

Bu görevin zaman zaman kimi çevrelerce anlayışla ve hoşgörüşle karşı
lanmarlığını da biliyoruz. Bu yüzden savunma görevlileri güçlüklerle ve engellemelerle karşılaşmaktadır. Bu engeller savunma işlevini kısmaktacır.
Sonuç ..1larak 11 savunma ve hak arama işlevi" sınırlanmaktaJır. Hatta bütünüyle engellenebilmektedir.
Bir başka sorun da toplarncı (totalitaire) ve baskıcı (Autoritaire) yönetimlerde, yönetenlerin yargıyı da güdümleme hevesleri ve istekleridir. Bu tür
yönetimlerde yönetilenlerin yönetenlerle çatışmaları sorun yaratır. Yönetenlerin toplumu denetim ve baskı altında tutma eğilimi ve alışkanlığı yargıyı ~a
güdümleme isteğine yol açar. Bunun en iyi yöntemi ise 11 savunmayı güdümleme11dir.
Güdümlü yargı-ister istemez- güdümlü savunmayı gerektirir. Çünkü savunma yargının dinamik öğesidir. Savunmanın işlevini t'm yaptığı ortamda
yargının güdümlenm esi zordur. Çok sorun çıkarır. En azından haksızlık yankılanır.

Bütün bu tehlikeler 11 savunmanın bağımsızlığınnın gerekçeleridir. Güdümlü savunmaya giden yol "bağımlı savunmandan geçer. Onun içindir ki, bağım
sızlık fantezi bir heves değildir. Mesleğin gereğidir.
Yine aynı nedenle, bağımsızlığın sağlanması gereği, mesleği 11 serbest
meslek11 olmaya doğru götürür. 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 1. maddesinde yer alan ilke, mesleğimizin bu temel niteliğini kapsamaktadır.
Aynı

ma«dede yer alan ikinci ilke, mesleğimizin öbür temel niteliğidir:
Bu iki nitelik müslek örgütlenmesinin «e temel gerekçesidir. bir kamu hizmetini, bağırr:sızlığını z•.:delemeJ.en örgütlemenin tek yolu vardır: Bağımsız ıneslek örgütü.
içinde örgütler:ok;..
~:?
"Avukatlık kamu hizmetidir 11 •

Bağımsızlık, bağsızlık,

keyfflik, kqrı:şıklık gibi düzensizlik belirten kavramlarla karıştırılmamalıdır. Bunu 5nlemek için meslek ahlakını, meslek
disiplinine bağlamak zorunludur.

Baroların
gelişimi

tarihsel
ve evrimidir.

gelişimi

m eslek

ahlakının

ve me .. _ek disiplininin 1e

Mesleğe saygınlık kazandıran, meslek onurunu koruyan bu meslek örgütlenmesi ve bilinçlenmesidir. Barosuz avukatlıkla kamu hizmeti niteliği
ni bağdaştırmak olanaksıZdır. Lu nedenle herr, kamu hizmeti niteliğini, hem
rle bağımsız savunma işlevini ancak meslek örgütlerimiz içinde düşünebilir
ve sağlayabiliriz.

Türkiye Barolar Birliğinin kuruluşundanberi benimsediği ve uğrunda
temel iki ilke var,;lır: Baroların bağımsızlığı ve Hukukun
Üstünlüj%ü. Bunlar birbirine bağlanır. "Baroların bağ:ı..msızlığı" yönetimae
keyfilik özlemi değildir. Mesleğe, meslek çalışmasına gerekli güvenceyi
kaza::ıdırma amacını gütmektedir. Yargının ve savunmamn bağımsız olmadığı
bir toplumda Hukuk Devletinden, Hukukun Üstünlüj%ünden sözedilemiyecektir.
Hukuk DevJetinde, Hukukun Üstünlüğünden vazgeçHemediği gibi yargının ve
savunmanın bağımsızlığından da vazgeçilemez.
savaşım verdiği

Bu amaca yaklaştırıcı en iyi düzenleme 1961
sinde yer alan genel kuraldır:

Anayasasımn

122.

ma~de

"Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kanunla meydana getirilir ve organları kendileri tarafından ve kendi üyeleri arasından seçilir.
"İdare seçilmiş organları, bir yargı mercii kararına dayanmaksızın ge-

çici veya sürekli olarak görevinden

uzaklaştıramaz.

"Meslek kurlJluşlarının tüzükleri, Yönetim ve işleyişleri derr::okratik esaslara aykırı olamaz".

Meslek ör@tleri ile meslek

ahlakı

ve meslek disiplini:

Baroların

meslek ahlaki ve meslek disiplinini sağlamada yararları bilinTemel niteliği. bağımsızlık olan bir meslek için ise meslek kuruluşlarına bağlılık, ahlflkı ve disiplini sağlamanın tek elverişli yoluJur. Meslek disiplinini ve ahlakını sağlama görevi, dışardal'l bir otoriteye bırakılırsa,
bu otoritenin 11 güdümleme 11 oğ:iıl:i,n. ve hevesine kapı açık kalmış olur.
mektedir.

Bir meslek örgütünün gözetimi ve denetimi olmazsa da meslek ahlakı
ancak tek tek bireylerin kişisel ahlak anlayışıyla çevrili olacaktır. Kişi ahlaklı ise me~1el.?: ~gı_.J.\F'->c;ı -ı~-._ ~.lc1'lk:ı. uy~.:P:. ·~·1 .::ı.r·:--k . . --~.
-u~ clcC:EP':')
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Böylesi bir meslek ahlakının olı1şumu ve korunrr. . as :.se ancak meslek örgütlenmesi içinde olur. Bu örgütlenmenin, üyeliği isteğe bağlı dernekler niteliğinde olması yeterli değildir. Baro bu nedenle dernekten çok başka ve daha
ileri bir anlayışı belirleyen bir kuruluştur. Baroların yazılması zorunlu meslek kuruluşları olnıasımn anlamı ve gereği budur.
Bu zorunluk, meslek disiplininin

gereğidir.

Meslekte düzenin ve

eşitli·

ğin gereğidir.

Mesleğirt 1 hem bağımsız hem serbest

gütsel

11

clarak yürütülmesi için zorunluör-

bağımsızlığın anlamı buradadır.

Türkiyedeki meslek örgütlenmesi ve

gelişimi:

Ülkemizde savunma mesleğinin örgi1tlenmeye başlamasının ilkin 1876
tarihine rastlandığı söylenebilir. Daha önce savunma ve vekillik düzenli ve
örgütlü bir meslek durumunda qeğildi.
İslam Hukuku'nda vekalet genel hü.küm1ere göre yürütülmeKte idi. Davaya vekalet de aynı kurallara göre işliyordu. Tıpkı almaya; satmaya vekalet,
kiralamaya vekalet, hatta nikaha vekalet giU. Bu, avukatlıktan çok başka
bir anlayıştır. Davaya vekalet etmenin bi;:- ·;1P.;raış, bağımsız bir iş olduğu bile düşünülmemişti önceleri.

Onsekizinci yüzyıla değin dava vekilliğinden çok 11 arzuhalci"liğe rastlı
yoruz. Bunlar çağdaş avukatlığın iki temel işlevinden L .·i olan "yazı ~le
savunma 11 yı yapıyordu. Onsekizinci yüzyı·'.da ise kadı önünde yanların vekilliği görevi yapan "muhzır "lar ve vekilh~::· vardır. Hukuk öğrenimi olmayan bu kişiler uygulamadan geliyordu. h:ılkın gözünde de, mahkeme katın~ o ımayan 11 aya k k ava f ı ll , y::l d a 11 m ü zevır
. 11 gı'b'ı sanı ar ı a nı•t.ed a d a saygı nl ıgı
lenen bu kişileri mesleğimizin öncüleri sayamayız.
Mecelle "vekaJ.et 11 i düzenleyen hüküır~ler arasında 11 davada vekaletııe de
yer vermiştir. Ancak bu da yalnızca özel hukuka özgü bir duzenlemedir.
Giderek "dava vekilliğiıınin bir uğraş olduğt• anlayışı yerleşmişt1r~ Adalet Bakanlığı (Adliye Nezareti)nda bir Kurulca {Encümen) yapılan s·~navda
başarı göstere~lere "dava vekaleti ruhsı:~namesi 11 verilmesi öngöri.1lmüş
tür.
1292 (1876) tarHıli Ni!7._anwaıııcvc g0rP "::'1ehnldmi :Niz;:nrıivP<k T1ava Vekilliğ·i 1apmax ~::,,.ı::~·..;ü:;,_,;:.ı.·· .r~:.,:,J."''· ~Ja~... ,ilL. tl ,,_.~ ..u. y. J..,'- .a:.·vı"J.,:•lru.:. lTınsatna
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1

disiplinine uygunç;:ılışmr-m~.n >tö~:e~L1ıi,j :ı_
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Yalnızca İstanbul'daki çalışmayla ilgiliydi.

Bu durumda dernekten çıkarıla
nın i şini sürdürrr; esine bir engel yoktu. 187 6 'da (1292) yayımlanan ~'Dava Vekilleri Cemiyeti Nizamnamesi 11 nde öngörülen kuruluşu da, bu anlamda baro
sayrr;a1t·-tioğru .değildir.

Meslek düzeninin ve kurallarının oluşumunu ve yürütümünü içeren çağ
daş anlamda nbaro 11 Cumhuriyet dön€mindc -kurulmuştur. Bununla. ilgili ilk
yasal düzenleme ise 1924 tarihli 460 sayılı ııMuhamat Kanunuttdur~ Bu yasanın geliştirdiği düzenin başlıca önemli ilkeleri şunlardır:
- Meslek çalışması yapabilmek için ea'roya kabul olunmak ve yazılı olarak bulunmak zoru..nhrlur. Meslekten çıkarma kararıni barolar vermektedir •
- On'dan çok

avukatın bulunduğu

yerde baro kurulmas" zorunludur 1

- Barolar resmi müessesatian__ .sayılmaktadır,
- Staj (mülazemet) kurumu kabul olunmuş ve yasayla düzenlenmiştir,
-

Baroların

oluşturulmuştur.

kendilerini yönetmesi iÇin gerekli "rganları öngörülmüş ve
Organların seçimi baro liyeleri arasından ve kendilerince

yapılmaktadır.

- Resmi kılıktan başlıyarak vek§.let ücretine
lernelere de yasada yer verilmi ştir.

değin

meslekle. ilgili düzen

Bu ileri anlayışa karsın "Muhamat Kanunu" onyedi maddeden olu::;ıan dar
bir metindir. E u düzenlem e için de Adalet Bakanlığının yetkileri
ise epeyce geniş tutulrrustur. Avukatlığın serbest rr eslek niteliği açıkça belirtilmemiş ve idari vesayet anlayışı en geniş anlamda yer almıştır. Yine
de belirttiğimiz nedenlerden ötürü Muhamat :Kanunu, savunma ve vek~let
mesleğinin evrimi bakımından çağdaşlasma yolunda atıhııış önemli bir adım
kapsamlı

dır.

1938 yılında çıkarılan 3499 sayılı Avukatlık Kanunu hiç kuşkusuz savunma mesleğinin yü-celrnesinde, ttsavunmattnırı olgunlaşmasında bir başka aşa
madır. Muhamat Kanununun dar kapsamlı metni içinde düzenlenememiş pirçok meslek kuralını geliştiren, avukatlığı çağdaş nitelikli bir görünüme kavuşturan bu yasa, rneslek için ve meslektaşlar için önemli bir köşe taşı olarak değer taşıyacaktır. Yasanın getirdiği önemli düzenlemeler şunlardır:
- Avukatlık

11

kamu hizmeti mahiyetinde 11 bir meslektir;

- Laroya kabulle mesleğe kıbulün birleştirilmesinden ba.şlıyarak meslek
düzeni ile ilgili kurallar ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir; ·
- Disiplin işlemleri ve meslekten
biçim de düzenlemrü ştir.

çıkarma

He ihtili kurallar da

ayrıntılı

Baroların

:..

kendilerini yönetmesiyle ilgili kurallar

- Vekıllet ücreti ve adli
verilmi ştir;

yardımla

düzenlenmiştir;

ilgili düzenlernelerin

ayrıntılarına

yer

- Avukatlığın serbest meslek ve kamu hizmeti niteli!'.lerinin belirlenmesine özen gösterilmiştir;
gelişmenin yanı sıra

Bu

idari vesayitin sürdürülmesi, meslek

kuruluşla·

rının bağımsızlığımn düşünülmemesi yasanın eleştirilebilecek yanlarıdır.

U36

sayılı Avukatiık Yasası

ise savunmanın
meslek örgütlenmesinin bütünlenmesi
avukatların sosyal güvenliğinin sağlanması, meslek kurallarının geliştiril
mesi gibi konularda getirdiği yenilikler de dikkate alınırsa mesleğimizin evrimi bakırnındım en önemli aşamadır. Yasanın dikkat çeken önemli hükümle·
ri şunlardır:
1969

yılında yürürlüğe

giren 1136

sayılı Avukatlık Yasası

bağımsızlığı anlayışının olgunlaşması,

- Av-ukatlığın

11

serbest meslek ve kamu hizmetin niteliği belirginleşmiş 1

avukatın çalışmasında bağımsız olduğü kuralının altı çizilmiştir,

- Türkiy8 Barolar
lenrrii ştir,
rumu

Baroların

Birliği

'nin

kurulması

ile meP 1 ek örgütlenmesi bütün-

ve Türkiye Barolar Birliğinin tüzel kişiliğe sahip kamu kumeslek kuruluşları olduğu belirtilmi ştir.

niteliğinde ki

- Baroları kurma görevinden başhyarak daha önce Bakanlığa verilmiş
görevlerin hemen tümü meslek örgütü (Türkiye Barolar Birliği)ne bırakıl
mıştır.

zorunlu meslek kurallarını belirleme görevi meslek örgütüne verilmiştir. (Ülkenüzde uyulması zorunlu meslek kurallarını saptayan ilk
meslek avukatlık, ilk meslek örgütü Birliktir).
-

Uyulması

- Avukatların sosyal güvenliği (yalnız uzun vadeli dallar için de olsa)
önemli ölçüde sağlanmı,ştır. Avukatların gelecek kaygısından kurtarılması
ve meslek ahl~kı bakırründan bu nnemli bir aşamadır ~
- O:ntak hJ.r o

~,,:;_ı şc:ı:..•n ::.t~ _:!f4'~}.i d::l~:.c~ı'.cr:ıe

·yJ'>2rsiz de o:1.sa-

yasallaş

mıştır,

- Darolar;.n protokeldeki yeri
-

Baroların

bel·irlenmiştir,

yönetiminde gör•::·v

alanların işten

yargıya bırakılmıştır,,

--5··

el

~;ektirilmesi

yetkisi

tirilmesi için

katkıda

bulunrr asma olanak

sağlanın ı ştır.

Bu yasada da baroların ve Birliğin ba~ımsızlığı tam değildir. Meslek
örgütlerinin bir takım kararlarının Adalet Bakanlığının onayına ba~lı tutulması ba~ımsızlığı zedeliyen bir durumdur. Özellikle mesleğe ve staja kabul,
disiplinle ilgili kararlar, ücret tarifelerinin onayı (1136 sayılı Yasanın 8, 20,
71, 74, 142, 157, 168, 182 ve geçici 13. maddeleri) gibi yetk:i~erin kısıtlanma
sı sakıncalıdır.

Türkiye Barolar

Birli~i 'nin kuruluşundanberi savaşımını yaptığı bağım

sızlığın sağlanması umarız geleceğe
yönelik bir umut olarak kalacaktır.
Gerekli gelişmelerin ve denetimde uygun ölçülerin bulunması yolundaki ça ..
balar sürerken bu aşamada 2709 sayılı Anayasa ile öngörülen düzenleme bir
olgu olarak önümüze çıkmıştır.

2709

sayılı Anayasanın

135. maddesi:

Kasım-1982 günü halk oylamasına sunulan Anayasa 'nın 135. maddesi ile
getirilen ilkeler, sa,vunma mesleğinin ve meslek örgütlenmesinin özellilde
Cumhuriyet döneminde kazanılan altmış yıllık evrimini ve oluşmasını geri;
ye döndürmüş gözükmektedir. Anılan hüküm şöyledir:

''Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihti:~açlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak
gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere m eslek disiplini ve
ahlakını korumak rraksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri
tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli
oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.
Kamu kurum ve kuruluŞları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve
sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti
aranmaz.
11

"Meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteremezler;
siyasetle uğraşamazlar, siyasi partiler, sendikalar ve dernekler le ortak
hareket edemezler~
"Siyasi partilı=r ,· sendikalar ve sendika üst kuruluşları; meslek kuruluş
ve üst kuruluşları or;:;anlan.mn seçimlerimk ::day gösteremezler ve
belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamazlar ve propoganda
ll
yapamaz ıar •

larının

Kamu kurumu niteliğindekimeslek kuruluşları, l:<anunda gösterildiği
şekilde Devletin idari ve mali denetimine tabidir.
11

"Amaçları dışında faaliy'ct i:ZCıs·~~rdl v~: siyar~t;::t:ı..:.: u('rc; scın meslek kuruluşlarının

sorumlu

orga':ı.lc,rının gör~vı:~:~, i~arıurmn L,:Jirtı:~?';i

-G--

rnerciin istemi

üzerine mahkeme

kararı. ile

son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.

"Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplurr.un huzurunun korunması ve Devletin Anayasada
belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde en büyük m1ilki amiri bu organları
geçici olarak görevden uzaklaştırabilir.
"Görevinden uzaklaştırma kararı, üç gün içinde mahkemeye bildirilir.
Mahker:r...e görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığına;. en geç
on gün içinde karar verir. 11
Anılan

düzenlemenin ilgili yasalara yansıtılma
bdlinmektedir. Lu çalışma henüz bitirilrnemi~tir. Ancak Anayasa 'nın 177/ e maddesi gereği yasal değişikliğe
gerek kalmaksızın yürüyen Anayasal düzenlernede belirgin şu noktalar var.sı

için bir

genel hükümle

yapılan

çalışmanın sürdürüldüğü

dır:
-·~,

a) Bir kısım kuruluşlarda çalışan avukatların barolara yazılma zorunluğu kaldırılmaktadır. Yürürlükteki Yasanın 66, 35 ve 12. maddelerindeki
kurallarla oluşan sistemi bozan bu hükümle meslek içindeki eşitlik kalkmaktadır. Meslek disiplini ve düzeninde büyük bir boşluk açılmaktadır.
b) Meslek kuruluşlarımn yönetsel ve akçalı denetiminin içten alınarak
dış denetime bağlanması baroların bagımsızlığı ile birlil~e meslek bağım
sızlığını da zedeliye bilecektir.
c) Rudenetimin ve gözetimin seçilmiş organıara işten el çektirmeye
kadar vardırılması, meslek kuruluşlarının bağımsızlığını zedelediği gibi
demokratik oluşumunu ve yönetimini de zedelemektedir. Du yollarla yönetimce savunma mesleğinin gereksindiği bağımsızlığa da el uzatılabileceği
kaygısı doğ~maktadır.
·
ç) Meslek kuruluşlarımn bir çıkar topluluğunun örgütüne dönüşmesi
gibi bir sakınca doğabilecektir.
d) Değişikliklerin savunma mesleğini ve meslek örgütlerinin geli şimi ni durduracağım ve evrimini geriye çevireceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Kaygımız

dır.

meslek gelişmesinin ça~daş aşamal:::.rın gerisinde kalması
Bunun hem rneslek, hem de toplurrı a.çısJ.ndc:ı.L sakıncai.arı vardır.

-7-

Sonuç:
Savunma

mesleğinin

ve meslek örgütlenmesinin ülkemizdeki evrimi soToplumsal yaşam sürekli değişme, gelişme ve evrimle
oluşur. Önemli olan meslek topluluğundaki bilinçlenmedir; mesleğe bağlı
lık ve ona sahip çıkma eğilimidir.
na

ermiş de.~ildir.

Mesleğimizin ve m eslek kuruluşlarımızın Cumhuriyetin 60 yıllık evriminde bir çağdaş anlayışa kavuştuğu ve belirli bir düzeye eriştiği görülmektedir.

Yazılı

hukuk sisteminde yasaların önemi bellidir. Ancak kurumlaşma
süre~inde bilinçlenme ve olgunlaşmanın da yasal kurallar kadar değerli
ve önemli olduğu gözden uzak tutulamaz. Bizim umudumuz bundadır.

Başkan

Avukat Atila Sav

A)

GİRİS:

__;__ _ _ - o L . - . .

Türkiye Barolar Birliği geçen çalışma döneminde de kuruluş amacı doğrultusunda ve Yasada belirtilen çalışma ilkelerine uygun olarak so;,:umluluk duygusuyla ve bilinçli bir tutumla onurlu biçimde çalışmalarını sürdür ...
müş; varlığı ile birlikte etkinliğini de korumaya çalışmıştır. Kamuoyunda
gerekli yansırnasını bulan bu çabaların değerlendirilmesini Yüce Kurutuiuz
yapacaktır.

Geçen dönerrün l;elirgin özelliği, bir önceki dönemde olduğu gibi
genel siyasal ve ekonomik ortamdaki gelişmelerdir. Du gelişmeler içinde
Anayasa hazırlığının son aşamasına ulaşması ve halk oylamasından geçmesi kuşkusuz önemli bir olgudur.
Türkiye Barolar birliği bütün bu oluşmalar için9e de çoğulcu ve
özgürlük.:;ü demokrasiye, bunun temel öğelerinden olan Hukuk Devleti'ne
ve Hukukun Üstünlüğü ilkesine inancının ve bağlılığının gereklerini yerine
getirme çabasında bulunmw;ıtur. Mesleğimizin temel işlevi olan 11 hak ara.. .. lü~ü
ma ozgur
g rı ve 11 savunma h a kkı 11 nın . kull anıının d a yurtt aşıarımıza :,...-....l'l·.•
cı olma görevinin hangi koşullar altında olursa olsun eksiksiz yaJlllatfı'n;ı esi
için gerekli olanakların sağlanması çabaları sü:r'dürülmüştür. Oıa~-aml~.ü
bir dönemde, savunma hakkımn işlerliğini zedeleyen uygulamalarla sık s'lr
karşılaşıldığı
bilinmektedir. Bundan Adaletin zarar gördüğü ise açıktır.
-·
-Gerek yönetsel önlemler 1 gerekse yargısal işlemler sr mmanın tam olarak yapılması olanaklarını kısmakta ve sınırlamaktadır. Bütün güçlüklere karşın Türk Avukatları büyUk özveriyle ve meslek sevgisiyle savunma
hakkının ve hak arama özgürlüğünUn kullanımında işlevlerini yapma çabalarını sürdürmüşlerdir. Herhalde bu dönemin koşulları altında da olsa savunma mesleği görevlilerinin ve onun meslek örgütünün görevlerini yapmaktan çekinen, ya da kaçınan bir tutum içinde olduğunu kimse ileri süremiye·
c~ktir. Ne, içine dönük bir ürkeklik ve uyuŞukluk; ne de gereksiz gösteriş
eğiliminden doğan bir atılganlık suçlamasında bulunulamayacaktır.
Bir

yıllık

dönem içinde temelde anlayış birliğiyle ve tam bir uyurola
ö.zetini Yüce Kurulun bilgisine ve onayı

gerçekleştirilen çalışmalarımızın

na sunuyoruz.

I.

b

GENEL

1-

0

L

Ü M

V::.GNtTL.i\H

Anayasa ve anayasal dii::enle

ilgiJj:_.çahşrr;c;.1:ır~-

Geçen dönemin huk11k yaşa.::.u b::ı.kLrnndan ,;;n önemli gelişmesi
yine Anayasa ile ilgili çal:işrrıaln.r olnıustur, 2 321 s3.:rılı Yasa 'nın Ülkemizin hukuk sistemine getirdl?i, olağ::.tnüFtü qöncmir
g~:,:rcklcriyle

bağıntılı anlayışın olağan

dönemin hukuk anlayışıyla Dagdaşmasının oeK.ıene
geçen yılki çalışma raporumuzda da değ~ niştik. Bu nedenle bir
Anayasa yapılması ve halkoyuna sunularak yürürlüğe konması olağan hükuk
devletine dönüş yolunda önemli bir aşama olacaktı. Löyle bir gelişmede
Hukuk Devletine ve Hukukun Üstünlüğü ilkesi'ne bağlı Türkiye barolar B~r ...
liğinin işlevini ve görevini en iyi biçimde ve içtenlikle yapması zorunlu idi.
miyeceğine

1

Cumhuriyetimizin sağlam temellere oturması amaç ve ülkÜd~. Bu
temelin hukuk çerçevesini oluşturacak Anayasa 'nın çağ .ı~. ş geliş
melerin bugün ulaştığı aşamadan geride kalmaması da Birliğimiz için bir
ülküdür. J:?u nedenle Yönetim Kurulumuz Anayasa ile ilgili hazırlıklar konu ...
sunda başındanberi b,l duyarlık ve görev duygu~u ile çalışmalarım sürdünsağlam

müştür.

Danışma

Meclisi Anayasa Komisyonunun hazırlık çalışmaları sırasında
'Komisyon Başkanlığınaa istenen Birlik görüşü geçen yılki çalışma raporunda
·bilgiye sunulmuştu. Du dönemde, Anayasa Komisyonunca hazırlanan tasarı
ile ilgili Yönetim Kurulunun çalışmalarına ve Danışma Meclisi 'nden çıkan
tasarımn Milli Güvenlik Konseyine sunulması aşamasında yapılan çalışma. lara yer verilmektedir.
Bilindiği

üzere Tasarının temel hak ve .özgürlükler, yargı bağımsız
lığı ve yargıç güvencesi ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
konularındaki düzenlemeleri Birliğimiz açısından özellikle üzerinde durulan konular olmuştur.
Bu çalışmalarımızın daha geniş bir katkı ile yapılması için Birlik Genel Kurulu 2-3 Ekim 1982 günleri Olağanüstü toplantı:ı . çağırılınıştır. Olağanüstü Genel Kurul kamuoyunun ilgisini çekrrıiş; özellikle hukuk çevrelerinde ve aydınlar düzeyinde ilginin odak noktası olmuştur. Genel Kurulca
hazırlanan raporun, çağdaş Hukuk Devleti anlayışı doğrultusunda Türkiye
Larolar Birliği 'nin görevini
gücünün ve ortamın elverdiği son nöktaya
kadar yaptığını b~lirleyen bir tarihsel belge olduğunda kuşkumuz bulunmamaktadır. Herhalde gel ecek kuşaklar da, Türkiye Barolar Birliği 'nin, bu
dönemde çoğulcu ve özgürlükçü demokrasinin korunması yolunda görevini
ve işlevini yapan Kurumlardan biri olçluğunu kabul ve teslim edeceklerdir.

A-

Birlik Yönetim Kurulunun Anayasa
.... ü
..!.

Tasarısı hakkındaki

gor~§

Tasarı

17 Temmuz 1982 günü Danışma Meclisi Başkanlığına sunalan
ile ilgili Yönetim Kurulu g. - örüşü
ilgililere
sunul- 6 Ağustos 1982 günü
..
.

muştur:

Danışma Meclisi AnayasH Komisyonunca hazırlanarak 17. "l. 1982
günü Danışma Meclisi Laşkanlığına sunulan ve kamuoyunun da bilgisine iletilen T. C. Anayasası Tasarısını inceleyerek düşünce ve önerilerimizi bilgilerinize sunmayı bir demokrasi ve yurtseverlik r,-örevi · sayıyoruz.

I-

GENEL OLARAK ANA YASA HAKKINDA GÖRÜS VE DEGERLEN-

DIRMELER:
Anayasa hakkında Lirlik adına düşünce ve önernerimizi sundu~
muzda da belirtildiği üzere Türkiye, sürekli bir Anayasa arayışı içindedir.
Sunulan raporda anayasa yapma ve anaya.salardan şikayetçi olma alışkanlı
ğımızın övünülecek bir yam olmadığına cteğine:rek, anayasaların ülkemizin
soruruarım çözememesinin sorumluluğunun metinlerde olmadığı anlatılmış
tı. Bu açıklama doğrultusunda yeni Anayasa 'nın şu temel ilkelerin ışığında
kural düzenlemeleri olması yolundalrJ. dilek ve önerilerimiz şöylece özeUenmişti:

A- Yeni Anayasa bir geriye

dönüşü(:reaksiyonu)

simgelememeli-

dir.
D- Geçiş döneminde çıkarılan bazı yasalarla' oluşturulan kurumlara ve kurallara Anayasal nitelik kazandırılmamasına ve Anayasamızın sistemine aykırı düşebilecek bu türlü kuralların ve kurumların Anayasa'nın
gereklerine uygun biçimde düzeltilmesine özen gösterilmelidir •
.C- Türkiye'nin siyasal gelişme, demokratlaşma ve hukuk devletini gerçekleştirme çizgisinde izlediği yörünge bellidir: Tek kişi (Sultan Halife) sultasından kurtulmakr; siyasal iktidarı demokratik süreç içinde genel oy ilkesine dayalı partiler yarışmasından kaynaklanan ve değiş
tirilmesi olanaklı bir model olarak düşünüp gerçekleştirmek; Devleti önce
hukuk devl.eti, daha sonra bir "sosyal hukuk devletirı olc.. ak düşünmek ve
gerçekleştirmek; açık bir toplumda ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal
katılmanın tüm boyutlarının özgürlükçü bir ortamda gerçekleşmesini sağ
lamak.
Ç- Anayasa sistemimiz üç erk arasında bir dengeyi öngörmektedir. Yasama ve Yürütme erkleri ile Yargı arasında bir ayırım yapılmış
tır. Dir hakem görevi yaptırırcasına Yargıya öncelik ve üstünlük tanınmış
tır. Yargısal denetimin Yasama ve Yürütme'nin çoğunluk tahakkümüne yol
açmaması için böyle bir güvenceyi sağlaması öngörülmüştür.
Yeni

Anayasa'mızda

da, bu

si~tem korunmalıdır.

D- Anayasal düzen Anayasa metninin ötesinde çeşitli öğeleri içermektedir. Du nedenle salt siyasal ve hukuksal sorunları çözümü ile topluma uyum, adalet ve barış sağlanaı;na7.. Ekonomik v0 S0fl"'Tf>J YPso.rn~n Hişki
lerini adalete ve gemı:? ha:;.ı:\ kü.ı.ele:ı:min gE>relu>inmeler}_ne uygun l!DiçJ.ı;:ıtııdı~·~
düzenieyecek '"yapısa2 ,·c;_·,:nla:c :::, i•:::ı d0.·~, ."'~~;.LL<.-o..ü·, .~D"J .. ç:o..:.;cmler ~ yalnız
Anayasa'da değil, yasala:rdEı. da :)c:ni:nc·:::ni.i) ::;~T9;:"\ ... ıy>" ,.:~ar::nadıkça, (üre1imin artırılması yanında, heı~kese J.l1S2P onu:;. clH:.:!. ye ('C'C}E' 7aşam koşullarını sağlayan bir paylaştırn:a s::.sı;errıi ger:çe.K\eçtirü.:::necUkçe) ;re sosyal
yaşamda toplu ileriye do,ğru çekici- sn a::ındar. çağ"!aş değerler doğrultu
sunda gelişmesini zorlaştıran sosycü ,cmge:~~F:'l'{. t?,ide:.·ici·· kurum ve lrurallar1n

işlerli~i sa~lanmadıkça,

hiçbir Anayasa, toplumu huzı·-a kavuşturamaz; ve
-sürekli olarak- bunalımları önleyemez. Du nedenle, ekonomik bunalımlar
ve onların kaçınılmaz sonucu olarak kendisini gösteren terör ve anarşiyi,
sadece hukuksal önlemler (yani anayasal hüh'iirnler) sayesinde giderme olasılı~ını benimsemek, büyük bir yanılgı olur. Anayasalara yapay olarak taşıyarnayacakları kadar büyük bir etki ve sorumluluk payı tanımak, bundan
sonra da Anayasaların toplumdaki her aksamada değiştirilmesi gibi yanlış
bir uygulamaya yol açar.
Dundan ötürüdür ki, ilan ettiği ekonomik ve sosyal hedefler ve ilkeler, yasalarla benimsenmemiş, ekonomik ve sosyal kurumları yeterince
gerçekleştirUmemi ş (yaşama aktarılmamış) olan 1961 Anayasasımn, siyasal ve hukuksal kurum ve çözümlerinin işlerliği de, büyük ölçüde ortadan
kalkmıştır. O kadar ki, 1961 Anayasa 'sının tümüyle ve dengeli olarak uygulandığını söyleyebilmek olanaksızdır.. Lundan sonraki anayasal düzen
bakımından da aynı kural geçerlidir. Anayasa'nın ekqnomik, sosyal ve k:W.türel amaç ve ilkelerini yaşama aktarmayan yasalar, onun kurarnlarını ve
kurallarını 1 kağıt üstünde bıraktlğı ölçüde, yeni anayasal düzenin dengeside bozulacak, siyasal, hukuksal çökUm ve kurumlar da, temelsiz (boşluk
ta kalan) de~erler Jlüzeyine düşecektir.
E- Türkiye Darolar Dirliğinin kuruluşundanberi izleyicisi oldu~u
ve toplumumuz içinde yaygınlaşmasına katkıda bulunduğu "Hukukun Üstünlüğün ilkesi açısından da düşüncelerimizi açıklamak zorunlulu~nu duymuş
tuk. Ülkemizde "Hukukun Ü stünlüğü 11 ilkesi son on yılda kendisine özgü bir
anlam kazanmış; son olarak da Danışma Meclisi 11 yemin11 inde yer almıştır.
Hazırlanacak Anayasa 'da da gerekli yeri alması zorunl hale gelmiştir.
Hukukun üstünlüğü kavramı doktrin yanı ne olursa olsun, "H u kuk u n • (sade c e yasaların de~il) uyg u 1 a n m a s ı" dönemine rastlar. Du
toplurnda 11 Hukukun (sadece yasaların değil), uygulanmasının başlıca ve manen sorumlusu" hukukçulardır.
E ğer yasalardan öteye hukukun ne
yoksa, hukukçunun görevi anlamsızlaşır.

dediğini

ortaya koymak

olana~ı

İtici fikir gücündeki bu kavramın demokratik ülkelerde kazandığı
hız

küçümsenemiyecek dereceye ulaşmıştır. Ülkemizde de dikkati üstüne
çeken, öğretide ve resmi demeçlerde bazen bir güven kaynağı anlamında
kullanılan bu deyimin büyük bir gelişmenin müjdecisi olduğu hissedilmektedir.
"H ukuka La g 1 ı Cı e'. le·~ ı: terimi sal~ yc..salara bağlı devlet anla-mında alınu~sa ona 11 hukuk Dev:;_,~ti" d2:::nek gi.i~-c~ir _. Gerçek Hukuk Devleti
"Hukukun Üstünlüğüi'nü. kabul eden devletti·~., Löy1e :.:ı.rılaşılınca hukukun
üstünlüğüne bağlılık

bilir.

•levletin meşruluğunu sapta:rnakta bir ölçü de
Löylece Devlet kendini ııhukukırla bağlı saymıştır.
İçinde buluncuğnmuz çağ

gösterdi.

Hukukun

yas;:ıdan

11 yasallıkı:

da üstün

sayıla

ilkesinin yeterli olmayacağım
kabul etmek gerekir.

oJ..-:'1'1ğunu

yasa "yasa devle_ti"nden değil, "hukuk devleti"nden SÖ" etmektedir. O halde hukukun üstünlüğü anayascil bir kavramdır. Du nun Anayasamızda açıkça
yer alması sayısız yararlar sağlayacaktır.
F- İnsan haklarının iç hukuk açısından geçerliliği (Anayasa md. 2)
1961 Anayasası , 2. maddesinde ııTürkiye Cumhuriyeti 'nin insan
haklarına dayanan bir hukuk devleti" olduğunu belirtmiştir. Böylece insan
haklarının,

Cumhuriyetin değiştirilemez temel bir niteliği olduğu açıkça
Anayasa Mahkememiz bu hükme dayanaraj, insan haklarının aynı zamanda bir iç hukuk kuralı, hatta bir Anayasa kuralı olduğunu
hükme. bağla!Ilıştır. Bir insan hakları kuralı olan 11 masumluk kartnesi"ne ayk
olan CMUK. nun Ek-3. maddesini bu gerekçe ile iptal etmiştir.
belli

edilmiştir.

Yeni Anayasa'da da en azından aynı hüküm yer almalıdır. Hatt§.
her türlü ters yorum tehlikesini ortadan kaldırmak ve ilk derece mahkemelerinin de uygulamada dikkatlerini sağlamak amacı ile insan haklarının bir
Anayasa kuralı olduğunun açıkça hülr.me bağlanması zorunludur.
Bundan ayrı olarak, 1961 Anayasa'sının 2. maddesinde belirtilen
Cumhuriyetin temel ilkeleri korunroalıdır. Iili nitelikler, bilindiği üzere, insan haklarına dayalı olmak, ulusal olmak, demokratik olmak, laik olmak,
sosyal olmak ve hukuka bağlı olmaktır.
Gerçekten bütün bu ilkeler ve nitelikler Atatürk devrim ve ilkelerinin amacıdır~ Bu bakımdan yalnızl961 Anayasa'sında değil, 1924 Anayasa'sın·
da da değişik anlatıinlarla da olsa 1 yer almıştır. 1:924 1.nayasa·•sında (1937
değişikliği ile) yer verilen "Cumhuriyetçilik, Ulusçuluk, Laiklik 1 Halkçılık,
Devletçilik, Devrimcilik" ilkeleri (umdeleri) aslında 1961 anayasamızda belirt
len temel ilke ve niteliklerden farklı değildirler. Devletimizin çağdaş de ..
mokratik niteliğini belirleyen bu ilkelerin yeniAnayasamızda da yer alması
zorunludur.

Bu dilek-önerilerin "Tasarı" metninde ne yolda gerçekleştirildiğine
belirlernelerinüzde is e şu görüşler' e ulaşımaktadır:

ilişkin

A... Yeni Anayasa· geniş ölçüde bir tepkiyi (reaksiyonu) simgelemekı eciir. Gerek temel hak ve ödevlerle ilgili sınırlama ve düzenlemelerde
öngörülen ayrJk b;lkU:r:r:~.'?~~ (:c."'i..:.n~_:'::.r-.:-:) ~e.-ı:>:V(!i__;,:;rr :..~s::- c'8'11oJc:~aEk
kurumların, özellikle de yars;ı dene'ün yollar:.nın, yargı organıarinın
oluşturulmasında i}i:c: 1:epKÜ:>::J. ::i~cJ: K v-o: tc·2:c'':.)''<:: ciönüş 2ğüin"i belirgindir.
L- Geçiş dönenünde çıka"'Jı_;,>,n b~:ı.;;·;_ yaGa1a:-:-1a c~.uşturulan kurumlar
ve kurallara Anayasal nit e:.~~ kc..za.ndlx:'.rcıçtır. :Caşc'.ı 11 Hakimler ve
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ile bazı yargı organlarının üyelerinin seçiminde yürütmenin
yetkiler kaygıyla gözlemlenmektedir.

C- Siyasal ikdida.rın "demokratik süreç içinde genel oy ilkesine dayalı
partiler yarışmasından kaynaklanan ve değiştirilmesi olanaklı" bir model
olarak düşünüldü~~ anlaşılmaktadır. Devletin önce "Hukuk Devleti" niteliğine de~inilmiş ancak açık bir toplum içinde ekonomikJ sosyal, kültürel ve
siyasal katılmanın özgürlükçü bir ortamda geniş bir biçimde gelişmesinden
kaçınılmıştır. Özellikle "Dernek Kurma Özgürlüğü", "Sendikal Özgürlükler", "Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları rı ile ilgilihükümlerdeki
aşırı sınırlamalar ve kısıtlamalar ile başta Ünive"rsit eler olmak üzere idari
özerldiği kaldırılan kurumlar geniş bir katılmayı engelleyici niteliktedir.
Demokrasinin geniş bir özgürlük ortamında ço~lcu kurumlar ve
dengeler rejimi olma özelliğinin bu tasarıda yer aldığı artık söylenemez.

ç..

Anayasa sistemimizin üç erk arasındaki dengeyi yargı erki yararı
na bozuldu~nu belirtmiştik. Yeni ta sarıda bu durum korunmadığı gibi bütünüyle tersine çevrilmiştir. Güçlendirilmiş bir yürütme ve yasamaya
karşı yargının denetim. olanakları epeyce daraltılmıştır. Hukuk devleti açı
sından çok sakıncalı olan bu denge bozulması sonucur:&!l yargıya yeterince
güven göstermeyen; yürütmeye aşırı otorite sağlayan bu düzenlemeden
otoriter bir rejime geçmek isteyen siyasal kadrolar kolayca yararlanabi.).e ...
cektir.
1961

Anayasası 'nın öngördüğü

nıldığı varsayımından
şı

yeterli güvenceler

yola

özgürlükler düzı.::ninin kötüye kulla ...
otoritenin kötüye kullanımına karhiç değilse bunu savsamış gözükmektedir.

çıkan Tasarı,

aramamış,

D- Tasarıda siyasal, hukuksal sorunların çözümü için hukuk düzenlemelerine ağırlık verilmiş; sosyal ve ekonomik yaşamın ilişkilerini geniş
halk yığınlarının gereksinmelerine uygun biçimde düzenieyecek çözümler
aranmamıştır. Bunun yerine sosyal ve ekonomik hakların kullanımında
buldıksal ve siyasal kısıtlamaların artırılması yoluna gidildiği gözlemlenmek·
tedir. Özellikle sendikal hakların kullanılmasına getirilen kısmalar v.e
geniş sınırlamalar sorunlara yeterince doğru tanılar kanmadığı izlenimini
yaratmaktadır.

E- Hukukun üstünlüğü ilkesine TDMM üyelerinin andını düzenleyen
93. maddede de yer verilmiştir. Tasarıda böylece yer alan Hukukun Üstünlüğü ilkesinin yasallık ilkesinden ayrı ve üstün yönü gözden kaçırılma
mış gözükmektedir. Ancak bu durumda bir anmadan öteye geçilmemeH:edir. hkenin Tasarının "Daşlangıç" ve genel esaslar bölümünde de yemlması uygun olacaktır. Löylece uygulamada yol gösterici ve aydınlatıcı
bir işlev sağlanabilecektir.
F- Anayasa Tasarısı ile ilgili görüş ve önerilerimiz arasında yer
alan 1961 Anayasası'nın 2. maddesinin Tasarıda da korunmuş olması yerindedir.

ı

;

1937'de Yapılan de~işikllkle eklenen 11Cumh~riyetçilik, Ulus-çuluk.- Laiklik,
Halkçılık, Devletçilik ve nevrimcilik 11 ilkelerine 'de tasarıda yer verilmesi Devletimizin temeldeki çağdaş demokratik niteliği yanında .A.tatürkçülüğün somut ilkeleri de belirlenmiş olacakken bu açıklamadan kaçırulmış olması bir eksikliktir.
G- Genel balnşla yapılan bu gözlemlerin yanı sıra Tasarının düzenlenmeglnde ve yazılışında göze çarpan ve Anayasa yapma tekniğine uygun sayıl
mayacak şu özellikler de dikkati çekmektedir.
a} Anayasalar, temel çizgileriyle genel kuralları saptamakla yatinrnelidir. Oysa Tasarıda çok ayrıntılı düzenlemelere girişilmiştir. Daış
ta "temel haklar ve ödevlerrıolmak üzere_kural düzenlernelerin ardından
gelen ayrık hükümler (istisnalar) ile anayasal kurumların oluşturulmasında
aşırı ayrıntılara girilmektedir. Yasalarla, hatta daha alt kural düzenlemeleri (tüzük, yönetmelik vb. ) ile yapılması gereken bu ayrıntıların anayasa
hükbıü olması gelecekte birçok sakıncalara yol açacaktır. Toplumun hızlı
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerine uygun yeni düzenleme gerekleri
karşısında aranacak esneklik yerine bu ayrıntılı hükümler salnncalı bir ·
"Kazuistik Yöntemıı artığı olarak önümüze çıkacaktır.
dili yeterli özenden ve tutarlılıktan yoksundur.
sözqükler ve terimler bakırnından karma bir tutum benimsenmiştir. Genellikle Türkçe sözcüklereöncelik verilirken Türkçede
yerleşmiş karşılıkları bulunan birçok yalmncı sözcük ve terim de Tasarıda
yer almaktadır.
b)

Tasarının

Kullanılan

D ağımsızlık ( 4, 9, 17) istikla:l (70); sebep (25), neden (25); fiil
(85), eylem (75, 153); teminat (172)- güvence (158); teşvik etmek (168),
-özendirmek (160); kanaat (25, 171) - kanı (186); kararlılık {51) -istikrar
(74); yüklenme (94)-taahhüt (124); bilim (27)-ilim )70); teklif (1) -öneri
(144); yönetim (170)-idare (153); yerinden yönetim (155) -mahalli idare
Al55); önlem (52, 65)- tedbir (28); zorunlu (16)-mecburi (186); atama
(173) - tayin (141); işlem (1531 -muamele (l.J); müdafaa (16). savunma (133,
138) gibi eşanlamlı sözcüklerin ikisine birlikte yer verilmektedir.
..
. uyuşmaz lıkl arı ll çozme
••
k 11 t'ır; ll çoz
.. ü m 1erne k 11
c ) Y argının gorevı,
değil (md. 191). Çözümleme "tahlil etrnefl anlamına gelen bir söz~ktür.
Do~ru kullanılmamıştır. runu n gibi yanlıs kullanımlar cı. vo yazım yanlış
larına da rastlı=ı.nrraktadır. Bu tür örnekler çoğaltılabilir de .. ·Ancak,
amaç bellidir. Tasarının diU, Hukuk Dilinin gelecekteki gelişme doğ-
rultusunu da belirleyecektir. Dil Devrimi ise Türkçenin kendi öz kaynaklarından ek ve kökleriyle türetilmiş sözcüklcrle zenginleştirilmesi;
böylece Türkçenin yabancı dillerin boyunduruftundan kurtarılmasıdır. Du
da Atatürk'ün buyruğudur. Öz ve içerikte Atatürkçülük ilkelerine bağlı
lığı öngören bir Anayasanın dilinin de aynı doğrultuda olm ası gerekir.
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ç) Anayasalarda genellikle kesin 1 açık ve kol<.y anlaşılır bir an~
dili ise yer yer çok karmaşık ve karı.
şı.ktır. Her yurttaşı.n okuyup, anlayabileceği bir metin yerine uzmanların
bile görüş aprılıklarına ve tartışmalara yol açabilecek bu anlatım biçimi

la tım

kullaıulınaktadır. Tasarının

tJakJ.ncahdır.

TI-

TASARI METNİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖZLEMLER, DEÖERLENDfRME ve GÖRÜSLER:

-·- ---

----·--··-

GENEL ESASLAR: Genel Esasları kapsayan Dirinci Kısım 1da yer
alan on madde yerindedir. Bunların yazımındaki özensizlik giderilirse yeterli ve yerinde olacaktır.
·
TEMEL HAK ve ÖDEVLER:
1- Tasarıda Türkiye'nin de imzaladığı uluslararası belgeler olan
D. M. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hak1arı Sözleşmesi
ve Helsinki SonuçL elgesinde ve 1961 Anayasasında belirlenen Temel Haklar
ve ana özgürlüklere yer verilmiş g0zükülmektedir. Ancak hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması, kötüye kullanılrr.caması ve kullanımının durdurulması ile ilgili 12-13 ve 14. maddeler öylesine geniş kapsamlıdır ki, temel hak
ve ö~gürlüklerin özüne dakunulmadığı söylenemez. Temel hak ve özgürlüklerin ancak yasayla sınırlana bileceği ilkesi Tasarıyla terkedilmiş olmaktadır. (Üstelik bu sınırlama ve durdurma yetki1eriıün birçok durumlarda Hükümete de verilmiş olması son derece sakinealı olabilecek özgürlüksüzlük
durumlarına yol açabilecektir.)
Özgürlüklerin kötüye kullanımından böylesine kaygı duyularak bu
denli çok sınırlama ve kısıtlama öngörülen bir Anayasay'la "Çoğulcu özgürlükçü demokrasi 11 düzeni gerçekleştirilemez. Ayrık hükümlerin çok ...
luğU ve kapsamlarının genişliği uygulanıadaJ kural olan temel hak ve özgürlügiin alamnı giderek
daraltacak ve sonuçta yok edebilecek. Bunun
örnekleri kişi dokunulmazlığı (md. 16) zorla çalıştırmayasağı (md. 17) 1
kişi özgürlüğü (md. 18}, kişi güvenliği (md. 19), seyahat ve yerleşme özgürlüğü (md. 20). özel hay?,tın gizliliği (md. 21), konut dokunulmazlığı
(md. 22), haberleşme özgürlüğü (md. 23), düşünceyi açıklama ve yayma
özgürlüğü (md. 26), basın özgürlüğü (md •. 28}, dernek kurma özgürlüğü
(md. 33), toplanma özgürlüğü (md. 34), ile ilgili hükümlerde açıkça belli
olmaktadır.
Du maddelerde önce kural kısaca belirtilmekte:, ardından
ayrık kuraJa.r (istisnalar) dizilmektedir. Du istisnalar öyle çoktul1· VO'teylesine geniş bir alanı kapsamakiz.ciır kı; sonuçb kural olan temel hak v·.;
özgürlük :için alan k:ılı:::- am aktad:r d.ene~ıilır
o

Pu nedenle anılan temel hak ve özgürlüklerin kullanımını yok edecek denli t)ze dokunan, kuroJları daraltarı. ve geniş sınırlamalar getiren ayrık hükümlerin azaltılması ya da kaldırılm.asJ kamu düzeni, genel sağlık,
ulusal güvenlik, kamu _yararı, genel cı.hl3.k v,. b. temel ilkelere bağlanması.
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12. maddenin birinci ve 13. maddenin son fıkrasında yer alan kurallarla yetinilmesi ve 1961 Anayasa'sında bazı özgürlükler için öngörülen ayrık hükümlerin benzerlerinin konması yerinde olacaktlr,
Özellikle 11 kişi özgürlüğü 11 başlıklı A 1dan E'ye beş durumda belli
edilen ayrık hükümünden oluşan 18. madde anlaşılması güç. sakıncalı bir
düzenlemedir.
2- Çağdaş "sosyal devlet" niteliğinin belirmesinde 11 ekonomik ve
sosyal haklar" önemli yer tutmaktadır., Tasarıda ekonomik ve sosyal haklara geniş yer verilmiştir. Özellikle piyasaların denetimi (md. 60), tüketicinin korunması (md. 61} 1 çevrenin korunması (md. 64) 1 Sakatların ve yaşlı
ların korunması (md. 67, 68), Yabancı ülkelerde yaşayanların hakları {md.
69). Gençliğin korunması ve sporun yaygınlaştırılması (md. 70, 71), Sanatın ve sanatçının korunması (md. 7 3} ile ilgili kurallar yararlıdır,. ileriy.e
götürücü niteliktedir.
Du ileri ve çağdaş nitelikli kurallar yanında artık klasikleşq:ıeye
başlamış ekonomik ve sosyal haklardan sayılan sendika, toplu sözleşme ve
grev haklarına öylesine sınırlamalar ve kısıtlamalar getirilmiş·tir ki, bu
hakların varlığı da, kullanılabilirliği de tartışma konusu olacaktır.
3- Sosyal ve ekonomik hakların gerçekleştirilmesi yükümlülükierinin "söz" olmanın ötesinde, belirli koşulların varlığı halinde siyasal
iktidarları kullananlar için hukuksal sorumluluk doğurucu bir düzenlemeye
kavuşturulması umulmakta idi. Oysa tasarının 74. ı 3-ddesinde 1961 Anayasasının 53. maddesindekine benzer "mali kaynakların yeterlil.iği 11 gibi
esnek bir ölçü konmuştur. Böylece sosyal ve ekonomik hakların gerçek ve
somut ilkeler yerine uzaktan ışık tutan ilkeler gibi kalması durumu sürecektir.

4- 1961 Anayasası 'nın 14. maddesinde yer alan 11 cezaların infazının
insanileştirilmesi ve işkence yasa~ı 11 nı öngören kurallar Tasarının 16. mad-desinde yeralmıştır. Du kural hükii:ıün ardından gelen dördüncü fıkrada ise
"ölüm cezası 11 anayasallaştırılmaktadır. Ölüm Cezası'nuçağdaş bir ceza
sayılmadığı
bilinmektedir. ·Çağdaş gelişmenin dışında kalan bu ceza -dördü dışında- Avrupa devletlerinde kaldırılmıştır. Ama ölüm cezasının bulunduğu ülkelerde de kuşkusuz bu ceza Anayasalarda değil C eza yasalarıbda
yer almaktadır. Türkiye ölüm cezasına Anayasa'sında yer veren tek ülke
olma durumunda bırakılmamal;tdır. Döyle bir düzenleme geleceğe yönelik
gelişmeleri c:nr.r:.:llcyici, ço.ğı;ı tserh;inde kala.:: ı bir tutum olncaktır. 16. mad· son f ık rası ıs
· e ıı.nr
·
tü r ıı o·· J..
d~ı
· • 'ı ge
· t .ırrne
·
kt
d enın
l r'Tie ·tıakıi.l
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hakkı'dır. Lu temel hakkı düzmüeyen maddede çok ayrım bir durum olan
kimi kamu göri::vlilerinin z;ırı..mlu Jroışu1lards. y;:uşama hakkına yönelen suç·· 1ec e b·
' ·· 11:)··ldü rm e h a kk ı 11 ongo••
••
ı arına 11 anayasall ı k 11 t anınma k'. ı:ac1ır. 1.r·:>o;--r
.. ır nır
rülmektedir. Bunun çağdışı olduğunu tartışmaya bile gerek yoktur.

Ceza Hukukunda 11 ~-'ıldür:::11e 11 her durumda 11 suç"tur. Iu suçun''zorunlu nedenler'J. altında işlcmrr~ş olması h:--ı.linde ceza hafifletilir 1 ya da hiç
J.~:ı.m.a ası l o.1an, !! suç ış.LerneP.!
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5- Dilim ve sanat özgürlüğü 'nü düzenleyen 27. madde ile düşün
ceyi açıklama ve yayma özgürlüğünü düzenleyen 26. madde birlikte incelen·
diğinde radyo, televizyon ve sinema için öngörülen sansürün {ön izin) bu ha
ların kısılması anlamına geldiği çok açıktır. Sansür· ancak olağanüstü durumda kabul ediiebilecek bir kısmadır. Radyo, televizyon ve sinema için
. sansürü olan anayasal rejim kılan bu kural demokrasiyle bağdaştırıl~maz.
Kaldı ki ülkemizde radyo ve televizyon ytiyını yapma hakkı devlet tekelindedir. Tasarıda da aynı model kabul edilmiştir. (md. 167). Dir devlet kurt
munu da sansür etme anlayışına katılma olanağ'ı yoktur.
6- Basın özgürlüğünü düzenleyen 28. m~ddeyle getirilen kuralın
gelen ayrık hükümler basın özgürlüğünUn özünü ortadan kaldırmak
tadır. Toplatma kararı yetkisinin yargıca verilmiş gözükınesine karşın
11 gecikrnesinde sakınca bulunan hallerde" gibi çok geniş bir ayrık durumda
"kanunla yeterli kılınan merci 11 gibi sınırı belirsiz bir organa önlem niteliğinde toplatma yetkisi verilmesi sun derece sakıncalıdır. Gerçi bu toplatm~
kararının yargıcın onayına sunulması öngörülmüştür. Ancak tanınan süreler içinde özellikle günlük gazetelerin güncel haber değerinin yok olacağı
düşünülürse basın özgürlüğünUn de özünden yara aldığı açıkqa anlaşılır.
ardından

7- Dernek kurma ve toplanma özgürlüklerini düzenleyen 33 ve
34. maddelerin bu hakların kullanırnından çok engellenmesi amacını sağ
lamaya yönetilik olduğu gözlernlenmektedir. Anl.lan maddelerde yer alan
ayrık kurallar ancak Dernekler Yanasında yer alm:- ·ı gereken düzenlemelerdir.
8- Hak Arama ve Savunma haklarını düzenleyen 35. madde 1961
Anayasasının 31. maddesine benzemektedir. Ancak Anayasa'da yer alması.
beklenen 11Savunma; suçlama ile başlar 11 kuralına Tasarıda yer verilmemeı:
bir e ksikliktir.
Ayrıca savunma hakkını kendi kullanamıyacaklar için savunucu seç
me hakkının da maddede yer alı,nası uygun olacaktır. Du konuda 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde yer alan şu kural benimsenebilir:

Herkesin kendini savunmak veya kendi seçeceği bir savunucunun,
ya da savunucu tutmak için akçalı olanaklardan yoksun bulunuyor ve adaletiı
selarneti gerekiyorsa. mahkemece belirlenecek bir avukatın parasız yardım:
dan yararlanmak hakkı vardır 11 "
11

İtalyan Anayasası'nın 2":, mo.ddesi.nde yer alan hüküm de benirnsenebilir: ııDav:ı.nın h.::r hal ve a(Şnmasında savunmcı dokunulmaz bir haktır. Qzel kurumlar, yoksullara her türlü yargı mercileri önünde yurttaş
ların haklarını aramak ve savunmak için gerekli olanakları sağlar".

Du konuda görev baroların ve rmJ.arın birliğinindir.
:Sr gü tl erini zce yüklenilm e si yolundaki ')nerim iz şudur:

Du görevin

"Darolar ve Türkiye Darolar Lirliği her türlü yargı ve adalet merciieri önünde yurttaşların haklarını aramak ve savunmak için gerekli olanak·
ları sağlar. Yoksulların da eşit biçimde bu hakkı kullanmalarını sağlamak e
revi de bu kuruluşlarındır 11 •
9- 1961 Anayasasında 32. maddede yer alan "doğal yargıç" ilkesi
kaldırılmış 1971 değişikliği ile 11 yasal yargıç 11 ilkesi konmuştur.
Yargı

merciinin kanunla saptanması kuşkusuz gereklidir. Ancak,
yargı merciinin yasayla belirtilmesi "yeterli 11 değildir. Suç işlendikten
sonra yargı merciinin yasayla olsa dahi değiştirilrnernesi ve hukuk ilkelerinin zorunlu saydığı ayrık durumlar dış ında, genel yetki kı.ı1allarma istisna
getirilmesi olanaklarının tanınmaması gerekir. Dunun için ise 11 yasal
~argıç" ilkesi yerine 11 do~al yargıç 11 ilkesinin kabulü zorunludur.
T "sarının 36. maddesinde yine "yas~l yargıç 11 ilkesinin kabul olunrrasının &..tkıncası açıktır.

10- 1961 Anayasasının 33. maddesinde yer alan 11 yasallık 11 ilkesine
Tasarının 37. maddesinde yer verilmiştir.
Du maddenin ilk fıkrasında suç
ve cezaların yanısıra 11 ceza yerine geçen güvenlik önlemleri 11 ne de yer verilrn esi isabetlidir.

Maddenin son fıkrasındaki 11 hiç kimse kendisini ve kanunla gösterilen yakınlarını suçlama sonucunu doğuran bir beyandc:ı. bulunmaya veya bu
yolda delil göstermeye zorlanamaz 11 kuralı da olumlu Lir gelişmeyi belirlemektedir.
ll- Kanunların geriye yürürnemesi ilkesini kapsayan 38. maddede
yer alan kurallar ve bu ilkeyi vergi ile de bağlayan kural yerindedir.
12- Tasarımn özel hayatın gizlUiği (md. 21). konut dokunulmazlı
(md. 22); haberleşme özgürlüğü (md. 23); deBnek kurma özgürlüğü
(md. 33) nü düzenleyen hükümlerinde bu özgürlüklerin kullanımımnancak
yargıç kararı ile sınırlanacağı (yargı güvencesi) belirttidikten sonra '~'gecik
rnesinde sakınca bulunan haller 11 den söz edilerek bu ilkede sakıncalı gedik
açılmakta ve yetki yönetim organlarına bırakılmaktadır. 1960 öncesi dönemdeki çok sakıncalı uygulamalar da anunsanırsa bu tutumun temel hak
ve özgürlüklerle ilgili sistemi bozduğu anlaşılacaktır.
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Medeni Hukuk kuralıdır. Temel i:ı 'Jk niteEğ·i.rcie 0:~a": 11 Diras hakkı 11 n:ıln bir
uygulamasıdır. Ancak M edenj K:ınunc.:a yc:r airı.nıarnas1 düşünülebilir. Medeni Kanunun miras için hangi sistemi k3.bul odc~._--:eği. bir seçme sorunudur.
ru sistem içinde 11 saklı Pay11 c: hiç yc:r dıc: vcrHmep.=:bilir,
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14- KamJı1RJ?h-ı-m:ı.yJ r1f\7"nı~y·nl 1.R. rn~drlr-ıriin de gereksi7, ayr:ı.n
tı.larla# işinözünü gözden kaçırdığı söylenehilir. Kı::ıJ"-•ı'h, 47 tı-ı:·ma bedeli ve
__be.delln-ödenmesi ile ilgili düzenlemelerjn katınl. yararı karşısında özel
çıkarlar-ı dengelemekten öteye geçtiği ve kamu yareınm orta.dan b:ılil:ırarak
aşırı koruyucu ı,ıı· lutuma dönüştüğü gözlemlenmektodir. Giderek uygula ...
mada .karnulaştırmamn r)1 a.n~ ks1 ?'.lA ııuıı:u:ı ı.. sakıncas l. gör!j l ehilecektir. ÖY.ellikle Toprak Reformu gibi temel ekonomik ve toplumsal yapıJrı değiştire<::-~k
yaygın kamulaşt:ırmaların yapuroası hemen hemen olanaksızlaşacaktır. özelli.kle taksitlendi.rmeninJ.aJ.z-lendirUmesi; kamulaştırına amacı için lmllamlamıyan taşınınazıarın geri veri.lme.s.Lsür-esinin de anayasaya alınması ge.yeksJ~. düz·önlemelerclir.
15- Sendika kurma· illtkkı. sendikal etkinlikler 1 Toplu İş Sözleşmehaldarı ile ilgili 55, 56., · 57 i: 58, ·59.,J:nıxadnlelr-d.s.e~bultrl-AB.cl.a_ __ p

si ve Grev
.

ınış-aşamadan

bir geriye

dönUşü kapsarrıaktadır.

Du maddelerle ancak yasayla - hatta tüzükle ya da toplu sözleşm.e
lerle düzenlenecek- ayrı.ntılara Anayasa 1da yer-verilnLes] yaı3ama tekni~i
~ı.sından yanlış bir tutumdur.·
Anayasalar işçi haklnxı. kuHneuı:L1la genPl i1k<!l'-"ı.: b.yır,..,k\adır.
hke sendikal örgütlenrıı"' hakkıdır; bunun bütünleyicisi olan T.~Pl? S;.:.... ~
ıe~e ve grev haklarıdır. Bu haklar sosycı.l hukuk de-.·ıetını,n gı::n. "'tr-jrı.;,-. ı:
. daha güçlü durunıda olan işverenle eşit duruma geHrebilınek için zorunlu- .
dur.
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"Demokratik ülkelı~ı~dc . ~-:-:;~nwye veya ,·'\·z:·al te~ebbüsün aıp.rıh~la
ı.
ı
. ·, . te•dhı·:··
rıu·ı.- ·rnü'm2l~'"'''ciır. Eunlarda::ı birincisi mıJli ...
rına karşı oaş ıca ıtü
. ._, .• .... ·,! ·' ~"· · . -.
F~k· ~
leştirme ikin~isi ekonomide [:ekrelci'Liği (kc,J.~wl tJ.~ös:) önlemektir.
cı.. Ö-\

her iki tedbirin yasal koşullannın kanunlarda açıkça gösterilmesi, alınacak
önlemlerin idari yargı dışınca bırakümanası gereldidir. Du açıdan anayasanın istediği ekonomik düzeni ku:;.~mak için bu iki tedbirin de hukuk kurallarıı
ve hukukun üstünlüğü anlayış:ma aykırı biçimde saptanmaması ve uygulanmaması gereklidir.
tıserbest rekabet rejiminde müdahaJeci devlet makbul değildir.

F'akat anti kartel ve antitröst müdahalelerde bulunan devlet için görev
daha başka türden kamuyu koruyu.cu nitelih'ie bir davranıştır. (Gaygi 1
L 1 etat de droit et l'organisation comtemporaine de l 1economie et des
rapports sociaux 'Revue de la commissi on international des Juristes
s. 6, 13).
rıl)

Millileştir m e: Anayasamız 3 9. maddesinde, millileştir me
olarak düşü.nülmüş ve ııkamu hizmeti niteliği

11 Devletleştirmeıı

tedbiri
taşıyan özel teşebbüslere 'Ie kamu yararının gerektirdiği haller"e hasredilmiş, gerçek karşılığın ödenmesi şarl: koşulmuştur" O halde neyin "kamu hizmetiniteliği 11 ta.şıdığının de saptanmasında zorunluk vardır. TTKamu
hizmeti niteliğiueleki tıizmetıı kavramı eski idare hukuku ölçülerine görE:
takdir edilemez. 11 İlerletici yorum DJetodla:cı 11 bu kavrama genişlik getir. t•ır. E~ger b..
.. l gırışımmem_,__e
· . .
ı k eı:· ça.pın d a 11 e k onoını·ı<mı.hra k .11 hal'ıne
mış
, ır oze
gelirse hizmet, kc.mu niteliğine doğru genişlemiş demektir. Fakat
bu haldeki giri.şimler için dahi millileşürrne son çaredir. Dazı ülkelerde
bu son çareye baş vurmadan evvel başka tedb:i.rle:c denenmiş ve başarı
kazanmıştır. Eğc:r bu gir i şirr pek iJü3r!Jk karlılık içir , ;; ise bunda kamu 'nun
katkısı vardır. Çünkü böyle bir tmtkı olmadan oransıL. k~r mümkün değil
dir. Du durumları ön1emek jçin yıllık bilaa~oları belli bir oranı aşan kuruluşların 11 Devlet dendimine açık kuruluş" haline get irilrnesini sağlayacak
idari kararı ittihaza bir kanunla hükümet yetkili kılınmalıdır. D öyle bir
gırışımin, başarılabildiği kadar kar 'a. hakkı vardır. Fakat aşırılıkların
bulunup bulunmadığı sürekli bir denetim altında olacaktır. Du denetim. sadece Ticaret Kanununun 11 şirketler 11 e ilişkin hükümler~_ne göre değil, girişimin ekonomik kamu düzenine nasil bir etkisi olduğu açısından da incelemeyi kapsar.
Kontroldan çıkan bir 11 öze1 teşebbüs 11 ü yıkmadan yararlı bir hale
getirmek topluma faydalı gözükürse ıızorunlu ortaklık11 haline gidilebilmelidir. 'I!şebbüse, Devlet'j_ dilerse ve dilediği sürece ortak olmağa yetkili kı
lan biryasa yapmak olanağı Anayasada destek bulursa ç;ok şey önlenebilir.
Çünkü dev ... .:"i. 1-.,: ... . . .::' !: <:ll..::~::.~. :;__.. ,ı .ll'~1.ycv:::..8jL__ _ J:.u<;_i_ ~·2şebbt:.sön 'ka:mu ikti··
sadi teşclı'bii~~ı::--~:·c ız,·:_~:~~ıir·_:-··-_~_j · ~-.;__ -' ·-_ı.
~ 1 ~;~--- -~c ----~ . -3_r:
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madıklaı'ı üı.'.cdü.'d•::: :·,~~,:_ınc<;'k ~or.. :!,, •:orla:·~: ·:cc•c·ı<.::2.:'':;.1.·::::n ge:c'çek dışı ln1ar.
Aldt se:cbestisi" klLL:::ik Lo:~-~·a~rı ıç~r··-' !_•L-h.__~_::!_ bl:r :;-),~çı.,:I Hukuiru anlayış1
ile kartel ve t:cöstle::-e h:ar :p c; :kı.J.,-:ı_-ı c:'<.ı _ -::,Ü.".ı k.Lı.rı ce:[ô.3_d::c Demokratik rejim

lar Konulmuş, ou reJımaen uzaKlaşmaK ısteyen memleKetlerete ıse Kartel ve
tröstlerin teşvik edildiği görülmüştür. Almanya'dan örnek verebiliriz. Almanya'da ilk defa 1923 tarihli karteller hakkında kanun ile gelişen bir anlayış
nasyonel sosyalizm ile uygulanmaz hale düşmüş, merkezi ekonomik siyaset
kartelleşmeyi uygun görmüş ve bunlar devletin ekonomik siyasetini yürütmekte yarı resmi araçlar haline gelmişlerdir. Nasyonal sosyalizmin yıkılınasın
dan sonra Almanya 1957 kanunu ile kartellere karşl. tedbirlere yeniden dönüşülmüştür.

ttDanimarka, kökenini 1936 yılında bulan 1955 kanunu ile bu tür tekelciliğe karşı iki ilke getirmiştir; Kartelleşme eğilimlerinde en geniş . ·
alaııiyet
ve ticari faaliyetin denetime tabi kılınması. Her yıl Danimarka da
bu çeşit kuruluşların faaliyetleri denetim raporları ile halka açıklanır.
"İngildere de 1948 krı.nunu ile kurulmuş monopaller komisyonu 1953
ve 1956 kanunu ile geliştirilmiş ve bu komisyon İngilterede tekelcilik ya.. ratmış ticari kuruluşlar hakkında rapor tanzim etmek ve bunu ilgili makamlara sunmakla görevli kılınmıştır. Komisyonun verdiği raporlara göre gerekli önlemler alınır.

· "Anlaşmaya
katılan şirketlerin,
anlaşılan konularda (örneğin satış
.
veya alış fiatlarında} tek biçimde davranış taahhüdü, bunun ihlalinde agır tazminat ödemeyi kabul 11kartel 11 in tanımıdır. Aynı konudaki şirketlerin hisse senetlerini toplamak, bu suretle o konuda bir merkezden tek biçimli kararlara
varmak anlamında "tröstn daha ileri giderek ''holding11
şirketlerin şirketine
dev şirkete) dönüşmüştür. Holding kapsadığı şirketler biçimsel bağımsız
lıklarını sürdürürler. Fakat Holding onların gerçek sahibidir. Çünkü mali
denetim ondadır. Böylece ekonomi k bir "tahakküm" bağlanmış olur.
.

Türkiye 'de tröst veya kartel mevcut olmadığı iddiası düzeyde kalan
bir gözlemdir. Tröstleşme ve kartelleşme her ülkenin "ekonomik ortamı"
na göre yoğunluk gösterir. Kaldı ki dış tröst ve kartelierin temsilciliği:
tipi de küçümsenmemelidir.
"Antikartel ve Antitröst hukuk" demokratik memleketlerde pek
Böyle bir düzene girmedikçe ıısosyal hukuk devletinnden . ·
söz edilemez. Tröst ve antikartel hukukunun düzenlenmesine ilişkin yasaların nasıl bir temele dayanacağ1mn, yeni anayasada gösterilmesini dilemekteyiz. Boşluklar doldurulmad1.kça ·ııkamu yarar1ıı (tasarı 12) "Kamu
yarar1,na düzenleme" (tasarı 50). 11 TiikeH~inin korunması" (tasarı 61) ve
benzeri konular ya pt:..;.· ·.:ns;z kı::.:::.< ::.k.:ı: ·.
gellşmiştir.

:X :X X

YASAMA ERKİ~ Yn.sama ~;r lüni düzenleyen üçüncü kısımda tek
meclise dayalı bir parlamenter :..nodeJ.in kabul edEmesi yerinde olmuştur.
Ancak "yasama yoluy::.a denetL:::me 11 orgam olan ikınci meclisin yerine
güçlü bir yargısal dfmetim öngö:rulrrı•Jlir:ir _ Oysa Anayasa Mahkemesinin
yetkilerinin daraltı:mas:· ve üyei.eriiıin seçiminin doğ:r11dan Cumhurbaşkanı..

bu yargısal den~timin etkinliğini azaltıcı niteliktedir.
denetimi zayıflatan bu modelde ikinci meclisin de·-yok ...
luğ"u, yasama organının otoriter eğilimlerini artırabilecektir. Bu bakımcan
1961-1980 deneyimleri gibi 1960 öncesi deneyimlerinin de unutulmaması beklenmelidir.
·
na

bırakılmış olması

Yasamanın, yargısal

YÜRÜTME ERKİ: Tasarının yürütme ile ilgili üçüncü kısmının
ikinci bölümünde~ yürütmenin 11 Cumhurbaşkanı-Bakanlar Kurulu- Yönetim (idare 11 den oluşan üçlü görünümü korunmaktaclır. Buna Milli Savunma; Glağanüstü Yönetim Usulleri; Mali Hikümler'in de eklenmesi ayrın
tılı kurallara . girildiği ni belli etmektedir.

ronın

1- Du bölümün dikkat çeken özelliklerinin
yetkilerinin çok artırılması gelmektedir.

başında Cumhurbaşka

Cumhurbaşkam

ve ilgili kurarnlarda FransJ.z modelinden esinleAncak bir tür 11 başkanlık 11 sistemi olan
Fransı.z modelinde Başkanı doğrudan halk seçtiği halde tasar,ıda Cumhurbaşkarun::._ T. E~ M. M. 'nin seçeceği belirtilmektedi:r. Du başkanın TBMM
üyesi olma zorunluluğunun bulunmaması da. ulusal egemenlik ilkesi açı
sından sakıncalı gibi gözükmektedir.
nilmiş olduğu gözlenmektedir.

Cumhurbaşkanının yanında yer alan Devlet Danışma Konseyi,
Devlet Denetleme Kurulu ve Türk Dil Akademisi gibj kurumlar işlevleri
tartışmaya değer kuruluşlar olarak gözlemlenmekted.ir.

Devlet Danışma Konseyi 'nin çok yüksek nitelikli kişilerden oluş
ması konseye ağırlık verilmekte ise de işlevinin çok sınırlı oluşu giderek
gereksizleşmesine ve bir protokol kurumu olmasına yol açacak gibi gözükmektedir. Üyelerine yasama dokunulmazlığı sağlanan bu konsey yasarnayı
denetleme işlevi yapacaksa buişleve uygun bir kuruluş haline getirilmelidir. O zaman seçilen üyelere 'daha geniş bir seçim yolu açılmalıdır.
2-' Olağanüstü yönetim usulleri 'ne de yürütme bölümünde yer
verilmiştir.

1961 Anayasasında da aynı bölümde yer verilen
yönetim usulleri iki ayrı kurum olarak düzenlenmiştir.
a)
b)

iki

ayrı

olağanüstü

Olağanüstü
Sıkı

haller
yönetim ve t-::ıvaş hc.li.

135, 136 ve 137. maddelerde düzenlenen "Olağanüstü hal 11 in de
durum için öngörüldüğü belirmektedir.

135. maddeye göre
üstü hal nedeni sayılmıştır.

11 doğal

afet ve ağır ekonomik bunalım 11 olağan

-23-

136. maddede ise "Anayasa ile kurulan özgür demokratik düzeni
ve temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya Çıkması veya şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde 11 olağanüstü hal öngörülmüştür. Oysa aynı durum Tasarı'nın 138. maddesiyle 11 Sıkıyönetim 11
nedeni de sayılmıştır. Gerçi iki madde~·ıin yazılışında biraz anlatım deği
şikliği varsa da anlatılan durum aynıdır. Anayasa 'nın tanıdığı özgür demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketleri yaygınlaşır
ve kamu düzeni ciddi biçimde bozulursa istenirse olağanüstü hal, istenirse
sıkıyönetim ilan edilebilir.
Kanımızca aynı durumla ilgili iki değişik olağanüstü yönetime
gerek yoktur. 136. madde gereksizdir. Olağanüstü hal 11 doğal afet ve
ekonomik bunalım" nedenlerine özgülenm elidir. Doğaldır ki, bunun sonucu
olarak da "olağanüstü hal" de temel hak ve özgürlüklerin yaygın ve geniş
bir biçimde sınırlanması ve kullanılmasının durdurulması söz konusu olmalıdır.
Du durumda, Dakanlar Kuruluna bazı ekonomik önlemler için yetki verilmesi yeterli olacaktır.

Sıkıyönetim, ancak "savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun
başgöstermesi,

iç savaşa dönüşebilecek bir ayaklanrr.ıa; ya da Cumhuriyete
kuvvete dayalı eylemli bir kalkış'manın baş göstermesi, ülkenin ve
ulusun bütünlüğüne, Anayasanın öngördüğü özgürlükçü demokratik düzeni
ortadan kaldırmaya yönelen şiddet hareketlerinin yaygınlaşması" durumlarında başvurulacak bir olağanüstü yönetim usulü sayılmalıdır.;
karşı

Olağanüstü

hallerle ilgili düzenleme başlıklı 137. maddede belirtilen usullere ayrı ayrı 135, 136 ve 138. maddelerde de değinilrniktedir.
Yasama tekniği açısından sakıncalı bir yinelemeden kaçınılması uygun
olacaktır.
'

'

3- Türk Dil Akademisi gerek işlevi gerekse kuruluşu bakımından
do~şundan başlayarak sorunlar yaratacak bir kurum gibi gözükmektedir.
Hiçbir ülkede böyle bir anayasal kuruma rastlandığı söylenemez. D·ı kurumun Anayasadan çıkarılması doğru olacaktır.
.
4- Mali hükümler arasınde yer alan 139. madde 1961 Anayasası'
siyasal haklar ve ödevler bölümünde yer alan 61. maddenin karşıtıdır.
Vergi, yurttaşlık ödevidir. I ütçe için salt bir gelir kaynağı olarak değer
lendirilmesi yanlıs olur. Du nedenle öncelikle kuralın yer alması gereken
· bölüm bur:ısı olm am alıdır. Tn sarıda bu IY: ·ıdd~.:~ye :;; klenem (lördüncü fıkra
da Dakanlar Kuruluna vı::rilen Vergi uran ve ı:riktarları ile muaflık ve istisnalarda değişiklik yapn'-a yetkisinin pqrn. Jeğcrlcri.ndeki hızlı değişmeler
karşısında esneklik sai:;l!1yıcı bir <mr"ı.l olrrıasına karşın kötüye kullanma
çekincesini getirdiği de belirtilmelL~ir. rıu ntdenle anılan hükmün yargısal
denetim yolunun belli eclilrresi yerinch~ olacaktır.
nın

kasına

5- Tasarının 151. maddesinde Türkiye Curr.huriyet Merkez Banyer verilmiştir.

- 0, ..~-

dir. Ancak ekonomik hak ve hüı""riyetlerle yakın iliş!< i olan bu ekonomi
"odak11 ına Anayasa Tasarısında yer verilmesi, bu ku:r;uluşun bağmısız
görev yapması, yani hill;.ümet politikalarının zaman zaman Devlet 1in gerektirdiği ciddilikten uzaklaşabilmesi halinde, hiç değilse ekonominin
uygulanmasında gerçekleri açıkça, politik çekingenlikten uzak olarak
açıklayabilmesi amacım sağlamak için olabilir. Konuya, bu noktadan
bakınca, Merkez Bankasına Anayasada yer vermenin anlamı, anılan bazı
yapısal haskılara karşı korumak olabilir.
Oysa, ı'n. maddede Merkez Dankasının temel işlevinden söz edilmediği gibi, yıllık bütçe yasalarına konan hükümlere benze:r kolay uygulama hükümleri koymakla yetinilnü ştir.
Önce ,kalkınma planları ve yıllık programlara uygun tarzda para
ve kredi politikasının kendine verilen bölümlerini Yasasına göre yürütmekte olan Danka, (Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edilen para ve kredi ilkelerine de uyrm. k zorunda) bırakılmaktadır. Cumhuriyetin büyük falso vermeden işleyen sayllı kurumlarından birine de böylece, karar aşamasında,
politika sokulmaktadır. Kalkınma planları ve ona bağlı yıllık prograrrların-göreceli olarak- daha objektff belgeler olmalarına karşın Hükümetçe
saptanan para kredi ilkelerinin bir (makro) anlayış aksettirmeyecekleri
açıktır.

İlgili maddenin ikinci fıkrası, Merkez l ankası l3aşkan'ının Cumhurbaşkanınca atanması Banka Laşkanı için bir güvence rniilir?
Temsil
ettiği kuruluşun (hükün:et politikasına ahlamsız güçlm~ çıkarmayacak ~a
dar yakın, ancak ekonominin genel gereklerinin zorla1...aıası halinde fik-

rini ve uygulamasını politik güçlerden etkilenmeyecek kadar bağımsızca
söyleme ve uygulayabilme biçiminde özetlenebilecek bağımsızlığının bir
güvencesi midir? Önemli olan atanma kadar, atanmadan sonra da görevin yapılması sırasındaki güvencelerdir. Madde bu hususu düşünrnemiştir.
Üçüncü fıkrada, Merkez Lankasırun, Devlet, İktisadi Kamu Teşeb
büsleri, (Döyle bir deyim yoktur. Ya Y..İT demeli, ya da onun özel bir biçimi olan İktisadi Devlet Teşekkülü) Belediyeler ve özel idarelerce çıkartıl
mış tahvilleri satın alamıyacağı hükme pağlanm.1ştır. Önce Merkez Bankası 'nın Devlet tahvilleri ile Hazine bonolarının (mali servisini) yaptığını, bu nedenle de alıp sattığını hatırlatmak gerekiyor. Ayrıca 1211 Snyılı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Lankası Yasasımn 52. maddesi 11 açık piyasa
işlemleri - open market 11 vap--ı.:rken pn.r~\-krerli piy::ı.sasJın di''i?:cnlerken
bütün menkul kıymetleri ahp sarrr: [1SHn gpı·.--.dinn •::.id: edi.:·. Kamu kesirni
aleyhine ya.pı:'_an bu C:ikriı:,inds.Y'·"' 8-r::·.•a.:. .... '$Ok :l~;~nı~~=-:-. btenen.bu halde
hükümetlerin c:nflasyr)~:ı _.,::den o]<ır_:c-:k · ir/.:ıtd''' açıkç:c'. P'~.::'a bcısmasını önlemek olsa r,;2rektir. U çünc,: f'ıl:r,:ı.·ı:n Udn~:i. türr:•:;;:;si_ c1~' kı.n~:u kesiminin
kredi olanaklarını yok etn~ ;:;kt;::dir. 11 }~~1T 111.e:: de öze:C s ::ktör gibi bankalardan borçlam-nn, Dcır),:..t kec,1ih•rirw h.·ıl::ı.y ve ucnz kredi sağlamasın11
J

biçiminde konuya yaklaşılamaz. KIT 'lerin "kıt para" döneminde toplam
kredilere ortak olmalarını sağlamanın yolu 11 Dankaların karru kesiminde
açtıkları kredileri doğrudan veya dolaylı formül.J.:ı::rle ~~:ctifine geçiremez. 11
hükmü ile bulunmuştu. Merkez Bankası bir reeskont müessesesi olarak
krediyi 11 nihai 11 olarak alanla, ona kredi veren Bankanın sonuçta başvura
cağı bir kuruluştur~ Ekonomi kitaplarındaki deyimiyle "nihai ödünç verendir11. Böylece kamu kesimi., 11 kar:na ekonomi'' politikasını benimsemiş
bir ülkede reeskontabi senetlerle kredi alma olanağından yoksun bırakıl~
maktadir. Du ·kısaca, onlara kredi verilemez anlamına gelir.
Maddenin son fıkrası, "döviz giriş ve çalışmalarının para arzında
yol açabileceği olumsuz dalgalanmaları gidermek amacıyla kambiyo denkleşürme operasyonlarını 11 Merkez Banka~ının yürüteceği amir hükmünü getirmektedir.
İlk bakışta bir Türk parası Kıymetini Koruma tebliğinin anlatl.mını veren fıkradaki 11 Kambiyo denkleştirme operasyonları" kavramı ye-

terince açık değildir. Dununrla., Türk parasının çeşitli-dövizler karşısın
daki fiatının hesap edilmesi ifade edilebileceği gibi~ çeşitli kur farkları
nın, döviz kur risklerinin artık kazanç peşinde olan dışalımeliarda değil.,
Merkez Bankası bünyesinde bırakacağı anlamı da kasdedilmiş olabilir.
Olay, Merkez Dankasını bir Anayasal kuruluş yapma hevesi üzerine, bu Panka için yazılıvermiş üç beş fıkranın çok ötesinde, gelecek
ekonomik yapının pek göze çarpmadan belirlenmesi sorunudur.
Ayrıca, Tasarının HO. maddesinde
ceği açıktan borçlanma limitinin (halen yasa

de Banka 'nın Hazineye vereile o/o 15 r"-ı::-; Tasarı da da
% 15) % 15 olarak belirtildiği görülmektedir. Son 30 y.u.. içinde bu oranın
% 15-" 10, % 5 ve % 15 biçiminde çeşitli değişikliklere uğramış olduğu
nu hatırlatmak bile, bu düzenlemenin sakıncasını göstermeye yetecektir.
Tasarıda "T. C. Merkez Lankası"nın yasal görevlerini kendi
sorurr:.luluğu altında bağımsız

kilde Dütçe Yasaları ile

olarak

kullanacağı

deği'ştirilemiyeceğf 1

ve bu yasanın hiç bir şe-
ni belirtmek amacı fazla-

sıyla sağlayabilirdi.

6- Yönetimin yargısal denetfmi ile ilgili 153. madde 1961 Anayasasındaki 114. maddeye göre daha dar kapsamlıdır. 11 İdarenin her türlü
eylem ve işlemine karşı yargı yolu açık" değildir artık.
153. maddedeki 11 İd:ırenin eylE:m ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır 11 kuralı yasal isasnalarla b:ı.r takım eylem ve işlemlere karşı
yargı yolunu kap~:ılı tu~:rrn ':~J.:ına)!,ı ha7;xlaı.ra ı:..n.ı.c~L~.: :yCınelm\'; ):mygısı
yara tm akt n.dr.ı.~:-.
}: ak aro.ma

özgerlüÇ;.:in~ln ·ı c; vc:rrı::;ı~ı:ı• :rctkiler~nln

kcjtüye kullanıl
yönetiminin yaygın

dığı varsayımından yolc:.. çıka;ı
s.'l.~_ayı ş; 1(:60 "ınccsi
hukuka aykırı if;Üem ve e:>·lc.:::ıJ.c~·ı.nc kaı·ş:_ <:\:r'f:~''-3.''- ;:süvc~r;ccleri
gözü km ektedir.
1)'1

-

r~.· r~

·-

unutmuş

İdari ycı.rgJ m.n karar V'-~ yUrütw~niu dweuuı-ulm;:ısl yolundaki yargısal önlem yetkilerini sınırlayan hükümlerin de bir g·::riye dönüş anlamı
na geldiği açıktır. Üstelik bu maddelerin &ln fıkrasında yer alan süreler
idari yargının işleyişi ile ilgili kurallarla bağdaşmamaktadır. İdari yargının sav-savunma süreleri içinde hiçbir davayı iki aylık sürede esastan
karara baftlaması olanağı bulunmamaktadır.

7- Tasarımn 165. maddesinde Üniversitelerin kendi kendilerini
yönetme yolunun kabulü de ; YÖK (Yüksek Öğrenim Kurumu) na yer verilmemiş olması da olumlu nokta olarak gözükmektedir.
Ancak Üniversitelerin yalnızca bilimsel özerkliğinden söz edilmesi yönetsel ve parasal özerklllderin kötüye kullamlması varsayımından
kaynaklanan bir temel yanlışa dayanmaktadır. Yönetsel özerklik olmadan
bilimsel özerkliğin olamıyacağı tartışmasızdır. Yönetsel özerklik bir'
bakıma bilimsel özerkliğin ön koşuludur, bir bakıma koruyucu kalkanıdır.
Eıir

ülkenin gBleceği, özgür düşünceli, olayları doğru değerlen
direbilen, kısaca skolastik olmayan bir kafa yapısındaki kuşaklar yetiş
mesine bağlıdır. Gençliğe bunu veribelcek olan (özellikle sosyal bilim_
dallarında) yer ise, Üniversitedir. Üniversite susarsa, korku altında
bilimsel gerçekleri açıklayamazsa bundan en büyük zararı ülke görür.
Öte yandan 166 .. maddeyle 1971 öncesi döneminde denenmiş ve
çok sakıncalı sonuçlar vermiş özel Yüksek Öğretim Kurumlarına yeniden yol açılması yanlış bir düzenleme gibi gözükmektedir. Ülkemizdeki Özel Yüksek Okulların bazı meslek dallarındaki yıkıntısının hala
giderHemediği unutulmı:ımıştır.

8- Kamu Kurumu

niteliğindeki

meslek

Kuruluşları:

1961 Anayasası'nın 122. maddesinde yer alan düzenlemedeki
ilkelere eklenen kuhUlarla bu demokratik kurumların anlamının ve de~erinin doğru anlaşılınadığı ortaya çıkmaktadır. Özellikle maddeye
Tasarıda eklenen son iki fıkra bu yanlış bilgi ve değerlendirmenin bir
ürünüdür.
Meslek kuruluşları geniş bir katılmanın amaçlandığı çoğulcu
demokrasilerde yönetime katılma salt 4 ya da 5 yılda bir. oy kullanma iş.~
lemi değildir. Demokrasilerde yöneticilerle yönetilenler arasında sürekli bir ilişki, bir alış-veriş olmalıdır. KuşkuS1JZ toplum üyelerinin hepsi
politikayla aynı derecede ilgili değildir. Sürekli politikayla uğraşanların
yanısıra zaman zaman ya da belirli konularda ülke yönetimiyle ilgilenen,;..
ler de vardır.
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..
Çoğulcu

demokrasilerde ülke yönetimine

doğrudan

politika yoluyla olmadan da katılma yolları bulunmaktadır. T lum yönetimine doğ
rudan istekli kadrolar siyasal partiler içinde örgütlenir ve çalışırlar.
Demokratik kururrılarda ise politik örgütlere girmeden de toplum yönetimine katılma olanakları vardır. Dunlar arasında işçi ve işveren kuruluşlarını sayabiliriz. Dernekler, Kooperatifler de başka örgütlenme
modelleridir. Meslek kuruluşları da bu tür bir kurumdur. Dunlar üyelerinin ortak görüşlerini dile getirerek kamuoyunu aydınlatıcı, yöneticilere yol gösterici katkılarda bulunur.
E u sistemin bir üstünlüğüdür. Baskıcı ( otoriter) ve toplarncı
(totaliter) rejimlerde siyasal iktidarın güctümünde yaratılmış ve oluştu
rulmuş bir kamuoyu vardır.
Duna karşılık çoğulcu demokraside birçok
·karşıt gör~ş birarada bulunabilir ve dengeler oluşturur. "çoğulcu" ve
"özgürlükçü 11 nitelikleri de bu özellikten gelmektedir.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının zaman zaman
politika ile uğraştıkları suçlamasınabaşvurulur. Du suçlama ie:e hemen
her zaman politikacılardan odaklanır. Kötü politikacı, kendi gibi dü~ün
meyen ve bu yoldaki görüşünü açıklayan kişi ve kurumları susturmak için
politika ile uğraşma suçlamasına sığmır. Oysa asıl politik olan bu tutumdur. Tasarının 170. rr~addesinde yer alan üçüncü fıkra ne yazık ki bu görüş
yaslanmaktadıq

Öte yandan, meslek kuruluşları aynı mesleği yapanları bir araya
getirmeye böylece bir meslek disiplini ve dayanışması içinde meslek ahlakının meslek kurallarının gelişmesini sağlamaktadır. Aynı meslekten olan
k:i.şfterin bir bölümünün iş vereni olarak kamu kuru_ .u ve kuruluşları ya da
İktisadi Devlet Kuruluşları olması uyulması gereken kuralları değiştirme&..
Bunları böylece ikiye bölmek son derece yanlış bir değerlendirmedir. A;jTI
me·slek topluluğu içinde iki ayrı sınıf mı oluşturulacaktır? Ayrıcalıklı
olanlar hangisidir? Serbest çalışanlar mı, yoksa kamu kuruluşbtrlına bağl
olarak çalışanlar mı? İkisi de değil kuşkusuz. Meslek içinde eşitlik, egemenliktir. Demokratik olan da budur~
G5rülüyor ki 170. maddenin
ne

beşi.rıci fıkrası

da

işin

özüne ve

gereği

aykırıdır.

Maddenin s:ın fıkrasında ise yine yargıya güvensizliğğn bir belirtisine rastlıyoruz. 1961 Anayasasının 122. maddesinde "İdare seçilmiş organları, bir yargı mercii k:ırarına dayanmaksızın; g-eçici veya sürekli olarak gjr(;,hndc:ı uz,ı«:;_;tş·,:.u·; •.:.E.: ,1\:,r~-"·: . ~ ~.r:_ ...: .......~~Ecll'.Llll :.Cı. maddesi ise
mah8.llüı en büy:tlz ~ırr:i~L-·: ··ı.::~ +'·'
.,. ,. •. ı. ::-: , ;'r·:- ı~··.kirrı. kararına kad
seçilmiş ur?'anl2.rl .:ı,·cir<
(::Cı_ .ıZ<tkla~+ı:·rr:r:ı. ::·d::t~·1 v.,:~·nı·~k+.cdiı~.
Neden haki
kararıyla dci:;U dE:, :!~J.L:in: . i< r ..c:ı ~·.:ı 1.c:c ,_ :
l~H~l 1\.nayass.du.ıın ~ı:r;ııl<:,..::

:.:. st':c·,·d iç.::.nde

idare kaç kez hakin . kar .ır;. is'·c mi ştir
alman·.ıştır?

di.,~ ;ı;:ı.klı

y·~:.:·rr:ü yılı aşkın

L.ecc:

olc'.lığu

halde

sürede

Görülüyor ki,.. şimdiye değin göreV:...ni ":Japm 1Ul,}"a.rgJ.. değildir•.
yargı hu abnda payına düşeni yapn"amıŞl_,iasına bir güv-ensizlilde karşılaşılması anl.qmh de[fildü~. Du yetki de: yiirütmeye yern±z __
ve gereksiz otorite vermekten öte hir ger·ekçeye da;yanmamaktaJır. Yar-.
ga.: güvencesinden ()zvericle bulunmakla hu.kuk devleti ilkesi zedelenmektedir.
Şimdi

sanki

Buna karşılık 170. maddenin üçüncü fıkrasına konan ııhakim yönetim ve denetiminde s-eçürı; 1Tn ·gereği olmadJ.ğı gi.b~. işlemeyi de güçleş
tirece~i açıktır. Yargıçlarınyasal -görevleri olan ''yargı'' dışında, bir
takım "idari" g)revler altına sokulmasının sakıncaları açıktır. Yargıç
ların temel görevlerini yapmakta s.tkıntı çektikleri Türkiye'de süregelen
bir yargıç açığı bulunduğu için yargının yeterli etkinlik ve çabuk1ukla iş
lemediği bilinmektedir. Yargıçların ancak "seçim 11 gibi ülke yönetimiyle,
doğrudan ilgili bir konuda görevlendirilm esinin anlamı olabilir. Du görevi başanyla yaptıldarına balalarak bütün seçimleri yargıç yönetim ve
gözetimine vermeye kalkışmak, yargımn asoı.l görevini büsbütün aksatabileceği gibi, yargıçları yıpratacak, basit uyus;mazlıkların içine sokabilir.
Dunun yerine eskiden olduğu gibi anca k uyui'mazlık olan durumlarda
yargımn ç:özme işlevi ile yetinilmelidir.
Kaldı ki, bu fıkra ile maddenin tasarıdaki so.n fıkrası arasında
bir çelişme var gibi gözükmektedir. "En büyük mülki amir hakim kara ...
rına kadar meslek kuruluşlarının seçilmiş organlarını görevden uzaklaş~
tırabilir" hükmü yargıca duyulan bir güven eksikliğini belirlemektedir.
Böylece madde yargıca idari görev vererek güven belirtirken, asıl yargısal görevinden "önlem" alma yetkisini "mülki am: '' e bırakmaktadır.

Bu durumuyla maddede kamu kurumu niteliğindeki meslek kuCumhuriyet öncesine geri gt)tii.rmekt edin. Lu kuruluşların
demokratik niteliklerine kökten aykırı bir düzenlemedir •
·

ruluşlarını

Madde

şöyle olması

:)nerilrnektedi.r:

"Kamu Knrrıııın niteliğ'InrlPki nıes}el.~ h1n ııhıf?l::irı yasay:lrı l<nnı·ı.w
ve organları kendilerince, üyeleri arasında seçilir, Se<;imlerin en geniş
katılımı sa~layacak biçimde olmasına özen gösterilir.

geçl•cı•

'"idare, seçilmiş organları, bir yargı kararı.na dayanmaksızın
ya
da ._.,cu""rok".ı.·ı· ')'Jaı·•<:>lr .·;o"·.ı.·•.c>·rr'·c"''}
"lj'C'c)J· 1 ~"'·t·ı·•)P.,"''7
,<
\... v-....J.Il ....
...
v

11 ]\i'JesJPk

'-~

"..f..::ı.i:'

.<,_.~

.......ı:\.. ..ı~,~~~~-·-'·-.....__

1\nı··•~n'?i:cıı·Jn.u •.1~ .... ,;,-:··:.:•rl

ratik ilkehC>.ı·e ayln:;:·:ı olaırwz,,

11

..;; 9 "

>JE·;'.'!.~:·

<.t.~- 1

V\;

1.\:Jleyişleri den)ok~

YARGI ERK!: Tasarıda yargı üçüncü Dölümde yer almaktaclı.r.
Özgürlükçü demokratik düzenlerde temel ilke yargının bağımsızlığıdır.
Anayasamızda yargının,

yasama ve yürütmeyi denetleyici bir
işlevi vardır. Du ilişki :•Hukuk Devleti 'nin gereğidir. Du gerekli iliş
ki toplumumuzun siyasal ve hukuksal geleneğinin ve deneyiminin sonucudur.
Tasarının 9. maddesinde ''yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız Mahkemelerce kullanılır" hükmü yer almaktadır. Du ilke 2. mad-

dede yer alan Cumhuriyetiri temel ilkelerinden biri olan "hukuk devletin
ilkesinin bir onayıdır. I u ilkenin Anayasa" nın 11 yar gı 11 başlıklı üçüncü
bölümünde yer alan kurumlarla ve yapısal düzenlemelerle gerçekleşti
rilmesi de gerekmektedir. Oysa tasarıda bir bölüm yargısal kurumların
yargı bağımsızlığını ve yargıç güvencesini oiuşturacak yeterlilikte olmadığı gözlemlenmektedir.
1- Malıkernelerin bağımsızlığı (md. 171): Yargıçların görevlerinde bağımsız olduğu ilkesi yinelenirken 1 yargıçların Anayasaya, kanuna
ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verecekleri belli edilmektedir. 1961 Anayasasının 132. maddesinde ise "Anayasaya, kanuna 1
huk\.i{a ve vicdani kanaatlerine göre 11 hüküm verirler hükmü bulunmaktadır. ·
Löylece yargıcın "vicdani 1 kanaati 11 hukuk kuralları ile bütünleşmiştir.
Tasarıda ise vicdani kanaatin hukuk kurallarına uygun biçimde oluşması
gereğine değinilmektedir. Uygulamada bir ayrılık getirmese de; hukuk
kurallarına bağlılıktaki bu duyarlığı anlamak kolay değildir. Yargıcın
vicdani hukuktan soyutlanamaz.

Tasarıda "yargıçlara hiçbir Makamca genelg_ yapılamayacağı 11
yolundaki hüküm çıkarılmıştır. Lıu eksikliğin uygulamada yanlış anlarnalara yol açması düşünülebilir.
Tasarının 173. maddesinde "yargı yetkisi meslekten hakimler
eliyle yürütülür" kuralı öngörülmüştür. Yerinde olan bu ·nkenin ardından
gelen ayrık hükrre ise katılmak olanağı yoktur. 11 İdare ve vergi Mahkemeleri
ile iş ve çocuk Mahkem elirnad "türlü gerekçelerle meslekten olmayanların

kabul olunamaz. Konuları değişik olsa da aynı ilkelere
yerlerinde de ancak ve yalnızca yargıçların görev yap ..
maları asıldır. Olsa olsa çocuk Mahkewel~ckonunun özelliği nedeniyle
11 e~itsel ır danışmanların yardımından yararlanılabilir.
.
görev
bağlı

yapmaları

olan bu

yargı

a mal ı d ır. "H akimler hukuk ö[%r0niıni y:1pan:i.ard:uı st:çil:~rı: ılkesirı:-:; ist~ nçıkça yer verilmelidir.
. '· ne d e n1 e
H ıçoır
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···
ı·
yargıı:::ı.ma
::ıır J·~-ıı
.ıgı

n!1e ge d'k
,ı.

ı~
açı.uı:

2- Gecii<rriş. 3daletin Y'u·~ı.ttığı haks:;zlıkbrı önlem..:;)<: için yargı
en az giderh~, <~n kısa sürede S·muçlmıcJırılncü< :,içim('ie çalı'ştırılrnası
ilkesine yer verilmesi doğrudur. 1\ncak ':qm kuralın değişik anlatımlarla
yinelenmesi gereksiz (haşiv olarak) r;özükn:ektedir" (rnd. i 7~/ J, 17 4/ son).
nın

3- Savcılık güvencesi tasarıda yer almamıstır. Üstelik 177.
maddede Bakanlığa yetkiler tanınmıştır. "Adalet Da . .~anı kamu davasını
açması için C. Savcısına emir verebilir" Du hüküm sakıncalı gözükmektedir.
Bu maddedeki olumlu hüküm adli kolluk kurulmasına yol açacak
olan üçüncü fıkra hükmüdür: "Adli işlerde zabıta görevlileri Cumhuriyet
. d e d'ır. ll
Sa ve ısının em rın
4- Tasarıda savunma mesleğine yargı bölümünde yer verilmemesi bir eksikliktir. "Sav-savunma-yargı" üçlüsünün birbirini bütünlediği tartışmasızdır. Savunrr:ıasız yargı eksik olaaağına göre savunma mesleğine ve onun ·örgütlerine de ' 1 yargı 11 bölümünde yer verilmesi bu bütünlüğün :
olağan sonucudur.
Avukatlık

bir kamu hizmetidir. Cumhuriyet döneminde gerçekAdalet Devriminin bir parçası olan kamu hizmeti avukatlığın
geçen yarım yüzyılı aşkın sürede bu görevi gereğince yerine getirdiği
ise .tartışmasızdır. Savunmayı savunucudan soyutlamak ve ayırmak olanağı yoktur. Öyleyse Avukatlık mesleği ve onun meslek örgütleri Anaya~
sa 'da "yargı" bölümünde hak ettiği yeri almalıdır.

leştirilen

' - Devlet Güvenlik Mahkemelerinin beklenen işlevi yapmadığı
kabul olunmuş ve Fransa 1 da da kaldırılması yoluna gidilmiştir. Gerçi
~asarıda D. G. M. yargıçlarının atanması için ,benimsenen yol malıkerne
lerin genel sistemine epeyce uydurulmuştur. Du bakımdan Anayasarda
1699 say:ılı yasayla yapılan değişikliğin sakıncaları r ··yük ölçüde giderilmiş olmaktadır. Yine de olağanüstü nitelikte yargı organları yerine uzmanlık mahkemeleri yönteminin benimsenmesi ve bir dönemde kötü etki
yapmış~ tartışma konusu olmuş bu malıkernelerin Anayasa 'da yer almaması
yerinde olacaktır.

S_ Tasarımn 179. maddesinde yer alan "Anayasa Mahkeme 11 sinin
üyelerinin:· Cumhurbaşkamnca seçilmesi" kuralı yargı bağımsızlığma bü ...
tünüyle aykırıdır. Döyle bir kuralın Anayasa 1da yer almaw. çok büyük
sakınca olacaktır.

Anayasa Mahkemesi, yasarn anın işlev ve görevinin yargıca denetlenmesidir. Güvencesi, yargıçlarının bağımsızlığındadır. Oysa Cumhurbaşkanı yürütrren~n L::aşıdır.
r~edenli yJce bir makam olursa olsun
politikn ile ilg'Şkili ıx makunn yasaman~n işlemlerini denetleyecek yargı
kuruluşunun l:::ütün yruqıç"l·i.:;_Tn s-.eçrresi ~::ağırrsızlıÇ~a gölge düşürecektir.
Anayasa mahkemesi y::>r>.:;'H:l"·-~·ı::-ı-~~ ~::r~n'1c~:t: niteliklerin de belirtilmesi
yerinde obcaktır.
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Yüksek Haki.mle:c Kurulu'nun seçim sisteminde bazı sakıncalı sorüçlara rastlanması bu kurulun tüm·?ıyle kaldırllmaEı,na yol açroamalıydı.
Unutulmamak gerekir ki, demokrasi kur.ım!,ar rejin-~d.ir, kurumlar biraz
da zamanla oluşur ve olguruaşır.
SONUÇ:

Yukarıda

özetleyere k

belirtmeyeçalış~ımız

üzere;

Devletin temel siyasal, hukuksal, ekonomi~ ve toplumsal
kuruluşunu belirleyen genel ilkeler ve ana kur-alları saptamak yerine, ayrıntılara girerek yanlış bir yöntem lrullanmışı gereksiz ve önemsiz kural
ve kuramsal düzenlernelerin karışık ve karanlık dehli::d.erinde kalmıştır.
a)

Tasarı,

Tasarının

lamada

dili ve

anlatımı

anlaşmazlıklara,

da özensiz, karışık ve belirsizdir.
uyur;mazhklara yol açacak niteliktedir.

Uygu-

b} Tasarının 11 Teınel Raklar ve Ödevleri" düzenleyen ikinci kısmında
ayrık kural (istisna) olması gereken özgürlüklerin sınırlanclırılması ve
kısılması ile ilgili düzenlerrelerin, her özgürlük için oluşabilecek bütün
durumları karşılama kaygısı ilı:; ayrıntılı biçim de açıklanması yerine bu
sınırlama ve kısmaJ.arın ''kamu düzeni, ulusal güvenlik, kamu sağlığı,
genel ahl~k, sosyal adalet, kamu ya':"arı, ülke bütünlüğü vb. 11 genel ve
temel nedenlerle ve yasa ile yapılalileceğinin öngörülmesi yerinde olacaktır. Lu durumuyla Tasarı özgürlü~ler rejimi yerine yasaklamalar,
· sınırlamalar ve kısmalar rejimini düzenleyici bir niteliğe bürünme sakın
cası göstermektedir.
c) Tasarı yargıya güvenmediği için yargı güvencesine önem vermeme,
buna karşılık yasama ve yürütmeye aşırı serbestlik .nıma düşüncesini
yansıtmaktadır. Özgürlükçü demokrasinin gereği olan yargı güvencesini
ve bu güvenceyi sağlayacak yargının
bağımsızlığını geriye iten böyle
bir Tasarı'nın gelecekte toplarncı (totaliter) eğilimli siyasal kadroların
baskıcı ( JOtoriter) bir yönetim kurm3.larına yol açabilecek yapıda olması
kaygı vericidir.
ç} Tasarı, türü kendine özgü (Sui generio) fakat sistemsiz bir siyasal
ve hukuksal yapı öngörmektedir-. Ekonomik ve toplumsal açıdan ise belli
zümreleri korumaya yönelik gözükmektedir. Du haliyle Tasarının bir çoğulcu, özgürlükçe demokratik rejimi bütün kurum ve kurallarıyla oluştu
racak ve sürdürecek nitelikte olmadığı, halkımızın ulaştığı siyasal olgunluk ve birildıpin gerisinde kaldığı söylenebilir,.

d) Türkiye Darolar birliğinin görüş ve ilkeleri karşısında, savunma
_.
ıı
..
ır
"Y
,,
meslegı bakımından Tasarının· Temel Hak ve 0 dev1er . ·,
argı ve
"Kamu. Kurumu nÜeliğindeki meslek kuruluşları 11 m düzenleyen hükümlerinin çoğulcu özgürlükçü demokrasiye uygun ve elverişli sayılamıyacağı
sonucuna ulaşılmakta olduğunu bilgi ve takdirlerinize sunarız.
Saygılarımızla,

Türkiye Darolar Dirliği
. Başkanı
Avukat Atilıi Sav
B- Dirllgi:r.r.:.iz

toplatıti

kuruluş yıldönümü

nerleniyle düzenlenen tören
programında gelenekselleşe·n basın toplantısı yapılmış; bu
dn ·konunun özel önerr. . i tlikkate alınarak-Anayasa Tasarısı üze. rinde durulmuştur. Du konudaki açıklama metnini de bilgiye sunuyoruz. ·

Türk Basınının seçkin temsilcilerini saygı ile selftmlarım. Bugün Türkiye Barolar Birliğinin kuruluşununonüçüncü yıldönümünü kutluyoruz.. Birliğimiz; kurulduğu gündenberi Türk Ulusunun siyasal olgunluğuna en uygun siyasal ve hukuksal düzenin "çoğulcu özgürlükçü demokrasi 11 olduğu inancını korurruştur. Çünkü, ancak böylesi çoğulcu bir düzenrie
yargının Uç temel ögesinden biri olan savunma hakkırı''1 gerçek bir değeri
vardır. Ve ancak savunma hakkının gerçek ~leğer taş.dığı bir siyasal ve
hukuksal düzende Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olumlu ve yüceitici bir
işlev yapabilir.
Bu~n,

Türkiye çoğulcu. özgürlükçü lemokrasi yolunda temel hukuksal, anayasal, toplum sal ve ekonomik kuruluşunu ve yapı,smı onaracak
bir düzenlemeyle uğraşmaktadır. Gündemin ilk maddesi olan bu sorunun
Anayasa olduğu açıktır. · Bu uğraşın. ilgi ve sorumluluk bakımından aşa
ma aşama bütün ulusumuzu ilgilendirdiği kuşkusuı:;dur. Her kişi ve kurum,
bu aşamada görev bilincinin ve tarihsel sorumluluğunun kendisine yüklediği işlevi yerine getirme çabasın~adır.
Avukatlık Yasası, Birliğin:,ize

11 yasalarını

uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda
.. .casar .... a::· -:ıazır ı an•s.ı< 1 ı
.
b u ıunma k , gere k ırse
on
Anayasanın ı::a

i)nc\;;E 1:; e tn

ülke gereksinimlerine

\Jileklerı.Je,
..
. .

goJ.~evırıı

göJ·ev-iıı !ç'..psa;-ı:;

'-

yayınlar~!a

verrr1e kt e di r.

içhıde bulunduğu

kuşkusuz"lur.

Türkiye Larolar

BL'liğ:, Da:.nş:r:na

l\l[ec 1.isi .Anayasa Komisyonu

v:o::. isteğ7.ne uyarak hu ççaJ.ışmalarm
"Görüş ve Öncrileri n5 hazırlamış ve sunmuşh:.
Başkanlığının çağrısı
11

başlangıcında

genel izin çerçevesinde Danışma Meclisi Anayasa K0misyonunca hazırla
nan Tasarı ile ilgili değerlendirmeleri de kapsayan ~örüş ve önerilerimizi hazırlayarak Danışma Meclisi ve Anayasa Komisyonu Başkanlığına sunduk. Bu görüşleri Damsıra Meclisi üyelerine ve bütün ilgililere de sunduf?;umuz gibi, Basınımızın da bilgisine sunuyoruz.
Genel

değerlendirmelerde

özellikle

şu

ilkeler üzerinde durulmak-

ta dır.
-

Yeni Anayasa bir geriye dönüşü (reaksiyonu) simgelememeli-

dir.
- Geçiş dönemin(ı.e çıkarılan bazı yasalarla oluşturulan kurum ...
lara ve kurallara Anayasal nitelik kazandırılm.amasına ve Anayasamızın
sistemine aykırı düşebilecek bu türlü kuralların ve kurumların Anayasanın gereklerine uygun biçimde düzenlenmesine özen gösterilmelidir.
- Siyasal iktidar genel oy ilkesine

dayalı

partiler

yarışmasından

kaynaklanmalı; Devlet önce "Hukuk Devleti" sonra da "Sosyal Hukuk Devleti" olarak düşünülmelidir. Bu amaca ulaşmak için yeni Anayasa da açıl~

bir toplum ve özgürlükçü bir ortam içinde siyasal 1 sosyal, ekonomik ve
kültürel katılma bütün boyutlarıyla sağlanmalıdır.
- Anayasa sistemimiz üç erk arasında bir dengeyi 'öngörmekteYasama ve Yürütrr~e erkleri ile Yargı arasında bir ayırım yapılmış
tır. Bir hakem görevi yaptırırcasına Yargıya öncelik ve üstünlük tanın
mıştır.
Yargısal denetimin, Yasama ve Yürütme'ı ı çoğunluk tahakkümür:
yol açmaması için böyle bir güvenceyi sağlaması öngörülrr.üştür. Yeni
Anayasa 'mı2da da bu sistem korunmalıdır.
dir.

- Anayasal düzen Anayasa rretninin ötesinde çeşitli öğeleri içermektedir. Bu nedenle salt siyasal ve hukuksal sorunların çözümü ile toplumda uyurr, adalet ve barış ~ağlanamaz.
Ekono:rr.ik bunalımlar ve onların kaçınılmaz sonucu olarak kendigösteren terör ve anarşijıl., sadece hukuksal önlemlerle (yani anayasal hükümlerle) gider:rr. e olasılığını benirrsemek,_ büyük bir yanılgı olur.
sım

Türkiye Barolar Dirliğinin kuruluşundanberi izleyicisi olduğu
ve toplumumuzun içinde yaygınlaşmasına katkıda bulun~ "Hukukun Üs., , .. - .. ıı 1·ıı-'<.CSl. i'f''SI·nı-1·r-ı n r·J
ı
...J••
..
ı
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devlet anlamına alınırsa on2. ı•:rıukuk De,rletiıı derr ek güçtür. Gerçek
Hukuk Devleti ırHukukun Üst:.:.nlüğü 11 nü kabul eden devlettir.
·lı
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lt

yasa yasa cıevıetı naen cıegıı ··nuKuK cıevıetı naen sozetrne.Kteaır. oı na..ı.
de hukukun üstünl~ anayasal bir kavrarndır. Bunu n yeni Anayasamız da
da açıkça yer alması sayısız Yara.rlar sa~ la yacaktır.

Genel değ'eriendirmelerin yanısıra Tasarının bölümleri üzerinde
de durulmuş ve şu sonuçlara varılmıştır.
a)

Tasarı,

Devletin terrel siyasal, hukuksal, ekonomik ve toplumsal kuruluşunu belirleyen genel ilkeler ve ana kuralları saptamak yerine ayrıntılara girerek yanlış bir yönterr kullanmış, gereksiz ve önerr:siz
kural ve kurumsal düzenlernelerin karışık ve karanlık dehlizlerinde kalmış·
tır.

Tasarının dili ve anlatırr•ı da özensiz, karışık ve belirsizdir.
UygulalT.ada anlaşrr.azlıklara, uyuşmazlıkiara yol açacak niteliktedir.

b) Tasarının "Temel haklar ve ödevleri 11 düzenleyen ikinci kıs
ı:r.ında ayrık kural (istisna) olması gereken özgürlüklerin sınırlandırllma
sı ve kısılır. . ası ile ilgili düzenlemelerin, her özgürlük için oluşabilecek
bütün durumları karşılama kaygısı ile ayrıntılı biçimde açıklanması yerine
sınırlaır.a ve kısmaların 11 kamu düzeni, ulusal güvenlik, kamu sa~lığı,
genel ahlak, sosyal adalet, kamu yararı, ülke bütünlü~ü v. b. u genel ve
temel nedenlerle ;v-e yasa ile yapılabileceğinin öngörülmesi yerinde olacaktır. Lu durumuyla Tasarı özgürlükler rejimi yerine yasaklamalar,
sınırlamalar ve kısmalar rejimini düzenleyici bir niteli~e bürünme sakın
cası löstermektedir.
c) Tasarı yargıya güvenınediği için yargı güvencesine önem vermeme, buna karşılık yasama ve yürütmeye aşırı. serbestlik tanıma düşün
cesini yansıtmaktadır. Özgürlükçü demokrasinin gereği olan yargı güvencesini ve bu güvenceyi sağlayacak yargının bağımsızlığını geriye iten
böyle bir Tasar]'nın gelecekte toplarncı (totaliter) eğilimli siyasal kadroların baskıcı ( otoriter) bir yönetim kurmalarına yol açabilecekyapıda olması kaygı verici bulunmaktadır.
ç) Tasarı, türü kendine özgü (Sui gen er is) fakat sistem siz bir
siyasal ve hukuksal yapı öngörmektedir. Ekonomik ve toplulT.'sal açıdan
ise belli zümreleri korurraya yönelik gözükrnektedir. Bu haliyle Tasarının ç·1~ulc~, derrokratik rejirr ;::: dayalı bir "Sosyal Hukuk Devleti 11 ni
bütün kurum ve kurallarıyla oluşturacak ve sürdürecek nitelikte olmadığı; :balkırr·ız::.ı~ ul=~.~;h[ı :=:;i;:ns;:-c
ğı

. lı.ıJ: ', , ı i ''ikH-:- i:ı :;··'':.:.;i:rc1 .::.:. kıldı-

'

söylcm: 1 _ıili_r,

d) Türkiy;:!

r·'t:::"'rılar

l

ir1i:;_ı;tni.n

gf)rü:; vr: iU~eh;ri kn.rşısında, saTcrr: ,;1 I-hı.k ve Ödevler 11 , 11 Yargııt

vunrr:a rreslc;ği lıakırrınd:ırı T:ısar::.~11n
ve 11 Kamu Kururr;u nitdiğindeki meslek kuruluşL:ı.rııını düzenleyen hükümlerinin çcıC:ulcu özglirlükçü demukr:-tsiyt::· uygun ve elverişli sayı
lamıyacağı dü şünülrrcektt;dir.
11
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yer alan ve "Kamu Kurumu nite.U.gindeki meslek
düzenleyen 170. maddenin öngördüğü sakıncalı
hükümler üzerinde özel bir çalışma yapL..nıştır. Baroları da
içeren bu hükmün çoğnlcu özgürlükçü demokrasinin vazgeçilmez kururnlarından olan meslek kuruluşlarına olumsuz etki yapacağı, demokratik hukuk devletiaçısından bu düzenlemenin
bir geriye dönüş olacağı anlatılrraya çalışılmıştır.
Tasarısında

kuruluşları 11 nı

Danışrra

Meclisi üyeleri başta olrr.ak üzere bütün ilgililere
sunulan bu raporu da bilginize sunuyoruz.

1961 Anayasası'n,ın 122. maddesinde yer alan bu
gili düzenleme Tasarının 170. n::addesiyle yapılmıştır.
Anılan

madde

kuruluşlarla,

il-

şöyledir:

''Kamu kurumu niıteliğindeki meslek kuruluşları, kanunla meydana getirilir ve organları kendileri tarafından, kendi üyeleri arasından seçilir.
Meslek kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişieri demokratik esaslara aykırı olamaz.
11

Meslek kuruluşlarının organlarının seçimleri, üyelerin en geniş
biçimde katılımım sağlayacak ve h~kim yönetim ve denetiminde yapılacak
şekilde kanunla düzenlenir.
11

Meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dış da faaliyet gösteremezler; meslek kuruluşları siyasetle uğraşamazlar, siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler.
11

devamlı

" Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde
olarak çalışanlar rrıeslek kuruluşlarına üye olamazlar.

" Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli
güvenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suÇların önlenmesi bakımlarından, gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde, mahallin en büyük mülkf amiri, h~kim kararına kadar, meslek
kuruluşunun rıeçilmiş organlarını görevden uzaklaştırabilir. 11
Tasarıdaki bu hükmlin 1 ve 2. fıkraları Anayası:ının 122. maddesi
hükmünün rı.yı,ıdır. 3, i, 5 ve G. fıt<r,:ıb.r lıiH:.:iln leı·i ise yeniden düzenlenm i st ir. E u ye~:i cltl?::c u1cr:: <:1 c:r ,ı c ya::::ı~~ ;,ı, ;_ır<:ı :ttc. [;.,JruL1}'lrın niteliklerine,
varlık nc:denlerüı•.~ v
ç·:·D;ulcu L:.:;n :)kı·:}.td<: J>'j-,.;r i.-.
r .c/J\C::dn<: u.flTarr aktadır.

I\.nayasa 'da y:::::~ :üan Kan:ıı Kurun· u nitelı(lindeki Meslek Kuruluş
giren yasayla ;z,_ırıılmuş ve' tüzel kişiliği bulunan başlıca

larının kapsamına

kuruluşlar şunlardır:
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a) 1136 sayüı Avukatlık Yasası ile kurulan barolar ve Türkiye
Barolar

Dirliği,

b) 6 235

mar

sayılı

Odaları Birliği

Yasa ile kurulmuş bulunan Türk Mühendis ve Miile mühendis ve mimar odaları,

c) 6023 sayılı Yasayla kurulmuş bulunan Türk Tabipler
Merkez Konseyi ve Tabip Odaları,

Birliğ;i

ç} · 5590 sayılı Yasayla kurulmuş "Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği" ve bağlı odalar, borsalar ve birlik,
d) 507 sayılı Yasayla kurulmuş Esnaf ve Sanatk~rlar Konfederasyonu ile esnaf ve sanatkfir dernekleri ve birlikleri,

bağlı

e) 634.3 sayılı Yasa ile kurulmuş Veteriner Hekimleri Birliği ve
odalar,

f)

6643 sayılı Yasa ile kurulmuş Türk Eczacılar Birliği ve bağlı

odalar,

liği

ile

g} 1512 sayılı Noterlik Yasası ile kurulmuş Türkiye Noterler Birnoter odaları,

bağlı

h} 6964. sayılı Yasayla kurulmuş Türkiye Ziraat Odaları birliği
üle bağlı odalar,
Görüldüğü üzere bu meslek kuruluşları bir genel çerçeve içinde
Meslek 11 ortak rr iteliğini içermekte ise de nitelikleri ve ahım:lları çok
farklıdır. Lunların bir bölümü (altısı) kamu hizmeti niteliği taşıyan, bir
bölümü ise doğrudan serbest nitelikleri ağır basan mesleklerdir. Gelecekte de yine aynı kural doğrultusunda başkaca 11 meslek"ler de aynı biçimde örgütlenebileceklerdir.
11

I3u nedenle Anayasal bir düzenlemeyle, meslek kuruluşlarının
en genel ve ortak çizgileri ile düzenlenmeleri ayrıntıların özel yasalara
bırakılması yerinde olacaktır. ·
Du nitelikleki basarılı ve yeterli diizenleme 1961
122. maddesi hükmüdür:

An::ıyasası 'nın

nM::ıddc:-]_2?. Kc, IT'\J kw·nnr nitc:li;!indl:·ki c·cslc:k kuruluşl::ı.rı, kanunla meydan8. getirilir v<· • -.·p·ınbc·ı lü.~ır•JHc1·i trc·~~:ı.fnıdan ve kendi üyeleri
arasından scçi1ir.
11 İdare,

sızın,

s•,~çilmi_ş grgar..ları, bir yarr;ı n.ercii kararına dayanmak-

geçici veya.

sür<:~kli

olarak gf:>revinden

~3H-

nzaklaştırrın.:

az.

tik esaslara aykırı olam~z 11 •
Tasarıda

yer alan ve

eleştirilen

3, 4, 5. ve 6.

fıkralarla

ilgili

görüş ve eleştiriler şöylece belitlenebilir:

1- Maddenin üçüncü fıkrası "meslek kuruluşlarının organlarınlll
seçimlerini, üyelerin en geniş biçimde katılımını sağlayacak ve hftkim yönetim ve denetiminde yapılacak şekilde kanunla düzenlenir 11 hülklftfttıü koymaktadır.

Du hükümle arnlan kuruluşların seçimlerinin yapılması yargıç
yönetim ve denetimine verilmek istenmektedir. Bu, uygulanabilirliği
kuşkulu bir hükümdür. Türkiye 'de dokuz yasayla kurulJIWŞ bin kadar
oda, baro, dernek, konfederasyon, birlik vardır. Dı.inların her yıl en
az bir kez seçim yapması öngörülmektedir. Bu kadar çok sayıda kuruluş
içinde bir kısmının genel kuruluna yurdun her yerinden gelen yüzlerce delege katılır; bir kısmının üye sayısı ise yirmi, yirmibeş kadardır. İçlerin
de birkaçbin üye (seçmen) nin katıldığı toplantılar yapan kuruluşlar da vardır. Çok kalabalık üyeli toplantılarda seçim yarışmasının çekişıneli olması beklenebilirse de yirmibeş üyenin katılacağı toplantılarda hem en hiçbir
zaman çekişme olmamakta, ya da U)UŞmazlık çıkmamaktadır. Euna karşı
lık Anayasa ile bütün seçimleri yargıç yönetim ve gözetiminde yapma zorunluğ-u getirmek gereksiz bir düzenlemedir.
Yargıçların temel görevi yargılaıradır.

Yargıçlara

idari 11 nitelikte işler çok zorunluk olrr~adıkça verilmemelidir. Kaldı ki, ülkemizde
kadro sıkıntısı çekilnıektedir. Yargıçlar temel işlevleri olan yargısal
görevlerini yapmakta sıkıntı çekmektedir.
11

seçim 11 lerin yargıç yönetim ve gözetiminde yapılmasından sağlanan başarı1ı sonuç burada da yol gösterici ~ayılamaz.
Ülke yönetimi gibi çok önemli bir sorun için yargıçların esas görevlerinden
ayırmak haklı gözükebilir. Ama meslek kuruluşlarımn seçimlerini aynı
düzeyde sayamayız.
Ülke yönetimiyle ilgili

rın

11

Üst elik böyle bir işlev~ yargıçları idari sürtüşmelerin, sıkıntıla
içine itebilecektir.

Burada yargı'ya -öugün olduğu gibi- ancak
hallerinde görev vermek en doğru çözüm olacaktır.
Kaldı

ki, bu

fıkr'l. il<~ Ta~~''it'H'U: f; )~

uyuşmazlık

fıkre~r. :J.r;;:,_gır,da

ve dava

bir

çelişki

var t~ibi c')zül:çr,ektedir. E:ı
·:ik niiilki m· ir hak:in~ lc:ırarı.na kadar meslek kuruluşlarının f:h·ı;ilrriş .r..-·:anlarım ,:,:·ırevden u'i:aldaştırma. ve işten el
çektirrrı <:· cı lan ynrgısal ,~~)rc~vı.: il;:Hi '!ir '"Snleır rl.ir.
Yargısal görevde
ll
''lk'
.
tl
..
..
1
'
·ı·
..
. . 0ı uzatıl ır k en;
rru ı arrı ır e yargıcın )nun c c ye. cKJ. v0rı. ıp !>nun :;· ırevıne
seçirr gibi. idari bir işi n~tnki amir ye~·ine yargıca vermek sistem karışık
lıitı ve sakıncalı sonuçlar yaratacaktır.
1

•

.

Anılan üçüncü fıkranın Tasarıdan çlka.rılınası "seçimin en geniş
katılımt'ıa yap.ılır.ıasını öngören kuralın ikinci fıkraya elüeomesi yerinde
olacaktır.

2- Maddenin dördüncü fıkrası "Meslek kuruluşlarıJ kuruluş
faaliyet gösteremezler; meslek kuruluşları siyasetle
uğraşamazlar .ı siyasi partiler, sendikalar ve dernekler le ortak hareket edemezler" hükmünü öngörmektedir.
amaçları dışında

Fıkranın yazılışındaki

gereksiz yineleme

anlatımı bozmaktadır.

Meslek kuruluşlarının kuruluş amaçları dışında etkinlikte bulun~
maları; siyasetle uğra~mamaları bir Anayasa kuralı değildir, olmamalı
dır da. Bu kuraJ..ia.r yukarıda belirtilen dokuz özel yasada da bulunmaktadır. Böyle olduğu halde bu kuruluşlar "siyasetle uğ'raşrrm. 11 suçlamaları
na sık sık uğ'rarlar. Fıkranın da bu etkiyle düzenlendiği bellidir.
Ne gariptir ki, meslek kuruluşlarına yöneltilen bu suçlamalar
hep politikacılardan gelmektedir. Çünkü kötü politikacılar kendileri
gibi düşünmeyen kişi ve kuruluşları
kendilerine karşı
sayma eğiliminden
.
kurtulamamaktadırlar. Bu nedenle de karşıtlarını susturabilme yolları
1

.

aramaktadırlar.

elbette doğrudan siyasetle uğraşmazlar.
ııSiyasetle uğraşma" deyimi siyaseti uğraş edinmeyi kapsar. Bu iş için
elverişli kurumlar siyasal partilerdir.
Meslek

kuruluşları,

Çoğulcu derr:okrasilerde geniş bir "katılıraıt amaçlanır. Bu kabütün yurttaşların ülke yönetimiyle ilgili görüş ve inançlarını açık ...
lamasını gerektirir. Dört-beş yılda bir "oy veri:hek 11 le demokratik katılma
eağlanmaz. Böylesi hemen bütün diktatörlüklerde de rastlanan biçimsel
bir seçim olur.
·
tılma

Meslek kuruluşları kendi ilgi ve uzmanlık alanlarında görüş ve
ülke yönetimine katkıda bulunurlar. Bu görüş ve düşün
celer 1 zaman zaman siyasal partilerin bir bölümününküyle uygun, bir
bölümününküyle de karşıt düşebilir. Du, siyasetle uğraşma değildir.
Meslek kuruluşlarının kuruluş amaçları, ilgi ve çalışma alanları içindeki
sorunlarda görüşlerini açıklamaları bir demokrasi görevidir. Özgürlükçü
demokrasi "çoğulcu 11 niteliktedir. Çnğı.üclüuk knrı.mılnrla sağlanır.
düşünceleriyle

Anılan fıkra h~rsine

le

yönelik bir yoruma eh·1.-:-ri şlidir.

Bu neden-

sakıncalıdır.

Öte yandan fıkranın ikinci bölürründe meslek kuruluşlarının sendikalar ve derneklerle ortak hareket etir ele ri de yasaklanmaktadır. Bu
da çoğulcu demokrasi anlayışina aykırı bir kuraldır.

--Hl-

Çoğulcu demokrasi "örgütlenme 11 özgürlüğü ile birlikte en geniş

anlamda

düşünce

ve inanç

özgürlüğürü

de ön görür.

Özgürlükçü demokratik düzenlerde kurumlar, birbirinden kopuk
adacıklar değildir. İlgi ve çalışma alanları bakımından yakın olan kuruluşların işbirliğinde hangi demokratik sakınca kununtuı:::u düşünülebilir.
·Maddenin dörd~ncü fıkrası "kamu kurum ve kurulu~ları ile kamu
iktisadi teşebbüslerinde devamlı olarak çalışanlar mealek kuruluşlar:ı.na
üye olamazlar" hükmünü öngörmektedir.
Du kural "meslek" kuruluşlarına bütünüyle aykırı düşen bir düzenlemedir. Gerekçede 11 kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar serbest meslekicra etmediklerinden meslek kuruluşL--:ı.rına girmeleri önlenmiştir" denmektedir.
..

rı

Once şunu belirtmek gerekir: Du kuruluşlarla düzenlenen mes ...
lek11 tir. 11 Serbest meslek 11 değil, Temel yanılgı bu noktadadır,
altısı (Avukatlık 1 Noterlik, Tabiplik,
Mühendis-Mimarlık, Eczacılık) kamu hizmeti niteliğinde

Dokuz yasadan

Veterinerlik,
mesleklerdir. Bütün bu mesleklerde temel meslek düzeni, disiplini ve meslek
kuralları aynıdır. "Meslektaş 11 dır. Aradaki tek ayrım 11 işveren 11 dir.
Dir işverene sürekli bağlı olarak çalışan meslek adamı da, serbest olarak
çalışan meslek adamı da aynı mesleği yapmaktadır.
Meslek kuruluşlarının amacı, rr; eslek kuralk.··ına meslek ahl~kı
na ve disiplinine bağlılığı sağlamak bu yolla rnesleği yüceltmek ve daha
yararlı kılmaktır.
Döyle bir ayırım eşitsizlik getirecektir. Du eşitaiz
lik hangi bölümü ayrıcalıklı kılacaktır?
Dir Hazine avuk;üı da bir serbest avukat gibi aynı yasalara uygun olarak aynı yargı ve adalet merciierinde çalışır. Aynı Meslek Kurallarına bağlı olmak zorundadır. Mahkerr.eler aynı ücret tarifesini de uyg"larlar.
Aynı

yerde görev yaparken Meslek disiplini bozulursa
serbest çalışan mı meslek kurallarına bağlı kalacaktır?
.Benzer durum tahipler kin de
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Ülkemizde 1136 sayılı Avukatlık Yasa.s-ı 1 ndan 0nce Hazine a.'V'U'kaıtla
rının baroya yazılma zorıinluğu yoktu~ Bunun sakınco.dı anlaşıld.ı~·ından Yeni Yasayla bu eşitsizlik giderilmiştir. Şimdi (hem de Anayasa ile} geriye
dönüş sakıncalı bir gidiş olacaktır.
Meslek kuruluşlarında eşitliği_ ve m eslek disiplinini sağlayan 11yazılma"nın zorunlu olmasıdır. Du zorunluk nt~slekten ayrılma, ya da çı
karılma hallerinde mesleğin yapılamaması y~tırımını, getirir. Du ayırllr:ıla
bu yaptırım da kaldırılmaktadır. Demek "ayrıcalı.k 11 bağımlı çalışanlar
için olacaktır.
Kaldı

ki_, bazı meslek kuruluşlarında serbest meslek yapanlar
hemen hiç denecek kadar azdır. (Örneğin VeterinBrler ile bazı mühendislik dallarında hemen bütün meslek adamları kamu kesiminde görevlidirler}.
Du nedenlerle Tasarının 170. maddesinin beşinci fıkrası hükmü mes ..
lek kuruluşlarının varlık nedenlerini kökünden bozncak niteliktedir. Cumhuriyetin varettiği ve oluşturduğu bu kuruluşlar toplumumuzu çağdaş uygar ..
lık düzeyine çıkarmaya yönelik kurumlar olarak Cumhuriyet öncesine döneceklerdir.
4- Tasarının 170. maddesinin son fıkrasında ise 11 • • • • geçikmesinde sakınca bulunan hallerdeJ mahallin en büyük mülki' amiri, hftkim kararına kadar, meslek kuuuluşunun seçilmiş organlarını görevden uzaklaş
tırabilir 11_ hükmünü koymaktadır.
Burada mülkf amire verilen yetki tartışılmayacak kadar
çimde hukuk devleti ilkesine ve demokrasiye aykırıdır.

açık

bi-

Kamu kuruluşlarının temel özelliği demokratik nitelikleridir. Organlarının kendi üyelerince, üyeler arasından seçilmesi, kendi kendilerini
yönetmeleri ttbağırnsız"lığın gereği ve sonucudur.
Bağımsız kuruluşların yöneticileri yasalara aykırı davranışta bulunurlarsa ölçektirm e ve görevden uzaklaştırma kararı ancak ve yalnızca
yargıç tarafından verilmilir.

Mülkt amire verilen bu yetkinin hukuki hiçbir dayanağı yoktur.
Salt siyasal bir r:erekç~'> rlüsüni\lehilir, F·ir df~ varr;ı:ra g-Uven eksikliği
söz konusu euilebilır" f;ok s2.kıncah olaı;nlıklarm varlığı halinde yargıç
hukuki önlea;:: ç<:..':~.ık ~'Lnamal;tadE-, f:;ı.ıçla.m ·ı.sının hiçb5.r haklı örneği
yoktur.
1961 A.nayaEası uelald l:'.ihi.n. ·,:ygı.::nduı:·: ı:İJarc: 1 s<::çiln:iş ongan-

bir yargı ;.n er .:.~i :-;:a:~anna dayanmaksı~:;ın geçic] veya sürekli olarak
görevinden uzaklaEıtıramaz 11 yirmi yıllık uygulamasında bu hJ.k...rnün yeterli çabuklukla ::_şle:a-:rediğini t.akh kıla~ak te~ olay bulurmmaz.. İdare, sakın
calı durumun varh_ğınc~ay, yargıya ba~vurarak 11 i.SnJ.2m alınınasını da
isteyebilir.
ları
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Du nedenle

anılan fıkra

da

Ta.sarıdan

çl.k..a.r 1 ..mel.'ldır.

SONUÇ:
Belirtilen nedenlerle Tasarının 170. maddesinde yer
alan nKarru Kuruıru niteliğ'indeki meslek kuruluşları""nı düzerüeyen hükmün
şöyle düzenlenmesi yerinde olacaktır:
. "Kamu kurumu niteli~ndeki meslek kuruluşları yasayla kurulur ve
kendilerince, üyeleri arasından seçilir. Seçimlerin en geniş katı
sa~layacak biçimde olmasına özen gösterilir.

organları

lımı

"İdare, seçilmiş organları, bir yargı kararına dayanmaksızın geçi,

veya sürekli olarak görevden

uzaklaştıramaz.

"Meslek kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişieri demokra ..
tik ilkelere aykırı olamaz 11 •

Ç- Anayasa

Tasarısınm ~a tamtılması

lışmalara basın geniş

hatt§.

yer

için yapılan çaAncak basın kadar,
daha etkili bir araç olan ya-

ayırmıştır.

geniş yığınlara ulaşınada

yın organları

ile de Dirlik görüşlerinin açıklanması olanağı
aranmıqtır. TRT'nin bu konuda yaptığı programlara katıl
ma istemi yazıyla ilgili Genel Müdürlüğö iletilmiştir.

Du konuda
ledir:

yapılan

15 Eylül 1982 günlü 1465

sayılı başvuru şöy

Sayın Macit Akman
TR T Genel Müdürü
Ankara

1136 sayılı AvukatlıkYasasına göre Türkiye Barolar Birliği Kamu

Kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olup, yasaların ülke gereksinmelerine uygun olarak gelişmesi yolunda dileklerde, yayınlarda bulunmak göreViJle yükümlüdür. Bu nedenle Birliğimiz bir kamu kuruluşu olan TRT'nin
düzenleyeceği Anayasa ile ilgili programlarda, açık oturumlarda konuların aydınlanmasına ve çeşitli görüşlerin belirlenmesine, katltıda bulunmayı.
görev saymaktadır ve istemektedir.
Yönetim Kurulu kararl.

uy:<ruıca dururrıu

0ilgi ve takdirlerinize

.•

sunarırr

Saygıla:nnıla,
Başkan

Avukat Atil§. Sav

-·4 3-

Belirtilen çalışrr-a ve çabaların ~irliğimizin en yüksek karar or:'"

.ganı olan Genel Km''ttltln da bilgisine vo nayına sunulması Yönetim ~ru~
lurm.rzıca. uygun ve doğru say'llm:ı ştır. Dr ,;·örüşle Birlik Genel Kul~
2-3 Ekim 1982 günleri Anka:.."'a 1da olağaııt:,·cü toplantJ.yz. çağrılmıştır.

Olağanüstü toplantı üstün bir ç;:)a veyütt·ı:ıu bir çalışmayla iki gün
içinde Tasarı ile ilgili görüşleri içeren )Ü~ rapor hazırlamıştır. Dört Komisyonun çalışmalarının toplu ürünü ola.:-. bu raporu sunuyoruz.

·TÜRKiYE DAROLXct DİRLİGİ
ANAYASA KONUSUNDA Yl':~.PILAN 8LAGANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISI RAPOHU

Türkiye Barolar Dtrliği, ri'ürk Ulusunun ve Türk Devletinin kaderinde
büyük etkisi olacak Lul;:uksa.l-siyasal en önemli belgenin Tasarısında yer
alani zararlı olduğuna intmdığı çeşitli çözümleri ve hele bu taslağın dayan ..
dığı "devlet felsefesinir: 11 tutarsızlığmı beJirtm e zorunluğunu, yurtsever ].ir
ğin ve görev bilincinin kaçınılm~.z bir sonucu oJarak duymaktadır. 2-3 Ekim 1982 günlerı Ankara 1da topla.<·ı&.n Birliğimiz 'Genel Kurulu aşağıdaki görü şlerde birleşmiştir.
I.

ANA İLKELER
,...,.., ____ :ow;., .......

:ı-

İnsanoğlunun yüzyillar boyu verdiğl mücadeleler .ıonucunda ulaştığı
görüş; onurlu bir varlık olan insanın, devletin bile el uzatamıyacağı baz:ı.
özgürlüklerin ve dokunulrnı::ı.zlıkların sağladığı bir toplum yaşamında mutlu olabileceği, devletin varlık nedeninin de kişinin özgürlük ve güvenliğin

den geçen mutluluğunu sağlamaktan ibaret olduğu yolundadır.
Bu düşünce, çağımızda -ister Doğ;al Hulnık İnancma, isterse s~dece
gerçekçi ve deneyimci biryaklaçnma dayand1r:ılsın- tüm uygar dünyanın
benimsediği ortak bir inançtı:::-, Bu görüşten hareket etmeyen kişiyi amaç
değil araç, devleti ise amaç sayan 11 devlet felsefesin ona dayanan bir anayasal düzen-yönetimin etiketi n'e olursa olsun, ister.se demokrasi olsuntopluma sade~e açık ya da kapalı diktarejimi getirir.
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rejimin·vazgeçilmez bir ögesi: sosyal devlet anlay.Lşınıngerektirdiği, kişiye asgari gönenci (re:falı:ı..) ve ça1ışma olann.ğım garanti eden haklar ve kurumlar da, hem özgi1rlüklerin hem C.e güvenliğin doğaJ. uzantısı sayılmıştır.
Güvenlik, özgürlük ve gönenç birbirinden a:;rnJmaz biı· üçgendir. Hukuk
Devleti ilke ve kuruı.nlt:r:r.n::n bu üçgeni güven:Jeye ba.' :ı.dığı çoğulcu çağda~-
demokraside, yönetim ancak halkın özgü::- ird.de:::ıiyle yürütülür. Du 'ira-·
deden kaynaklanmayan hiçbir-·otor-.r;e----söz·).::onusu olamaz. Halk aclı.na devleti yönetecek temsi1ciler:i.n yetki alanlarıru.n ayrıJ.n:.ası ve ... hiç değilse parlamenter demok:ı:-asiJ.erde- yas::ı. yapc:n ve adaJ.et c~ağıtan güçlere özel bir.
ağırlık.:ta.nırL'llası gereği_, t2.rtışLlı.naz bir gei~çektir.
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şuanda koruyaı~a': gr:;l'ÇGk eş:itiiği, sosyc..l adaJ.eU ve t"'llumsal dengeyi sa~-_layan devlettir. Tasm·:;_rı.!n :::Bkonon'lüc ve Sosyal Fiakl& .. Bölümündeki 53. '
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ve
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mantıksal koşulu, ku~kıısuz hoJ__1,an kenclj kendisini yönetmesi, yani 11 E~e ...
menliğin Ulusta ol:-:u:ı.;;:Ydı:~, H aik c::gen1 enliğininin gerçek yaşama yansı..
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Anayasa 'nın ancak dörtte üç oyla değiştirehileceğinin öngörülmesi
ise ço~nluğun V'&Bayet altına alınmasının bir başka örneğidir. Ayrıca
kişinin üyesi olduğu i:lrgütlerin, siyasal nitelikleri davranışıarına çeşitli
yasaklamalar getirilerek yurttaşların her türlü.'lBiyasal faaliyetleri beş yıl
da bir oy kullanma işlemine indirgenmiş; siyasetle sürekli olarak u~aşma
yetkisi ancak kim i çevrelerin tekeline bırakılınıştır.
Tasarının

bireyin özgürlükleri alanını kısıtlaması ve onun yönetimine
katılmasını çeşitli biçimlerde daraltması (ayrıca yerel yönetimleri tam bir
vasilik altına alması), dünya tarihinin akışına olduğu gibi kendi Anayasa
tarihimiPin gelişmesine de ters düşmektedir.
Üyesi olduğumuzu söylediğimiz uygar uluslar toplult#unun ortak değerleri ve yargılarıyla bağdaşmıyan bir anayasal düzen, kuşkusuz bU.r iliş ...
kiler im izi de olumsuz biçimde etkiler.
Atatürk'ün yalnız çağdaş uygarlık doğ'rultusuncı.: hızlı atJ.lımları ger-çekleştirmek için değil, aynı zamanda demokrasinin ön koşulu saydı~ı
için bağlandığı ":utiklik ilkesi 11 nden sapılınıştır. Böylece 11 hür düşünceli 11
kuşaklar ~aratma amacı terkedilmiş Atattirk devrimlerine karşıt oluşumla..
rın tohumları atılmıştır. (Hem de devrim yasalarının değiştirilemiyeceği
yolundaki 1961 Anayasasıill.Iİ hükmünü korumak suret_. le açık bir çelişki ..
ye düşülerek) •••
erkler ayrılığında ağırllk 1 Atatürk'ün de benimsediği
görüşe aykırı olarak, halk temsilcilerindan kurulu Meclisten alınıp halk
tarafından seçilmeyen Yürütme nin başına verilmek suretiyle 1921 Anaya...
sasının da gerisinde kalan dönemlere yönelinmiştir.
Yine

tasarıda

Hele devlet yönetiminde en geniş yetkilerle donatılan bir kişiyi halk,
ya da halkın temsilcilerince seçilmedenı varsayımsal bir tercilıle 7 yıl için
devletin başına getir:rrıek gibi garip çözümlere yer verilmesi, bu Tasaruun
hem "seçim" kavramına hem de demokrasinin vazgeçilmez ö~esi olan
siyasal partileri ne kadar Önemsiz saydı~J.nın en açJ.k göstergesidir.
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kurabilen bir düzendir" ~-- ö··.:lc bir dJ.7.e::ıde 11 insc=:.nın. insan olarak taşıdı~ı
de~er" önemle ele alırar 'rev an2~yasal güveneelere b;~ğlanır. Derr:okrasilerde, Anayasalar ö:r,gürlekJ.;_;:,.i vermezi: saclc~ce beli!'tmek ve belirlerr-ekle yetinir. Kişinin temel lnklo.rıy}.a tup3iimurı ortak çıkarlarını dengede
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öz.en gösterir. Yani, çoK onem veruınesı gereKen oır aegen, l.Kll1
ci derecede önem verilınesi gercl'i~Xl bir değere fedç_ :!deıniyecektir. Kı
sacası, demokrasiler özgürlükleri k:ısna.da böyle bir 11 suurı 11 kabul eder•
ler. Eğer kısma sınırlı tutulmaz, değ.erler arasmda doğru "bir denge kuru:
mazsa, temel hak ve özgürlüklerin anayasada yer almış olmasl.Illn önemi kalmaz. Çünkü, bu durumda özgüı~lükleri kullanabilmek, siyasal iktida
rın insafına bırakılmış sayılır. Hak ve Özgürlükleri siyasal iktidarın takdirine bırakmak ise demokrasi ile bağdaşmaz~
sırasına

Ayrtca, Anayasal özgürlükler 1 bunlara sağlanan yahut sağlanmayan
güvencelerle ve Anayasada. yer alan diğer kurum ve kurallarla birlikte,
bir anlam taşır. Özgürlük sorunu Anayasanın yalnız "haklar ve Hürriyetler11 bölümünde değil, hemen her kesin-:;inde kendini duyurur. Devlet organlarının kurulu şu ve işleyişi, görev ve yetkileriyle ilgili kurallar, özgür
lüklerin hukuki çevresini belirlemekte büyük önem taşır. Örneğin, hak ve
özgürlüklerin güvencesi ')lan 11 yargısal güvence 11 y:i tanımış olmak yetmez.
Hatta malıkernelerin bağımsız Qlduğ<.mu belirtmek de birşey ifade etmez.
Eğer yargı 11 bağımsızlık 11 ,"güvence rı ve "dogal yargıç 11 ilkelerine kavuş
turulmamışsa, temel hak ve özgürlüklerin .Anayasaya yazılmış olması,.
bunların sağlanmış olduğu anlamınr-.ı. gelmez. İşte, bu bakımdan daAna ...
yasa Tasarısı kaygı vericidir. Çünkü gUvencesizdir.
Tasarıda,

Türkiye 1nin de iınzal.adığı uluslararası belgeler olan Birleş
miş Milletler İnsan Hakları Evrensel Dildirgesi 1 Avrupa İnsan Hakları Sö~
leşmesi ve Helsinki Sonuç Belgesinde belirtilen temel hak ve özgürlük ...
le re yer verilmi ş gözükülmektedir ~ Ancak, bu hak ve özgürlükler için öyle sımrlamal.ar getirilimiştir :V...iJ hak ve özgürlüğün Ö" ., ortadan kaldırılmı~
tır. Üstelik bu sınırlama ve hatta durdurma yetkilerı siyasal iktidarın is ..
teğine bırakılmıştır.

Oysa, bir ülkedeki rejimin niteliği, o ülke Anayasasının kendi reji ...
mine koyduğu addan değilJ Anayasa ile getirilen düzenlemeden çıkarılır.
Rejimi belirleyen öğelerin başında kişi ile devlet ilişkilerinin çözüm şek
li gelir._ D~!!lo~rati~_yejim, ki1!_-_d~vlet ilişki_~:ıinde _h:içbir taraf~~_ğırlık VE
m eden dengeyi kurabilmiş olan rejimdir. Bu açıdan demokrasilerde asıl
olan kişilerin hak ve özgürlükleridir. Ancak, zorunluluk halinde bunların
sımrlandırılması düşünülebilir, Ve sınırlamanın belli ölçüler içinde tutulıı
sı, hakkın özüne dokunulm aması, ayrıca bu sınırlama yetkisinin baj'%ım
sız yargı organına bırakılması gerekir" Bu temel ölçülere göre Anayasa
Tasarısı çeşitli sakıncalar taşımaktadır.

:.__ .... _._\..i\

Anayasa

1
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mıştır.
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genişletilebilecek n iteliktedirler. Istisna ve smırlamaların sayısı o derı
ce çok ve kapsamı öylesine geniştir ki. sonuç olarak Anayasa Tasarısınc
istisna ve sınırlr_::n.alar "asıl;;, hak ve özgürlükler ise bir 11 İstisna" halirı
getirilmişlerdir.

Ayrıca, özgürlüğün kullanılınasını önleme açısından yetki esas itiba
riyle bağımsız J7argıçlara ta:ı.nnmış iken, bvnun yamnda 11 gecikmesinde s
kınca olan hal" kavramına dayarnlarak diğer mercilere de aynı yetki tanınmıştır. Bu mercilerin genellikle 11 idari mercEer" olacağı açıktır. İd
roercilerin ise~ özlük hakları açısından tabi bulundukları siyasal iktidar
ve kişilerin etkisinde kalacaklarında ise kuşku yoktur. İdari mercilerin
bu yetkiyi kullanınada ön koşul olarak öngörülen 11 gecikmesinde sakınca
bulunan hal 11 kavramı hemen her olayda kolaylıkla varlığı kabul edilebile
cek bir kavramdır. Buna yetkiyi kullanacak merci karar verecektir. :Cu
durumda, yargıçtan karar alma yoluna hemen hemen hiç gidilmiyecek,
yürütmenin kararıyla sık sık hak ve özgürlüklerin kısılmasıyla karşılaşı
cektir. Aslında böyle bir kurala gereksinim llluyulmasının nedeni de
kolay anlaşılmaktadır. Yargıça başvurma ile karar alma çok uzun zam~
na gereksinim gösteren bir işlem değildir, Günün her saatinde yargıçtar
karar istenebilir. Hukuk devJ.etinde, huh."Ukun ne old· ~-una karar verme
yetkisi yalnız yargı organınındır. Örneğ:in, polisin eve girmesine de ancak bağımsız rmahkeme kara;:- verebilmelidir. Aksi halde, yurttaşların l
ve özgürlükleri yönetimin (yürütmenin) takdirine terk edilmiş olur ki,
'öyle bir durum kişisel terörden daha de~şet verici sonuçlar doğ11rabilir.
Bunun çok acıklı örnekleri 1930 lu yıllarda Almanya ve İtalya'da görülmüştür.

Bazı

temel hak ve özgürlüklerde kısma nedeni olarak öngörülen
"suç işlenmesini önlemek" gerekçesi ile çok telılikelidir. Hukuk devletinde suç işledikten sonra yetkili m erciler gerekli cezayı verirler. Ama
hiç bir zaman 11 belki ~uç _i§!~nir 11 d_!i.§.~~cesiy~_'::_öz_g_iirlü~l_e_ri!l kısılması
yoluna gitmezler. Devlet, özgürlükleri kısmadan, suçu engelleyici önle
leri almakla görevlidir. Devletin bu görevini yerine getirmedel} bireylerj.n özgürlüklerini kısarak , ya da ortadan kaldırarak suçu önlemeye ~
ması, hukuk devletin~ değil, ancak "polis devleti 11 nde rastlanan bir olaydır. Kaldı ki, devlet kişilerin ve toplumun hak ve özgürlüklerini güvenceli tutmak, mutluluk ve huzurunu sağlanıak:lıl görevlidir.
Özetliyecek olursak; Tasarıdaki kısma ve sınırlamalarla çoğulcu VE
özgürlükçü demoh.rasl gerçekleşt:i.rilmez. İstisna hükümlerinin çokluğu
1'111 r-:-rı....-.:t':'lı.:~·.. :
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dır. Sayıdan istisnalar öyle çoktu:r, öylesine geniş kapsamlı l:t>elirsiz ve
soyuttur ki, sonuçta kural olan temel hak ve özgürlükleri kullanabilme
olana~ı kalınamaktadır.

:ı

İnancırnız odur ki, bu maddeler çoğulcu ve katılımcı demokrasi <lite
bağdaşmaz.

Tasarı insanlarımızı düşüncelerini açıklamaktan alıkoymayı,

0rgütlemekten ve siyasetle ilgilenmekten soyutlamayı amaçlamıştır. Oysa1 demokrasi, halkın halk için, halk tarafından yönetilmesi oldu~na
göre; katılımın her an işlemesi gerekir. Düşünce açık~ma ve basın özgürlü~ü ile örgütlenme özgürlüğü bunun içindir. Ama Tasarı hak ve özgürlükleri düzenmme adı altında bu hak ve özgürlükleri ortadan kaldır
mıştır. "Ancak", sözü ile başlayan her istisna, asıl nakkın yerine geçmiştir. Demokrasi, böyle bir düzenleme ile birlikte yürüyemez. Anayasa,
hak ve özgürlüğü ifade etmekle yetinir. Belirsiz ve soyut istisnalarla dü.zenleme çabasına girmez. Döyle bir yol, hakkın özünü boşaltabilir. _Nitekim bu tasarı, 11 hakkın özüne dokunulmıyacağı 11 ilkesinden vazgeçmiştir. Du vazgeçme kesinlik!~ benimsenemez. Çünkü, bu ilke, bizim Anayasamıza girmiş bir ilkedir. Onu, yeni metin e koymamak artık hakkın özüne dokunabileceği yorumunu getirir. Du yorum ise son derece tehlikelidir. Hukukun üstünlüğünde, kişi güvenliğine zarar verir. Kısacası, tasarı, bu güne kadarki hukuksal kazanımlarımızı reddec ı ve çağdaş demokrasi anlayışına terlı düşen bir çerçeve çizmiştir. Temel hak ve özgürlüklerin özüne zarar verici bir yol izlemiştir. Dunları şöylece örne kle ye biliriz:
A) Düşünce Özgürlüğü Açısından: DüşüQ.ce özgürlüğü insa- ·
nın en doğal hakkıdır. Tasarı 25. maddesinde bu özgürlüğe yer vermiş, ama 26. maddede bu özgürlüğü açıklama ve yayma özgürlüğünden ayır
mıştır. Oysa düşünce özgürlüğü, onu açıklama ve yayma özgürlüğünü de
içerir. Tasarı ise düşünceyi açıklama ve yayma öz·gürlüğüne sayısız sı
nırlar getirmiştir. Döyle bir anlayış, demokrasinin çoğulcu özelliği ilebağ
daşmaz. Dazı düşüncelerin yasaklanması sonucunu verir ki, eşitlik ilkeı:ıi
ni temelden yaralar. Siyasal iktidarın kendisine karşı görüşleri susturması
yolunu açar. Demokrasi açık tartışma düzenidir. Demokrasi bir yerde 11Seçirn11dir. Seçimle ııoğunluğun iradesinin belirlenmesidir. Ama, seçimle doğan ço~unlu~n açık tartışmadan geçmesi gerekir. Azınlığın da hakları
vardır. Ç~ğunluğun saygınlığı buradan gelir. Eğer açık tartışma yoksa,
düzenin adı "demokra~i.!' olmaz. Çünkü demokraside düşünceyi açıklama
ve yayrrıa özgürlüğü tamdır. Der:rı okrasi, düşünceden ve yayılmasından
korkmaz. Oysa; Tasarı, getlrdiği sınır1arla düşünceyi açıklama ve yayma
hakkını tanımamış durumdadır. Özellikle basın özgürlüğü ve basın araçlarının korunmas Hca iEşkin ~S
ve• 20. ;:-·:: arl<:cl ::;ı bu söylPd"ikh:,rimizi doğ
rulamaktadır. Artık Türkiye'de 3ansür ys.sağımn bi:-- ~n:!.amı kalmayacaktır.
Siyasal iktidarlar bu rraddeye dayanaro.k 0 :ııuhbir ku1lam.p, basılan yayınla
rın dağıtırr:.ına engel olabilecekler ve yaza:rıla basanı cezalandırabilecek
lerdir. Hatta basın araçlarına d koyabileceklc::rcUr" Lı__ı d~1ru~ sansürden
de ağırqır ve daha lorkunçtur, ç,·;.rk[i. s~'LSi~:::-- L.yguL .rıasınm iJile bir
ölçütü vardır, Tas<c'_rıın 3e ·r.:'l/.deei -c~~Lüi~.-ı_,- -ıa_ı--_~ r-.0::·-· ve t:.2hlikeli
s o nu ç la:- yA-r ':' "~" ~ '- '-:-':, ~
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özgürlüğüne

sahip olacaldar. düşünceleri doğrultusunda bir araya gelip ,
toplanacaklardır. Örnei%in, de:t nekler yahut siyasal partiler kuraca.kl.ardlr.
Meslek kuruluşları oluşturacaklardtr. Demokrasi, geniş bir katılimsa~la
mak durumundadır. Bütün yurttaşlar ülke yönetimine ilişkin görüşlerini
açıklayacaklardır. Partiler sendikalar meslek kuruluşları, dernekler, vakıfiar vekooperatifier bu katılımı sağlamanın araçlarıdır. Aksi halde, rejim demokrasi olmaktan çıkar 4-5 yılda bir sandık başına gidilmesi ve
.oy verilmesi işlemi tek başına demokrasiyi sağlama sayılmaz. Otoriter düzenlerde de seçi:tr'e başvurulduğu bilinen bir gerçektir. Am?.. ·, yalnızca seçim, düzeni demokratik kılmaya -,retm ez. Demokrasi için yurtaşıarın her
an katılımı gereklidir. Du nedenle, örgütlenme özgürlü~ demokrasinin
gereğidir.

Tasarı 33. 34.. S3.
gürlü~n özünü boşaltmıştır:

Oysa

54. 55. 56 • 77. 78. 145. maddelerinde, bu özDennekler, sendikalar, siyasal partiler-. vakıf. kuruluşları sayısız ll yasak " duva.nyla kuşaıar, kooperatifler ve rtıeslek
tılmıştır. Ve bütün bu kuruluşlar yargı denetimi dışına çıkarılmış, yürütmenin insafına bırakılmıştır. Artık bütün örgütlerin eli kolu bağlanmış olaQaktır. Siyasal iktidar i~tediği derneği kapatabilecek, istediği meslek ku~
ruluşunun yöneticisini görevden alabilecektir. '1\.sarımn 145. maddesinde
yer alan hüküm, meslek kuruluşlarının varlık nedenir..._ ortadan kaldırmak
tadır. Cumhuriyetin oluşturduğu bu kuruluşlar, toplumumuzu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmaya yönelik kuruluşlardır. Onları üyelerinden kopanmak, demokratik yapılarını bozmak, görevin kamusal niteliğini yam-lar. Böyle bir düzenleme örgütlenme özgürlüğüne ve demokrasiye zarar
verir.
.
c) Sosyal ve Ekonomi k Haklar Açısından: Çağdaş sosyal
devlette ekonomik ve sosyal haklar siyasal ve hukuksal hakların bütünleyicisidir. Tasarıda 13. maddede öngörülen genel sınırlama ve kısmal..ar
ekonomik ve sosyal hakları da kapsayacak biçimde düzenlenmiştir. Bu,
tasarının da ekonomik ve sosyal haklarla siyasal ve hukuksal temel haklar
birbirinin bütünleyicisi olarak kabul ettiğini göstermektedir.
Tasarının 53, 5 4, 55, 56. ve 188. maddelerindeki düzenlem eler sendikal
özgürlü~, t··plu pazarlık ve grev haklarını kısmakta; uygulamada kullanılamaz

duruma g-etirmektedir.

Sosyal devletin "güçsüzü, güçlüye karşı koruma" anlayışından uzaklaşılarak batıh ç<>ğıJ1en anayasaların hiçbirisinde bulunmayan "Lokavt"ı
grev hakkı eşiti bir hak n]arcık kabnl etmek de bu anlayışın bir ürünüdür.
2)
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bu

hak ve özgürlüklerin "ihlal" edilehi.leceğ+anlatr'ına gelm-ektedir. Ö~
bu fıkrada "cezaların--sahsili~i" ilkesine yer veril.memiştir. O halde, bir
sı.k1y0netim döneminde kollektif ceza sorumluluğu kabul edilebil.ecektir.
Böyle bir hükmü hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırabilınek mümkün değı"'l.dit:..
Ayrıca, Tasarının 14. maddesi bazı kisilerin hak ve özgürlüklerini kullanmaktan yasaklanabilecelti hükmünü getirmektedir. Yasaklama ömür boyu sürecektir. Ve mahkeme kararıyla verilecektir. Bu kararı verecek mahkeme belirtilm iş değildir. Dem ek ki, bir s ıkıyönetim döneminde kişiyi -yargılayan-sıkıyönetim mahk€.In-eSL..._yasaklama ka.rarırıı...verebilecektir.

Böyle bir yol toplumumuzda derin yaralar açacaktır. Bazı insanlari
ömür boyı.Ltem€1 haklardan yoksun. bırakmalcdemokrasiyle bağdaşmaz.

3)

YASAMAHAKKININ DURUMU:

Yaşama bakla kişinin en do~ hak!~ lkvlet-önce-bu..ha.kla.
güven<...··eye__ba.ğl.ama.k zorundadır. Oysa, Tasarırun 17. maddesinde (fakra 3)

- kamu görevlileri için bir çeşit "öldürme hakla 11 na yer verilmiştir. Asl..ında....
fıkramn saydığı durumlar TCY 49. maddesiyle, Polis Vazife ve SeJ.ahiyetleri Yasasında hukukun öngördüğü nedenler ve belirlenen koşullar sayılarak
kabul edilmiştir~ Bunları bir de Anayasa 'nın 11 Yaşama haklan bölümüne
almak, yaşama haklanı tanımamak anlamına gelir. Çünkü, böyle bir hüküm.
bir kısım görevlilerin öldürme eylemini bir anayasal h~k durumuna getirerek yaşama hakkının hiçe sayılınası sonucunu doğuru-.
· Yine tasarının 17. maddesinde "ölüi):m cezası" anayasal bir kurum durumuna sokulmuştur. Üstelik bu cezanın ananması Cumhurbaşkamnın yet ..
kisine bırakllnuştır. I3irliğimizin ölüm cezasına yönelik hukuksal ve toplumsal görüşleri bilinmektedir.
Bunları şimdi yinelemek istemiyoruz. Sa-,
de ce, ölüm cezas!.nın anayasa], niteliğe dönüştürülmesi ve bu cezaya ya·
f;lama hakkı bölümünde yer verilm·esinLsakıncalı buluyoruz. Ve onama
yetkisinin yasama organıman alınmasını tehlikeli_ görüyoruz.
·
4) ÖZETLE:
Tasarı

temel hak ve özgürlükler bakırnından son derece
aakı.ncalı t.i::- düzenleme getirmektedir. Demokrasinin özgürlükçü; çoğu:c".l c?" katılJ..D':h::.1. yapısı hiç~ sayılarak, insanUlli..z_s~ye;.cal iktidu-ın
oto·:·H •::.~· .~.c >;::L: ~dEı1~ qUr, One e büWn özgürlük~.e:.dn özü zecehm::ni~, sonra
~:·".,...;~tmeye
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8nun için hak ve özgürlükle~d belirteceği yerde ı on).arı kısıtJ.ayabU--._
menin 1 d<.ırdurabilmenin, kaldırabilmenin yollar!.m aramıştır. Tasarının
temel hal.::: ve özgi..i.r)_ükler bölümündeki felsefesi budur., Anayasa tekniğine

;~feden kaynakla~-~ktadıi-. Örneği~ temel ha.kla:rıB. P.gili 12. madde "Ödev
ve Sorumluluk" dengesiyle başlamaktadır. Höyle bir denge arayışı, hak ve
özgürlüğü engellemeye dönük ilk adım olmuştur. Tasarı hak ve özgürlük-'
leri tehlike saydığ'ı için, her adımında bu tehlikeyi önlemeye çalışmıştır.
Sonunda tehllikeyi önleyebilmek için hak Vie özgürlükleri kulla.nılamaz hale sokmuştur. Giderek "özgürlüklet'i yok etme özgürlüğü yoktur" düşünce
siyle özgürlüklerin yok edilebilmesi tehlikesini yaratmıştır. Aslında özgürlükleri yok etme özgürlüğü elbet olatnaz. Ama, burada olmayacak olan
"yok etme" özgürlüğü.dür. Yok etme maddi bir eylemdir. Anayasa düzenini anayasa dışı yollarla devirme eylemidir ki, bu kapsama girer: yoksa,
düşünce özgürlü~, örgütlenme özgürlüğ'ü "özgürlüğ'ü yok edici" eylemlerden sayılamaz. Kaldı ki, özgürl~ü yok etrnf" özgürlüğü devlet için de ola ..
maz. Yani hiç bir siyasal iktidar yurttaşlarının özgürlüğünü ortadan kaldlramaz. Oysa 1 tasarı siyasal iktidarlara bu olanağı açıkça vermekteötı".
Bu nedenle demokrasi için tehlikelidir.
III- YASAMA VE YÜRÜTMEYE İLİSKİN GÖRÜSLER:

------··--...4---

1)
SİSTEM AÇISINDAN: Danışma Meclisince kabul edileniincelenmek ve kesinleştirilmek üzere Milli Güvenlik Konseyine sunulan tasarının
sistem olarak "Başkanlık sistemi"ni mi, yoksa "Parlamenter sistemi" mi
kabul ettiği adı konularak tasarıda belirtilmemiştir. Adı konulmamış olmakla birlikte "yarı Başkanlık sistemi 11 diye niteliyebileceğimiz bir sistemin kabuledildiği söylenebilir. Du durum bütünüyle "açıklık" ilkesini benirnsem emiş, sistemsizliği ya da sistem kargaşasını ilke haline getirmiş
Tas arı için olağan bir sonuçtur.

Başkanlık sistem i ABD 'nin kendisine özgü tarihsel geli şiminden
ve yalnızca bu ülkede zaman zaman başarılı olan bir sistemlir.
Türkiye 'nin tarihsel ve toplumsal koşullarına ise uygun değildir. Bu nedenle Büyü~ Atat~rk bu sistemi reddetmiştir.

doğan

b)

Parlamenter Sistem:
,

Çoğulcu

ve özgürlükçü demokratik rejimin uygulandığı ülkelerin
pek çoğunda kabul edilen parlamenter sistem, aksayan taraflarının düzeltilmesi ile ülkemiz için de geçerli bir sistemdir ve ulusumuzun demokratik deneyim ve birikimlerine uygundur.

lerinin

Bu iki sistemin yarar ve sakmcaları, yasama ve yürütme erkincelenirken aşağıda belirtilecektir.

işlevlerini

GÜÇLÜ YÜRÜTME: Anayasa Tasarısını hazırlayanlar 1961 Anayürütme erkini güçsüz
kıldığı varsayımından çıkarak, Tasarıda,
..
'
yürütme erkinin Cumhurbaşkanı kanadını alabildiğine güçlü kılma,ya çalıştmı~4!nrdlli1irinci TBMM'nin Düyük Atatürk'e tanımadığı, son derece
olağanüstü kc şullarda ise sınırlı olarak tanıdığı yetkileri, Meclis içinden
veya dışından seçilecek Cumhurbaşkanına tanırkerı~ Hükümete, bpgüne.,
., .....
......
.
.
2)

yasasının

a) Güçlü

Cumh

Anayasa T~~~11a düzenlenen biçimde., yetki görev ve sorumlu.luk bakı.mından ~ka"il?"eot:rJ.arın ~~~liği bir yana, Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu adeta birbirinden ba~...rnsvz bulunmaktadırlar. Bu nedenle Tasarının tem-el fe'Psefesi olarak ~unulan tıGüçlü Yürütmeliden beklenen sonucun elde edileceği söylenilemez.
b) Yetki ve Seırumln.luk:
Yetki ve sorumlı.lluk, aralarında nedensellik bağı bulunan, Hukukun iki temel kavramıdır. Gerek özel hukukta, gerekse kamu hukukunda
yetki ve sorumluluk birbirinden ayrı düşünülemez. Tasarı ll3. maddesi
ile, olağanüstü yetkiler tanıdığı Cumhurbaşkanının 11 görevleri ile ilgili
·işlemlerih 11 den sorumlu tutmamaktadır. Cumhurbaşkanınca gerçekleş
tirilen işlemler, Başbakan ve Bakanlartarafından sadece imzalanmaktadır. İmza nedeniyle sc..rumluluk Bakanlar Kuruluna ait olmaktadır. Tasa:ın, bununla da yetinmemekte, Cumhurbaşkanının tek başına gerçekleş
tireceği "TUr k Silahlı Kuvvetlerinin kullamlmasına karar vermek",
''Üniversite Rektörlerini seçmek" gibi kararlarından da doğacak olan sorumluluğun Bakanlar kuruluna i3-it olaaağını hükme bağlamaktadır·
Parlamenter sistemin açıkça ve kuşkuya yer verıniyec-ek biçimde
kabul edilmediği bir Anayasada, yetkileri Cumhurbaşkamna, sorumluluğu
Bakanlar Kuruluna bırakmak, hukukla ve hukuk mantığı ile bağdaşamaz.
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CUMHURBASKANININ ATAMA YETKİSİ ve . )KÜMET:
~

a)
Cumhurbaş~~~ı.:_~ın atama__ yetk~_i.f Tasarının en belir?in özelliklerinden birisi, hiç kuşkusuz hemen her alanda, bir bakıma yetkı tecavüzü olarak nitelenebilecek boyutlarda, Cumhurbaşkanına taninan atama yetkisidir. Tasarınınll2. maddesi tüm Anayasal kuruluşlara atama yetkisini
Cumhurbaşkanına vermiş bulunmaktadır.

Başkanlık sistemi için olağan karşılaya'bileceğimiz böyle bir yetkinin, adı konulmawış tasarı sistemi içinde hukuksal açıklamasını bulmak olanaksızdır. öte yandan, bu denli geniş atama işleminin C ımhurbaşkanına
bırakılması hem makamın yüceliği, hem ,de ülkemizin koşulları bakımından"'
tartışılabilir. Cumhurbaı;ıkanının, bu duruma göre, gerçekten sağlıklı atamalar yapnlabilroesi için geniş bir haberalma örgütüne sahibolması ve
son derece dürüst ve bilgili dam şınnnlat:mın bulunması kaçınılmaz bir zorunluktur. Aksi halde atamaların yüce makı::ıın1. yanılıyan en önemli olgu
haline dönüşmesi beklenebilir.
.~j

.,,-:ı_r·-----·

_{ı.::ı_.~·- ~ ---~'1;

ola;--:-ak :;özi1_l{"ı:::-,::<'-+eC'..ı:.:. '>ı.J:':'i'i.tm.::. gj::·ev:Lni ye::-:·me getirme
a.li;;_na gi:.:·en Dak<wJaı· Ku:c-ulunu<l., beli::..~li pohükalar clnşturup
yürür-lüğe koyması HüKümet olmanın doğal sonucu ve :::cma.cıdır" Bi!:" hükümetin, ekonomik ve sosyc.;l politikalırını uygulaya~1:il.mesi içi.n özellilde
kendi içinde tutarlı olması, sonra da yönetim melmnizmas:..:ıın nirengi noktalarına, olu tu::C.uğu politikolar:ı. uygulayacağına inand:ı.ğı bürokratla:c·ı gegüçsüz bir

kuruJuş

....._

yükümlülüğü

Tasanda Başba.ka.n dışında tüm ~ın M eclis ~ seçilmesi yolu açıktır. D::>yle bir htl.kftmetin Meclis k~ki dtırmnunun ne
olacağı ise her zaman tartışma konusu olab~.
·
Bakanlar Kurulunun, sorurolulu~a karşın, yönetimin nirengi noktaatama yetkisi kesinlikle söz konusu dej%ildir. Ek;nomik sistem tercihi yapılan bir Anayasa ile ekonomik politika oluşturma yetkisi olmayan
ancak, ·kısmen olu~turabileceği politikru.arı dahi uygulama olanağı bulunmayan bir hü.ki:lmetin gücünden söz ediletniyeceği ise açıktır. Bı duruma göre, 1961 Anayasasına yöneltilen "güçsüz yürütmeıı. savını açlklama
olanağı olmadığı gibi, Tasarının kendi içinde çelişkilerle dolu olduğunu belirtmek de hukuki bir zorunluluktur. Kaldı ki güçlü yönetimden amaç, Tasarının anladığı gibi, subjektif davranma rahatlığı saj%layan, yargı denetiminden uzak çoğunluk yönetimi d eğil, özgür tartışma ortamında denge
ve uzlaşma sağlayabilen yönetinidir _

larına

Güçlü yürütmenin doğal ve hukuki dayanağı, partiler demokrasisinde
Meclistir.. Mecliste yeterli çoğunluğu bulunan, yasama ve yargı tarafın
dan sağlıklı bir biçimde denetlenen yürütme organının güçı:riiz olması için.
hukuk düzenimiz açısından hiçbir neden yoktur. Ancak, Tasarıdaki gibi
aşırı yetkili Cumhurbaşkanı, sınırlı yetkili Bakanlar Kurulu düzenlemesi
ile güçlü bir yürütme organı oluşturulduğunu kabul etmek olanaksızdır.
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YASAMA ERKİ

a) Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkesidir.. Du nedenle, yasama
yetki ve gö~evi "Kayıtsız Şartsız Milletindir" deyişinde vecizeleşen görüş
bir başka açıdan Tür~iye Cumhuriyetinin temel ilkeaidir. Bu nedenle~ yasama yetki ve görevini kullanacak olan yasama organının mutlaka demokratik seçimler yoiuyla oluşturulması kaçınılmaz bir zorunluktur. Başka
bir deyişle, doğrudan halk tarafından seçilmemiş kişilerin üyesi olacakları organların yasama etkinliğine katılmaları, Cumhuriyetimidn temel
ilkesine kesinlikle aykırı düşec·ek bir düzenlemedir. Devletin ana örgütüne
ilişkin bir diğer önemli nokta, demokrasinin. önde gelen gereklerinden olan
"Erkler Ayrılığı" ilkesinden ödün verilmesi6i:t•~·. Kuşkusuz bir ilkenin
. amacı, birbirine düşman güçler yaratmak deıtil, karşılıklı ve dengeli bir
denetimin sağlanabilmesidir.
b) Erklerin Avrılığı İlkesinde Yasamanın Yeri:
Erkler arasındaki
------"-----------------------dengenin-mutlak
olduğunu sanmak yanlıştır. Cumhuriyetimizin ll Egemenlik kayıtıonz şartsız milletindir'' temel ilkesinden çıkılacak olursa, asıl ağır
lığının yasama organında bulunması, ancak yasama organı Anayasada
yer alan ilkelere aybrı yasalar yaparsa, yargı orgamnca durdurulması
doğaldır. Çünkü, Egemenlik kayıtsız şartsız milletipdir, ama, ı;:iyasal
tercihler). cı:;anlJk;.:a kı:üan '78 ulunun :ıir :Jölüı:.:cünü duşturan bireylerin hak
ve ö:t:.g"irl~!lder;n:.n kmunması c1 a, çağdaş Ç'.)ğ..ılcu jzgürlükçl demokrasinin
temE:·J rr,erekh:ri.nder:. L•j.rJuir. Dah:ı. açık bir deylşle Lükümdar:.n mutlak tletkilerini

b:,ı :ı:ı].i<: ç~,:;f'~unluğnrnın unıtlak Y('tkih·ri l.:ı;ÜÜlE> dönüşt!irmekle,, çağ··

daş de~nokrasi:re ulaşılmaz.
/

Öyle ise, Cumhuriyetimizin temel ilkesine göre yasama organımn te·
kelinde bulunması gereken yasama yetkisi, hiçbir gerekçeyle 1 dolaylı bi:
biçi.m de de olsa, hiçkimseye devredilmemeli; ancak Anayasamn temel
ilkeleriyle sınırlı olmalı ve Anayasaya aykırılık mutlak yargı organınca
denetlenebilmelidir.
c) Yasama Erkinin Denetlenmesi: Hukukun üstünlüğü ilkesini
pekiştirmek, .. lıükuk devletini gerçekleŞtirmek, ancak her alanda sağla
nabilecek etkin bir denetimle mümkündür.
Hiç kuşkusuz, parlamenter rejimlerde yasama orgamnın en önemli
ve başta gelen görevlerinden biri yasama denetirnidir. Bu nedenle, yasama orgamnın denetim görevini, somut ya da psikolojik olarak engel leyecek hiçbir hükmün Anayasada yer almaması gerekir. TBMM 'nin güvenini kaybederek Başbakanlıktan düşürülen bir kişiye koşulsuz olarak
Cumhurbaşkamndan seçimlerin yenilenmesini isteme yetkisinin verilmes
gensoru ve güven oylamasım olumsuz yönde etkiliyebilecek ve baskı olarak kullanabilecektir.
d) Devlet Denetleme Kurulu:
Devlet aygıtımn sağlıklı bir biçiı
de işlemesini--~--------------sağlamak için etkin bir denetim mekanizması geliştirme gE
rekli. ve zorunludur. Ancak, böyle bir mekanizmadan beklenen sonucu el
de edebilmek için, mekanizmayı oluştut-an öğele:t'in uyum içinde olması
da zorunludur. Tasarıda bir Anayasal kuruluş olarak yer alan Devlet
Denetleme Kurulunun Türkiye Cumhuriyetinin alışageimiş denetim sistemi (T(~ftiş Kurulları), ile nasıl bağdaşa~ağı anlaşılamamaktadır. Ayrıc
söz konusu kurala, yargı yetkisine el atma anlamına gelecek genişlikte y~
ki verilmiş olmasını, hukuk devleti anlayışı içinde açıklamaya olanak
yoktur.
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DEMOKRASİ İLE BAGDASMAYAN KURUMLAR:

Özgürlükçü parlam enter rejimlerde 1 egerrı enlik kayıtsız 1a koşulsuz
ulusundur. Du nedenle seçimle iş başına gelmiyen hiçbir kurum ve kişiy
yasama yetkisi, ya da yasama yetkisine el atma anlamına gelebilecek bir
yetki veril em ez.
Tasarı

gelmeyen bir organa, yasama etkinliğine ka
demokrasi ile bağdaşmayacak bir biçimde
TBMM'sinin yasama görevini zorlaştırmaktad ır. Böylece Meclis:ere yö
tilen en önemli eleştirilerden biriolan "yasa yapmada geç kalma" savı
kendilii?;inden ortadan kalkmaktadır.
seçimle

işbaşma

tılma olanağı tanıyarak,

Kamuoyumuzun yıllardanberi titiz olduğu bir konu da Tasarı ile ge··
tirilen demokratik olmayan kururnlar, çelişkiden öte bir huzursuzluk kay
nağı olarak kamuoyunu meşgul edecektir.

___ _________ _____

---......_,
_..._
6- DEMOKRATiK
KURUM ve KURULUSLARIN
ETKİSİZLESTİRİLMESJ
Demokrasi ile yönetilen ülkelerde, demokrasinin vazgeçilmez ö~eleri:a·
den birinin düşünce özgürlüğ\1 , di~erinin örgütlenme özgürlü~ olduğu, artık ç~ırnızda tartışılmaz bir gerçektir.
Demokrasileşme sürecinin gelişmesi ve baskı guruplarının örgütlenmesini engelleyen katı merkezcil yönetim ler, kısa sürede olmasa bile,
uzun sürede ülkede ortaya çıkan huzursuzluk ve partizanlı~ın başlıca
nedenlerinden birini oluşturmaktadır.

Tasarı batı

demokrasilerinin ve ülkemizin bilinen bu gerçeklerini gözederek ve sadece 12 Eylül 1980 öncesini gerekçe yaparak yerel yönetimleri, meslek kuruluşlarını, sendikaları, dernekleri, kooperatif ve vakıfları, güçsüz kılarak işlevsiz bırakmıştır. Özellikle ·yer ek yönetimlerin,
Kamu kurumu niteli~indeki meslek kuruluşlarının yöneticilerinin görevden
alınması, mülki amirierin bu kurumlara el atmaları toplantıların yargw
gözetiminde yapılması, kamu kuruluşlarında görevli kişilerin meslek kuruluşllmm::ı.a üye olmalarının önlenmesi, açıkça bu kuruluşların dalaylı bir
yolla etkisizleştirilmelerinden başka bir anlama gelemez. Etkisiz bir
meslek kuruluşu ise üyelerinin ıneslek'alam.ndaki bilimsel gelişmelerine
katkıda bulunamayaca~ı gibi, üyelerinin çıkarlarının yasal yollardalı yeteriı:
ce savunamayaca~ı için, bireysel davranışıarına engel de olamaz. Bu nedenlerle yerel yönetim ve meslek kuruluşlarını anlamsız hale getiren, görevden alma yoluyla yönetim kurullarını baskı altında tutmayı amaçlayan
antidemokratik nitelikte Tasarı hükümlerinin b~tünüyle kaldırılması, katı
limcı demokrasi anlayışını geliştirmesi gere~i olarak kabul edilmelidir.
ardı

Yukarıda açıklamaya çalıştı~ımız nedenlerle kamu kurumu niteli~indeki
meslek kuruluşlarının Tasarıda oldu~u gibi de~il, aşa~ıdaki biçimde düzenlenmesini en azından kendi rrıeslek kuruluşumuza karşı bir görev saymaktayız:

"Kamu Kurumu niteliğindaki meslek kuruluşları yasayla kurulur ve
kendilerince, üyeleri arasından seçilir. SCeçimlerin en geniş
katılımı sağlıyacak biçimde olmasına özen gösterilir. İdare, seçilmiş
organları, bir yargı kararına dayanmaksızın geçici ya da sürekli olarak
görevden uzaklaştıramaz. Meslek kuruluşlarının, tüzükleri yönetim ve
işleyişieri demokratik ilkelere aykırı olamaz".
organları

Tasarının geçici maddelerinde yürütmeyi ve Yasarnayı ilgilendiren
2, 3 ve 12. maddelerle yapıları düzenlemeler, tasarı esas metninde aynı
konular .3. ilişkin düzenlemelerle Çelişkili bulunmaktadır. Başka bir deyimle geçici maddeler Anayasa 'ya (Md. 6) aykırıdır.

Geçiş

dönemlerinde bazı zorunlu düzenlem-eLerin yapılacağı kuşku-.
suzdur. Ancak bu düzenlemenin elden geldiğince demokratik kurallara
uygun olması ve halkın bu düzenlemeleri içine sindirebilmesi esastır.
Demokratik kurallara, ilk bakışta saptanacak biçimde, aykırı düzenlernelerin, uzun dönemde 1 kurum ve kişilere yara.rldan çok ,arar getireceği açıktır.

Ulusumuzun demokrasi yolunda ulaştı~ı aşamalar ve geçen dönemlerin sürekli tartışma konusu yapılan kurum ve kişileri gözönüne alınarak
tepki niteli~inde bütünüyle demokrasiye ve yukarıda belirttiğimiz gibi Tasarınin da kendisine aykırı bu düzenlernelerin yeniden ele alınmasının ge ..
reğine kesin olarak inamyoruz.

r

r\T .. YARGI:
1• Yargımn Bağımsızlığı ve Yargıç Güvencesi: Bilindiği üzere Anayasa sistemimiz 11 Erklerin Ayrılığı 11 ilkesine rlayanmamaktaclır. Bu üç
erk arasında ayır:ına dayalı bir denge öngörülmemiştir.
Yasama ve Yürütme erkleri klasik "Parlamentolu Demokrasi 11 nin gereği olarak TBMM' de toplanmaktadır.
Yargı

ile Yasama-yürütme arasında ise bir ayırım yapılmıştır. Erklerin Ayrılı~ı ilkesi yalnızca Yargı için söz konusudur. Yargıya öbür iki erk
üzerinde denetleme işlevi verilmiştir. Bu işlev "Hukuk Devleti"nin bir
gereğidir.

Böylece sınırsız bir "Parlamentonun Üstünlüğü" yerine hukukla sınır
landırılrnış ve yargı ile dengelenmiş bir "Demokratik devlet" öngörülmüş
tür.,
Bu kurlimsal denge, bu hukukla sımrlama, bir deneyimin ve birikimin.
sonucudur •. 1960 öncesi siyasal ve hukuksal oluşumların bir daha yaşanma
ması ve yinelenrnemesi amacına yöneliktir.
Yargı

yetkisi ile ilgili ilke

Anayasanın

7. maddesindedir.

"Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız Mahkemelerde kullanılır"~
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Aynı

ilkeyi

Talkarının

9. maddesinde de buluyoruz.

Bu beli:rleme

rahatlatıcıdır. İlkenin uygulanmasını sağlayan kurallrı.r ve kurumlar ise
Anaya~a Tasarısının

öbür bölünlerinde

aranmalıdır.

Yargı Er ki Tasarı 1da, Anay:ısamızda olduğu gioi tıcumhuriyetin Temel

Kuruluşu'' başlıklı üçüncü kısımda "Yargı" başlıklı üçüncü bölümü oluştur
maktadır.

Tasarının bu bölümünde yer alan düzenlernelerin "yargı ba.ftımsıziı~ı"
ve "yargıç güvencesi" ilkelerine uygun olduğunu söylem ek kolay de~ildir •
Yargı erkinin, Anayasayla. yüld,endi~i denetim işlevini eksiksiz yapabilmesi için "yargı bağımsızlı~ır zorurrludur.
Yargının bağımsızlı~ı, "Yargı<: güvencesi" ile sa~lanır ve bütünlenir.
Yargıç

güvencesi so~t ve fantezi bir düşünce
çok kişinin/rejimin güvenidir.

Yargıçtan

ve

dc~ildir"

Görevin

gere~idir

'

Yargıçların

son derece büyük bir sorumluluk gerektiren işlevlerini
yerine getirebilmeleri için güvence altında olmaları zorur..-- lu dur. Biı güvence hem yasama, hem yürütme erklerine hem de hak ve iş sahiplerine
karşı olacaktır. Yarg~ların meslek görevlerini tam bir güven duJgtısu
içinde yerine getirebilm.eleri için atatnadah başlayarak yükeclıne ve yerde~iştirme ve bütün özlük işlerinde bu güven duygusunu siinıemelidir.
Yargıç,

göreviyle

devlet ve toplum yaşamında her alanda son sözü söylemek
Son derece a~ır sorumluluk~ yüklenmiştir.

yükümlenmiştir.

Kişiler, çıkarları

ile haklarını karıştırabilir ler. Bu nedenle çıkarı
bozulanların yargıçtan ve yargının işleyişinden yakınıcı olması beklenebilir. Bu yakınmaların etkili biçime dönüşmesi yargıcın kararları nedeniyle yerinden ve işinden uzaklaştırılınasına yol açmamalıdır. Güvence
bu noktada gerekmeye başlar •
Bunun içindir ki, yargıçların azlolunamaması; istekleri dışında emek
li edilememesi; aylık ve ödeneklerinden yoksun bırakılamaması gibi kurallar Anayasa ile pej:iştirilmi'ştir. Aynı kurallara Tasarıda da yer verilmiştir.
·

3- Ancak bu
1924

kuralların

Anayasasının

yeterli

olmadığını

54-56. maddelerinde de

deneyimlerimizle biliyoruz,
şu

ilkeler yer

alıyordu:

"Yargıçlar bütün davaların görülmesinde ve hükümde ba~ımsızdırlar

ve bu.

işlerine

hiçbir türlü

karışılamaz.

Ancak kanun hükmüne

bağlıdırlar,

" Malıkernelerin kararlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu hiçbir türlü değiştiremezler, başkalayamazlar, geciktiremezle
ve hükümleriilin yerine getirilmesine: engel olamazlar.
: Yargıçlar kanunda gösterilen usuller ve haller dışında görevlerinder
çık:...,rılamazlar.
11

Yargıç.Ların nitelikleri, hakları, görevleri, ::.ylık ve ödenekleri nasıj

tayiL olunacakları ve görevlerinden
gösterilir 11 •

nasıl çıkarılacakları
·

özel kanunla

1950-1960 arası yıl1a.rı.ndaJd uygu.1.a.rnala.r gösterdi ki, siyasal iktidar'lar
adalete etki ve baskı yapmak, el uzatmak i~J..el".s.e bunu beoerebil.i.rler.
Yargıçların özlük haklarımn yilr'Jtihe erkine ba~lı olma,sı halinde bu olanak
çok kolay bulunabilir.
1950-1960 arasında bir süreç içinde görünüşte
rı kullanılarak bu yol denenmiş ve kullanılmıştır.

önemsiz hukuk kurallaDönemin Adalet Bakanı
aralarında Birinci Başkan'\€ Cumhuriyet Başsavcısının da bulundu~
35
Yargıtay Üyesini topluca emekliye ayırabilrniştir. O zamanki Yargıtay Üyelerinin yaklayık üçte birinin görevinden uzaklaştırılması sonucunu do~uran
bu olayın adaleti baskı altına almadı~ı düşünülebilir mi? Türk Adaleti Tarihinin en önemli olaylarından biri olan bu işlem, biçimsel olarak yasaya
uygun; ama yargı erkinin ba~ımsızh~ını ortadan kaldırıcı niteli~i bakımın
dan Anayasaya aykırı idi. Ne var ki~ o dönemde Anayasa Yargısı da oluş
mamıştır.

4- İşte bütün bu nedenler de gözönünde bulundurularak yargıçların
atanma-i . yer de~iştirme ve yükselme gibi özlük işlerindeki gUvenceyi pekiştirmek için, Anayasada cooptation (kendi üyelerini seçme) yolunda
oluşturuimuş bir "Yüksek Hakimler Kurulu" öngörülmüştür. Bu sistemin
özelli~i yargı 'nın yasama ve yürütme erkleri ile de~inme noktalarını kaldırmasıdır. Yargının bir tür öz yönetimidir.
Anayasa Tasarısında da ·aynı sistemin benimsenmesini beklemekte
idik• Oysa geçiş döneniinde öngörülen "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu" sistemi benimsenmiştir. (Tasarı md. 172).
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun gerek, görevleri gere~i doğ
rudan katılan üyeleri, gerekse Yargıtay ve Danıştaydan seçim ve atama
yoluyla gelen üyeleri yürütme erkinin kesin etkinli~i altındadır. Bu tür bir
kuruluş gelecekte "yargıç güvencesi" için sakıncalı sonuçlar yaratacaktır. Özellikle siyasal nitelikli iktidarlar bu yöntemden yargıçları etki altına alabilmek için yararlanmaya çalışacaktır.
Hukuk Devleti 'ne uygun savılınayan bu kurumun Tasarıdan çıkarılması
ve Yüksek Hakimler Kurulu 'nuiı ana ilkede bağımsızlığının oluşturulması
yerinde olacaktır. Bütün yargıç ve savcıların katılımı ile yapılacak geniş
tabanh bir seçimle olo.9acak "Yüksek Hakimler Kurulu" uygun bir kurum
modeli sayılmalıdır. Böylece vuksek Hakimler Kurulu 'nun işleyişte görülen sakıncaları da giderilm iş olacaktır.
İster "Yül-::sek Hakimler Kurulu 11 olsuri 1 is~erse tıRakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu" olsun özünde idari işlev yapmakta olan kuruluşlardır. Bu

nedenle işlem ve kararları idari niteliktedir. Du işlem ve kararların yargı denetimi dışında bırakılması genel ilkeye aykırıdır. Tasarının 172. m ad·
· de sinin 5. fıkrasındaki kural sakuıcalıdır.
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mnmıştır. Ancak bu ilke de mahkeme niteliğinde olmayan kuruluşlara yetki tanıyan yasaların varlığını önleyememiştir. Bu nedenle 11 mahkemelerden
başka kuruluş ve merciiere yargı niteliğinde yetki'Vertiemez" hükmünün,
Tasarıda yer almaması eksikliktir.
Nitekim bu eksiklik sakıncalı sonuçlarım doğurmuştur. Tasarının
148. maddesinde yer alan 11 yargı yetkisi meslekten hakimler Cumhuriyet
savcılı~ı da meslekten savcılar eliyle yürütülüru ilkesinin a.I'dından "Ancak idare ve vergi mahkemelerinde nitelik ve özellikleri ve çocuk mahkemelerinde zorunluk nedeniyle meslekten olmayanların görev almaları
mümkündür 11 ayrık kuralı ilkeyi özünden zedeleyici biçimde ve genişlikte
dir.
Bu mahkemelerde 1 özellikle çocuk mahkemelerinde uzman danışman
lar görev alabilir. Ancak yargıçlık da bir uzmanlık konusudur. Yargıç hüküm kurma -ee verme işinin uzmanıdır. Bunun için özel bir eğitim ve öğ
renim zorunludur. Bu özel eğitim, hukuk öğrenimi ile olur. Yargıç u~man
danışmanın görüş ve yardımından yararlanabilir. Ama hüküm verme görevini devredemez; bu anayasal işlevini başkasına bırakamaz.
İdari yargıyı yeniden düzenleyen 2575-2577 sayılı Yasalarla, bir kez
için hukuk öğrenimi yapmayanlara yargıçlık yolu açılırken, serbest çalışan
hukukçulara bu yol kapatılnnştı. Sonra 2661 sayılı Yasa ile bu salanealı
durum kurumlaştırıldı. İdari ve vergi mahkemelerinde hukuk öğrenimi yapmayanlara yargıçlık yolu açıldı. Tasarı ile kurum anayasallaştırılmaktadır.

Hakimler hukuk öğrenimi yapanlardan seçilir" yolunda bir kuralın
148. maddeye eklenmesi yargılama birliği ilkesini sağlamlaştıracaktır. Her
11

türlü

yozlaşma eğilimini

önleyecektir.

Mesleğin say'gınlığı

böylece koru-

nabil~r.

Bilindiği üzere Anayasa
yüksek yargı organıdır.

6- Anayasa Mahkemesi:
Anayasası

ile

kurulmuş

bir

Mahkemesi 1961

' Yasama 'nın yargısal denetimine her hukuk devletinde gerek duyulmuştur.

"Yasaların Anayasa 'ya aykırı olmamasııı kuralı 1924 Anayasamızda da
yer alıyordu. Ancak bu kuralın yaptırımı ve denetleme- yolu belirsiz olduğu,
için kuralın uygulanamaması dur:umu ort::ı-:;ra ç<krn::ştır.

Ulusal Egemenliği kullanan TDliiiJ:/l 'de çoğunluğun oyunun ııHukuk'la
sınırlanamaması tehlikesi ııHukuk Dev1etiııni ~ehlikeye düşürmüştü. Salt
çoğunluğunun oyu hukukun üstüne çıkabilmişti.
Bu deneyimlerin de ürünü
ve sonucu olan Anayasa Mahkerr:esi kuruluşundan bu yana görevini başa. rıyla yapmıştır. Kuşkusuz bunu söylerken Yüksek Mahkemenin bütün kararlarını benimsediğimiz! söylemiş olmuyoruz.
Her mahkemenin olduğu
gibi Anayasa Mahkemesinin'de tartışılabilir; tartışılması gereken kararları vardır. Tartışma, 'üeştirme ve değerlendirme, bilimsel, akademik ve

yargısal

düzeyde yapılmalıdır da. Bu tür tartlşmala.c bilimsel yansı.ma.larını
Bunun sonucunda inançlar, görüşler, kararlar gelişir, evrim geçirir,
de~işir. Anayasa Mahkemesi 'nin kararları arasında bu Binlarnda eleştiri~
lenleri.olacaktır. Bu bir sa~lık belirtisidir. Önehıli olan Yüksek Mahkemenin kurumlaşma yolundaki evrimidir. Bu, ölumlu bir evrimdir. Yirmi yıllık
gelişme sonucu Anayasa Yargısı övünillecek bir "kurum" olmuştur.
bulur.

Anayasa Tasarısı'nda bu kurumun, bugüne kadarki evrimini ve geliş
mesini yok edebilecek bir düzenleme yapılmış olmasını kaygı ile karşıla
mamak elde değildir.
Unutulmamalıdır ki, demokrasi aynı zamanda bir "kurumlar re~imi 11 dir.
Kurumların yıkılınası değil, sağlamlaştırılması

rejimi güçlendirir.

Anayasa Mahkemesi 'nin bütün üyelerinin seçiminin Yürütme Erki 'nin
başına bırakılması "Hukuk devleti 11 ile olduğu gibi yargının bağımsızlığı ile

de

bağdaşmıyacaktır.

,
Anayasa Mahkemesinin görev alanının daraltılması da yerinde sayılamayacak bir tutumdur. İlke, Yasama organının Anayasa'ya aykırı yasa
çıkarmamasıdır. Her nasılsa böyle bir yasa çıksa da uygulamada uzun
süre kalmamalıdır. Anayasaya aykırı kuralların ve yasaların yaşama olanağı bulması hukuk devleti ilkesine aylarıdır.

Biçim yönünden Anayasaya

uygunluğun yayınıla sınırlanması

da salo.n-

calıdır. (Md. 157 /2). Biçim özden ayrılamaz. Biçim özü de belirler. Anayasanın ya da İçtüzüğün öngördüğü kurallara aykırı çıkan yasanın öz bakı
mından °milli irade 11 ye uygun oldu~ söylenebilir mi? Özellikle Anayasa-

mn

öngördüğü ço~nluğa

katlık kuşkusunu

hep

uymadan

çıkarılan

bir yasa öz yönünden de sa-

taşıyacaktır.

Doğrudan iptal davası açma hakkının (md. 159) kısıtlı kişi ve kurum~
lara tanınması da sakıncalıdır. Bir geriye dönüş hükmü dür. 'fll'ürjiye Barolar Birli~i Anayasaya bağlılığını kanıtlamış bir hukuk kuruluşu olmakla
Anayasaya ajkırılık konusunda dava hakkı verilen kurumlar arasında yer
alma hakkını kanıtlamıştır.

Anayasa Mahkemesinin verdiği red kararından sonra beş yıl aynı konuda başvuruda bulunulmaması da (Md. 161/ son) çok uzun bir süreyle
kısıtlama sayılmalıdır •
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deyimine yer verilmemesi Anayasal kuralın mutla.klı~ım. kaldırmak am
yöneliktir. Doğru kural "idarenin her türlü eylem ve işlemlerine ka.rş
yolu açıktır" olm alıdır.
·

Bu ilkenin yeri Yürütmedir, Sonuçlar bakımından "İdari Yargı'yı i
lendirert bu kurala. de~inmekle yetiniyoruz. Bu düzenlemenin temelde :
gıya güvenmeme duygusundan kaynaklarrlığını ve sakıncalı oldu~nu bel
mek istiyoruz.

"Hukuka bağlı Devlet" ilkesi Anayasamızın temel niteliklerinden b
dir. İdari yargı 'nın görev ve çalışma alanının daraltılması Hukuk Dev:
zayıf düşürücü bir tutum sayılmalıdır.
Ayrıca Danıştay

üyelerinin seqimleriyle ilgili 16.7. maddenin üçün<

fıkrasını "yargı bağımınzlığı 11 ve "yargıç güvencesi" ilkelerine aykırı ı
maktayız.

Erkinin

Bir yüksek yargı organının üyelerinin dörtte birinin Yürütn
seçilmesi gelecekte sakıncalı sonuçlar doğurabilecekti

l::laşınca

8- Savunma MesleğirJı; Anayasadaki Yeri:

Savunma mesleği olar
avukatlığın Cumhuriyetle. çağdaş uygarlık düzeyine eriştiği bilinmekted
Meslek kuruluşları Cumhuriyetten eskidir. Ancakyasayla düzenlenmiş
ve üye olunması zorunlu meslek kuruluşu olan baroların gelişmesi Cun
huriyetten sonradır. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Yaı
içerdiği olumlu anlayışın ürünüdür. Avukatlık bir kamu hizmeti olarak
lişmiş ve tmplumca kabul olunmuştur.

Yargının "Sav-savunma:-yargı" üçlemesi ile gerçekleşeceği ve bütünleşeceği tartışmasıdır.
lanağı

Du'üç

öğenin

birbirinden

ayrı düşünülmesi

yoktur.

Savunma

yargının tamamlayıcısı,

savunmasız verilmiş 1 karar

Savunmayı.

hep eksik

savunucudan

ayırd

onuru n da koruyucusu dur. Çünk\
kalacaktır.

edemeyiz.

Sav ve yargı kurumları "savcılık" ve 11 yargıçlık 11 olarak Anayasade
gerekli yeri almıştır. Ancak savunucuya bu bölümde yer verilmesi un
tulmuştur. Du bir eksikliktir.
"Yazılmması (üye olunması) zorunlu meslek kuruluşu" niteli~inde1
mayı geliştirrriştir.

AvukatJ.ık m •>::;l,.·k ·Jr~;l'tti<".dıJ-ln Tasaruıın ''Yarg:ı.

kurumun

bütünlüğii

için ger:::klidir.

-G2··

bölümünde yer alr

önemserr:ıeyen, ço~lcu dernokrasiye ve ça~ızın tüm sosyal ve hukuksal
de~erlerine ters düşen, Ttırk ToplumunU çok gerilere ve çeşitli bunalınl.

lara süriikleyebilecek nitelikte bulmaktadır. Bu haliyle Tasarının düzeltilemeyecek bir öneri oldu~ ve yeni baştan kaleme alınması ge:rekti~i
görüş ve inancındadır.
2-

Lübnan'd~

_Filistinlilere

kar-şı girişilen kıyımla

ilgili

görüş:

İsrail Ordusu'nca Lübnan'daki Filistinlllere karşı girişilen kıyım bütü
dünyada tepkiler uyandırmıştır. Konuyu 1 Ekim 1982 günü toplanan Yönetil
Kurulumuz ele almış; ertesi gün toplanan Ola~anüstü Genel Kurulda da
bu konuda Birlik görUşünün açıklanması yolundaki genel e~ilim dikkate alı·
narak girişimde bulunulmuştur. Daha önce Ermeni Terör Örgütlerinin
insanlık ve yasa dışı eylemlerinde oldu~u gibi bu konuda da Birlik görüşü
İngilizce olarak hazırlanmış ve Uluslararası hu.kuk ve meslek kuruluşların
ve yabancı ülkelerdeki barolara sunulmuştur. Bu konudaki girişimlerin sc
nucu da 5 Kasım 1982 günlü 26/1703 genelgemizle barolara duyurulmuştur,

Baro

Başkanlığı

• • • • • • •

Yönetim Kurulumuzun 1 Ekim 1982 günlü toplantısında, 2 .. 3. Ekim 1982
günleri toplanan Olağanüstü Genel Kurulda belirtilerı görüşü de içerecek
Lübnan'daki kıyımla ilgili olarak Birlik görüşünü belirlemiştir. Bu görüş
İngilizceye çevrilerek başta Uluslararası Barolar Birliği olmak üzere ilgi·
li uluslararası ve yab;:ıncı hukuk ve meslek kuruluşlarına iletilmişti. Konu:
la ilgili yazı aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
Başkan

Avukat Atilft t SAV

.

ı ~ ~-~

'·

Bir Hukuk kuruluşu olarak Türkiye Barolar Birli~i bütün anlaşmazlık·
ların hukuk yyollarından çözümlenmesini desteklemektedir. İster bireyleı
ister toplumlar, ister devletler arasında olsun, anlaşmazlıkların kaba kuv
vetle çözümlenın e yoluna başvurulmas:ı., insanlığı ümitsizliğe sürüklemek
te ve halklar arasında sürekli düşmanlık duygusu yaratmaktan başka bir
arr\ 3..~:CL

lı5. zr:

et c:·t:l·:. ;,.-!lil el-:.t . ~c~.ir '·

İsrai~.'ir:. Lübmuı 1 cL:ı. :?Uü:tinliler~ karşı
rririı::tig~i son toplu kıyım bir
.;;
(,.)
··_ı;,

açıda.r1

ele c:> lınmalı ve değerhmclirilrr::. elidir. GerçE•kte, Orta Doğu BölgesinC:e süregelen düşmanlıklardan kaynaklanan bu tür kanlı eylem ve
davranışlar, ancak Filistin Halkı için bağını'sız bir Filistin Devleti kurulması ile önlenebilecektir.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, bu görüşün Sayın Kuruluşu
nuzca da benimseneceği ve payıaşılacağı umuduyla, barış ve insanlığJ.n
mutluluğunu çok yakından ilgilendiren bu konuda, gücünüzü ve ağırlığınızı
bu yönde ku'llanmanız için çağırıda bulunmaktadır.

~ASA:tyiA İLE

ı-

İLGİLİ ÇALISMALAR_

Türk Mevzuatının Yönetimi ve Y enid~n Düzmenmesi Prpjesi
Çalışması:

Türkiye barolar Birliği kuruluşundanberi Hukuk Devleti ve Hukukun
Üstünlüğü ilkelerinin izleyicisi olmuştur_ Devlet Yönetiminde bu ilkelere
bağlılığı sağlamak için gerek yol gösterici düşünceleri açıklama; gerekse
çalışmalara katkıda bulunma biçiminde görevini yapma çabasını göstermiş~
tir.

Dir Hukuk Devletinde, hukuk kurallarının düzeni 1 tutarhlığı, bütünlüğü
gib(biçimsel özelliklerin de içeriği etkileyeceği kuşkusuzdur. Gerekli
hazırlık yapılmaksızın ve yasama tekniği gereklerine özen gösterilmeksizin yapılan yasalar ile bunlara dayalı bütün hukuk kuralları uygulamada
çok büyük sakıncalar yaratmaktadır. Sonuçta Adalet de zarar görmektedir.
Türkiye Barolar Birliği çeşitli zamanlarda 11 Mevzuatımızın gözden geçirilmesi" konusunda yaptığı çalışmalarına III. Hukuk Kurultayı"na sunulan "Cumhuriyet Hukuku ve Cumhuriyetin Devlet Arşivi" hakkındaki raporunda da yer vermiştir •
24 Ekim 1981 günlü Resmi Gazetede 11 Türk Mevzuatının Yönetimi ve Ye,
niden Düzenlenmesi Projesinin Uygulama Esasları"nı yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulu Kararında Birliğimize de Danışma ve işbirliği konusunda
görev verilmiş olmasını memnunlukla karşılamıştık.

Du çalışmanın son aşaması olarak Devlet
alınan 22 Kasun 1982 günlü yazı şöyledir:

Pl~nlama Teşkil§.tı'ndan

T.C.
DASBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TESKİLA Tl
MÜSTESARLIGI
~
,
,
(Koordinasyon Başkanlığı)
SAYI: 4110.1-2-82-5289
KONU: Türk Mevzuatının Yönetimi ve Yeniden Düzenlenmesi Projesi.

Ankara
22 Kasım 1982

TÜHKİYE I.:ARIDLAR LİRLİGİ I3AŞKANLIGINA

Dördüncü lieş Yıllık Kalkınma PHinı ilkeleri r~ereğ:tnce hazırlanan
''Tü
... . ve Y enıcıen
.'
D"uzen1enrrıesı
· P roJesı
· .ıı D' a k an_ r k· M evzua t ının y··oneı.ımı
lar Kurulunun H. 8.1981 ~~ünlü ve 8/3463 sayılı kararıyla kabul edilerek
uygulamaya konulmuş ve konunun gerçekleştirilmesi için bir Proje Yönetim Kurulu teşkil edilmiş ve bu Kurul Devlet Planlama Teşkilatında

ut::l:).l; r rvJe

ı vue~.uıı

n.uruıuııuu

r

rVJe

ça.ı~n;aıarııu

ı urKıye .oaroıar .nır-

liği ve TODAİE ile danışma ve işbirliği içinde yü.rü-teceğini öngörmektedir.

Daha önceki yıllarda Türk mevzuatının ayıklanması, derlemnesi, ve
yeniden düzenlenmesi konularına yakın ilg~ gösteren ve bu konudaki çeşitli
çalışmalara katılan kuruluşunuzun pDDje çalı_şmalarına da etkili bir biçimde
katılacağına inamlmaktadır. Bu konuda gereken işbirliği için kuruluş yetkililerinin aşağıda isimleri yazılı proje sorumluları ile ilişki kurmasını rica
ederim.

Ülkü Türk Güven
Runa Karamustafaoğlu
DPT - KB - MHTD

170998-257500/54
İmza

MÜSTESAH
ADINA
,

Mahir RA.RUTÇU
Müsteşar Yardımcısı

Koordinasyon

Başkanı

EKLER: 1- 8/3463 Sayılı Kararname
2- Proje Yönetim Kurulu
İsim Listesi ·
DAGITIM:
--T. Barolar Birliği Başkanlığı
- TODAİE Gen~l Müdürlüğü

X X X

Birlik Yönetim Kurulumuz bu çalışmalarda gerekli
yürütülmesini uygun görerek görev vermiştir.

işbirliğinin Baş ...

kanlıkça

2-

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili
Tasarı:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kuruluş, görey ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesiyle Egili yetki l.;:;ıımrm b . s'1.rısınrl.:-:-c kamu lnırumu niteli1 ·çı·
.
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c: C•.:ve :F:irliğ:: de Kanun 1-~Ukmünde Kararnan-:e kapsamına alınması ve clüzenlerr'c yetkisinir: T akuılar Kuru·~u'na verilmesi :~·m;;örülmekte idi. Bu konuyla il;::.;Hi olarak Yönetim K urulunun hazırladığı rapor 7 Haziran 1982 günlü
731 sayılı yazırr,ızb lviilli 'iüvenlik Konseyi Parşkan ve üyeleriyle, Eaşbaka
na ve Adalet Dakanına sunulrruştur.
Dilindiği

üzere, yetki

yasası tasarısının

görüşülrrıesi sırasında anılan

hükürr

Milli Güvenlik Konseyindeki

tasarıdan çıkarılmllı?tır.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ BASKANLIGI
>
Sayı:

731

Ankara: 7. 6.1982

Sayın

Orgeneral Kenan Evren
Devlet Başkanı
Ankara
"Kamu Kurumu ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin
Yeniden Düzenlenmesi ile ilgili Yetki Kanunu Tasarısı•• nın Danışma
Meclisi 'nde görüşülmesi sırasında Bütçe -ee Plan Komisyonunca ı. maddede yapılan değişiklikle ve 3. maddeye eklenen 5(g) bendi ile ''Kamu
Kururt:ıu niteli~indeki Meslek Kuruluşları" da yasa kapsamına alınmış
bulunmaktadır.
Yasalaşmak

üzere yakında Milli Güvenlik Konseyi'ne sunulacak olan
bu değişiklik, Hükümetçe istenen yetkinin amacını aştı~ı
gibi ço~ulcu özgürlükçü demokratik düzenlerde Anayasa Hukuku'nun temel
ilkelerine de aykırı bulunmaktadır. Bu nedenle Milli Güvenlik Konseyindeki görü:Şmeler sırasında dikkate alınması umut ve dileğiyle konunun
Anayasa Hukuku açısından çok genel bir de~erlendirilmesini takdirlerinize sunarız.
tasarıda yapılan

1- Cumhuriyetimiz için en uygun ve çağdaş yönetim düzenin "Çoğ
ğulcu ve özgürlükçü demokrasi" oldu~unda kuşku yoktur.
12 Eylül 19'10 günü TRT' de ulusumuza
meç açıkça yer almıştır.

yaptığınız açıklamada

bu de ...

"Birçok tutum ve davranışlarıyla özgürlükçü parlamenter sisteme
inancını defalarca kanıtlayan Türk Silahlı Kuvvetleri , en kısa zamanda
Bakanlar Kurulu 'nu kurarak. yürütın e sorumlulu~unu bir kurala bıra
kacak ve hür, demokratik sistemin şimdi olduğu gibi dejenere edilmesine ve tıkanmasına mani olma ve Türk toplumuna yaraşır bir Anayasa
ve Seçim Kanunu ile Partiler Kanununu hazırlamayı ve bunlara paralel
düzenlemeleri yapmayı müteakip insan hak ve hürriyetlerine saygılı,
milli dayanışmayı ön plana alan sosyal adaleti gerçekleştirecek, ferdin ve toplumun huzur, güven ve refahına önem veren özgürlükçü demokratik, laik ve sosyal hukuk kurallarına dayalı bir yönetime ülke idaresini devredecektir ~ 11
Du açıklam1 ~da öngörülen "?_zgü~lükçü derrokrati~, laik ve sosyal
Hukuk kur3lları kuşkusuz yapıh'i.cak Anayasamızın da ana niteliklerini
oluşturacaktır.

Anayasa Hukuku bakımından çoğulculuk (pluralisme} özgürlükçü
demokrasinin temel ilkelerinden biridir. Dilindiği il. zere demokraside
11 t k d ·· ü m ır yo kt ur. D em') k ra sı· b e ı·ır ı·ı ve
e . ogru 11 , 11 t e k yo111 , 11 t e k çoc
tek daktirinin tekelini kabul etrr· E:rr:ektedir. Özgürlükçü ve çoğulcu
özelliği getiren birden çok görüşün ve çözümün birarada bulunması

ıan'.\<Ş"~ı<:ı.e.Lu.ı. ... •
f.~~,~~ ... ~- J - •.-".~ lCJ.la~
•
çeşitli. görü.şlere açık htr·~ııdim biçiınidir ,, c~~' tartışma ~am ında
bulunacak ve Ç~'\~~'9"cl be'ff~&~.cek ~t yollardan, ç~~erden
do~ulara t11ılt~ttıaktadır. "Kendi I~W yönetme de en doWtı )~!ara ulaş~anın yö~temi ~öyıesi çoğli'i:.U bir ö~~Lük ortar:unda bulu~s!T 1 ·~:_~
mektedır, Bu yontem ıçınde ülkenin top;tYXM~ı.t ekonomık, sosyal ~~

ve

leri ço~anlukça benii:ns enir.

··

Anayasamız ın 122. maddesinde ver alan 11 Kamu kurum u niteliğindeki
meslek kuruluşları" ile ilgili hüküm· bu anlayışın ürünüdür:·

Kamu kurumu niteliğindeki m eslek kuruluşları_, kanunla meydana
getirilir ve organları kendileri tarafından ve kendi üyeleri arasından s-eçilir.
11

''idare seçilmiş organları, bir yargı mercii kaı·arına dayanmaksızın.,
geçici veya sürekli olarak görevinden uzaldaştırarnaz.
Meslek kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve i~leyişleri demokratik
esaslara aykırı olamaz. ır
11

2- Bu anayasal kuralın, özgürlükçü demokrasiyi hiltün gerekleriyle
sa,ğlB:~8;~~ !ö.n~le.c~k .Y:~~3. P.y.a~ascun,ızea, da, -~na, çiz.g.U~f.,İJ:t:;;~!\ı; alac~ı.
ktışltusu~kap~lQlunmak{adı"l-.
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K1lr1İrnu~ri~teliğihdek(ırie~ıek,Jtiruı~~k'ıni ytırütm~ ~Tlctj4P.., .
buyruğbna· y~ da"· derietimine v~recek ·b'ir ..;~hlayışı. 11 özgürlükçü'' :Ve ~~Ç~··\Kamu

11
cu deindkratik
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sayabilmek olana~i ;yoktur •.·' .

Dern:okr~ü3Uerde
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kamuoyu 11 en önemli etkenlerden biridir. · Yönetirnin seçmenlerinde kamuoyunun desteğinin. büyük payı vardır. Bu nede~ ...
le kamuoyunun oluşturulmasında etkisi ve katkisı· bulunarl: kururnl:a.rın ve
güçlerin onertı i büyüktür.. :Bu neaerue de demokrasi bir kılrumlar ve
dengeler r~jimi sayılmakta~ır ..
11

. .!<.urumlar arası'ndaki dengelerin bozulınas-ı; yetki ve güçlerin tek
elde toplanması yolundaki çabalar rejimin "demokratik11 niteliğini azaltarak# "toplarncı" (tota.litaire) niteliğine ağırlık kazandırabilecektir.
Kamuoyu soruıılara ve konulara tek açHlan bakarak,· tek sesi dinleye~k
"oluema 11 durumunda kalabnecekt:i:::·
Böyle bü.- ry tr:ı..:r.Gcı. dc~~~\okı:cı;,;nıhı g('V\.)!.10.P1<.:ri işle~yec:ı:ıtyec<:!ktir,
t'rltcm,:<: bir d")pe' ·ic b')y-·c L cl-;,:uı::··,ı:1 :run;:,l1·:ı:>ıı! y·ı.:~~mıştc·
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görev ve yetkile . .~i yen'.Cien Jü::;enJ.e;ııe yetki3i Dakarıla::· T:<.ı.:..::-ulu 'na verilmektedir, Döy:.e ~)ir dtı::;e!Ler.c.:C!de A:ı.ayaE:o.inın U~ rnaddesLıdE;; doğru ve
uygun bir anla~ı:D12. ~mvuşan de:"rwkratik ~.lke'le:: i ·1 bo~ı:.uJ.ri:ıayatağriı 11tna~
mayız .
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H~eUer,

özellilde

·· görevi, hem de ~ıdır.
lek ın"L~ry_,......,~

h~v1o-._~.~~~~~~~~~~~
~~lidir.

. . Meslek

kurul.ı»şlarının yönetimindeki

11

demokratik.J.k., bu

bafr.rnswJı\!'".l&.rının ve çoğulcu özgürlükçü demokratik

kurul~l.!U"l!l

dilzene olumlu

katkı

larının güvencesidir.

Meslek kurnlnf?larının pobi.tika ile u~raşma suçlamaları ile~~-··
ları durumlar ve zamanlar olmuştur. Bunda dikkati çeken nokta, l!ıu suçlamaların genellikle politik odakiardan ;.--apılmasıdır.
·
' Politika ile uğraşınamanın ölçüsü nyönetime mutlak ba~lılık 1 t olacaksa politikaya ~apılma asıl bu olmaktadır. Meslek kuruluşları~ meslek
açısından bakışla ülke sorunlarına yaklaşıı·nda bulunur ve bu aç.ılımı
kamuoyuna sergiler, iletir. Siyasal nitelik de kazanmış meslbkti bir
sorun, meslek kuruluşunun: ilgi alanında ise, görevin yerine getiriJ.Inesi
politika yapmak anlamına gelmiyecektir. Nasıl siyasal nitelikli bir davaya bakan yargıcın politika ile uğraştığı ileri sürülemezse, siyasal
nitelik de taşıyan konuların meslek kuruluşlarının ilgi ve çalışma alanına rastlaması hali de politika ile uğraşma sayılmamalıdır.
Politika ile uğraşma terimi sürekliliği de gerektirir. Meslek ku ruluşlarının böylesine sürekli bir siyasal uğraşı yoktur. Olamaz da.
Meslek kuruluşları ülkenin siyasal yönetimine istekli kurumlar de~Udir.,
Bu anlamda bir uğraş ancak "politika ile uğraşma 11 sayılabilir,
4- Söz konusu olan 11 kurum 11 ların durumudur; düzenlenmesidir. Ku ..
rumlar süreklidir; yöneticiler ise geçici. Geçici yönetimlerin davranış...
ları

kurumlara mal olunamaz,

Söz konusu edilen suçlamalar genellikle haklı de~ildir. Ancak bir
an için haklı olanlarının bulundu~ da kabul edilse bile kurumlarm geçici
yöneticilerinin davraıu.şları ile ilgHi bu soruna da demokratik düzenin
işleyişi içinde çözümler vardır.

Anayasa'nın 122. maddesjni.u i.khıci fıkrasıwla yeralan İdarenin
bir yargı merciinin kararına dayanarak geçici veya
sürekli olarak görevinden U'7.aklaştırması 11 hükmü bu gereğin karşılığıdır.

11 seçilmi.ş organları

Öz;;:Urlükr;:ü demob~;.~3He:cd•,j hü'ün uyn~ma!.~lıkla:·ın en uygun ç0zi1m
yeri y~ı.rı;.;_eın'

:c\ne>,··,.a::ıa::r>::.7.ı:n L.,,:;•.:·.ı aıadde'3i de: burı-:1 lı:apsamalrtadır,

B un:. n cL..şınc> a anac;ı:,: ·~·"ızü:Jl.:;rin de:..:ı ok~ atil< ni .el:..~i Jrı.:· .;>1-:u v·c; kaygı
v·eri ~- iJın:-) . . ~. . -2"~.-:~k·t -~r

,.. . . ._:-o......-.-J""""'"'"""""... v yçp:(l.;;:nar:ıı ön görille n

.lo.Ao_.. .... "'~'...-""'"' --~-.I-~.,...·-~

~o.sıc:I.LJ.ı

~~~sı.~

ut.u;_-:.,,c;:r;..\...ICAı'
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J,J-~~ı.-ut::
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roası için
bir AnaraJJa 'mn ha~.:ıı-. ~ a.ş.ılrllasında salt
mer·kezi kamu kn.r,\Tnu ve kuruJ.LlJl].a.rımn yeniden clU'!~nJ.f!~"hlJl:esi için hükümete yasa g>'Jcünde 1:,.are.r~i'f?:IT'.e çıkarma yetkisi verece~ yasanın amacım
aşacak biçimde Hülr.ümetçe ha.z.ı,rla.nan tasarının dışına taşılarak sınırJ.sr'ı,
nın r,enişle;Jlr"lu;i; çn~lcu demokrasinin vazgeçi:mez kurumlarından olan
meslek kJrı.ıJ.uş~a.rının C.a yetki alanı içine alınması yolundaki bu de~işikllk
kaygı verici gö!"Ül1J"":"'.ı.1.ektedir. Bunun sakıncalarının Yüce makamınızca da
belirlencceği:c.i -;re tas2.rmın Milli Güvenlik Konseylnde görüşülmesi sıra
tlında gereldi düze~,tmenin yapılaca]tını.umarak.ı görüşlerimizi takdirlerinize sunuyoruz.
Saygıları~~'lızJ.a.

Türkiye Barolar

Birli~i

Başkanı

AvL1kat

3-

Atil~

SAV

Avukathk Y~ında Yapılacak Düzenlemelerle İlgili
ÇB._;hsma.lar:

a) 7 KB.enm 1982 günü yapılan halkoylamasıyla yürürlüğe giren
A11a.yasa 'mn 135 .. maddeRinde belirlenen ilkelerin mesle~imizin Cumhuri.... \
yet döneminde~ci evrimine ve gel!-şmesine uygun doğrultuda oldu~unu söy.. J.'
leyemeyiz.. Bu konudai'J. genel değerlendirmeyi Anaya.. .. a çalışmaları su-~
~ıiıda Birliğin en yi\ksek organı olan Genel Kurul düzeyinde de saptamı~
ve belirlemiş bn:::muyoruz. Ayrıca raporumuzun ilgili bölümlerinde de bu
görüşlere yer ~.reril.m.iş bulunlnaktadır ..
Hukuk Devletine ve Hukukun tletünlüitü ilkesine ba~lı bir meel~~
kuruluşu olarak yine de yeni düzenlernelerin hem Anayasa kuralları, be,in
d9 eavunrna mesle~inin gerekl.Bri dotrultueunda yapılmasıiçin çah'm~
,eı-ekli katinda bulunulması çabalarunızı esirgememeye kararlıyız,; Bj:ı
urıaçla önce Adalet P.akanlı~ına bir başvuruda bulunduk. 22.11.1982 gpn..
1111'7 96 sayılı yazırnız şöyledir:
'

!ayın C 9Yd'"::t ~.I:::.1:·8r:
Adalet !3a1, :>.::- •

Darıış:n ~i ~fC2 ::::u:::ir..~~eki bütç':} gö.:..~üşmeJeri sıra:ı,nd~ Acıc.yaso. ile
öngörülen dL.::e::-2c::t: e Ci.c~tr"!l:.':ı.:::;unda ka:e1u l~urt:.mu :ı:.'.:cl' ·>nj(;l-:':i mes'-r:'u~.... ,,.,·:,c··-,···'"i
···c. .....
;~ -~ı:-ıda- b•ı a•··~.a'a
A'r. kaF;,:,.. 'f,,,-,-:-:ıl·1dP··
gelek A.L.c..
--(..':.Jel....,
1
rek1i d"C;~811··:;::ı~~~·e:·ın >-·p: . 3.Caf_). belirtil::ni~::i:i·" Du ~a}.J.;_:·:x:ır.mn sonucunun ve ü:. '_~_,:r\:_,~,:~·- ·. :-.- .. :. ;~ı::-:,·:..J.-.: ya.Y-:.ndan ilgi1.e::ıdh~di[~l .:v~:ı.L:tı:;.~" Du
'--•:;··C:-····--···-~-,...
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neaen1e, 4':! ~lrun l.:1öl. I?,UTIJ.U. fit::"l:n:U.f"'l\_h.-·.·~~-~~~ .LIA.Ll\. I.Y~
nın Yönetimi ve yeniden dit~ı(ti'H~i Pro)~ uygıı1W8a ~nda öngô
rüldüğü gibi, Birlii'PJ'nizin bu çalışmada da işbirliği' ~ya haz.ır
bulunduğunu; böyle bir çalışma olanağı bulunamaz _. . e düşüncemizin yazı ..
lı olarak sunuldu~nu an~derim.

1- Anayasanın 135. maddesi ile öngörülen genel
katlık Yasası'nın barolar ve Türkiye Darolar Birliği
sisteme göre
lir. Bunlar;

başlıca

üç noktada

ayrılık

ve.

aykırılık

düzenlemenin, Avuiçin öngördüğü özel
gösterdiği söylenebi-

a) Maddenin birinci fıkrasında, organların seçiminde 11 yargı
gözetiminne yer verilmiş olması;
b
b) Maddenin ikinci fıkrasında "kamu kurumu ve kuruluşları ile
kamu iktisadi tefi!ebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanların
meslek kuruluşuna yazılma zorunlu~nun kaldırılması'';
c) Maddenin yedinci fıkrae:ında belirtilen durumlarda mahallin
en büyük mülktamirine tanınan "seçilmiş organJ.a;rın geçici olarak görevden uzaklaştırma 11 yetkiBidir.

Anayasanın

177. maddesine göre 135. madde

Anayasanın

Resmi Gaze ..
tede ya.yimlanması ile yürürlüğe girdiğ'inden, 177 /&bendi uyarınca yürürlükteki yasaların Anayasaya aykırı hükümleri uygulanamıyacak; yerine
Ahayasa hükmü uygulanacaktır.
2- Bu durumda, 1136 sayılı Avukatlık Yasası 1 rnn genel bir düzenleme
anlayışıyla ele alınması ve Anayasa ile paralellik kurulması uygun olacak
tır. Böyle bir düzenlemenin daha elverişli koşullarda ve geniş bir çalışın
ve tartışma ortamının olanakları içinde gerÇekleştirilmesi yerinde olacak·
tır. Geçiş döneminin çok zorunlu ve ivedi yasal düzenlemeleri gerektirdi~! bir ortamda böyle bir çalışmanın türlü sakıncaları bulun~ kabul
olunacaktır.
Bu nedenlerle bu dönemde 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nda de.üstün kuralının yasa ile birlikte uygu~
ile yetinilmes.inin yerinde olacağı görüşü benimsenmektedir.

~işiklik yapılınaması; Anayasanın

lanması

belirtilen Anaycı.sa hilkmü ile Avukatlık Yasası hükümgörülen ve başlıca üç noktada toplanabilen uyarsızlıklardan
ived:~likle dcğiştirilmef'i yarrı.rlı gibi gözüh~n 1 ı.usus birinci fıkrada yer
.. c' -'-.
. ' ı r- r··
.
'
11
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a'.. ~," 1 •r:r:~ -ıllar' n ,, e" ı. m·. :ı.. cı e k.ı 'T::ı.· ·gı ·,·or
~Jr~·,
f',nayasa
va·'gı goze·
3-

leri

Yukarıda

arasında
1
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Gozetim terımı yonetım ve denetim den çok r~ha dar kapsa.tnJ,J.UJ.l.·.
"G oze
.. ti m 11 > d ogru
- d an e lk oyup düzenlemeyi ve yönetmeyı
· · içerme.k aız
. i n,
uzaktan gözlemlerneyi kapsamaktadır.
Du yaklaşım v·
lek kuruluşlarının org"
~unu yüklenmeksiziri,

vış

daha yerindedir. Böylece

yargının,

mes-

.ı.n seçiminde yönetim ve denetim sorumlulu..ı.zca sonuçları irdeleyici ve belirleyici bir işlev

yapması sa~lanacakh
Gözetirole
çimlerin içine girJ.Y' .~sizin objektif

görevli yargıç> genel kurulun ve sekonumunu koruyabilecektir.

Yasad2 eksikliği duyulan husus - olsa olsa- böyle bir görevi yapacak yargıcın belirlenmesi ve gözetim işlevinin kapsamı ile biçimidtr.
Bunun için 1136 sayılı Yasa 'nın "seçimin şekli" ile ilgili 90. maddesinin
üçüncü fıkrasının altına eklenecek bir fıkra ile bu düzenleme yapılabilir.
Bunun için;
Seçimler yargı gözetiminde yapılır. Gözetirole görevlendirilen
yargıcın Adalet Komisyonu 1 Baro Başkanlığının başvurusu üzerine belirler,. Görevli yargıç seçimlerin yaı;;aya uygun biçimde yürütülmesi için
alınan önlemleri ve seçimin sağlıklı yapılıp yapılmadığını gözetir 11 şek
yolunda bir hüküm amaca uygun sayılabilecektir.
11

Böylece seçimlerle ilgili düzenleme ve yönetme işi yine genel
hurul başkanlık divanının görevi olarak kalacaktır. Gözetimle görevli
yargıç genel kurulun zaman zaman tartışmalarla ısınabilecek havası içine çekilmemiş olacak, yansıdığını ve objektifligini rahatça koruyabllecektir.
4- 135. maddenin ikinci fıkrası 11 kamu kurum '\e kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanların
meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz 11 hükmünü getirmek-

teilir.
a) Bu hüküm açıktır. Bir usul ve bitprn ayrıntısı da gerektirıneroe'::tedir. Bu durumuyla Anayasa'nın 177. maddesinin (e) bendi uya..
rınca O zel Yasada bir değişiklik gereğ'i duyulm:ı-malıdır.
Bilindiği

çalışrn::ısı yapau av11katl::ın.n baroya yama(ldesinde yer almaktadır. Kamu kurumlarında çalıışı;ın avnkat ,,,. hukıık danupnınılnn i.çin ise 12. maddenin son
fıkrasında .bir ôiz,::nL:LJ (-; öng;)ri11u, <:>ktedir.

üzere meslek

zılma zorıırı1uğn yo..sanın 35.
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b) Bu

biUs~·~"'!l.~/·~~r-::.J,(~ ... <-tı;.'U!:~1:~l·:f:·i.·~:ı,~;.ğin~ILl--:-~z-s..r.\J.·coo.ç:::ında.......m-es

leğe katılınausull<=>ı·imle h ir dPz~\J.l,Jik g'B'~ir'nw.-n..-..e.!::"':P-d5r.

Gerçekte, Anayasa ile öngi5rülen bu iki.li sintemin Cumhuriyet
dönemi boyunca Avukatlık mesleğ.i. bakı.mından Jr..azamlmış aşamadan geri
dönüşü içerdiği açıktır. Dam şma. J'/[ecJisi Anayasa Komisyonunun metni-·
nin 170. maddesi ile Danışma Meclisinden çıkan metnin 145. maddesinde
yer alan hüküm "kamu kurum ve kuruluşları ile lcam u iktisadi kuruluşla
rında devamlı olarak çalışanlar meslek kurı.ıluşlarına üye olamazlarıı
biçiminde idi. Milli Güvenlik Konoeyü~tdeki son dtiz0nlemede bu yasaklaYEl kural kaldırılmış; bu durumdaki avulmt12.rın meslek kuruluşlarına
üye olmaları isteklerine bırak:J.mı.ştır.
·
· ·;.~
İsteğe ba~lılık, kuşkusuz

daha ~3nek bir düzenlernedir. Yine
de böylesine bir ikili sisternin mesJ.ek düzeni, disiplini ve eşitliği bakı
mından sakıncalı sonuçlar doğura.Caf~·ı açıktır ..
Anayasa 'nın savunma mesleğJ.nin özel durumuna~
bir hükmünün sakıncalı sonuçlarını geniş
letmernek ve yaygnılaştırmarnak için Anayar;a 'daki ı:stün kuralın olduğu
gibi korunması yerinde olacaktır.
Bu

gelişmesine

bakımdan,

uygun

sayılaı.ınyacak

5- Anayasa 'nın 135. 'naddesinin yedinci fıkrasındaki düzenleme ise,
özel yasada herhangi bir değişikHği gerektirmeyecek denli açıktır. Fl.kra usul hükmünü de içerdiğ5.nde;:ı genel hükümleı1 önV.nde ve uygulamada herhangi bir duraksamaya da yol açmayacaktır. Du nec;enle anılan hükmün özel
yasaya yansıt:ı.lması için ayrı bir düzenleme gerekli ve zorunlu sayılmahla
lıdır.
Böyle bir zorunluk d.üşünü2.eee~:se .. Anaya.sa ;ıükmünün olduğu gibi
Avukatlık Yasasına eklenmesi isteneni rağla;rc.bilecektiro

SÖ N U
Belirtilen nedenJ.ede 2709 saY'..lı Anayasamn 135. maddesiy e öngörülen düzenlemeyi esaG olarak Av-ukatıür Yasasında yapılması
düşünülen değişiklik balru::nındr.:ı.n gö:.·ü.ş ve düşünceleri:."''lizi bilgi ve takdlrlerinize sunarım.
Saygılarımla 1
Başkan

Avukat Atilfi SAV

.·.

b) Bu başvurumuza yanıt c.:Jaınadan , 28 Ar-alık 1982 günlü 2767 sayılı yasa çıkt:ı. Bununla "Kamu Kur-um-e-l niteliğinde)d ;n eslek ku'r't:ıluşla
rının kuruluşunu düzenleyen yasaJ.arda değ'işiklik yapmak, ortak konularda yeni düzenlea1eler getirmek ama.cıyJ.a 11 DakanJ.ar Kuruluna bir yıl
süreyle Kanun hükmünde 1;;:a-rar:r,cı.me çıkar:na yetkisi verilmesi 11 öngôrQldü.
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Bu konuda Başbakanlıktc.. oluştu:::-ulan ~'~Kamu Yönetimini Yeniden Düzenleme Koordinasyon Daşl~amğ·ıı 1 ::ıda.n ~öy!.e bir çağrı yazıl!n alınmıştır:

BAŞBl\KANL:LK

Kanm

Yı.'5net1mini

Yeniden Dl';zenleme Koordinasyon
Başkanlığı

Sayı: 16-8-5-4/01086

Konu: Kamu Kurumu Nitcliğimlek:l
Meslek Kuruluşlan

23. 2.1983

TÜRKİ .iE BAR0_0i\H B1RLİGİNE

İLGİ:

1.
kındak

Başbakanlığın 7. 2. 198~; gün ve

16-5-0/01063 sayılı yazısı.

2767 sayılı Kam1~ Knnıııın Nit<->liğlndeki Meslek Kuruluşları HakYetld Kanunu Reı:mi Gazetede yayınılanarak yUriirlüğe girmiş bu-

lunmaktadır.

Anayasamu 135. maddesinin (Ek:l) amir hükümleri doğrultusun
da, anılan kuruluşların~ kıırnluşunu düzenleyen kanunlarda değişiklik veya müştcrel-: kcıırıLLcda :" ~n:i c~~~~: eLl::':n~J.er yapmak üzere kanun hükmiinde
·kararnameler çıkarılaca}.dır ~
2.

3.
ğincieki

Ç.ıkıi·.r::acak

kanun Hükmünde Kararnameler, kamu kurumu niteli-

mesleki kuruluşların.
a\ Faaliyetlerine:
b) Organlarının 3e-yim usullerine ..
c' Mahkeme kararı ile görevlerine son verilmesine 1
di Kanuni zorunluluk hallerbde geçici olarak görevden uzak-

laştırııma:arına,

e' Bu kuruluşlaı'a J.ye olma. şn.rtlo.rına,
f\ İda:::-i ve Mali denetimlerine,
g) Gerekli diğer hususlara
ilişkin lıiikümleri kapsayacaktır.

4. Bu çalışmalcır 2680 sayılı Kam.u Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş
Görev V'e Yetkilerinin düze::-ıl·3l mesin.-3 Ilişkin Yetki Kanunu gereğince sürdürülen düzenleme çalışmalar:. He uyumlu olarak yürütülecektir.
5.

Kamu Yönetimi Komj

~Jcnn Programını;

a) Çerçeve nitelikte Kanun Hükmünde kararnarnelerin
b) Kamu kurumu niteliğindeki meslekikuruluşların
düzenleyen Kanun Hükmündeki kararnamelerin,

kuruluşlarını

hazırlık çahi?IDal::;ı.rı>

rnek üzere

ilgi

yazının

esprisi dil<kate

düzenleyecektiı·.

Ko::nis~ron çalışmaları
lişmeler

a.~ınarak gerçekleştiril

Raporlarında

ile ilgiliFaaliyet
ha>:kmda da bilgi verile:.:el::tir.

bu konudaki ge-

6, Ka~:m ICurumu niteliğindek:i mesleki kuruluşlarca 1 anılan Komisyonla ü,ıbirliği halinde hazırlık çalışmalarına katkıda bulunmak üzere birer ıı çalışn::ı ye ;Jygulama Gı·ubuıı kurulacaktır.

Bilgi v:.;

gereğini

ar?: ve

:ı:-ica

ederim.
İmza

Dülend Ulusu
Başbakan

DAGITIM :
G_~_!'e~i!__

Bilgi:

TODAİE Gn. Md. lüğüne (Kamu Yöne-

GeneJ.kurm ay

timi Koır. rGşkanlığına)

Dakan1ıklara

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz
Ticaret Odalar: ve Ticaret Borsaları I3irlı~%ine.

Türk

Tabipıer Birliğine

Türk lVIi.ihendis
ları Dir liği.ne

'Te Mim:ırla~:-

Oda..-

Başkanlığına

Cumhurbaşkanlığı

Genel Sek-

:J.eterliğine

Milli Güvenlik Konseyi Genel
S e kb:E;'ter liğine
Milli Güvenlik K.urulu Genel
Sekreterliğine

Türkiye Ba ::·olar· :Gir liğine
T!irkiye Noterler Bi:.:-liğ;ine
Türkiye Zi:ca2.t Odaları Birliğine
Türkiye Es:ıaf ve Sanatka.rlar Konfederasyontma
Türk Ec;~o..~;ı~B.rı DirJit;ine
Türk Veteriner Hekimler1

Birliğine

c) Yönet='-n Kurulumnzca

çağrıya uyulmuş

ve. 5 Mart 1983 günlü top-

lantıda beç üyeden olu~an bir ııçalışrna ve Uygula'ına Grubu" kurulmasına
ve bu kur<.f'.s. J.4.:v. Atila 0av, Av. Faruk Erem, Av. Nejat Oğuz, Av. Önder

Sav, Av. Eclh:ri
Du hm:;::sta

llağat'ın katılmasına

karar

verilmiştir.

Dcı.r;:ıbaknnlığa yazılan yanıt yazısı

da

şöyledir:

Sayın

Dülenel Ulu su

Başbakan

Ankara
İlgi: Başbakanlık KamuYönetimini YE>ninPu Dli?:c-ıılcml? Koordinas:
Başkanlığından yazılan 23. 2.1983 günlü 16-3-5-4/01086 sayılı yazınız:

Dirlik Yönetim Kurulunca ilgi

yazın ızın

6. maddesinde belirtilen
bulunmak üzE

doğrultuda_. Başbakanlıkta yapılacak çalışmalara katkıda

re bir ırçalışma ve Ujgulama Grubun kurulmuş bulunmaktadır.
Anayasa 1mn 135,, maddesi doğrultusunda yapılacak yasal düzenlernelerin sonucunun beklenınesi amacıyla çıkarılan 2719 sayılı Yasa nedeniyle ba:::-olar genel kurullarında seçimle ilgili işlemlerin ertelenme
2767 sayılı Yetki Yasası ile de Dakanlar Kuruluna verilen kanun hükmi
kararname ,:,ıkarma yetkisinin kullanımının ger;ikmesi nedeniyle barolı
çalışmalarında aksamalar görülmekte; uygulamada duraksamalar doğ·
maktadır.
Du nedenle belirtilen çalışmaların hızlandırılması için ger
li ka tk:ı.da b:ılur:ma~fa ama de olduğumuzu bilgilerinize sunarım.
Sa:rgılanmla,
Başkan

Bu yazıya karşılık beklerken; görevin, ORTA DOGU Amme İdareı
Enstitüsü 'ne verildiğini belirten bir yazı alınmıştır. Bu yazı şöyledir
TÜRKİYE VE ORTA DOGU AMME İDARESi ENSTİTÜSÜ
Kl1.MU YÖJ\TETİMİ KOMiSYONU

18. 3.1983
Sayı:

A-3·-3
Konu: Kan:u Kurumu

Niteliğindeki

l\1eı,lek Kuruluşlar:n.

Türkiye Darolar

Birliği

İlgii_ Başbakanlığın 23. 2.1983 gün ve 16-3-5-4/ O 1086 sayılı yazısı

3'767 sayılı Kamu I<.urumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Ha
Yetki K2.nunu 'nda gngörülen düzenlem el eri yapmak amacıyla çık:
rılacak ke.·.1un hükmünde kararnameleri hazırlama görevi Komisyonuro

1"

kında

verilmiş tulımmaktadır.

2,
ğindeki

Çı;<:2.rılacak ~<anun

mesleki

\

2_,

~-,

1~

Hükmünde Kararnameler, kamu kurumu nit•

lruruluşların,

.
aaı·ıye._+ı erıne,

c)

Ma1ıkeıne lun:urJ

il\: g:·,i

,,.,J.c:ı.iHc ı,ı••u \·erllııJesine,

d) Kanuni zorunluluk hzJlerinde geçici olarak görevden

uzaklaş·

tırılın alarırıa,

e) Du kuruluç:lara i~ye o1r:ıa şa;:-tlarına ..
f) İdari ve Mali denetimle;:·ine)
g) Gerekli diğer hususlara
ilişkin

hükümleri

kapsayacakl;ı:.:·,

3. Kuruluşumuzun bu düzenlemelere ilişkin görilşleri ile, kuruluşu·
nuzun yenielen düzenıEmınesi yönünd<?n önem taşıyan hususları en geç 5 Ni
san 1983 tarihine kadar Kom:i.cyonl.i:nuza bildirilmesini saygı ile rica eder

~::2.m~1

Yönetimi

Komusyo~ıu Daşkanı

Y.

Kenan SÜRGİT
Proje Müdürü

ç) Yönetim Kurulunca

oluşturulan çalışma

ve uygulama grubunca

yapılan çalışma sonucu saptanı::.n gö:r·ilş TODAİE Başkanlığına ulaştırıl
mıştır.

Konuyla

i~gili görü~

;_;öyledjr:

TUTANA ~(
Türkiye Darolar Birliği Yönetim Kurulu 'nun 5 Mart 1983 gUnlü toplantısında Da ş bakanlık Kamu Y önetia1ini yeniden Düzenlem e Koordinasyoı
Başkanlığından alınarı. 23. 2.1983 gi'ı:tiü 16-8-5-4/01086 sayıh yazıda öngörülen esaslara göre kurulun ç:ıJ.ı::;ma ve uygulama grubumuz TOD.c'\İE 'den
gelen yazıyı da inceliyerel-:: l:::o:1·.::.yla ilgili görüşJe:c5.ni saptamıştır.
1- Yazıd~ 11 kanun hükmünd8 k2rarnameJ.erıı çıkarılmasından söz edil
mekt~:r. Du deyimi, }::u:-allar ı he:: meslek grubu içiri çıkarılmış yasaları ayrı ayrı kapsa ya ·~ ttkanun b.ükrriünde kararnameler 11 olarak kabul etmekte yarar vardır. Böylece ~·.;er bi:d ayrı yasalada düzenlenen meslek
ya da meslek gruplarJ. ''ln birbi:r ine oenzemiyen gareksiiL--ne ve ana ilkelerinde bir karışw~; :.mratil.ma2ın.dan kaçınılmı~ olacaktır.
Dilindiği üzere Aııayasa 'mn 135. maddesin :le yer alan 11 kamu kurumu
niteliğinde menlek kur·ııı.<.1çJs.:~:.ıı~T.:: J>.:apsamın::~ gir en dokuz yasa ile örgüt-

lenme modeli

vardır:

a) 1136

b)
mar

sayılı

Yara He

~{l~r.ılan

barola::- ve Türkiye Barolar Bir-

6235 sayılı Yasa Ee ku:::'ul:.:nuş bulun<ın Türk Mühendis ve MiiJ.e 1/::·cl:c;~ıdis '-TC :rriir:nar odaları,

Odaları Dirliği

c) 6023 sayılı Yasayla kurulmuş bulunaft Türk Tabipler
Merkez Konseyi ve Tabip Odaları,

Birli~i

ç) 5590 sayılı Yasayla kurulmuş "ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borkmle.rı ve Ticaret ve Sanayi
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğin ve bağlı odalar,
borlmlar ve birlikleri,
d) 507 sayılı Yasayla kurulmuş Esna~ ve Sanatkfu-lar Konfederasyonu ile esnaf ve sanatkar dernekleri ve birlikleri

bağlı

ve

e) 6343
odalar ..
f)

lı

6643

sayılı

Yasa ile

kurulmuş

Veteriner Hekimleri

kurulmuş

Türk

.

'

sayılı

Yasa ile

Birliği

Eczacılar Birliği

ve

bağ-

odalar,

Birliği

ile

g) 1512 sayılı Noterlik
ve bağlı noter odaları 1

bağlı

h) 6 964
odalar.

sayılı

Yasayla

Yasası

ile

lmrıılnm ş

kurulmuş

Türkiye Noterler

Tnrldye Ziraat Odaları Birliği

Temel nitelik ve özellikleri bakunından bunların hemen hiçbirinin
birbirine benzetilmesi olanağı yoktur. Tek ortak yan ''meslek kuruluşu" olmah:ındır. Bunların bazıları kamu hizmetidir. (Avukatlık, noterlik, doktorluk v. b.) Bir bölümünün böyle bir niteliği yoktur. Öte
vandan bu kuruluşların örgütlenme gerekleri ve modelleri de çok fark .lı dır. Kamu hizmeti niteliği taşıyan meslekler de ayrı ayrı modellere
göre örgütlenmiştir. Türkiye'de en eski meslek örgütlenmesi avukatlar
için öngörülen Darolar"dır. 1136 sayılı Yasa ile getirilen örgütlenme
modelinde temel birim "baro" dur. Türkiye Barolar Birli~i üst kuruluş
olarak düşünülmüştür. Noterler için ise temel örgüt Türkiye Noterler
rirliğidir. 11 Noter Odaları" alt kuruluş birimleridir.
Görülüyor ki, her meslek topluluğu ayrı nitelikler taşımakta 1 ayrı
mesleklerin gereklerine ve düzenine göre örgütlenmiş bulunmaktadır •.
Bu nedenle bütün meslek kuruluşlarını kapsaya~1 tek düzenleme zaten
doğru bir model al~mıyacaktır. Yukarıda belirtilen kuruluşların yasalarında ayrı ayrı kanun hükmünde kararnamelerle düzenlemeler yapıl
ması en dogru yöntt?:n olacaktır.
2- Çıkarılacak kanun iıükmünde kararnameler 1 özündel Anayasa 'nın
135. maddesiyle öngörüJ.e:-ı düzenlemenin yasalardaki kurallarla çatışan
hükümlerini uygun kılmak amacına yönelik ve bununla sınırlı olacaktır.
Anayasa'nın

177. maddesinin (e) bendi ile gerekli genel düze:Q].eme
Bu maddeye göre, Anayasanın hükümleri ile mevcut kurumların kanunlarında değişiklik yapılmasını gerektiriyorsa bunun sağ
lanmasına kadar Anayass. hükünıleri uygulanacaktır. Du kez çıkarılan
yapılmıştır.

2767 sayılı Yasa 1 nın amacı ise bu yolla üstün kural olarak yürürlüğe giren Anayasa hükümlerini ilgili yasalardaki yerlerine yerleştirmektedk.
Punu aşan bir amaç gözetil:ı:ned:t~ine Göre cD.z~~nlemenin de bununla sınır
lı olması gerekmektedir.
Du geneJ. açıklamadan ve amaç belirlemeden sonra, 1136 sayılı Yasada bulunan hükümlerden Anayasa 'mn 135. maddesiyle kaldırılan ya da
değiştirilmesi gereken hükü!Yllere şöylece işaret oLınabilir.
Tv'Ieslek kunüuşlarının ttfaı:ı.liyet:lıırine tı ilişkin düzenleme
Avukatlık Yasasında ayrıntılarıyla yer almiştır" Cumhuriyet döneminde ilk örgütlenen m esleL: avukatlıktı:..~, n~;() sayılı Avukatlık Yasası
uzun deneyim ve birikimlerin ~tt·ünüdür. Du birikim sonucu olan Avukatlık Yasasında meslek k.ırw.luşlarının mesleğin ortak gereksinmelerini karşılıyan, meslek çalışmalar:::.m. kolaylaştıran) mesleğin genel menfaatıere uygun olarak gelh}me::ıin:i. sağlayan meslektaşların birbirleri
ile ve halk ile olan ilişk..i.lerinde d.1rüs":lüf,ü , güveni ve yardımlaşmayı egem-en kılan meslek dü~enini 1 d5.sip~inini ve alılukını koruyucu her
türlü düzenleme yer almı7t:::.r,, Uyulması zorunlu meslek kuhallarını da
oluşturan ilk meslek örg-:itlenmesi H3G sayılı Avukatlık Yasasıyla sağ
a)

lanmıştır'· o

temel nitelikleri ve ö~ellikleri de meslek kuda Anayc:::.oa :da belirlenen çerçeve içinde kalacak biçimd8 ve ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Gerek mesJek ve gerekse meslek örgütleı·inin faaliye:J.erlyle ilgili bu düzenleme ile Anayasa'nın 135. maddesi arasınch herhangi bir ça~ış:::na ve aykırılık da bulunmamaktadır"
Bu nedenlerle Yasanın faaliyetlerle ilgili hükümlerinde
herhangi bir değiiiklik gereği buhmmo.maktadır o
Yasada

ınesleğin

ruluşlarının çalıqrrıaları

b) Jl36 sayılı Av-ul~atlık Kancın:_uida organların seçimleri ile ilgili teme1 kural 90, madJ.ecledir, Yc:ısUm Kurulu seçimini düzenleyen bu
madde bütün öbür organhr:::.n 're Türkiye Barolar Birliği organlarının se. d e d e tl a t ı~:4t yo:-ıy.a
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"Yönetim Kurulu Üyeleri gizli oyla seçilir.. Seçim, Adalet Komisyonu Başkanlığınca g:Jrevlend-irilecek yargıcın gözetiminde yapılır. Yargıç seçim sonucunu ve seçimle ilg::J.i i_tira::::hr varsa bunları saptar".
Döcdüncü fıkranın bund;:;.n sonraki oy pusulaları ile ilgili düzenlemesi beşinci fıkra olarak aynen koruna:;.~ak maddenin bütünlüğü sağlana
bilecektir.
c) Anayasa 'nın 135. rrıaddesbin ikinci fıkrasında "kamu kurumu
ve kuruluşları ile kamu iktisadi 1l:eşe~obüs1erindQ ı:.sli ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluş~arına girme mecburiyeti aranmaz" hükmü
bulunmaktadır~

Avukatlık

Kanunu 'na göre mesleğin ~rapılm.ası j_çin baroya yazılma
Anayasa 'daki c.: :ıülzilm km: ala bir istisna getirmektedir. Mesleğin temel niteliğine ::::.ykı:::-:;_ olca da üctün kural olması nedeniyle bu hükme uyulması zorunlu görülmektedir. Kural Yasada yer
almasa da uygulanacaktır., Ancak kJ.:::e.J.ın yasada yer alması gerekli görülüyorsa 1136 sayılı Avukatlık Ks.nunurm~n G6" maddesine ikinci fıkra olarak k onabilir. Madde şu biçim i alc:.ca~(!:ı:-c',
zorunluğu vardır.

.

edeceği

''Madde 66- Her avnka.: .. ')ölgesi içinde sürekli olarak avukatlık
baro levhasına yazılmakla y:l:çJ.r.ılüdü:r.,

Ka:nu kurum ve kı.::ı·u)nq1.3.r:J. He k::ı.!Ylu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlarm meslek kuruluşlarına girme zorunluğu aranmaz.
Dir baro levhasına yaz;.:-.mı~ olan avukat 4 sürekli olmamak
la memleke"::in her yeri!lde avuk:.:ı.L:.i-: ;rapmaya yetki.lidir~'

şartıy

ç) Anayasa 'nın 135. maddesirün altıncı fı:-::rasında yer alan meslek
görev yc:i.C)anların görevlerine son verilmesine
ilişkin kurallara 1136 sayılıYasa 1 r:.:::ı Tl,. 'r;ıaddesinde yer verilmiştir. An ...
cak bu hüküm Anayasa ile paralel nnJ.e gc'i:i:-ilm ek ve görevli mahkemenin
yargı da yapılan son değişildikle;:· de dilc:kate alınarak düşeltilmesi yerinde
kuruluşlarının organlarında

olacaktır.

Du düzenleme:ai.n JCri. '77, .c.ıac':d.:min be<;ıirıci fıkrası olmalıdır.
yurt yüzeyinde yc:.yürcıq olduğu gözönünde tutularak görevli
mahkemenin 11 o yerdeki en kıdemli Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi"
olarak belirtilmesi uygun gö~'~l::ne:,~:':=öi.::..·.

Baroların

d) Anayasa. 'nın 135. mafdeF:5.nb yedinci '.re sekizinci fıkralarında
yer alan belirli saklncah durumlf:.ı:J.n C:.:1:.em:..ıeF.ıi bakımından organların
geçici olarak görevden 'l!':<ı.L1.c-.,çt::."~.:ı.::::::a:-·n balleri iç:-.nde yukarıda belirtilen esaslara gö:.:.~e ve ay:n ~ıi:::ıte.ı:n i:).rıc!c Avukatlık Yasası'nın 77. rr.adde. sinde düzenleme yapılabili::.-, · Du h2l 5çi:J. de gör-evli mahkemenin aynı
olmasinın yerinde olacnğ". düşün:n:me2d:edir ~

f)

Darolar ve

Birliği

idari ve mali denetimi bu düzenlemelerle

sağlanmıştır.

Denetim için ayrıca 2243. sayılı Yasa ile kurulan Devlet Denetleme Kurulu 'nun da yetkisi bulunmaktadır. Anılan kurulun denetim i dı-.
şında ayrıca vergi yükümlüsü bulunan meslek kuruluşları bu açıdan da
deneti~e a~ıktır. Btmların dışında meslek kuruluı:Jları kendi genel kurullarının deneticil erinin de mali denetimi altındadır.
Bu aşamalı
denetlemeler dışında başkaca bir denetim mekanizmasına gerek ve yer
bulunmadığı açıktır.

3~ Yukarıda

çıkar:ılmasının

belirtilen düzenleme, 2767 sayılı Yetki Yasası'nın
da gerekçe;;i olan Anayasa'nın 135. maddesindeki dü-

zenlemedir.

Bu ivedi düzenlemenin, -Anayasa gereği olduğu için- kendi
çerçeve ve doğrultusunda yapılma3l yerindedir. Ve yeterlidir. 1136
sayılı Avukatlık Yasası'nın ondört yıllık uygulamasında gözlemlenen
düzeltme ve yeni düzenleme gerekleri için Yasanın tümünü 1 belli bir
sistem anlayışı içinde ele alınmasımn daha uygun v e yerinde olacağı
düşünülmelctedir. Bunun i:::; .c yetki yasasında belirlenen ve kanun bükmilnde kara:..mamenin sınırlı ve dar çerçevesine sığmayacağı açıktır.
Bu nedenle Birliğin kurulumuz Avukatlık Yasası 'nın gerektirdiği toplu
ve sistematik yeniden düzenlemenin ve gerçekleşecek değişikliğin ola ..
ğan koşullarda bütün baroların ve Birliğin de katılacağı aşamalı ve
geniş kapsn.mlı bir yasama çalış:nası ile yapılmasının yerinde olacağı
görüşündedir.

Başkan

Raportör
Av. Nejat Oğuz

Av. Atila Sav

Üye
Av. Rahmi
'

Mağat
.

Üye
Av. Faruk Erem

Üye
Av. Önder Sav

MESLEK

1)

SOH\TNLAUI

Savu~!!la hakkı 'nın korunması

ve

sağlanması

yolundaki

çalışmalar:

Yönetim Kurulumuz hangi koşullar altında olursa olsun 11 Savunmattnın eksiksiz yapılması için gereldi koşulların sağlanması için çalışma
nın temel gör.ev olduğunun bilincindedir. Savunmamn Tam işlemesi yargı
için de güvencedir.
.&)

ve Savünma Hakkı 'nı kullanmak isteyen yurttaşıara yardunı uğraş edinen savunma m esleği 'nin ve örgütleri olan baroların ve onların Birliği'nin ilk işlevi budur.
Dir toplumda 11 İnsan hakları"
ve bunlardan biri olan "savunma hakkı 11 tam değilse Hukuk Devleti 'nden
söz edilemlyeceği kuşkusuzdur. Du nedenle Yönetim Kurulumuz,, Birliğe
bu yolda _yapılan bütün başvuruları, duyuruları ve uyarıları bu inançla ve
duyarlılıkla ele almıştır. Kişilerden, yabancı meslek kuruluşlarından ve
özellikle de meslektaşlarımızdan gelen bütün başvurular üzerinde önemle
durulmuş; inceıeme ve araştırma yapılmıştır. Geçen dönemde olduğu gibi başta işkence olmak üzere insan haklarına aykırı bütün eylem ve uygulamalar, savunma hakkına yönelen her türlü kısma ve sınırlamalar değer
lendirilmiş ve önlenmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.
Hak Arama

özgiirlüğli

Askeri Cezaevlerindeki tutuklularla görüşlerde, vekil-müvekkil
ilişkilerinin düzenlenmesinde meslektaşlarımızın olağan hukuk düzeninde
sa~lanması g::reken koşullar altınqa çalışmadıkları yolundaki yakınmalar
yaygındır.
Du yakınmaların rahatlık isteğinden değil, savunma işlevinin
eksiksiz yapılabilmesi kaygısından kaynakJandığı ise açık bir gerçektir.
Yürürlükteki usul kurallarının tane uygulanması bu konudaki yakınmaların
temel qizgisidir. Meslek kuruluşlarımız bu konuda ağırlığın azaltılması
gerekli çalışma olanaklarının sağlanması için çaba göstermişlerdir. '
Bu çabalardan her zaman tam ve doyurucu sonuçlar alınmamış olsa da, bunların büsbütün olumsuz ve yararsız kaldığı da söylenemez.

B) Savunmanın işlerliğini sağlama yolundaki girişirolere bir örnek
rak Ankara 'da görülmekte olan 11 MHP ve Ülkücü Kuruluşlar" davasında görev yapan mP.slektaşlarımızdan gelen başvuruyu ve bu konuda ilgililere
yazdığımız yazıyı bilgini~?.e sunuyoruz.
14 Mart 1983
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Ankara Darosu Avukatlarından Şerafettin Yılmaz'\n "MHP. ve Ülkücü Kuruluşlar" adı,ile yürütülen davayla ilgili başvurusunda değinilen
konunun savtnma hakkının Ö::>:Ün(~ dokunrı:12sı neder:iyle Yönetim Kurulumuzun 5. 3.1983 günlü 304-12 sayılı kararıyla bilgilerinize sunulmasına
karar verilmi ştir. Daşvuru örneği ekli olarak sı.::.nulmaktadır.
Gereğinin

saadelerine

takdirini ve sonuçtan

sunarım.

Saygılarımla,

Di:diği~'ıize

de bilgi verilmesini mü-
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Davam ız Eiyasi ni teli k: e bi::- [;."[ .riyc:'t: ts.ç:~maktadır. Bir partinin
bütün bir siyasi hayatının hesabı verilmektedir. Ö~rlesine bir hesaplaş
ma ki 1970 de yazılmış teb:dk kartlarım.n voya tebriklere verilen cevapların dahi hes<:J.ıı verilmel~tedir.
Dıı:ı:;.a2;ı. da.vamızı:::ı ·1angi boyutlarında
ve muhtevada olduğunu arz ~delü]ır,C);_~ için y:?.zıyorurn.,
Du muhtevada. olan davamızıu hrccmj_ ise kanunlarımızın sınırlarını
zorlayan bir hüviyet taşımaktadır. Davanın açıldığı zamanki hacmi 40.000
sahife idi. Ducün cadece el-denen z.::ı.br::lar 7 .. 000 sahifeye ulaşm:ı.ş bulunmaktadır. Sar~.. kların sav-:ınmaları i]e bi:cli:;:te vc;ı:-dEderi. bdgeler savcılığın
zaman zaman r:~kledilr-l~ri ile i3uk',a:.~c:;. .~L'. 000 oa.i.ıifeye yakın bir ekleme daha
olmuştur. Dava k::c:t>ar ı:ıafhasınd.cı. JOO" 800 cahifel:t.:c bir hacme ulaşacaktır.
Du iyimser bir tahmindi:·.
Tefrike rağmen 1-:atıld).[~FD ııDüyük Sola.il" tabir olunan yerde yürütü'ı en davamızda okunacak kli:'L~ür L:<.:.y:LZ:l l5~! civ.::ı.:cındn.dJr. Dir yıla yakın zamandır devarn edı:m yazıh be:ı.geler:n ohmması Bafhasında ancak 66 klasi:i'
okunup bitirilebilmiştir. Da>:;r.n :Jir k1 .~~.sör dü::-t celcl: (iki hafta) sürmektedir.
Yani bir klasör iki haftada cia biti::~ilebilmel:tcdir. Bu tempo ile belgelerin okumnG.c:• belki bir T-1. 'JR1:-a f".5"0c~ 1::'·~::·" Aync::>, clavamızın belge tanığı amme tamğı ve müdafaa tanığı ols.ra:c: J.• 000 üzerinde de dinlenecek
tanıkları bulunmaktadır·.
~Junb:::·ın ne :~~'.ct::o.r :;amand~, biteceği sizlerin
takdirlerine aittir.
metinle-;:· ar2.sında iddi:). maka;nınu bu belgeleri hangi
sanığın ~e hangi suçun cut; d~llli o.L;:;.r2.k dosyaya ibraz ettiği anlaşılınayan
binlerce belgeye rastlanmaktac.b.':-. Eu:.ıları :;evaplandırmak için veya sanıkların bu belgeler hakkı:;.ı-::!a aç::.k1.c.rila ~'apabiJmcsi için iddia makamının
açıklamasına ihtiyc:.ç du:yul:n2.:,c::adı::·,
2·'u ar;ıkl_ama yapılmadığı takdirde ne
sanıkların, ne de mt:C:a.flle::·i:-ıirı b--:;l,,
1. (~.'2ğe··:Lendirmesine imkan hasıl olmaktadır.
DoJ2.y1.sıyla he~r·:)ti.rı d~~ b-:.ı belc;e3.2::.~j_ i~in ge~:-çeğine göre değer
lendirme şam~ı imktmn:;.; ~ı2.le gel::..ıekteij_:...~, :Je.lc:oda halen 160 civarında
tutuklu sanık hu!.unrr.2.kt2.d::.;:·" 3a:ıık}.~ı.:-.ı.rı pr2k çoğu ve:-:-ilecek ceza teşdiden
olmadığı takdi:td8 cezalo.rım. b5 ... :.rnh:>r.ıin imd~:c.lur.a ·'.ı':'ıkJ.u olarak gelmişler
dir.
Okunan

yazılı

Suçlanmai.arı, teçzi~re
Ü ı an sa nlkla .,.,
halen tutuklu
.:!..

için sev.k maddele::-i ve hatta görevleri aynı
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Okunan b(J.geler:~n arz ei:ti.ğ:!:n zibi ta~ıt·~vru:Ci1D dahi dışında olması
sebebiyle, hal:--:kında yç.pıJ.e.c2 1-~ !;:c:ı·qp::rı.alc:,rc:;. imk~1n 7erilmesi iktiza etmektedir. taksi takd~.r-de bunu r;o;:ı. ce::::.:r::ce cıJ.dt:_ğ~l gibi, 11120. !r.lasörden 130.
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klasöre kadar kımsey~ r:ıoz hall::ı;,:ı ve:·.~ı.ı.·.-...ıeyec·~xüıı· şeklındekı bır kararın,
bizler iç.in yarattc.ğı r;:;.kı.n-!:ıl:'.:.· ,. ·.-:ı. ı:,; .·21fc.:;;Jc:.rımı% olarak siz Sayın Darolar Birliği yöneticiJ.e:c~inin t~J.~:üi:· eC:cc0~~i l-:~:;su<ılard:ır.
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Malilmları olduğuüz-€re,- ceza--dav3.1arında iddia makamı d~vasını açtıktan

ile huzura gelen kimselerin müdafmsı kutsal
addedilmiştir. Kısaca kutsal olan iddia değil, müdafaadır. Hal böyle
olunca, gerek sanıkların, gerekse müdaffıerinin mahkemede herhangi
_bir şekilde keyfi olmayan davramşlarının- savunmaya ilişkin- bir kısıt
lamaya tabi olmaması gerekir.
sonra,

eanık sıfatı

Bizler davanın büyüklüğünü, ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü
bu tarz davaların bir an önce bitmesinde devlet menfaatinin sayılamayacak kadar olduğunun şuurunu taşıdığımızı belirtmek isterim. Du
şuur iledir ki, hiçbir şekilde lüzumsuz söz ve taleple zaman almamaya
çalışmaktayız.
Bazen günlerse, hatta haftalar ca konuşmadan geçen eelseler olmaktadır. Öylesine ki, bu sıralarda bir tek sanık dahi konuşma
maktadır. Tahliye talep edilmez~ edilse dahi çoğu zaman bir cümleden
ibaret olur.
şartları,

Davanın başlangıcından

bugüne kadar geçen süre içinde usul hükümlerinde bir değişiklik ( şikayetçi olduğum uz hususlarda) olmamıştır. Heyetimiz hemen hemen aynıdır (yakın zam~nda bir üye değişikliği olmuş
tur). Duruşmalarımızın saat 17. oo den 24. oo 'e kadar devam eden celseleri, sık sık olmasa bil-e, bir vakıadır.
1Jsill Kanunumuzun bu d~vaa karşısında nasıl zorlandığ;ı,. malumuauzdur. Davaı-ı takipteki dikkatlerimizi de arzettik. Dütün dikkatıerimize
rağmen, gün olmuş tahliye talep etme süresi 2 dakikaya indirilmiştir.
Bunca sanığın bulunduğu salonda - bir-iki hadise hariç- tahliye taleplerinin süresi hiçbir zaman 1 saati geçmemiştir. Arzettiğim gibi 1 bu da
her celse olmayıp, belli süreler geçtikten sonraki dönemlerdedir. Gen:ü;
likle, uzun bir süre tahliye istenınemiş ve bayram, yılbaşı veya tatil
arefesi ise, bir nebze zaman alan talepler olmuştur. Du iki dakikalık
kısıtlamanın kanunf olmadığını aylarca anlattık. Nihayet kaldırılan bu
kısıtlamadan sonra, tahliye talepleribir karara bağlı olmaksızın, başka
türlü kısıtlamaya uğramıştır. Birkaç sanık tahliye talep ettikten sonra,
0 Vakit nedeniyle 0 gerekçesi gösterilerek, tahliye taleplerinin alınmasına
11 Gelecek celse" denerek imkfin verilmemeye başlanmıştır.
S.>)z verileceği ifade olunan celsede, taleplere imkan veren ikaz
üzerine, kim erken davranırsa ona tahliye talep hakkı doğmakta, diğer
leri ise daha sonraki eelselerde belki bir gün yarı:Jı kazanırsa tahliye
isteme imkanına kavuşmaktadırlar. Böylesine önemli bir davada# yargı
lamanın geldiği safhada, mudafiler olarak heyete, bu tutumun kanuni ve
hoş bir manzara arzetmediğini ifade için söz istemişsek de# bu konuda
dahi söz verilmeyerek yerimize oturtulduk.
Hatırıandıkça

adalete gölge düşürücü niteliği dikkati çeken olaylar
yığını içinde bu davayı yürütüyoruz. Mesela, .Alparslan Türkeş- ve arkadaŞlarının iddia yerinden resmini yapSn, avukatlar ve sanıklar konuştukları sıralarda başı ile tehdit eden, müdafflerin konuşmalarında dur ..
madan gülen ve kafasını sallayarak garip hareketler yapan savcının durumunu heyete ifade ettiğimiz için, 11 Savcıya hakaret"ten yargılanmaktayız

•..n::ı.;y.u.•

ı::>a.v <_;.ı__.u.ı.~

n.vuu'i'O:..U.

n_-ca.ı.. !Su.LU.f>-~
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yapzyur.

.t'!..ıffi"'

Uangı

makam ikaz edecekse buna mani olunsun, konuşma insicamım~ kayboluyor. 11 dediğimiz için, sanık sıfatıyla h§.len 2 .no. lu Asker1 Mahkeme'de yar
gılanıyoruz. Yine Prof. Dr. Çetin Özek'ten aldığımız bir mütal§.ayı mahkE
m eye verdiğimiz için 1 sanık sıfatıyla, h§.kimlere tesir etmek (!) 11 ve '52
sayılı Tebliğe aykırı hareket (!) ten 11 hakkımızda suç duyurusunda bulunulmuş ve sonunda sanık olarak 3 No. lu Asker! Mahkeme'de yargılanmakta
yız. I:enim dışımda 5 arkadışını daha aynı akibete uğramıştır.
Salondan çıkarılmalar 1 bir kere daha çıkarıldığında Q.ıiv§.yı takip
edernemenin tehdidi ile vazife yapınağa çalışmak da sıkıntılarımızdandır.
İşte bu şartlarda, elimdeki bütün dosyalarımı devrederek, sadece

bu

d§.vanın avukatlığını yapmaktayım.

Aynı

durumdaki birkaç meslekdaşımızla bütün mesaimiz bu davaya hasrolunmuştur.
Buna rağmen davayı
ancak notlarla takip edebilme· şaiuqına sahibiz. Olanları hafızada tutmak
ve bir kere daha belgelere dönerek yeniden tetkik etmek hemen hemen
imkansızdır.

Muhterem Dirlik yetkilileri, bütün bunları, davıinın içinde bulunduğu şart ları bilmenizde yarar olduğu için açıkla_dım. Bir de, eğer gerçekten savunma kutsal ise, onun sorumlhluğunu alan bizlerin, bu sorumluluğu kutsiyete gölge düşürmeden yürütmemiz gerektiği kanaatindeyim.
Bizim soD hareketimiz hiçbir gün meslek hassasiyeti dışında düşüntil
memelidir. Bunda devletimizin de menfaatinin bulunduğuna bütün varlığımla inaru.yorum. Bu sebeple ilgili makamların dikkatini çekmek lüzumunu duyduk. Eğer böyle olmasaydı, "Adalet Mülkün Temelidir 11 denir
miydi? Adalet sadece karar verenin tevzi ettiği bir husus olmayıp, biz
avukatlar da önemli bir unsuruz. Dunun şuuru ile, 11 Sayın heyet durumu
belki bir kere daha gözden geçirir" düşüncesi ile duruşmaları kısa bir
süre takip etmeme kararı aldık. Telgra:!mıızın ve duruşmalara katıl
mamamızın gerekçesi budur.
Saygılarımla

arzederim.

26. 2.1983
MHP ve Ülkücü K·ıruluşlar
Müdafi1eri Adına

D§.v§.sı

- Av.
....
Türkiye Darolar

Şerafettin

YILMAZ

Pirliği Başkanlığına

Davaları 1 numaralı mahkemede devam eden müvekkillerim Alpass-

Necati Gültekin, Mehmet Irmak ve Namık Kemal Zeybek 1in
olarak davanın başından itibaren müdafaanın kısıtlanmasını geçiçidir düşüncesiyle bugüne kadar tahammülle knrşıladım. Ancak giderek savunma yapamaz hale geldiğim kana~tindeyim.

lan

Türkeş,

hıüdafii

En son 17 Şubat 1983 tarihli celsede mahkemede herhangi hukukf
bir m evzuda konuşma imkanının da dururşma hakiminin keyfine bağlı
hale geldiğini gördüğümden duruşmayı takibin meslek onurumu zede·vece~i düsüncesine vardım.

yapamıyacağı

tabiidir.

Du büyük davada adalete kesin gölge düşüren böylesine keyfi bir
hareketi protesto için duruşmalara girmeme kararı aldım. Dir devrin
adaletinin simgesi olacağına inandığım davamızdaki bu safhayı adaiete
olan hassasiyetinizi bildiğimden zatıalinize arzetmeyi uygun buldum.
Saygılarımla 19;. 2.1983
Avukat

Şerafettin Yılmaz

fı~·
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Bazı Avukatların Askeri Yargıtaya girişte karşılaştıkları

_g!l_çlüklerle ilgili

girişim:

İzmir Barosu avukatlarından ikisi Dirliğimize başvurarak, Askeri
Yargıtay'a girişte "sakallı" oldukları gerekçesiyle nöbet görevlilerince
dış kapıdan

sokulmamak

istendiklerini;ıb,öylece

karşılaştıklarını bildirmişlerdir.

görev yapmakta engelle

Du konudaAskeri Yargıtay Başkanlığı

yetkililerce duyarlık gösterilmiş ve üzüntü belirtilmiştir. Askeri Yargıtay'ın Milli Savunma Bakanlığı alanı içinde olması nedeniyle Nizamiyedeki görevlilerin tutumunun böyle bir uygulamaya
yol açtığı bildirilmiştir. Du tür yanlışlıkların yinelenmemesi bakımından
olay'ın yazıyla da duyurulması istenmiştir. Bu konuda yazılan yazıyı bil ...
giye sunuyoruz: ·

ile

yapılan görüşmede,

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ. DASKANLIGI
~

Ankara, 10.2.1982
Sayı:

1904

Askeri Yargıtay
Ankara

Başkanlığ~

İlişik olarak sunulan İzmir Barosu Avukatlar;ı.ndan. • •• • •• ve • •.
'nın başvurularından

Yüksek Mahkemenizde savunma görevi yapmak üze ...
re geldiklerinde nsakallı 11 oldukları gerekçesiyle höbetçi görevlilerce
dış kapıdan sokulmadıkları anlaşılmaktadır.

Yilksek Mahkemenin savunmayabüyük önem ve değer verdiği bilinmektedir. Ancak, Yüksek Mahkemelerin, Milli Savunma Bakanlığı bahçesi içinde bulunmasından ötürü Bakanlıkça alınan sıkı öillemler bir kamu hizmeti yapmakta olan avukatlara da uygulandığı için bu tür bir aksaklığ'ın doğdu~ anl~şılmaktadır. Du uygulamanın doğrudan savunmaya
yönelik olmadığı, savunma hakkının kısılması ya da sınırlanması gibi
bir amaç taşımadığ-ı olaya yargı ilgililerinin müdahaleleriyle düzeltmesinden de belli olmaktadır. Ancak herhangi bir yanlış anlamanın yaygınlaşmaması bakımından konunun Başkanlığımza ilgililere resmen de
du:fU:yulmasında yarar buluninaktadır.
·
Bilgi ve takdirleriaize sunarırn.
Saygılarımla,

7
sa 'nın 135.

Kasım

1982

t~"L.nü y<.:cpc1c:ı:::-ı ha1koyjac-ıasıy}.a yürürlüğe

giren Anaya·
br:·li:d:;r;Pn :~lkele:::- doğTultwmnda yeni düzenlemeler
yapılıncaya ıı:ada.ı.~ meslek ;,~l::·u~ı.:;şlc::-:>Jn'.n ;,>.::çim1c~~ini~ yapılmaL-ıası için
2719 sayılı Yas2. çıknrıJ.~1n:~tı;:-. An.•Ju.~ı y<-:o.f:>a yalnı;.~~a s~çimlerle ilgili olduğu halde, Sıbyönetirn i(oml.üanlıklarının baro genel kurullarına izin vermedikleri barolar ca DirJ.iğimi~: e duyurulmuştur
Bu uygulama, yasa gereği Genel ktı.rulların kararına b2.ğlı başk2.ca görevlerin işlemekini de durdurma sahneası gösterm.iştir ..
;nadd.es~.nd2

Du durumu dikka·coc al:..:..·::.~k Genelkurmay B2,şkanlığı 'na ve Adalet
D akanlığı'na bir başvuruda bulunulmuştur. 7 Aralık 1982 aünlü 1881 ve
18 82 sayılı ~m yazılar ş:syleclrr:

TÜRI::tYE BARQ:::..AR BİRLİGİ DAŞKANLIGI
Adalet Dakanlıftı - Ger:el Kurrnn1
Ankara

Başkanlığı

1 Aralıl< 1982 gür.:ü Resmi G·ızete 'de yayımlanan 2179 sayılı 11 Kamu
Kurnnıu Niteliğincleki Me31ek Ku:-uJ.uşları ile Faaliyetlerine İzin Verilen
Dernekleri::. O~·ganlarır, n Seçim:'.erinin E:ı.~telenmesi Hakkında Kanun''la
baroların ·cıo. hı::r derec·.::deki m:·gunlc:ı.rının seçim:.eri ertelenmiş bulunmaktadır.

y.erel sıkıyönetim komutanlıkla!."~.nın anılan yas8y3. dayandırcı.rak genel kurul toplantılarına
izin vern:edk1e:c3.ni,~ ye:, de:. ver:i.L:m izinlEori iptal etaklerini duyarmakta
ve genel lnırul toplantılarıaa izi.:ı 7erHm em esi nedeniyle bütçe yapıla
madığını, keseneğh saptarıamadığuu ve benzer idari işler haklanda karar alınamad1:ğını belirt:rw't'l·decli::-ler,
Baro.la:cdan

Didiğimize yapılan ba~1rı.ırularcla

Dilindiği ü:~e:::·c •:2.:c-o geneJ l~L.Tı..ülarının F.Jeçi:ııler dışında birçok konuda karar- alması zor.,_~nluğ: va:-:-d;.r-" l136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın
82. maddetiin·2 gör·~ ol~.ğ2.rı g2:ıe:. }:;::ı..c.J.Jla::::n :rx.r yıl Aralık
ayında
toplanması da zo•:--t.nJuô..:.•:" Dir K2.:-.. ıu kLculuşu olan ba.roların bütçe ile
•ı ·'1! 1 ' .
·>
1~·~
·r•, ... ,, ..,.,_-, . .'~_,~ 'r.·o·ı..
l .,..,
~ y (J'O
ı k
ı gı 1 narccJ. ..::ı.a .. c....:. ı . " t; ., __ ı . . ·' . . . ., .-... .L. • '"', • .ı.d:::l.a .. a.~ ~ c.ncc:.."· 6 ~ne
.. uru ı k ararı
ile yapılabili:·.
<O
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say:ı.lı

Yasa,

;3eçi:n~e:..'i

ertelem ekte, ancak genel kurul toplantılarına c~nge:ı. o~maıı.:::.k::a.::h:.:. !Ju d·:r::-:.:mda An:katlık Yasası uyarın
ca toplanması zorunl·...ı o2.2.n [";C~E.l. LG:'ullann oir b·:ı.şka yasa ile ertelenmesi sö~ l<onus·.:ı o1:.rPc'.ıf:; >~~ :S,·T·."! b::.::..'o [;eı:eJ. ]~urulJ.arımn gündemlerinde
seçimler G~'Ş::.n3.a:;:;. ko;wh.n g·ö::<ifi'::..'lc'c ve kara:ra oağlamak üzere toplantılarım;, izi';-ı veı~iJ.:.::.~ı 2si iç~: ;.:;·c:::-,~k1i n yarı ve gi.riçimJ.erin yapılması
hususunu ta:~dir~e:.:·ir:.i~~e c:;ı.c:?.•"T ..
Saygılarım1a,

D aşkan

AvuJ..rat Atila SA V

Du
sayıyhiı.

başvuruya_karşılık" Adal.e-CBakanlığınca 14-Aralık

l9B2 günlü 28081

olumlu görüş belirtilmiştir.

T.C.
ADALET DAKANLIGI
Hukuk İşleri GenelMüdürlüğü
Sayı

28081
Konu : Genel Kurul

İLGİ:

toplantısı

14

Hk.

Aralık

1982

7, 12, 1982 gün ve 1882 say--:ılı yazmız~

İlgi yazınız incelendi.

2719 sayılı kanunla~ Kar.:::~ u Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla
rının her derecedeki organlarının seçimle:d, Anayasanın,33 ve 135 inci
maddelerinde belirlenen ilkele:.:- doğrultusunda yeni 1mnunl" düzenlemeler
yapılıncaya kadar ertelenmiş, baro genel kurul toplantılarımn yapılması
önlenmemiştir,

Bu ertelerne organ

ı:ıeçimler:y1o

Hgili oluo,

ı:;eçimin

söz konusu edil-

mediği toplantıları kapsamına almamaktadır.

Bu nedenle, Baroların bulundukları yer Sıkıyönetim
izin almak suretiyle seçim dışındaki genel kurul
yapabile~ekleri düşünü1m ektedir.
rından

Komutanlıkla
toplantılarına

Bilgi t.dinilm esini rica ederim.

DA.KAN ADINA
Kemal TEKEREK
Müsteşar M.
Genelkurmay başkanlığının 15 Arilik 1982 günlü 35451/151550 sayılı
da olumlu olmuştur.

yanıtı

GENELKURMAY DAŞY.ANLIGI
Sayı: 35451/15J.5;i0
TÜHKİYE DAROLAR DİRLİGİ DASKANLICHNA
>
l'LGİ:

(A) GENELKURrvTA~T BŞK. LIGININ 19 KAS1M 1982 GÜN VE SYNT •.
KOOR. 7130-475··82/İSTH~ HHK. SA::Y:LI MESAJI.
(D) 2179 SA YILI YASA.
tC) DARO:GAR BİRt..:i:GİNi:~~ '7 ARALIK. 1982 gün ve 1881SA YILI
YAZISI.
l) iıg:;_ (A) Emir ve (B) Yasr:. Ee Kamu kurumu niteliğinde'ki meslek
kuruluşlarının organ seçimleri ile ilgili toplantıları ertelenmiştir.

2) Ilgi (C)

rumu

yazıdani_s-e,bazı Sıkryönetim'Komutanl:ıklarının

Niteliğindeki

tılarına

Meslek Kuruluşlarının organ seçimi
izin vermedikleri öğrenilmişUr,,

Kamu Ku-

dışındaki

toplan-

3) Sıkıyönetim Komutanlıklarınca toplantıya mani başka sebep yok
ise; anılan kuruluşların organ seçimi dışındaki toplantılarına izin verilmesini.
NECDET ÖZTORUN
ORGENERAL
II.

Başkan

Gerek Genelkurmay Eaşkanlığının gerekse Adalet Başkanlığının baro genel kurul toplantılarının yapılması ile ilgili görüşleri barolara
16. 12.1982 günlü 33/1924 ve 21. 12.1982 gürılü 35/1950 sayılı genelgeleriınizle iletilmiş ve duyurulmuştur,,
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Kamu kurum ve

kurulu§1.arı avukatlarının

baro kesenekieri

Yeni Anayasanın 135. maddesinde yeni bir düzenleme öngörüldikkate alarak Başbakanhk Personel Genel Müdürlüğü 30 Kasım
1982 günü bir genelge yayımlamıştır. Adalet Bakanlığının 8 Aralık 1982
günlü 27 464 sayılı yazısıyla Diı·liğjmize gönderilen genelge şöyledir.
düğünü

T.C.
ADALET DAKANLIGI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
: 27464
Konu: Karru mesleki

Sayı

aidatıarı

kuruluşları

Ankara-8. Aralık. 19f

Hk.

TÜRKİYE BAHOLAR B:tRLİGİ BAŞKA!-:LIGINA

Kamu Kesiminde çalışan ve mesleklerinin icrası için meslek kuolma ~;,orunlukb..r:-.. 1982 Anayasa ile kaldırılan kamu
personelinin üye aidatıarı konusunda, Başbakan:~ık Personel Genel
Müdürlüğünden alınan 20 Kasım l982 tarih ve 19,, 383-14892 1982/102
sayılı genelgenin onaylı bir örneği ekte gönderi]miştir.
ruluşlarına kayıt

Bilgi E}dinilmesini ve ke:yfiyetin bütün baro Başkanlıklarına duyurulma,nrn :dce. ederim~
Cabit NALBANTOGLU
G•:mel Müdürü
BAKAN ADINA
Ek: 1 Genelge örneği

HASBAKANLIK
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Sayı

: 19-383-14892
Konu: Kamu Mesleki
Kuruluşları Üye

30.11.1982

Aidatları.

ADALET BAKANLIGINA
GENELGE
198'2/102
İLGİ:

Genelkurmay I'aşlmnlığımıı 28 Kasım 1982 gün ve SYNT.KOOR:
7130-486-32/İSTH" HRK. Ş. Ks. 2. Sayılı yazısı.

ı. 1960 Atmyasasının ilgili hükümlerine dayanılarak çıkarılan kanunlar uyannca kamu kesiminde çalışan ve mesleklerinin icrası için
meslek kuruluşlarına üye olmak zorunda olan bazı kamu personelinin
yıllık aidatlarımn_, her yılın baş::ında ilgili kamu kuruluşlarınca öden-

diği n1alumlarıdır.

2. 7.11.1982 tarihinde yürürlüğe giren yeni Anayasarrüzın 135 inci
maddesinde ise Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinde çal: şan görevlilerin meslek kuruluşlarına girme Zl2lrunluluğu
kaldırılmış bulunduğundan, meslek kuruluşlarına üye olanların üyelik
· aidat].arının bundan böyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca değil doğrudan
üye olanlar-:::a ödenmesi gere km ektedir.
3. Anayasamıza uygun olarak yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar
Devlet bütçesinden aidat ödemelerine yer verilmemesi ve çeşitli kamu
h"Uruluşlarında farklı uygulamaların önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını arz ve rica ederim.

Bülend ULUSU
Başbakan

DAGITIM:

·---

Bilgi:
Genelkurmay 13aşkanlığına
C umhurbaşkanlığı Gn. Sk. ne
Milli Güvenlik Konseyi Gn. Sek. ne.
Milli Güvenlik Kurulu Gn. Se k. ne

Gereği:

Devlet
Devlet

Dakanı

ve

Daşb.

Yrd, na

Bakanlıl:larına

(Dağlı kuruluşlara)
Dakanlıklara

~-89-

mesi için Adalet

Bakanlığına

bir

yazıyla başvurulmuştur:

31

Aralık

!982

2006
Adalet Bakanlığı
Ankara
İlgi:

8 Aralık 1982 gUnlü 27 464 sayılı yazımz;

66. ve Devlet Memurları Yasası 'nın 1327
sayılı Yasa ile değişik 36. maddesi uyarınca baroya yazılmalarızorun ...
lu bulunan avukatlar ile 5797 sayılı Yasa ile değişik 43533 sayılı Yasa
gereğince genel bütçeye bağlı daireleri: yargı merciierinde temsil eden
müşavir avukatlar ve Hazine avukatlarının baro keseneklerinin Devlet
bütçesinden ödenmesi 1975 yılı Eütçe Kanun'4 1na bağlı (R) işaretli cetvelin (e) bendinin 2. cümlesindeki hakme dayanılarak kabul edilmiştir.
Sonraki yıllarda da uygulama aynı biçimde yapılagelmiştir.
1-

Avukatlık Yasası 'nın

Son olarak 18

Aralık

1982 günlü Resmi Gazete 'de

yayımlanan

1983

yılı bütçesine bağlı R-Cetveli 'ııin. 390 sayılı "Diğer Hizmet Alımları"
bölümünün (d) bendinde 11 Kurumlarının yargı organlarında temsil yet-

kisine haiz kadrolu personelin kanunl.m-ca zorunlu bulunan bora nakil
ve yıllık aidatıarı ile özel kanunlar gereğince ödenecek fahri konsolosluklar aidat ve giderlerin yer almaktadır. Burada "zorunlu bulunan" deyiminin avukatların barolara ödemeleri zorunlu aidatıarı kapsadığı açıktır.
135. maddesi ile kamu kurum ve kuruluşla
meslek kuruluşlarına yazılma zorunluğu kaldırılmış
tır. Du kural Anayasa 'nın 177. maddesi uyarınca Avukatlık Yasası 'nın
66. maddesindeki.zorunluğu kamu kuruluşları avukatları için kaldırmak
tadır. Anayasa 'nın hükmü" ••• meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti
aranmaz" denmek suretiyle kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu ik··
tisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanların meslek
kuruluşlarına yazıimalarım kendi isteklerine bırakmıştır.
2- 1982

Anayasası 'nın

rımn avukatlarının

isteğine bırakma, bu durumda olanların meslek kuruluşuna
gibi, yazıimamasım da zorlama konusu olmaktan çıkarma
demektir. Bu kuralın sakıncalarını şimdilik tartışma konusu yapmasak
da, bu durumda olanların meslek kuruluşlarına üye olmalarını zorlayı
cı olduğu kadar engelleyici önlemlerin alınamayacağı da açıktır.

Kendi

yazılınala

3- Da$bakanlik Personel Genel Müdürlüğünce yazılan 30,.11.1982
günlü 19-383-14892 sayılı Genelge ile alınan karar ve önlem bu durumdaki rneslektaşlarıroızın üyeliklerini güçleştirrrıeye ve engellemeye yöneliktir. Dütçeye konan ödenek barolara yazılmak isteyen avukatların
ödet~zorunda oldukları aidatıarı içindir. Du ödeneğln kullanılması
önlenememelidir.
· Anayasanın 135. maddesi Avukatlık Yasası'nın 66. maddesine istisna hükniıi. getir mi ş olabilir. Ancak, Bütçe Kanununun öngördüğü ödeniiği

Bu durumda Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğünün Bütçe Yasaortadan kaldırmaya ve uygulatmamaya yönelik yazısının
hukuki dayanaktan yoksun bulunduğu Dirlik Yönetim Kurulunca öngörülmüş ve 25. 12. 1982 günlü 204-12 sayılı kararla bu konuda barolara genelge yapılmamasına karar verilmiştir.
sındaki kuralı

Birliğimiz görüşünün Başbakanlık

tilmesi

dileğiyle

Personel Genel Müdürlü~ne iledurum u bilgi ve takdirleriniz e sunarım.

Saygılarımla,
Başkan

Adalet

Bakanlığı 'nın

bu konuda

Başbakanlığın görüşünü

görüşümüzü Başbakanlığa sunula:rr.ıyacağını
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benin:seyerek
belirtmesi üzerine aynı görüş

sayılı yazımızla doğrudan Başbakanlığa sunulmuştur.

Kamu kurumu ve kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi çalışmaları
arasında Ceza ve Tutukevlerinin Adalet Bakanlığından ayrüarak İçişleri
Bakanlığına bağlanması düşüncesi de yer almıştır. Böyle bir düzenlemenin
sakıncalarını gözönünde bulunduran Yönetim Kurulumuz görüşünü 23 Ocak
1983 günü basın bülteniyle açıklamıştır.
.

ImSIN BÜLTENİ
22 Ocak 1983 günü Ankara'da toplanan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Ceza ve Tutuk Evlerinin Adalet Bakanlığı'nın Yönetiminden,
c. Savcılarının gözetiminden ayrılıp İçişleri Bakanlığına bağlanması yo ...
lunda:ki girişimle ilgili gelişmeleri de incelemiştir.
Hukuk Üstünlüğü ve İnsan Haklarının kutsallığını kabul eden ülkelerde
infaz sistemi yargının bir uzantısı ve tamamlaycısı olarak kabul edilmektedir. Türkiye Barolar Birliği 'nin kuruluşundan beri savunçluğu bir ilke
olan Adli Kolluk'un İdari Kolluk 'tan ayrılması ve Cumhuriyet Savcılarına
bağlanması Anayasa ile kabul edilerek bir ileri adım atılırken İnfaz Hukuku alanında böylesine bir geriye dönüşün çok sakıncalı gelişmelere yol
açabileceği düşünmelidir.

Ülkemizde daha önce denenmiş bu usulün yarattığı acı deneyler ne ...
deniyle değerli Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt 'un girişimiyle Ceza ve Tutuk evleri Adalet Bakanlığının yönetimine ve C. Savcılarının
gözetimine alınmıştır. 50 yıllık uygulamadan sonra yapılacak böyle bir
düzenlemenin savunma hakkı ile Adaletin gerçekleştirilmesi açılarından
da ciddi sakıncalar dağuracağından kaygı duyulmaktadır.
Türkiye Barolar Birliği bu konuları kapsayan bir raporu hazırlaya
rak ilgili makamların bilgisine sunacaktır.
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Sayın

sayılı yazı

da

şudnr:

Bülend Ulusu

Başbakan

Ankara
Anayasamızın öngördtiğil Hukuk Devletine ve Hukukun Üstünlüğü ilkesine inançlı ve bağlı bir meslek ku~uluşu olarak Birliğimiz Ceza ve
tutukevlerinin Adalet EakanJ.ığından ayr:ı.larak İçişleri Bakanlığına bağ
lanması yolundaki düzenlemeyle ilgili görüş ve düşüncelerini bilgilerinize sunmayı yasal ve kurum sal bir görev ~-aymaktadar.

1- Toplumu suça karşı korumak, özgürlüğü bağlayıcı ve kısıtlayı
nitelikte bir önlem] içeren hJ.kümlülüğü haklı gösterebilen bir amaçtır.
Bu hükümlülüğe bağlı olar;_ ceza, öncelikle kişiyi özgUrlükten yoksun bırakmayı; sonra da bu yoksuniuğun-ve toplumdan uzak tutulmanın
bütün sonuçlarını kapr;ar.
cı

C e z2.nın çektirilL1 esinde (infaz) hapsin · · amacı~ suçlunun topluma
dönü~ünde istenen bir insan haline getirilmesi ve topluma uyan bir ya~am sürmesi~

topluluğun yararlı bir üyesi olarak gereksinimlerini karbir du:fiumn. getiril;::Jesi olmalıdır. (Mahpusların Tabi Tutulacağı Asgari insanca davranış haklcnda Birleşmiş Milletler Örgütünce
Belirlenen Esaslar Md. 8)

şılayabilir

Bu nedenlerledir ki, cezaların çeldirilmesi rejimi her suçlunun özel
durumuna d2. uygun olarak manevi, ahlaki, <:ığitı::el., ve iyileştirici araçlardan ya:::ar1anmalıdır. Bunu:.1 5çin öngörüle:ı. ~mrallar 1 dışarıdaki olağan yaşamla, duvarların <ı.Tl:;;~.Gı.nds.ld yaşam arasındaki ayırımı olabildiğince azaltmalıdır. Ma.hpusun l:işisel sorumluluk duygusunu zayıfla
tan veya insanlık onurunu kır2.biJ.eclok ayırımlar üzerinde özellikle du ..
rulmalıdır.
Cezanın

çektirilmesi aona ermeden önce hükümlünün toplum içinönlemlerin alın
ması da yerinde olc:tcaktır., I3u a:naca 1 aynı kur'..lm içinde veya bu işle
görevlendirilmiı;> bir başka kuı.,:xmda uygulanacak geliştirmeli serbestlik
sistemi veya etkili bir gözetim alCında mahpusun salıverilmesi iie varı0
t>
b e ·ın-·"'
'~<tr'
ıa bı·ı·ır. (-~ynı
.t..;'-' L~G~
V·' ,J. O) e
deki

olağan yaşama yavaş yavaş dö::J.üşü::nünü sağlayacak

2- İ:ı:üa.z cezanın çe~tirilmesidir. Yargısal bir işlevfn ürünü olan
ceza kararının infazını 11 ya;.:-gıı11 dan e.yırmak olanağı bulunmamaktadır.
11 'd
·ı.1·ı
··
1er d e var d ır. "K esın
· hükü m 11
G erçı.rı.~
ım:az nd a
ı arı.n nı~e
u: goren
den sonra gelen bu a;ıamanın, 11 idari" sayılması gerekeceği de dü~ünü -

le bilir.

C eza ve ·tu tu k evle:,inin AdaJ.et Bakanhğmdan ayrılarak İçişleri

Bakanlığına bağlanması yolundald düzenlerrede bu görüş ve anlayışın
~
b
- · T ~l ' ransa "da "·m··ıı
agır
ast :. gı k
ab
u ..lo,...una b.J.
ı .:r.
.o" rnegın
ı
az ya-rgıç·ı~ıı
ıgı

denetimiyle
dır.

bi::-leştir:iJmek koşuluyla

böyle bir sistem uygulanmakta-

Ancak, konuyu

birrı.z

daha irdeler-sek,

şöylece

değerlendirmek

de

olasıdır:

. Yargıh~ma sonucunda verilen 11 hüküm 11 taraflar (süjeler) üstüdür
Oysa İdare 1nin vardığı karar vıe-:ra işlem bir tarafın kararı veya işler:ıi
dir. Hükmün uyg-.ılanması ve cezanın çektirilmesi her bakliDdan 11 infaz"
hukuku 11 na dönüştüğünden bunda idari bir nitelik görülmesine olanak kalmıyacaktır. (:Prof. Dr. Faruk Erem Ceza Usulü Hukuku s. 762 1
· 1978 Ankara. Y
Sorunun çözrn;üü, bu

işlevin bakanlıklarıian

hangisi eliyle yürütülmesi trrtışmasında olmamalıdır. İşlevin genel ilkeler ve sistem içinde yeri
belirlenerek görevlisi saptanılmı:ı.lıdı:;,· ,.
3- Günümüzde, cezanın, çektirilmesi (infaz) bir huhukdalı, bir
hukuk bilirıı dalı oln-.uç;·~ur. (ScLmce penitentiaire) ,,
Adalet örgütü yargıla:na h'1J.kukunun bir'pölürnünü oluşturur. Cezaların çektirilmesi işlevi de bu hukuk alanının bir parçasıdır. Yani özel
.
d· a. cia
. ıı.ın f az tl ayrı b.ır çaı ışma a ı anı
h u kukt
, a k ı.ıı.:cra ıı gı.b.ı, ceza .nu k ul·mn
sayılmalıdır. Ancak bu disiplin yine de hukuk ve yargı alanındaıhr.
(Prof. Dr. N. Kunter Ceza Muhake::nesi Hukuku 645 vs. 1974).
4- Çağda, ş İnhz HuJ::·::J,...u 1:lun b2.zı t'~mel t~eleri vardır.

a) Gizlilikten kaçw:·na kuralı: Cezanın amaçlarından biri 11 önleme11dir .. Cezanın açıl~ça çekti:cilmesinde suçluluğun önlenmesi amacı
güdülür. Bunun için cezamn açık olarak çektirilrnesininyararlı ola.cağı
savunulmakta ise de hüh:ümlünün 11 teşhir 11 inin cezanın "iyileştirici 11 (ıslah)
amacına bL.tünüyle aykırı düşeceği kabul olunmaktadır. Cezanın bu iki
amacı birbi:i:·i ile çelişi:.ı:-se 11 suçlunun iyileştirilmesi" önpl§.nda tutmak
yerinde olacaktır. Du bakımdan kural sınır lı bir açıklık (ale niyet} biçiminde değ·erJ.endirilmclidi:::' o Ne 'rar ki, bu biçimiyle kural, çektirmenin bütünüyle gözden u~ak bir yerde., bilinmeyen usulleJ'Jle yapılması anlamına da gelmemektedir
n

b) Cezanın inGanca çekti:cilmesi kuralı: Hükümlülere uygulanacak
.
. ,.
kt
çe ırme u su ı··u ll.Jnsanca !l o ım al ıoır
11 Kimse insan ha:yf'iyetiylc bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz 11 ku:ı.~aıı uluslararası insan hakları belgeiBrinde
olduğu gib~. Ana.yaE?.::nızdn. d2. "'Je:" valmıştır. (md • 17)
Cezada olduğu gibi cezanın çektirilmesinde de 11 insanca 11 olma
niteliğine özen gösteJ."~:'mesi ~or·1nludur.

Esas-larıı da ve Avrupa Konseyi 'nce kabul olunan ı:Hükümlü ve Tutukluların
Tretınanı HalcbndFt Star.dart As&c:.d Kurallar'' konulu tavsiye kararında
aynı

kural özellikle

korun~:..1u~

-;e

g:;lir;ti:dlmiştir.

Bu ulurılc:.rarcısı e ns:ı.arc-, gö:·e ö~~gür yarttaş ile ıımahpus-hükümlüıı
onurunu zecleliyci_, ya da ortadan kaldırıcı ayırımlar

arasında insan.lık
yaratılama ,~,

h'Urah: Hüküm1ü--ı~ahpus bütün haklarından yoksun
bırakılmış sayılamr-.zo 11 Dh· 1dmse hükümlü olunca artık hükümetin buy ..
ruğundadır 11 ku:~aıı ta~:-i)1e mal o}ı:nu~ytur.. Bugünkü anlayışa göre "Hiç
kimse herşeyi ile hükü.mli'!. dE:ğ'i~di;~'·,.
c)

Ka3"1tlılık

Uluslarara;:ıı

insan

hakları

-,-e

özgü:~Wkler

ve

belgelirnele de, Anayasa-

mızda da ''~:in:weye işkence
eziyzt yapılamaz 11 kuralı yer almaktadır.
(md. 17) kl1rc-.ıc:a yer ::.l;•.n "k~r.nse" d·2yimi mutlaklık içermektedir. Bu

deyim e hükümlüle:.c ·de gi:-::nel:-~ec~i:.', Hükümlü-mahpusa da eziyet ve şi
işkence yapılamaz. C 2za.vE: t'ıi.ukÇ:vlerinde disiplinin sağlanması ve
korunması için c.lJ.na~-::a:<: ö:-:ı.e~:J.~.':.cö_- ;:;e 11 ir.sanca olmak" ölçüsü ile sınırlı
ve kayıtlıd;r"
öncelik tanıyan uygar ülkelerde hakların
bile, Hükümlü.nün insan haklarıdır üzerinde durular
ırİnsan Hakları Yomisyon-.ı 11 nun :,·o.lı::J::.nc;.:i.arı ile hükümlülerin hakları da
Dugün

alt

C'.rtık

insc-.n

!"1aklaru:ıa.

sınırı tartış::.lmıyor

gelişmekted~.r.

5- İni'a:ı, davanın son'1-:;lanması ile başlıyacaktır. Bunun için öngÖrülen ölçü tıKesin hakümrı dıı·,. Eükümlülük kararları kesinleşmedikçe
uygulaNamEız ·,T·2 ceza çekUrüemez. (CHUKO 395). Bu nedenle cezanın
·.,...'1·""'"'
··ı· (i..D-c~.6
+',--) y·.-,·~c,1"'·~--~
· n ,. ' a~ı
Q d
çe kt. 141
:.ıno..
,,.,L 6·--''···--·-~ .. ~"~l
-~~n '~i"'
''-'"· a'}'a.J:.
ır •
Kişi döl;ull'ılı:!l~"lzlı&;ı -ve

Nitekim tu~uıd.:::.rilada
\ar d ır. (·lTIJ,. l.. \-1)
T

r 1

:t:f.L:::.·i:reti: y2.lmz tutuklamaya özgü değildir.
bir başka Anayasa kuralı da

:;c:.s:-.l:i:~ğ: d~zcnliyen

c

Bu du:: J.mcle:·. 11 f.'.1E;:~lmsüz i:ı.fn·c. oJ.amazıı ilkesi temel olunca 1 ancak
bükümde o:anm çektiri).sceği de :.:abul_ edilmiş olur. Du da kimi hallerde
hükmün yocı.ımı;:::u ger2l::'.:.·r~c:i.2.L·o Dı~ clu:nxmlarda yorumlama ve karara
açıklık ge':i.:·Heıer.:;i 1.~.:l.U:L.-:-:ı '.'C:,;.'r:;.~:. n~a~1 1.<:emeden istenebilir. (t.WVIUK. 407).
Mahkemece yeı·Hsce~c l::::ı.raı~e_ kc>.rşı 11 acele itiraz" yolu açıktır. {CMUK.
405).
Göı~üDr):: ::i

cr.:.~c.c:ır.~ 's'~-:;:h"il.IEE:si aşamasında

da

yargının işlevi

sürm ekted ".;:.
6- Im.c:c:::; göz·e1liı::::_ C, 3rı.y.::;··.s~.d:;.:c" Bizim sistemimize göre cezanın
çektirilrn,.::d:lnl. izle;:De gör;-:.,:'_ C, S:ıvcısınındır. CMUK•. 395 maddesindeki
kural şöyJcc:iı·; · ı:,~8zc-.~aa ~::ıı\-:.::..1 _ı::ı·,ahl~cneden verilen ve aslına. mutabık
ve icrası kabil o.tdı.:ğu ::·ei:::ı ve Ht 1.dm tarafından tasdik edilen hüküm fık
ras::. üzerjı-.e C: umhu,:-i;•·ı:::t Io/fuiddciumumisi tarafından takip olunur".
(

'

Cezanın çektirilmesi görevi C. Savcılığına verilmiş ve özellikleri
olan bir görevdir. Bu görevi savcılığın öbür görev ve işlevleri (örneğin hazırlık soruşturması) ile kar~ştırmamak gerekir.

Bugün infazcılıkta ıışartlı salıvermen , 11 gündüzle:ri salıverme 11 ,
"cezanın bir bölünıünün bağışlanması" gibi birçok iyileştirme (ıslah)
önlemleri vardır. Bunlar ancak ve yalnızca yargı gözetimi altında
uygulanabilir.
Çağdaş gelişmelet'i

de içeren

i.nfazcılık

mutlaka hukuk bilgisini
gerektiren bir özel alandır. Yargıdan ayrılmaması zorunllıdur. Ülkemizde Mahmut Esat Dozkurt tamanında Adalet Bakanlığına bağlanan
ve Şükrü Saracoğlu 'nun Adalet Bakanlığı döneminde bir bilimsel yöntem
olarak ele alınan infazcilığın Adalet Bakanlığından alınarak İçişleri Bakanlığına bağlanması geriye dönüş olacaktır~
Kuşkusuz

bugün cezaevlerimizden birçok yakıi.on.lar vardır.
Bunların çoğu va doğru ve haklı nedenlere dayanıyor olabilir. Ancakk
cezaevlerine "hukuk güvencesi" gir·miştir. Du rlerlehle de düzenleme
ve düzeltme önlemleri için bağlı bulunulc~n bakanlığın değiştirilmesi
zorunlu değildir. Tam tersine bu değiştirme ve düzenleme başkaca
birçok yeni sakıncalar getirecektir.
7-

8işlemi

11

Yukarıda da belirtmeye çalıştığımız üzere cezanın çektirilmesi
idari 11 değil 11adli 11 nitelikli bir işlemdir ve yargının bir aşama

sıdır.

Devletin ceza verme hakkı yalnızca bir yetki degil bir işlevdir. Devletin ceza vermesinin 11 öç alma 11 niteliğinde olmadığı ise artık tartışıla
mıyacak denli açık bir gerçektir,
Cezanın
çağdaş

önleme 11 amacı kadar "iyileştirmeıı (ıslah) amacı da
Ceza Hukukunun gelişiminin sonucudur.
11

Cezaların an;ıaçları bakımından

da cezaların çektirilmesinde yar. gını.ı görevini ve işlevini sürdürmesi zorunludur. Yukarıda da belirtmeye çalıştığımız üzere çektirme (infaz) sırasında yargının işlevi sürmelidir.
9- Ceza ve tutukevlerinin İçişleri Bakanlığına bağlanması halinde
infaz görevlisi olan C. Savcılarının da bu Bakanlığa bağlanması mı gerekecektir? Böyle bir düzenleme Anayasaya aykırı olur. Yargının öğe
si olan savcıların "yürütme"ye bağlanması Anayasal sistemimiz açısın
dan sakıncalar taşımaktadır.
Değilse,

yani çektirme (infaz) ile görevli C. Savcıları Adalet
örgütü içinde kalarak çalışacak ve görev yapacaksa, bu iki başlı gcön~tim pek çok yeni sakınca getirecektir.

düzenlernede yargının işleyl.şinde ve adaletin yönetiminde yargı ile yürü
me arasında yeni bir değme ve değinme noktası yaratılmış olacaktır.
~ONUÇ:

Belirtilen nedenlerle suç işleyerektoplum dışına düşme
tehlikeleriyle karşılaşan kişinin yeniden topluma kazanılması ve iyileştirilmesi bakımından çok önemli bir yargısal işlem ve aşama olan
çektirme (infaz) in şimdi olduğu gibi Adalet Bakanlığı içinde tutulmasın
uygulamada görülen aksaklıkların bu yoldan giderilmesinin yerinde olacağını; bu bakımdan iki bakanlık arasında yapılacak düzenlernede bu gö.
rüşlerin de dikkate alınması umut ve dileğinde bulunduğumuzu t~kdirle
rinize sunarız.
Saygılarımızla,
Başkan

Avukat Atil§. SAV

6- Türkiye D3:rolar

Birliği 'nin

ve

Darolar_ın

protokoldeki yeri:

A) 1136 sayılı Yasa 'nın 76. maddesi l;ıaroların protokoldeki yeı
belirlemiş

ise de buna paralel bir Eükmün Türkiye Darolar Birliği için
yasaya konması unutulmuştur. Bu hususta kuruluştan bu yana yapılan
uğraşılar zaman zaman olumlu sonuç vermişse de kesin bir çözüme ula
şılamamışt:ı.r.

yazıyı

Du konudaki düzenlemeleri yapan
bilgiye sunuyoruz:

Dışişleri Bakanlığı 'na yazıla

3 Haziran 19 82
726
Dışişleri Dakanlığı

Ankara

Sayın Cevde: Sun?-y'ın cenazesi için düzenlenen tören nedeniyle Tür
kiye Barolar Dir:iği 'nin protokoldeki yeri konusundaki Birlik görüşünür
bir kez daha Bakc.nlığa sunulması ve düzenlemenin Birliğin yasal durumuna göre değişti::-ilm esj düşünülmüştür .

1- Milli Güven:ik Kons8yi Genel Kekreterliğinin 24 Mayıs 1982 gün]
0400-319-82/1311 sa:nlı emre ekli proğramda belli edildiği üzere 'mirkiy
Darolar Birliği 'ne mülki erkan arasında yer verilmektedir.

savunma mesleğinin merkez örgütü ola
arasında yer almalıdır.

2- Türkiye Baro:ar
rak "yargı

organları 1 :

Birliği

Nitekim 1136 sayı:ı Avukatlık Yasası 'nın 182. maddesi uyarınaa have Adalet Bakanlığınca onaylanarak 20 Şubat 1973 günlü 14454
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Avukai!lık Kanunu Yönetmelili 'nin
91. maddesinin son fıkrası hükmü şöyledir:
zırlanan

sının yanınd::ı. yer alır 11

3- Bu düzenlem e yasal oJ.duğu gibi 1 savunma mesle~inin işlevinw
de uygundur. Gerçekten yargım n işleyişinde ıısav-savunma-hüküm ıı
üçlüsü birbirinden ayrılamaz. Du nedenle illerde barolara Cumhuriyet
savcısının yanında yer verilmesi gibi merkezde de Türkiye Baralar
Birliğine Cumhuriyet DaQ~avcılığının yanında yer verilmesi i~in gere~i
ne uygundur.
Durumu bilgi ve takdiderinize

sunarım.

Saygıla::·ımla,

Başkan
Atil~

Avukat

SA V

B) 1136 sayılı Yasa 'nın 76. maddesi baroların protokoldeki yerini belirlemiştir. Du düzenlemeye aykırı olarak İçişleri Dakanlı~ı'nca
hazırlanan ve 1 Ekim 1981 günlü R8smi Gazetede yayımlanan 8/3456 sayılı Kararname eki ııUlusal Dc-..y:ı.·amlarda yapılacak Törenler Yönetmeli~iııne ekli listede yapılan yanlış:ık ve bu konudaki girişimlerimiz hakkında

geçen dönem

çalışma

ra.porunun 77.

sayfasında

bilgi

ve:-ilmiştir.

Daha sonra İçişleri Dal::anlığı'nca aynı liste yeniden düzenlenmiş ve değ5.ştirHmiştir, 8 Ocak J983 günlü 17922 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişik listede ba~:·o başkanJarına 1 Yaesadaki düzenlemeye
uygun yer ,-erilmiştir. Bu husus Barolara ll Ocak 1983 günlü 1Y32
sayılı gene).gemizle de du;yı..trul:ınuş:ur o
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VERG! YASA_L.AEI_ve MALi' YASALARLA İLGİLİ ÇALISMALAR

12 Eylül 1980 d.-:m bu yann. geçen dönem içinde vergi yasalarında
elliyi aşan değişiklik y2.pılmış>:ır .. Du değişikliklerin değil vergi yükümlüsü yur:ttaşlarca, konunun uzmaularınca bile izlenmesin~ olanaksız
kıldığı bir gerçektir.
Vergilerin gerek iJ.ke: gerekse ayrıntılar bakı
mından artık izlenemediği; yükümiü:eı·in bunaldığı bu ortamda Devlet
ile yurttaşkr arasında derin uçurumlar açılması son derece sakıncalı
durumlar yaratr::ıaktadJ.r ,
Di:-.indiği üzeı-·e İcl.a!'l -..:c..~g:;_yö. düzenleyen yasalardan 2677 sayili
İdari Yargılama Usulü Yasası ile Vergi Usul Yasası'nın 379. maddesin-

de mali mü~avirlerin Vergi davaları sırasında dinlenmesi olanağı veren
hüküm de kald:rıl::::n ıştır, Son olarak 7r-pılan değiştirmeler sırasında bu
kuralın yentden gGtiı~necegi öğ::-e::üldiğinden konuyı.a ilgili Urlik görüşü
bir yazıyla ~am~;ma Meclisi Üyele":>L1e ve MilU Gtvenlik Konseyi 'nin bil ..
gisine sunulmuçtur .. ~1 A;:-e:ı.J.ık 1982 e1irl~~ raporu bilgilerinize sunuyoruz.
TÜHYlYE DAROLAR BİHLİGİ
31. 12.1982
Danışma

olan 1 Vergi Yasalarında değişik
lik yapı1masmı öngöre:~ Tas2..rıdL. Vergi Uoul Yasası'nın 379. maddesinin
de değiştir5.lmesir.in önerildiği §ğrenilmi:Ştir. Bu maddede yapılan deği
şiklikle vergi ya.,·g:ı.3ı o;_·gc::..nla::ı c:,!ünde yükümlülerin mali müşavirlerine
savunma olanağı tanınmak istendiği anlaşılmaktadır. Böyle bir değişik
liğin sakıncalı old:ığu l:arlar :J"'.::.J.: ~ bulunduğu da açıktır.
Meclisi 'nde

gôı'üşülmekte

a) 11 Savı.ıru.na 11 bir sa::1a.+. v·e :.:neolektiro Bir uzmanlık işidir. Avukatlik Yasasıina göre ln ka:c:ı::.; hizrı:;etini yapma işi yalnızca belli bireğitim görmiş bir dü:.i_pline :xığh -,,-; oaroya yazılı avukatlara tanınmıştır.
Dütün uygar ülkelerde
ele 11 sc;ı;vunma 1 ' görevi ancak avukatlara tanınmak"
1
tadır. Hiçbir ger·e~;:çeyle bn görevin başka meslek erbabına yaptırılması
kabul oluncı.ma~->. Böyle bir kabul ::nı:::t3leği parçalayıcı ve bozucu sonuçlar yaratır ..
Yargıç hukuk uygulamasında., dhükilm verme" sanatının uzmanıdır.
Bunun gibl <:0_vukd d8. a:;n-:, ~1yg. .ür-.:nc-.da :52:vunma sanatının uzmamdır.
"
ı oze
.. ı__ uzma nlı k k onu ı arın d a ''b·ı·
.
olara.,:
1 ır k'ışı.ıı nın
11 b.. . . . . '' .
d
k
t
yar d ımına
• ~- .ı::.~x:ış:ı. nın ne yargıcın ne e avu a ın
.yerine, geı;:resi lmbul oinnabili:c, Du danışma işlemi bilirkişiyi yargıcın yerine koym&.dığı gibi a·mkatin yerine de geçirmez. Oysa yapıl
mak istene:1 değiş-lldik bn -~erneJ. il~(eyi yıkmaktadır.

~..r
ıargının

~geregı

·.JaşT,~:;:-n 1.. 1Jl', A ::l"'<:.

Mali dan:-.ş:nanl.arr.. -~anmn.(!c=·rl: böyle bir savunma hakkı ileride baş
kaca sakın~aJ.ı. geJ.:~>:rnsle::-ı? de yol P..Çe.bilecektir. Her bilir kişi, uzman

ki şi

olarak_ya.rgı._.önünd-e--yazili-ve-<3özliLa.çJJdam.a.bulunma_yetkisini

isterse 1 trafik davalarında trafik görevlilerinin, yapı davalarında mühendis ve mimarların, başkaca davalarda da öbür uzmanların bu tür benzer
isteklerine rastlanacaktır.
·
b) Yargı merci'i önünde "yazılı ve sözlü açıklama"yı savunmadan
ayırdetmek olanağı yoktur.

Avukatlık Yasası 'nın 35. maddesinde

mahkeme veya yargı yetkisini haiz diğer organlar huzurunda ..•• dava etmek ve savunmak, adli iş
lemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakıdüzenlemek, yalnız baroda
yazılı avukatlara aittir" hükmü yer almaktadır.
Yargı

önündeki her

açıklama

iddia ve

11 • • •

savunmayı

ilgilendirir. Müte-

hassıs elen'an sıfatıyla yapılacak bu açıklama (yazılı veya sözlü) savunmayı kapsar. Du işin avuk8:t olmayan kişiye tanınması düşünülemez.
Savunma, ancak buna göre yetişmiş kimselere bırakılabilir. Savunma sadece muhasebe, vergi ya da başka bir özel bilgiyi değil, 11 hukuktt bilgisini gerektirir.
·

Anayasa Mahkemesinin 20. 12. 197( günlü 1977/121 sayılı kararındaki
şu gerekçe konuyu aydınJatnıaktadır: "Hak arama işlevi, Hukuk Fakültesinde öğrenim görmüş kişilerin çaba ve katkılarıyla yürür. Bu nedenle
Huh.-uk Fakültesini bitirmemiş, stajını yapmamış veya yasada belirtilen
görevlerde bulunmamış kimselerin yargı yerlerinde ve hak arama işlerinde
çalışmaları kamu düzeni ve kamu yararı ilkesini temelinden sarsan bir
neden olarak düşünülmektedir" (Resmi Gazete 20~ 3.197 8).
ş

c) Bu bir meslek kıskançlığı ve tekelciliği değildir. Dir bilinçlenme
ve disiplin sorunudur. Meslek ö:ı:-gütlenmesi ve disiplini avukatların değil,
hak ve iş sahiplerinin çıkarları, dolayısiyle kamu düzenini ve kamu yararım korumak içindir. XIX. yüzyılda avukatlık mesleği disipline bağlanınada
ve barolar kurulmadan dava vekilleri çok rahat çalışıyordu. Ama bu rahatlık adaletin ve ka.:ıunun yararına değildi. Bu nedenle Cumhuriyetimizle
yaşıt olan meslek örgütlenmesini ve savunma ve hak arama mesleğine özgü
çalışma düzenini bozucu bir takım yeni kurallar son derece eakıncalı sonuç·
lar doğuracaktır.
ç) Kaldı ki, "mali müşavir'' teriminin kapsamı da belli değildir •.
Bugün serbest çalışan ve hiçbir meslek disiplinine ve örgütüne bağlı
olmayan kimseler kendilerine "mali müşavir" sanı verebilmektedir.
Böyle olunca V. U. K. 379. maddesindeki vek§.let ve savunma görevini
yapacakların hiçbir düzeni ve disiplini olmayacaktır. Meslek disiplininin ve örgütlenme düzeninin olmadığı yerde "meslek ahl§.kı 11 nın korunması olanağı da bulunmayacaktır. D,, durum "yargı"yit da etkileyecektir.
"savunma" mesleğinin örgütlenmesi ve disipline alınmasının temel ~maç
larından birisi hak sahiplerini korumak ise öbürü de 11 yargı 11 yı korumaktır.
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Bu neden.le-önc~üikle '\n.ali nnr~~rlikn-'rne.sl~inin-l:ı1J:"--di.siplin ve ör-

güte bağlanması yerindedir. Vergi Usul Yasası ile verilecek böyle bir
yetkinin yasama tekniğ:'. açısından da son derece sakıncalı olacağı bir
gerçektir.
~~E ~S_!._

Belirtilen nedenlerle Vergi Usul Kanunu'nun 379. maddehem yasama tekniği açısından hem de savunma
mesleğinde açilacak gedik bakımından son derece sakıncalıdır. Görüşme
ler sırasında Birliğiınİzin görüşünün gözönünde tutulmasını takdirleriDize
sinde

yapıl;:ı.cak değişiklik

sunarım.

Saygılarım~a,
Başkan

Avukat Atila SA V
; i '

::~

XXX

2- İşyeri Açma Harcının uygtılamasından ~kan sorunlar:
2464 sayılı Belediye Geli:rleri Yasasında yer alan "işyeri
Açma İzni harcı" bir kısım belediyeler ce yanlış yorumlanmaktadır.
Bu konuda baroların da uyarısı üze.~·ine yapılan çalışmalara ve girişim
lere geçen dönem çalışma raporumuzun 107. sayfasında yer verilmişti.
Ne yazık ki, yanlışlığı çok aç:!.l~ belli olan bu uygulamanın düzeltilmesi
için yapılan çalışmalar ve harcanan çabalar henüz kesin sonuç aşaması
na ulaşınannştır.
a)

yapılan

Konunun yönetsel açıdan çözümü için İçişleri Bakanlığı ibe
yazışmalar henüz sürmektedir.
~i şleri Bakanlığının Maliye Bakcı.nlığının görüşünü almak için

yaptığı,başvuruya anılan Bakanlıkça hazırlanacak görüş

run

hazırlc-.nması aşamasında

beUi

ancak bu rapo-

olmuştur.

Bu arada İçişleri Bakanlığı 8 Kasım 1982 günlü karşılığıyla Valiliklere gönderHen 23. 10.1981 günlü 522-407. 86(81)-11842 sayılı yaf§ısını göndermiştir.. Bu yazıda, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce büro açan
avukatlar için harç alınamıyacağı, ancak daha sonra büro açan avukatların harca tabi olduğu belirtilmektedir.
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1..

v.

-İÇtŞLER.İ BAKANLIG I
Maho.lli İd. Gn. M d.
Sayı

: Hesap. 522. 407. 77 (82) /15161
Konu: İşyeri Açma İzni Harcı ·

Ankara
8.11.1982

TÜRKİYE DAROLAH BİHLİGİ BASKANLIGINA
>

ANKARA
İLGİ: l2.1C. 1982 gün ye 1556 sayılı yazınız.
İlgi yazınız incelendi.

İlgi yaz1,da belirtilen. konu

23.10.1981 gün ve 522. 407. 86(81) /11842
sayılı genelgemiz kapsamında olup, özel yasaya bağlı olarak çalışan avukatlardan da işyeri Açma İzni Harcı alınması yasa gereğidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
BAKANADlNA

Altay UTKAN
Müsteşar Yardımcısı

'

Eki:
Genelge

T.C.

İÇİŞLERi BAKANLIGI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Şb.

Md. : Hesap
: 522. 407. 86(81/11842
Sayı
İşyeri Açma İzni
Konu
Harcı Hk.

23.10.1981

VALİLİGİNE

1- 15BC sayılı nelediye Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununa g(,ı·e doktor, eczacı ve avukatlarnan işyeri açma izni harcı
nın alınıp ay.ınmıyacağımn bildirilmesi hususu Denizli Belediye Başkan
lığından alınan 21. 7.1981 gün ve Hes. İş. Md •. 02-1488 sayılı yazısı ile
sorulduğundan, konu Maliye Bal<:anlığına intikal ettirilmiş ve anılan
Dakanlıktan bu hususta alınan cevabi yazı 2. maddeye çıkarılmıştır.
2- Bilindiği gibi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun İşyeri
Açma İzni Harcına ilişkin 81 nci maddesinde "Belediye sınırları veya
mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması İşyer.ı Açma İzni Harcı"na
tabidir denilmektedir.

Bununla beraber 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ı. 7.1981
tarihinde yürürlüğe girmiş olup söz konusu Kanunun 81. maddesinde
yer alan "İşyeri Açma İzni Harcı" ise yine aynı tarihte hüküm ifade

a) ı. 7.1981 tarihinden önce işyerini hukukerı açmış olup da halen faaliyette bulunan işyeri sahiplerinin 5237 sayılı :Jelediye Gelirleri
Kanununa,
b) ı. 7. l98b tarihinden sonra işyeri açanların ise 2464
Belediye Gelirleri Kanununa, tabi olmaları gerekmektedir.

göre

sayılı

3- Bilgi edinilmesini ve badema konuyla ilgili hususlarda buna
işlem yapılmasının gözönünde bulundurulmasını rica ederim.

İÇİŞLERi BAKANI EMRİYLE

Ertuğrul

ERSOY

Müsteşar ~dımcısı

DAGITIM
67 İl Valiliğine

b) Oysa bu süre içinde meslektaşlarımızın çabaları ve girişimleri
ile yargısal yönden konu açıklığa kavuşmuştur. Akhisar Sulh Ceza Hakimliğinin 14.9.1982 günlü 1982/2679-1612 sayılı kararı Barolara 5 Kasım
1982 günlü 27/1704 sayılı genelgemizle duyurulmuştur. Anılan yargı kararı şöyledir:

T.c.
Akhisar
Sulh C eza Mahkemesi
Esas No: 1982/2679
Karar No. 1982/HÜ2
Hakim
K~tip

İtirazda Bulunan

Karşı

taraf

Talep

Suç tarihi
Karar tarihi

"/ Sezai Denel 16676
Selma Nasır 136
: Avukat Yüksel Keskin, Akhisar
11
"
Mansur Akseki,
AKHiSAR BELEDİYE BAŞKANLIG I
Akhisar Belediye Başkanlığının 23.8.1982 gün 1686
sayılı Encümen kararına itiraz.
9. 9. 1982
:!.4. 9, 19E2

Av. Yüksel Keskin ve Mansur Akseki, mahkememiz e mUştereken
verdikleri 9. 9.1982 tarihli düekçelerüıde Akhis2.r Belediyesinin İşlet
me ruhsatı almadan Avukatlık yaptıkları gerekçesi ile haklarında
23.8.1982 günlü karar ile 1" 0000 ·· TL. ceza verildiğini ve kararın kendilerine 9. 9.1982 ~rihinde tebliğ edildiğini, karann yasaya aykırı olduğunu ve haklarında ·~anzim eC.Een cezanın kaldırılmasını istemişl~rdir.

Belediye Encümeninin 1696-2205 sayılı ve 23. 8.1982 günlü kararında
. itiraz edenlerin yapılan kontrolde işletmelerini belediyeden ruhsat almadan açtıkları sebebi ile belediye zabıta talimatnamesinin 366/1 maddesine göre ıooc. - TL. ceza: verildiği görüldü.
Evraka ekli ve belediye Başkanlığınca gönderilen talimatnamenin
ilgili maddesi incelendi. Bu maddede şehir dahilinde büyük küçük her
türlü sanat müesseselerinin tesis ve faaliyetlerinin belediye müsaadesine tabi olduğu ve bunun da hıfsısıhha kanuniarına göre kontrole tabi tutulduğunu belirttiği görüldü.
Bu konuda Avukatlık kanunu tetkik edildi. 1136 sayılı Kanunun 43.
maddesi avukatlık bürolarının ne şekilde olacağım. ki bu kanun hıfsısıhha
kanunundan sonra yürürlüğe girmiştir. Bu sebeple uygulanması öncelik
taşır yazıhane açmanın ne şekilde olacağını ve bunun barolar marifeti ile
tayin edilmesi gerektiğinin belirtildiği kanunun açık hükmüdür. Bu hükme
göre avukatlık yazıhanesi olarak açılan yerlerin uygunluğunun be.rolar
tarafından denetlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Bu maksatla akhisar Delediyesi zabıta yönetmeliğinin 336. maddesinin 1. fıkrasımn değerlendirilmesi yönünden .15CJ3 sayılı umumi hıfzı
sıhha kanunu mahkememizce tetkik edilmiş olup, yapılan tahkikat sonucunda belediyenin yönetın eliğine göre mezkur kanunun 20. maddesinde
belirtilen yerlerin açılmasında ve bu tip açılacak yerı P.rin kontrollerinde
işletme ruhsatı istemeleri gerektiği bunun dışında ve JU kanunda yazılı
yerler dışında işletme ruhsatının istenmemesi gerektiği anlaşılmıştır.
Gerek Avukatlık Kanununda gerek TCK. nunun uygulanmasında ırvu
müessesesi gördüğü hizmet itibari ile gerekyeri ve gerekse şa
hısları itibarı ile amme hizmeti gören ·kuruluşlar olarak kabul edilmiş
ve amme hizmeti gören yerlerin ise belediyenin kontrolü dışında yasalarda öngörülen müesseseler tarafından kontrolü gerektiği olayımızda
ise yazıhanenin özelliklerinin bizatihi baro tarafından denetlenmesi ve
uygunluğunun araştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
katlık

Belediye encümeni
binanın ruhsatsızlığına

kararında avukatlık yazıhanesinin isk~mı olduğu

dair her hangi bir kayda

rastlanmamıştır.

Toplanan ve incelenen kararımıza yazılan belgelere göre Belediye
encümenlerinin avukatlık ~azıhanelerini (ki bunlar amme hizmeti verenn
l)akk~
1 dii
·' ·~ı-~ a-:ı~;
-"·''l,-1-"".
__,.!ı-,;
f>ne-1 ev gı' bı'
Yerlerdl'r)
.
'
c~.
'··"'·''· t:~.,]1
.. q~
·.-.~ i l....~t_l.;..
~;\.c... :l..... tr
.. "'·'-·
-./~.... G~·
her kesin girip çıktığı yerlerle mütalaa etmemeleri gerektiği sonucuna
varılını ş olup J aBukatlık yaz ... hanelerinln ayrıca oelediyelerden işletme
ruhsatı almak zorunluluklarının bulunmadığJ. kanaatine varılmıştır.
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HÜKÜM: Açıklanan sebepten dolayı Akhisar Belediye Encümeninin
23. 8.1982 tarih 1686-2505 sayıL Encümen kararının itirazcılar Yüksel
Keskin ve Mansur Akseki ile ilgili bölümünün itirazın kabulü ile Kaldı
rılmasına,

Karar görüldükten sonra.
;

~

t

, . . _. .

gereği

,....

yo.pJ.lmak üzere P
1""~

~ıediye Başkan,.),

'-'1

..__.u

başvurduk.

JO.ı

13

0ı

r>.o.ı cıı·.uıUclll

Aralık

UCI.

UCI.U.11:>J.~

1982 günlü 1909

ly.lö:!J.~l-1

.LJCI.ACI.lUJ.!;:;.I. UCI.

sayılı yazımızı

,Y~lllU~U

hilginize sunuyoruz:

İçişleri Bakanlığı

Ankara
İlgi: 8.11.1982 günlü, Hesap, 522.407. 77(82} /15161 sayılı yazınız.
İlgi yazımza ekli olarak gönderilen 23.10.1981 günlü Mahalli İdarüar
Genel Müdürlüğü'nün 522. 407. 86(81} /11842 sayılı Genelgesinde belirtilen
nedenlerle avukatlardan da i~yeri açma izni harcı alınması gerekeceği
yolundaki görüşün kabulü olanağı bulunmamaktadır. Şöyle ki:

1- 2464 sayılı Belediye Gelirleri yasası, yalnızca belediyelerin
g«llirlerini saptamak için düzenlenmiştir. Esasa ilişkin bir Yasa değildir.
Belediyelerin görev ve yetkilerini düzenleyen Yasa 1580 satıJ.ı Yasa'dır.
15 80 sayılı Yasa 'nın 3. maddesi Delediyelerin görevlerini ve
yetkilerini saymakta ve belirlemektedir. Bu izni alması gereken iş
yerleri belirtilmektedir. Dunlar daha çok kamu sağlığı ve güvenliği
ile ilgili hamam, fırın, lokanta , otel ve benzeri işyerleridir.
2464 sayılı Yasa'da belirtilen işyeri açma izni harcı 1580 sayılı Yasa 'da belirtilen izni almak için belediyelerden hizmet isteyen iş
yerlerinden alınabilir.

Gelir kaynağı sağlayan bir yasa, esasa ilişkin görev ve yetkiler vermez. 2464 sayılı Yasa ile 1580 sayılı Yasa n· değiştirilmiş, ne
de kaldırılmış olmaktadır.
2- Harç, vergiden farklı bir kamu geliridir. Harç, kamu idarelerinin görev ve hizmeti karşılığında alınan paradır. Nitekim 2464
sayılı Belediye Gelirleri Yasası'nın 11 Harçlar 11 la ilgili ikinci kısmı
H5-84. maddeler} incelendiğinde görülecektir ki, belediye harçları
da hep belediyenin yapacağı denetleme veya sunacağı hizmet karşılığıdır.
Belediye gelirleri

Yasası,

esasa

ilişkin

görev ve yetkiler ver-·

mediği halde, bir kısım belediyeler "işyeri açma izni harcı" alabilmek
için bazı işyerierini 11 izin 11 almaya sorlamaktadır lar. Böylece 1580 sayılı

Yasada bulunmayan yeni yetkiler ve görevler elde etmeye yönelmektedirler. Du arada avukatların da işyeri açmak için izin alması gerektiği yolunda bir uygulama belirmektedir.
3- Du uygulama

:~on

derece

sakıncalıdır

ve yasalara

aykırıdır.

·1136 sayılı Avukatlık YasasJ.'nm '13" maddesine göre Kamu hizmeti gören avukatların büro a.çmak jçin hiçbir makamdan izin alma zorunluğu yoktur. Ancak baroya bilgi verme zorundadırlar.

Avukat

bürolarının

niteliklerini belirleme yetkisi ve görevi
2464 sayılı Yasayı yar.lış uygulayan belediyererc.e
bu yetki belediyele:·ce üsJ:lenilm ek istenmektedir.
barolarındır~ Oysaı

4- Bir olay nedeniyle Akhisar Sulh C eza HL.dmli~ince verilen
14. 9.1982 günlü 1982/2679-1612 sayılı kararla da yasal durumu belirlemiştir. Anılan kararın bir örneği iliş ik olarak sunulmaktadır.

Durumun bir kere daha incelettirilmesini ve
da düzeltilmesini takdirlerinize sunarım.

uygulamanın

bu yol ..

Saygılarımla 1
Başkan

Avukat

Atil~

SAV

Ek: 1
AS/MH.
ç) Bu yazıya karşılık olarak İçişleri Bakanlığından alınan 4 Şubat
1983 günlü 522.407.77.(82)/10.098 sayılıyazıda eski görüşte direnildiği
belirtilm ektedir .
. Bu süre içinde ise Maliye Bakanlığı Muhakemat Genel Müdürlüğü ve Baş Hukuk Müşavirliği tnin 7 Mart 1983 günlü 4198-12372 sayılı
görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına aşağıdaki görüş bildirilmi ştir.

T,C.
MALİYE I3AKANLIÖI

ANKARA
GEL

: BELG: II-2630010-7

Konu:

1şyeri Açma
İzni Harcı
İÇİŞLERİ BAKANLIGINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden alınan 29. 3.1982
gün ve 7217 sayılı yazı ekinde, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun
81 nci maddesinde belirlenen "! şyeri Açma İzni Harcı 11 na avukat yazıhanesi,
kuyumcu ve manifaturacılara ait işyerleri ile benzeri işyerlerinin dahil
edilip edilemlyeceği hususunda tereddüt doğduğu belirtilerek bu konuda
Başkanığımızın görüşü sorulmakta olup, konuya ilişkin görüşümUz aşa··+i-~
ğıda be1-'r-Hlm;
J.l
..... l .•
ı.,._

...

l.L~t..

Bilindiğ·i üzere; 246 4: sa)r1lı 3eleöye Gelirleri Kanunu ne gibi
faaliyetlerin vergi ve harca ~:2.b:'. oJ.acağı hu::m"mnda 9eçitli hükümler ihtiva etmekte ve lC5 inci maddezi ile cJ;;; yü::-:-i:rlüiı;:ten kaldırılan kanun hüktimlerini belirle3Jek:tedir.. Du madde hüj<.müne göi'e 1580 sayılı Belediye
Kanununda bir değişikHk söz kcnusn bu.:i.umnachğı cihetle, konunun çözümü bakımından her iki Kanunun Egili hükümlc:rinin birHkte yorumu uygun
olacaktır.

ve

ve rt:ran.uu ı.euıı.u 1 uıı.ıüe:ı.uı..ı.u.ı. ucu.c.ı.uç.u
vikaye maksadiyle yapacağı vazifeleri vardır" denilınek suretiyle Belediyelerin hakları ile vazifelerinin karşılıklı olduğu hususu, belediyelerin
hukukuna mukabil vazifeleri olduğuna işaret edilmek suretiyle açıklamış
tır. Aynı maddede devamla Belediyelerin vazifeleri sayılnıakta 1 buna
mukabil 19 uncu maddede de haki sel§.hiyet ve imtiyazları hükme ba~
oeıae na.uun.ı.n sı.nnaı,

Bt:.Laırıt:ı

lanmaktadır.

Belediyelerin görevlerini belirleyen 15 inci maddenin 3 no. lu
bendi ise; Belediyelerin ruhsat verecekleri yerleri, başka deyişle hangi
iş ve e~lence yerlerinin Belediyeterden ruhsat almak zorunda bulunduklarını belir1enıektedir. Buna mukabil 19 uncu maddenin 3 no. lu bendinde de;. "Kavanini mahsusa mucibince belediye vergi ve resimlerinin tarh
ve tahsili, "Tahsili Emval Kanununa tevfikan cibayet etmek11 denilmek
suretiyle belediyelerin gelirleri hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Bahsi geçen 15 ve 19 uncu m'adde1erin birlikte yorumundan
açıkça görüldü~ü üzere, Belediye gelirleri belediyelerin gördüğü hizmetlere karşılık olmak üzere tedvin edilmiş buluhmaktadır. Diğer bir
deyişle belediyenin hizmet götürmedlgi bir B.ıanda bir vergi veya harcın
.
söz konusu olmaması gerekecektir.
.

Yukarıda değinilen 15/ 3 maddede ise; belediyelerden ruhsat almak durumunda olan iş ve eğlence yerleri" ••• lokanta, birahane, gazino.
kahvehane, kıraathane, meyhane, han, otel,; hamam sinama, tiyatro,
bar, dansing ve emsal i yerler ••• " olarak belirlenmiştir. Görüldüğü üzere sayılan yerler arasında avukat yazıhanesi, kuyumcu, manifatura dükk~nları v. s. yer almamaktadır. Buna göre, söz konusu işyerleribin
açılması hususunda belediyeden ruhsat alınma zorunluğu bulunmaJrtaltbt~•
Nitekim bu işyerleri için Kuyumcular Derneğinden, Ticaret Odasından,
Barolardan izin veya ruhsat alınması gerekmektedir. Bu durumda, belediyenin ruhsat vermekle görevli olmadı~ı bir işyeri için ruhsat harcı
alması Belediye Kanununun öngördüğü sisteme uygun düşmemektedir. Aynı esasın 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda da yer aldığı bu ka nun hükümlerinin topluca incelenmesinden anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan, Belediye Gelirleri Kanununun bahsi geçen 8linci
maddesinin matlabı dahi yukarıda değinilen görüşü doğrulamaktadır. Şöy
leki; bilindi~i gibi söz konusu maddede işyeri Açma Harcından değil,
"İşyeri Açma izni Harcı"ndan aihsolunmaktadır. Maddede açıklıkla
belirlendiği üzere herhangi bir işyerinin açılmasının hı;ı.rca tabi olması
söz konusu olmayıp, bir işyerinin açılması hususunda alınması gerekli
izin (ruhsat) nedeniyle harç ödenmesi söz konusudur. Avukat yazıhanesil
kuyumcu ve manifaturacı v, s, C.ükkılnlarının açılması için ilgili belediyeden bir izin (ruhsat) alınması gerekli bulunmadı~ı cihetle 1 anılan yerler için ''İşyeri Açma İzni Harcı 11 alınması pu yönden de Kanunun amacına
uygun düşmeyecektir.
Açıklanan nedenlerle, bahsi geçen işyerlerinin açılması 2464
Belediye Gelirleri Kanununun 81 inci maddesi kapsamına girmemektedir.
Adalet Bakanlığı ya7.ısı ile ek1eri ilişikte gön.:ierilrniştir.
Diliri edinilmesini ve ııe:ı:-ek-::.i duvucu.nun yapılarak soncundan Bakansayılı

d) Bu görüşün de varlığını öğrendikten sonra İ"i.şleri Bakanlığına
yeniden bir başvuruda bulunduk:

21 Mart 1983
371
İçişleri Bakanlığı

Ankara
İlgi: 4. 2.1983 günlü Mal. İd. Gnl. Md. Hesap 522. 407. 77(82) /

10. 099

sayılı yazınız.

İlgi yazınızda Bakanlığınızla İçişleri Bakanlığı arasındaki

ortak çalışmalar sonucu 12.10.1982 günlü 1556 sayılı yazınızda belirtilen görüşe ulaşıldığı belirtilmektedir. Oysa son olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanan BELG: II-26300/0-7 sayılı görüşle avukat yazı
haneleri ile kuyumcu ve manifaturacıların Belediyeler Kanunu 'nun 15
ve 19 uncu maddeleri kapsamına giren yerlerden olmadığı cihetle '\i464
sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 81. maddesi kapsamında sayılaniı
yacağı görüşü benimsenmiştir.

Maliye Bakanlığı 'nın kabulü ve değerlendirmesi Birliğimizce
ötedenberi savunulan görüşe uygun bulunmaktadır. Bu nedenle daha
önce 17 Mart 1982 günlü 332 sayılı ve 13 Aralık 1982 r .. '1.lü 1909 sayılı
yazılarım.ızda belirtilen görüşler doğrultusunda Bakanlığınızca uygulama yapılmasının Yasaya uygun olacağım bilği ve takdirlerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Başkan

Avukat Atil§. SA V

V. BÖLÜM
BİRLİÖ İN İÇ ÇALISMALARI

1)

Yönetim Kurulu

toplantıları

ve

Çalışmaları:

Birlik Yönetim Kurulu geçen dönemde onüç toplantı yapmıştır.
18 Mayıs 1982 -lO Nisan 1983 tarihleri arasında yapılan toplantılarda
alınan karar sayısı 345 "dir.
Yönet~m

rısı

üzerine

Kurulu

toplantılarından

Thlıkesir'de yapılmıştır.

biri

Ihlıkesir

Barosu'nun

ça~ı

(30 Ekim 1982).

Birlik içi ilişkilerin gelişmesinde hukuk ve meslek sorunlarının
daha yakın ilişkilerin sa~la nr:1o.sınayarayan bu tür çalışmaları daha çoğaltmak a~acımızdır. Ne var ki, Üirli~in akçalı du- ·
rumu kadar, ülkemizin genel siyasal durumu da bu çalışmaları güçleŞ.
dirmektedir. Umudumuz ve dile~imiz gelecek dönemlerde bu yoldaki
çalışmaların daha sık yapılabilmesidir.
·
tartışn. lmasında

2)

Sekreterya

Çalışmaları:

5. 4.1982 gününden bu Raporun hazırlandığı 8. 4.1983 gününe kadar
T. B. tr., ne 67 99 yazı gelmiştir • Birli~imizden Barolara, kişi ve kuruluş
lara 1831 yazı gönderilmiştir. Ruhsatlar la ilgili yaz·· ma1arla birlikte
giden yazı sayısı 2553'e ulaşmış bulunmaktadır •
Daha önceki raporlarımızda da açıklandı~ı üzeee 1980 yılında
1234, 1981 yılında 953 avukatlık ruhsatnamesi düzenlenmiştir. Bu dönemde ise (8. 4.1983 gününe kadar) düzenlenen ruhsatname sayısı 722
dir. Ruhsatname dosyaları Birli~1mize gelmesinden 1 en çok bir gün
sonra hazırlanarak gönderilmektedir. işlerin en süratli biçimde yürütülmesine özen gösterilmektedir.
TBB 1nin kuruluşundan 8. 4,1983 'gününe kadar düzenlenen ruh. satname sayısı, 15655 ulaşmış bulunmaktadır.
Yıl
aşa~ıdaki

içinde gönderilen ruhsatnamelerin Barolara göre
çizelgede gös·terilmiştir.

dağüışı

BAHOLARIN LİSTESİ

A-_DJl.NA
ADIYAMAN
AFYON
AGRI
ATv'lASYA
ANKARA
ANTALYA

8

KASTAMON1J

ı

KAYSEHİ
KIRKLARELİ
KIRSEHİR
>

KOCAELİ

3
ı86

KONYA
KÜTAHYA
MALATYA

ı6

ARTVİN

AYDIN

2
8

BALIKESİR.

8

K. MARAŞ

3

MARDİN
MERSİN

BOLU
BURSi\.
BURDUR
ÇANAKKALE
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR.

EDiRNE
ELAZIG

ı

MANİSA

o
2
4
2
5
5
5
5

3

ESKİ~EHİR

ı

GAZİANT'EP

2
2

GİI\ESlTN

GÜTv'fÜSHANE
HATA'Y.ISPARTA
iSTANBUL
İZMİR

KARS

ı

8
ı6

ı

3
3

6
2
7

MUG LA
MUS

2

NİGDE

2
3

NEVŞEHİR
ORDU

ı

RİZE

SAKARYA
SAMSUN

ERZİNCAN

ERZURUM

ı6

SİNOP
SİVAS
SİİHT
TEKİHDAG

TOKAT
TRABZON
URFA

6
5
253

UŞAK

65

VAN
YOZGAT
ZONGULDAK

ı

TOPLAM

-109-

6
3
4

5
4
2
2
2
3
ı

5
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pisiplin Ku~lu Çalışmaları:

3)

Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu 1982 yılı çalışma döneminde :ro.A-1983 tarihine kadar 1982-1983 yılında gelen 69 dosya tetkik edilm is tir.
Bu dosyalardan;
17 ......... U yarma cezası,
18. . . . . . . . . Kınama C eza sı,
8 ....••••• Para Cezası,
1. ••.....• 6 ay süre ile Mesleğini yapmaktan yasaklanması,
1. ~ . . . . . • . Meslekten çıkarma,
13 ••.•.•••• Ceza Tayinine yer olmadığı,
3 ••.••.••• Tedbiren İ şten Yasaklanmas,
5. • • • • • • • • Süre Yönünden Reddine 1
8 ••••••••• Kararın bozularak dosyamn barosuna iadesi,
5 o • • • • • • • • C ezamn kaldırılması,
68 dosyamn incelenmesi tamamlanmış, (36) Onama, (19) Dozma, (5)7 Ceza Tayinine Yer Olmadığı.na, (7) Cezanın kaldırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca (2) Ceza Tayinine Yer olmadığına ilişkin karar ...
· kaldırılarak kınama, para cezası verilmiş~ (8) Ceza da Avukatlık
Yasa 'sının 157. maddesi uyarınca yerinde görülmemiş ve değiştirilmek
suretiyle onanmıştır,
.. ..

Disiplin Kurulu son

toplantısını

12.5.1983 gunu yapa-

caktır. Bu· tıar:hho.. l:ado.r gr:; ı Çtcqk .Q.Dı&YEJ.l9-r.• J:?u. . i",Qı;-<k:rır!t~- ~<;.e.

lo-nc.rc+:: .1-rn.ro.ra

t;ıağ L::ı.m:ı.ca..,..~:.ı.r.

Birlik Dinasının yıktırılması ve yeni bina yapımı:

4)

Bilindiği üzere llrliğimiz 19l12 yılındanberi Başkentin merkezi
yerinde kendi malı olan eski bir yapıcta çalışmakta idi. Yapımn hizmete yetersizliği kadar Birliğin akçalı durumu da bu mütavazi yapının yık
tırılarak yenisinin yapılması konusunda Yönetim Kurulunun bir girişiıın
de bulunmasını gerektirmemekte idi. Son Genel Kurullarda gelege arkadaşlarımızın bu eski yapının yıktırılarak; yerine yeni bir yapı yaptırıl
ması yolundaki dileklerini ve eleştirilerini de gözönünde bulunduran Yönetim Kurulumuz bir takım girişimlerde bulundu. Arsanın yeri çok değerlidir. Ankara'nın en canlı iş Merkezinde bulunan bu arsa üzerine yapılacak bir yapının en az 2400 m2 Hk bir ya~erektirdii!,i anlasılmıştır.
imar du-;~ın~~~;n- aegiŞınesi vedaıl-a eTverişli ~;-Şuııarcta yapı ~zni alın
ması e>lanakları da bulunmaktadıro Bu takdi: ,., yap.ı alanı 3600 m2 ye
kadar çıkabilecektir. Böyle bir yapı için geT
'- sermaye ise en az
120 milymı ola:;aktır.

üzerinde Birliğ .. J.ı kendi olanakları ile bir
Bu nedenle meslektaşlarırrnzdan
gelen telkinler ve dilekler de gö/:önünde bulundurularak, Emekli SandıBu durumda

arsamız

yapı yapıhna.sı düşünülemeyecektir.
1

•

Merkezini yapan Emek İnşaat ve İşletmE· A.Ş. ile ili.,.ti kurulmasına çalışılmıştır. Yapılan görüşmeler ve yazışmalardan olumlu ve somut bir
sonuç alınamamıştır. Bu arada yine Birlik arsasının öbür yanındaki ar~
sa üzerinde bir işham ve çarşı yapımına başlayan dört ortaklı Firmadan
bir öneri alınmıştır. Anılan Firma öndeki Sokağı da yaya bölgesi olarak
düzenleme çabası ve çalı~masındadır. Halen de bu işin proje çalışmaları
sürÔürülmekt'edir. Bu çalışmanın sonucuna göre arsamızın imar durumu
da değişebilecektir. Yeni değişikliklerle Birlik arsası üzerine yapılacak
bina Ziya Gökalp Caddesi ile Karanfil Sokak arasında bir noktadan kot
alabilecektir. Bu takdirde yapı en az iki bodrum, bir zemin, beş normal
kattar.uluşacaktır. İmar durumu elverir se zeminiri üstüne bir asma kat
da yapılabilecektir. Bu takdirde çarşının tcplam 1250 m2 lik bir alana
oturması olasılığı çıkacaktır. İşyeri olarak tasarlanan beş nor·mal katın
toplam alanı 1800 m 2 dir,
1

Müteahhitlerle yapılan görüşmeler Mayıs ayında başlamış; 30
Ekim 1982 günü yapılan toplantıda daha önce verilen Y etıo,ye göre Baş ...
kanlıkça paraf edilen taslağın onanınası kararı ile sonuçlanmıştır.
Yönetim Kurulumuzcakabul olunan sözleşme ve eki teknik
name genel kurulun da bilgisine ve onayına sunulmaktadır.

şart

Bu sözleşme uyarınca (8/A-a maddesi) yapının büro kr arının
4. katı ve 5 •. katının Ziya Gökalp caddesine bakan yarıs. \zerinde seçme hakkı kullanılmıştır. Durum müteahhitlere de duyurulmuştur.

ı. katı,

Çarşı

projenin

ile ilgili puanlama, ve payıaştırma
sonra yapılacaktır.

işlemi,

müteahhitlerce

onayıatılmasından

Bu anlaşma uyarınca Birliğimiz arsası üzerine
müteahhitler yarı-yarıya paylaşılmış olmaktadır.

le

yapılacak yapı

Sözleşmenin imzalanmasından sonra eski yapının yıkılabilme
si için Birlik Merkezi Müteahhitlerce sağlanan Bayındır Sokak 14/C
Yakamo'l İş Hamndaki çalışma yerine taşınmıştır.

Bir taraftan Türkiye Barolar Birli~i, di~erk taraftan Müteahhitler Mustafa Kulalıo~lu, Cahit Ülküj Ahmet Çiftçi ve Mustafa Yılmaz Çiftçi aşa~ıdaki yazılı şartlarla istisna sözleşmesi yapmışlardır.
Sözleşmenin Türkiye Barolar Birliği "arsa sahibi" , Mustafa Kuhlı
oğlu ve ortakları ise 11 müteahhitler" olarak isimlendirilmiştir.

Umumi Hükümler:
Madde 1- Sözleşmenin konusu, malsahibi ne ait tapuda Ankara, Yenişehir, Karanfil Sokaktaki iriların ·1066 ada 9 parselinde kayıtlı arsa
üz.erine ekli teknik şartname ve hazırlanacak projeye uygun olarak müteahhitler tarafından ikinci bodrum, birinci bodruml zemin kat, asma kat
ve bunun üzerine beş tam katlı betonarmel kaloriferli ve asansörlü büro
ve dükkftnlardan oluşan bir bina inşa ediltnektedir. Kat karşılı~ı yapıla-.
cak bu binadamüteahhitlerin yapaca~ı inşaata karşılık binanın bağımsız
bölümleri yarı yarıya paylaşıyacaktır.
Madde 2- İnşa edilecek binanın vasıfları ve teknik şartları bu
Teknik şartname ve sözl~şmenin jamamlayıcısı ve parçasıdır.
sözleşmenin ekinde yazılldır.

Madde 3- Müteahhit arsayı ve üzerindeki binayı gö rmüş, imar
yönünden durumunu incelemiş a:..·say:ı. ve binayı sözl_eşme tarihindeki haliyle kabul etmiştir.
mevzuatı

Bu sözleşmede arsa sahibine düşen tek görev arsa ve binayıs teslim
olayıdır ve bu görev yer teslim tutanağı ile saptanacaktır. Arsa üzerinde
mevcut binamın yıkılması, inşaatın başlayıp bitirilmesi ve iskhn ruhsatlarının alınması için bütün ·işlemler müteahhitler tarafından yapılacaktır.
Müteahhitler arsa sahibinin görüş ve muvafakatını alarak inşa edilecek binaya ait tüm projeleri hazırlayacak veya hazırlatacaklardır.
A- · Projell3r İrnar Yasasının ve Ankara Belediyesilmar Müdürlü~ünün elverdi~i imkftnlardan azami derecede yararlanılarak hazırlana
caktır. 2. Bodrum kat yalnız İmar Y önetmeli~ince zaruri müştemilftt
olarak kullanılacaktır.
B- Bina bodrum katlarından başka İmar Müdürlü~nün kabul
edeceği esaslar dairesinde bağımlı veya bağımsız asma kat ihtiva eden
bir zemin ~at ile mevzuat hükümlerine göre mümkün asgari beş kat ihtiva edecek şekilde projelendirilecektir. Beş kattan fazle-::ra. izin v::;z-il··
diği takdirde ilave kat dahi müteahhitler ile arsa sahibi arasında paylaş
ma esa.slarına göre yarı yarıya pay'edilecektir.
katın pasaj yapılması sebebi ile a~ma kat için gerekli yüksekliğin kalmaması veya büro katlarındaki te~iz yüksekilkierin
hı= 2. 50 :;:n. den az kalması hallerinde asma kat yapılmayacaktır.

C- Zemin

ı ı<)

Uibaren işbu maddedeki tüJY' hükümleri yerine
getirilmiş olur; bir daha bu n1.addeye istinaden herh<...J.ı.gi bir iddiada bulunulamaz.
ederek

imz.alanınasından

E- Büro katlarımn paylaştırı.lmasından sonra müteahhitler projelendirınede arsa sahiplerinin istek ve ihtiyaçlar1nı karşılayacak düzenlemeyi yapacaktır.
F- Hazırlanan. projelerin taraflar ca kabtiiünden ve projelerin
tasdikinden sonra, projelerde hiçbir tadilftt yapılamaz. PRoje tadiHUı
tarafların tan:1 bir muvafakş.tı dahilinde olur~ Taraflardan biri di~eri
ni böyle bir muvafakata zorlayamatlar
o

!"'adde 4İm;aat ile ilgili her türlü masraflar hususiyle malzeme
'bedelleri, işçi ücretleri ve vergileri çap, aplikasyon ve yol kotu harçları, proje bedelleri ve harçları ve ruhsat ~.1arçları, otopark harçları,
bina inşaat vergisi, toprak ve temel harçlarıı her türlü pl~n ve proje
giderleri, hafriyat masrafları, sosyal sigorta prim ve mükellefiyetleri,
burada sayılanların hertürlll vergj ve para cezaları, inşaat esnasında
vukubulacak kazalardan müteveJJ.it ta:lminc..tlar ve cezai mükellefiyetler, hülftsa inşaatın baş:'.amasındari bitimine kadar yapılması gerekli
bütün harcamalar müteahitlere ü.it+.ir,
Müteahhitler, arsa sahibinin binada mevcut tüm eşya ve kitaplarım
alabilecek, çalışması!'la el-:rerişli, ar.sa sahibince kabul edilecek yer ve
daireleri arsa sahib:ine be de} siz olarak tahsis edecektir. Arsa sahibinin
bu bina ve binalara nakli ve işbu sözleşmeye konu o}r "· binaya dönüşü
işleri ve bu işler iÇjn ge:cekli tüm masraflar (telefon nakli masrafları
dahil) müteahhitler tarafından yapılacak ve ödenecektir. İnşaat bitip
arsa sahibi yeni binaya taşmıncaya kadar Türkiye Barolar Birliğinin
oturduğu bu daireler için gerekli bütün giderler (kira, ortak gider, taşınma giderled vb. gibi) müteahhitler tarafından karşılanacaktır. Yakıt
bedeli arsa sahiplerince karşılanacaktır~
Müteahhitler tahliyeyi müteakip arsa üzerinde mevcut binayı, mevııu
at hükümlerine uygun olarak yıkacaktır. Enkaz müteahhitlere ait olacaktır.

Madde 6- Müteahhitler mimari vesair projelerin herbirinden tasdikli birer nüshayı (veya tasdikliı::ıi ile aym bir suretini) tasdik tarihini
takip eden beş gün içinde arsa sahibine teslim edecektir.
Madde 6Gayrimenkule ait eml~k vergisinin bu sözleşme tarihine kao2r olcı~ı ~.:r"'r- ...,~~-:··~~ .,-:: ::· ·- , :: ~ ~:~~-~- :J. :1 -:. ::;l _-ü~.- .... ı.~c...:ı.t süresince yeni bin~mn isü:an iz:ıi tarihint: kadarlü sürede müteahhitlerce
ödenecektir, ;:r._şr'.CJ. ·ı_~: ~~;·ı.~ :-r: .. ::::~~: :: ~ın ..·a . .nü.i:<:.8.h:i'i ~::.er€ ve.cilen yarı hissenin arsadan bL12.ya dönüşme:3L-:ıde ö·:..~enecek eml~.k alırr vergileri ve
isk§.n harçları ve ci·n.: ·~ashihi üa:;:cı :.nüteal;.hıtlere aittir"

,·· .-.

-.ı..!. .:ı··

Madde~-

a) Müteahhitler bu sözleşmenin imzasından sonra ençoksekiz ay içerisinde binaya ait tasdikli projeyi merciinden almak zorundadır.
b) İnşaatın süresi inşaat ruhsatının alındı~ı tarihten başlamak üzere
24 ay olarak tesbit edilmiştir.
Madde aı. Yapılacak büro· daireleri ile dükk§.nlar ve asma kattaki
bölümler taraflarca yarı yarıya ·bölüşülecektir. Bölüşme ile ilgili :!ÖZleşme esası budur. Ancak hangi daire ve dükkanın kime ait olaca~ı,
projenin İmar Müdürlü~ünce tasdikinden sonra puantaj usulü tesbit
edilecektir.
Şöyleki:

A- Büro dairelerinin bolüşülm esi· esasları:
a) Dirinci kat, dördüncü kat ile beşinci katın Ziya Gö~alp Caddesine bakan yarısı,
b) İkinci kat, üçüncü kat, ile beşinci katın Kızılay Dernetine
olarak bölünecektir. Seçimi arsa sahibi yapacaktır. Bu
yoldaki seçim, arsa sahibince üç ay içinde müteahhitlere bildirilecektir.
bitişik yar)sı

B- Zemin, Bodrum ve yapılabilirse asma kattaki ·dükkanların bölüş
me

esasları:

a) Başlıkta adı geçen katlardaki tüm ba~ımsız bölümler arsa
sahibi tarafından ve toplamında çüt puan verecek şekilde puanlanacaktıT.
Müteahhitler bu toplam puanın yarısı tutarındaki puana isabet eden ba~ımsız bölümleri serbestçe seçecek ve seçtiği bu ba~ımsız bölümleri,
sözleşmenin ı. maddesi uyarınca arsa sahiplerine bedelsiz olarak
teslim edece~i di~er yarı hisseye karşılık olmak üzere müteahhitlere
ait olacaktır.
Zemin (ve yapılırsa asma kat) ile bodrum kat dükk§.nları ayrı
puanlanarak sözleşme esaslarına göre yarı yarıya paylaşılacaktır.
Puanlama tam bir bölüşmeye yeterli olmazsa o zaman birinden öbürüne puan katılarak bodrum ile zemin (yapılırsa asma kat) dükk§.nlarında
ayrı

denkleştirme sağlanacoı.ktır.,

b) Projenin tasdikinden sonra müteahhitlerin başvuru tarihinden başlamak üzere, en geç yetmiş gün içinde arsa sahibince bu puanlama
(bürolar ha:riç tutulmak şartı ile) ve her bağımsız bölümün karşısında
kendi puanı gösterilmek sureti .ile yapılarak müteahhitlere teslim edilecektir. Bu süre geçirilirse, geçen sürenin iki katı inşaat süresine
eklenecektir.

Keza mal sahibince puantaj listesinin kendisine verilme s inde n
itibaren yedi gün içinde müteahhitler seçimini yaparak kendisine ve karşı
tarafa ait bağımsız bölümler in listesini arsa sahiplerine sunacaktır. Bu
bildirim yedi günlük süre içinde yapılmazsa geçen sürenin iki katl inşaat
süresinden dü şUlecektir.
·
c) Müteahhit firma, mal sahibinin yaptığı puantaja hiçbir şekilde
itiraz edemiyeceği gibi, mal· sahibi de müteahhit firmanın seçimine her
ne sebeple olursa olsun hiç bir itirazda bulunamaz. Puantaj listesinin
müteahhit firmaya verilmesinden itibaren puanlamada, seçilen bağımsız
bölümlere ait listenin arsa sahibine verilmesinden sonra bu seçimde
tarafların. karşılıklı yazılı anlaşması dışında hiç bir değişiklik yapılamaz.
d) Tarafiara ait bağımsız bölümlerin bu şekilde belli olmasından
sonra tapuda kat irtifakı kurulacak, yönetim pl~nı, binada doğan değerlerin
yarı yarıya payıaşıldığı dikkate alınarak tarafiarca müştereken hazırlana
caktır.

e) Bu işlemler sonucunda taraflar, kendilerine ait bağımsız
bölümlerde ancak bir diğerinin mu vafakatını almak, işin seyrini yavaş
latmamak ve esaslı proje tadilatına gerek bırakmayacak değişiklikleri
yapabilirler.
Madde 9- Arsa sahibince yapılacak puanlama ve bu puanların yarısı
na tekabül eden puana ait bağımsız bölümlerin müteahhitlerce seçiminden
sonra, arsa sahibi, müteahhitler uhdesinde bulunan büro dairelerini de
puanlıyacaktır. Ancak toplam büro puanları. müteahhitin seçtiği diğer
bağımsız bölümlerintoplam puanlarının o/o 40 ını geçmeyecektir. Bu
suretle müteahhite ait olan tüm bağımsız bölümlerintoplam puanı bulunacaktır.

Bu işlemden sonra müteahhitlere verileceği belli olan bağımsız bölümlerin aşağıdaki esaslar ve oranlara. göre ve istekleri halinde kendilerine veya tayin edecekleri şahıslara arsa paylarının tapuları verilecektir. Şu kadar ki yapılacak bu satış , devir, temÜk, hibe, ipotek vs.
dolayısı ile mal sahibine terettüp edebilecek tüm masraf harç ve veggiler müteahhitlere ait olacaktır.
a) Binanın ikinci kat döşeme betonu atıldığında müteahhitlere
verilecek bağımsız bölümlerintoplam puanının o/o 15 ine karşılık olan
puandaki kısım veya kısımlar,
b) Binanın tüm kaba inşaatının ve çatısının tamamlanmasından
sortra (a) bendindekine ilaveten toplam puanın o/o 25. ine karşılıkpuandaki
kısım veya· kısımlarının daha;
c) Dağramaların takılıp~ ince sıvaların yapıldığı, cephe işçi
liklerinin bitirip iskelelerin söküldüğü tarihte (a) ve (b) bendindekilere
ilaveten toplam puanın % 25 ine karşılık puandaki kısım ve kısımlarının
daha;

Keza mal sahibince puantaj listesinin kendisine verilmesinden
itibaren yedi gün içinde müteahhitler seçimini yaparak kendisine ve karşı
tarafa ait bağımsız bölümler in listesini arsa sahiplerine sunacaktır. Bu
bildirim yedi günlük süre içinde yapılmazsa geçen sürenin iki kab inşaat
süresinden düşülecektir.
·
c) Müteahhit firma, mal sahibinin yaptığı puantaja hiçbir şekilde
itiraz edemiyeceği gibi, mal·sahibi de müteahhit firmanın seçimine her
ne sebeple olursa olsun hiç bir itirazda bulunamaz. Puantaj listesinin
müteahhit firmaya verilmesinden itibaren puanlamadaş seçilen ba~ımsız
bölümlere ait listenin arsa sahibine verilm.esinden sonra bu seçimde
tarafların karşılıklı yazılı anlaşması dışında hiç bir değişiklik yapılamaz.
d) Taraflara ait bağımsız bölümlerin bu şekilde belli olmasından
sonra tapuda kat irtifakı kurulacak, yönetim pl§.nı, binada doğan değerlerin
yarı yarıya paylaşıldığı dikkate alınarak taraflarca müştereken hazırlana
caktır.

e) Du işlemler sonucunda taraflar, kendilerine ait bağımsız
bölümlerde ancak bir diğerinin mu vafakatını almak, işin seyrini yavaş
latmamak ve esaslı proje tadilatına gerek bırakmayacak değişiklikleri
yapabilirler.
Madde 9- Arsa sahibince yapılacak puanlama ve bu puanların yarısı
na tekabül eden puana ait bağımsız bölümlerin müteahhitlerce seçiminden
sonra, arsa sahibi, müteahhitler uhdesinde bulunan büro dairelerini de
puanlıyacaktır. Ancak toplam büro puanları, müteahhitin seçtiğ~ diğer
bağımsız bölümlerintoplam puanlarının o/o 40 ını geçmeyecektir. Bu
suretle müteahhite ait olan tüm bağımsız bölümlerintoplam puam bulunacaktır.

Bu işlemden sonra müteahhitlere verileceği belli olan bağımsız bölümlerin aşağıdaki es·aslar ve oranıara göre ve istekleri halinde kendilerine veya tayin edecekleri şahıslara arsa paylarının tapuları verilecektir. Şu kadar ki yapılacak bu satış , devir, temltk, hibe, ipotek vs.
dolayısı ile mal sahibine terettüp edebilecek tüm masraf harç ve veggiler müteahhitlere ait olacaktır.
a} Binanın ikinci kat döşeme betonu atıldığında müteahhitlere
verilecek bağımsız bölümlerintoplam puanının% 15 ine karşılık olan
puandaki kısım veya kısımlar,
b) Binanın tüm kaba inşaatının ve çatısının tamamlanmasından
sotira (a) bendindekine ilaveten toplam puamn o/o 25, ine karşılıkpuandaki
kısım veya kısımlarının daha;
c) Dağramaların takılıp, ince sıvaların yapıldığı, cephe işçi
liklerinin bitirip iskelelertn söküldüğü tarihte (a) ve (b) bendindekiler~
ilaveten toplam puanın o/o 25 ine karşılık puandaki kısım ve kısımlarının
daha;

d} Dinanın astar boyalarının yapllıp asansör kabini, kalorifer
tesisatı, korkuluklar ve tüm tesisat arınatürleri tat ... dıktan sonra (a),
(b), (c) bağJ.msız bölümlerin satışları serbest bırakılacak; m'üteahhitlerin kendilerine veya tayin edecekleri şahıslara irtifaklı arsa tapulan
verilecektir. Gene bu süı"'eler içinde müteahhit firma kendisine ait bağımsız bölümleri dilediğine ipotek veya temlik edebileceği gibi, bu bağımsız bölümler üzerindeki her türlü tasarruf hakkını kullanabilecek,
kira ve sair anlaşmaları yapabilecği gibi bu konularda tapuya istediği
şerhleri de koydurabilecektir. Mal sahibi süreleri gelince bu konularda gerekli muvafakatve vekftletnameleri vermekten her ne suretle olursa
olsun kaçınamaz; · müteahhitlerin talebini geciktiremez. Gecikmeler halinde bu sözleşmenin 10. maddesindeki cezai şartlar uygulanır.
e) Binanın tamamı bittikten ı;e iskftn ruhtatı alınarak içine gir&lecek hale getirildikten sonra müteahhitlerin o/o 10 'a karşılık son bağım
sız bölümleri için de satış yetkisi verileeektir. Şu kadar ki müteahhitler bu bağımsız bölümlerin satışını daha önce sisterlerse 10 milyon TL.
lık bir banka teminat vereceklerdir. (Bu teminat iskan ruhsatının alın
ması ile o erbest bırakılacaktır.)
Müteahhitler kendilerine ait olan bölümlerin inşaatı ile arsa
sahibine kalan bölümlerin inşaatını aynı tempoda yürütmek zorundadır.
Kendi paylarına düşen bölümlere hiç bir konuda öncelik ve hiç bir surette ayrıcalık tanım ayacaklardır. (Ancak m üteahhitlerin kendilerine
ait bölümlerin satışı sırasında veya daha sonra yeni maliklerinden fiat
farkı alınmak sureti ile yapacağı veya o bağımsız bölüm içinde yeni
malikçe yapılacak sözleşmenin teknik şartnamesi d~ ~ındaki her türlü
imal~t bu hükmün dışındadır).
Madde 10- Müteahhitler arsa sahibine bu sözleşmenin teminatı
olarak 12 Ivi:tlyon TL. lık gayrimenkul ipoteği verecektir. ipotek konusu gayrimenkulleri arsa sahibi uygun gördüğü takdirde ipotek tesis
edilecektir.
Madde 11- C ezai
A- Mal

sa..l-ıibi

şartlar:

yönünden:

a) Arsa sahibi, müteahhidi, sözleşmenin akit ve imzasını müteakip cins sahihi, prbje ve ruhsat alınması için vereceği vekaletten
haklı neden olmaksızın azlederse o güne kadar yaptığı giderleri o/o 100
fazlası ile ödediği gibi ayrıca ı. 000. 000 (Bir milyon) TL. cezai şart
ödeyecektir~ Bu madde müteahitlerin ayrıca kar mahrumiyeti hakkını
kullam:n8.ı:ıını engelle.nez,
:)) 8. maddenin muhtelif gı.kralarındaki şartların tahakkuk et;::-nüteahhitlerin talebinden ve işlemlerin tamamlanmasından sonra enço~{ yedigün içinde satış izninin verilmesi için gereği
yerine getirilmemeı?d t.1alinde a~·sa sahibi mütealülide geciken her gün
için 10. GOC (Onbin) TL. cezai şart ödeye.::ektir . Bu sür·enin 15 günü aş
rrıası nalinde gedkiJen her gün için ceza iki katma çıkarılır,

meoine

ra~men

c) İskan izninin alınmasından ve sözleşmeyle müteahhitlerin tüm
yükUmlülüklerinin yerine getirilmesinden sonra ve talep halende 30 gün
içinde arsa sahibi, kendilerine bu sÖzleşmenin teminatı olarak verilen
ipoteği, herhangi bir talepte bulunmadan çözecektir.
B} Müteahhitler yönünden:
a) Müteahhitler mücbir sebepler .müstesna olmak üzere bu sözleşmede belirtilen binayı teknik şartlara uygun ve ayıpsız olarak yazılı
süre içinde bitirecek ve iskan izni alıp hazır olaraka mal sahibine teslim
etmediği takdirde geçecek her gün için otuzbin lira cezai şart ödeyeceklerdir. Eml§.k alım vergisinin yatırılması , arsa sahibine bildirildiği
günden başlamak üzere, iskan izninin verilmesi için belediyece yapıla
cak işlemlerin aldığı süreler ayrıca inşaat süresine eklenir. Ancak
müteahhit firmanın ihmal ve kusuru sebebi ile iskan izninin verilmemesi ve binanın iskafi izni almaya hazır hale getirilmesi için geçecek
süreler inşaat süresinden sayılırlar.

ayı

b) Arsa sahibi yukarıdaki fıkrada belirtilen gecikmenin ( 6)
geçmesi halinde sözle şmeyi fesh hakkına sahip olacaktır.

c) Sözleşmenin (b) fıkrasına istinaden feshi halinde arsa sahibi
isabet eden bağımsız bölümlerle müşterek bölümleri ve
tesisatın inşaatını bizzat veya başka
bir müteahhit vasıtası ile tamamlamak veya tamamıatmak hakkına sahip olacaktır. Noksan inşaatın bedelini müteahhitler peşin olarak ödemeyi kabul eder.
kendi

payına

Nokaan bırakılan inşaat için sarf edilen miktar müteahhit;..
takdirde arsa sahibi J;u ba.kimrdDuı:ktU:'e-mb}ııjjt(119"mrltePk
edilmiş olan bölümlerin satışı ve teminatı teşkil eden ipoteğin paraya
çevrilmesi ile karşılayacaktır. Bunların da yetersizliği halinde bakiye keza müteahhitler ce ödenecektir.
d)

lerce

ödenınediği

e) Altı aylık gecikmeden ve sözleşmenin feshinden sonra arsa
sahibinin kendi bağımsız bölümlerinin ve tüm tesisatın ikametine ve iskan müsaadesinin alınmasına kadar geçecek her ay için müteahhitler mal
sahibine bir milyon lira cezai şart olarak ödiyeceklerdir.
Madde 12- Bu sözleşmenin imzalanmasından sonra arsa sahibi .
müteahhitlere binanın yıkım, hafriyat 1 inşaat malzeme tahsisleri ve
bunlar için yatırılan paraların geri alınması yetkisini ve proje vesair
if?lcmlerini yürütmek için bir vekaletname verecektir. Bu vekaletname ·"sm.ı.iKi tasa"'r..ıf hakkım kapsamayacaktır. Sözleşme esaslarına
göre a:ıü~;ea.hhitleı~e ait bağımsız bölünüerin satıçır~.a sıra geldiğinde
te·mhk işlemleri arsa sahibi tarafından yapılacak veya bu işlemler için
ayTı::;a bir vek§letname verilecektir.
l\1:adde 13- Bu

sözleşmeden doğacak

. kcrne--;:eı;:raı-;;.rının yetkisindedir.

bütün ihtilaflar Ankara
·

Malı-

Madde 14- Teknik şartnameye aykırı davranış "'Özleşmenin ihl§.li
hükmünde Ôla:Caktır. Arsa sahibi 1 inşaatın teknik ku.ntrolu hakkını
gerekirse görevlendireceği teknik elemanlar aracılığıyla yapabilecektir.
Madde 15- İsk§.n izninin alımp binanın arsa sahibine tesliminden
itibaren on iki ay içinde çıkacak gizli ve açık ayıplar ile görülecek noksanlıklar müteahhitler tarafından giderilecektir. Borçlar Kanununun .
genel hükümleri saklıdır.
Madde 16- Taraflar bu anlaşmada gösterdikleri adresleri tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri yazılı olarak
bildirilecektir. Müteahhitlerden birine duyuru ve bildiri yapılması halinde hepsine yapılmış sayılacaktır.

bine

Madde 17- Bu sözleşmenin tarafı olan müteahhitler 1 arsa sahikarşı müteselsil sorumluluk esasına göre sorumludur.

Madde 18- Bu sözleşme 27 Ekim 1982 tarihinde paraf edilmiştir.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruiuırun en geç onbeş gün içinde
onaylaması halinde tekemmül edecek ve tarafları bağlayacaktır.

Türkiye Barolar

Birliği

Müteahhitler
Cahit Ülk

Başkanı

Avukat Atil§.

SAV
Mustafa

Yılmaz

Çiftçi ·

· Ahmet Çiftçi Mustafa

- 1

18-
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Kulalıoğlu-

TEKNİK SARTNAME

İnşaatın Yeri

1066 Ada 9 parselde
Birliği kayıtlı arsa.

İnşaatın Cinsi

Detonarme karkas.

Malzeme

ve

işçilik

Dirinci

yazılı

Türkiye Darolar

sınıf

A) ZEMİN KAT DÜKKANLARI:
A. 1- Döşeme Kaplaması
A. 2- Duvarlar

A. 3- Duvar

Kaplaması

İyi cins suni mermer

200 dozlu çimento ile örülmüş delikli blok
tuğla (Müteahhitler dilerse tümünü Ytong
yapabileceği gibi yer yer Ytong panolarda
kullanabilir).
harçlı sıva,

Takviyeli çimento
la plastik boya.

üzerine macun-

A. 4- Tavan kaplam ası

Takviyeli çimento
ba.dana.

A. 5- Islak hacimler

Döşeme suni merriıer, duvarlar , duvarlar ta..:
vana kadar beyaz fayans, beyaz Eczacıbaşı,
Vitra mamulleri, arn türler E. C. A. marka

A. 6-

Dış doğramalar

harçlı sıva,

üzerine kireç

Alüminyum.

A. 7- İç doğramalar

Alüminyum. veya

A. 8- Aksesuar

"Yale 11 tipi kilit ve en iyi piyasa mamulleri.

A. 9-

Isıtma

ciHHı ahşap.

Kömürlü kaloriferli. Türk Demir Döküm pik
radyatör.

B) BÜROLAR:
B. 1) Döşeme kaplaması

Şap üzerine 1. 6 mm.

B. 2) Duvarlar

200 dozlu çimento ile

B. 3) Duvar kaplaması

Takviyeli çimento harçlı sıva üzerine macunh
plastik boya. (Arsa sahibinin gösterdiği yerlı
re fasarit yapılacaktır).

D" 4- Tavan kaplaması

Takviyeli çimento
badana

D. 5-

Dış kapılar

F. 6- Pencereler

11

delifleks 11

örülmüş

harçlı sıva

delikli

tuğla.

üzerine kireç

K:ıırınlı cilalı ahşap.

Birinci sınıf çam kereste, üç kat pinateks ve:J
boya.,

yağlı

B. 6- İç kapılar

13 mm. sunta tablah o

cak 1 çift renkli

boyanacaktır.

B. 7- Aksesuarlar

Yale tipi kilit ve en iyi kalite piyasa mamUlleri.,

B. 7- Islak hacimler

Döşeme:

mermer veya kalebodur
Duvar: Tavana kadar beyaz fayann.
Takım: Eczacıbaşı veya vitra 1
Armatür: E.C.A. marka

C) PASAJLAR :(Bodrum Kat)

C. 1- Pasaj di,ikkanları
C .ı. 1) Döşeme kaplaması :
C. 1. 2) Duvar kaplaması
C. 1. 3) Tavan kaplaması
C. 1. 4) Vitrinler

Suni mermer.
Çimento takviyeli sıva üzerine astar badana.
Çimento takviyeli sıva üzerine astar badana.
Cilalı sırt a~aç vitrin. (Kapılar emniyet kilitli).

C. 2- Umumi mahaller
C. 2.1- Pasaj koridorları
döşemesi

C. 2. 2. -Pasaj

Renkli mermer.

koridorları

tavanları

C. 2. 3- Pasaj

Uygun rnalzem e ile dekoratif asma tavan.

Koridorları

duvarları

C. 2. 4- Pasaj merdivenleri:

Takviyeli çimento
Mermer kaplama.

har<;ıı. sıva

üzerine fasarit.

C. 2. 5- Pasaj W. C.leri
Döşeme

M ermer
Tavana kadar renkli fayans
Beyaz Vitra-Eczasıbaşı mamülleri.
E. C. A. marka

Duvar
Takım

Arınatür:

C.2. 6-

Isıtma

ve

soğutma:

Not: Zemin katta da pasaj

Projesine göre yazılı soğutma 1
ile asıtma ve havalandırma.

yapıldığında

bu hükümler

kışın sıcak

hava

uygulanacaktır.

D) UMUMİ MAHELLER:
D. L 1- Döşeme
0, L ~·-· Dmra:::-lar
D, L :J~ Tavanlar

Renkli m ermer
iiT--"'L 5 t::' ye ka ::i<:ı.r ::.- erkii m r:~.c,1-ıer 1 üz e:..- i fas ar it
Takviyeli çimento harçlı -;-;ıva. üzerine macunlu
fa sarı·~.
o

··120-

D. 3- BÜRO KAT ROLLERİ
D. 3. 1- Döşemeler ·
D. 3. 2- Duvarlar
D. 3.
Tavanlar
.
:
D. 3. '-Duvnr lo.r: IC.ı;ç-;rcY'l
Q8Y'1~
·o . . __ cı3..J...i..l...,l,

'Z.·

D. 5- ASANSÖRLER
D. 5.1- Adedi
D. 5. 2- Kapasitesi
D. 5. 3- Sürati
D. 5. 4- Markası
D. 5. 6- Dış kapıları
D. 5. 6- İç kabin
E) CEPHELER
E .1- Öne ep he
E. 2- Yan ve Arka Cephe
F- Elektrik Tesisatı
F. 1- Malzem e
F. 2- Prinler

F. 3-

G)

Diğer

Çatı

hususlar

izolasyonu

Basamak rengi ve ;insinde suni m ermer.
Macumlu fasarit.
Duvar 1 Döşeme, Tavan kaplamaları projesine göre ve müteahhitlerin arzuBUna göre.
ı

o/o 6

kişi

o. 80

mt/ sth.
veya Asiınsan
Alüminyum.
netayına göre.

Selılieren

Tabii veya suni mermer kaplama.
Hesap, Kaleterasit veya benzeri kalite malzen
Piyasada mevcut en iyi malzeme (T. ılE. E. norrı
Her bağımsız bölümde 1 adet kuvvet prizi ve
1 adet telefon prizi (İyi cins ve marka bakalit
priz ve anahtar).
Trafo, yangın ::ihbar v. s. gibi konularda
projesine uyulacaktır.
Isı

geçirmeyecek şekilde en iyi malzeme kul5 cm. kalınlıkta izocamla kaplana ca
mar silya tipi kir( . it kul:lanılacak.

lanılarak

.

H) ISIKLANDffiMA
H. 1) Dış ışıklandırma
H. 2) İç ışıklandırma
H. 3) Viltrin-ReklAm aydınla
tllması

I)

Sıhhi

İ)

Si te Etrafı

Tesisat

Piyasada mevcut en iyi malzeme ile ve site 'ni
mimari oluşumuna uygun olacaktır.
Girişlerin ve ortak yerlerin gerektirdiği şe
kilde.
Müteahhitler ıışıklandırma detayı yapacak
ve bu detay masrafı bağımsız bölüm sahip- ,
lerine ait olmak üzere, maliklerince uygulanacaktır. Bu husus ayrıca yönetim plftnına geçirilecektir.
Projesine göı..~e yap:üacak, R-ezerv :.i.çin yeterli
hac:i.mde su deposu bulunacs.k, oh:amn bütün
suyu hidrofm:· ile basmçlanacakL..r,
Giriş yolları

1ecektlr.

ve önü projesir.e göre tanzim 8d3

5) Barolarla İlişkiler- Tamtma ve Duyuru Ça'b -,~
A- Dundan önceki dönemlerde olduğu gibi Birliğimiz geçen çadöneminde de akçalı sıkıntı içinde bulunmuştur. Bunun nedenleri
·bilinmektedir. Birçok çalışmaları ye etkinlikleri bu yüzden istediğimiz
ölçüde yapamadığırnızı biliyoruz ve kabul ediyoruz. Birlik için çalışmaları
ve rneslekle ilgili bilgileri meslektaşlarırnıza ulaştıran Birlik bültenini de
bu nedenle çıkaramıyoruz. Bu eksiklik Dirlik çalışmalarının meslektaşlar
ca bilinemernesi sonucunu doğurduğu gibi, uzak kalmalarına da yol açmaklışma

tadır~

eksikliği giderebilmek için genelgelerle barolara bilgi ulaş
tirmaya çalıştığımızı buhdan önceki raporlarımızda da bilgiye sunmuştuk.
Geçen çalışma döneminde (15. 5.1982 - 31. 3. 1983) yayımlanan genelge sa-

Bu

yısı

30 dur.

Bu genelgelerin

çoğu,

raporumuzun ilgili bölümlerinde yer

almıştır.

kamuoyuna ulaş
Ancak dönemin özelliği
gözönünde tutularak bu toplantılar belli önemli olay ve tarihlerle kısıt
lanmıştır. Ayrıca kamuoyuna ulaşınada basının aracllığından yararlanabilmek için basın bültenleri yoluna baŞvurulmuştur.
.
B- Yine geçen dönemde Birlik

çalışmalarını

tırmak için basın toplantıları da yapılmıştır.

6-

Birliğin Akçalı

Durumu:

durumunun düzenlenmes"' oakımından yasada
yapılan değişiklikle yıllık keseneğin taban ve tavanının yükseltilmesi de
beklenen sonucu verınemi ştir.
·
A-

Birliğin akçalı

Geçen dönem raporunda akçalı bunalım nedeniyle yapılarnamakta
olan hizmet ve çalışmaları birer birer belirtmiş ve saymıştık. Du
konulara ekieyebileceğim iz bir husus bulunmamaktadır.· Başka "ölüm
yardımlarının ödenememesi" olmak üzere bütün etkinliklerimizdeki eksilme en çok biz görev yapma sorumluluğunu taşıyanları üzmektedir.
Bütün bu eksikliklerin ve aksamaların Türkiye Barolar Birliği'
nin kurumsal saygınlığını zedeliyeceğini biliyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu bu ortamda da daha etkin, daha yaygın bir çalışma yapılabilecjği
ne inanmaktayız.
Çalışma dönemi içinde barolara genelgelerle borç durumlarını
duyurarak kesenek ve ölüm yardımı borçlarımn ödenmesini anımsattık.

Bu genelgeleri bilgiye sunuyoruz.

TÜRKİYE BAROLAR DİRLİGİ Bt\ŞY ".NLIGI
Sayı:

14 72

Ankara- 17. 9. 1982

Türkiye I3aro1ar Eirliği çok ağır bir parasel bunalımdadır. Temel görevler, hizmetler yapılamamaktadır. Kesenek borcunuzun gönderilmesini önemle ve özellikle rica ederim.
Saygılarımla.

Türkiye Barolar

Birliği

Başka m

Avukat At ila SA V
(Bütün Daro

Başkanlıklarına

gönderildi)~

XXXXXX

GENELGE NO: 30/1768
1982 yıh için Daronuza tahakkuk ettirilen Kesenek ve Ölüm yardımı
borcunuz ile taksitler:iın ödeme süreleri 7. 6.1982 tarih ve l9Y730 sayılı
genelge ile bildirilmişti.
Birlik faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve ölüm yardımla
geciktirilmeden yapılabilmesi için, aşağıda g terilen taksitlerin
acele gönderilmesinin teminini önemle rica ederim.

rının

Saygılarımla,
Başkan

Ödenmesi istenilen havaleler
N-------------------

1981 yılından devir Kesenek
''
''
Ölüm Y.
Kesenek taksidi I ve II
11
Ölüm Yardım ı Tak.
Toplam borç

-1.23--

GENELGE NO! 34/1937
Başkanlı~ı

Baro

AnKara: 16. 12. 1982
Bayındır Sok. No: 14/C
Telgraf Barobirlik

1982 yılı için Baronuza tahakkuk ettirilen kesenek ve ölüm yardımı
borcunuz ne taksitlerin ödeme süreie:ri daha önceki genelgelerimizle
bildirilmiştir.

Hesaplarımızı inceleyen Denetçilerimiz vadesi geçmiş kesenek ve
ölüm yardımı borçlarının tahsil olunmamış bulundu~unu, Birli~imizin
Maliyeye olan vergi borcunun 700, 000.- TL. ye yaklaştı~ını daima ra ..

poİ-larına almaktadırlar.

Durum bizler için üzüntü kaynağı olmaktadır. Aşağıda gösterilen
taksitlerin acele gönderilmesi konusunda yardımlarınızı dilerim.
Saygılarımla,
Başkan

Ödenmesi istenilen havaleler
1981 yılından devir borcunuz
Kesenekten I. -II. -III. taksit
Ölüm yardımı I. -II. -III. taksit
1981 yılından devir borcunuz
Toplam borcunuz
X

X

X

GENELGE NO: 4/266
Anka:c::..ı.-

Bar o

3 Mart 1983

Başkanlığı

1P82 yılı için Baronuz adına tahakkuk ettirilen kesenek ve ölüm yardımı borcunuz ile taksi.tlerinin ödeme süreleri 7. 6.1982 gUn ve 19 /73f'
savılı genel15e He bildirUmisti.
Bu borçlarınızın ödeme süreleri çoktan geçmiş bulunmaktadır. Mali yıl sonu da yaklasmııstır. Birliğin içinde bulunduğu mali sıkıntının
ve havalelerin bankalarda gecikmekte olduğunun gözönüne alınmasını,
0demelerinizin çabuklastırılmasını önemle rica ederim.
S9:ygılarımla,
Başkan

HESAP DUHUMU
Kesenek Borcunuz
Gelen Eavale
Borç miktarı
Ölüm yardımı borcu
Gelen Havale
Borç miktarı

~----------·

D) Dütün bu başvuru ve uyarılarımızın y<:.-·ar sağlamadığı bilinmektedir. Genel Kurul hazırlıklarının geliştiği günlerde (Nisan 1983 ayı ba
şında) Birliğin kahasinda bulunan para 60.000 TL. nı bulmamaktadır.
Buna karşılık birikmiş alacaklar tutarı 29. 902. 024 TL. dır.
Bu koşullar altında Türkiye Barolar Birliği ile barolar arasın
daki yardımlaşma, karşılıklı destek duygusunun sürüp sürmediği konusu; Yönetim Kurulunda görev yapanlarda kuşku yaratmaktadır. Böyle bir
desteğin yokluğ"~..ı., her türlü dış sıkıntılara ve haskılara göğüs gererek;
ve her türlü bunalıma karşın görev yapma bilinci, azmi ve sorumluluğu
taçıyan Yönetim Kurulumuzun kaldıramıyacağı kadar ağır bir yük olacaktır.

Borçların

ödenmemesi, bir ölçüde baroların da akçalı sıkıntı
da olması gerekçesine bağlanabilir. Ancak benzer durumda bulunan bir
kısım baroların borçlarını ödemektEki titizlik veçabaları; öbür baroların durumuyla ilgili özürleri ortadan kaldırroaktadır.
Bu durumda, bir bölüm Baroların Birlikle olan bağlarımn ve
Birlik çalışmalarına olan inancın eksikliğine
hükmetmekten başka yol ka1mıyor.. Böyle bir durumda ise görevi bırak
maktan başka çözüm yolu kalmamış gözükmektedir.

ilişkilerinin kopukluğuna;

Türkiye Darolar Birliği'nin etkinliği de, varlığı kadar değerli
ve önemlidir. E u etkinliğin ana kaynağı meslektaşların meslek kuruluş
larına bağlılığıdır.
Bu bilinçlenme ve bağlılık sü· uezse, meslek kuruluşu kurumlaşma sürecinde yok olma tehl;i\\resi ile karşı karşıya kalırl.
Bütün bu nedenlerle herşeyden önce llrliğin en yüksek karar
olan Genel Kurul'un soruna bir çözüm bulmasını ve göstermesini
isternek gerekir. Yönetim Kurulumuz bu düşünce ve kaygılarla Yüce
Genel Kurulun yol gösterici ve çözüm getirici bir karar vermesini beklemekte olduğunu takdir e sunmaktadır.
organı

SONUÇ:

.-..-·----"--

Dir yıllık hesap dönemimiz 30. 4. 1983 1de sona ermiş bulunmaktadır.
1982-83 dönemi bilançosu gelir-gider ve giderlerin Bütçe ile karşılaş
tırma çizelgeleri ile 1883-84 dönemi Bütçe Tasarısı geçen yıllarda ol~~.'7; r::-~ _'{~h~ R~ 7:r"J c :-ı r-cıp rJr h a.J i.r.O e bilgileriniz e Stlnt.tlacaktır ..

-125_

1983 günlerini kapsayan bir yıllık
dönem çalışmalarll':nızla hesaplarım:ızın uygun görülmekte ise onaylanmasına ve Yönetim Kurulumuzun aklanmasına karar verilmesi di-·
17

Mayıs

1982 - 12

lVIayıs

leğiyle saygılarımızı sunarız_

Başkan

Başkan

Av. Atil§. Sav

·Genel Sekreter
Av. Teoman Evren

Üye
Av •. Vedat Burcuoğlu

Av. Gülçin

Başkan )Şrd.

Yrd.
Çaylıgil

Av.

(·u·· ye
Oğuz

Üye
Av. Ziya Bilge

Üye
Av. Burhan Karaçelik

Atabay

Üye
Av. Merih Sezen

.;ı..

Av. Nejat

Güneş

Av.

Üye
Hilmi Boztepe

ÜyAv.

Şahap

Demirer

---·

...

BAROLARA YAZILI AVUKAT SAYISI
XV. Genel Kurul raporunda 31. 12.1980 tarihi itibariyle Barolarımı
za yazılı avukat sayısının 34 71 1i kadın, 14793 1ü erkek olmak üzere 18264 1
e ulaştığını belirtmiştik., Bu sayı 31~ 12•1981 tarihi itibariyle 3683 1 ü
kadın, 14534'ü erkek olmak üzere 18217'de kalmış bulunmaktadır.
· Avukat sayısının Barolara göre dağılışını gösterir çizelge aşağıda
bilgilerinize sunulmaktadır.
1981
Barolar
Adana

Yılına

Ait Avukat
Kadın

64

Adıyaman

Afyon
Ağrı

Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir

Bolu
Bursa
Burdur
Çanakkale
Çorum
Denizli
Diyarbakır

Edirne
Elazığ

Erzincan
Erzurum
Eskişehir

Gaziantep
Giresun
Gümüşhane

Hatay
Isparta
İstanbul
İzmir

Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir

Kocaeli

9
2
10
682
35
ı

25
50
16
60
6
18
6

lO
6
16
lO
3
4

30
17
3
ı

30
8
1925
216
2

Sayısı

Erkek
499
29
86
il53

51
264 ı
25·7
22
165
250
78
393
_4

80
69
154
87
88
83
23
52
174
156
54
25
195
67
4734
94B

36

ll

48

21
lO
6
37

181
56
17
178

ToE1am
493
29
95
15
61
3324
292
23
190
300
94
453
50
98
75
164
93
104
93
26
56
204
173
57
26
225
75
6619
1164
38
59
205
66
53
215

Barolar

NTa.dın

Erkek

Toplam

Konya
Kütahya
Malatya
Manisa

46
17
8
21
6
6
39
28
3
2
9
4
6
14
22

320
75
77
209
78
41
284
99
12
27
60
72
47
129
192
29
79
20
92

366
92
85
230
84
47
323
127
15
29
69
76
53
143
214
30
89
21
113
60
95
72
45
42
56
294

Maraş

Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir

Ni~de

Ordu
Rize
Sal:arya
Samsun
Sinop
Sivas
Siirt

ı

lO
ı

Tekirdağ

21
2
12

Tokat
Trabzon
Urfa

3
48

58
83
71
43
41
53
246

3683

14534

ı

Uşak

2

Van
Yozgat
Zonguldak

ı

TOPLAM

----

ı')

Q

18217

EK! 2
İLKE KARARLARI :

Geçen dönem içinde
yoruz.

alınan

ilke

niteliğindeki kararları

bilgiye sunu-

27.11.1982/158-3 S. Y• K. K.

no

Birlikçe düzenlenen ruhsatnamelerin elden verilmisine ve posta
yoluyla gönderilmesine devam olunmaktadır. Bu uygulamamn sürdürülüp sürdürülrnemesi konusu görüşüldü.
Uygularnanın

sürdürülm esine

oybirli~iyle

karar verildi.

Birlikçe, avukatlara kimlik ve benzeri nitelikte belge verilmesi
konusu görüşüldü.
Avukatlar 1 barolara yazılı olduğu, doğrudan Birliğe yazılı olmagözönünde tutularak herhangi bir yanlış uygulama ve bilgilendirmeyi önlemek için kint~k ve benzeri nitelikte belge isteklerinin barolarca karşılanmasına ve E'irlikten bu tür belge ve yazı verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
dıkları

30. 10.1982- 151-28

olarak tapuda kayıtlı taşınınazın az verimli
kısmından fazla, verirrili kısmından az verilmek suretiyle A ve D arasın
da takırlq:ı. edildiği, tapu ve vergi dairelerinde bu taksimin geçerli sayılma
dığı, işlemin eşit pay verilmesi koşuluyla yapılabileceği ile ilgili 16. 9.1982
günlü başvurusu görüşüldü:
Salih

Yapııcı 'mn müşterek

Avukanık Yasasının 35. maddefl.ine göre hukuki konularda görüş bildirmek barolara yazılı avukatlara tanınmış bir yetkidir • Birliğimizin
kişilere hukuki konularda görüş ve oy bildirme görevi ve yetkisi bulunmamaktadır. Durumun ilgiliye bildirUroesine oybirli~iyle karar verildi.
1

-~Q. !_O. ~__?~:_-_1_5 3/30
-Tunceli-Ovacık

Hakimliğinin, Hıdır Çolak'ın aynı

yer

hukuk mahkemeleri zabıt katipliğinden emekliye ayrılması nedeniyle
lan mahkemelerde davalara vekil olarak girip giremiyeceğiyle ilgili
6.<lXl. 1982 günlü 1965/67 sayılı yazısı görüşüldü:

anı

Asliye Hukuk

Avukatlık yasasının geçici 17. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca
uygulanacak hükümler arasında 14. madde hükmü de vardır. Bu nedenle
Avukatlık Yasasının 14. maddesi uyarınca ~abıt kfitipliğinden ayrılan
dava ve iş takipçilerinin ayrıldıkları mahkemelerde iki yıl süre ile ve
T

10. 4.1983/ 334-22
Antalya Barosu Avukatlarından ••.•• 'ın, Avukatlık Yasasının 14.
maddesi ile ilgili açıklama istemi hakkındaki 25. 3.1983 günlü başvurusu
görüşüldü:

Avukat . . . . . • 'ın Antalya Belediyesi E. S. O. İşletmeler Müdürlüğü
olarak çalışmakta iken 2705 sayılı Yasa 'nın geçici birinci maddesi hükmü uyarınca kadrosu ile (TEK) Akdeniz Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü avukatlığına zorunlu olarak geçmiş bulunduğmmmlaşıl
maktadır. Avukatlıl{ Yasasının 14. maddesi uyarınca avukatın ayrıldığı
tarihten itibaren iki yıl geçmeden ayrıldığı kuruluşa karşı dava alaınıya
cağı ,açıktır.
Buna rağmen TEK Genel Müdürlüğünün aksine düşünce bildirerek daha önce çalıştığı ve ayrıldığı kuruluşa karşı görev verrr.;ek istediği bildirilmekte ve görüş istenmektedir. Konu 2705 sayılı Yasa'nın
ve AvukatlıkYasasının 14. maddesinin genelde uygulanmasına ilişkin
bulunduğundan bu konuda ilke kararı verilmesini gerektirir nitelikte gö-

Avukatı

rülmüştür.

1136 sayılı Avukatlık Yasasının 14/3. maddesi hükmü uyarınca devlet,
Belediye, İl, Özel İdare ve 12 Mart 1964 günlü 440 ayılı Yasa kapsamına
giren Teşekkül , Müessese ve iştiraklerde çalışanlar buralardan ayrıldık·
ları tarihten itibaren iki yıl geçmeden, ayrıldıkları idare aleyhine dava
alamaz ve takipte bulunamazlar.
Avukat ••••• yukarıda anılan müesseselerden birinden 2705 sayılı
Yasa uyarınca ayrılmış ve zorunlu olarak bir başka ka:ımu kuruluşuna
geçmiştir.
Du kendisini Avukatlık Yasası'nın 14, maddesinin buyurucu
hükmüne uymaktan .ve müvekkili olan yeni kamu yönetimi adına eski
kurumuna karşı dava ve takipte bulunmak yasağına uymaktan alıjoyamaz.
Yasada yeralan yasağın mahkemelerce de dikkate alınması ve uygulanması zorunluğu vardır. Avukatı yasaya aykırı davranışa zorlamak yasaya aykırıdır. Bu yoll:daki Birlik görüşünün dilekçiye, barolara ve
TEK Genel Müdürlüğüne duyurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

