f

F 1 HR 1 S T
GENELGE
SAYISI

KONUSU

TAR1H1

1-263

22.1.1974

1967-1973 yılları itibariyle Barolarına
eden avukat adedinin bildirilmesi Hk.

2-264

22.1.1974

TBB.Bülteni için adres
mesi Hk.

3-265

22.1.1974

Türkiye'de Savunma Kesleğinin
2. Cildinin satışı Hk.

4-311

25.1.1974

Birlik kesenek

5-348

28.1.1974

İlk Avukatlık Sınavı hazırlıklarının yapılması isteğ

degişikliklerinin

borçlarının

kayıtlı

vefa

bildiril-

Gelişimi adlı kitabın

gönderilmesi Hk.

Hakkında.

6-448

6.2.1974

I.Avukatlık Sınavı hakkında

lik.
Resmi Kılığın Birlikçe
gönderilmesi lik.

yapılan

duyuru

örneğinin

gönderildiği

7-613

14.2.1974

8-614

14.2.1974

Ortak konularda avukatların dava açmadan önce Barola
ve Birliğe bilgi vermesi Hk.

9-615

14.2.1974

Birlik Disiplin Kuruluna gönderilen dosyalarda bulun.
sı gerekli belgeler Hk.

10-616

14.2.1974

Geçici 1136 sayılı Kanunun 13 ve 17 maddelerine göre
dava vekili ile dava ve iş takipçilerinin adedinin
bildirilmesi Hk.

11-617

14.2.1974

Sosyal Sigortata

12-881

2.3.1974

Birlik

13-899

4.3.1974

Resmi Kılık siparişinin verilmesi ve 300,-TL. bedeli·
nin gönderilmesi Hk.

14-1030

12.3.1974

15-1031

11.3.1974

"Mahmut Esat Bozkurt"un büstü için avukatlardan yardc
isteği Hk.
Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 70. maddesinin d ve c
fıkralarında belirtilen defter örneğinin gönderildiğ;j

16-1032

11.3.1974

yaptırılaca'~ı

yatırılan

kesenekıeri

ve 200,-TL. avan

primlerin bildirilmesi Hk

lik.

Uluslararası Kriminoloji Derneği ile Tahran Üniversi
sinin Tahran'da düzenlediği "Uyuşturucu maddeler ve
Mücrimiyet" konulu kurs ve sepı.pozyuma isteyen avuka.
rın katılabileceği Hk.

SAYISI

Tarihi

17-1068

16.3.1974-

KONUS U
Hukuk

zılmalarının

18-1106

19.3.1974-

ve

Müşavirlerinin

Birli~in

yardımcılarının

zorun1u:oldu~u

Baroya ya-

Hk.

Trabzon'da yapaca!,ı Kan Davası konusundaki
15.5.1974 tarihine kadar bildirilmesi

görüşlerinin

Af Kanunu '.l:asarısı ve Uyuşmazlık M;;ahkemesi Kanun T;;a
sarısı hakkındaki görüşlerinin bildirilmesi Hk.

19-1169

25.3.1974-

20-1277

5.4-.1974-

II.Avukatlık Sınavına

21-1341

9.4-.1974-

Mwslektaşların Avukatlık

lirtilen reklam
Hk.

ait

yasa~ına

du~yurunun bildirildi~i

Hk

Kanununun 55. maddesinde b
uymaları gerekti~inin bild

rildi~i

Görevi sırasında vefat eden avukatlar anısına, her
bütün barolar tarafından o yıl vefat edenler için t
ren düzenlenmesinin tavsiye edi1di~i Hk.

22-1342

9.4.1974

23-134-3

10.4.1974

Resmi

24-1383

16.4-.1974-

Resmi Kılıkların Birlik haricinde diktirilmeaesi hu
suna hassasiyet gösterilmesi Hk.

25-1433

27.4-.1974

Birlik

26-1434

27.4.1974-

Baro levhalarının gönderilmesi
kara Devlet Güvenlik Mahkemesi
nin gönderildi~i Hk.

Kılık

siparişleri

kesene~inin

Hk.

isteğini

kapsayan An
Başkanlı~ı yazı örne

Resmi Kılık siparişinin engeç 20.7.1974- tarihine
dar verilmesi hakkında.

27-14-68

lı

II. taksitlerinin gönderilmesi

k~

28-154-3

15.5.1974-

Ankara'da Yargıtay, Askeri Yargıtay, Danıştay, Askt
Yüksek !dare Mahkemesi, Maliye Bakanlığı Vergiler
Temyiz Komisyonuna yeni resmi kılık verildi~inin b:
dirildi~i Hk.

29-1571

17.5.1974-

Stajiyerlere

30-1678

7.6.1974

31-1703

11.6.1974

32-1828

8.7.1974-

33-1916

25.7.1974

yapılacak yardım

III.Avukatlık Sınavına

esasları

ait duyurunun

Telefonla ilgili Ulaştırma
örne~inin gönderildi~i Hk.

Tercilıli

Birlik

kesene~inin±

Hk.

gönderildiği
Bakanlığı

1

yazı

III. taksitlerinin gönderilmes:

IV.Avukatlık Sınavına

ait duyurunun

gönderildi~i

Hl

GENELGE
SAYISI

Dayanışma Esasları'nın görüşülmesi

34-1958

35-1959

K ONUS U

TAR!H!

30.7.1974

ıçın

Genel Kurulun
28,29 Eylul 1974 tarihlerinde Ankara'da olağanüstü to
lanması
Hk.
Avukatlık Kanununun 49 uncu maddesine göre Birliğimiz
tesbit edilen resmi kılık'a ait Yönergenin 0önderildi
hakkında.

36-2130

9.9.1974

Olağanüstü

37-2132

9.9.1974

TBB.Bülteni için adres

38-2292

3.10.1974

Birlik

39-2333

8.~.1974

Kara Kuvvetlerini Giiçlendirme

Vakfına

40-2334

8.10.1974

Yargıtay

Yargıtay

Genel Kurul

keseneğinin

Toplantısından vazgeçildiği
değişikliklerinin

lik

bildirilmesi

IV.Taksitlerinin gönderilmesi Hk.

Kararlar Dergisi ile
bildirilmesi Hk.

yardım

Hk.

Dergisi'ne abc

olacakların

41-2429

4.11.1974

Birlikçe

Staj Klavuzunun

42-2430

4.11.1974

V.Avukatlık Sınavına

43-2451

5.11.1974

Gümüşhane

44-2572

26.11.1974

45-2616

2.12.1974

Türk-!sviçre Hukuk
rın katılması Hk.

2.12.1974

1974 tarihi itibariyle
avukat adedinin bildirilmesi Hk.

47-2618

2.12.1974

Birlik Aesenekleri Hk.

48-2647

6.12.1974

Baroya kayıtlı olmayah Hazine
necek yolun bildirildi~i Hk.

hazırlanan

Barosunun

ait duyurunun
Kurulduğu

3l.Aralık

bildirildiği

Hk.
Hk.

Hk.

VIII. Genel Kurul Gündemi'nin
Haftasına

gönderildiği

bildirildiği

Hk.

raporla isteyen avukatlf
Barolarına

kayıtlı

avukatları hakkında iz~
1

49-2665

11.12.1974

Birlik Yönetim Kurulunun 1974 çalışma Raporu ile
kanlık raporundan iki adet gönderildiği Hk.

50-2683

18.12.1974

Genel Kurul Delegelerine
gönderildiği Hk.

197ı~ yılı Çalışma

Baş

Raporunun

TÜ R Ki YE
Telg.lBarobirlik

Karanfil Sokak No. 5

Ankara

Telf: 18 13 44 - 46

22.1.1974
Genelge No: 1/263

Baro

.

Daş!anlıgı

... . ...

Vefat eden meslekdaş1rır!.m1zın geride bıral;:tıklarına
ve çalışamaz; halde olan avu.ıcat1ara :,vardırıı amaeı. ile kurulması öngörülen
"A-vUkatlar Dayan1şma Kuruluşu" ha'kkıud~l~i çal:ı..şmalar:ı.ml.Zl. tamaınll.yabilme
ve VII. Genel Kurulda bu l{onuda alınan lı::ararı UYt';Ulayabilmek için, Barotı.uzda l:ayJ.tlı. avukatlardan aşai;ıda belirtilen yıllarda vefat edenlerin
adedinin acele bildirilmesini ~nemle ~ica ederim.

S ay:;ılarl.mla,
,j

d!

J •

',· [

RMISO

Yıllar

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

l

1

ı

Başkan

Av. .:!' aruk ERlilvl

T UR K I YE
Telg:Barobirlik

H A ll O L A R

Karanfil Sokak Ifo.

B ! R L I j I

5 Ankara

, Tel!:

Ankara
Baro

ıs

13 44 - 46

: 22.1.1974

Genelge No;2/264

Başkanlığı

....... .

Kon\1 ; Bülten için Adres

detı;işiklit;:

lik.

Gerek Dirliğiınize yapllan 'oaşvurnPlardan, gerekse VIL
Genel Kurulda ileri sürüen görüşhl"dn., i!Uttenimiıin baıe:ı. sayılarının
· meslekdaşlarırıız::ı.n el:ine geçmediği veya hi' geçm.edig:t anlaşılmıştır.Bu aksakl:ı.ğ:ı. giderme~ı: ~cer·e· ıntslekd.a.,larJ.mızın adresind,

(:.

yapJ.lan

değişiklikleri

acele

bildirme!\ızi

önemle riea ederim.

Sa:7g1lar1mla,
Başkan

Av,.

iı'aruk

EREM.

T ü R K İ Y E

Telg:Barobirlik

B İ R L I ~ İ

B A R OL AR

.Karanfil. Sokalc Ho. 5

Ankara

Telf: 18 13 44 - 46

Ankara :22,1.1974
Genel~e No: 3/265
Baro

Konui Türkiye'de Savunma

Mesle~inin
Gelişimi adlı kitabın 2. cildi-

Başkanlığ:ı

.... ....

nin

satl.şl

lik.

29.1.197' gün ve 9-~07 say~l~ genelgemizle birinci cildi
gönderilen Türkiye'de Savunma Mesle~inin Gelişimi adlı eserin ikinci ve
son cildi de yaya.nlanmış bulunmalttad:ı.x-,
(40,-)
kaydı

Bu eserden (
lira karş:ı.lı~~nda
ile 35,- lira üzerinden
kırk

Bankası Kız~lay

) adedi
sat~lmast

Ua~onuza gön~erilmiş

ve

TO.Ziraat
.sönd.erilmesini önemle

sat:ı.ş oedel~ tutarının Birli~tmizin

Çubeaindeki 6'0/495

11ayıl~ hesabıll1~

rica ederim,
~eşekkür

ve

saygılarımla.

Başkan

Av. Faruk li:R:E:d

. 1f .
Not:

Yukarıda

belirtilen eser içinde

yer alan ve eon de$ifiklik1eri
taş:ı.yan Avukatlık

rak
ıo,

RM/SO

...

Kanunu

ayrı ola~

bas:ı.lm:ı.ştıx-, !stenildi~i

lira 'bedelle

olup istekliler
gelir

beş lirasının ~aronuza

takdirde

gönderileeel~t:!.r.

TÜRKIYE
BAROLAH
B iHL..:Gi
Te1f:l8 13 44-18 13 46
Telg:Barobirlik
Karautil. bokak l.ı-o.5
Ankara

18 05 12
AnJcara

: 25.1.1974
Genel:;e He: 311/4

Baro

Konu: lJirlik kesenek

.daşkanlıg:ı

. . . .. . ..

borçlarının

gönderilmesi hakkında.

1974 yılı llirlik keseneğ1 1 31,12.1973 turihinde Baronu~a
kayıtlı olduJ,un"\4 bildirdi;?;:iniı. avuk<'3.t adedine ';öre ayll.k 10, .. lira iizerinden hesaplaruaış ve :Birliğin g.eli~ büt~eııi bu esasa ,~jöre dür..enlenmiştir.
Buna göre 1974 11lın<1a1öd.enmesi gereken kesenek borcunu~
•••••.•.••

,,liradır.

1973 yılındanğ.evreden 'bor~un'llzla 'airlikte 1974 yılı kesem
ği birinci tal:sidinin, rozet ve kimlil~ cüzdanı bedellerinin acele elaral{
Birligimizin ~.C,Ziraat Bankası ~ızılay t;u'besindeki 630-4~3 sayılı hesabı
na havale edilmesini ve bu durumun ayrıe~ bir yazı ile Birliğimize duyurulmasını önemle rica ederiz.
Say:,s:ı.lar:ı.ml.zla,
Sayınan 'i

Kesenek .doreu
TL,
1973 yıl~ndan devreden ••••••••••••
1974 keşenegi ilk taksidi,,,,,, ••••

1974

y~lında

Toplam :
gönderilen

••••••••••

Kalan :
Diger

Borçla~JJl*.LI

Eozet Bedelleri

TL.
••••••••••·•

Kimlik Oü~danJ,. 'bedelleri ••••••••••
Kitap .bedeli
RM/Ş!

\

Daşkan

T U R K i Y E
Telg:.t3arobirJı.ik

BAROL;H

Karanfil 0okak No: 5

~elf:

Ankara

18 13 44 - 4-6

Ankcıra

28. ı. ı 974-

Genelge No

34-8/5

Baro Başkanlığı

.... . .
•.

"

Ç)

Avukatlık }',anunu Yönetmeliğinin 33. maddesi hüh'!llÜ
uyarınca
Avukatlık

bu

ll Mart Pazartesi günü Ankara' da yapıLıcak olan ilk
Sınavı için hazırlıklara başlanmış bulunmakt?.dır.
yıl

Bu nedenlerle:
-Yönetmeliğin

31. maddesi

VI ve Birliğimizce a:rrıca :~önderilecel{
gerekli işlemlere başlanılm~sını,
-32. madde
süresinde göndeJ:ilmesini

uyarınca

Baronuzda mevcut
VII işaretli belgeler için

sınava

uyarınca

gireceklerin listesinin

'

sını

-ve diğer hususlarda gerekli ön
takdirlerinize arzederiz.

çalışmaların yapılma

Saygılarımızla,
Başkan

Av. ?aruk EllliJIII

RM/SO

,<

T ÜRK
Telg: Barobirlik

İ

YE

Karanfil

B AR OL AR
Sok~k

BİRLİGI

No.5

Telf: 18 13

Ankara
Genelge llo

Baro

4L~

- 46

:6.2.1974
:6/448

Bsşkcmlığı

.. ......
·-~

28.1.1974 gün ve 5/348 sayılı genelgemizde belirtilen
Avulwtlık

sınovıno.

ait duyuru örn0C;i

aşağıyo.

çılmrılnıştır.

Avu~ratlık l~nnunu Yönetrrıeliğinin

33. maddesine göre B':lronuz

bÖl(Scsi içinde de sınavın ve nülÔkiltın yeri, günü ve s:1atının ilÔ.n edilmesini ve

sınava

girecek nd.nylaro. elüi olarak gönderilen

nin verilmesini ve

bmıun

bir örne:tiyle

sıncıva

sıncıv ziriş

gircceklerin

bcl[';esi-

list.;süıin sınC\v

gününden en C\Z bir hafta önce Birlige gönderilmesini rica ederim.

Saygılorırcıla,

Boşkan

RM/SO

Av. 1?oruk EREM
•

Birlil::çe Y:.,pıLm Dı..~yuru Örnet";i
1136 setyılı Avukatlık K:ınununun 28 ve t:"kibeden ve c.;cç ici 7. ve il.Vuk"ttKmmnu fönetElE:li[';inin 29 ve t:Jkibeden mo.ddelcri u~.r:lrı:ı-ıc3 ilk Avulutlık
Sınavı ll, 12 Nıurt 1974 Pcızoxtcsi ve S:üı r;ünleri, sınavda b<1ş:.ırısız ol::mlerın mülôlcJtlnrı dcı 25 Liart 1974 Pnzurtcsi günü cışağıdoki Ş3rtı:·,rls .imkcı,ra
Hulmk J!'okültcsinde: y·1pıLıcalctır.
ı- Adnylerın U:ı.rolarından nlncnkları sın:ıv giriş bclgclcri ilc:: birlikte
l l Mo.rt 1974 Pazartesi günü s'l.at 8.30 da Il.nkaro. Hukuk FcıkültcsindG bulunmal:ı.
rı gereklidir.
2- ll l'J:art 1974 :Po.zartesi c;ünü snat 9-12 o.r'lsı:.ıdcc Axnycısa ve Id,wc
Hukulm ile 1~vuk:ı.tlık Kt:munu ve l\ıeslck K-urnlL,rı, aynı gün öc1;ledcn sonrcı
14 - 17 arcısındn Cozrı. ve Ccz:.:ı Usulü Hukuku, 12 N:urt Salı 9 - 12 aro.srıd:.1
Medeni Huku~, BorçLJ.r Hukuku ve Ticnrct Hukulm, aynı gıin 14 - 17 o.r.:::sındı
Iş Hukuku, Icr:ı ve lfHıs Hulmlm ve liukuk Usulü lwı-ıulnrınd.'< yGzılı olnrcık
lık

yapılncnktır.
Sın'lv düzen ve güvenini bozduklsrındcn-ı · sın'l.V dışı bırc:kılnnlcı.rls
sın:w belgesi sldı2;ı hcılde sınava girGniy8nler sınsvdn başrı.rısız sayılDcnk
tır.

3-

TÜRKIYE DAROLAR B:tRLİCÜ

'•

T ÜR K I YE B AR OL AR B
Telg:

~arobirlik

Karanfil Sokak No: 5

İ

R L 1

Ankara

G1

Telf:l8 13 44- 46

Ankarn:l4.2.1974
Sayı
:· 613/7
Konu:Resmi

Birlikçe y::r,ıtırı
lncağı ve 200 TL. avans gönderilmesi Hk.

J3aro

kılıg;ın

Başkanlığı

•• o ••••••••••••

VII Genel Kurulda

resmi k:ı.l1ğın Dirliğimiz tarafından yaptırılması çalışmaları tamamlanma~ üzeredir.
Dil<:::tirilme ve sağlama şartları ayrıca ve etrafl:ı.cu bildirilecektir.
Bilhassa kırmızı ve yeşil renklerde evvelce baroı1uza gönderdiğimiz örnek kılıktaki ayniliği sağlayabi.lmelt için o.yn:ı. renk kuınaşlc;;rdan ·
sipariş veriimiştir.Bunun için Genel Kurulda alına..1 kar!lra uygun olarak
mesle~daşlarımızdan 200 TL. avans alınarak Birliğimizin,T,C. Z~nt Bankası Kızılay Şubesindeki 630/493 nolu hesabına yatırılmnsın:ı. ve hunun Birliğimize bildirilınesini;Birlikçe yaptırılacak kılıktan başka(renk ve biçim
farklılığının doğmasını önlemek için) kılık giyilmesine müsaade edilmomesini önemle rica ederim.
alınan

karar

uyarınca

Saygılarımla,
Başkan

Av.Faruk Erem

T Ü R K İ Y E B A R OL AR B İ R L 1 d 1
Te lg: Barobirlilc
Karanfil Sokak No:5
Ankara Telf:l3 13 44- 46

Anlcarnrl4.2.1974
Genelge No; 614/8
Konu: Ortcık konularda ::ı.vukctlnrın dcw
açmadan önce Barolara ve Dirliğ
bilgi vermesi Hk~
Baro

Daşkanll.ğı

..................

yalnndnn ilgile:ı.diron Sosyal ·
Sigortalar Kurumu ile olan davaları~ Avukatl1k ücret Tarifesinin
13. maddesine Ad:::ılet Balmnlığınca eklenen 3.fıkrnn:ı.n ipt:1li ve benzeri d·l
vnlardn ı:ıeslekdaşlnrımız::ı.n :~yrı ayrı birbirinden,B::~rolardan ve Birliğimi:l
den habersiz açtıkları bazı do.valar reddedilmekte ve diğer d'lV'1lar':l do
emsal olmcıktnn meslekdaşlnrıl'lızın halclarJ.nın k:ıybolrrınsı gibi bir sonuç m(
dana getirmektedir.
Yulcarıda belirtilen nedenlerle rıcslekdnQlar:ı.nızın ço(_';1.ı..."llu·
ğunu ilgilendiren ortak konularda. dnva açılnndo.n önce Ilarolara. ve BirliC~:
ı::ıize bilgi verilmesinin r1eslekdnşlnrımızl.n y:lrnrınn olacağı d.ikknte all.• l
nar ak bunun sağlnnırıası için meslekdo.şlarcı gerelüi duyurunun ynpılr.ınsını•.
Yönetim Kurulunuzun ~.2.1974 tarihli kararı uynr~ncn öner.ıle rica ederim•
L~eslekdaşL:ırımızın ç:oğunlui;·unu

Snygılnr:ı.mıa.

;,;\w\ .
1
''

~-

--

Başkan

Av •.c'nruk Erem

,;,

T

~

R K

Telg:Barobirlik

İ

Y E

D

~

R OL A R

Karanfil Sokak No:5

B 1 R L ! J 1

Ankara

Telf: W "'13 44 - 46

Anknra:l4.2.1974
Genelge No:615/9

.. d er:ı..·
.ı
Konu:Dirlik Disiplin Kuruluna gon
len dosyalarda bulunmns~ gerekli
belgeler Hk.

Baro

Bo.şimnlığı

...............

Birlik Disiplin Kurulundan aldığımız 2.2.1974 gün ve 9 sa~lJ
kurula gönderilen disiplin dosyalarında dizi pusulası bulunnndl.·
ğı,evrakl2rın sıra takip etmediği.kararların tebli~ini göst~ren teblig~t
parçc:ılarının bulunmadı['!;ı ,kanunun takibinde esas alınm'1k Üz:;)re gerelcli o:ı.~n
sicil özetinin mevcut olmadığı,belirtilmiş ve bunlar~n bir 5en0lge ilc sa5
y:uıda, bu

lcnması

,,....
....,

istenmiştir.

Birlik Disiplin huruluna gönderilen dosyalarda ~u hususlnra
dikkat edilmesini,.Birli1~ Disiplin Kurul~ isteğine dayana~k ve öner:.le t-1•
co. ederim.
SG.yg:ı.larımla,
Bnşkan

Av.li'o.ruk Erem

/ -J
•

B A R O L A R B İ R L ! GI
Ankara
Karanfil SolGüc Ho: 5
Tclf: 18 13 44 - 46

Tü R K
Telg:Barobirlik

İ

YE

fuJ.lcarn: l 4-. 2. 1974Gcnclge No; 616/10
Konu:Geçici 1136

Kanunun 13 v
göre d'1va vekili

Sayılı

17,nınddelerine

ile dwn ve iş taıüpçileriniil
dedinin bildirilmesi EC~.

Baro

G.·'

.t:lo.şlmnlığı

...............
1136 Say::l.lı Avukatlıl<:: .ı.\.mıununun geçici 13. r:ı.ndd~sine gö·
re davet
vekaleti ruhsatımı so.hip eleırak duvn vc~1l1ie,:i, ynpa::ıl::ı.rla aynı kanunun geçici 17 .maddesine göre ;,ıünhasırcın listesine ynz:ı.ld:ı.ğJ. yer
hukuk I'lnhkomeleri ile İcra ve İflas D,:ürelorinde d~ıvu ve iş tnki:p edenle·
rin adetlerinin bilinmesine lüzum hnsıl olduğundan;
Baronuz bölgesinde dava vekilliğ~ yap~nlQrıa~vukntl:ı.k
Kanununun yürürlüğe girdiği 7 Tem11uz 1969 tcrihirıde ve bu gün dn.va ve i:~
takipçiliği listesine yazılı olanlarlu Gdetleri:lin ayrı o;yrl. bf.:11rtilerel
bildirilmesini Gccle ve önemle rica ederim.

1

O
v

Saygılnrıınln,
Bnşkan

Av.:r<'nruk Erem

/··;
/

/

T UR K 1 Y E B A R O L A R B
Telg:l3arobirlik

Karo.nfil

Soko.lı;:

No:5

İ

Anlc2ra

ll L ! G 1
Telf:l3 13 44- 46

Ankarn:l4.2.1974
Genelge No:617/lı
Konu:Bosyal Sigorto.ya yatlrılan prirı.
lerin bildirilmesi Hk.
Baro

başkanlığı

Sosyal güvenliğimizi sağLqan konulnrdo. z::n>ınn zc.:ırıan bazı görüşlerin ileri sürüldügü ve Sosyal Sigortalar k::ıps~mındnn ç:ı.k:ır1lmamız
gerektiğinin,yararımızın katkımızdan pek çok olduğunun iddia edildiği
malumunuzdur.
olmamız

Bu konularda yapılan ç:ılışmalardo. sıhhatli bilgilere sahip
tezimizi savunmakta bize güç verecektir.

Bu mnaçla 31. 12.1973 tarihine kadar,Tip Sözleş:neye dayannrak
Baronuzca Sosyal Sigortalar Kurumuno. her yıl 1mç avukat için toplam ola
rak ne lwdar prim yat:ı..rıldığının yıl yıl ve 31.12.1973 tarihinden sonro.
da aynı şekilde üçer ayl_ık toplo.mlar halinde bil.dirilmeein1 i.inomle rica ederim.
Saygılar::Lmla
Bo.ş::.ran

Av.Paruk Erem
/
/

T

Ü R

Te1g:Bo.robir1ik

K

İ

YE

B A R

OL

A R

B

1

R L

Adres :Kc.rc.nfi1 Sk. No: 5

1

~

Ankara

Ankara

1
Telf: 18 13 44 - 46

:2.3.1974

Genelge No::\.\/
Konu:Birlik
Baro
•••••

/1

f

Kesenekıeri

Hk.

Bc.:\şknnlığı

<J

•••••••••

!lgi : 25.1.1974 gün ve 311/4
1S74

sayılı

genelgomiz.

Birlik keseneği 31. 12.1973 tcrihinde Baronuza knyıt- 1
avuknt ndodine göre aylık lO,- TL sı üzerinden
heso.plonınış ve Birliğ;in gelir bütçesi bu esasa göre düzenlenmiştir.
Buna göre 1974 yılında ödenınesi gereken kesenek borcunuz 25.
ı. l 974 gün vo 311/4 so.yılı genelgemizde de belirtildiği üzere •••••••••••
lı

;yılı

olduğunu bildirdiğiniz

1irndır.

23.2. ı 974 t::--,rihindc Denetleme Kurulu yaptığı inceleme sonunda
verdiği raporda geçc:m yıldnn lwlan Barolar kesenekıeri ile 1974 yılı baro . kosemeklerinin ilk taksitlerini ödemr-yen barolarn birer tekit yo.zıl
masını tavsiye etmişlerdir.
Bu nedenle ilgi genelgemizde belirtilen 1973 yılından devreden borcunuzln birlikte 1974 yılı keseneği birinci taksidinin rozot,kim1ik cüzdnnı, "Türkiye'de Savunma Mesleğinin Gelişimi" isimli kitap bedeli ile cübbe bedellerinin ncele olarak Birliğimizin T.C. Ziraat Bankası
Kızılay Şubesindeki 630/493 scıyılı hesabına havale edilmesini ve bu durumun ayrıca bir y~<zı ile Birliğinüze duyurulmasını Öiiemle rica ederiz.

Saygılaromızla

Sayman
Av.Hehmet Kavaklılccr
/

RIVŞ1

,., 1.

.f

TfT

-·ır

'·!-· ri .....~· ,·, ~!

7

/

(

Becşkan

Av.Fo.ruk Erem

i./,/ /

T Ü R K İ Y E B A R OL A R B 1 R L 1 G1
Telg:Barobirlik
Karanfil Sokak No:5 Ankara Telf: 18 13 44 - 46

Anknra:4,3,1974
Genelge-No:899/13

Baro

Konu:Resmi kılık siparişinin verilmesi ve 300 TL bedelinin gönderilmesi Bk.
Başkanlığı

................
!lgi:l4.2.1974 gün ve 613/7
!lgi genelgemizde

sayılı

genelgemiz.

belirtildiği üzere,bağlnyıcı

nitelikte olan
Birlikçe diktirilmesine karar verilen
resmi kılık için Yönetir:ı Kurulu kararı ile 200 TL avans istenmişti.
Resmi kılığın bir an önce diktirilmesini sağlamak amacı ile,
bir miktar peşin yatırılıp,kumaş ve dikiş siparişi verilmiştir.
Bazı özei sektörün benzer resmi kıl~ğı değişik fiatıarın
yapınağa teşebbüs ettiği öğrenilmiş,fakat yapılan incelemede bunların rer
ve kalite bakımından,tespit edilen örneğe uygun olmadığı saptanmıştır.:
Kesin olarru{ 300 TL. na çıkacağı anlaşılan resmi kılığın en
kısa zamanda bütün avukatlar tarafından giyilebilmesini sağlamak amacı
ile aşağıda belirtilen tiplere göre ayrı ayrı adedinin bildirilmesini VE
300 TL. bedellerinin acele Birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Kızılay Şu
besindeki 630/493 sayılı hesabına gönderilmesini önemle ve Birliğimize
bildirilmesini önemle rica ederim.

VII .Gen(Ü Kurul

kararı uyarınca

TİPLER:

A-Boyu 1.60 m ye kc dar olanlar
ll
B-Boyu 1.60-l. 70
"
ll
ll
C-Boyu ı. 70-1.80
D-Boyu ı. 80 den uzun olanlar
NOT:Fazla kilolu meslekdaşların boyuna isabet eden tipin bir üstünü
sipariş etmeleri uygundur.
Z.A.

Saygılo.rımla
Başkan

Av.Faruk Erem

BlRLlr]İ

T ÜR K1 YE

Ankrıra

Kcranfil Sokak No.5

13 44 -46

Telf: .18

Ank:::ıra

: 12.3.1974

Genelge No: 1030/14

.D:::ıro BJ.şl:anlı~ı

Curiliuriyet in 50.

yılındcı,

Türk

Iiı.ıJmkuna

ko.tkıd,:ı.

büyük

bu-

lunan r:ı.erhum Llohmut Esat Bozkurt 'un Ank:-ıra Hukuk )akültesi J:Lıhçesine
"Türk
mış

de

Avu1t-:::ttl:\rının Armağanı"

ve

yal)tırılrm

ol3rak bir büstün

lmnulm:ısı

ksırarlnştırıl

büst ll. ı. 1974 ·tarihinde bir törenle Hul:uk

F:Jkültesiıı

açıünştır.

Büstün

yapılmasıno.

lcatkıda

bulun:Jcak B·:tronuz

avultatl;:ırınd::m

bu güne l"'".dar 11.6.1973 gün ve 24/2344, 28.7.1973 gün ve 36/2949 sayılı
genelgelerimize
masrafları

Birliğiillizin
bıcnz<~

ro.ğmcn

karşıl2nak

her ho.ngi bir

T.C. Ziraat

durumu:>:ı

ayrıca

bir

yazı

Büst için
sayılı

hesa-

Birliğiııüze

duyu-

630-493
ile

önemle rica ederim.

(
0

Soy[;ılorımla,

1:\ •.şıw.n

Av.

-1·
I::nrjr:•
ı.d \•

1.
1'

yE1pılm

ynrdır:ı.ın

toplanacak

ba~tası Kızılay Şubesindeki

hovole ediln2sini ve

rulnasını

y'lrdım gelmemiştir.

amacıyla meslekdaşlarımızdon

J!' 'J.rulr

ERErJL_.

T Ü R K ! Y E

B AR OL AR

Krı.rnnfil

S ok nk No: 5

B ! R L !

~

1

Ankarn Telf: 18 13

4Lı-

- 46

Anknrn:ll.3.1974
Genelge No:l03l/15

_o

.::.o

Boşknnlığı

-~~"'o••••••••••

Burso Barosunun bir sorusu üzerine Avukatlık Kanunu Yönctmoli8inin 70.mnddcsinin d ve c fıkrnlarındn belirtilen dofterlcrin,Birlik
Disiplin Kurulununda görüşü alınarak örne~i ilişikto sunulan şokilde yapıl:c:w.sı uygun görülmüştür.
Bilginizi ve gere~ini rica ederim.

Saygılarımla
Başkan

Av.Faruk

Ek:Dcfter

~

'

J

örneği

E:ı;pm

1

•••..•..•. :Oıı.ROSU D:iSlPL_._N KURULU BA.ŞKA.NLIGI ES•\S DEFT.E.Rİ
Şik~yetçi

Sıra

---------ve Adrs.

No.

Adı

Şik~yet

ŞiM.yet

Olunan

Tarihi

Yönetim Ku Yönetim Ku Dosyanın
rulu Kerar rulu Karar Disiplin K SONUÇ
Tarih ve
Tebliğ Tarl .veriliış Tr rı.
!=l:::tVl!=l"l

-

ı

-

f

i

1

1
i

ı

ı
1

ı

i

İtiraz

İtj

Tarihi

S om

T

Ü

R K ! Y E B A R OL A R

Telg:Bo.robirlik

Karunfil Sokak

No~5

B 1 R L 1 G!
.Ankara

Tel.f: 18 l3 -'+4 - l.J-6.

Ankara:ll.3.1974
Genelge No:16/l032

Baro

•

Başkanlığı

.............. .
loji

Derneği

15-22 Mayıs '-974 tarihleri arasında,Uluslo.raro.sı Kriminoile Tahran Ü~versitesinin Tahran' da düzenlediği 11 Uyuştı.ıru- 1

cu maddeler ve Mücrimiyetıı konulu kurs ve sempozyumo. ait So.;yın Hakim
Kemalettin Kazuk' to.n alını:ıı yazı ve ekleri örnekleri ilişilde sunulmuş
tur.
Baronuz av~tlarına duyurulmasını rica ederim.

o

So.ygılnrımlo.
Başkan

Av.Faruk Erem .-···
~·~ /~ ~/
.·~

z.A.

1

yüksek Adcüot

Bo.k~::cnlığının

bulunduğu

dn üyesi

Pcı.ristc

merkezi

bulu--

no.n Ul~sl::-,rarnsı Kriminoloji derneği tnr(ı.fındc:ı.n Tnhrnn üniversitesinde, Bu

15-22

üniversite ilc birlikte

Mcyıs

1974 tarihleri o.rcsındn "Drogue et Cri-

mino.li te ır "Uyuşturucu mnddolere vc nücrinıiyet " (x)konulu bir l~ursun ve
düzEmlediği

symposiurmn doho.
delego rofiki

ı::ıüessoso

gilcmen
m::JJ::ı

bulumıo.m

vu

adı

ve keyfiyetin

sebebiyle bu afetle mücndele

kişilere ulcştırnnm

cozulmıdır>:w., islc~h,

nedeniyle

yrwıhwsını

önlo:·:.c~~

kişilore

Türkiye' deki

8den,meşgul

vo ho.tta dnhct

gcmiş

ric<l edilmiş bulumı_nktodır.
Koyfiy8ti drıhc: geniş çevrolere yo.yma, benim kudrutin

oLm ve i"L·-

çovrelcrc ;)'-"-Y-

dışındo.

tutar::ı.k uyuşturucu

lo berobor ,le onunun clüüol mc:.hiyetini gözönünde

ve

derneğin

geçen

bulunnetk-nnddoler

tcd:-:tvi ilc ve bu maddelerin devrcdilr,wsini ve
~ü;·:ınkln,

gibi tedbirler

duyu':'nak ve onL1rn kurs ve

kılınnış

görevli

symposiuı:;w

nnlwn, r;ıüosseso

kc-ctıln:::.lnrını

t,.:vsiyc et-

yotiniyorı.ı;ı.

molclo

:F'ilh<ıki1w,

bu

dernolı: t~:rrcfındrm

1953

yılındo.

Pcıris

'tc

düzenlenmiş

ve

konusu "Tehlikeli Hul " "Lo Problomc d(; l 'Etut Drmgcroux "olun kurı::ın YükB·:kcmlı2;ınc:::.

sek Ad:üet

Bnkr1nlığ2

raporu

sr:;:rısındu

iştircek

sunDuş

ve lmrslo.r sonundu

düzenlediğili

ve rnpor,sonrccdo.n Adnlct dergisinin 1956

yılı

6.ncı

yo.yınıc~nmıştı.

Bu dGrnuk,düzenlcmcyo
holeri ile ele almo.ktn ve
rJ.lrnş

cttirilmiş

Dünya

ç2-._pındr::.lü

gcldiği

kurslcırdu,

kurslardo.
is in

hor do.ldn uzman

seçtiği konulo.rı

yapmış

kişiler

olrınLırı

bütün cop-

itibclriylo, çc-.ğı

t2.rcıfınd::ın bilir;ısol m:.ıhiyet

.

te konfcranslnr vcrilnek,somincrler
düzenlcnmek sureti ilc bu kurslc.ro. ko..
tılrmlnr

derindon dcrine o.ydınl::ctılLw.}:;:tn ve teçhiz edilmektedirler.

Bu hususlnr Adcılot Dergisinde yayınlannış olo.n "Tehlikeli Ho.l Meselcsi Hakkındnki Ro.por" u bir göz o.trıaklo. anlrtşılncnktır.
Bu cidden öğretici vo biliı:;ısel kurs ve symposimw. Yo.rgıç, so.vcı, nvuko.t
Adli tnbib ,Psü:olog, psikiyc.tr, toksikolog, idorcri, gibi kişilerin kcctılncı.sın
da ve sonundn düzcnlc;yecoklori rGporları ye1;yın
yornr üzerinde uzun,uzudıyu durmuyo. yer yoktur.

organlarında sunr.ınlnrındnki

Sırf,insnni ve öğretici nmo.çlo.rln orgunizo odilr;ıiş işbu Krininolojik
bilinsel kurs ve Synposiumun noks::ıt ve ''nncını ve k0.tılna şekil ve; koşullr..c
rını gösterir - Bo.no. göndorilciş - y:::ı.zıl:::.rı birlikte .sunuyorm.ı.
Snyın r:ıoslekd:::.şlr..crın, bu kurs vo synposiumn kc:ttılnnlc:rında ycıro.r nüloho.zo. bu;:7urulduğu tnkdirdo tcşli:ilntınızo. tnnin buyurulmrı.sını s,~ygı ilc
ricn. e:dorin.
Uluslarar::ı.sı Kriminoloji Derneğinin

Türkiye Delego Rcfili:i
Ho.li:in
Kcmnl8ttin Ke1zuk________
(x)-Droguc sözünü
tıyı

düzenleyonlar

lmıo.

vo

uyuşturucu

no.ddo

n.nlanındc- e1lnrcık

tc:ro.fındı:m scçilniş

olo.n bu

öyle çcviriyorum.Toplm

kcliıKnin

delnlet

ettiği

cm-

göre kurs vo synposiuı:ı de uyuşturucl
rvıddelerin iptido..i r;ın.ddusindon ,kullnnılcco.k ll<:üc g,;tirilinceyc kz-_c:l~-cr gcçirc
scı.fhcılcır

ço.ğrılun kişilerin sıfo.tlnrınn

ve

kullcınnn kişilcrıo

lııııııiıı..... bo.kınL rındo.n

görev

nlnış

bu snhndn önle;yici tedbirler, todo.vi ve islrıJ
oL:.n nücsscsc ve kişileri çok ynkındo.n nydınl~lto.c

'

societe' In t crncct•ıonec ı"o11 d c

crınııno
. . ı ogıc,
.

1 Intornctiono.l

;ı:ntcrnationnl

'''c:riminolog;y Eend Tehr:m
Univorsity
24th Internc.tioncl Coursc of

Universite de Tehercn
24 ane cours Intcrnntioncl
4 emo

Syrıposiuın

de Criminologio

du CE:mtro
Cor.ıpG1reo

Tehernn, du 15 c.u 22 Mc. i

·Criminology.
ı 974

Tehran,Mny 15th-22th,l974.
·,_~.~~ ~ 't'~(·i

Progro.r::ımo

Socioty~for

'•

Provisoirc ct conditions d Unscription
Thcmo ·:· (DROGL.'E ET CRIJ\1INALITE)

Los 24 em Cours Intornntion.:-:1 do Criminologie et 4em 8ymposium
!ntc:ırnotiomıl

de Criminologio sont orgnnises

conjointor:ıont

pnr

lcı

Saci-

ete Intornotionnlo do Criminologie,lc Contre Intcrnntionnl de Criminolo·
gie ,Cor.ıpcıreo et ı 'Univorsite de Teher:m.Leur themo ,c orunun "Droguo ot Cr.
minalite " sere, aborde 2:t tro.vcrs Lı. plurnlite des npprochcs de la crir.ıi·
•

nologie modern o : nspcc ts bi ol ogique s' medic o-l egaux' t oxic ol ogique s' phrırnO.·
cologiqucs, crirıinrüistiquos ,psychcmalytiquos ,psychologiquos, sociologiqu.
penologiquos et do defonsc socialc;
11 s' cıgit, conforınemont o.ux principes directcurs definis

ıors

du 1:

Cours International (Paris 1952) d'un Contre de Hnutcs Etudos dostine a'
favorisor les contacts cntro los spe~icılistes sous ı' iripuısion de erini·
nolozııns ".cnfirmes.
Los langues du Cours scront l'Angıais et lo Francais.
11 s'adrosso 2:t tous ccux qui,prc:ticions do tous lcs nivoaux,savan
do toutes los disciplines, coop8rcnt :C ı' eL:ıborntion ot n l' c.pplicc::.tion
lois ot mesures,penalos ot socinlostdcstinecs
contrÔlor ~o fıeo.u.

n

İl ost pcırconsequent rorııise

0

n1

inhmtion d8S medocins ,psychi2tr
psychnnnlystos,psychologuos,phnrmncologues,socioloquos,peno.listos,mo.gis
nvocats, Policü::rs,penoıoguE::s ,pGnitcntinristes, wi.'llinistro.tcurs, tro.vo.illc·
socicux et de tous los specinıistos qui oouvrent dans lo domcıino de lo.
tcction de lo. Jouncsso.
1

Le progrnr:mo sora dense ct SO. progressüm quotidionno O. ete conçu'
pour 0.onduir;;; los pcırticipcı.nts vcrs une synthese criminologique fondeo
une informo.tion particuliur8mont richo.En effet cos trrıvnux sorant
intorno.tiono.ux nu titre dos conferen•iers commo n colui des nuditeurs.
Los pnrticipı:nts vicndront,on offet,du continont aı:rıericnin (nord '
Sud), d' Europo (Frc.nco-Itrılie-Grnndo-Brctngnc •••.. ) , d' Asi o, d' Afrique.
LGs gr~ndos Organis2tions internationnle lui pretoront leur concours.
vistes ri' insti tutions pennles ,peni tentirüro s ot sociales ont
pr6vucs on linison nvee le deroulcl!J.ent des trnvnux.
J)oc

ete

soci~t~

Intcrnntionalo de Griminologie,

Univcrsit~

de T~h6r~~=
24 erne cours Intcrnntiono.l
4 ome S;ynposiun du Gentre Intcrno.tionc.l
de

Griı;ıinologic

Gorıpr'.r~c.

M:ıi

Teheran, du 15 c.u 22

Intcrn,,tion::ü Socicty for
Griminology c:nd Tchro.n
University
24th Intcrnstiono.l Goursc of
Griminology
4th Symposiun of c.r.c.c.
Tchr::m,
15th-22th,l974

1974

Conditions d'inscription
Les inscriptions doivcnt Ôtrc o.drcssecs o.:Mr Rczcı-i\Jic.zlouı:ıc.n,profcsso
ur ot socroto.irc gEm6rcıl du 24 emc Cours International de Crininologic
et du 4 el>ıc Synposiuı:ı du C.I.C.C. ,Univcrsit6 de Teh6rc.n,F·ucult6 de Droit
ot dos &;ionces Politiqucs,Avo.Shc.ch-Ruzn. rr·ehero.n-Irnn.ot ı:ıontionnor:los
nor;ıs;prenoıns,specio.lites

.sonncs

o.ccor:ıpc.gn::cntcs

scientifiqucs ou profcssionnclles,s'ilyo. dos pcrot l'ndrusso du c:::cndido.t.Nous souhaitons que ces

dew:mdes d' ima•ription nous pc.rvionnont c:cu plus tnrd le 15 Avril 1974.
Il n'n pns ete prevu do droits d'inscription.
Noı.,~s

sormcs en

rı.esurc

d' c.ider los o.udit0uros pour tout cc qui concor-

n

nc leur residence ot leur sejour
Teheran.
Des rcceptions ot des circuits touristiqucs scront orgc::nis6s

n1

1

oc-

co.sion du cours C. l'intontion dos pc.rticipants ot do ceux qui los o.cconpo.gnont.
Los conditions d'inscription pour cos circuits touristiquos soront

O

precisecs d~ms lo program:ıo dofinitif qui sor:ı. ror:ıis c:ux auditours au
debut dos trcı.vn.ux.

Bullatin D 1 Inscription au 24 Üne Cours Intornntiono.l
rcu 6Ôı.1 S;yraposiurı de CrininologiE.; : Tehero.n .du

ı

i. Fou

15

c1U 22 IVIci 1974

PrenoB:

2)~iı.drcssc:

3 )-·l~c,tionali te:
'l) --Ti tr us, qucli tco;, specicli tes scicntifiques ou profcssionncllcs;

5)-lnngu~

•

usucllo(s):

6)-Dntc d':::ı.rriveo

u 'I'ehero.n:

7)-Koyen do trcnsport:
0 ) -Accorıpngn8:

( nonbre de pcrsonncs):

9)-Durec du sejour:
10) --l'riorc do trc_cor uno cr o ix dons h1 ense choisio:
-~---~--------------------·--·- ---~---------------------------

Prix(

12 ill

)

tl

13 ill

)

(

Scul:(
11

(

16

ill

)

doublc:

18

$

)

11

_;_l)-Il ser:: organise un voyngc touristiquc ~- IS.PAHAN ot

n SHil1il.:t

los

23 ct 21+ IVL.i.Depnrt le 23 nıc.tin,rctour lo 24 do.ns ln soirec. (l) Si

o

cc;lrt VOUS interCSS0 VOUS otcs prie do 1 1 indiqucr ..Ci-dOSB.OUS:
Voycr-;c touristiquo ; Ispc.hnn ot Shirc:z~ 2 )Pc.rti~iporc.(
ne pnrticipcrn po.s(

)
)

(l)-Hourc de rotour c'::lculec pour qu 1 il soit possiblc do rcpnrtir lo soir
; ıcmc pour votro pe>.ys.

(2) Le côut p~.r pcrsonno: onvirons 120 ill U .s.

:

T Ü R K1 YE
Telg:Barobirlik

BAR OL AR

Kızıl::ıy-Knrnnfil

B

Sok. No.5

İ

RL

İ

S1

ANKARA

Telf: 18 13 44-41

Tarih
Sayı

16.3.1974
1068/17

..........
Kanununun 12. D.addesi hükmü uynrınca
M~:ı.hkeme vo Y·:\rgı merciierinde dairenizi temsil edecek hukuk müşavir
lerinin ve yürdımcılnrının Bc:ıro'ya yazılma zorunlu~ bulunduğu yüksek
malumunuzdur.
1136

sGyılı Avukatlık

Hernekadar özel k::munL:\rındn, bo.zı görevlerin bağlı bulundukl::ırı dnireyi Nıahkeme ve Yargı merciierinde temsil edebilecelderi
özel ve istisnai olarak belirtilmişse de, yargı merciierinde temsil
ve snvunm'1 görevi ifG etmenin özelli~i ve bunların nvukG.tl1rn ait bulunduğu dikk:1te alınn.rak Dnireniz hukuk müşavirlerinin avukat olo.bileceklerden seçilmelerinin ve Baro'yn yazılmalarının snğlnnmasını
takdirlerinize nrzederiz.

Saygıl3rımln,
Bo.şk::ın

Av. Faruk EREM

.

TÜRKIYE

B AR OL AR

K2ranfil Sokak No.5

Telg:Barobirlik

B 1 R L

Gİ

ı.

Telf: 18 13 44 - 46

Ank~rs

:19.3.1974

Ankar::ı,

GenelgE: No: 18/1106
Bcıro B~_ı:;;k·mlığı

..

.

......
25

Mayıs

1974

Cur_v:ırtE:si

günü Trabzon B3rosunda

y::ı.pı

l'l.cak Yönetin~ Kurulwıuz bÖl[~G topl:-mtısı v"'silüsiyle üniversitc;lerin
ve yetkili rcs;Ji kuruluşla_rın tensilcilerinin de k.:ıtıl::ıcağı bir tartışrıalı

topl:ı.ntı

kaydeden "k;m

düzenlenniştir.

davası

nedsni ile

Bu
3darı

topl.mtıcL:ı

son .;rıllnrda nrtış
öldürneler" konusunda alımmsı

gereken sosy1ü, idari, hulmld (kanuni) tedbirlerin neler ol::ı.bileceği
konusu üzerinde durulncaktır.
Yönetin Kurulurmzca
bölgenizdc; bu ltonuds ÖzGllik o.rzeden
sını

sunulac::ı.k tebliğde

hususl::ırın

önlcnek üzere ne gibi tedbirh,rin

h:rinizin 15

Ll::ıyıs

1974 to.rihinc kadar

neler

yer alnak üzere,
olduğu,

kan dava-

düşünülebileceği hakkındBki
bildirilı:ıesini

rica ederiz.

Saygılarınızla,
Başknn

Avuko.t

F::ıruk ERE~
//

. '

/
FE/SO

görüş

T

lİ

RK1 YE

Kc~ranfil Bolnk No.

Tolg: Barobirlik

o

B "' R O L

ü

R

BiRLir:ii

5 Ank:Ta

Tolf:

ıs

13 44 - 46

Ankar:::ı

?:;.) • I974

Gent.:lgtc: No

IIG9 /I9

Bcıro Brı.şlmnlığı

H~zırlsnnn

K:cmun

Tr:sarısı sağLmnr0k

Af Kanunu
ilişikte;

Tnssrısı

ilc

Uyuşnazlık MalıkoDesi

sunulnuştur.

İncc.;lcncrok görüşünüz~n çok !'l.celo bildirilncsini önec_lle

rica ecl.crin.

Saygılr:rılllcı,

(

Başkcm

.av.

Ek: 2 Krmun

illJI/80

T~s':\rısı.

:ı?::ı.ruk

EREM

ADılliET KOLıİSYONU DEG:l:.:,;T..LF:.İŞİ
Cur,ıhuriyotin

50 nci

Yılı

Nedeeniyle

Bazı

Cezaların Affı

Suç ve

Haklanda

Kanun Teklifi

MADDE

-

ı.

7.2.1974 tarihine kadar

işlonmiş

suçlardan :

A) Kanunl::ırın suçu tespit eden asıl maddl;sinde, üst sınırı (12) yılı
geçı_ıeyen

para

hürriyeti

cezasıyın

yapılmasını

bağlayıcı

bir ceza ile yahut

ceza1cmdırdı3;ı

yalnız

veya birlikte olarak

veya müsadereyi ynhut bir

veynhut bu cezalardan birini

veyr~ birkeçını

r:ı.eslek

veya

sanatın

gerektiren fiiller

hakkında

t3kibat yapılmaz.
B) (12) yıl veya daha az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya yahut bu

rıiktarı

nşmayan

hük::ıediluiş

lerco

bat!;layıcı

cezasına ı:ıahkun

parG

hakl,:rında

şartiyle"

hürriycti
p2re.

cez:Jsı

bir cez:c; ile birlikte veya

olanlar veyalmt

tcıyin

rıüstakillen

nc:.lıker,ıe1erden başk2

edilenler, "9 ncu

n::ıdde

hüknü

merci-

saklı kalnal~

fer' i ve wütomnin cez::ü3riyle c0zn nahkUuiyetlerinin sonuçL1rını

da kapsamak üzere

affedi1mişlordir.

C) lviüstakillen (12)

yıld:m frızlcı hürriyeti b2ğlcıyıcı bir cez9.y'J veya

bununl'l birlikte par:?. cezasınG nnhkurJ edilenlerin hürriycti
larının (12) yılı ve pera cez2lnrının tananı affedil;::ıiştir.

IYı~;Lcyıcı

cezn-

D) Türk Cezc l~:munu ilc diğer knnunlnrdo. y· zılı suçlnrdccn dolnyı
ö1ür:ı cez·ısın:c
ağır

:Gc;hkun edihmlerin bu cez·ü:ırı (30) yıl :--ığır hnpse, oüebbet

ho.pse ncchkun Edil0nl'-'rin cezcı.lnrı d·ı (24) yıl nğır ho.pse çevril;::ıiştir.
l\IADDE 2. - 7.2.1974 tarihin'-' ko.dar

iş1cnniş

:

i1.) Türk C0zn Konununun 127, 128, 129, 131, 132, 133 ncü mndclt.ü6rindt:-,
135 nci oneldesinin ikinci bendinde, 136, 137, 138, 139 ncu nnddelerinde,
146 ncı nc;dcLsinin üçüncü fıkrasında, 148. c:ıo.ddcsinde, 149 ncu r:nddesinin
üçüncü fıkrnsında, 150, 152, 156, 157, 158, ı 71, 172 ve 384 ncü nncldcleriylc
Askeri Ce zn Lzcmununun 55, 56 ve 59 ncu ;-yıc.de1erinde y:~zılı suçlardc:.n dolayı
5 yıl ve:rn d'1h:::. o.z bir süre ilc; Lı:üıkun olnnlırın cez ~ı-:-,rı, fer' i ve mütennim
cezr.l:;.rı ile nalıkuniyetlGri ıin sonuçL:rını dn knps~,:-_ınk üzere affedilniştir.
Yukn.rıd:ı. y.C\zılı suçl·ırdnn daLıyı beş yıld:uı f~1zla

edilenlerin hürriyeti
tananı

affcdilniştir.

bağlayıcı

cez.::,ıarın beş

yılı

ve

p:ırcı

süre il6 nahkun
cez·üc:rının

- 2 B) Türk Cszn 1hnununun 202, 203, 205, 206, ?0'7, 208, 209, 210, ?1?,
birinci bendinde ve 406, 407, 414, 415, 416, 491, 492, 493, 185, 496, 497,
:ı(1cJ<lcriylc; Askt3r1 CLz~cc

498, 499, 500, 503 ve 510 ncu
nci

D2ddc:1eri!ıdc

öden:~,(; si
hük;ıü

c::östtcriltm

suçl:.rı

ve tr:uünc;t hiikii; ıl eTi_

131 ve 132

j_ç:Jcycnlnr hl_k1n:cJ.o Devlet

s:"<klı k..-clıvck ş:-:rt

rı:-lddeııin

bu

(A) bendi

uygul:1nır.

C) Türk Ccz::ı K~'nunurıun, ;yuk::ı.rıd:'.lri (B) bcnchn:L

ne

z·rnrının

rcri

ı ın

n:c:dlelcri-

atıf yc.pan Askeri Cezo E;nu~ıunun 135 vc 152 nci :ıxllJ.,le:rinde y·:7.ılı

hnkkınd::<

d::c bu mccdde hükün1eri

uygul--ınır.

p:.rasının lay11ctiııi

Türk

s::cvılı

koru·-,, hc::: 1cJ_ncl·-;ki 156?

1ünc giren onbin 1iroyc-, k'ldc::r ( onbi:ırı: lir·: dr:hil) lcıy:kt
çı 1 :c•.rıl:.:m kcır:crn".;'L

vey3 bu k3nuno göre
mikt·Jrı

yılıp

ve

nE:: olurs:: olsun döviz vey::. Türl( p::;r

bi1u:mn fii1ler veya
da

so'ırc.d~;n

ör.culeiı

fi i l l

çıkarıl::n

çılc;rılon k:'.rnrnnrıc

tebliğ1<~re
•sırııo:ı

~c-:rccrnn:1c

sykırı

ziynını

Ve"

l~cnunun

D.kçılı;_i;ı

şuuu-

suçl::ırı

fiil1cr, vey:J.

intaç

et·-ıeıüş

tt:lJli;J;lore görG suç

ve:: tcb

suç

s::ıyı

scı.

fiil"

istinol ve istihlSk uaksodıylo işlcn~iş k:çakçılık fii1l~ri ve ith~llc ilgil~
olu.:-ıy2n

tekel

Jc~;ç::kçılıkLcrı,

Kc:ınund2. belirtilen

KcıçolcçılıLtın

1cn ve

t:,~kibiık

d3ir 1918

sayılı

CIF kıyncti yirrü bin lirn.yı geç:wyen (yirı:ıi bin liro

dahil) ithrü FOB değeri yirıü bin lir:wı geçucyen (yirui bin lira d''hil)
ihraç knçokçılıgı ve dağeri yiroi bin lirayı gcÇ~LYLH (yirni bi~ lirn dahil)
6136 s;-:yılı Ll_nunun değişik 12 nci nc::idcsimlc b lirtill:m silah vey3 ~ıc;rrı.i
kaçakçılığı

suçlo.rı h:-ıkkınd·.

bu

lconu·,ıun

1 nci na.

'~si hük:~ü uyz:;ulrmır.
ılıiJ;ın

dair 1918 ve Türk

Pnrrısınırı KıyLhoticıi

Eoru:n h

;':kınchLi

1567

:ıun

ve t'lkibinc

s:wılı

K~uı_ıJnl·u

ilG bunl--ı.rın ek ve t.-:.dillcri hükü;ılc•rini ve 6136 s-:.yılı l{::.numn değişik 12 n'
tıo.dcLcsi hülcünü ihlcl eylcycn fiillerden :r::ıahkun ol ml2.rın hürriyet i
cezflL'.rını~

beş

yılı

affedilrüştir.

Şu

ketdnr ki; bu

fıkr':

b·1:5'L:ı.yıc:

hük'inlcrincluı

yuro

lnnc:mlara tayin edilen parı cez:üc·.rı nf k:ıps:.cu Jışında bu:alu1nıştır.
MiiDDE 4. A) Suçu işlediği tarihte 15 yaşını doldurrı:2ış olonlorlo, hnklrırındo
Türk Cez:ı K·)nununun 47 ve 48 nci ':ıudcklcri UftjUl,':n :nl ırl.

u;;c~;ulonx'Csı ı:;or,_:kv

ler in 7. 2. 1971+ t'JrihirH' lmdcır işlcclikLri sııçh:r iç, in t-~ckib:;t y.~pıl;cıo.z.

- 3 Bunl;;r·\ vu:·iluı C;_;Z l •.r, f,cr' i vrc; nüt~.n:ü:.ı cez·1L:ırla, cez3 n3hkllrıiyetl<='rinin büt:in

sonu:;;ı·-:rı:n

Scıçu işl'-'~~i.:_;i

B)
nc>ıiş

- .<C.k üz;::rc;

ol:Jnl-:ı.rın

t -.rihde 15

::ıfL)::',il;"üştir.

yaşını bitir:iş

7.2.1974 trcrihinc lc::c1"1r

olup 18

ycışını

işlL:·:l.iklcri k:Jmırıl\rın

bitir-

suçu tGspit

eden :Jsıl I1'1:~~':_e:;si:-~cl~ üst sınırı (on sc~üz) yı lı 6Gç:c;_;ycm hü:2riycti oa[SlPcyıcı
ycıhu t

bir C'-' z ·· ilc
dığı

Y'~ lnı

vrc;y:J nüsac:cr'"'yi

v,~y·-ı.

z

y~.hut

Jir

1

'J irlikte

;-ıt:Csld-c

olar':\k

p:1r:ı

ce z~.s ı i lG c cz:~.ı ·:m.dır

s':\n:ıtın y2pıln :1.csını voy::ıhut

vrc;ys.

bu

cez:Jl:Jrd:Jn birini vcy:ı birk:Jçını 30r'"ktircn fiillcr h:Jkkındn takibnt ynpıl~s.
Bu bentel c belirtilen l~i:ısclL.rde:n, ( 18) yıld::m f'J.zlo. hürriye;ti b:cıi_i;l:::ıyıcı

'Jir ccz:::y.:J vey~. 'Junı.ml:J birlikte p:::r::. ce:z"J.sın::c rE:hkun cdilcnlc;:rin hür-

riycti b:J~l~yıcı cozcl~rının (18) yılı
ve nüteT.'ÜJ

ccz~~l-~rı

nffçdiLıiştir

ve p:Jr:J ccz:Jl,rının tnsnnı ile fer'

• .d.nc.-,k, Türk

Ccz:ı.

ı.ıo.d

l\.:nununun 450 nci

clesinin l vo lO ncu b(ntlcri ;c;cre:2;incc r:o.hkun eclilGnlcr bu b·.cmt hükaünclon
y:'.r:ırl ".n::ı ı2.zl~tr.

5.-

IJLmDE

Jı.şo,f;ıd'~ y:::zılı

:wntlcrde göstrc;rilccn

suçLır

bu k;nun

,lır_;ıncb bır--:kıl :ııştır;

hö.l-cü ll2ri

A) Türk C~.;z:::c L ·nu:-ı~mun lL~9 ncu :-ı·1.~.cicsinin birinci fıkr.~sıııd ~ y:~.zılı

B) Türk C0z·; K;nunumm 2 nci Jçit'1'Jının, u:m~:mn sıhh3tinc, yoe;nLc..:k v._:
'r'.'nnın

nci
:mh:-;1 cf cttuı

iz:~ir

5 nci Sulh

CSilS S

Iz: ~ir

ı

s

•yılı,

1yılı, bu

s::ı;:rılı,

ki:.üer

i·~

yer S

c~·;.vc-,l

rıa.'.

Ccz::ı. l:i~:hk-.::·,c.;sinc

"<';ır c.,~z; li".hkc~:;sinc

fo.slınc1

rıçıl.cış

c y0r · .l::.n hÜ 1Z"vi. ..ılcr'"

1

'Julun·m l 997/907

:-ıçıL:aş 'mlun~n

1967/331 es.~":

ilSkLrl 1··~·:hk,, ıcs:i..nc. '1Çı2.:ıış bulun:1rı: 1972/20 ss os

-r:, lcc)nu teşkil cJ"n fiillccrlc, bu cl'J.vnl:;.rl 1 il3ili ol~rrı.k H::ı

ı~~.ıTunuıT·:m

ler h".};l

nci

3 ncü

·

107 nci

:ıçı.Lıış

·~;'~Ls i

vc;p1

t::ıki'Yıt

;,;0rv;incc,

:Jçıl:,c:.:k

lüzucJ. görülen-

cbvüaro. ilü;lün fiillcr,

C) 1710 s~cyılı Eski Esc;rle:r K~·.nJ.nu

l::ıu lc:vıun~::ıü y-:r·orı cıLcış

As::ı.rı "Uik::ı. Niz::n::ın:l.r::csindc;

V8

l·LDD:0 6.· - Bu J·::::nunun UYfsul ;n·. ~sındn
l\.nc:k,

icr-::sıno

içtüıc::

oL~.·;kln

hükünlcri

0e:;r.:::bor

Tür~-::

clikk·:ıtc;

Ccz.cc

~.J.lımr

K:::nun~mun

77 nci ::1·'''~::::.c.,,si sorçJ;incc, c:~nıı v,;y '. :) şk:. neviden şo.hsi hürriyL'ti l):,;:;;lcıyıcı
:mv~·kktlt ccz1l:~rın birle;ştiriL.•.

si sonucu, tatbik eclilGcek C;_;ZJJccn (12)

yıl

inJirilir.
Bu k::mu:-ı hükü .. l0rin.ld1 J"r :rl·mJıkl '.rı h·üch:, rıcıhkur:.üyctlcrinin
topl·:•;_ı
n::c-~sı

1'irk C,"z·· ;,

1

s.~~.ı,.-;iylc_,

.nıJJbllUn

il:inci

77 nci

fıkrncl::ı

a-·,c~.l.:'si:Lii.C

~Glli

t.dilcn

"J.ikt:J.rLo.r~, ulo.ş

ön:z;örülcn indirinl"rden y?.r:::trl 'ln~.:ı:ıyo.nl

.:rır

- 4-

b'lkiyc

Ş3hs'l Iı5.5.l'riy,Jti b::;glayıcı

ccz'll:ırının birleştirilT~1csi

;mvokk'lt

so-

nucu t:1tbik olun:::cck cc..:z:-:lrır; :;.yııı nevL1cn oğır lı3.pis cçz-.LJrı için (24)
yılı, h2TJi.s c.;z lrı

in (13) yılı ve b:cışkc, nevielen cez:l2r için (18)

:;c:ç"·:cz,

yılı

is
salıvcriluclcrinclc,

ccznlnrı

clışnrıd::;

yıl

24

o~ır

hapse çevrilcnlGrin

şartı:

r;cçireccklcri 1/3 süre, çevrilcn bu eczaları

üzdrin:lcn; ruv:ı';:k~'.t hi..irriysti b<:ığlnyıcı ccznl·"r:ı ncıhkun ;:;dil:~üş olup d:ı,
bu

k~nunccnn

y·:r

rL·ııc,nı··rın

ş::ırtla

salıvcrilL1lÜGrindc

yapılır. ~crtla solıverilncde;

üzerinden

K:ınunun

d•tki

il: 19 ncu

h:ülilik ilc, ikinci
girdigi t

ırj-ıt,_;n

r.ı:ıcl~Lsinin

fıkr.•.sınlcı

CS'1S

ccz·-;

gcçi-

ükt:·.rı

ı

sayılı Cez'lların inf3.zı hakkııj

647

birinci

fıkr::ısınd·:ı

şırtlo.r,

öngörülen

önce:lü süre için

clışe.rdc.

ise,

rccckl,c:ri 1/3 süre~, --ıf ilc yn~ıılc.cc.k indiri;:ıdcn öncGki

bulirtilen iyi

bu k:munun

yürürlüğe

:::rarıccT13Z,

.3) Bu k:c.nund:nkıs,ıen y:ır·:-rl·lnGnl=.rın fer' i ve rıüte~.:i:ıin ccznL:ırı,

ccz:o uohku;üye::tlcrinin sonuçl cırını d·l
g0rcc!;inc'-'
nunlcrıııcl---.

h[ikür:leri

c:,z·ür;rı
ycczılı,
tstbi 1 ~

I!L.~.JDE

nun 2 ve;

ncü

(;Cncl

t<L:c;r~cn

ort-ıd:m

r·,usyycn bir :•.;slek ve

luH::·mlar

sın:ıtın

h:ü::kınd:;

özel ko.-

icr.-csının :·ıGnnine

d::ür

•• dil·~'H.oz.

8. - 26 H .. c0p 1342 ve 3

Ll.rırt

r:.s~LlcL;ri lc·.l~lırıl :ıştır.

s<J.yılı 1->nucı

5958

rıfl2

s ·;nk üzere affecülniştir. Bu

c

k~dınlara

1340 t:::rih ve 431

Bu

duru:--ıdon

s1yılı

K.·.nu-

istif::td8 ctr_k'c isteye''

tanınan hakl::ır uy~ulo.nır.

MADDE 9. - A) 1973 yılı sonuna kadar olan clöne:ıh:re (Bcy:::n::ı d--cymı.aı
vergilcrıdirıulurdc
ilişkin vcrr.ı:;i

dc.;n

t·ı.hsil

pri~.ü

krıdnr vuril~esi

jl.l2.1973 t·rihinc

ve Sosyü

Si·;ort;~: pri:ıi

c:.

Zcü:::rı VG

z.ır:ıL;ırı

ve faizlr

ol'·J1l·;rc; c;it vcr,c;i vcy'J. r:'.sio vcyrı hnrç vcyo. si_;orta
bu k::::1un
tı~"ihten önco VLycıhut bu t·lrihtu
.'-"'T

·J

t:"hsil cclilc~ıL:r d::lıil) ö<len._:'Q vur,~iy'.c ve:;y?. resııu
borcur:.:ı.

l:.:.rının VCJ

f_;ocil;::~lG

cclıL,c...1iş

::;slı:·ıın,

itib··.ren sekiz
priu

~crck8n beyannc;~eleı

tek'lbul eden
f:-üzL.r iniı~ t

Cc.. z·.mın

ve

bunl·~r::ı

VCT'::

horc.rı vcyo. sigort.ı

uy·>;ul -:n:ıe.sı ge::r2k.cn

,;ı;ccik::ce

ı:

kesilccek bir vergi
n

pri!ıi

.c:slın.-:ı. boi:i;lı

oLmy-:cn

tü::ı

vcr;;i ve

zc

- 5 sigorto

pri:_ıi

v.;;

c,;z-:1:-;,rının

P''Y1

girdiği

Bu k -.nunun ;yi_1rürlü2;t.::
~l~c3kl~rı

olan fer'i

ilu vergi

yiyccd~

lire.y:~ lc:ri·ır olr.nl·.rı
h~zine

tarih0

kad::ır

cez~lqrının

-~.,.si

re;lcrinc gön:L. rilc:n vccy--1 göndcril
ve yeneldik ve

t.:rx::nı:

t:dilueı:üş

henüz ttJ.hsil

ve tnhsili için Vergi Dai-

gerGken nnhk-Jr:w

bcd:;lL;ri gibi nütefllirrik

hc:ırç

ve giderleri

aLıcakl::ırın

ikiyüzelli

( ikiyizt-lli lir:1 dahil) 6933 sayılı kanuna göre alın:m

hisselvri, her türlü

bedelleri ilc 31.7.1973 tarihine kadar

aş~r

naliye;yc duvrcdil~Gsi gereken t~vizat bedellerinin bin lirası ve kadastro
harçl::ırı

affedil~iştir.

B) Af döncr2L.;rin'"' ilişkin olJ.rıık bu knnunun yiirürlüğe girdii;i to.rihtc
sonr~.

kcsiL;cek vorr:;i ve sigortr. priui cez-;.l . lrı ve gucilmi:.'

h:~l:kınd

rc,si;:,ı

', d , Vtcr::si vey=.

gilerine tcbli2;

edildi~i

yu1c::rcLki bend hüknü

z·ır:clırı

vcyc. h:1rç veya sit=;ort·:: prc;·ü borcu

t~rihtcın

ve fo.izlvJ

'Jslının

il-

itibaren st.::kiz ay içinde ödennesi h3linde

uyrçul-:nır.

C) Bu l<.: ·nunun yi.i.rürlü[i;G ;jirdiği tnrihte ihtil'i'ı.flı bulun:m vey•.1 ihtil3flı
l~c_;s·irı

h::lc tsctirilcn vergi, r.~şin, harç ve sigortsı priııi asıll::ırını ihtilnf:ı..ı
}:ıük~-_ı.l~ bo.ğlr.ı1dıgı tsrib.ten i tib2rcn s0kiz ny içinde ödeyen r1ükellef ve

sorur.üuı~~r

'L:;.l~kınd'.

nun yü:rüı·lüi:i;c:
fını

yuk~rd·•.ki

si!:ıde;n

kcsin hliknc

bcndlcr hükünlcri

uygulanır.

Ancak, bu lmnu-

sonr:: vergi, rcsia, h::ı.rç ve sigort~J prL·:i ihtil3.-

sürdlirGn vcy:; ih::L:s c:den

tnr::ı.fınd~n

% 20

ds

r:ıükcllof

b::ı.glnn:;c~k

ve:; sorunlulo.rdan yetkili :c.erciler

vergi,

resi~,

harç ve

sigortrı

pri~i borçlaı

fazıasiyle tahsil edilir.

D) Bu k?:-mn hükü:;lori, borçlulc:;r ve uükell8flerin 6133

so.yılı K":;nundc

tecil" :ıüt:ssesesinc b::ışvur::ıalarıno. ve bu suretle afdan fayclnlcı.rL·o.,l::ı.rıno.
en•;;;Gl olr~·c:z.
11

E) Aflc:: iLı;ili vore;ilundir;ıc döneıüerinc ilişkin ol:J.rnk Vergi Usul
K3nuuunun 371 nci LL'k~dc:sinc :;öre: bu K"l.mmun yürürlüğü tarihinden itib;ırsn
bir

yıl

içind.,;

piş:.-ı::cnlık

t·-:lcbimL

bulmım-ıL1r2. beyanı -;rı

ÜzGrinc tarh ve

tahakkuk c~tirilan VGrci, rcsin ve harçlo.r h::ı.ber vcrTJc tsrinindan itibaren
S·.;kiz ay içinele
ta1~dirde, vergi c ez •sı kc;silcıez ve piş:·wnlık Z8."1fH
uygul":",n.J'.Z.
F) Bnt;-Kur si;;ort lıl:1rınchn, bo.şvurmrı VG bnsa::ıak seçn.: işle:~,ıerini

1479

S'yılı K nmıcı~. n;östcrilccn ·s'lircL,r seçtikten sonra yapo.nLırın bu k:::nunun

yi.irür l üi:;0 3irC.i8;L .t.ıarilı·i ·~'ta-Iü·P ed-d n :'ıy ·b c:ı·Ş>n'f(),~n i t.iıJ~r~n ·üç· o.y- iç inde- '0 Lnk: . .

i\i~ du~r

kayclivl" 'J 0 ŞVlF'

; .,

:ıı ~ l '~

'

vr:: bc,scJqk

.lke

S\oÇUt;

işle~:ılt.ri ve, h':\t2li soçtikle;ri. qnso.p3kl·-:~s

t 'üop leri, bu tc leplcr"s igort'

YQrdnınn

ho k

kozondır'm

- 6 ol::ıydon
öduıck

:s'-'Ç~,rli

cc•z:ı

nüoyyidc ve
ç 3 1ış~T:.; '::ı"

K

kes0nek ve priul0r

hakkındn

ve bu gibiher

her ho.ngi bir

gc:çici 2 ~ netcLl.csinc göre

I~--:mnıun yürürlüğe

J.Y içindG

B2ğ-Kur'

girdiği

t

Ve;rilr:ıc:si

~rihi

~:;ereken

t3kip eden ay b

::.'>ın-

:::. intik'--:1 c:ttirih2csi h2linde bu bcl6cler

s·1yJ.lır.

gt:ç:.:crli

Bcı.l;-Kur sigortnlıların,
'ıc.d~u·ki

sonun?-

tscrcl~cn

ve. vars"'c öc1ea:.cosi
cyılır

~n":lnun

L:.r:Lni bu

iti~rrv:ı

s

uy.sul oıY~:J.z.

so-yılı

1L1-79
d::m

~Jul;lr:~k

önce. vukuv
k .rcliyL:.:

mcklc be;r3bcr

'JorçL~rEı?.

prie

ödcn::iş

ve t2hsil c.dihet:z;

k::uıunl·1

bu

verilen

;;ecEcıo

:::it f2rk,

z·::ıı',;n

z·::r~,::ıı

olr:.n fJrk, gocilGJ<::ô

'::ıaşvurc--:

si~ort3lılnrın pri::ı borçl~rına n::ıhsup

ve

s:ir\.osinin

f::ıizlC;ri

t.::lüp

ve f<üzleri (seri vern8edilir.

LLcDDE lO.- 7.2.197'1 t~,rihinc k·1dar y3pıln.n ;·ı3li işlenlGr ned.:;niylc
Sccyışt·::.y,

zLıuct

öde

·~

sccı.ııcu ~Jorç

hükü .leri

hiz:·E tin

yc;t1~ililcrcc

:_nhk-C-rE ve
'jÖr0.L-öiş

oıı-,,u:cısı

vey:::.

iclın

ve suç konusu

soru:ılul:-::rı

:ylın::ı

y·:zılr:cn tutarl::ır,

t"slin c:.Iil
tc;şkil

vcriluı.

sözlcş;.wden doğr:ıoruş

:iş bulumnsı,

ctrKr:csi

trmzi·:.: voya

Ş':',rtı

ils

f'""zl~

ohı::::sı,

vcy.--.. yersiz

kuru:ıı·,ırıncrı.

silinir.

ı'-yrıc::ı:

j_) 1050 s·~.yılı Euh::ıscbı::;-i Ucur:m;'ıiye E>.nunmıuu 133. nnddcsine gön::,
bu kmunun
:;irclizi t :rihe k:cdnr silin.ec;sinc; k-~r::.r verilniş olan
borç.lar,

B) ~~:c.ldırıl::m cytcu ve er'1ııil sandıkL-ırının rınl s,;.ndıklarıno devrolnu ş alac-;.k

cTtı~:Lrı,

C) Tut~rı bin lir .Jan az olan bütün borçlar ilc nedeni tespit cdileıxcl

t •.kibi -:;·

pıl ):;ıyc:n

borç

kn.rıtl·c:.rı,

D) 7. 2. 1971+ t·~rihinu k:'d '1r z~üı·:m sşır:ıına uğraycm zi:.r-:.ctlcr ncd0ı-ıiyle,
Sct::nşto.yca verilc:n t~ızıin hükü ·leri sonucu s'1y:l;~mL<r ::ıdın.--:; k•-:ıydedilon borç-

L;r,

E) S ·il

'"'si ön-,_;örülc,n borçl

.rın

f'1izL;riyle bugüne kcdo.r

ödemüş

di~lT OO:CÇl ·trJil hGnÜz t·.:·ısil ccclil:ıc,LJÜ; f:üzleri Bilinir.
:ı·~.

Bu
tnyc•ı

t•1z:... in

Vl

- an.!. ,;iren ve henüz
Y• zi

'ct hükuü

yG.rgıli-:n~.-:.-::..ıış

ış1cılcr

için

Soyış-

vcriLı_cz.

li') B'k m_lı:;:l•ır ve di2,c.:r k·c.;m kurulu~~l:·rınc17n burs al:1rnl-c to.hsilini
y·ıp snL,rd cm

tnlısilLrinin bj_tL:i-:.ıdu 'cCcburi hiz;lG tıcrini y,;rinc gctircueycnlcrin ::üınş
oldukl.~.rı

henüz

burs toplr'.:~ tutc.ırını ödL-·t .. lGri k'l.ydiylc, yüküılü oldukl::.rı ve
~ulunc.n f:üz ve

p:'.r"', ccz;l:-·.rı nfft:diL:iştir.

•
- 7 M~DDE

ll. - 7.2.1974 t~rihinc kadar keşidc cdilniş olan ve Türkiye; Cu:ıhuriye:oti I,iLrkez B:mkası vasıt'lsiyle bcuık:.,L'.r:ı duyurulnuş bulun_ın
adc;·ıi t"'cliye; protestol'lrı, protestonun hukuki sonuçlnTı
hul:uk hükü·Jlçrj_ s:;l:lı k"L':::tk şcırtiylc 1-uüdırılnı::,;tır.

::ıç ısınden

özel

ilADDE 12.-Bu i~orıun hükürcleri, bir Cl"!Za c:::-ıhkur:üyGti ol;ıass ve foile
dış

Git bulunc1:cs'1 d-,_hi kanuncm v0ya
göre

kullrmıl:'. ·.sı,

y::ıpıL:;,sı,

ticaret rejü,.i

tcışım:;:'.sı,

hcıkkınd•ıki

bulunduruhı·:ısı,

s

knrarlnra

'ltılu·:sı

ve yurda

sokulı:ı0sı suç tc;şk:;.ı eder vcy::. inhis~1r2 t'1bi olcın oşymnn ;_ıüso.dercsinc
engel clt::2;ildir.

linc.'1k,

;yukc:rıki

fıkr·]

dışında

hükr!Ü

eşy::ı.,

kalem

i thalele

rük ve: c'i.i;_)';er vcrği v0 r,;siııler ilc ereliye ücreti vesair
h'1lindL s'1hi?lJrinL VGrilir.
B cı k ·.nun kco.ps:;.r1HEJ. r-;ircn 68_?1
suçl·-ı.rı:c'd'

1--ı.rı

kull"rnl:aş

ve pr-.r

lmmı dcı.v:;sı
i'ŞL.ord

yı

çcvriL~iş

'Çılı':·nş

'l-:ı.{ı'.c.,:ıGlGrcc

cnnlı

işlc;rde

Cu;1huriyst'

lce:osinle;ş:·üş

cansız

her türlü

S-;vcıların8o.,

ise

hük::.ıü

ki 7.2.1974 t:o.rihinden önce;

davr~:.;.n

t::ışıt

:JI'c·.ç-

bcdollori, h'-'nilz

k::ınu do.v.-:ı.sı

-;çıl,-n·ş

veren u::hkcc::lGCC so.hiplcrin•
kesinle:ş;:üş

h·-ı.riç)

he:r türlii. ·.-:lotorlu trışıt ~.1r:1çl.-,rı ve ')unlo.r sotıL:ıış isG b~dtellcri,
ccz:J. bu k::mun

k::ı.psrı

krı.nı,

bir hüknc konu

..odu~ ( ·l~t, c-ınlı tr;şıt
h''c:l:-:uıchki

c:ırcba,

öde;:1::.1es:

teşkil

rıükü--clc

'.r:::ıçL-.rı,

:;.ykırı

Orurm Ko.nununa
ve

bunl:o.rın eı::ı.net hes::ıbınd1ki

isG

h\._ilcj::;

iade olunur.

sayılı

olr:m nL;tL.:rll;

1

olı:Bn güı:ı

::ıosrnfl".rın

traktör ve rö;_ıorku

una girse dnhi sahiplerine iad.c

"dil·ıcz.

5383 v:.:; 1615 s
'•

ncn ve
d::.ki

t~kibinc

K-munL~r,

.yılı

Gii:1rük

K·;r:mnL'rı,

d".ir knnun, 3437 ve 1177
3078

ssyılı

1918

s::ı.yılı

Tuz K:munu, 3788

s,_1yılı

kıç:J.lcçılığın

Tütün vc Tütün Tckeli

seyılı

Ç:1y

K::ınunu,

1497

hakkı

s.:J,yılı

Çay Kuru-~u r>:nunu, 4250 s :yılı İspirto ve İspirtolu İçkiler Krm~nu ve 1118
s~:yılı

O:vun

['jCrC
s

i{Ô.sı tLırı

(; c;iiS'KLcrclcri

inhisc:rı hcıkkırıd'J
kcsinlcş:_ciş

lerine i:ı.d~ cdilncz.
Tr:;filc sic il k:::yı tl

dnn Zclbt VG
ö:len.ıck

,::üs::ıdr_;re;si

ş::ırtiylc prir:ı,

ol:.;n

X:,-mun ile bunl·ö_r:::. ek ve tadilleri
GŞya,

nodde, Gl8t

-.rın\ cL\ymıl·'ırak satın

kcsinlc.:ş:·-:cüş

vergi ve.;

ol-:mL::rın

V8

tcı.şın'l V:J.sıt:'\1

alınem t:ı.şı t

cırdiyc

Vü

s::ıir

rcsi-::ı c.lınngksızın s::ıhipL.:rine

-ır·.:.çların

:-Jnsrafl'J.rı

verilir.

M~iDDs~
cezn.sını
ınş

13. - A) 7. 2. 1974 t -.rihinc kJ.d.-:cr işlcnniş bulunan ve d is ip lin
G;t:r,_j_z:-cJ.r8n fiillcrd"'n doleıyı lnnunl:J.r, B 3k2nl3r Kurulunc çılc:ı.rtıl

tüzjklLr ve

B';k::ınlıkl"rcc

V8 K::um tüzel

kişilil:l8rinccı

çık::.rıL'ıŞ

ı

- 8 yönc:t;~ıclü;:lc:,r UY':rınc

vcril'ıÜi

sonuçl:\rını k::ı.:;:ıs ~,;_ıcJc- üz,::rc~

sicil dos

'lr·.rinda ::;'-"vcut

dos~nl•rınc1·'n

çık·rılır

~.lcE1lık

ilt;ili B

3ltı

itibnrcn

v:.:._y·.

".ffcdilrıiştir.

c'::ı_s

vee 1)u

Bu h ükü; ıdc;n

lin c,:_z .l ırı ilc
bu k mun

Jüzc:ılGikCc;k

~~ürürlüğe

ko.dsr ki, 7.2.1974

t~rihinc

k~l3r vcril~iş

ve

~ıe~·.uriyettcn

cc::z:~l Tı

ile;

ccz~l 0 rının

disiplin

5 nci

·y:<~clcsi

cJ.LsiplLı

· veriL.. c-ck

·::~eLele'
ccz:.l··.rı

:;ereğince

göstvril,_ıı
hık 1 'ın:.l::t

fsircliği

U33Ş

kat'ı,

Git

sicil

hususL::r
tsrihtun

y~r değiştirus

1968 t_•.rihindcm önce

işlc~lcrc,

sonuçu olsn

l3u k-;.nunun 2 nci
fiilleri ilc,

ı. C).

ilişkin

bütün

yönet:klilclerle belli edilir.

Şu

ihr:1ç

yır::trlccncmlaro.

il~ili 1<:::-cyıtl:ır,

işltc--.L::rin uye:;uLnıı·::sıın

karuluşL;,rc:::,,

içcrisj,:ı:L

ay

cc;zal'-crı

vcy". vt.crilccek ol:::n disi:;Jlin

bu

affın

.:;.ft::m

şuırulü

fıkr-:;

yoktur.

kıs,_;,"n y:ırcırlc.m:::nlJrın

i'iillcrin sonucu

l nci

veril:~ıiş

hükuü

ol·n·ık verilıiş

vcyn

uygul:.ııı.:_nz.

B)Bu K-:nun hülQı _lcc;ri ;.sub:::cy, eskcri ·.ıcnur ve; rıssuboyl.:::,r h:-:l<:lnndc.:
k3rıun,

tüzülr

y .pıl~nş

Vç

liklcrc gör"' v"'riLüş ve verilccuk id::ıri krcr:::.rler

VG

y-.,pıl.'.C ·:1~ id'1r1

işl.:._•L.:rl.;, bunlJ.r h3klnndc c:ırıhkc:::Klcrcc hükıe

dilcn c ez ::cl cr ın hukuki sonuçl:'.rEılcı.n ol3n rüt~::ıenin knybcdiL·ıLsi
Silcü-ılı L.ıvvctl"rin0 subay,

VL:y

'~skcri

~e::ur,

VG

Türk

sssubny ol'lrr:ı 1 •: kc::Jul olunu:::.:·ınk

ve ,..\skcri nispctin kc;sil'_Ksi ve: 1076 S'qılı K::ımmun 1316 s:o.yılı Kr'.nunlcı
değişik

8 nci

;;·:ı.Jclusinin

uy,;uLm:-ılsı

y::ıpıLnş

s:'yılı Avulctlık K::ın~muımn

T•i:ADDE 14. - 1136
lirtiLüş

olup, :·ksldc onuru il,/ b

dışınd-::ki

bir

n~d~nc

sonucu

"c;sı

işlc.ilcri

k::ıps.'.:li".z.

ll nci n-::J.d._:-sincL, be-

n'Jr-:lcün oL,.cyrm

~ir

işl~ u~raşrw.

d::ıyrınıl~rsk

i\.) Y"·P n ş oldul~l:ırı st

ın 0 LÇc.rli olıı:sındrın clol::.yı

7

Şubo.t

1974

tnrihincLn örwc:: cı.ynı K:o.nun~m 72 nci -_,_c;dclc:sinin (b) bendi uy-Tıncs :-ıdl0rı
b"TO
hnldc

lcvh·csır-ı:lrın
n;ynı

nj:_,,,ılc

yazı.lnalarına-

b

~::ı-~rcj

ili. 1 kiı1

on:.ıylun•_;ı;mnl,.._r

trıkdirdc

siLin:·iş

bulun .. 'Ü".rl~: stoj biti:: bcl?,ESi

L/v~JJ',SEEı

.J·:ro

vey.·. bc.ro

y~~zıL•.:::

i~

1--'vlı:•;nn-:ı

cngc::llori yoks ... b :ro
clışıııd:c\

7

kurulu

sl:nş

olclukl:rı

ist"' •l<c:ri rcddcG.ilcnlcr,

lcvh:::.y::ı.

k'lrrırlrırı Adrılct B3krınlığınc::ı

y::ızıL-:.·:~'lŞ

ll;vh:;.sıno

ol;ı_rıl.-:ır

b3şvurcluklnrı

y:ızılırlc_r.

IJ,cslek onuru ilc

st 1974 t0rilünd,:on önce m.;vcut,

stojı

geçer-

B) 7 Şuo-::t 1974 t".rir-"inclLl1 öncL c:ıcll :rı stGj list,~sindc:n silinıüş
c·ı

olGrıl"ı.r, bc:-;:kc;l c~;,;cllLri bulunı \'}dı'';ı t ;kdird,

hr:linclcc:

Ji,··
.....__

üç c.y içinde br:ışvurn.J.l::,.rı

st=<j ListLsinc; __v".;zılırLır ve silirmc

lc:ırırından

önce

- 9 -

7
1974

t~rihin~~n
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lığı
r:ıiş

cüraş

çeşitli

olanlardan,
ödenniş

·')uluncmlara

:;cref

869

sayılı

ve 1005 sccyılıKanun gereğince şeref ay-

nedenlerle sonradan nadalya
.':\ylıkları

:cı,lınanlnr

girnesinden önce geri

lO -

beratı

::ılınuaz.Ancak, bu

geri

iptal edil·

kanunun yürülüi

yeniden ödencez.
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t3kdirdG bu k-:nun
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hy~~ ..
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ı2Zl.;r.
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yerüı:l

·w,

suç::ı
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22. - Bu

ilişilı::

t ·rilıiı'ıcL yür:irli.iğv c;ircr.

Bu k·.nun ~ı,;kli :lLrini B:cJ\::cı.nL:1r Kurulu yürütür.

uYU.ÇMAZLIK NIAHIC.<;IVıESI.N!N KURJLUŞ VE İŞL::c;YiŞİ HAKKINDA
KANUl~

TASARISI

GE R E K ÇE
"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası" adli, idari ve askeri olmak üzere
üç yarGı sistemi kabul etmiş bulunmaktadır. Her sistem içinde çıkan görev
ve hüküm uyuşnıazlıkları, başlarındaki kurulda kesin olarak çözümlenmektedi:
Adli, idari ve askeri yar~ı mercileri arasında meydana gelen görev ve hüküı
uyuşmazlıkları ise, bu üç sistemi ve başlarındaki kurulları birbirine karş:
ba;ımsız bulundurabilmek için, her yargı sisteminin en ~Jksek kurulundan
seçilecek üyelerden teşkil edilmiş bir heyette çözümlernek gerekmektedir. Bt
sebepledir ki, "Türkiye Cumhuriyet Anayasası"nın 142 inci maddesiyle böyle
bir müessesenin kurulması öngörülmüş bulunmaktadır. Bu maddeye göre Uyuş
mazlık Mahkemesi ceza alanını dahi içine almak üzere adli, idari ve askeri
yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlılclarını çözümlemekle
görevli bulunduğundan görev alanı 4788 sayılı kanunla kurulmuş bulunan bu
günkü "Uyuşmazlık lV!ahkemesi"nin görev alanına göre çok geniştir.
ı.

'l)._

Anılan

4788

sayılı Uyuşmazlık I,ıahkemesi kurulması hakkındaki

kanunun 1 nci maddesinde de adli, idari ve askeri yargı mercileri arasın
daki görev ve hüküm uyuşmazlıklarının hukuk davaları alanında çözülmesi
Uyuşmazlılc lılahkemesine verilmiştir. Bu kanunun yürürlüğe konulduğu 1945
yılında asker kişilere ilişkin idari davaları Askeri Yargıtay'ca çözümlenmekte idi. Bundan dolayı idari davalar alanında askeri yargı ile idari yargı arasında uyuşmazlık çıkması söz konusu idi. Ancak daha sonra kabul edilen bir kanun ile Askeri Yargıtay'ın idari davalara ilişkin görevi sona
erdirilmiş bulunduğundan yJrürlükte olan kanuna göre idari dava alanında
idari yargı ile askeri yargı arasında uyuşmazlık çıkması olanağı kalmamış
tır. Y:ünız Anayasanın Danıştay' a ilişkin 140 ncı maddesine 20.9.1971
günlü ve 1488 s·,,yılı Anayasa değişikligi ile eklenen altıncı fıkraya göre
asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yargı denetimi yeni kurulncak olan "Askeri Yüksek İdari Mahkemesi"ne verilmiştir. Bu fıkra, Danış
tay' ı düzenleyen maddeye eklenmiş ise de bu mahkemenin adı ve kendisine
verilen görevin niteliği dolayısıyla Askeri bir mahkeme olduğunda kuşku
yoktur; o halde Anayasanın 142 nci maddesinde anılan "Asker1 Yargı
Mercileri" deyiminin kapsamına bu mq.hkemede girecek başka deyimle bu
mahkeme ile Danıştay arasında görev ve hüküm uyuşmazlığı söz konusu
olabilecektir. Bu durum karşısında tasarıda bu yön gözönünde tutulınnştur.
''
'
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4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kurulması llakkındaki Kanun ile
Asker1 ve i.Jmumi Mahkemeler q,rasında çılcan hukuk1 uyuşmnzlıklc:trın Uyuşmazlık
Mahkemesinde çözümlenınesi önı::jörülmüş diğer t3raftnn Asker1 Mahkemelerle
Umumi Mn.hkenıeler arasınd:ı cezai yönden olumlu ve olumsuz görev uyuşmazlık
ı3rını çö~limleyen merci 1631 sayılı Yasada, Yar~ıtay Ceza Genel Kurulu olduğu belirtilmiş; '1yrıcc:ı 1684 sG.yılı Yasada Umumi Tvi::ıhkemeler, k .crar hakimleri
ve müstantiklerle idare heyetleri ve hususi kaza selahiyetini haiz nınkarnlar arcısınd:1ki U7UŞID"~zlığın çözüm yerinin de Temyiz CezG Heyeti Umumiyesi
olduğu gösterilmiştir. Ancak, Türki:;re Cumhuriyeti Anayascısı 142 nci maddesiyle adl1, idar1 ve asker1 yargı mercileri arasındaki tüm görev ve hüküm
uyuşmazlıkL:.rının, Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından çözümleneceğini derpiş
etmiş, :•.hiren yürürlüge giren 353 sayılı Askeri Yar[:iılama Usulü Kunununun
259 ncu m~cddesi ile 1631 sayılı Yr:ıs3 yürürlülüen kaldırıldığı gibi Asker1
Mabkem~lerin de 1684 sayılı icısada anılan( ••••• vesoir kaza sel~hiyetini
haiz mak:u;ılDr) dan sayılmc~sının mümkün olnmıyaca,";ı Asker1 Y.·~rgı tey tarafın
dan içtiho.d edildi('>;i gibi bu cihet Ana~rasa M::.hkemesinin 2. 6.1964- gün ve
1963/88 esas, 964/44 sHyılı ksrc:rı ile de açıkça belli edilmiş bulunmcı.l<::ta
dır. Arz ve izah olunan bu durum karşısında adl1, idari ve askeri kaza
c:ırasında çıkan görev ve hülrum uyuşmazlıkl:ırının çözüm yeri oL1rnk bir mercii'
kesin surette sapt:mması gerekli r;örülmüş ve bunun için Anayasamızın ımılan
maddesindeki öneri istikametinde belirtilen bütün kaza mercileri ar2sındaki
görev ve hükünı uyuşmcızlıkL'crının t ıs -ırı ile istihdaf edilen Uyuşmazlık Mahkemesinde çözümlenmesi hükme bağlanmıştır.
~

2. Yürürlükteki 4788

sayılı

"Uyuşmazlık

Mahkemesi

Kurulması hakkın

da Kanun" da mal:ıkemesinin kuruluşunun Askeri Yargıtayı ilgilendiren bir
davanın

söz konusu olup

benimsenıiiiş

olınnmo.sınn

isc de böyle bir

değişik

göre

değişil~ kuruluş

bir

bir

kuruluş

bcıkıma

niteli3ine göre

m:3zlığın

ilc<;ili

ycırgı kollarınd::ın başk::ı. konulcırınd1ki

min dshi

bulunmcısı,

kc.crarların dah::ı

değişmemesi

yo.nsız

ilkesi

sakıncalıdır.

kuruluşun uyuşmazlığın

oldut'~u

olmnsı

ve mahkeme içinde

Zira
uyuş

bir, iki h'1ki-

biçimde verilmesini

sağlay~~bile

~e~i c;ibi m~hkem~ kurulunun gü~demdek~ l~onul:ıra :ı;öre bir to·:)lc.nt~ ~ününd~ bi:

1

ıkı

lı::ez

dcgışr::ıcsı

ılacalctır.

sonucunun

Mahkor:ıenin

dogması

gıbı

her zarrnn için üç

uygul.ama
yargı

sorluklo.rı

de.hı

onlenıınş

kolund·1n gelen üyelerle kurul-

ması

ilkesi benimsanmelidir. Dunn GÖre Yargıtay'dan, bir asıl, bir yedek üye
Hukuk Genel t~uruluw1 ki'.tıl:m Yz,rgıtsy b:::_şk:m ve Üycleri; bir asıl, bir yedek
üye de Ceza G<:c:nel Kurulun•:ı b:ıtıl:m Y·ırgıtay .ôqşlmn ve Üyeleri cırasındcm

- 3 Yargıtc:;y Büyük Genel Kurtılunca;

iki üye D:mıştny' Clan, bir üye Askeri

Yar:;ıt:-:y' d:ın ve bir üye de AskerJ. Yüksek İdari l\lhhkcmesinden seçilmek

üzere

~'..ur'.Llun kuruln:;sı

gerekecektir.

Uyuşmazlık

Ivkthlcemesinde incelenip

kcı.rr,rt b--ılSl:-;n:cak L,lt:rin hukuk sorunLırı olm1sı k'lrşısınd -ı Askeri Yl.Uwek
İdc.re

l';

··h1~cncsinden

seçilecek üyenin herhangi bir subay üye

keri ha}:im ni teliginde

bulunmsı sı

r~ı,üıkt:musi kurulmnsı h~ıkkHıdn

olın1yıp

zorunludur. Nitekim yürürlükteki

k:munun ikinci mr::ddesinin üçüncü

o.s-

Uyuşınozıı:

fıkrc:;sında

Askeri l.ır'jı tay' d :cm seçilecek üyelerin adli üyeler olm·1sı kurala baglanmıştır.

Askeri Y::.rr~ıtny'dan o z::ı.m:ınki kuruluşuna göre Askeri Inrgıtay'da

hen adli üyeler başka deyimle hakim niteli~inde bulunan üyeler, hem de
subay üyeler, hakin niteliğinde bulunm<ly-ın üyeler, vardır; bur<;ünkü Askeri
Yqrgı t1;.y'

dct ise y"',lnızcn hclkim niteliğinde bulunan üyeler mevcuttur. (Ana-

yasa, de~işik m~~de 141). Bu bakımdan Askeri Yargıtay'dan gelecek üye için
böyle bir

kur~"l8

ihtiysç yok ise de, bugün yürürlükte bulunan

yo.s::mın

gözö-

nünde tuttuğu ilkenin, Askeri Yülmek ldo.re Mahkemesinden gelÔcek üye için
önsörülmesi, hukuki bir zorunluktur.
4788 sayılı Uyuşmazlılc Mahkemesi kurulması hakkındaki K:mund':l

3.
uyu~muzlıl:;:

çılmrr;ıa,

id~1renin

dileiSi üzerine

Başkanunsözcüsünün Uyuşmazlık

M:".hkenC:-siııe b<~şvurmnsı yoluyla olabilir 've bir d0 dc;.vo. ile ilgili olan ta-

raflar
nın

Uyuşı:;ıo.zlık

l\nhkemesine

başvursrak

görev vey'J. hüküm

uyuşm"'-zlıklnrı

çözülnesini isteyebilirlcr. Oyso. Bransa'da uzun uygulamo.lar sonunda beihtiyacı

liren

uyuşmnzlık

karşılannk

çıkcrm:'

koşullar

üzere belli

yetkisi

tanınmıştır.

altında

mahkemelere dahi

Fransız Uyuşmazlık

MahkeiJ.esi siste-

minde l 960 :7ılındo. yo.pılmış olc:m değişikli~e göre bir o.clll veys. idari mahkebaktığı

menin

incclcnmesini,
Bu

davanın

olmo.dı ';ıııı

Uyuşmazlık

koşullar

334

sayılı Anaycısamıza

1mnun hükmünü

An:~yasaya

altındo.

:sörev yönünün

lvl=thkemesinden isteyecek ve

k.:;rar verinceye ko.d3.r elindeki

kııra.l

uygulcıyaccıG;ı bır

deki

da mahkeme, belli

kendiliğinden,

mazlık i,ırıhl<::cm::osi

cluro.caktır.

d:=ı.va

bir

do.vanın

göre bR.kmal{ta oldu(tu bir davada

aykırı

gören bir

mahkeı:'lenin

incelenmesini erteleyerek knnun hükmünün An:cy'3.S3YI1

k'r'WO.

bo.ğlam.:.sını An::ıy::.s3

Uyuş

incelenmesini durelin-

aykırı

olup

lJio.hkemesinden is tenesine benzemek-

tedir. (Anay'sa değişik madde 151).
4.
birçok

Yuk::ı.rd''l. kısaca tom::ı.s

olur,ısuz

gere]: :;ider,
ladıkl~rı

edilen

;ı;örev uyuşmazlıl:;:lc.rının

;:~erek

için çok

zr,man

bakımınd:m

yar::ı.rlıdırlar.

Fransız

daha

sistemirıdelü

çıkmadnn

bu yenilik

önce çözülmesini ve

birçok lwzançls.r elde edilmesini

s::ı.ğ

- 4 Davaların uz:m'.ı,sınd'm yurttaşların h3klı

olRr:ık yakındı~;ı

ülke-

bu uzamalarının nedenlerinden biri de özellikle idari vc adli yargı
arasınd.Jki

kar~rlarıdır.

görevsizlik

lar boyu göriildüktsn sonra

ter,ıyiz

başka

Bundan

yargı

bir

yıl

merciinde

merciince görev yönünden bozulan karar-

lnr dn ~rü.rttaşları hayli zar.~ra sokmo.l<::tadır. Bugün adli mnhkemeler· ::trrtsın
da bu tür görevsizlik lmrarlcırı hayli seyrekleşl!liŞ ise de adli !'13.ı.kemele
rin k'}rsrL"rının iJ::.r~ mnhh:0melerin fjÖrevli oldu:J;u yönünden bozulnırısıncı
oldukçs

sık rastlanrnakt:ıdır.

l<'ransız

Huku1mnda 1960

ve

yılında

uyuşmozlık lJnhkeı::ıesi

yarnrlı
kcırcı.rı

oV1c8ktır.

yol aç

ıco.ldnrı

istemeleri

inin verdii!,i bir
yargı

bun.::ı

ve

yargı

mercilerinin

gönderen

yargı

merciinin görevli

lwr>rı

gerektiği

hükme

incelerken o
r,ıerciinin

bağlanmıştır.
yargı

Ayrıca

görevli oldu:!u

olduğu

uyuşmaz

Uyuşmcızlık

Mah-

altyargı

mc::rci-

merciinin görevli

olm:c.yıp

k::ınısına varmış

benzer durumlard:;, Temyiz incelemesi yspcm

çok

:ı;örevsizlik

vererek olurasuz görev

yerde, görev yönünden incelemaesini

yargı

kolunden bir

YDrgı tGy

işi

kurnlLı.r koyr:ı<::üc

gibi

t:r;örevsizlik

kJr::ırı

için

benirrrsenon çözümü huku1mmuzd8 drt benimserJek
or~1dald

değil

kanısına v~rdıkl·,rınd"',,

lığına

ort~1dan keldırmr:k

Kanununa Fransadakine benzer

Bunun için

ilc ksndih:rinin

keı::ı;;sind~:n

Bu uzamn nedenlerini

diğer

olan

D0nıştay

ve

Askeri Iargıt3~f 1 ın da altmahkemeler gibi uyuşr.ıazlık ı::ıahkemesine başvura
bilecei~ini

yüksek

etı,ıok

mnhkuıııclcr

zorunlu,:t;u
ve bu

lu.bul
olmnyıp

bakımd"\n

t;:mımııştır.

onl

yerinde

için böyle
Fransn.' da

işi

duruml'ırda

olduğu

ıra y::ılnızcn

gibi

teüyiz

r.ıercileri

y2ro

Uyuşmazlık Mcıhkemesine

inceledikh.ri

f•Jahkerwsine

bcışvurriıo

onLırın t:.ıkdirlerinc bır . :ıJnlmış

ÇD.lıştırr,ı:mın

çısınd:m. tartışılabilecek

mahl;:emı::l.Jrin Uyuşmazlık

inceıcınesi ycıpnn

Temyiz

Uyuşmazlık İ11:ıhkoı:ıesine bo.şvurm;:.

da:111 kestirme bir yold::m çözüme

nün huJ{uk

Y:ılnız

Gerçekten görevsizlik durumunun çok

Uyuşmazlık IViahkencsüıi boş
durumLırdn

ol.:wnktır.

bir

kar.1rı

yetkisi

açık bulunmrısı h:.ılinde
nnL:ı;u

yoktur. Böyle

görev yönünden

kavuşturabilirl0r.

Ancnk

boz::ırak

cı;örev

yönü-

nitelikte bulundu.:tu durunlarda bu
başvurma

kull'lnm:ılerı

yetkilerini

olağandır.

Tasarıd::ı Iv'ıahkemelerin Uyuşmazlık lvt.:ıhkeEıesinden

görev lconusunu

incelemesini isteıııeh:ri, Uyuşr.ıazlılt M::ıhker.ıesine başvurm:J.k için bnşlı başına

\

4.

bir yol

olarr:ık diizenlemıiştir.

Uyuşm~ızlık çılmrn·.nın yalnız

ceza

davalsrı dışındaki

'Üc:ınlard8

lw.bul

:..j,

edil:::esi, doğru değildir. Ceza alanındJ. dn idarı yargı ile adli yargı ve-

'~

ya adli y<rgı ile askeri eH~a yargısı arasında olumlu veya olumsuz görev

Luyuşc,azl, ğ, nogduğu

gibi

uyuşmazlık çıkarılması. ilkesi de

beniosenmelidir.

- 5 davasının

Çünkü bu yol, c;örev sorumunun bir an önce çözülerek ceza
yarayacaktır.

çabuk bitirilmesine
değil,

veya

ilgili

Başsavcı

veya

sakınca

5~

gibi,

davaları

uyuşr:ıazlıkları

genellikle
değildir;

ç2buk bitmesini ister. Görev
ilişkin

esasların

düşünce

il8

başvuracakları

kalmasını

davayı

açan

zira

olağan

uyuşr:ıazlıkları,

yeterince kesin

nun için belge eksiklikleri yüzünden

örne-

davaları

biçiuinde

yurttaşlo.ra

onların

tamaı:ılatıluası

durumd2 her

d:wacı,

ynrgı

oliJ::<lıw.sından doğcc:cld·Jdır.

isteınıerin

işlerin

reddolunup

Başsavcı

Bu-

sürünceveya

Uyuşmazlık

c;öziinden kaçan eksikliklerin. de

ilkesi

yükle-

genellildç

önlemek üzere belge eksikliklerinin ilgili

kanunsözcülerince,
keı:ıesince

sanıkların,

dahi ileri sürüleuez.
Görev

düzenlerine
mede

dolayısiyle

uzatmak için bu yola

tilebilecek bir kusur ile ile;ili
davasuı.ı11

sanıklarda

Başsnvcı

ve ilr5ili

isteminde bulunmazdan önce

hakim reddi isteL:cinde bulunarak yerine göre kötü

uzattıkları

bir

söz konusu edilmemesi

yetkisinin

olr:ı'c:.sı

Bo.şkanunsözcüsühün uyuşmazlık çıkarılı:ıası

davanın durdurul;':asının.
ğin

Uyuşmazlık çıkarma

Başkanunsözcüsünde

daha

Baş

IVlah-

benimsenmiştir.

6. Tasarıda, yabancı kelii:ıcler yerine, imk~m nisbetinde, Türkçe
söz ve

teriıller kullanı lrnştır.

':Casarıda,
ları

her naddeye

başlıklar konulm-:ık

r:ıaddelerin

suretiyle

konu-

gösterilmiştir.

MADD:..SLJ:<:R:S l:Wi,~·KİN GEREKÇ.;:;;LER
MADDE 1görevi esasen
esasinı

Uyuşo:ulık J;:iahkorıesinin

An-::yasanın

Annyas.·.\dan
Bu

görevini göstoruelüedir.

142 nci maddesinde belli

edilmiş

Illahkerıenin

olductundsm, nadde

almG.ktrı,dır.

r:ıaddenin

son

fıkr.:sı

hükmü ile, 29

lhzirmı

1938 tarihli ve 3533

sayılı "Umun1, ınülhak ve husus1 bütç<clerle idare edilen daireler ve beledi-

yeler le sermayesinin

tnmnt1ı

daire ve müesseseler

arnsındaki ihtilafl::ırın tahkiı:ı

kanun" da

ön 1 ;;örüldüğü

Devlete ve;ra belediye veya husus1 id3relere nit

gereken ihtilaflard3., hakem mercii ile
gelecek görev ve hüküm

olarak hakene

diğer yarcı

uyuşmazlıkla.rının

halledileceği saptanmış bulunm::ıktadır.

mercileri

ic.'Jbı

gibi, kanun hükmü

yolu ile halli
mercilcri

d:1 bu kanun

hakkında

başvurulması
2crnsında ı:ıeyd<~n

hülı;:Ümlcri

dahilinde

Ancak, hakem mercii ilc diger yargı

arasında rıeydm1a gcüecel~ uyuşmRzlıkların,

Uyuşr:ıazlık

llle.hkemesine

- 6gidebilı:ıcsi

için hakerün,

sı gere~me~tedir;

hakiı;ı niteliğini

hakLı

haiz ve

statüsünde olmn-

142 nci maddesinde, yargı merciieri
arasındaki sörev ve hükür:ı. uyuşı:ıazlıkl'Jrının çözülm(:;sinden bahsetmoktedir.
Annyc,sa sistelili bakunnd1:m yarı;ı;ı merciinden neyin anlc:cşıl;n:;sı gerektiği
ise 114 ncü ı:ıaude gerekçesinde açıkça ifade edilı:ıiştir. Bun3 göre bir merciin kaza organı olarak vasıflandırılabilı:ıcsi için kazai bir usul uytjulamasından başka üy~lerin de bağınsız olması ve hakim niteliğine haiz ve
hakim statüsünde bulunmısı da şarttır.
Bu itib.cı_rla, 3533 sayılı Kcnunun ikinci nadd(osine ;söre Bakanlar
Kurulunca, bu kurulun üyeh::rinden s iri urıumi bütçeye drıhil daireler arasında tahaddüs edecek ihtilafları hal için haken t·1yin edildiEti takdirde,
hakirı niteliğine h üz oliJ.:Jyan ve h::ü~iı:ı statüsünde bulumı2yan bu hakemin
faaliyetleri kaze.i nitolH~te olmo.klcı birlikte, bu şekildc-.ki hakemlik, Anayasarıız bakıı::ıından yargı ı'lercii s·:ıyılmayacalc ve binnetice bu ı:ıercii ile
diğer y3.rgı n0rcilori arn.sında çıkacak görev ve hükün uyuşrcazlıkl'J.rı Uyuş
mazlık 1\'l::ıhkenesinde halledile~ıiyeccktir. Bu sebepledir ki, 9 Temuuz 1945
tarihli ve 4788 snyılı "Uyuşmqzlık 1V13hk'-;ıesi Kurulıı:ıası h::ıkkında IC:mun" un
19 ncu rıaddesinden farklı olarak, tasarıda, 3533 sayılı K~nıuna atıfta bulunulnamış ve bunun yerine, bu rı::ıdclenin son fılTası hükmü sovkedilniştir.
zira

Anay2snmızın

MADDE 2- Mnhkenenin

kuruluşu göstorilırıiştir.

MADDE 3-

Ivlahk8aosi

Uyuşmazlık

Başkanının,

Anayı:ısa

I.ilahkeE1esi

asıl

142 nci maddesi hükmüdür ..
Bu ana kurala uyul~·.rak Başkanın ı:ıazereti halinde bu nahkerae Başkanlığının,
Anay8.sa Mo.hkcr:1osince kendi asıl ve yedek üyGlori arosınclo.n gör8vlendirilen
bir üyenin yc:ıpa::ısı öngörülmüştür. İkinci fıkra kur,üı i lo, :t3aşkrm vekilini
her raazeret çıkmasında ayrı ayrı değil, seçiı:ı döneni başından soçilrıesiyle
Başkan vekili seçiui için nahkene topLmtısının geri krı.lıııası ihtinali önve yedek üyeleri

ar2sından

seçilmesi,

An·::ı.ynsanın

lenı::ıek istenmiştir.

MADDE 4ıçın

li

kılı::ııştır.

6 Eylül ı de

L

buna göre

·{

Uyuşmnzlık !"inhk<Jcrıesi

soçilı:ıiş bulunnaları

kurul:m

Adli

yıl

başlaııo.sı

6 Eylul ı de

başlangıç

başladığına gör~'

işe bo.şLı.yabilmesi

(Mndde 5,

fıkra

bir dönen

;yıllık

topli1ntı

2). Yeni dört

için seçüüerin TorrGJ.uz

yıllık

gösterilmesini gerek-

dört

uygun olur. Nitekim no.hk0n0nin

düzenlt.müştir.

benissenniştir.

üyelerinin dört

bu d5nernlerti bir

döne:ün

döneni de

yıllık

dönende yer.

cıyınd::ı yapıln ı.sı

ilkesi

- 7 l'flADDE
ri

5-

Nlnhkeı:ıenin

gecH::tirme~~tedir.

iki

Onun için

aydrı

toplanı:ıası,

bir

to:;:ılnntılar

işle

yerine göre

en az nydn. bire

indirilrüştir.

Ii/lahkerıeni:J_ yıllık ço.lışm3 süresi de adlJ. tatile uydurulr:ıuştur.

MADDE 6rini

bildir'~18leri

yazıln':!sını

Ayrıca

Mcıddede Başsavcıların,

topLmtıyc_1 katılmıl[Tı

ve

sr\ğladalc

t;-;ıs;:trıda,

bu

da

işleri,

tartışnn.ları

Daşsavcılık,

1-hJ,:l:ı-.:ıdnJü

anılan

yardırc,cıların::ı.

önlenek için yarar

Kcmunun ilsili

dn

Metinlorin

kısr:ı.

nçılüam:ı:1sı yapılmıştır.

Bnşkanunsözcülüğü

oldu,;undan,

MADDE 7,8 ve 9- Anayas n
leri

öngörülnüştür.

birtcı,kırıl deyiı:ılerin

üzore

Başkanunsözcüsü denilı:ıiş
yap11colcLı.rı

.i.laşk:munsözcülerinin düşüncele-·

denilneyip;

Başsavcı,

görevlilerin bu ka.nuna göre

yr:ı.ptırabileceklerinin açıldan::aasın

görülnüştür.

ı,~ahkmnesinin Lurulı'-ŞU

hükü;-;ıleri

ve

Yargıl 'ma

Usul-

csözönünde tutul'Jralc, naddeler

netninde açıkcn ifade olunduftu üzerce, Uyuşı:ıazlık lılahl;:eınosi Daşkc:m ve Üyelerinin, kendilerine gelen dava ve işlere balcD3lo.rının caiz olup olnndığı
halleri ve bu hallere istinaden çekinrıeleri ile ilgili hükümleri, reddedilı:ıeleri lnlinde uygulanac:1lı: işleDlcri bolirtcrek düzenlenuiştir.
MADDE lO ve ll- Uyuşmazlık çıko.rr;ı.a, yürürlükte bulunm kanunun
getirdiği bir yeniliktir. Görülnekte olnn bir do.venın görev
uyuşmazlığı
nı,

bu safhada halletnek imkanını verir. Bu n;:ı.dde ile uyuşnazlık çıkarr:ıa
adli, idari ve askeri yargıya teşnil edilniştir.
Bu yetki, yargı nerciinca ::sörev itir3.zının reddi üzerine, kcmun
yarnrına olarak, uyuşrıazlığın konusuna göre ilgili Başsavcı veyo. BFJ.şko.nun
sözcüsü tar ı_fındcı.n kullanılacaktır. Bu suretle Türkiye Cu:ııhuriyeti Amıy::ısası
nın

kabul ettiği adli, ednri VEJ askeri y:::ırgı nercih:rinin ayrılığı prensibinin ihlali ve :qyrı tnnzinlcrc- t :c.bi tutulan adli, idnri ve askeri y:-:rgı
rıercilerinin yckdiğerinin

MADDE 12 ve 13Üzc;rine

görev

hudutL;rınJ

Uyuşn::ızlılc

:pıpıL:ıcalc işler:ıler,

çık3r''l8.k

bugiinkü kanun

tecavüzleri

önlenrı.iş

için ilgililerin

hülöiı:cılerine

olacaktır.

bo.şvurrıası

nazaran do.ha

kolrıy

ve d.'Jha ço.buk usule t.::.bi tutuL:mştur.
Önce, görGV itir::ızında bulunan kişi veya nnkrıın, görev itirazını
reddeden yar:z;ı ı:ıerciine başvurn:1sı esn.sının k::ıbulü uygun görülnüştür. Uyuş
ı:ıazlık çıkcı.run

li

görülr:ıi.iş

iste;iyle başvurn:üarın bir süre ile sonuçLmdırılu:::sı gerekve; istek için 15 g;inlük bir süre yeterli bulumıuştur.

Drcv::ıyı c~ören yer o.dl1,

den uetinde genel
sı,

uygun

oL,ral~

bulunuuştur.

idar1 veya askeri bir c:ıahkc'JC olrıbileceğin
n::ı.hicc:~ıc sözü yerine y;_:rr~ı :cercii sözü kullanılı:ıe.

- 8 gecikı:ıelere

GörüL:1ekte olan .bir d'wado.,

ycr

verilrıesini önle:·ıek

için i2.e;ililerin yeni görev i tirezınd:.ı. bulunrm kişi ve ;-,ı::ıl:-:ı.ran, yalnız
bir defe oL18k üzere, uyuŞlik\Zlık çılı::arıhıosı iste;:-ıe yoluın c;it::elcrini nunkÜn

kıl2;cak

şekilde

nnddeye bir

fıkra

eldenniştir.

MADDE 14,15 ve 16- Olurr,suz l~örev uyuşumzlıkl'l.rı görevli ysrgı :~ıcrci

inin ·:Jclirtiln13sini hedef
gerekir. Du

tuttuğuns

r.nkscıtla uyuş;:ıazlıc:;ın

göre bunun

kısa

çözülmosi için bir

zanmı.da

belli edilnesi

başvurna

süresi tayin

edilr:ı.iştir.

Olucısuz

merciinin
rıerciine

te

görev

uyuşnszlıkları

görevsizli~ kararı

dosy21.nın verilıesi

k0rcır

verilnesi suretiyle

açılan

bir davo. h:1kkındcı bir y~:rgı
vernesinden sonra görevli gösterilen yargı

üzerine, bu

merciinden de :::~ynı uahiyetgibi bir iş hakkınd··; ayrı Dyrı

ycırgı

doğ::ıbilece~i

yargı

ncrcilorine dava açılnRsı üzerine bu yargı ınercilerinin kendilerini
görevli görneleri suretiyle verdikleri k3r2rlar üzerine de doğabilir. Her
iki haJde uygul:macak hüküra, aynıdır.
CJyuşrıazlık çıkarmcık

ler görev

için bJ.şvurı:ı.Bdmı sonrc: ynpıLm usulJ. mu::meled.n. uygulanmaktadır. Ancnk, bu uyuşı:ıazlığın çözülr:ıe

uyu9r12zlığ;ındcı

sini istcnek için taraflarla birlikte cezcı davnL.ırındcı "ilgili ::v-:km.1" da
görevli gö,-:;torilc.iştir. Durdaki "ilgili :'li:\km:ı" davanın görüldüj;ü :'ıerci itibariyle Cmahuriyet Savcısı, AskerJ. Mahkene Savcısı veyo. varsa id8.rl yargı.
marciinde

Başkanunsözcüsünün

bu

kaderıcdeki

iJi.ADDE 17- Bu maddede olumlu görev

ve

uy:;uL;n·.>cc:ıl: hük;Lıler

lığında

yargı

:~österilrJiştir.

görevlileridir.
uyuşr:ınzlı,;ının

Kaide olo.rak oluusuz

k1bul edilen usul hükünleri burada yer
Ancc:;k olu··:ılu görev uyuş1anzlığının bir

raerciinde birt-::r

dosy::ı. vardır.

Her

te.rifi

yapılüış

r~örev uyuşuaz

nl;:ıı.;tır.
özelliği

mahkeı.ıede

de

oLır:ı,k,

iki

yargıL\ı~wya

::yrı

devaı:ı

olunnbilir. Onun için Jyuşc:;::ı.zlılc I1bhkero.esin8 başvuran ilgili Dc~şsavcı veya
.başkanunsözcüsünün her ilci y=trgı nerciine de bu duru:·'.u haber vernesi lüzumu

işaret

edilı:üştir.

beklernesi de

rfıADDE
gecikr:ıesi

ynrgı

Bu

aşc-ğıdcıki

18- Olunlu

Uyu.şnazlık kahket:ıesi k:r·.:.:rını

uyuşmazlı}:lardFı Uyuşrıazlık

nercilerinin dnvryyn

ba~nr8.k

lvl:'<hke;.1esi

k:ı.rcırının

birbirine lmrşıt
L:ır verrcıeleri tehlil~esi bulundugundrı.n, ynrgı Llercilerinin böyle duru·
Uyuşr:ıazlık lii:ctlıkeDGsi kar,•.rını bekleLleleri, zorunlu görülı:ıüştür.
üzerine

Y".re;ı

nercilerinin

rwdde hülmü gere[';idir.

l:e~rar

Lı,rdo.

Genel Gerekçede nçıkle.ndığı üzere: yargı ··Jercilerinin uyur~nazlığın çöztilnesi için Uyuşnnzlık 1"'--;hkciaesinc bo.şvurulıT::.sı
MADDE 19,20 ve 21 -

- 9 öngörüLıüş

yolu

kurnll:::rını

ke;nesince uygul '111hcnk usul
nlın•:ııştır.

kurallrı.r

Bu

başvurunnın koşull:1rını

oldui!;und:m, bu

gösterne~:

ve

Uyuşncızlıl: l'!ıah

üzere bu

rımdd.eler kah;:~ıe

kur:~llardır.

Türk hukuk düzenine yeni giren

rilADDZ 22- !şin uyuşmazlık Mahker:ıesine verillıesinden sonr'1, davaıare b3kılnnsı

da

e~rv-elce

m.alcı.rın

ki,

geri

dnvayn b•ücan

yargı

ı::ıo.hkGr;ıc:onin

k'1r~rı

gerekli

yargı

görevli

y:=ı.r;:;ı

görevli

bun~:ı rnğı1en

r;örüLıüç

ve bu

ve aksi

almıştır •. Fakat

bu

yo.rc;ı

nerciinin

hakkında

başvur..:ıro.k

k'r:~.rı

işleı_csiz

süresi

tedbirlerin

nahkt:O.:ıc lcr·ırı,
beş

aylık

M:-üıizretlerincc

tarG.fl::ırın ağır

tarafların

kaldırıL2:1sını

son

Mah-

gün içinde
verilııedi,;i

yeniden bir kar._',r

ol- Fık üzere

devar_n

içind~

alt,:.ış

esası benüıseD ;iştir.

bulun.1s.J.:t·1dır.

etuesi nüukiin

tedbirlerin

r:ıaksntla UyuşEıazlık

merciini bildirnesinden sonra

kendiliğinden ko.lkacağı

rabilece~inden bekleıle

nerciine

gerekli

nerciinde bu tedbirler

işlc;-1Siz devaLı
ı:ıüddet

lüzuı;ıu

etnesi ve bu suretle tedbirler hakinnda

tedbirlerin, no.zari de olsa, üç ay

gören

çık~'ıası

tEYline kl'<fi gelrrıedi{tinden ikinci bir sınırl8.ndırn::uıın da

tr.<kdirde, tedbirin
davsyı

terkedilrıesi düşünüleüyece;:tinden dolayıdır

üç ay içinde k-1rar

devar::ı

r:ıerciinde yr~pılr·ıası

kerrı.esinin

alanın

verilen tedbirlerle, tutukla-

vernesinin kabulü bir znruret halini

ıwyıt u.:ıksadı

yarf:Sl

dnvnya

göre, gerek hukuk ve gerek cez:::;

r.ıercilerinden

süresiz bir bckle:meye

Uyusr..:u:ı.zlık M:ıhkenesinden

halde

bir

bırakılacağın:;_

Fakat

iki 2y dn

bir süre ile
r_;örco böyle uzunca

sarnrlarını

kararı

veren

dog--u-

yargı

istuyebilnelGri k:?.bul

ediLliştir.

Maddenin üçüncü fıkrası ise süreye .aılı tedbirlere ilişkin
kararl;;rı,

dördüncü

düzenlenektedir.
tedbir

k::ı.rc:trl"\rı

fıkro.sı

Birt:ıkı;ı

dcı

yeniden tedbir

lmr._trı vcriL:ı.esi

durununu

nahkGL1Glcr, üç ay, dört ay gibi süreye

verneri ve

davanın ı~elişnesine

biri uz3tan veya uz:•.t; ıtma yetkisini ellerinde

göre süresi

tut':cayı

bo.ğlı

sonund:~

ted-

uygun görebilirler

ve böylece süreye bağlı bir tedbirin süresi, süresiz bir tt:dbirin geçerli
buluno.c:ı.ğı za:_10.n içinde y::mi birinci fıkr~ıd3 gösterilen k •.rarın tebliğin
den öneelci zaEJndcı vey'J. al tnış günlük ek süre içinde dolnası doLqisiyle
tedbirin knH::ı;~ası duru:m gerçekle:;k:bilir. Böyle dururclo.rda te;,dbirin no.sıl
uygul::mabiL::ccği

dcıha doğrusu

hnnr;si

ycırgı

;nerciince

uzatıl'1bilcceği

göste-

riloez ise h~kkın yerine getirilwesi iok;nsızl~şnbilir. Bundan başk~ daha
önce tedbir krtr1rı istcnı,iş bir dav.'da sonr2dan tedbir k<:,r.;rını hc.ldı gösteren bir durur.ı ort.:1ya çıkabilir. Bunrı. da bir çözüu. zorunludur. Bundmı
başkn uyuçı:ı~1zlık çıkar;_m usulüne ilişkin işleı'llere bn2;lannş ise ortıda

ancak tek bir

yargı ı-ıe::rcii

bulun 1C8:tınd'1n

dol::ıyı

bu

yarı:z;ı ':ıerciinin

de

-

açıklü!;a 1:::avuşturuLnlıdır.

tedbir konusundaki ycotkisi
görev konusundc:,
yargı

görevli
su

Yargı ı..ıcrcil2rinin

UyUŞ'EiZlık rJıahkcr:ıc;sine başvura:Üc~rında

nercii

bulunn::sın.

lO -

Bu da

belirlenı::ıclidir
Jyur:Fl:O.zlık

dcJ tGdbir için

ki, ortada herhangi bir
bo.şvur'm

Iv'lshkc_;csine

y

-ırgı

tartı.,:ıa

konu-

'crcii ol ;rak

saptanuştır.
alo,nındn

lciADDE 23- Cezo.
hrıkkındn

~ıuk,ırd::ıki

es :ıs ın

evvelden

uygulannası

vc::rilrüş bulı.mnn

;~.iinkün

tcdbirlc;r

ise dç, tutukl3i'1.'1

kcır}rl::ırı

holdcındn beş ny bir beklet--ıe:fG bıroJnlı:1:ısıw:ı huJmk b::ü::ırı.ınd ı.n iı:Jl\:nn görülcr;ediğinden,

yalnız

es ss ı,

Y'J.rgı

nercii-

göre tutuklulul(

hususundn kend.ili:!;inden inceled\Cc

etı:ıeı_,Gsi

gerG''ti[~i

knrar verm;si

veren

ııaddssine

nin Cezn Muhakeueleri Usulü Kanununun 112 nci
halinin dev'Cn edip

;rJ.rı

tutukl'111Q Iwnusuwiu son k

ynpcıre\

bir

belirtilniştir.

Maddenin birinci fıkr ~s ında ilk kl'z tedbir k:r-:ırı verecek :ıercii
do.hi belirtilni:;;tir. ıV!o.ddenin üçüncü fıkro.siyle uyuşı:ıazlık çıkarııcı ve
y[:ı.rgı

:ıerciin belirtilrıcsi

nerciincc:; görevli

r:ıcsine bnşvurru.
ycı.rgı

ncrcii

kare_rı

tedbir

24-Bu nadde

hükürı uyuşrıo.zlıkla.rına

hüküüeri ihtiva etmektedir.

Bur~da

nolü2 halen yürürlükte bulunan knnundo. hül:ün
edilen bir unsurun
19 ncu

isterıiyle

Jyuşnazlü: Ivlcı.hkE:o

verc,el\: üzere gör<'.3Vli bulunan

belirlenniştir.

T,iJ.ADD:ı

uyguLmac=ık

durmılarınd.:-ı.

naCtdesi;ı.de

t::ı.riftcn çıko.rılnış
o.yrı

ilişkin

üzerinde

olup tarifi ve
duruLı::ı.sı

uyuşrıcızlıkları

oL:ı::.sındc:ı.dır.

2yrı yargı rıercilerinden

4788

için

S'ıyılı

veril üş bulun:m

p;erc1ren

k~bul

lC:munun
bı.re.rl8r

da "hakkın yerine getirilnesindc üıkansızlık" da şart lwşuluuştur. H~'.l
buki hükün uyuşnctzlı~darın8 konu ol:m bu kararlar her Z[c.TJ.n icrıya ti'-cbi
ve binaenaleyh

yerirıo

getiriLıesi

zorunlu.;u oLm

ke:r'ırlar

oLı·:ı;ye~bilir.

Tesbit dc:ıval·'rı üzerine verilen lG:ı.r::lrlar gibi. •• Cezrı d.:ccval':.rındc:ı ise
hükün uyucş':ıazlıgı ayrı ayrı yargı ı:ıercilerindcn verilen '.;:,:ır.;.rlardaki cezalnrın

gere!.<: nevilerinin ve gerek

ihtarlnrının

birbirinden

farklı

oL::-

siyle doEtcıası nüDli'ii.ndür. Fo.kat bu h'J.l herz:cvıan cezaların infazındo. iuk~m
sızlık

yan
ması

dl"'''ek

"halckın

uygun

değildir.

Bu bakıudcm, eso.sen her ilü hukuk ;ılırıını ka_pset11ayerine; getirilnc:si iuk'i'ınsızlıgı" sözlerinin t:ıriften çıblrıl

e;örülnüştiir.

MADDE 25- HükÜ·J
gösterdikleri özellik
yare;ılmın

lanrı.ccı.[l;ı

uyw,;;1:1zlı:clnrınd'1

nnznrı

itibare

hukuk vo c eZ'\

d~val ırının

alınarak ç~züJl~rinde Dnnı~t~y

usulü k::munlnrının bu karmna
k .. bul ediL1iştir.

::ıykırı

oln'"lYan

h'ik,i._ıl,.crinin

uygu-

-

ll -

MADDE 2(;), 27 ve 28- Uyuşn.-ızlık lJlahk~::::ıe:sincc, incclcucnin önce

süre

bakınındmı esasına işaret

olunrıuştur.

içixıdc yapıl

Süresi

;·.yem

b--ış

vurr:ıa reddedilccc 1 '~tir.

şekil

Halen yürürlükte bulunan 4788 sayılı Kanunun 16 ncı ::::ıddesinde
b1ıkıraındr:m nol;:s::ın kabul edilen b;-ışvur;-:nl::ır için otuz gün içi;ıde,

yeniden başvuruL.Fık üzere uyuşnozlığı çılmran S3vcı veya Mcı_hkcneye, baş
vur cm

tcıraf::c bildireceği y1zılıdır.

.çözlil3csi için usul ve
'

maları

Başsavcı

ilgili

işlcnlere

veya

NoksnrılJr,
r:ıahk<?ı::-ıece

bunların

Kaldı

ki,·

Bu

Buna rs:,!;ne:c.n

ı;ıahke:1c başkanı

Uyuşmazlık Li::ıhkeı.1esine

başvurna reddedilr:ıeden aynı
ol::cıcı.z.

bir sebebi de

16

da

ncı

bu nakr:nlnr t
taDoı.ıl::ınrınsı

başvur-

::r:J.fından

t::ır::ıfınd:.m taT:'\Lllatıl:~~osı

etqiş

intiko.l

bir

:ıüracoo.t

var dL·

h:ıkkınd:1

ikinci bir

t:ısnrıy::ı

halen yürürlükte

uyuşnnzlıklarınd:1

·üıırJ•.•.sıwı

Eizu'

duv:uıın sürünceı:ı<.;de

iJual

:1ünkündür.

konu

fıkrasının

I:L:·hke-

gçrcJmn hususl:o.r

Bu sebeplerle

naddesinin son iki
Görev

uyuşr.wzlığırı

I3aşk~munsözcüsü to.rafından u-yuşr:uzlık

edilmiş

varsa

ile

göre, kim tahrik ederse etsin,

nesine intik:ü ettirilecelctir.
olnc!1ktır.

tnsc:ırı

Ancak, su

ıel::tir.

başvurn'1ın

ks.L-ı~,~nsı

verilir veriLwz hüküu

bildirilnesi zorunludur; gerç :kton bu tür

nako.·ı1Ü\r.'3.

mazlıklarda dsvnnın

görülebilnesi için ho.ngi

fıkrnsının

icjin

mazlık r~lahkeuesince k::ırsr

ve

r:ıerciin

kmunun

görülrJc:ıüştir.

ı:ı.ercii,

kişi

hukuki

bulmı ~m

Uyuş

yc:ı.r;:~ı

ilgili

uyuş

görevli oldutf,unun

bilinnesi yeterli olup gerekçenin bilim1esi zorunlu değildir. Gerc:kçeli
karG.r yazılınca onunda bildirilw.;si, ilgili yargı ncrcii Vb ki:şil,~riıı
karar üzerinde tan bilgi

edinr:ıeler;'i

Uyuşncızlık

ve özellikle

1V1:1hkenesinin

benzer olayl::ırdski hukuld görüşünü Öğrenr.ıelcri b:_:,kı<ıınd:m yararlıdır.
MADDE 29luşundsn doğ;:m

Uyuşn3.zlık fJhhkeı:ıesi

bir zorunlul;: ve

krJr.~.rlnrının

1-l.n-ıy:ıs:1 hük,:ıü

I::esin olrv.:n kuru-

gereC;idir.

Uyuş::lazlık

1\lbhkeno-

si krırorl1rının Resni Gazete ile yo.yınli.mnası hakkında yürö.rlükte bulunc:ın
kanundaki hükün bunlsrd'm
fınd:m YDJLıLmnası

kadar geçen

yalnız

uygun görülen

uygulr:ın·ünrdnn

kararların yayınlan~asından
!~LADDE

ilke knr

ırlnrı

ile Mahkene

kur:1rL:ır::ı. hasrudilniştir.

Başk<:mı

Zira

t~~r::ı

şitdiye

d:; çok defn birbirinin benzeri olan ola.yl:Jra ait
hiçbir fayda

oln·ıdığı

anlaşıl~ıştır.

30- Uyuşı:ıazlık Mnhkenesiniıı ilke kardrları ilc öncoli kc.tRcsn1 Gazete ilc y:ıyı;illmıri·•.sındnn ·:"o.ksGt bu knr:ırl.ırının yargı
uercilerindc takibedilerek benzeri olaylardn ve özellikle görev konusunda
sık sık çık~:m uyuşrnzlıkL:ı.rın öneı:üisi ve aznltıLu'\sıdı::c. Fak::ıt uyuşrnzlık
Mahkeoesi kararları arnsında da çelişaeler olabilir. Bu çeliş,H::ler yargı
rarlnrının

- 12 nr~sındo. devaQlı

oercileri

onun için bu

çclişı;ıelurin

gBrliş birli~inin yorleş~esine

bir

çelişen kararların

Birbirleriyle

aynı

gideriluesi de

belli olaylar11

ilişkin olduğu

bunlar, ilgili olnylo.r için ı:ıuteber ko.rarlar olur.
Ancnk bu ko.r:c.rlar c.:ırasında çıkcıbilecek çelişkileri
kaldır::ıco.k

diğer ;:ıahkeoe

bir

tanınnr~sına dcı

böyle bir merci
Bu
Mahkeııesi

bo.kıudcı.n

Amıycı.

hallerde,

ortcıd'Jn

t=sösteril<ıediği

Anayasa ile
kuruluş

ve

k:rırı

bir ilke

1rl'1rının

':ıerci,

areısındaki

lmrarlar

t::ı.rs.fından,

Bu yeni ilke k:::r
yer

veyo.

engel olur.

derecede Bmm gösterir.

gibi

engeldir.

o.ylnrılığın

Uyuşwı.zlılc

yine

il0 gidcrilr:esi :1ünkün olnbilir.
açıkLm·=ıcu;ı

gerckçoL;ri ilG birlikte

:ı:.ıddcdc

nlnış bulunnaktndır.

!H::e k::ır'JrL:ırı etkisi belli olayla sınırlı bulun ;::ıy:m k::ır~1rl'1r
dır.

Nitelikleri itibariyle bir

çeşit

içtihndları birleştirııe k'Jr:::rl::ırı

bakınındmı b~~zı

farklılıklLlr

Bundan ötürü, ilkt..
2.sıl

Mahkencsine seçilen
alınaası

öngörülnüştür.

k:ıbul

etTıek

lccr:1rLırı,

ve yedek

İ lke kar.:.ırle-rı,

zorunlu ~u

vardır.

yüksek nahkGncüerden

liyel~rin katıl~cnkları

Kntıl'lcaklGrın

yedek üyelerin dörtte üçilnden

nisap vo geçerlik

kurı,rlarında

hüviyetini gBsterncktedir. Bu yönden ilke

aşa~ı

s

·yısı

UyuşrFczlık

topl3ntıl~rd~
~sıl

hiç bir h:üde bütün

ve

olnuıyucaktır.

hüküo uyut;>ı:ıazlıklarındo. dp söz konusu ol2.bilir.

Hüküı:ı uyuşnazlıklarında esas n ilişkin ilke kar:.;rı; ad,li idari ve askeri
yargının al1mına

giren bir konuya

ilişkin

ilke

lnr,1rı

olnco.ğı

için böyle;

bir kararın o.dli, id<1ri ve askeri yargıyı bağlanası, onl:ı.rın görev 2.l:mlarına

anlaı::uno.

geçwe

ba~daştırılar:ıaz;

kendi

alanına

yargı

çözmekle

hüküm

lnra,rlarının

ise

yalnızca

Konul3,rı

açıkloıD3

usasen

gereldi

Kurulr;ınsı 11:-ıkkındo.ki
mazlık çıkaruo.

görevlendirilniştir.

Onun için göre

Uyuşnnzlık

MADDE 31,32,33,34 ve 35- Bu
yısiyle

ilkt:lcre göre

uyuşmazlıkları dolayısiyle

ko.bul edilnek gerekir; madde buna göre

edilniştir.

Anay,ıs'\nın dD.ysndıgı

krır:-:!rlcırının heıı Uyuş1:ı'1zlık M::ıhkcncsini,

r;ıercilorirıi,

kin ilke

y::ı.rgı dalı,

konulc:ırı

giren

konusundaki ilke

p;elir ki, Anayosa düzeniniz ile boyle bir durun

zira her

:Jçıktır.

farklı

iliş

bai1lay8.cağı

düzenlenniştir.

Yalnız
L~788

çe"itli

31 ve 32 nci
sc:;~rılı

getir;~1(;Si,

hüküı:ılcr

sevk

ıac,d·,~.ch:r doL:ı

Uyuş::wzlık I:Lüıke

şekilde t3.so.rı;

konusunda yeni hükü,Jlor

de bütün

vGrilecek es:1sa

1Vl::lhken()sini

;'l<':ıddeluı:·do

görülnüştiir.

Kcmund'm

hcEı

bir tnraftan

diğer

·ksi
uyuş

toraft[m ylmi

teşkil olunan Askeri Yüksek İdare i'"ahkenesi ile D:mışt:Jy :ırrwındE:\ çık~tcal<;

- 13 uyuşnazlıkL:ırla birlikte adli,

uyuşr'l::ızlıklnrını

gelecclc görev ve hükün
tir. Gerçekten bu
iş

idnri ve ::ıskeri rıercilor cı.rnsınd:::t ;:ıcydano

hususlrı.rın,

ho.cnini önemli ölçüde

kurulmo.sı

arttır'1cağı

getirilniş

çözünleyici hükünler

iJyuşnazlık ;,;nhlı:::u~ıesinir.

öngörülen

düşiinülerek

rnhkcne:;nin etkin b ir

şekilde çalışahilnesi için r::ıportörlük ve knlen teşkil~tı kurulması
olnuştur.

zorunlu

rcı.portörler,

Geçici
ilgilinin

nuvsfL:ıkcıtı

uyuşnazlık r.ıahkV'lcsi başkcını:nn
nylıJ;ını

ilc cm az yedinci derece

haJcL1 veya hskir1ler kanunu

gereğince

yardımcıları

ve Kanun Sözcüluri

yetkili nercileri

tarafındnn

arcsınd:Eı

tnyin edilucleri ve

bunlnrın

de

devm:ılı

eurinde

Danıştay'

dan

Uyuşno.zlık

nriesseselerce

IJlGhke:Jcsi

tayinl~ri

olo.rak

ile

dizenlen:ıiştir.

ç=tlışnvısı

Brışknnının

lcabul e:dil-

MADDE 36
konularda
sinin bu

ve bu

bs.şsavcılarla başJwnunsözcülerinin
yargı

konulo.rd::ıki

orgenı

yetkilerinin

işleri

ve neslckte

b,:;lirtilı:üştir.

-Uyuşo.azlık ~fnhkenesinin

kileri. sirer Anayaso.

t::ücbi üzerinc: uensup

ile terfi ve özllik

geçirdikleri süreler ile ilgili hususlar

bulunan

m::üıkc,_~0yi

bclr;e ve bilgi

Danıştay

doğrultusunda

ilgilendiren
toplrına

yet-

ve Anayasa hlahkeoe-

düzenlenniş

ve böylc;ce

hoşluk doldurulnuştur.

MADDE 37- Anayasa ldahkcnesi
nci

işleri

ve bunl3.rd:nı bir başk~tip ile iki k~ tip' in Yargı tay' dan iki k"'ı.tibin

oldukları

bir

aüessesclerin

kalen DUamelelerinin ifası için bir başk~tip ve dört k~tip TJyuş

mazlık ~J1ahke:-::ıesi B::ışkrınlığı

rüş

sınıfından

olduklnrı

terfileri ve raportörlükte geçirdikleri neslek sür,üeri
Ayrıc8.

bulunan;

snvcılar, Danıştay

V8

mensup

alcı ş

snvcılık

hakinlik ve

snyılnn hizneth:ri if.::ı edenlerle, Askeri lhkin

iste1:;i ve

r,ıaddesinin

nnddenin son
likte

birinci

k:cr,ırlorını:-ı Aııc:ıy0-s3nın değişik

fıkrası uy.:ı.rıncn

fıkrnsı uyarınca

bütün

kesin

organları

bulunnasının Uyuşuo.zlılc Iiluhkc::.ıesi

ve sözü edilen

ve hcrktsi

ba~layıcı

nite-

[?;Örevleri iizcri:'ldcki etkisi, .Ana-

yaso. Mahkemesi

Kuruluş

Knnurıunun drıhi

lconusudur. 34 ncü no.dde bu düşüneeye ve Arı::ıyJs~mın mı önce

Kanununda

belirtilen ilkelerine göre
olduklarını

sayacakl::ırını belirtı:ıek

r;ibi

düzenlenoiştir.

bildiren kesin ya da

Mnhke~ıosi kGrarı karşısında

olduğu

oluşunun

152

bu

U;;ıuşııcczlık

Yargı

kesinleşniş

Mohkc.wsi

nsrcilcrinin görevsiz

kornrl>rı

kararlarını kaldırıp

ols

bile Annyasa

kendilerini görevli

üzere, "Kendilerinin An?y3s''J. lc'.1hkc1esinin

ile çatışcm kesin veyrı kesinlcşniş bir
ci fılı;:rnya konulmuştur.

k8.rsrı

Kuruluş

k'1r'\rı

lluluns _:, bile" d,:;yi;·ü, ikin-
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rı

38-

Uyuşı:ı.azlık Malıkonesi Başkan

ve Üychrinc katılncakla

günü için verilecek ücreti kapsaoaktadır. Uyuşr:ıGzlık Mahker::ıesi B'1şkan ve Üycli;~i tıpkı Yüksek Seçir:ı Kurulu Başl{an ve Üyeliği gibi
ek bir hizOBttir. Riznetler arasında hakkaniyet ve eşitlik s3ğlannak üzere bu ~ahkeıne Başkan ve Üyeleri ile yedek üyelerine katıl~cakl~rı her toplantı günü için ek ücret verilnesi uygun görülnüş ve o.çıklanan işbu sebepler karşısınde. 31 nci madde ile geçici raportörlerc de asıl görevlerine ek
görev knrşılığı ödenek verilı:;ıesi öngörülnüştür.
her

larının

topl'"'lntı

MADDE 39- Uyuşnazlık lVIahk,mesinin aro.ç, gereç vesair ihtiyaçAdalet 3akanlığı Bütçesine eklenecek ödenekle karşılanacağı ifade

edilı:;ıiştir.

MADDE 4ü- Bu r:ıadde kur'llı, hukuk ve ce zn davalarınd~~ davaya
katılanların kendi yar~1rına davaya katıldıkları tnraftan veya savcıdan
bağımsız olarak, bu lmnun gereğince işlem yapabileceklerini bildirnek için
konulrmştur.

MADDE 41- Kaldırılan hlikür:ılcre ilişkin bu ı:;ıadde ile 9 Temmz
1945 gün ve 4788 sayılı Uyuşo.azlık 1\.iahkenesi kuruluası h'Jkkındo.ki Kanun
yürürlükten ko.ldırıl:-uştır. Kaldırılan hülcüı:ıler arasına 4. 6.1930 tarih
ve 1684 sayılı Kanun konulr::ı.nmıştır. Zira An::1yasa l\lahkeu~sinin 2. 6.1964- gün·
lü, esas 1963/88, Knrar 1964/44 sayılı karr:ırında belirtildiği üzere (Resul.
Gazete, 10 Şubat 1965, 11925 Sayı) 9.7.1961 günlü ve 334 snyılı Ilnr:ıy;1sanın
7 nci ı::ı.o.d.desinde "fargı yetkisi Türk Milleti ndına bağınsız nilhkenelerce
kullanılır" denilncktcdir. Ano.r;.s::ının 114 ncü T'l.addcsinin gerGkçesindE: de
"Bir merciin kazo. organı ol::ırak vasıflnndırılo.biL:ıesi için kc:ızo.l. bir usul
uygulannasından bo.şka üyelerin de bağır::ı.sız oL1ası v~ h~kiu niteliğini haiz
ve hakim statüsünde bulum:ıo.sı d::ı şarttır. Muı:ılckc;til1izdG idnrl lmza no.nzumesinde kaz:.ı ve vil?:ıyet ldE\re Ikyutleri, Vergi Itiraz ve Tc~ıyiz Konisyonları, Gümrük Eksperler Hey0ti ve Disiplin Kurullo.rı gibi tan bir knza ore;a
sayılmo.y;--ı.cak r:ıerciler dG :ocvcuttur ••• " dEmiinekle bunl,ırın taı:ı bir kaza
organı

sayılnayacakları

bclirtilniştir.

1+. 6.1930 tArih ve 1684 sayılı K'lnunun 1 nci naddesindon anlc.ışı
lacat.;ı üzere çözüıılem:ıesi Yare;ıtay Ceza Genel ı~uruluna bırskılan uyuşn:.ız
lıklar, bir yandan ununl nc:.hlccnolcr, karar h:1kinleri ve niistantikl~:;r ve
öte yandan idare hc;yetl~ri ve kaz;. selahiyetini haiz sair ıınkmıla.r arasın
da doğacak görev ve yetki uyuşı.ıazlıklurıdır. Karar ho.kinlcri 3.6.1936 günl-

- 15 ~006 sayılı

tini haiz

Kanunla kaldırılrnştır. Maddede sözü 8dilen "k"z:::t s<:oli'ı.hiyc

nalmnL:ır"

sanın kasdottiği

yargı

nercii değillerdir. Çünkü bu "'~lm;üc:ır, Anc>yaIcıünhc:ısır~:m y:::trgı

anl::;,:.1do.

gibi, bu nakanlarda görev

alı:ıış

:Jercii olaral;:

kurulr~'1dıkl~.rı

sıf.:::ıtını tRşııw:.ıaktndır

olanl3rda hakin

ıar.

Bundan ötürü bu heyetler ve

uakamlc:ır Ano.y,.snnın

yc:rgı ~Jercilerinden sayıl::ırıazlar.

sindeki
arasında

BunlGrl

çılı:nn uyuşrnzlıl(lnrın çözümlcnrı~:::s~,

Uyuşrmzlık 1\JlahksncsinLı

hüknüne göre

ı

142 nci Hwldo-

An;Jy~ıs~mın 11~2

görevine

~,nk·~rJlor

öte:k1 adl1

rıaddcsi

nci

gir:.ıeucktcdir.Bu

konud3

Danıştay !kinci Dniresi, niteliği b:::tkımınd3n, tartışnaya yol açnnktadır.
Danıştay'ın !kinci Dairesi !dar1 Dairelerden ol~akla birlikte .ınayasa
gereğince

görev
birer

yüksek rJahkenelorden biri olan D:m::uştay' ın idari vey8 lmz2.l.

yapnaları bakı~ından

bir ayırıuo bağlı tutulnnyan bütün dairelerini
uercii saynak gereldr. Bu sebeple Danıştay' ı ve onun büny,;si

yargı

içinde olan ikinci daireyi 1684

sayılı

Kanunun birinci

naddssirıd0

sözü

geçen idare heyetleriyle sair kaza sel&hiyetini hniz n~koııl~r niteliğinde
bir

kuruluş

olarak kabul etneye yer yoktur.
Yargıtay

de

Cuza Genel Kurulu, 1684

gösterilenunu:~ıi nahker::ıeler

sayılı

K::munun

ı

nci

~nddüsin

ve iJÜstantikler ilc idare hoyetleri ve le.· za

selahiyetini haiz sair rıakanlar arasınd3ki görev ve yetki uyuşr:-ır:~zlıkl:~rını
çözür:ılerıekle

görevlidir. Yani adli

yargı

acrcii olrm urmui

nahk,o::ıeler

ve

Sorgu Hnkimlc;ri ile yargı r.ıercii olr:ıc:ıyan f3kat kazn sel2hiyctinj hniz bulunan ssir ı:ıalmr:ılar nr2.sındilld ccza1 işlere ait görev ve yetlü uyuŞ~1nzlık
larını

çözümlenesi gerekir.
Anayasa

rıio.hkeur.;sinin k.1r·1rında

sayılı

tarih ve 1684

K2nun yürürlükten

Bunların ;:ıetinleri

siyle

açıkla~ıa

türıü

döne üne

~üt h~ikü,·ıler

konu

ç;cwolliklG hcrhcmgi bir r.;e-

ancak geçici 5 nci no.ddo dolnyi-

görülmüştür.

Geçici
kanunun

gcçi::;ı

açık bulunduğund,ı.n

kıL1nyac9.k duru;ıdadırlar,

rekçGyi gerekli

mnn bu sebeplerle 4.6.930

kaldırılnmnştır.

Geçici MADDELER - Bu sebeplerle
::ıu.ştur.

açıkl

ile

5

nci madde ilc yeni kurulan seçinleri heocn

yürürlüğe

girdii2;i

tnri 1ıte

işe başl·:.n~1biln:si

ynpılarak

için konul-

Emştur.

MADDE 42- Yürürlük

lmr,llı,

tanaw.lancrası

w.ahkz.:ııenin kuruluş

için değiştirilniştir.
MADDE 43- Yürütı-ıe Maddt::sidir.
-----oOo-----

hazırlıklnrınırı

UYUf,_,lılAZLIK IVLA.HKEMESİNİN KURJLUŞ

KANUN T ASiiRIS I

VE

İŞLEYl.,;İ

HAKKIND),_

l.BÖLÜM
Genel
Mahl<::erıenin

Görevi:

IvlADDE l.-Adl1,
hüküm

İdar1

uyuş:ıazlıklarını

keı:ıosi"

Esaslar

ve askeri yargı mercih:ri ::ı.rasındaki görev ve
kesin olarak çözEı.eye yetldli bir "Uyuşn3zlık Iviah-

kurulr.mştur.

Özel Kanun uyarınca hakeme başvurulmasının zorunlu olması
halinde, eğer hakemlik görevi hakim to.rafından yerine getirilmiş ise bu
nerci, davanın konusuna göre, yukardaki fıkrada yazılı adl1 veya idari
yargı morcilerinden sayılır.
Mahke:::ıenin Kuruluşu:

MADDE 2.- Uyuşnazlık Mahkenesi, bir Başkan ile altı asıl ve altı
yedek üyeden kuruludur. Başkan, Anayasa Mahkenesince kendi asıl ve yedek
üyelerin ar::ısınde:m seçilir. Bir asıl bir yedek üye Hukuk Genel Kuruluna
'katılan Yargıtay Başkan ve Üyeleri, bir asıl bir yedek üye de Ceza Genel
1
Kuruluno. katılan Yargıtay Başkan ve Üyeleri arasından, Yargıtay Büyük Gene:
Kurulunco., iki asıl iki yedek üye Danışt'ly Dava Daireleri ile Llenurların 1
Ceza İşierine bnkan D:ürenin Başkan ve Üyeleri, bir asıl ve bir yedek
üye Askeri Yargıtay Başkan ve Üyeleri, bir asıl ve bir yedek üye de Askeri.
Yüksek İd:~ro Ivbhker:ı.esinin ho.kir:ı. niteliğine sahip üyeleri nrnsından, kendi
Genel Kurullarınca seçilir.
Başkanın

Görevi:

MADDE 3.- Uyuşmazlık M2hkerıesi işlerinin yönetin ve yürütülr.ı.esi,
Başkanın ödevidir. Başkanın nazoreti h~linde, An3yasa Mahkencsince asıl
ve yedek üyeleri ar?sınd:m döner:ı başına görevlendirecek bir üye, Uyuşmaz
lık Mahkemesine Başkanlık eder.
Başkan

ve Üyelerin Görev Süresi :

MADDE 4.- Uyuşmazlık l\llahkeuesinin B3şkan ve Üyeleri, dört yıllık
bir dönen için seçilirlor; ancak yeni seçin ta~anl~nıncaya kadar eski
kurulun görevi devarı eder.
Döneı:ı içinde açılacak Başkanlık veya üyeliklere aynı usulle
yenileri soçilir. Bu suretle seçilenler, yerine seçildikleri hakir:ı.in süresini tar:ı.ar.ı.larlur.

- 2 G~rev d~neuleri

Seçi,Jler,

sona eren hakiuler, yeniden seçilebilirler.

d~rt yıllık d~nenin bittiği yılın

Temmz

ayında

yapılır. Seçini temanınnan yemi kurul, 6 Eylul'de g~reve betşlar.
~.'lnhkenenin Toplanr.ıa

MADDE
toplanır.

Yeri, T::crihi ve Toplnno.a

D~neni

:

5.- Mahkeme, en az ayda bir kez Anayasa Ii!lahkonc;si

Başkan,

ger~::;ktiğinde

nahkeneyi daha erken

toplnntıya

Binasında

ı,

çağırabi

lir. Her iki duru:ıda do. toplantı günde;,ü, en az üç p;ün önce, raporlarla
birlikte hakiııle:re, Başsavcı veya Başkanuns~zcülerinden uyuşr:ıazlıkla ilulaştırılır.

gili olanlara

Başkan,

:ıahkenoye

yürütr:ıenin durdurulnnsı

işlerden

gelen

tutuklu, tedbirli

olanlcırl::ı

bulunanlar gibi acele nitelikte alemların
adli tatilden ~nce bitirilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Toplantı d~neui, her yıl 6 Eylul'de başlar, 19 TeLmuz'da biteJ
Başsavcıların,
toplantıya

iste;.ıli

Başknnunsözcülerinin düşüncelerini

bildirmeleri ve

katılnaları:

l\JI1WDE 6.- !lgili olan Cunhuriyet Başsavcısı, B2şkanuns~zcüsü, g~
rüşh:rini y:cı.zılı

.

kı:;~:ıece

olarak bildirirler. Bunlar, gerekli gördükleri veya nnhgerekli görülen durunlarda toplantılara gelerek s~zlü açıklanada

bulunurlar, oya katılanazlar.
Birinci fıkrada anılan
bütün işlenleri, kanunlar
yetkilidir ler.

g~revliler,

bu knnuna

gereğince yardı;Jcıları

Bu Kanunda sözü geçen

başso.vcılar

olan

g~re

yapacakları

kişilere yaptırnaycı

deyini, Cu:1huriyet

I3aşso_v

cısı

ile Askeri Y:lri:~ıtay Başsavcısını; Başkanuns~zcülGri deyi,-ü de Do.nıştrı
ile Askeri Yüksek !dare Mahk0ı:1esi Başkanunsözcüsünü; ilgili Başsavcı deyini konusuna göre, bir uyuşnazlıkla ilgili bulunan Cu;:ıhur

Başkanunsözcüsü

yet Başsavcısı veya Askeri Yargıtay Başsavcısını; ilsili Başkanuns~zcüsü
deyini ise konusuna göre uyuşuazlıkla ilgili bulunan Danıştay Başkanuns~z
cüsünü veya Askeri Yüksek İdare T!lahkenesi Başkanunsözcüsünü nnlatır.
Dava ve
MADDE

işlere bakıKının

7.-UyuşDazlık

olrıadığı

caiz

tJlahke:nesi

Başkan

hrıller:

ve Üyeleri;

ı.

Kendilerine ait olan veya kendilerini ilgilendiren dava ve

2.

Aralarınd8

işlere;

evlilik

bağlı

kalınş

ols::ı

bile

eşinin,

kan veya

- 3 sıbriyet

yönünden usul fürununun, dördüncü dereceye kadar (bu derece
dahil) kan yönünden ve sıhriyeti doğuran evlilik kalkmış olsa bile üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) sıhriyet yönünden civar hısımlarının
veya aralarında evlatlık bağı bulunan kimselerin dava ve işlerine;
3. Dava ve iş sahiplerinin vekili, vasisi veya kayyımı sıfatıyla
hareket ettiği dava ve işlere;
4. Ha 1dm, savcı, hakem sıfatıyla bakmış veyahut tanık veya bilirkişi olarak beyanda bulunmuş oldu~u dava ve işlere;
5. Istişari mütalaa ve kanaat beyan etmiş oldu~u dava ve işlere;
bakamazlar.
Çekinme :
MADDE 8.-Uyuşmazlık lviahkemesi başkan ve üyelerinin yedinci maddede
yazılı se!)eplere dayanarak davaya veya işe bakmalrtan çekinmeleri halinde,
Uyuşmazlık I,rıahkemesi, çekinme isteğin, de bulunan Başkan ve üyenin de
iştirakiyle, konu hakkında kesin karar verir. Ancak, çekinme isteğinde
bulunan Daşkan veya üye oylamc:ıya katılamaz.
Mahkeme Kurulunun toplanmasına mani olacak sayıda üyelerin
çekinme istekl~ri dinlenmez.
Başkan

ve Üyelerin reddi

MADDE 9.- Uyuşmazlık Mahkemesi ve üyelerinin reddine dair istemler,
reddedilen üye katılmaksızın Uyuşmazlık Mahkemesince incelenir ve bu mahkemece red konusu hakkında kesiri karar verilir.
Uyuşmazlık lviahkemesinin toplanmasına engel olacak sayıda Baş
kan ve Üyenin reddine ilişkin istekler dinlenemez.

2. B Ö L U M
Uyuşmazlık

Mahkemesine

başvurma yolları

ve inceleme

kuralları

Uyuşmazlık Çıkarma

1/!ADDE 10.-U;yuşm.azlık çıkarma; adli, idari veya askeri bir yargı
merciinde açılmış olan davada ileri sürülen görev itirazının reddi üzerine,
ilgili Başsavcı veya Başkanunsözcüsü tarafından görev konusunun incelenmesinin Uyuşmazlık i::ıahkemesinden istenmesidir.
Uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetkili makam; reddedilen
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görevsizlik itirazı aQ11 yargı yararına ileri sürülmüş ise Cumhuriyet ~aşsav
cısı, idar; ı yargı yararına ih,ri sürülmüş is,-j Danıştay Başkanunsözcüsü, Askeri cezs yargısı yarırına ileri sürülmüş ise Askeri Yargıtay Başsavcısı
ve Askeri Yüksek İdare Ii,:;:ı,bkemesi yarırına ileri sürülmüş ise bu mahkemGnin
:aaşkanunsözcüsüdür.

Görev

bulunclu.,;u ceza
istenilemez.
açık

itirazının

reddine

davalarında

Uyuşmazlık çıkarılmayan

red

ilişl{in

kararı

karnr·a

karşı

itiraz :yolunun

kesinleşmeden uyuşmazlılc

çıkarma

haller:

MADDE ll.- Aşa~ıdaki durumlarda çıkarılmaz.
a)Dava k3rJra ba~lanmış ve bu karar kesinleşmiş ise veya görevsizlik itirazını reddeden yargı yeri bu kararından dönerek görevsizlik kararı
vermiş ve bu karar kesinleşmiş ise;
b)Sulh, vazgeçme veya kabul ile dava sona ermiş ise.
Yargı merciince yapılacak işlemler :
MADDZ 12.- Görev itirazında bulunan kişi veya makam, itirazın
reddine ilişkin kararın verildi~i tarihten, şayet bu kararın tebli~i gerekiyorsa tebliğ tarihinden, itiraz yolu açık bulunan ceza davalarında ise
ret karnrının kesinleşti~i tarihten başlıyarak 15 gün içinde, uyuşmazlık
çıkarılmasını ist8meye yetkili m:ı.k::ıma sunulm::ı,lc üzere iki nüsh3 dilekçeyi
itirazı reddeden yargı merciine verir.
Bu yargı mercii, dilekçenin bir nüshasını ve var3o. eklerini
yedi gün içinde cevabını bildirmesi için di~er tarafa tebli~ eder. Tebligat
yapılan taraf, süresi içind~ bu yargı merciine cevabını bildirmezse, cevap
vermekten vazgeçmiş sayılır.
Yargı mercii, kendisine verilen dilekçeyi, alınan cevabı ve
varsa belgeleri ile birlikte gBrevsizlik itirazının reddine ilişkin k.1rar
ile dayanağı belgenin asıl ve örnekl8rini, uyuşmazl:ık çıkarmak isteminde
bulunmapı yetkili makama e;önderir.
Bir davada uyuşmazlık çıkarılm0.sı için yalnız bir kez başvurulabilir.
Uyuşmazlık çıkarma

isteminde

bulunmnycı

yetkili makamca

y'1pılocak

işlemler:

MADDE 13.- Uyuşmazlık çıkarma konusundnki dilekçt:: ile eklcri kendisine ulaşan yetkili makam, gerekirse gelen dilekçedeki veya eklcrinduki
elcsiklikleri tamamlcıttıktan sonra, uyuşmazlılc çıkarmaya yer olmadı:!ı sonucuna

varırsa,

dile;~in

reddine knrar verir. Bu Jc.:.trnr, ilgili

lcişilore
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makama ve ilgili

bir

yargı

Uyuşmazlık

tamamlc:ıtınc::ı.k yoluncı
vermiş

k:ı.rşı

olunur. Bu lc':\r,:.rn

hiç

başvurulamaz,

merciine

çıkarılmasını

makam, dilekçe ve eklerinin kendisine
postaya

tebliğ

merciine, hemen

gitmiş

r;;ördüğü

gerc::ldi
ulaştığı

tamamlandığı

şnyct

yazıları

ve bu erekle göndordi.1:;i

ise iksikliklerin

durumlnrda yetkili

tarihten,
tarihten

eksikleri

nn gün

başlayorak

geçrrıoden

en geç

on gün içinde düzenleyeceği gerelcçcli düşünce yazısını, kendisine gönderilen dilekçe ve ekL;ri ile birlikte Jyuşmazlık Mahkemesine yollar ve rıyrıca
Uyuşmazlık Ivlahkemesine başvurdu;;unu ilgili ynrgı morciinc hernon bildirir.
Uyuşmazlık Viiahkemesi BGşkanı, düşünce yezisiyle eklerini,
gBrevsizlik itirazını reddeden yargı merciine gdre {lgili bulunan Başsavcı
veya BaşkanunsBzcüsüne tebliğ eder. Tebliı3i ılnn mrıkam karşılık vermek isterse, yedi gün içinde yg,zılı lmrşılıi~ını vermekle ödevlidir.
Olumsuz görev

uyu:şmazlı;~ı

MADDE 14.- Olumsuz gBrev

:
uyuşmazlığı

bulundu:tunun ileri sürülcbil-

mesi için adli, idari veya askeri yargı mercilerindcn ikisinin t1rafları,
konusu, maddi ve hukuki sebepleri bir olan davada kendilerini görevsiz gör~
meleri ve bu yolda verdikleri

k2r1rlrrın

kesinleşmiş

kesin veya

olması

gerektir.
uyuşmazlıi?;ın

Bu
ca ve coz,q

davaL:ı.rınd ':\

Y0r3ı

M:ADDE
son

15.- Olumsuz görev

knrsrı vermiş

başlayarak

yargı

bulunan

malwmLırca

tarafa, ccze

uyuşmcı.zlıkL,rında

merciine bu

m::;rcii, dilekçenin bir

d:ı.v3lnrında

yedi gün içinde

ise,

ceva.pl2rını,

ileri sürülebilir.

işlemler:

sonıi~a,

ilr-;ili

kişi

karcı.rın kosinloşti~i

vcy3. mnkam,
tarihten

başvurulabilir.

bir ay içinde'iki nüsha dilekçe ilc

Yargı

tebliğ

il;:_sili

yapılacak

merciince

rıncak davanın taraflnrın

giderilmGsi istGmi,

ayrıca

iso

nüshasını

hukuk

şayet başvuran

davalr:\rında

scmık

dil1;er

ise il;:o;ili

ı;ı.ckr:ıma.

varsa belr-;elerini de ekleyerek, vermek üzere

eder.
Yargı

ten sonra,

evrakı,

ı,1ercii,
eğer

cevaplarını

süresinde

aldıletan

veyu uevap süresi geçtik-

cevcıp verilmemiş

ise bunu da belirterek

kendisi adli veya askeri ceza yar'Sı Pıercii oldu,;una -;ört: ilgili Cumhuriyet
Başsavcıya,

idari y>::.rgı merciin veya askeri yüksek idare mahkemesi olduğu

na göre iltjili

Başkanunsözcüsüne

Uyuşmazlık

i;lahkcmcsince

IviADDE 16.-

Evrakı

alan

yollar.
y:ıpılacak

Başsavcı

işlemler

veya

:

l33Şk<:munsözcüsü,

dilekçede

- 6-

veya eklerinde elcsiklik varsa

tama;r,lattıkto.n

sonrs yedi

r~ün

içinde düzen-

ıeyecegi

iki nüsha düşünce ynzısizrle birlü:te bunl3rı Uyuşmazlık Mahkemesine gönderir. Uyuşmazlık Mahl~crıcsi bu lcnrarları, yedi gün'' içinde düşüncesini bildirmek üzere uyuşmazlıkta ilk kararı vermiş bulunan yargı yerine
göre ilgili Başso.vcıya veya Başkanunsözcüsüne yollar.
Cevap süresi geçtilcten veya süresinde verilmiş cevap geldikten ve dilekçe yoJıut eki olan belg8lerde eksiklikler varsa tarafıara veya
yargı mercilerine bunları tamanlattıktan sonra mahkeme görevli yargı marciini belirten kararı verir.
Olumlu görev

uyuşmazlığı

ve uygulanacak usul:

MADDE 17.- Olumlu görev uyuşınazlı::!;ı; adli,

id=ıri

veya askeri
yargıya bai5lı ayrı ild yargı merciine nçılan vs taraflerı, ··konusu, maddi
ve hukuki sebepleri aynı olan davalarda bu yargı morcilerinin her ikisinin
kendiL;rini görevli sayan karcırL1r vermiş olmc::ları, görev knr·ırl:1rına karşı
itiraz yolunun açık oldud;u ceza davalarında bu kararl"rın kesinleşmiş
bulunmR-sı durumunda meydan2. gelir.
j
Olumlu görev uyuşmozlığının çözülmcsindu oluE1suz görev uyuş- 1
mazlıkLırına ilişkin usul kurrülsrı, bu uyuşmo.zlıklsrın özellikleri e;özönün- 1
de tutularak uygulanır.
Uyuşmazlık Iviahkemesine başvurma istenıini kapsc;yfm dilekçc
veya yazı ile eklerini G.lan ilgili Başsavcı veya Başkanunsözcüsü uyuşmaz
lık malıkonesine başvurunca, durumu her iki ysrgı merciine hemen bildirir.
~

Uyuşmszlık

bekleme ve sürt:lerin durrınsı:
MADDE 18,- Uyuşmazlık çıkarıldığı veya Uyuşmazlık ı,;rıhkcmusin(c baş
vuruldu,J;u resm3.. yc;zı iye mendilerine bildirilen yargı ı:ıercii, Uyuşmazlık
Wlahkemesince karar verilineeye kadar davanın görülmesini geri bıroJnr ve
zamanaşıını süreleri ile öbür kanuni süreler veya hakimin verdiği süreler,
işin yeniden incelemmesine başlo.nscağı güne kndar durur. Uyuşmazlık Mahkemesine başvuruldu,'?;unu bildiren yazının alındığı tarihten başLm::ık üzere
üç ay içinde bu mahkemenin k~;r'trı gelm0se yargı mercii olunlu uyuşm3zlıklcır
dışınd::ıki durumlarda, davayı görmeye devam eder.
Uyuşmazlık ç l.ltarılm,}sı için başvurul3c:ıf!;ı bildirilen yargı
Mahkemesi

kar?,rlarını

merciinden dsvnya bakmasının ertelenmesi istenemez.
Yargı morcilerinin Uyuşı::ıazlık >ahkemesine bsşvurı::ınları:
MADDE 19.- Adli, İdr1ri, askeri yargı nercilerinden birisinin kesin
veya kesinleşniş görevsizlik kararı üzerine kendisine gelen bir davayı

- 7 inceleır,eye bo.şlayan

veya incelenmekte olan bir

y::1rgı

r.wrcii dnvad.g, görev-

sizlik kwarı veren uerciin görevli oldutı;u kanısına vnrırsa, gerekçoli
bir karar ile görevli uerciin belirtilr:ıc;si için Uyuşmazlık MablH)ı:ıesinc
vurur ve elindeki işin incelemwsini
sine değin erteler.
ommı:nş

Mahkemenin gerekç~.::li kararı il...; r:;er"'kli görülecek belgeler,
örnekleriyle, ko,rGrın verildiği t:ı.rihten başl3yarak yedi

Uyuşın'lzlık lviahkeınesine

başvurıno. ko.rarlarını

yollanır.

yargı

veren iki

Başkanunsözcüsüne,

vurma

baş

lwr"lr verme-

ikişer

gün içinde
ve

Uyuşımızlık IJıahkeo.(jsinin

düşüncelerini

Bu

r.ıahkeıne,

görevsizlik ve
Başsavcı

uerciine göre ilgili bulunnn
yedi gün içinde

bildirr:ıek

baş

üzere,

k~>rarı

mazlığın

ile eklerinin onanmış örnelderini yollar; şu kadar ki, uyuş
nedoni olan davada görev konusundeıki düşüncesini, doh3 önce (Temyi

incelemesi
sözcüsünden

dolayısiyle
düşünce

Te;~yiz

de olsn)

bildirı:ıiş

bulunan

Başsavcı

Bo.şkcmun

veyo.

istenmez.

incelemesi yapan

yare;ı

mercil\Jrinin

Uyuşmazlık

Ihhkemesine

başvurnal3rı:

MADDE 20.- Daha önce

Uyu~nnzlık

lViahkemesince

yc:ırgı

nercii belir-

tilmemiş olan bir davada Tercyiz inealenesi yapan Yargıtay, Danıştay veya
Asker1 Ycı.rgı tay, davcJnın adlJ., idarJ. veys. ceza al:mınd~-• askerJ. yargının
görevi dışında olduğu k~mısın · varırsa, incelGdiği kırcırı boz3cak yerde.,

inceler:ıeyi

erteleyorek yargı nE:-rciinin belirtihwsi için
sine başvurınyg lcc1rar verebilir.
Bu karar üzerine yukardaki r.ıaddenin ikinci
rilen işlenler yapılır.
Malıkernelerin başvurnnlarınııı
!ıliADDE

21.- Yukariki

inc8lenmesinde

üyuşr:ı:ızlık lcicıhlce::ıe·

fıkro.sında

uygulanıco.k

göste-

usul:

r;ıaddeler uyarınca m:ıiıkemelerin

gönderdikleri
işlerin incelenmesinde Uyuşmazlık Mahkencsince, b3şvurna siiresine ilişkin
hükür:ı ayrık olns.k üzere, oluusuz görev uyuşr:ıcı.zlıkL"rı ile ilgili usul kuralları,

bu

işlerin

Hukuk
mf1zlık

özellikleri gözönünde tutularRk

uygul2nır.

Davalarında

sona ernesi ve

durunundo. tedbir

tedbirlerin
kcı.rarı

devamı,

vorıaeye

yetkili

yargı

uyuş

:ııercii:

MADDE 22.- Hulmit do.vcılo.rınd~ı adl1 veya id3r1 yargı nercilerince
Verilmiş bulunan ihtiyat1 tedbir, ihtiyat1 haciz ve Öz0llilde yiirütr:1enin
durdurulması k:ır 1rları, Uyuşr::!~:zlık i:,i,Jhkcncsinin k:~rJrıno. ko.dar geçc;rli

kararları

gibi bu
uyuşmazlık

yargı

yargı ffiercıınin gBrevsizli~ine

veren

kararlarının davacıya bildirilr:ıesindcn

Mahkemesi

g5revi belli

8 -

kaldırılınndıkça,

merciince

altmış

ilişkin

sonr.l da,
devnın

glin slire ile

eder.
karşı

Kendisine
görev konusunda son
sına

Süreye

karar verebilir~
bir tedbir kar"rının birinci

bnğlı

ilişkin

dan önce silresi dolarsa, göreve
nLnş

olanın iste~iylo,
kcırarı

Tedbir

da

veren

yargı

ysrgı

bulunn: yan bir

duru,,mnd'-' is e o yar e; ı

dışarısıns
edilmiş

ro:ıerc ii

Davalarında

zoralırı

çıkarılmısı

kişilere

işte,

veren

anılan

yargı

zq;:ıan

nercii,

birinci

fıkr.~do.

belli

vernc"ye de görev konusundo. son
fıkr'11P.rın

duru'lmrido., görevsizlik i tir:::zını

yargı r.ıerciinin Uyuşn3zlık

MADDE 23.-Ct-za
alma, el koyma,

klrstrı

u;y'Uşrı.azlık çıkar: H

mercii,

Ceza

kararı

son

fıkr;1da

nercii, yetkilidir. Bu nr:!ddcnin 2,3 ve 4- ncli

anılan k:ır::trları,

reddeden

üzerine,

knldırıL:ı'1-

tedbir süresini uzo.t 'bilir.

edilcm süre içinde usulünce tedbir
knrarı

mercii bu tedbirlerin

yargı

değiştirilmesine

veyn

kararı

lmr:Jrı verilniş bulunanın isteği

tedbir
veren

kararı

l-1:->;hkenesinc

bnşvurrı;sı

ver eb i ı ir.
tedbirler:

dcıval8rındn

kormn"', veya

gibi tedbirlere konu olnn
ycısaklanrnş

şeylerle,

ilişkin kar:rlnrı,

yurt

degi~tirneye

betşk,1C3

güvenlil\:

altınn

şeyler

ve bel::;eler, yurt

dışıw:ı

çıkri1' 0.sı

veya

kaldır~aya

y::ıs:o,k

veya

ilk kez verueye görev konusunda son k:ır';rı veren y:ırgı nercii görovlidir.
Anılan yargı nercii, tutuklulara Ce zn IvluhakenelGri Usulli
Kanununun 112 nci n1dcl:::;sini uyguls.y
mnları

da

Uyuşrnzlık çıkarıcı.~
yargı

lık

~cnğı

:iibi

tutukle~a:.y:o,

ilişkin başvur

kar~ra bağlar.

merciinin

Mahkene;sine

Uyuşnazlık

duruc.ılarında

Iviahkom;sine

başvuro.n ysrgı

;nercii,

3. B

uL

görev

itir::zını

redd0den,

durunlarda is\_;

.Uyuşı:ıaz

yuk,;.rıki fıkr:ü::ır lılikı::ı(inli

uye;ul2.r.

bsşvurdud;u

Ü lVl

HÜKüM UYLTÇMAZLIGI
Rükür:ı Uyuşncızlığı:

MADDE 2L~.- Görevle ilgili olrnksızın .::ıdli, idc;,r1 vey0 ;-ıske::r1
narcilerinden en az ikisi

tarafından

kesin

ol:ırak vcrilııiş

veya

':ı.

- 9 kesinlcşuiş

birbirine uyuayan kararlar

,:;.ro.sındn..hiiklüı uyuşmnzlığı

nevcu-

diyetinin kc.ıbul t;dilc~bilrw.si için; hukuki ve idcırl. dnvnlardcı en nz d:wa.cının

ve

ccıa davo.larındn

r:ıaddi

sch•mler:i.n ( vcılaalcı.rın) aynı olı1 ısı ;jerc;klldir.
!lgili kişi ve.ya ;;ıakam Uyu.ş'~ıazlık McıhkvL1c;sine brı.şvur;ır;.k

hükiLı uyut;.D.uzlığının

sinc ili:.;:lç_in hü.kün
rıl: ı "'3l

sanığın

3;iderilncsini istvyc.b

ayrık

olnak

hcı.ld~::

ve her iki

üz~cre,

ı.lir.

olu,•suz

de dava

Bu ho.lcl.e,

konul·:ırı

bnşvurr!l:

ile

s'irc:-

·~örev uyuşuo.zııgının çık?.-·

ile ilgili 15 ve 16 ncl. maddelerdeki usul,

kuralL\rı,

hükür.ı uyuş

L~ızlıC,ın:i\1~ özellilderi r;özönündo tutul-lr••.k uyv,uL:mır.
Hükün uyuşnazlıkl.':ırındo. uygulr:mncnı;: inc'-'lc.;nc lmr:ülr:rı:
MADDE 25.- Hiikün
lr:ırınd•1 Dcmı't tny yargılamn

uyuşnnzlıklnrının

usulüniin, ceza

inct.olonmr:::sindc hukuk

dcwrı.larınd-:t

c ez·)

dnvcı

Y-'"rtjıl.a:~ı:l

usulü-

Uyuşrw.zlı 1 :

nün bu knnunn aykırı olrıo.yan hükünlori uygulnnır. Anco.J~
inhl;;:._;mesi gcrel:li gördüğÜ h~:ıllerdo veya istek üzerine to.rafL"\rı sözlü açıl::la.r:ıal.:ı.rını

dinleyebilir.

,

Hül;:üı-;ı uyuşmazlıklarında Uyuş;;1o.z.lıl(
esasını

d~

karara

Mahkeuesi

o.nlaşmo.zlı~ın

bağlar.

4.

B Ö L Ü M

'TfUŞMAZLIK MAHKEM:ESİ GÖRÜf,M.;.';L:SRİ VE KAH/UıLARI

Kurulun toplanma ve ktırnr verm(:; şortl::rı ve inceh'r'ıclurin
ğı tl ar

MADDE
bulunrndıkço.

yeri o üyenin

üzerinde

ycı.pılı::wsı:

26.-Uyuş.r:ıozlık

Mahk(.UC:si, bütün

görüşnelere başl:1y:ı.p

geldiği

yargı

kn-

karar vertjncz.

G.sıl

üyeleri

Kuruldsılci

toplantıda

eksik üyenin

nerciinin yedek üyesi ile, bu olmazso.

başkcı.

bir yedek ile doldurulur.
çoğunlukla

Mahkc::mc incelemelerini dosya üzerinde
verir.

y:1p:ır

ve

kararı

!ncclemede izlenecek sıra:
MADDE 27.uyuşr:ıazlJ.klc:ırınc

içinde ileri

Uyuşmızlık Mdıkcmosi,

ilişkin

süriilme.miş

istemleri önce süre
ist-.renlori reddeder.

uyuşı:ı.o.zlık
bakı::ıındnn

çıkarsa

ve görev

inceler ve süresi

~·
ı.·

- lO Kararların bildiril~esi

:

MADDE 28.-Uyuşnazlık lVbhlcer.ıc-si, vereceı~i bütün karorL'ırın sonuçlarını

Başsavcı

ilgili

ve

başk9.nunsözcüsüne,

görev

uyuşnazlı(5ının

çözül-

mesi için kendisine başvurruı yo.rsı norciine, kıır:>rı bcklun:.csi için yazı
yazılmış bulunan yc:ırgı ,;wrciine veya Dercilerine, uyuş!!'.azlığın çözülml;si
için başvurı,mş oLm kişilere: veya no.k::u:ıl:1ro. houcn tebli;! Gd-.;r.
İlgili yc.rgı r:ıe:;rcileri ilc bütün ı::akr:,ı::ı, kur1.üuş ve lüşi
ler; nahkt:Jr:ıe kcu~qrlarınc uynak, geciktirr::ıel~sizin onlqrı uyp;ul:u:ı::kl::ı ödevlidirler.
yerlere ve

Gerekçeli k~rarın siror
gönderilir.

örneği

de birinci

fıkr~d~ yazılı

kişilere

Ko.rerların kbsinliği

ve y~yınlaruıısı:

MADDE 29.- UyuşrH:\zlık ıv,:hkeı:ksi k3r3rL<rı '%:osindir. Iil2hke:umin

ilke k:1r'1rl1rı ile M,ıhkeo;ne
Gazete ilc yayınlanır.
Kararlar

D.',c;:lc:nının u~rgun görec'-"ği önu~ıli k:"r'1rlrı.r, Rosr:ıi

'

:::1r·cı_sındnki çelişncJlerin cidurilrıvq,i:

MADDE 30.- Uyuşi'l::ızlık l•.luhk,;r-,esinin k·r·:::L·rı !1r:;sLıd·;. çıko.bi
çclişı:wler,

lecek

Muhk<2n0

t::ır·ıfındmı

v<Jrilecek bir ilke

~;;:·ır.::rı

ile ,-;ide-

rilir. İlke k8ro.rı, gerekçesiyle nçıkl~nır.
ilke kGr·:.rl 1rı, Yüksek h::hkemclcrden Uyuşnazlık ı;;o.hlrci:ııe
sine seçilen
alınır.

asıl

iki oy

ko.tılDcetld ırı toplmtılo.rda

Katılacakların s~yısı

dörtte üçünden
ğuyla

ve yedek üyelerin bütününün

nşa~ı

çoğunluğuyın

yetinilir. Bir

hiç bir halde blitün
olnoz. İlk topl~ntıdo. ilkeye

verilir. Sonuç

cı.lınn:-:ınzs:<

işte jı/'.:ı.hkl;:ıenin kölde:ş:üş

g;unluğun gerçekleş;~ıcsi

durumund cı_ d2.hi ilke

asıl

ve yedek liyelcrin
ilişkin knr~rl~r üçtu

ilcinci

topb.ntıclc

oy çoldubir çover iln~s i zorunludur.

içtihadına

~.ı::·cr:'.rı

nylnrı

Bir İlko kar~rının değiştirilnesi vey~ k3ldırıln:ı.sı dahi yeni
bir ilke kJrrı.rı ilc olabilir.
İlke k::;ı,rnrın:::ı yer olup olnndı6ını ktmdiliğinden vey::. iltjili
Başsavcı veya Daşknnunsözcüsünün gerekçe li yazısı üzerine, Mnhkeno B:JŞ
kanı

takdir eder.
İ lke kararını gerekli gören

Baş1wn;

çulişno

dosuran k ::ırarlnrı

veya kökleşrüş içtilındı gösteren bir kar<J.r ile Y'-'ni çoğunlu:-tun görüşünü
ve çelişr'lG gerekçesini kapsayrm bir yazıyı, istc:::ıdc bulun:nıd·::n başk.-ı
Başsavcı ve Başkanunsözcülcrine, belirtcce~i bir sürede görüşlerini bildirrnek iiz-:'.re yollar. !lke kararının görüşülnssi için üyelerE dağıtılan

1ı
:ı
1

J3c:ışs:wcı

günder,w
lıklarla

günden az

gün ile

yazı

görüşme

sür8si içinde verdikL;ri

kcır~rl:rın

ve

o.rnsındn

günü

lmrşı

örnekleri ele eklenir. Gündoui
işlc::r dışınd'l

geçecek acols

onbeş

olmannsı

gerekir.
Görev konusuudski ilke

yo.rgı

ilişkin

:Jaşkc:ınunsözcülerinin

onlsra göndc::rilen

dağıtıldığı

bütün

ve

ll -

nercilc;rini,

ilke

ksrnrlc\rı

l::-ı.r·1.rl.:1rı;

UyuşB:ızlık Lıahkc:nesini

hükür:ı uyuşrıazlıl~L:ırı dolc:ıyısiyle
yalnız Uyuşrıazlık

ise

5.

ve

verilücek esasa

bnğlnr.

••":lhkcoesi

B Ö L Ü M

ÇEÇİTL:t IlLİKÜIV!LER

Raportörlük :
MADDE 31.-

Uyuşmc:zlık Mahkcrıc::sinc,

çalış::wlG.rınd·'.

yardıı.;ıcı

olmak üzere, dört adet geçici raportör verilir.
rcı.portörl<:r,

Geçici
gereğince

Hakimlik ve

Savcılık

hakiı:ılikte

hakLıler

vcyahut

k::m.unu

sınıfınd::m Selyılan

hiz':wtlerdo en az ycdin- '
'
ci derece aylığını aLu ş olanlarla, ::ıynı dercceyi kazan;nş Danıştrı,y YariJ

1''!

dımcılo.rı, Kanunsözcüleri, Askeri Eökin ve S::ıvcıL1rı o.r::ısınd::m, Uyuşr.nzlık :''
lVlahkcı:ıesi Başlunının isteği ve ilgilinüı nuvnff::ık;cıtı J.zerinc,
dukları ı:;ıüesseselerin
ların

özlük

tr:.rcıfınd.nn

yetkili rwrcilcri

işlerinde,

mensup

olduklTı

tayin edilirler. Bunhükü;~üer u.yguL:mır

neslcklere ait

geçuiş

ve raportörlükte geçirdikleri süreler, musleklerinde
ancak, terfilGrine,

Uyuşr:ınzlık lvı3hker:ıı::si Dcışk::nı

t1rafındnn

zılı

bilgi esns olur. Geçici raportörlcrin görevlorini,

mesi

Başk:1nı

belli eder.

Başkan

üzere bir üyeye dahi verebilir.
sonuca

ilişkin

gerckçeli

gerd;:li görürse,
Raporlnrd~ı,

düşüncesi

ı:ıonsup ol-

sayılır;

verih.c..;k ya-

Uyuş:-ıazlık

dosTıyı

Mchkc-

r3poru düzenL.. ı:ıek

r~cporu yazemın doğru

buldu(:;u

de göst,Jrilir.
aylık

Geçici raportörlere

ve ödeneklerinden

başka

250

ŞGr

lira ek ödenek verilir.
Yazı

işleri:

MADDE 32.üzere bir
mazlık

Bcıqlcôtip,

Mahkuuesi

yetkili r:wrcilcri
mensup

Uyuşmazlık litl.:ıhkeracsinin

iki ka tip

Başkanının
tarafınd3-n

oldukları ı:ı1esleklcre

leri süreler, mcslcklerinds

Yar;sı tuy'

lmlen

d·m, iki kô:t;ip

istegi üzerine, uensup
tayin edilirh;r.
0it hi.ikünlGr
geçr.ıiş

s

işlcrind0

uygulanır

ıyılır;

D:mışt~·1Y'

oldukl~rı

Bun.Lırın

çalışr"lnk

özlük

ve bu

dan,

Uyuş

müessclorin
işlerinde,

lVL::ıhkcrıc

ancak, terfilerine,

.e>;vçirdil\:Uyuşr.ınzlıl{

1

- 12 fuahkcmesi B?şkanı tarafındon verilecek yazılı bilgi esas olur ve g~ruvle
rini

Uyuşı:ıazlık ııı~::hkeuesi B2şkanı

Tebligat

!şlemleri

:

MADDE 33.- Bu k.mun
sayılı

r~er0::tincc y8pıl,1cnlc teblig~t

Teblic;at K;munu hükiL1leri

işL:rindc

72C

uygulonır.

bo~ışıklı~ı;

Horç ve rcsiu
MADDE

belli eder.

34.-Uyuşr,ıazlık t:l,:üıkeı:ıesinde k.~r.ır,·. bsgLuı

cnk

işler

için

vsrilGcek dih;kçcler, l2ıyih:.lor, ynzıl:~r vey'l. belg8lerd..:n, Mahkonenin ü;;lcnlcorindc.m,

kurarlcırınd::m

I.{;ahkcrıecc

veyG

yahut J,lahkJ:'lLdcn istoniL:;cek
h:ırç

belge ve k·)rur örneklerindon hc;rhcme;i bir vergi,

rc-siı.ı

voy·-,_

alınrısz.

Mt1hker1enin ve Bc:;şsavcıl:1r ile B::ışkJ.nunsözcülerinin bilgi ve
belge

ist~Jc

yetkileri:

MADDE 35• -Uyuşnazlık lvlnhlcen8si;
makaı:ı

kuruluşL:ırl::ı

vcyn

doğrudnn doğruyn

incL'lediği i~ ll:rdG,

y:\zışr.ı~'ya

bütün

orc;:..ı

girebilir ve onlardan

h~r _türl~i. b~lgi vey:1 bcl~oyi y~ da ~elgclurin onan::ı.ış örn~_J;:lcrini istcyl:-ij

bılır. Bıle;ı veya b0lgc:nın verılocsınden, ancak 52l sayılı D·mıç,tny Ketnu-ılj
nunda gösterilen şcırtlar nltında koçınıl:ı.bilir.
LJ;yuşunzlık lüahkcDssiyle ilgili işlen ynpnn
veyrı Başk:munsözcüleri

de

yukarıki

fıkrada ycızılı

:~
lJaşsnvcılar

1"

kulLmırl.::ı.r.

yçtkileri

Anaycs3 Mcıhk(ôl~ıesi k3rCJ.rL'.rı dol::ıyısiyle Uyuşnrı.zlık ı.,c"<hkc:·.ıc_sinc'
brışvuruLı:ı.ınsı

MADDE 36.ksr:-ı.rl::;,r

Bütün

Ancıycıse<

Mchlce::ksinin Yüce Divan olc.ralc vordi!~i göre·
doloyisiyle Uyuşn::ızlık M::thke::ı.esin:;; başvurul"l.:c.o.z.
yarc~ı nı:;;rcileri,

Anny3SôJ

Ivbhkcr.ıL.sinin

olnrak görev konusundn verdigi knrarlara 1 k0ndil-.:rinin
sinin
uynak

kararı

ç:ı.tı::pn

ile

kcsinleşrıiş

uyuşnrızlı~ı duru~mnd~;

gözönünde tutulur ve
Davaya

işleD

kc::sin veyn

bir

:L'üce Divan

An<.y-:srı 1\lr:ı.hkcı:K

k:ırr:ırı

bulunsa bile,

zorunclcıdırlar.

Hüküu
kararı

norci-

ba~lcıyıcılı~ı:

lcrini

konusundaki

r~~rıhkcuosi k:1rurl:1rının yargı

ve Anc:ynsa

yalnızcrı

AnCJ.y:tsa

bni.ıke:::t:si

uygulcmır.

katılanl3rın

taraf

scıyıl~ası:

MADDE 37.- Bir hukuk

d:wasınrı

tnraflard::m birisiyle; birlikte

katıl3nlarla

bir ceza

davasına

ynpnak üzere

dahi bu kanuna f)ÖrG

tar;ıfl::ıra tnnın::m

usulünce

katılnnlar

yetkih:r kc:.ndisiylc birlikt0

işlem

- 13 yapacakları

snvcıya

te.re1fa vcy3.

bnğlı

olnaksızın

kullanabilirler.

Ödenecek licretler:
l\1ADDE 38.üyelerine,
başka,

Uyıışnnzlıl;: IvlohJ~:v;::ı<.:-si B:ışko.n

lwtıl:::coJdcırı

her

B::ıkrmlar Kurulunc::.ı

to::Jlantı

ve üyelvriyl0 yedek

günü için aylü;: ve ödcneklç:rindt=on

takdir edilecek

nikt:1rdcı

ücret ödenir.

Araç ve gereç vos3ir ihtiyaçlar :
MADD::2: 39•- Uyuşnazlık lVınhl';:~;;ncsinin araç, gereç vcs~ür ihtiy::ıçl'~r
ile Başkan, liye, yedek liye ve geçici raportörlere verilen ücret v6 ek ödenekler Adalet Bakanlığı Bütçesine eklenecek ödeneklerden k8rşıl~nır.
Kaldırıl:cm K.tıç:J.rıler:

kuruluası

MADDE 40.- 9 Teı;ıımz 1945 gün ve 4788 sayılı
hakkındnki K::mun yürürlükten k3.ldırılı:n:;,tır.
Geçici Maddeler:
GEÇ1C1 MADDE ı.- Bu kanunun

olarak Ans.yasa Mahkcucsiyle adli
.

r::ıazlıklarında,

36

GEÇİCİ

yar[~ı

Uyuşr:ı:czlık

yürürlüğe girr:ıcsindcı1

nercil0ri

önce Yüce :Divm

r:ırnsınd·1 çılc:m

ncı madde hlikli~ıleri uygul:mır.
MADDE 2.- Bu kanunun

yürürlüğe sirr::ıesinden

1i"ahkc:Jcsi

görev

uyuş-,
··~

önce 4788

sc:yı..ı~

lı

Kanun hüklirılerine u;yulnrnk Uyuşunzlık ivıahkc:ıesinc, başvurulo.n işlurde
4788 ss.yılı K~'nıun uycrınca yapıluış iŞlT";ıler :ı;eçcrli olup gE:ri k1l::m ışlenler bu Knnunn göre yürütülür.
GEÇIC1 MADDE 3.- Bu lmnunun

}'"Ürürlüğe gir::ıcsinJ.vn sonr::ı.

seçile-

cek ilk kurulun göreve b::ışLm8sı t'Jrihinden 6 Eylüle k:1dar geçecek süre,
4 yıllık görev süresinin hesnbında gözönündc tutuluaz ve bu kurul döne:J.
başında

göreve

başLn:ıış

sc1;plır.

GEÇİCİ

Mli.DDE 4.- Bu lonunun yürürlüğe girnc t·'.rihLıdcn bcışlc:y,l
rak en geç bir ay içindt: Uyuşn:ızlık l1iahkcccsinin eslci defter ve dosynı -:ırı
Anayasa MahkGmesinG verilir.
GEÇICi MADDE 5.- Bu Kcmun Hcsni G.:ızutcdc y:.ıyır'll:mınc:ı, 2 ve

3 ncü mo,ddeh:re göre
lenlerine
tümünün

yayınını

başLmır,

Uyuşn;:ızlık Lı:;hkercıesi
Şu

kadar ki, eski

yürürlüğe girdiği

B

~.şko.n

Bcışkon

ve Üyel"'rinin scçi-~-ıi iş
ve üyelerin gör0vleri K.~nunun

tnrihe lmdnr devo.n eder.

Kanunun yJ.rlirlüğe girnesi:
MADDE 41.- Bu Kanun, geçici 5 nci n·-ddcsi scJdı k'ün?.k Uzere
izleyen ikinci cıyın ilk günü y-Lirürlüğo gir,.r.
Kanunun Yürütülncsi:
MADDE 42.- Du Ko.nunu

ll:~.k:mlar

Kurulu yiiritür.

%

~

1'

T UR K 1 Y E B A R O L A R B
u~'\:.i.oirlik

K~nnfil

Sokak No:5

İ

İ

RL

Ankara

Gİ

Te1f:18 13 44 - 46

Tarihi : 5.4.1974
Genelge No:l277/20
Konu:Avukatlık Sınavı

!lgi:6.2.l974 gün ve 6/448
1136

sayılı Avukatlık

soyılı

Hk.

genelgeniz.

Kc:mununun 28 ve tnkibeden ve geçici

Iümunu Yönetaeliğinin 29 ve takipeden nacldeleri uyarınca.
ilk suwv ll, 12 Mart 1974 günleri yapılnış ve sınava bir stajyer kntıl

7 ve

tıvukotlık

nışt:,_r.

1974

yılının

ikinci

sınavı

13,14

Moyıs

1974 Pnzartesi ve So.-

l:L g1inle:::-i Birlilz binnsındn ynpılo.co.ktır.Buno. o.it duyurunun bir örneği
oşo.ğ:•-:v[c

·~ıkorılnıştır.

Stnj bi ti:c1 belgesi alnış ve bu belgenin günü ile sınnv günü nr::s ındc iki yıldem fnzln bir süre geçiJ.emiş olan adayların Yönetia KurulunJ.zco tespit edilerek üç nüsho. sınav giriş belgesi düzenlennesini,ndlnr~nıa sınava girecekler listesine ynzılmnsını,sınav giriş belgesinin
bir örneğinin cdo.ya veril~esini,bir örneğinin sınavo. girecekler listesi
i.le birlikte sınc.v gününden en az bir hafta önce bulunacak şeki~de Birliğe göndcrilnesini,bir örneğinin de adayın staj dosynsındn soklo.nmasını
Avul:ntJ_ık Ko.nunu Yönetneliğinin 33. maddesine göre de,Bnronuz bölgesi içü1dc sınavın ve nülakatın yer,gün ve saatının ilnn edilmesini önerıle rica •:odsriı:L

Saygılarıula
Başknn

Av.Faruk Eren.-·;

DUYURU
1136 Soyılı Avukotlık Konununun 28 ve tokibeden ve geçici
7 • ve AvuJwtlık Kz:nunu Yönetneliğinin 29 ve tnkibeden nacldeleri uyo.rınco.
ikinci Avuko.tlık sınnvı 13,14 Mo.yıs 1974 Pnzo.rtesi ve So.lı günleri,sınav-

- 2
do. bo.şnrısız olc.nlc:rın rıülnkc.tlc.rı do. 20 Mo.yıs 1974 Pcznrtesi günü aşo.ğı
daki şartların Birlik binnsındo. ynpılocnktır.
1-Adnylerın Bo.rolo.rındcm o.lacnkl2rı sıno.v giriş

likte 13 Mo.yıs l97L~
lc:rı gereklidir.

Pnzc:ı.rtesi

günü sn nt 8. 30 du Birlik

belgeleri ile bir-

binccsındc.ı bulum:ıo.

2-Sıno.v 13 E:cyıs 1974 'pczo.rtesi günü snnt 9-12 o.rnsındo. Annyo.set

ve !dc.re Hukuku ilc
sonrn 14.00-17.00

Avukcct1ık

o.rc.sındo.

K:-,nunu ve Meslek

Kurc.1lc.rı, o.ynı

Cezn ve Cezc1 Usulü Hukuku,l4

Mcyıs

gün

öğleden

1974

Scı1ı

9.00 - 12.00 cıro.sındcı Medeni Hukuk,Borçlcır Hukuku,ye Ticnret Hukuku aynı
gün 14.00 -17.00 cırcısındcı !ş Hukuku,İcrcı ve İf1ns Hukuku ve Hukuk Usulü
konulo.rındo. yazılı olo.ro.k yo.pılo.co.ktır.
3-Sıncıv

la, sınnv

düzen ve güvenini bozduklarındnn
belgesi oldığı hcüde sınrva girerri;yenler

sın~~v dışı bırnlnlnnlo.r
sınc.vdn başo.rısız

TÜRKİYE BAROLAR Bİl:LİGİ

snyılıJ

·
,,:,ı

~ı

ll

Z.A.

T UR K ! Y E B A R OL A R B ! R L ! G1
Telg:Bnrobirlik

Karanfil Sokak No:5

Ankuru

Tel:l8 13 44 - 46

Ankara: 9.4.1974
Genelge No:l341/21

Euro

Başkanlığı

...............

1136 snyılı Avukatlık Kanununun
55. unddesindeki (Avukatların iş elde etnek için,reklan snyılnbilecek
her türlü toşebbüs ve harekette bulunnaları ve özellikle t~belnlarında ve
basılı kağıtlarında avukat ünvanı ile nkadenik ünvnnlnrındnn başka sıfnt
kullannaları ynsnktır.)hüknüne aykırı olnrnk tabelnlnrında,basılı kağıt
ve kartvizitlerinde veya yazılarında naddede belirtilen ünvanlardan başka
ünvnnlnr kullandıkları Birliğiaize intikal eden yazılardan anlaşılnıştır.
Yönetin Kurulunuz meslekdaşlnrınızın yasa AÜknünü ihlal ederek disiplin kovuşturrınsınn uğrnnnransını snğlnnn.k nnncı ile bu hükne
uygun dnvrnnnalnrının snğlan~sını tnvsiye etmeğe knrnr verniştir.
Bilgilerinize sunnrım.
Bazı neslekdnşlnrınızın

Saygılarımla.
Bnşknn

Av.Fnruk Eren

z•.A,..-·

T tt R K ! y E

: ..I-l A R O L A R

B ! R L !

Gİ

Ankara: 9.4.1974
Genelge No: 1342/22

Bnro

Başkanlığı

•••••••• o

41

......
1ı,

i
!

i

yaparak, armuzdan obediyen nyrılrm
törenlerio her yıl •
bütün barolar tarafından o yıl vefat edenler için yapılnnsı,bu törenlerde yaşantılarının dile getirilaesi büyük bir kadirşinaslık ve nanevi ve
mesleki ödov olduğundan Yönetim Kurulunuz bu hususun tavsiye edilnesine
karar vermiştir.
Bilginize sunnrın.
Savunma görevlerini

şerefle

neslekdnşlnrınızın nnısına,bazı bnrolarınızcn yapılan

Saygılnrı::lla.
Başkan

Av.Faruk Eren
_/·,,1

Z,A.

po;":

..

T ÜR K 1 Y E
Telg:Bc:ırobirlik

B 1 R L 1 G1

B A R OL A R

Anko.rn

Knrnnfil Soknk No:5

Telf:l8 13 44 - 46

Anko.ro.:ıo.4.974

Genelge No:l343/23

Bo.şko.nlığı

Bo.ro

...............
İl~i:4.3.1974

to.rih ve 899/13 sc:ıyılı genelgeoiz.

İlgideki genelge;:ı.izle
rı uyorıncc. Birliği~üzce

istenilen VII.Genel Kurul Ko.rn-

diktirilecek olcm ;yeni

kılık

(cübbe) bedeli 300,-

TL nın Birliğiniz Bnnkı:ı hesabınc:ı. yc:ı.tırıldığına dc:ı.ir Bc,romızdc:n bilgi ve-

rilncdiği
nıştır.

ve genelgenizin

altında ynzılı

Sipo.rişlerin

en
yen

kıso.

zCc;_ıc:mdcc

giyilebilnosinin

ı::ıeslekdo.şlo.rınızdnn

kası Kızılcy Şubosindeki

bildirilnes"ini ve bu

nlım.n

so.ğlo.nabilnesi

sc:ı.yılı

oeslekdo.şlaruıızın

için cübbe

sının Birliği;:ıizin

(kılık)

T. C

hesc,bına ycctırılc,rak

kılığın

iste-

Zir~ ı:ıt

Ban-

sonucunun

istedikleri tip cetvelinind_e nce-

le gönderilnesini öncnle rica ederin.
sc,ygılo.rınlo.,
Başko.n

Av .Fo.r1<k Eren

RM/Şİ

;iı

gönderilnediği anlo.şıl-~
~

biro.n önce verilebilnesi ve yeni

300, -TL

630/493

Tiplerin

T ÜR K
Telg:Barobirlik

İ

YE B AR OL AR B

Karanfil Sokak

N~:5

İ

R L

İ

Ankara

Gİ
Telf:l8 13 44- 46

Ankara: 16.4.1974
Genelge No: 24/1383
Konu;Resmi kılık Hk.

Baro

BaşkanlıiSı

...............

' ı

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 49.maddesi uyarınca Birli·
gimizce tesbit edilen ve VII. Genel Kurul kararı uyarınca Birliğimizce
diktirilmesine başlanan yeni resmi kılığın (cübbenin) aynı renk,şekil ve
kalitede olmasını sağlamale üzere tek elden yapılması zorunlu ve Genel Ku< ~~
rul kararı hükmü olduğu halde bazı meslekdaşlarıml.zın özel veya tüzel ki{i, :
ş ilere bunları diktirip giydikleri veya sipariş verdikleri, HalkevleriniJ~~::
bu konuda Barolarımıza veya meslekdaşlarım:ı.za başvurdukları birliğimize ~·~
intikal eden olaylardan anlaşılmıştır.
14.2.1974 gün ve 613/7 ve 4.3,1974 gün ve 899/13 sayılı
genelgelerimizde belirtildiği üzere Genel Kurul Kararı ve kanuni bir gör·
olan bu hususun yerine getirilmesinde gereken heu-a~'f\ıl gösterilmesini:
sağlanmasını ve siparişlerimizin l:ted,ellel';i.:.ile ·birlikte acele :.gönderilm•
sini 0ıiemle rica ederim.

..

Saygılarımla,
Başkan

Av • .t!'aruk EREM
.. :;;;-· .. ·y·l~

~/.-'?~·?,

RM/Ş!

.. ·'·/

-.- ~

~

T 0 R K İ YE B AR OL AR B İ R L İ Ö!
Telg:Barobirlik Karanfil Sokak No 5
Ankara Telf: 18 13 44 -

~6

Ankapa : 27.~.1974
Genelge No: 25/1~33
Konu:Birlik

Baro

Kesene~inin

II.

Taksitlerinin gönderilmesi

Başkanl:ı.ğı

hakk:ı.nda.

197~ yılı Birlik keseneginizin 31.12.1973 tarihinde Baronuza kayıtlı olduğunu bildirdigirriz avukat aded:ine gör'e~~ylık 10,-lira
üzerinden hesapland:ı.g:ı. ve Birliğin gelir bütçesinin bu esasa göre düzenlendiği bundan önceki genelgelerimizde bildirilmişti.
Buna göre 1974 yılında ödenmesi gereken kesenek borcunuz

lj

.............. liradır.

1973 yılından devreden borcunuzla birlikte 1974 yılı keseneği ikinci taksidinin,rozet ve kimlik cüzdan:ı. bedellerinin"Türkiye'de
Savunma Mesleğinin Gelişimi" isimli I. ve II. cil t kitap, Numunelik Cübbe
bedeJlerinin acele olarak BirliğiiDizin T.C.Ziraat Bankası Kızılay Şube
sindeki 630/493 sayıl:ı. hesabına havale edilmesini ve bu durumun ayrıca
bir yazı ile Birligimize duyurulmasın:ı. önemle rica ederiz.
Ss.yg:ı.lar:ı.mızla.

Sayman
Av.Mehmet
Kesenek Baırcu
TL
1973 yılından deyr,eden ••••••••••••
6-·rınc_ı c,G
1974 keseneği/ikinci Tti.k. ı , • s •••••
T OP L AM
1974 yılında gönderilen •••••••••••

Kavs.kl:ı.lar

Başkan

.,

Av.Faruk Erem
_.

KALA N
Di~er

Borçlarınız

Rozet Bedell<ıri
Kimlik Cüz.bed.
Kitap (I.cilt)
Ki tap (II. cil t)
Numunelik cübbe bed.

TL

...........

.......... .
•

~

"

•

Illi . . .

...........
...........
.......... .

' 1

i

T
Celg:Barobirlik

İ Y E

BAR

OL AR B İ R L 1 Gİ
Karanfil bokak No. 5 Ankara
Telf: 18 13 44 - 46

üRK

i'

27.4.1974
Ankara
Genelge No: 26/1434

ı

~aro Başkanlığı
~

. . -· . . . .

~önderilen

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığından Birliğimize ' '.
16.4.1974 tarih ve 1974/50 Muh. sayılı yazı aynen aşağıya çıkarıı-·

~ıştır.

Gereğini

rica ederim.
ı

ı

Saygılarımla.
Başkan

iM/SO

Av.

Iı'aruk EREM

T.C.
DEVLET GÜVENLİK MAHIG.ilv'lES!
BAÇKANLIGI
Sayı

Konu

A n k a r a
16.4.1974

1974/50 Muh.
Baro levhaları Hk.
TÜRKİYE

BAROLAR

BİRLİG:t

BA9KANLIGINA

ANKARA
Kuruluşu itibarı

ile 21 ilde yargı yetkisine sahip bulunan
hiç bir ile ait Baro Levhası mevcut değildir.
Başka~ılığınıza bağlı bulunan Barolara ait levha mevcut ise
Mahkememize gönderilmesi aksi halde mahalli barolara dul"um bir yazı ile
bildirilerek mevcut baro levhalarından birer adet mahkememize gönderilmesinin temini rica olunur.
ANKARA
Devlet Güvenlik İ<iahkemesi
Ylahkememiz

kitaplığında

Başkanı

Ali Fahri Yücel

ı

T Ü R K ! Y E B A R O L A R B 1 R L 1 G!
Telg:Barobirlik Karanfil Sokak No 5 Ankara Telf:l8 13 4{h- 18 13 46
Ankara:
4.5.1974
Genelge No: 1468/27
Konu: Resmi Kılık siparişinin
engeç 20.7.1974 tarihine
kadar verilmesi hakkında.
Baro

Başkanlı[i;ı

................
1lgi:4.3.1974 gün ve 899/13

sayılı

genelgemiz.

Yeni resmi kılığın sipariş verilmesi ve diktirilmesi
uzun bir süre alacaktır.Bu nedenle meslekdaşlarımızın yeni kılıği süresinde giyebilmeleri için siparişlerin engeç 20.7.1974 tarihine kadar verilmesi zorunlu görülmüştür.
İlgideki genelgemizde belirtildiği üzere aşağıdaki
tipler üzerinden adetlerini gösteren bir listenin ve 300,~ er TL nın engeç 20.7.1974 tarihine kadar gönderilmesini önemle rica ederim.
Saygılar-ımla.
Başkan

Av.Faruk EREM

/)- --7? - __,

TİPLER
---

A-Boyu 1.60 m ye kadar olanlar
ll
ll
B-Boyu ı. 60-l. 70
tl
n
C-Boyu 1.70-1.80
D-Boyu 1.80 den uzun olanlar
Not:Fazla kilolu meslekdaşların buyuna isabet eden tipin bir üstünü
sipariş etmeleri uygundur.
RM/Ş!

/

TÜRK1YE
BAROLAR
B 1 R L İ G1
Telg: Barobirlik
Karanfil Sokak No. 5 Ankara
Telf: 18 13 44 - 46

Ankara
Genelge No.
Baro

15.5.1974
28/1543

Başkanlığı

........

Ankara'da Yargıtay, Askeri Yargıtay, Danıştay, Askerl
Yüksek !dare Mahkemesi, Maliye Bakanlığı Vergiler Temyiz Komisyonunda
.1
duruşması bulunan avukatların bu duruşmalara cübbesiz geldilüeri takdir-·
de yararlanmaları amacı ile Yargıtay'a ~00) , Askeri Yargıtay'a (4) •
Danıştay' a (lO) , Askeri Yülmek İdare Mahkemesi 'ne (4) , Maliye Bakanlığ;ı Verr,iler ~'emyiz ~•omisyonu Başkanlığına ( 4 ) yeni resml ;kılıktan
verilmL1 tir.
Bilginizi rica ederim.

Saygılarımla.
Başkan

Av. Faruk EREM

RM/SO

T Ü R K I YE
Telg: Barobirlik

Karanfil

B AR O1 AR
Gokal~

Ho. 5

B ! R1 !

Ankara

Gİ

Telf: 18 13 44 - 46

Ankara
Genelge No,

:17.5.1974
:29/1571

Konu : Stajiyerlere
Baro

.Ja9lwnlığı

yardım

yapılacE

esasları.

........
!lgi: 19 Haziran 1970 gün ve 43/1065

sayılı

genelgemiz.
i
1

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27. maddesine göre, uygu-J'lt
lamadan doğan aksalclıklar ve başvurmalar dikkate alınarak yeniden duzenlel
nen yardır.1 şekil ve şartlarını gösteren esaslar ilişikte sunulmuştur.
..
••

')11"1

:~~;:

Bilginizi ve

gereğini

rica ederim.
Saygılarımla.

Başkan

Av, Faruk EREM /-;
Ele; l

RM/SO

Avukat Stajiyerlcrine Y.apılacak Yardım Esasları

_Q;yg_u 1ml@_ :
Madde

ı

- 1136

snyılı Avu};:,J,tlık

K::mununun 27. maddesi gereiSince avukat

yapılacalc yardımlJ.r aşağıda

staj iyerlerine

göre b-aro lar ınc--::ı düzenlenir.
!Q_rQ_ı._In

····~

'·

gösterilen hükümlere
.,_.,. __

.~~···

_Fo nu :

Mndde 2 -

Gerektiği.::ıde

her

b~_ıro

a)Br:ırol.''-rın

avukat stajiyerlerine

mcrkezirıde

Genel

yardım yapılabilmesi

için

:

Kurullarınca

yıl

her

bütçesinden belirtilecek

ödeneklerden.
b)Devlet, Il özel idare ve belediyeler bütçelerinden yapılacak
ynrd ı alcrda'n,
c)BnroL:ırca

st8jiyerlere ;.r:::ırdırrı fonu yar;;ırına y:J.pılcıcak sosyal

çalışınalardan

ç)Yardıın

elde ndilecek gelirlerden,

gören stajiverlerden bu

Yönetmeli~in

8. maddesi

gereğince

geri alınacak kredilerden,
d)S ir gelirlerden
me:rdana gel•üek üzsre bir

Madde 3 - Kendisine

yardım

ynrdım Y'~pılın~ıdığı

fonu kurulur.

t:ü;:dirde staja devam edemiyecek

derecede' yol':sun olnn stD.j iycrlere,
belirtilccek miktarl:trda kredi

de
Madde

tutuL.ıruk

5 - Sto.jiyerlero
6

yardım yctpılacnğı,

yönetim

yönetim

kurullarınca

şeklinde ycı.rdını yapılır.

yardım yo.pılıp yapılmaması

Madde 4 - Avulcat stajiyerlcrino
ne miktarda

bnrolo.rı

ve hangilerine

stajiyerlcrin özel

lmrullarınco.

durumları

~özönfu

tayin edilir.

yardım staj süresince devam edebilir.

BoroL.:tr staj listesine

ynzıl;ııak

isteyen adaydan, staj süresince

kendisine kredi şeklinde yardım yapılmasını isteyip istemediği
hakkında bir açıklama nlırlar. Yardım isteğinde bulunan stajiyerden ayrıca stajdan Gvvelki döneme ait geçim koşulları ho.kkındJ
bilgi istenir. St.aja

b-aşladıktan

sonrn veya

stajın

herhangi bir

- 2 döneı:;ıL1de,

Madde

7

e;crektii~indc

-Yardım,faizsiz

y:1rdım ycJpılabilir.

şeklinde

kredi

olup stajiyerden, verilecek kredi

karşılı~ında

teminat alınır. Terninatın
yönetim kurulunca b0lirtilir.
Kredilerin Geri
Muddc 8

-Yardım

Alınması

şekil

ve

şortları

bnro

:

gören stajiyer

a)Avulwtlı2< ruhs:,tnuncsini aldıttı tnriht8n itibaren en ::ız bir yıl
ÜÇ yıl

ve V1 fazlc1

sonra başl Ünak u~"·1'f'ar~uJ!i:ı Ödem8:f8 başlcır.

Bu süre yön8ti•'l kuruluncu

supt:ınır.

b)Krcdilcrin ödennesi toplamının l/12 mikturında aylık taksitlerle

Flpılır.

c)Y:::ırôır:' 2:örclı stzJjLror ;wukatlığ~l başıımadan evvel veyu avulmtlı~u bc;şLidıl:tnn

so~'-ru

mcslel;:ten

ayrılırsa

alnış

olduğu

krcdile:.

süre~/'-'' b::.:[i;lı olf'l..:1ksızın borolarıncı e;eri alınır.
ç)Kredilcrin geriy·: ödonrıesi taksitleri başladıktun sonr-a arka

~

ark~y::ı Uç toksidi öderıoyen veya bir yıl içinde beş taksidi öde-f
r::ıc:c:tc

temerrüt edenlerden kredilerin

tamamı

% 7 faiziyle geri

alınır.

d)dlüıı ve;-r. .ı. mnluliyot h,üindl) kredi geri olınnaz.

MDdde 9 -Krf.Jdilcrin verilmesi ve geri nlınnosı hakkında sGir hususlar Bo.r
;rönctiıı lrurulL"rıncn

düzenlenir.

Geçici Mc;dde : Bültenin 1970 tarih ve 3-17
esaslur:.:ı,

sayılı nüsh::ısında y.~yınlanan

göre verilen krediLc:r

h:ıkkında

o esaslar

hükür:ı.leri

uygulanır.

Yürürlük_:
Madde lO -Bu esaslar
uygulanır.

ı. ı.

1975 te:\rihihden itibnren

yürürlüğe

girer ve

~

Tü RK
Telg:Barobirlik

İ

YE

B İ R L İ

BAROLAR

Karanfil Sokak No.5

G1

Telf: 18 13 44 - 46

Ankara

: 7.6.974

Tarihi

Genelge No: :30/1678

Baro

Konu

BaşkanlıiSı

.. . . . ...
İlgi:

Avukatlık Sınavının

Üçüncüsi5 Hk.

6.2.1974, 5.4.1974 gün ve 6/448, 20/1277 sayılı
Genelgelerimiz.

1136

sayılı Avukatlık

1974

yılının

Kanununun 28 ve takibeden ve geçici 7 ve
Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 29 ve talcibeden maddeleri uyi:lrınca 13-14
Mart 1974 günleri yapılm&sı gereken s~nava katılan olmamıştır.
leri Birlik binasında
te sunulmuştur.

Üçüncü sınavı 8-9 Temmuz 1974 Pazartesi ve Salı günyapılacaktır. Buna ait duyurunun bir örneği ilişik

Staj bitim belc;esi almış ve bu belgenin günü il8 sınav 'jÜnli arasında iki yıldan faz~a bir süre geçmemi~ olan adrqların Yönetim Kurulunuzca tespit edilerek üç nüsha sınav giriş belgesi düzenlenmesini, adlarının
sınava girecekler listesine yazılmasını, sınav giriş belgesinin btr örneği
nin adaya verilmesini, bir örnetı;inin sınava girecekler listesi ile birlikte
sınav gününden en az bir hafta önce bulunacak şekilde 13irliğe gönderilmesini, bir örneğinin de adayın staj dt>syasında saklanmo.sını Avuk:ltlık Kanunu
Yönetmeliğinin 33. maddesine göre de, Baronuz bölgesi içinde sın8vın ve
mülakatın yer, gün ve saatının il~m edilmesini önemli rica ederim.

Saygılarımla.
Başkan

Av. Faruk EREJV[

Eki: 1 Duyuru.

./··

./·

/

..

,•

,..,.

i

/

DUYURU

7.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 28 ve tal:ibeden ve e)~·id-t
ve
Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 29 ve tdkibeden mnddGleri uysr:ıAıo.c-ı ';Uçüncü
Avukatlık sınavı 8-9 Temmuz 1974- Paz'i.rtesi. ve S:: lı günleri, sınavdn başa..,
rısız olanların mülnl{atları da 15 Temro.uz 1974- :ı?c:ızurtesi günü aşo.ğıd~1ki
şartlarla Birlik Binasındn yapılacaktır.
1-Ado.yın Barolarından alacakları

sınav giriş

te 8 Temmuz 1974- Pazartesi günü saat 8.30 da ilirlik
gereklidir.
2-Sınav

belg0leri ile birlik

binasında bulunmaları

8 Temmuz 1974- Pazartesi günü saat 9.00 - 12.00

arasında

Anayasa ve İdare Hukuku ile Avukatlık I):anunu ve Muslek Kuralları, aynı gün,
öğleden

sonra 14-.00 - 17.00 arasında Ceza ve Cc;za llsulü Hukuku, 9 Temmuz
1974- Salı 9.00 - 12.00 arasında Medenl. Hukul<:, Borçl~r Hukuku ve Ticaret
i.'~ ·
Hukuku aynı gün 14-.00 - 17.00 arasında lş Hukuku, Icra ve İflas hukuku ve !.
Hukuk Usulü konularında yazılı oLır<ü: ynpılacal-~tır.
3-Sınav

la,

sınnv

belgesi

düzen ve güvenini bozduklarından sınav dışı bırakılanlar
aldıgı ho.lde sınava giremiyenlcr sınavda baş:)rısız snyı

lır.

'rÜHKIY.G BARO:WAR B!RL1G!

T
Telg:Barobirlik

Ü

RK

İ

YE

B

BAROLAR

Karanfil Sokak No.5

Ankara

.J:

RL

İ

G!

l8 13 44 - 46

~elf;

Genelge l'lo
Tarihi
BEıro Başkanlığı
n

•

•

•

•

•

•

Konu : Tercil1li telefon Ine.

..

Gerek Birlik olarak
ve

: 31/1703
11.6.1974

ricalnrımız

ve takibimiz ve gerekse Ankar,c

İstanbul Larolarının başvurmaları

tercilıli

telefon

hakkındaki yazı

üzerine Ulaştırma B,~ı:anlığınd.an
örne!'ti aşağıya çıkarılmıştır.

alınan

Bakana gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ve bahsedilen Tercilıli Telefon Tesis Yönetmeliğinin belirtilen şelülde bir an önce çıkarıl
ması rica edilmiştir.
Yönetmelik çıkıncaya kadar meslekdaşlar:ı:ınız:tn işyerleri telefon ihtiyacı için tercih sağlayabilmek üzere bizzat Ba!cnnll.ğa başvurmalcırı
gerekmektedir.
Bil0inizi rica ederim.
Saygılarımla.
Başkan

Av. :J'aruk EREM
RM/SO
./

T.C.
ULAf;TIRH.A BAKAJ.JLIGI
Haberleşme

Genel

Mttdürlü~J

Sayfaa(22)- 5.974-

HGM

:12005-2371-784-2

KONU

:Tercihli Telefon
Hk.
BAROLAR DİRLİGI B..t,K~ı.l~LI'J.INA
ANKARA
İlgi:

a) 4-.4-.1974- gün ve 120/24-57
yazısı.

sa:yıll.

.Ankara B'.ro

llnşkanlığı

- 2b) 4•4•1974 gün ve 2131 sayılı !sta'1.bul .ı3oro Başımnlığı
yazısı.

!stanbul ve Ankara Baro .ı3aşk<mlıklarının, ilgideki y:;zıl ·1rında
Avukatların işyerlerine

Tercilıli

tercihli olarak telefon tahsisini sağlayıcı hükmün
yer almaclı_;ı, Hub:::uk Devletinde s::ıvunm~1 ho.k~

Yönetmeliğinde

Telefon

kının kutsallığı,

sorunu kadar savunm::ı sorununun da öncelik kazanmış bulunması, hususL1rı belirtilerek bir kamu hizmeti ifa eden
AvukatlTın iş yerlerine tercilıli telefon verilmesi t:üep olunr;ıc;Jrt.:\dır.
Konu ine eletilmiş olup, bilh::ı.ssc:~ büyül~ şehirlerinizde santr1ü ve
şebeke yetersizliği nedeni ile çekilen telefon darlı~ı ve ynpıl8n tevsiata
rağmen yıllarca

yurttaşın sağlık

evvel müracaatta

sağlo.nmssındn knrşılnşılan

lefon TGsis

Yönetmeliğinde

bulunrımş vat!'l,~dC\şların

telefon istc;';inin

güçlükler gözönünde bulundurularak Tercilıli Tetercihan verilecek telefon miktarının sınırl:m

dırılm.1sınırı z::ıruri görüldüğü

ve bu sebeple de Avukat iş yerlerinin Yönet-

melikte yer alrıadığı anlaşılınış bulunmakt'ldır.
Günün ihtiyaçlnrına cevap verebilecelt niteliJcte, imkô.nl".rda gözönünde tutularak, yeni bir Tercilıli Telefon Tesis Yönetmeliği çıkürılmnk
üzere ç::ılışmalara başlanılmıştır.
Bu y'eni Yönetmelikte Lvuk3tlnrın iş yerluri için tercilıli bir tesa(tl3=rıcı hükürı

lefon verilmesini
Yönetınelik

gibi

yetkü:ıde

racaat eden
leri

çık::ırılıp yürürlüğe

bulunan tercih

Avukrıtların iş

alacaktır.
lcrıdcır,

girince;;r0

halen

h8kkını kulLın:::ır8.k B:',!wnlığıma

yapılclı:;ı

münferiden mü-

yerlerine birer telefon tahsis ve tesisi talep-

karşılanacaktır.

Durumu
eder

yer

Brıro Be.şkanlıklarına duyurulnrısın:::ı

saygılarımı

tavnssut edilnesini rica

sunarım.

Ferda Güley
Ulaştırma B8.knnı

(imzu)

T J H K
Telg:~a~obırlik

YE B AR OL

i

Karanfil Sokak

n B I n L

A

No:5

'~

i

IJ

Ankara Telf:lS

·ı--

..1_

13

~~

· IR

17

iı.nkar'1

Genel,~e

No: 32/1828

Konu

:Birlik Kesene,;inin IIL
Taksitlerinin
nesi

1974
ro:n.ı. zc;

leeıyı tlı

biJiıdan

old.ığunu

önce~=i

nu:c, ... " -,., •.•••

kesene~inizin

gelir bütçesinin bu esasa göre lhizcn-

1974

bildirilmi:~ti.

:;ılında

ö'l.enmesi ·:ereken kesenek borcu-

liradır.

devreden borcunuzia birlikte 1974 yılı keüçüncü bcilcsidiyle aE_,ıağıda belirtilen ro zet ve kimlilı: cüzdanı, "Türyılından

Ivieslc;ğinin '}elişimi"isimli

Liye' de :::.:avumJc

bede~lerinin

lik CUbbe

acele olarak

esin:1eki 630/493

zılay

mun

Birliğin

~:;öre

1973

sene~;i

Birlik

genelr:;clerimizdc

;una

hakkında.

31.12.1973 tarihinde Eabildirdiginiz avukat ad ed ine ;:::öre aylı'x 10 ,--Lira

yılı

üz,;:, l'' !.en hesaplar cı.ı1;ı ve
len~~ii:"ı

~~ndaril

ayrıca

bır

yazı

1:itaiı ,Nu:·ııune

Birli~imizin

sayılı hesabına

ile Birli[f;imize

I. ve II. cilt

T.C Ziraat Bankası Kı
havnle edilmesini ve bu duru·-

duyurulmasını

öner:ıle

rica ederiz.

f)ay::;ılarımazla.

llaşlcnn

Saymrm

Av.Mehmet

I~avnldıl::ır1,
/

Kn:c-ıer.ıek

Borcunuz

TL

J.9?3
1974

yıJ.ıed:-uı

devreden

kesene~i

I.Taksidi

1974

kesene~i

II.Taksidi

197~

kescne~i

III.Taksidi

197L~ yılıııda

==------

[!,Önderilen

L A I, A ].:

_pji:;er

Borc;larınız

~wzct

bedelleri

Kimlik Cüz.bedelleri
Eitap (l.cilt)
Kitn.p (II.cilt)
Nmı.c.uıelik

cübbe bed.

. ·Jı ,;

ıd•t

i.

=--------TL::_.__ __

"

Av.

~aruk

Erem

T

D

Telg:BarobirlD:

Baro
...

R

K I YE
Kar ani' i l

BAROLAit
Sol~ ak 1~ o.

D! RL

5 Ankara

i

G1

Telf: 18 13 44 - 46

: 25.7.1974
Tarihi
Genelge No: 33/1916
Konu : Av~katlık Sınavının
dördüncüsü Hlı: •

Başlcanlığı

~•••.Jit.•,..e~~ıe:•••

İlgi:

6.2.1974, 5. 1-1-.197.'+-, 7.6.1974 gün ve 6/448, 20/1277,
30/1678 sayılı rı;enelgelerimiz.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 28 ve takibeden ve ~:~eçici
7 ve Avuk0.tlılc Kanunu Yönetmelif-'tinin 29 ve takibeden Jl!ilddeleri u~r:ırEıca
8-9 Temmuz 1974 günleri y;=:r0ılan sınava bir aday J.catıl 7aıştır.
1974 yılının dördüncü sınavı 9-10 Eylul 1974 Paz8rtesi ve
Salı günleri BirlH:: binasında yapıl::ı.caktır. Buna ait duyurunun bir örne~i

ilişikte

sunulmuştur.

Staj bi tim belg;esi. almış ve bu belgenin günü ile cınav günü arasında iki yıldan fazla bir süre geçmemiş olan adayların Yönetim Ku- !
1
rulunuzca tespit edilerek üç nüshu sınav giriş bel;-;esi düzenlenmesini, ad·"·
larının sınava girecelclcr listesine yazılmasını, sınav giriş belgesinin
bir örneginin adaya verilmesini, bir örneğinin sınava girı::cekler listesi
ile birlikte sınav gününden en az bir hafta önce bulunacak şekilde Birli~e gönderilmesini, bir örneğinin de adayın staj dosyasında saklanm,:ısını
AvukatlıJ<::

Kanunu Yönetmeliğinin 33. maddesine göre de, B:~~i
içinde sınavın ve mülakatın y~r, gün ve saatinin ilan ed·
. '·· _,,
- le
rica ederim.
Saygılarımla.
Bc:,şkan

i'ı.v

Eki:

ı

Duyuru.

-- -;
/<.:~/),. . /.ç/ /
/

Rlvl/SO

• l aruk :ER.:El'J1

__,/

./

........ ~;;;:./·---·""

·.;·!"--'/

.~..,....,.

DUYURU
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sayılı Avukatlık

Kanununun 28 ve takibeden ve geçici 7.
ve Avul;:atlık Kanunu Yönetmeliğinin 29 ve takibeden maddeleri uyarınca
dürdüncü Avukatlık Sınavı 9-10 Eylul 197!+ Pazartesi ve Salı günleri,
Sınavda başarısız olanların mülakatları da 16 Eylul 1974 Pazartesi günü
aşağıdaki şartlarla Birlik Binasında yapılacaktır.
1-

Adayların Barolarından alacakları

sınav giriş

birlikte 9 Eylul 1974 Pazartesi günü Gaat 8.30 da Birlik
lunmaları gereklidir.

belgeleri ile
bu-

binasında

2- Sınav 9 Eylul 1974 Pazartesi günü saat 9.00-12.00 arasında
Anayasa ve İdare Hukuku ile Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları, a;ynı
gün öğleden sonra 14.00-17.00 arasında Ceza ve Ceza Usulü Hulrulru, lO Eylul 1974 Salı 9.00-12.00 arasında lviedeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve Ticaret
Hukuku aynı gün 14.00-17.00 arnsında İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku ve
Hukuk Usulü konularında yazılı oL:rak yapıLwalctır.

3larla,

sınav

Sınav

düzen ve güvenini bozduklarından sınav dışı
belgesi aldığı halde sınava giremiyenler sınavda

bırakılan
başarısız

sayılır.

TÜRKIYE BAROLAR B!RL!G!

T ÜR K I YE
Telg:Barobirlik

B

Karanfil

A

R

Solml~

OL AR
No. 5

B

İ

İ

R L

Ankara

Gİ

Telf: 18 13 44 - 46

:30.7.1974
Tarihi
Genelge No:34/l958
l3aşlwnlığı

Baro
r

>)

.,

"

•

•

e

•

Birli6imizin VII. Genel Kurulunda, Dayanışma Es2sları'
sırı::tsında ileri sürülen teklifler dikkate alınarak Genel Kuruhın 28,29 Eylul 1974 tarihlerinde Ankara' da olaL/;anüstü toplanmasına Yönetim Kırulumuzun 20.7.1974 tarihli toplantısında k::crar verilmiş
tir.
'I' oplantı gündemi, Avulcatlık Kanununun 114. maddesi uyorın
ca delegelore sunulmak üzere ilişikte sunulmuştur.

nın görüşülmesj

Toplantıda

görüşülecek

olan ve VII. Genel Kurula sunulmuç;
bulunan DayaLışma Esasları Tasarısı ilişikte gönderilmiştir. Bu tasarı
hakkındaki görüşlerinizi en c;eç 25 Ağustos 1974 tarihine kadar gönderme-·
ni:ü rica eder, gelecek görüşlerin YönetiM. Kurulumuzda değerlendirilmesi
yapılarak son şeJdi verilecek tasarının Genel Kurula sunulacağını bildiririm.

Saygılarımla.

il.

Başkan

Ekıeri:

.

~

..

~'

_,

..... _':(

>jJ~:?""

2-Dayanışma Bsasları

Tasarısı

/

RM/SO

.,

Av. Faruk EREI'A·

ı-Gündem

ı

J
ı

BAHCLA.:i.

TÜRKiYE

VIII. GENEL

BİRLİG İ

KURUL

GÜND:SMİ

ı-

Eyıu.ı

Toplantı

'l'arihi

2s,29

'I'oplantı

Yeri

r;:'oplantı

Ssati

Ankara,
Salonu.
1000

1974

Kızılay

Yoklama,

2- Birlik

3- Bir

Başkruıının toplantıyı

Başkan,

Jir E2şkan Vekili ve iki Üyeden kurulu Genel Kırul Baş

kanlık Divanı

4- Yönetim

seçimi,

E\ır1ıluı'}1_m Dayanı_§mn Kuruluşu

lışmaları,

açıldaması

5- Konunun incele:1mesi ve
6- Komisyon ra}Jorunun

7- Dile'der ve

RM/SO

açışı,

ve

ça-

görüşmeler,

rcı.por h::ızırlanm::ı.sı

görüşülmesi

kapanış.

esasları he~kkındn yapılan

ve k,;,rara

için komisyon
bağLmması,

kurulmnsı,

TüRIC'Z':t; Bılil<]LA.R .4RL . L:r1
1\. VUKATL~_R D.:ı.. '.: 11.N L).t'\.

KJR ;JL"J Çü

İÇ "iJtıETii ~-Li: ...ii: T~;ş.ARISI

AMAÇ_:

Mctdde

ı- Kuruluş-:.:j:ı

Qmacı,

üyelerine veyrı ,. . _eride bıraktılü2rıncı yönetmeliltir b1bul ettisi ese.r31ar dahilinde ölüin ve ça.lış.:ı.mo.zlık
haline:_-: yardım sa;'!;leü1-.\l(tır.
Diğer :·8.rdım şekilleri, kuraluşun imlcanlarına

Kuruhnca.

göne Yönetim

lcar.:ırL..ıştırılacaktır.

ÜYELIK :
---Mo.ddc 2- Her ",'llJ:cıt .8.\rosu
üye (•labilir,

M;;:,dde 3

aracılığı

ile

başvurmak

kuruluşa

suretiyle

-Kurlluşun

temsili ve yönetimi TBB Yönetim Kurulu 'na aittir.
Kur-ıluşun bütçesi, yıllık yönetim ve denetim raporları, TBB
Genel Kurt.üunda, Birlit',inkinden a:ırrı olara'r görı5..şülcır, oya
smıulur ve il')ra istenir.

GELİRL?B.

kadcle 4-

Kuruluşun

gelirleri
a- Knr;.ı_luş:~ c;irecek
ödeyece~i

500,-U.

b- Her üyenin
c-

Garckti~ti

lcvul>:?.tın

~iriş

yıllık

ma•ısus

bir defaya

olrr,al: üzere

aidatı,

l20,-1L.

tutarında

<de üyslerden. istenecek

ç- Barolar Genel
pımın~an

şunlarclır:

Kurull~rınca,

Bdeyece~i

tamnmlayıcı

mevcutlurının

elde edilecek miktardan ve

aidat,
aidat,

5,-~.

ile çarolmavaca

1.000,-~.'dnn a~

surette tesoit edil2cek meblag,
d- TBB, bütc;esi:1den her yıl Genel
edilorc1;: ayrılacak meblo.Q;,
e- (~erçel~ veya
::;c_, li :cl er.

tı;zel

ki~ilerce

I~urul

yunlncal:

tarafından

bağışlar

tesbit

ve dit:,er

- 2-

r.ıadde

5-

'L:vıa~t'layıcı

ôlüm, ve

kuruluş tarafınd~m

aidc,t,

ç:üışmu.zlıJr yardımlc:rı

bir

ile dit:;_er

yıl

içinde

yapılan

yardımların topın

mının

o yıllü toplam gelirlerle karşılanamaması he,linde, aradaizi faT ·ı 1 capat,:ııak üzere Yônetim K'Jrulıı- karcrı ile üyelerden
eşit

oıc~ak

istenecek

aidattır.

AIDA'I'LARin OD:G•:r.i; i;:EKL!
Ma,ıde

6-

Ris.m, ~emmuz ve
üzere dört_ e•it -~i.t5g ödenebilir.

Aid:.ıtL

:c peşin ödenebileceği gioi, Ocaıt:,

Ekim '-'·

-ıarında olınak

açılak

TBB dayan:ı.şma hesabına üyeler tetrafından dot';rudan doğruya yatır:ılrıı.ak sureti~rle ödenir. Kuruluşun

Aidc.,_tl :r, bemkada
di~er

~elirleri

de bu hesaba

y~tırılır.

YARDU:LAR :

Ma(lcle 7- a-Olürı.l~~-,::,çı'"-ı_n,ı._:ı,_;: 'üyenin vefatı halinde, ku.ru.luşa verdiiÇi bildirc;ede :~österdiei ldmseye, yoksa l(anuni ıniraacılarl:'la ycp:ı.lan
yardımdır.

bu

yardımın

verilebilmesi için ;

- Olüm anında ~iyelik sıfatı;_ıın: bulunması,
- En az onbeş vıllık aidatlprını ödemiş bulunm ..:csı.
' '
- A.i3.cı.tl.:;rın('s.n öir 'rıldan fazJ..;:-ı birikmiş borcu_ bulunmaması
lazı.ıdır •
.uu yônetr:1eli(;üı TBL. G-enel 1ı.i:.ırulunccı k~bu'ıünü t:;1kir, eden ;,ı~:
lın •:ıltıncı

ayının.

ayının soTnına

1'8 ;ar

l;:aydını"l o.ltınc::ı.

sonuna kader veyo Darny::;
lmruluşa l:at:ı.lanla_r

için

onbe~ =~ı;nık_ ~~;-e

nranm:cı.z.

b- g~J,.'ı2:1}J.zlıl< Yardımı - Lİyenin çalıŞ'''aaz hale gelmesinde
kendisine 7 ..:pıl:1c ...ıJ: yardımdır. Şalışanazll.k halinin kabulü
şartL:H'J_ liiııetiıa

o,;ı.upur.

Çala:şamnzlJ.k

yar·
dıt.ıı h-" 1 ~1:ınC:[d da ( a) b endi hükmü )J,.Y~~ıı.lanır. ,Anca}~. k13t1di duru.ıuncL-. obn üyelerin ödediGi aidi.'ltı~r
.topl3.mını
%*" """-~'ıô.,
faız:i,
-~
:·'~
~'-·fo:
,.,-.·:>' ',,- ~~';..-- ;
ile bi:!.-11\te ödemele suretiyle ::~:eP; üye ,o~an avuk,-:;t 'do .bu yardıııı·KL.:.rulun.ca tesbit
'

'

' ,_

" ~ "'~

_;,.

'

'-{-·-:

'

IvLıdde

8- Olüm vc·,'a
ile

ço.lışamamazlıl: halind~

)'r'.pJ.l-rcı.

istek Uzerine, en

·: -.

<

.

Yönetim Knrulu, Uaro

kası

z -:,uanda

lur:::.~

",rrccılı ~ı

Vt;rir.

3 ;
sır':.sındd .~üdat borçldrı düş~üür.

ödeme

:Löneti·ı Ii~

_;•ulu

şılıf'"'Jl.:L.•L'.sı

k:uruluşun F,elirlc,rınLı yc:rdır.1 mil;:t.:ı:ı:-ını

lıdlınc1c,

yaıxlımın yapıl~:;ısını,

<lidnt;l.ırın

ko.r··
tah-

ycu'uıırn öclerebilece\: bir sev l •rc:re ::;elıncsi·
rseci 1 ::;ircjilir, ve;:ro. yx.·dırnı birkcıç bolümde Y8iı,ıbi··
lir. tardımlar topLım ödeırıe şeldinde olur,

siLL il u :;wvcv.dun
ne

Ivıadde

::::·(tcı:c·

9- Ülüm ve:

'a çaLış.:ı.,LL;mzlıh: ya•'ô.ımı,

<jc~r!)J.LLsı

nın
lı::,;

sonucu . )uluu,m
1

me;Jla(tdır,

9 ile

Çalışcx:•ı;;,m,·:zlık yardımı

üç :c .tylık tcı~·sitlerle ödenı:acsin'-" lı: ,r~:r ve::·ılcbilir. Ça-·
- .qezlık :;rnrdırn ilD. Iaoılm.::ısı h.. ~Lı.T•J.c c..1Tıc-:ı ö1;im ycırı.:;.ı·n

yapıL:ucız.
<h<ıı

Çalu,;:•ıe. i~ı.k2mı:cııı doğme.sı h,·.J.Lı.de

l.uruluşE\

Mz;,ddc 10- Jyenin

ll- llu iç

Üfe ;üdı::;ı yar-

iaJ.u ilc Ti1::ümlüdi.ir.

1;:c'}.'cÜ1J.ştan ayrıl :,ı]:

yatırmış

Tvıcıdde

l:uruluş ;_iye adedinin

oldJ.U

yıllık

y0J.,.etııı.clik huküınleri

l'ulüıclı:;

istcm\::Ji

aidat

topla~ı

T.;.u • Genel

\:endisine

ynlnızca

faizsiz olaral Bdunir.

~'-urul 1;;:,,r;;rı

ile

rilehilinir.

Modde 12- J-çnel

u7w.L,

L-.ı-,

lun

1 (3buJ_;\,~ıden

itibaren üç ay içinde

•ıüısını

S2t:,1ayocaiı:

esas ve usulleri

rulu tes bi·~; ce:der,

---

TAb.:TfE

-~-~--·

.U ir li

'"'

~);eçer.

bunları .U.2roL;rı

,,;~ne'G'1eli:,in

ıJi:ı."'lik

cır::;cılıf~ı

Iönetim

lı..ü""·

ilc Avukatl2.ra

T ÜR K I YB
Telg: Barobirlilc

B

A.

R OL AR

Karanfil Solu.k No. 5

B

R L i Gİ

İ

Anl~ara

Tolf: 18 13 44-46

Tarihi
Genelge No.

30.7.1974
35/1959

........
Kanununun 49 uncu maddesine göre Dirliğimizce
tesbit edilen resm1 lnlı 1c',a ait Yönerge ilişilcte sunulmuştur.
Avukatlık

Bilginizi ve

gere~ini

rica ederim.

Saygılarımla.
Başkan

Av. ~?s.ruk ERENt/1'"

Eki: Yönerge.
;

RM/SO

....

AVUKA.TLARIN RESM! KILIK YÔNERGESİ

IC,nununun 49 uncu mo.ddesi geresince Türkiye
Barolar Birliği VII. Genel Kurulunda verilen yetkiye dayanılarak, Türlüye Barolar Birligi Yönetim Kurulunca ke,bul edilen avukatların resmi kılıl\:
1136

s::ı.yılı Avu~\:atlık

ları hakkındaki

Barolar

yönergedir.

RESM! KILiliN

BİÇ1Mİ

ı-Avukatların

görev yaparken giyecekleri resmi kılıklo.rı Türl:iye

llirli[~inde

mühürlü olarak saklanan örnele biçimindedir.

2-Bu örneğe göre, resmi kı},ık, üç renkten oluşmuştur. Genel görünüm siyahtır. Yaka kırmızı, ön tarafın dış yüzü boydan boya parlak siyah,
bu siyahın arka yüzü ile kol lcapakl3rı yeşildir. Ycümnın altınllaki dikiş·
sırmo. ile kapatJ_lmıştır.
3-Kırmızı yoJmnın genişliği (6) cm. yaka altındaki sırma (1) cm.
yeşil l'.:ol kapağının dış yüzü (10) cm. kol içine dönen kısmı (5) cm. ön
to.r3ftaki parlak siyah (lO)cm. ve arkndald yeşil (18)cm. genişliktedir.
4-Türkiye Barolar Birli8;indeki resmi kılı('Sın Bar ol ıra gönderilmiş'~
olcm örns'cleri baro me:rl:ezlerinde saklanacaktır. Avukatlar renkleri ve J'
biçimi bu örne 1derdeki renk ve biçime uyp;un kılık giymel{ zorundadır. Re~
ve biçim tutarlılığı Barolarca sa(:5lonacak, uy::ı;un olm.q<:mlar=!-n c;iyilmesin~
izin verilıniyccektir.
ı

GIYILECEM YEHLER
5-a)Her avukat, mahkemelere resmi kılıkla çıkmak zorundadırlar.
b)Türkiye D;::ırolcır .t3 i_rliği ve l.i.. ralor Disiplin Kurull.1rı Başkan ve
üyeleri, duruşmu vnpılırı.:en resmi lnlıl::larını giyerler. Dis ip lin Kurulla
rında taraf veJülleri de resmi kılık r.;i-ymek zorundetdırlar.
C)Avukatlık and içme törenlerinde Bnro .Jaşlcanı ve Yönetim Kurulu
üyeleri resmi Jnlıkle.rını giyerler.
ç)TürJdye D::croL:ır Birli;c,i we Barolar BaşlmnLırı ve Yönetim Kurulv
üyeleri, .iı.dalet Yılı açılış törenlerine resmi kılıleları ile katılırlar.
d)Türkiye B:.ıroh<r .Jirli;~~i ve l:Jaro orgnnlarında f?;ôrevli avulcJtlar,
yarrjı kuruluşlurı ınensupl "rının resmi l;:ılıklurı ile k2tıldıklr:rı resmi
törenlerde resmi kılıkıarını giyerler.
GİY IL.i.J_.:Q:ıd::EK D-JRJMLllli_:
6-Türkiye Barolar .Jirli;:ti ve ~~;~ro1::ır Genel Kurul Toplantılarında
1.','
resmi kılık giyilebilir.
·Y·
1

- 2-

G1YİLE:t:ilYEOEK hAL~:

7-Avulmtlar mahkemelerde münhasıran vekalet görevini ifa ettilderi davalar dışında, bilirkişilik, tanıklık ve tercümanlık yaparken,
tcıraf olduldarı hukuk davalarında, şahsi davacı veya sanık bulunduğu
ceza davalarında (başka kimselerin vek&let görevini almış olsalar dahi)
resmi kılık giyemezle~
8-Örneğe aykırı, yırtık, yamalı

ve uysun olmayan resmi

kılık

giyemezler.
YURüRLÜK

9-Bu yönergede belirtilen yeni resmi kılık, 1.1.1975 tarihinde bütün avukatlar tdrafından e;iyilmiş olcı.caktır. Bu tarihten sonda,
yeni resmi kılığı olmayan avukatlar, ınahlwınelorde görev yapamaz ve duruşma ı ara alınmazlar.

TÜRKİYE

BAROLAR

Karanfil Sokak No. 5

Telg:B-arobirlik

B 1 R L 1 G!

Ankara

Tel!: 18 13 44 - 46

Ankara
Genelge No
Konu ;

Ola~anüstü Genel
toplantısından

Kurul

vazgeçi1diği hakkında.

Baro

Başkanlığı

. . .. .• . ..

..
!lgi: 30.7.1974 gün ve

~4/1958 sayı.lı

genelgemiz.

İlgi

genelgemizde t Dayanışma Esaslar:ı.n;ı. incelemek ve tesbit
etmek için 28-29 Eylul 1974 tarihlerinde ola~anüstü genel kurul toplantısı
, yaj;i~lll!:Sş.ına.karar verilmişse de ancak 9 baro görüşünü bildirdiğinden ve
:·""bu,'.:$,~ie
hazl.rll.klar tamamlanamad:ı.~J.ndan toplant:ı..dan vazgeçilmesine ve
..
kbn~:ıun.Ocak-1975 de yapl.lacak ola~an genel kurul toplant:tsJ.nda ayrı bir
-gündem -maddesi olarak ele alınmasına Yönetim Kurul'..lmuzun 5. 9.1974 tarihli
toplantısında karar verilmiştir.
-}f'v":<f":' ,····

;.~·

İlgi

genelgemizle gönderilen t~sarı h~kk:ı..ndaki görüşlerinizir
en geç 15 Ekim 1974 tarihine kadar gönderilmesini önemle rica ederiz.

Sayg:ı..lnrımJ.zla.
Başkan

- .--

Av. Fnruk EREM
-...,
~~·;;
•... ·
~...-::?

RM/SO

;;.

T tJ R K ! Y E

BAROLAR

Karanfil Sokak No, 5 Ankara

Telg:Barobirlik

B:tRL!G!
Tel!: 18 13 44 - 46

Ankara
Genelge No..
Baro

Başkanlı~:ı.

• • • • • •

• •
Gönderdi~imiz

nedeniyle iade

BÜLTEN'lerden bir kısmının adres degişikliği
gibi bazı meslekdaşlarımız da kendilerine BÜLTEN
şikayet etmektedirler.

edildi~i

rilmedi~inden

Bu nedenlerle ve BÜLTEN'lerimizin meslekdaşlarımıza ulaşabilmelerini sa~lamak amacı ile Baronuza yeni kaydolan meslekdaşlarımızın
adreslerinin ve adreslerini degiştiranıerin yenilerinin Birligimize en kısa
zamanda gönderilmesini rica eder. aksi halde aksakl~la~~ gidermek imk&nı
bulamıyacağımızı bildiririmt

Saygılarımla.,
Başkan

Av. Faruk EREM

TÜRKİYE

BAROLAR
BlRL!G!
Telg:Barobirlik Karanfil Sokak Nb:5 Ankara Telf:l8 13 44- 18 13 46
Ankara
3./(1,19/-Lf

Genelge No
229'2/3g
:Birlik
Keseneğinin IV.
Konu
Taksitlerinin gön.Hk.
Baro

Başkanlığı

...............

1974 yılı Birlik kesene~inizin 31.12.1973 tarininde Baronuza kayıtlı olduğunu bildirdiğiniz avukat adeeline göre aylık 10,-lj_-ra üzerinden hesaplandığı ve Birli~in gelir bütçesinin bu esasa göre düzenlendi_ği bundan önceki genelgelerimizde bildirilmişti.
Buna göre 1974 yılında ödenmesi gereken kesenek borcu~uz
.•....••••••••• liradır.
Yıl sonu hesaplarına başlandığından 1973 yılından d2v~e
den borcunuz la birlikte 1974 yılı kesene.ği son taksidiyle aşağıda bcli:r tilen rozet ve kimlik cüzdanı,"Türkiye'de Savunma Mesleğinin Gelişimi"
isimli 1. ve II cilt kitap,Numunelik Cübbe bedellerinin acele olarak
Birliğimizin T.C Ziraat Bankası Kızılay ~ubesindeki 630/493 sayılı hç)sabına havale edilmesini,hesabınızı tamamen kapatmanızı ve bu duru:nun o.yrıca bir yazı ile Birliğimize duyurulmasını önemle rica ederiz.
Saygılarımızla

Sayman
Av.Mehmet
Kesenek Borcunuz
1973 yılından devreden
1974 keseneği
TOPLAM
1974 yılında gönderilen
KALAN

TL

D~ğer Borçlarınız

TL

Rozet bedelleri
Kimlik Cüz.bedelleri
Kitap (L cilt)
Kitap (ILcilt)
ped.

Kavaklılary-

Başkan

Av.Faruk Ere m

~~,;~/-?--~? ~'7

T ÜR K1YE
B A R O L A R B ! R L 1 G!
Telg:Barobirlik Karanfil Sokak No:5 Ankara Telf:l8 13 44-46

Baro

: 8 Eldm 1974
Ankara
Genelge no='-333-39
Konu
Kara Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı
na yardım hk.
Başkanlı~ı

...............

Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünden
aldığımız örneği aşağıya çıkarılan 18~9.197~ gün ve
sayılı
yazıda, Baro Yardımlaşma Sandığından ayrılan Avukatların
sandık
ta bulunan aidatıarının vakfa bağışlanması ve yardım yapılması hak-

55-74

kındaki

ist&ği gereğinin

takdiri için sunuyoruz.

Saygılarımla.
Ba.şkan

Av.Faruk Erem

içind~~~~r~ü~

aşmasını

Milli Birlik ve beraberlik
engeli
bilen buyuk Ulusumuz, ATATÜRK'ün çizdiği doğrultu üzerinde çağdaş
lamaya yönelirken, Ulusal varlığımızın en büyük güvenci olan Türk
Silahlı Kuvvetlerinin önemli unsurunu teşkil eden, Kara Kuvvetlerini Güçlendirme amacıy~a kurulan Vakfımız; 27 Agustos 1974. tarihinde fiilen kurulmuştur,
Kuruluşundan beri Vakfımıza maddi ve manevi yönden, yardım
yarışına girmiş olan asil Milletimizin alicenap davranış ve hareketleri, bizlere kıvanç ve ümit bahşetmektedir.
Bilhassa, muhtelif Barolara kayıtlı bulunan pek çok Avukatlarımız tarafından da Vakfımıza yapılan yazılı müracaatlar da; 1136 sayılı Avukatlık yasasının yürürlüğe girmesinden sonra, Baro yardım
laşma sandığından ayrılmaları nedeniyle iadesi gereken aidatlarını,
Vakfımıza bağışlamak arzusunda olduklarını izhar buyurarak, bizleri
ümitvar kılmışlar~ır,
Bugüne kadar her Milli dava5ızın yanında bulunarak, öncülük
yaptığınızı yakinen bildi~imizden ötürü, Başkanı bulunduğunuz Barolar Birliğine kayıtlı Sayın Avukatlarımız~n Vakf~mızı Güçlendirme
hususundaki arzular~n~n is•afında yardımlarınızı istirhamla saygı
larımı

sunarım.

AKlNCI
Orgeneral
K.K.K.ve TKKG.Vakfı
Yönetim Kurulu Bşk.
Eşref

(!mza)

lı

ıı,,,
1'

1
"

T V R K İ Y E
B A R OL AR
B ! R L 1 G1
Telg;Barobirlik Karanfil Sokak No:5 Ankara Telf:l8 13 44- 46
Ankara
Genelge no
Konu
Baro

8 Ekim 1974
.1334-40
Yargıtay Yayınları

hk.

BaşkanlııSı

Yargıtay Birinci Başkanlığı Yayın Müdürlüğünden aldığımız

örneği aşağıya çıkarılan

18.9.1974 gün ve 243-7555/1084 sayılı yaDergisi" ile "Yargıtay
Dergisi" ne abone olacakların bildirilmesi ve yazı gönderilmesi
istenmektedir.
Gereğini rica ederim.
zıda,

çıkarılacak

olan

"Yargıtay Kararları

Saygılarımla.
Başkan

Av.Faruk Erem
Kanununun 44-48.maddeleri ile Yargıtay
52-57.maddelerinde yer olan Yargıtay yayın işle
rinin gerçekleştirilmesi konusundaki hazırlıklar ilerlemiştir.
Yayın Kurulunun 6.9.1974 günlü kararında :
1- Dairelerince belli edilecek Yargıtay kararlarının resmi
külliyat halinde her ay "YARGITAY Ki\.RARLAR DERG!S!" o.dı ile yayım
1730

sayılı Yargıtay

İç Yönetmeliğinin

Lım::ıo.sı,

2- Ayrıca, !ç Yönetmeliğin 53.maddesinin A bendinde söz konusu edilen "YARGITAY DERGİSİ" nin, yılda dört sayı olr:ı.nk üzere
(üç ayda bir) çıkarılması kararlaştırılmıştır.
Bugüne dek Bo.kr:ınlar Kurulundnn çıkarılamnmış olan kadro kD.r:::rn~.1nesinin ve buna bağlı yeni at::ı.maların daha do. gecikmesi yüzünden ortaya çıkabilecek ol::ı.naksızlıkl::ı.r işleri aksatmaz ve Döner Sermcıye YönetmeliiSi'nin uygulanmasında umulmadık engellerle karşılo.şıl
rFJ.zsa, sözü geçen dergilerin ilk sayılarının 1975 yılı Ocak ayında
yayıelnnrıası öngörülmektedir .
İç Yönetr:ı.eliğin 56.maddesinde belirtilen koşullar ve özellikler ayrıca saptanarak ikinci bir yazı ile bildirilecektir.
Mesleki makale, çeviri, inceleme, derleme ve tanıtma yazıları
için Yargıtay Dergisinin sayfaları, hakimlerle C.Savcılarınn olduğu
gibi Avukatlara da açıktır.
Durumun, bütün Barolara bir genelge ile şimdiden duyurulmasın
da yarar görülmektedir. Ayrıca, bütün Avukatlarımızın yararlanmaları
nı ve baro kitaplıklarınn yeteri kadar gönderilmesini sağlamak amacı ile her iki dergiden ne miktarda abone kaydedilabileceği konusundn bir inceleme yapılarak sonucunun bildirilmesini rica ederim.
Saygılarımla. 18.9.1974
Cevdet

Menteş

Yargıtay Başkanı

C!r:ıza)

TÜRKİYE

Telg:.Barobirlik

BARvLAR

Kaıoautil

Soka': No. 5

B

İ

R L İ

G!

Ankara

Telf: 18 13 44-46

A.n.lmra

ı Ji.-/TT./:r:<-)'(.lı

Genelg~ No:

Konu
Baro

Staj Klavuzu

Başkanlıg:ı.

. . . . . . . . . . . . . . . . . 41

l.Jrı

!

4I-2yL~

hiik[i_r;üeri

ve benzerlif:;i

•

Avu...ltat stajiyerlerinin yapacağı j,.şleı:ıleri, tabi olacal\:-·
"belirtmek, uygulamalardaki aksaklıkl.J::-·ı r~iderm.ek

aç:ı.kça

sağlamak amac:ı.

ile

hazırlanan

Staj Klavuzu ekli olaral:

sunulı:ıuştur.

Klavuzun stajiyerlere
yaınlrrı::ısını

du;yurulmdslnı

ve

tmncı

göre

işlen

rica ederS...

S aygılarımızL:ı.
Başkan

Av, :? aruk ER.Eful

Eki: Sta;j Klavuzu•

m11/SO

TBB .:C z:qPıL:ırJ. No:

AVulC~'rLIK

STAJI

ve J\YJKATLIK Sll'i"\.VI

KLiı.VJZU

Bu klavuz,
ile il;:;ili

"Avul::atlık

Avukatlık Stajı

K:.:munu" ve

ve

Jı.vulc:ıtlık Sınavı

"Avukatlık

Kanunu Yönet-

::ıcliih" iıükiiı:ı.lerini ve Türldye Barolar Birlid;inin stajln

il3ili ilke
rcti:rle
nc:ılc

kor~rl3rını

B::.rolG.rırnz~ VG

auc:cı:;'l8

özetliyerek bir arada topl8mal:: suAvuk<~t

St8.jiycrlerine

yn·-:clı;:ıcı

hn.zırL:nını_ç,tır.

TBB.

Kıso.l tr:ıalo.r

•

1-ı.v .K.

Avulwtlık

Lmunu

l~K. Y

Avuı:'1tlık

Kcmunu

M

TBB

y,jnetr:ıcliği

Ibelde

Türkiyü Barolar

birliği

ol-

AV<.ilU:ı.TLIK

I.

1136
yıla

çuk

sınav

1- 7

yıldan

hü'(u;aler

farklıdır.

S3Jılı Kc.~nunL~ desişik

Kanununun 1238

g6re;

Tcr~cıuz

tc-ırilıinde•ı

1969

yıl

bu tJ.ri.ht en i tibnren üç

~:'alrultelerindcı

önce Hu1:ul(

o.ltı ayı

nu

avu'::o.t 7

hiil~~irderine

başvurdukl2rı

•nınd:~

Bu :;ibiler
sınavın:.ı

ta~dird&

olnal; üzere bir

göre staj

ilk

yıl,

altı

ayı

h~k 1 n·:ıda

ll3C

için 31-1-99

mahkene, ikinci

s::::·<ılı .Avukatlıl~

1136

Kc:.nu-

scıJılı Avukatlıl<::

K•_ümnunun

dmı

avukutlık

Avukatlı}c r~c.nunu

uygulonnıyGca}ctır.

29-37. r.mddeleri

7 Te:·· mz 1969

rıczun

yap'1c<ıldardır.

d::.ir 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. maddGleriyle ,

Yönetneliğ;inin

mezun

içinde,

2- 7 Teuuuz 1975 t"~rilüne k.:tdar Hukuk .lh:ı.kültclerir~den
olo.nl2r, ı:ıezuniyet t·Jrihlc::rinden itib.crcm üç yıl içj_nde,
B2rolaru

bir bu-

getirdiginden, stajiyerlerin sto.j için

ırı

s::ı.;rılı "l.Vlıb:ı.tlık

m~ddesine

geçici 7.

Kanunu staj sürGsini bir

esasını

sürelerine tabi olc·c:c,ld
1136

olmılr:ır

sa;plı Avul:ntlık

çıkararak,

başvurm·1

STAJ IlTDA UYG1JL1Uif ACıUC HiJKUMLER

önce Hulml: i'cJcülteleric"dcn

sayılı iı.vulı::ctlıl:: Kn:.:ıuııun'.:ı

göre bir

:rıl

Lıezun olcı:ılcır

sıno.vsız

süreli ve

staj

yapmt" sü:c"'si 7 Te~'·mz 1972 de soncı erdif5inden, 1136 sayılı Avulcıtlık Kanm:ı.un

1975

gcçi.cl 7.
t:).rüıinc

rindrn

nı::ıddesi uy;crıncc;

kcdo.r Hukuk

itibure:ı

3

yıl

:-ını13n

m3ddcden

=:'·ılcültolcrinde:cı

içinde

Y.'"r-crl:::~ı.:coklar

7

Temı:ıuz

ne zun olup, Ewzuniyet tarihle-

cıvul<::~·tlı~: cto.jı

için

b:~rol:::rn bc;şvurcı'ıLırdan

iborcottir.
7. 7.1978
Kc.nunu

u:,":Tırıc::;
(i·l-V

tsri'ıind.3a

yTpıl.~ccık,

.K:.r,ri.

geçici

soııra J-l.Vuk.·ülık

esld hükümler

sta~ı

1136

suyılı

Avukctlü:

u~n;ulannıyJc<:ü::tır.

7 ).

II. STAJ lÇİH .ôA~;VUH!JL.ı.CAK BAHO
1tV'<.2ctlık

L'mununun 16.

naddosi~-ıin 70lLınc::da bulundı.ı.t~u cıynı

:, arıunun 3. '"-·~\ddssi (e) bendi ve A.K. Y. nin 13. naddcsi (c) bendi u:;r·~:rıncn
Avuk ıtlıl: st;::cjı, ~\d ::ı. yın ilc::~1Lıctg:::hını:rt_ bulunduı:tu yerdeki Lı..:ıro 'd n yapılır.
:ôu b1ünudan Gd:rcın ikC:ı:ıetgc,hının bulundu,'Çu yerdeki Baroya başvurrı:ısı gereklidir. (Av.K. 16,17, 11..J.C.Y. 13).

S/2

Avu}:~tlık Stcıjı ;rap~ıbilL:ek

u-Türki:.Tc.::

bir

r:ıculeket

ri

prosrcc.L:<rın.a

vcıt

ı

oln::.,:l;:,

~-Lukuk i''ckült(jlerınden birüıde:ı r:ıezun

b-Türk
cı

Cun!ıuriycti

için

.t:i'ukültesindo:ı rııozun

hukuk

no!::sc;;ı

csÖre

lcüan

olup de1

olr:ıo.k

Türki~re

dcı.'slcrdG!l baş·Jrılı

veya y.::b,"'n-

Hukuk Fo.lciltele-

sınav ver!:ÜŞ

bulun-

rıc:k,

c-Stoj Y~Tılr:ıok istenen B~ro BölsesDıde ikanetgohı bulun~3k,
gereklidir.
n-Kcsinleşniş

bir

l::.ır~~rlc

yiiz

kızartıcı

bir

suçtmı

ağır

vey<1

hc:psi gc~rc~(tiren bir cüründun r.mtL:Jc olor3l~, yc:hut k::ısdi bir cürümden bir
sene veyo. do.ha
hcrpis vt:yJ.
hırsızlıJ~,

zi;:,ccıde

cc;z,wı

hc.pi.s

ilc

hüküı:ı

giyenler,

(Beş yıldem

fnzlu

'=~ır hapis cEczc<sı ilc vcy::.. zin ,ct, ihtilas, irtilwp, rüşvet,
dolcldırıcılık,

s::ıht.:.cilik,

iiı:-mcı

doLmlı

l;:ötüye kull::mmn ve

iflcw saçl:Arıııclun biri ilo kesin ol:Tcık hüklü:1 t;i:y.üş oL:mLır cıfLı ugr.:mış
als lar da staja kubul edilcdezler).
b-1\.csiülcşı:ıiş
rıe~ııur

yahut :::vulct

c-;ı.vul<:Jtlıl:

resi~ce

nitcligi

oLıu

vey:ı

bir ceza

r.:eslesinc

ıi

disiplin

I~o.r.._,rı

sonucu~ıda

hc.ckin,

k:.:ı;ırbe;dcnlcr,

yc:.T~ışrny,;.cal<::

tutun ve

dciVruııışL\rı

bili~cnlcr,

d-;,_vuhl.tlıl: nc..sle';i ilc birlcşniJrcn bir işle u~ruşcınlnr,
k::ıtlıklcı birlcşne:;;r;:;n

de

üV .h..ymn

işler

"w .K. nun ll,

üvub:ıtlıl~lu birleşebilen

(1-ı.vu

işler

12 • ncıddclcri:ıdcc z;Östurilniştir) •

f-İfl5s
rutlı

çev-

ve üileli

ctroiş

olup do itib~rı i3de cdiloeoiş olanlar, (TJksi-

ıüÜflislGr

itib

.·.rl:u'ı

i

ıde:

8diLüş

ols;:L d:,hi lubul olun-

r::ı:ızl ..;r).
g-1LkL:ırınd ....

Lcciz

vesi}:csı vcril:üş

h-J-ı.vulmtlı[1;ı

süreldi

vey'-l akılc::ı nalftl olnnlur,

(Av .ILM. 16, 3, 5).

ol:'rcıl\: gereği

olup
gibi

dcı, bu::ıu ku.ldırnı:icml:.:ır
yapno.ğa

engel vücut

S/3

"~v.

nylıl'c,

hiÇ bir

r:ıac1d<-::si

ll.:. nun ll.

ücret, gündeelik veya
hiz,;ıct

ve ::;örev,

;de

kcs0:::ısı(

sigorkı

avukatlı 1 ~Lı birleŞ\C:fli7eceği

öd";r:ı_oler karşılıt~ı:ıda

r;ibi

prodüktörlü_=!;ü, tncirlik ve
her tlirlü

ı:ıcsl

iş

b :colirtilen;
:;örülun

esnaflık

vc:;-a

stajiyurlikle

birlCŞGLl8Z.

-''-vulwtlılc

da

ve dolov.Si:]'lc st.'ji]!:::rliJ.:lr3

birlcşebilen

işler cışnğı

gösteriluiştir.

a-Cu:muriJct Scrıatosu
ve belu:'.iy0· nc:;clisi üycliği ,
b-Ü~üversitc,

yüımcı~

liği,

Milletvekilliği,

il genel ccclisi

vcy8 ort:I öı";rctin profesör, doçent, asistan

ve ö,tr.ctne:nlL'i,i,
c-Özel hul~uk tüzel kişilcri·,ıi:ı hulmJ: nüşavirliği ve sürekli
.

avuJutlv?;ı

~wukat

ilc, bir

yazıh8:lc;t3L1d•.r

ücret

k·-:.rşılığında

O.VLılcatlıl\:,

d-H'3.kc"1lik, tasfiye Dorıurlu";u, y3rgı ncrcilcriıü·ı veya adli bir
dairenin verdigi herhangi cörev veya hizuct,
c-Ü:::tiscdi Dcvlcot Toşeld:üllcri ih: uücssesclcri ve iştiral-~lcri
hukkıııdc:J~i

12 Fert
ları

D<?tle

196·'~

t1rih ve L+40 s

'Jılı lC•c.nuııdC\ başka

J3.sald:~ HP.nış bulunı~"1DI<::

şartı

ilc; bu

bir

iş

veya hiz-

ke1nu:ıun ke1pscnınn

giren tc:şc]~':ül, nüessesc ve iştirnklc:rin ve İktisadi Devlet Teşoldrulleri
dışEıdG

krüıp

kuruluş L;rın

s,:;r

'cCıJcsi

Devlete ve dit';er kw:m tüzel

yöne ti:ı lmrulu

bo.şhmlığı,

ü;yeli~i,

l:işil:.rinc

sit bulunan

dcnetçiliği,

f-1monin, lirüted, Jwop:::rsıtif şirketler ilc hayri, ihli, siyasi
kuruluşl:c.rır:. ~röncti·ı
ışirkctlcrdo

kurulu bc:uşlmnlı};ı, üycliği ve dcnutçiliiti ve ıw~:ıac'ldit

ko08nditcr

ort2klık,

g-Gazete ve dcr('; i sahipli';i

vcTı bu;ıLırın ;ycçııı nüdürlüğü,

C'-v.K.NI. 11,12,16. A.K.-I.Ll. 24)
V. STAJ LlST:'~Sil'E Lı.ZEX:"' İSTEG!,

Avukatlık

staji yapnak isteyen aday, ik~nctgahının bulunduğu

iYerdsJü ba:ro ra bu klavuza ekli ( örnc;k l) de gösterilen bir dilekçe ile
~~şvurulur. ,

S/4
.b cı.şvurrv:?-

ile

onalli:ıış

ikişer

a-Ntifus

d ilc :~ç ..:: s i!:ıe
brne~i

1-::.:ı

belgolerin

asıll8rı

ctizdanı,
~akliltclerindcn

Hukuk

digini gbstcron belge ve lisans

birisinin bitiril-

diploması,

bir nc:ıl·~':ct huku1c fa:ı::ültcsirıi bj.tirrıiş alenlar

...:·2-ıcüJ t;.~.lcrüıclc:ı

. ·rür!dyc HuJ:ulc

"';öst er il

okl~n:cektir.

~ıcı

(Y2bcucı

.')c~ 3,~;ıd "J.

dcrslcrd~.ı:ı ıv3ulü·ıc

birii:ıin progre.rnn::ı

herhangi

u:Jgwı bcış;.rılı

sEıo.v ver:;iş

'1jTlCG

gbro cl:silc

olduklarını

kc_ı-

belgclcn-

dirT;k zoruııd_;1dırlsr).
c-St0jiycr list·csinc
iksııE.:t::,;)::n

l)ulund.uc',ur
d-~.K.Y.

73zılr:1al:

yctzılı

başvurula::ı

baro böl2:csinde

d=<ir belge ( ü;:[u:ıctgah belgesi),

1

ne ek (Jrnek 1) de göstcrildi~i lizerc düzc::ılenniş ve

staji7cr 'J.da;rını:.ı iwu1:::\tlı. 1 : ~•.o:mmıunun
sinde

üz ..:;r.::;

:~.vul:iülı(!;s

3.

··ıJ.Ccdcsiııin (f) berdi vc

c;;:"l:;Gl h2lleri bulu

}:ıbulc

5.

drür i

1r:ıedıG;ıne

r'e:dde-

ızc:üı

bil-

dtri ki'c,";ıdı,
c-Bu
cn 1:

li~in

ve JlVLILctlı;r

m·ıuı::.

dı~ıns d ir adli sicil bo
f-L~r;:vurdu

jiJcr

c:d2, cı•nıı

;u

dördüncü uald0sindo

5/2

b:lirtil~n

yerden

E1'1ddcsi·~do ~f3Zılı hüJ~ÜülülüJdcri

alın:::ı-

bulunr.m-

esi,

'J~:iro

lovh:".sı.··.d:::ı

2hl~ 1 \:i duru:·ıu h: 1 <:::ı

:rJzılJ_

i~ri

avukat tsrafL1d",n st3-

'de ::_ı·Trl TyTı 0l•'l8k Üze:re d:izcıüce:.üÜŞ

to.nı0' , kcp;ıdı,
g-Avu.k:::.tlı'~ı

lu.l oL<':\<.Lı

akılc'J.

bcl::;clcr
rolcır

n ır. 'I'ürk

;~::eder

ilir.
ı:3

k:'bul

lcrin birc:;r

.uir1

gibi

cıcsiJo::lilc bulU•ll'csı

t-=ı:.:ı. ıL·,·nncapJ

.bu be

ol:ıraıc::

engel vticut

VCJ3

cLür rcsui tsbiplü:lt;rin birinden olıns.c.cı.k rapor.

L::rdc

.Oc

sürcı;-li

roLr l3irli!.,i d;_

dile cçcluri dmik

edilı:ıez •

öeıc:I;i

AsıllGrı

h:::ı.li·ıd:.:: bDşvur:·w.

bnro
ve

boşkc:~nı

di~cr

noksa'ı gbrd:j;~ü

tcrc.fLldü~

örnekleri
belgeleri

'l'ürıü:rc J3cı.

dosy~sında

s:kls-

t::ıDcııll:'\ttırır.

(d) b.··di:ıdeki bildiri k?:ıi;ıdının hilafı arkın çı:<:tı;~ı tE1kdirde,
ccz,ıi

kovuşturn2

JTpılır.

' ,.
CliV
.1:....1\.'l•
~i

16,17. A.h.Y.U. 13)

S/5
io'I:t:,;ı:ıı

VI.

Il~C""L2HLEG1

B:ışvur:ıc. dilc;:çc,si·ıin
levlnsıJ

<L

;._,_zılı

c.vuk:ctL.rd

birini,

--~

b-iWulcatlıkla birlcşııi:It'21

nr2çtır·~-1lc

ilı~

kabulü

birlikte b =:ro

işle

b ir

başkrmı,

baro

;

adaJın

so~~~ucu hcı':krıdn

ve

Düz.=:ı:;.:ı __;J:\ILS:>.:, İLAN-

,H W:OE

ut;;raşıp

bir r::rpor

uğraşEJc:ıdığı:r;ı.ı,

düzenle:,ıck

üzere görev-

lc~-ıdirir.

ctuc:lç ve

15

içinde raporunu v.o:r'-lcl:
B~rolnr

stajiycr

vücutc3 bir
tespit

içi"ı

ndaJının

sc:]mtlıJ;ı

ine c lcn•:s ine
ı~: i·-ıcclcncsi,

d:=:n

zorund,·,dır.

gcrc~i

görevini sürekli olnrnk

gibi

rı,}cılcc: ncılullüg;ü bulu.:cT:-ı2,dığını

vcy1c.

bc:ışvur::ıb ilirler.

rcsni bir hnstancnin

sağlılc

lmrulu

t::trafın-

y2pılır.

;_;c·:~vur··'.::ı

dil

J:çı;si:ıi·ı

k::ıbulü

r'.poru::ı

ve

veri Lr18Si'·'-don

istccği en :;eç lO ,sün içinde ıi..L.Y. ne ekli (Ör~:ck
lcırı·1co.k

y.·:zF,l·' b·:ronun ve "'-d:.tlet

u:n~U'~l

bir ,)'Cri"le

Ad~:ın

stajiycr list.sinc
diğer

staj i;;1:c:r -r:hut
Itir:::ız

co:c'dA
_ı
o ı B:J

İl~m

rzı
VCTC:

üz,ric.c

yazılc~

istc~inc

karşı,

iL olur; itiraz
:l·oCl

u:ı

•

ı crı

usuLiııc

••

c_!;OS t

cdcıı kinlir~~ini

•

-~rır,

k:.r-:ır verilir.

;dc'ri

s~i.rs

ve

up:z;un oL1ro.lc

ynpıl:cış

itir'Czıı:ıı

içinde

st::ı.jiycr

d:::y:m-

oLm i tir az bDro

sur:ti7lc

listesine

lS, 19. A.K.Y.liı. 14, 15, 16, 17).

incelenir.

n.vuk~ıtlıl~

7:1Zılm::ı

1tir::ız staji~;"c~rin sıretsını 1~a7bcttirncz.

(ı~.v.i~ • •

::ıvuknt

varsa delillerini bildirir.

zö:·ıiirc.dc bulundurulrıaı::

'T 1 dd.si

her

ilgililer itir3.Z edebilirler.

tarafınd~n

nun 20.

::ısılEc;sı

::··dilir.

sureti 'l

dırö.ıgı

d;:ıin~sirıi>

soı·ırs

5) c p:;örc hlzır

K ~nunu-

lwnusu:ıd:::ı

bir

S/6

İtiraz

sür,:sicıin bitrıcsind<;n
;r~zılıp

stnji-lcr list:::,sinc
k-:;rcır

Bu

yc:zıhnncısı

sonrn, ..D.:"ro YöD.~ti::ı Kurulu :::d.?-yın
h-1k2nnd.J. gcrclcçcli bir

kc:raı..·

verir.

örnGi!i;

"

::ı-Ilgiliy.; (st ::ı j iyor ada ,rı, varsr:: ilsn süresi 'dG i tir,::_z cd,~.fy)"-

b-0

~rcr

c-,;.,ıhLJ.riyct

tabliğ

ı

.

lük

edilir.

.Dar o_ Yön,::th:
Bc-,ro

1\uruluııwı

k~~ı':n' vcr:~ek

reddedil~i~

itib::.re::-ı

vcr;:ıc

k::n'ar

Yönc.oti;ı Kurull~rı

si.ir;;~in biti:ıi•:ı.dc~,

he:ı:ı~ınd:c

s ~vcılı.;tına'

ilEmı

isterün

bir

zorund.:::;dır.

cıy

süresi:

içinde

üzerine

isteğiı-ı

nu s·:ir8 içinde

başlıy:ın

15 gün-

kabulü vcy-l r:::J.di

k~rar

vcrilı.ıczs'--

taL::·p

s:::yılır.

2. 1tirr:;,z:::. '/Ltkili ol:J.r:)ar :
a-İlgililcr

(aday veya adayın yazıl~~ isteğine itiraz edenler)

Cur:ıhuriyct

b-0 j/cr

Snvcısı,

c-Baro Yö•_"ti:::-ı Eurulu ü~rlcri,
ctcL::;ır_,_

staj list

~sin:,

y:lzılı;ı~~

veya

J':1Zl l'.1-$l

lcr:crı::c_o,

k:c-.rşı

itiraz edebilirler.

3.

İtiraz

silresi ve narcii

a-İlgiliL::r lnr.crı ı kr..:ndileriııe

b-0 ;Ter

Cu:ıhuri:;-,:t Savcısı,
kc~disinc

c-.::ı•ıro

Yöncti:o

t.crüıL~l':cı,

bir

a:rırı

cılığı

bitti::;i

iL: TBB

tcbli,!;,

ü:orclcri J.c:rsr.,

B.;ro Yönetin

t:;.ri:ıt~L

Yönc.ti:--ı_

~•ct:c'ulu

vcrildi~i,

l~Lırulu

bir

':ı7

itibaren Fi giin içinde

içirıd,o

lur:::rı

Krulunc: itiraz edcbilirlc:r.

lcr·C\r

vcr~:szsc,

veren .S0.ro

ar::ı

S/7
Tllll.nirı
ona:rı

itiraz

i~c'si:ıL:şir.

ilc

Jzcrin~ vcrliği

ve TBB iön.ctL; Lurulu D"'n:;,rtay' a d.wa
1wuı~:;.tlı 1 c stajı

listcsi•k

listeye
durdurur.

y·,zılaıyı

(Av.IT.~.

lcararlar Adalet B

Jı.daL,t 1Lıl'.'1;1lıgı kar:ırı

,ı:anlığının

ale:rhinc stajiyer

ada:y-ı

açcıbilirler.

y.'.zılrı-:ı

ilc b::.şlar. İtiraz, staj

20-21, A.K.Y~M. 18)

IX. STAJ SÜ:8.2SI V3 STiı.JTiif UZ).TILliLi.SI :

"ı.vuı~:::tlık
d·.ı

cı1

DZ

b

:ş

yıl

stajı,

~:ıdc.J.i

ilk

altı

::ıyı

oLm bir nvulc.1t

Iibhkcnclerdc V8 lcslan bir
ycnınd:J

yapıl;:ı1k

yılı

üzere birbuçuk

yıld.ır.

de o.çıklTr~dığı üzere Av.K.M.Gcçici 7. lw-os:,;nıno girenMahkc;'Jc, iki•ıci 6 o.yı beş yıl kıdcnli avulut y·Jnı:'.dP olD'l.ıo:
stnj yaparlar.

Yukarıda ı.

ler ilk 6

ayı

lizcrc bir

yıl

B•ıro

stoj sürcsLü

Yönetin

al:;ı

Kurull"Jrı,

a;;r uzatFlbilir •

sto.j hak 1nndalü kesin rapor üzerine
.B•:ı.ro Y>inctir:ı. Kurulunncı

uzotiJC\

kouc;rı

b:si··'.dir.
Stajın

o2hkco0lcrlc nvukat

y-:pıL,~sı sto.jın bütünlüğünü
11i=ıh1;:e':c

defteri il

olnak üzere iki

ayrı

yerde

ct;:ıez.

ve Ad:üct dnirclcrindl? .staj iyl.rl(;r,,

d.~.var:ı

bir

ihlsl

yanındo.

o.yrılr:ıış

cetvcli bulunur. Devo.n cctvr2li her hafta,

bir sto.j
st::ıj

dcf-

tc:ri sta,j sonu 'd::i hakL1 V·cJD staj ~{apıl::;n d.a.ire aniri tarafı:ıdc.n stnjın
.fiilen

;rr.ıpıldı[ı;ı

üzeri :..dclü d

göst:rilncl;: suretiyle ons:.nr. Cum.huriyot

:rıctinini

dcvar:ı

cetvelin:-

iş:-ırct

8avcısı

stajiyer

V8rmck sure·ciylc ysp3r.

(.Av.IC.lC 14-15, A.K.Y.M. 19, 3499 sayılı Av.K.M.l8).

Her
edilir.

a~ır

~,ontc:ı,jon

c~zn ~ahkc~csi

için bir stajiyor kontonjanı tespit
3dsl<c;t dairesi ilc personel dunı·:m 3özönün.dc bulundurul-

S/8

B~rol~r Birli~inc

Korıt

bildirilir.

St
a;;ır

z::ı

c

~:c_crkczL:•Tind

fı\r

usul le

a::mı

i:;r;c•r list,"si:1:
"ı.d

b ele;--- iL o yer
birinci

'm

lc:cı~rrh

üc.t ho :isyonu B

oa~anlı~ına

ve AdGlct

veya eJrsil ı.:;ilir.

kesinle;ş,,n

hruıgisi:'ldc

''

1 ~o:ıtc·ıjo.ıı

'.d::cki

--ırttırılır

ad2y, bnro böl:;csL'ldo

staj yapnJ.k istiyorsu baraden 2,1

.cşkanlıt';ıncı b·"şvurur.

duru:ıunu

gözönünde

:cağı

1id•ılçt l'-o:lisyo•ıu,

bulundurar::ı.l:

adc:7ı

stsjs

b::ı.şl,tır.

L•)''lk:;:_ıc

y~ptırılır

lcrc göre

::ı.cLlot

ve

dcürclcrindcl~i

staj,

cş::ı.ğıd·ıki

sır·::

ve sürc-

:
bir ay,

b-Ai;ır

C,

c~~~sliyc

Z?. ı,~,\hb:'L.sindc

bir c:y,

r,t:>.h 1.::·~;-ı:_,3i·~dc

Ceza

"".--ıbJ;:,, L ~ü~~dc

cl-Sulh Cczo
c-Sı;_lh HuJ~u·-

onbeş

onbeş

l.I<.hkc.ı:;si•ıdc

gün,

ı;ü:ı,

O'ıbcş

[:ı;ün,

f-"l.sli-y-c :iukuk Lcıh 1 :~r·~sindo (Ticarc.;t-İş-Tcrpul:m
ay,

birbuçuıc

r:ı;-lcr:

Ad Lot

Tct 1ül;: r.·:,·rcii ve Icr~ Dnirt:lcri:ıch:: bir uy,
Ko;:ıi.syoj'lU

bilir. ve st·1jycrin ist
staj

1

•;nln

sı

St
dosy~

ve

1

d::ı.hil)

g."r,:':li 3ÖrdL1'_i;ü t2->cdirdc bu
lizLrin·",

}nsusmıu

düz,>~lur.

iycrlur,

;:mruşı:_•

7r~rlJrı

ine. lur,

tic~:rct,

l:>.rd'l,

k~lco

iş veycı

keşiflerde,

işl0rinc

y3rdın

sır:.yı dcğiştirc-

tcıpul --ın2 JTc~ıı . :srı<:sindc

soruşturr,ı·ü?.rd::ı,

k=ı.rar-

eder ve birer rapor

hnzırL~r.

Swcısı
n

;iri··üu

dc:·L'-:ti•ıind'

y

Yu>:arıd.1~:i

devan
ol··ır·:; 1 <::

vcyo.

h~\\i::ürı y.·:ıhut st.cıj

görülen d:üre

cpılır.

,siirclcrin her bi:c-inin bitiuindc, stajiycril vnr:c;,,,

günleri, stajiycrlere verilen görevleri ve stajiycrin genel
il _;i

VC

düzc:ıL.;ıcrcl:

s

o::ı.şsrı dr.~r·

biri ,;,d

CccJiylc

ahl~llci

·ı ct "'-or.üsyo·~~un::ı.,

bu

sür~

için

durununu belirten i}:i

di;_;cri

ayrıca

b'lro

b:ırosu::_-ı.c:.
başk:ını

;ıjshc:.

r.:;,por

göndorilir.
vcys

görevlerıdir

cc-

S/9
lı~ınn

bildirilır.

(cc._v. :~.1:~.15-- 24,

)·,vıı 1 cc.t
C":

b

•.roy:~

y

'il

'

-,

-, :.

..ı..l. ıli

.L:... •

;·

.d:o, st:;.jr:>.

bildiril:;ılcr,

~-

20).

:,

..L • l'·. .l."

bsşlı:rıoilccd:lcri C"Lc~ıuri·yct

çvvclcc: cL ı

l~ç

vcy~-,

k3t,

st·:ıjiy.;ri

ı~

coul

LTT.

ilr;ilil'-'r·i.n

başk~nı

S'.r;ı.J I.L.c;lUli

-

tJ7i~

y ·•·:rld:c

0D_c<:'/iı:GRI

t Ldird·..c,
c:ıtaj

dcvar:ı

etnek, (stajiyerin

sır·ısınd:'

IJhiı. 1 cc:r1<

st:·1jı

ise lJ ro

ko.ll<Tınsı .cd"'.:·ı
dÖ:rkcü•ıde

llZ

.ı~ :ı_C;tl

'i

.!·-iL:"t+lu

r::

i;;ci:ı

l:ı.t\lı

sc-

so·ı.rc;ki

üdc:lct

:r~o:üsyo

Y0n.etirı K'JrLlluıcc-, tJ.c,ıa,ıl.:;t-

ller ho linde avu1<:ct

30

d-B_:ı_ro

l.VU"I::~;t

cd.or.

deva· cdc;,;,.di;_;i r';iinL;r, ertgelin

L;1."rt T

·

üz~riııc

----·-------~-----

ol r•;J: ,:;ts.jn

bir ny içiKLe
:c

başvur;.·~;sı

zormılu.,;lLdadır.

::ı--,, ::;i·"ti::ıiz

beplcrc

bnro

::-ıuvs.ff.cık::ı-

gö.st c:.rdild.'ri ve

'jÖGtr..;ril~nd.,,;ıı. 1y:ş1-

.d

cc~l~i

l•:::ri·ıt'L

So.vcılığın

]'J'1l, •. d:~J:i

steJ

sıro

v;)r,;bilir).

'Fr::. ~l·-:~Tı-ı:·-;_(J_a ÇGl2.:}t.ı:·&ı avu1~.:1t t_·ır::ı_fı~ı_d~~.ll

S/10
·zırlıy

f --Li .ro 1 ·-:c ı';

__

2 7.

:)

'

r-._ı:

li.ı=.

___

y

cnli::l

:,~ı

iç yönet•Lliklc:cde

ı:;öst.__rilccc1<:

,~.

to; · •

22).

üç ay
TJ;i·reii

h ·lci üi'

sonr~t,

-:ci ilc Snlh

do 6Ör[ü -, d::vs v:c

Lt

işL:rde

cılabilirlsr.

b itin

, :ı-~ı .::ulL;

ıc:•

sürc,;-;i:ıi

~~urulu ·CjCT•:

b::_şnrı

gösteri:iE:de:ı_

geçi.rca staji-

li gördii,.;ü ta'rdirde üç

ı:işi.lil::

ilç r:ıüle'"::·:ıt ;r"pıliı·:sı:n ve sonucund:cı.

ı

uzatır.

LizTtıl

::ıl"i:;ı

St ,j !Ji.tL
ve J;.ro .J

.r

·J'ı

ay

bu

bir
2 1c

bir

:w ı'r ;tl ıl; st2jının tc-ı.•J le:.~ıdıt~ınc. ve staj bi ti-·
tJOılı~_:ıda

EJ.T1l

Stajı.n c:.ltı

ne ek (Orrrek 6) ya göre h:zırl::ınır
irız.::L• __ :ır, ':'.Ühiirlc,nir •
i

~.h.!.

işleııler tekr.:crL;ııır.

S/ll
yapr,:ôSl~"lı

st'J.j

ii. e

iWU)(stlı 1 :
ş::ı.rt

oL~ .dı 1 z:l::rı

nc.ti:ı

:nıculLl

.st::ıjı

stcıja

re

olara~

istc~Gckle

içi·ı K~cnuııLlıl

TBB

ç:\~rıy3

ic~ı.,~ulu

ön gördüJ;ü

şart

ve niteliklere

veril•_:"dsa önce, st'Jji·,:srin

b:;:ıdisinin düılen:.ıesi
ol:.L·.sı

veyn.

diale·:ınek

üze-

ŞE\rttır.

c3tn.j iyer list,•s inden siL::c

1nr:ırını

:serek-

verir.

Kurulu

st2jiyer leendisine tebliJ;

rır;cılı·!ı

ile

:=:.:r·:rı 11.d~üet

rrrm Yöw"tLc
.J:ı.J:enlı[i;ııııi"l

St s.j iye;r, ilc>;ili Bsro ve TBB
lmr.ırrE:

1 C=:rc:rı

u;:yT1:cış

süresi içinde

içL Cti., bcr·o
Yö<ı•~tiı

yönet::ıeli~in

ve bu

lm:rbedcmlcr ilc es11sen bu

b,:rcıbcr,

ı

15

geçersiz

b

Bo.ro Y;.inGtin
çeli

stnjı

staj liGtcsindcn silinir.

cevcı.bı

y:1pılc;•

yaptığı

~

Sta;jiy•2r list •.osi_·-ıdc:ro :oiL1,::
yccızılı

veyn

e ..l. cı l<,'L o

sonrudcı.n

ve nitelikleri

suhip

·v

J.).._

öı,ıL.:yc:;;ı

'r·:rşı

D.:c·1ı;;;

'n.

orıu.yle.•ıa..sı

Yö,ıet ir:ı

ji,:Lrulu,

itibare;:ı

i'ciraz edebilir.
ilc

ıe:Gsinl.oşir.

.iı.d,clet

:ı.L 1 :e:..ılı::;ı

b:ışvurubilir,

fl.sl:crli]r görevini ;:r:,pnrl-:-sn,
ole. r L ın tc'"· v-c uUur3sesclçrJ:ıd.,,;ı
st:J.j _v·ıp ıbi.lırlcr.
Cı.u.i~.

t.sri.~ıindc-::

l~uruluno.

res~18n

:1;rrılrınL~r

•

182, A.L.Y • • 27).

(;ı_ v. i~";.

182, .~.I~. f .l·rJ:. 28) •

izinli veyo. te:Jdil

bu c3[ir8 içinde sivil

hLıvo.lı
kıy2fetle

S/12

S

ı

K u r u

n n v

u

ı

-~------ -~-~-

lmrulur.
lnrı~ıl'

kıde

ıle

"lisi kurulc b
"ür2r~ı

ICuruhn görsv

d~vn~ eder.

Ysrgı tay

Daire

Bc.ı.şl<:mı-

edsr.

iJ~i

yıldır.

Yeni l:urul ;3cçilinccyc kadar

Üyelerin en~eli halinde, başkan o üyenin
üyelerle

n.t::rısup

noksnnı

ta~aular.

l3
r~G

Ba
Sın'~'.V l~urulu

ÜZGT'ill(~,

ilc:i

ciri_lir.
yılcb

yeniden

bir, Oca''

ku~ulur.

'f_

d:ürcl.ri

b·'.şl:-•.cı.lrcrı

~.r c.CJı.:.d'.il

ol;:~,'~

:jzcrc

il~i

:~cnl

ve ilri

liye

seçilir.
-n:ıı

scçi!1

B~rolor ~irli~ine

sonucurj_ıı lıe~~1erı

bildirir.
leri Türkiye narolar Dirliti icinetin
topla~ının

üç

katı

olcrak gösterilecek

.c\ ;roı-,r .JJ_rli,';i l.rcncl Kurulunca i3·cçilir.

S E1'1V
yıl

zılı

fiih:ıı

eli

s:~çilcbilrıcc.si

hUrU.l UlE\

,-:vu'-·::~lıi,;:

y~ıpınş

r_it~lildc.:~,.

3

ve

için bir

90

Avukcıtlık

ol:,::sı

lnzı ~dır.

b:)(tlıdır.

zılı

o

:::vub:ıtr:L
ı11cı

c:ı

nz

nnddc.si:ıdc

o;.ı.bcş

yo.-

S/13
gir

ıcJ'

L3t~c1i,tüıi

bildirir vs

sı>:ıcw::ı

giriş

inin bir

bc,lgcsi

ör:ıc:ği

Gd.

verilr;,)süıi

1e1

ister.

verilir, b ir örnc:egi

d ii z c:rıl\___-_1ir.
d-Sı:1-;cv

clil·.ıcsi

h .liEcll ,

be

st~:

l

list,~

r:ır~ddc:si

1:i bu kL:_vuzun VIII.
"cvu.k·Jtlıl':

bir

d~~~

sılGV:J

istcıi·ürı

'.d ... ':ıçı 1 cı~;:ır,:'

~n~ı:1vınd

be::ş

·

itir~cız

reclcledilı~1csi

usulü ve

konusu;ı.dcı-

sonuçl::ır

ckf~; b:JŞ'lrısızlı~~i uğr::"y:Eı

uygu-

c::d:ıy

zir.~ez.

0taj bitii

içir_,_dc ;_:;ı1~ ~v

~r zılo .. ·ı.

s ii.:::

bulgrcc.üün verildiği t·~;riht.:ıı itib:~re;:i i 1:::i yıl

~;~Lriş lıcı.Jcl ·-:_rı"·ıı. __

t-"1~-.ı-_ .. "lı::ııı:ı

(be:; ş cicf:::ı) Jcu.lls~1ılı;ı;;,sı zoru~ılu-

dur.

.31,

B .rolGr

"

-,

~

l:ı... l'-. •

sın::ıva

'T

'

l. . l l .

31).

~irec~k

ol::ınl::ırın

listesini
e;n

'-ı.,"

::ız

sınav

bir

;iriş
h::ıft::ı

belguönce

gö=ldcrirler.

TürJ:i'TC B -crol: ..r .Dirli,!,i, b: rolard 1~'1 gcLm listclvrt... ve bç;L~e
l~r,

t;örc

sı.nnv."\

rr,irccaklcrirı

(Av.L.ı·.ı.

listt.:cıini

31. .ı..LY • . 32).

düzenler.

S/14

Sıri~iV

gÜ!_ll,~ri:

Avu'c; !~lı.':

sıııc:ıvı

hor

yılıa

icbrt,

~uz,

, Tc

y::ıpılır.

~cr

y:_ızılı

ve

=ı•ıo.vd::ı

yılıı

b~ 9 ı:d~

ş .rınz

b

;s:-.·ıtL:ri J.'

oLl;-ıl·~.r

B::n~ol:ı.r

~ın::ıv

ve her

gtin}nden bir

::ıy

içic-ı y:.pılCJcak r_ıtilaıcc1tuı

-'-'irli[i;i

tr•r:~fınd:ıc-:ı cıyrıco.

~nce

sın~vın

ve

yc.::ri, günlc:ri

ilô.n edilir.

J3r,rol::ır,

inde 3ıı<:ı.vıı~. ve :-ı:.il'ü:·?.tın yeri, glinli ve sn·Jti:ü ilSn 8d,~rle;r •

bölgeleri

.d?rol.<.r Lli:~li:~i' nin ilrmı gaze:t lee ::ır:ıcııı:;ı ile:,
berol::crın il~m.ı

bnroda

il~'~Lır

içi:ı. :_ı:;rıl:n:~.

yere

o.sıhı".sı ,-:ııır•_.tiyl:c ynpılır.

XXII. Sil\_;_V YERİ, SULıV_ DÜZENI V'G (ilJV:LF İ
Sın::ıv

k

ve.::

sınava

sınav

yeri,

düzeni ve güveni

hazırl3nır.

1
L;r.
Bu:ıs
c:t.urm~'

ve bu
be.ş::ırı

bir

~.!'cırı

d

tuta-:'w.ı·ıe

:vr::nı

l::ırucı

tc::Jpi t

fıkr·J

Ll'

c.cU.iLi.r"

Sınav

sın-Tv

dışı

dışı

1:.nro.1al

bır::ılrılırl::ır

~·ıl·'r,

o

sınavua

3ıyılırL::r.

::.:...r'

Sı:cıGV b;~l:;ı;esi aldığı

dr;ki

buluT~ill::ır,

rııc·ı

cın:ıvcl::ı

h"Üdc

b:JşJrısız

sı,1r:wn ]~abul
so~rıln.'-ı.l·:ır

cdiLıi;yc~: vcy-~ Y'J. 1 mrı

~:onusu•ı.d:ı

vcril~coıc ~;;:::'r'lr-

1::-:cr Jce- i dir.
C~v.ı::.lı.

;_:ıs,

3ınr:ıv -y:ı.zılı

h.izırl'Tır.

""•L LlL 34)

olur~

::Joru.l''.rı·-" kcırul

sınav

;~orul:ırı

leri t".r-

'.fı~-ı.dnn

xılı~ı'nn.

Srt·;v sorul
den huJcu>

iL·el.rj_'ıi

ve:

ırı~tı

· s·'.·ot -_

r.uvzurı.t

kurul

:c..'.sınd·:ı,

t:;rcıfrıd ::-ı

iuze.lı

bir

sı cO.V

nis"E'.Sı

günü

so.kl~nr:cnk

verilir.
rı.d:1yın hu 1 ~u::

hÜ2{!.i;Jleri.ni ol"l.yl

T2

uyguı·-:·T~.sı

yönlin-

uygular1::ı yeterliğine

S/15
ul::ışıp

ul ·; ;~:~

dirnc:.k

'1~•.-.:.cJ_

'.clı[tını,

,rrıı

nGcôleJ:: 1mr:ül

''<Vr::ıyıp

k:::vrn :ı

.dı~ını

de tcrlc'1-

gözü:JiinclG tutulur.
Sınov,

Türkiye B ır0L:r .hrli[;i' ne s

l-r·cp".lı :.c:1~;ıtL1rl::ı y·.pılır.

SEı.nv k\tıdı

bastırıL'.cc.k

od yerleri

üzcrL'Lc hiç bir iı;,:ırc;t konul::rrz,

işoretli k~~ıtl~r g~çorsizclir.
Sınov sürGsıni
sınovn

k~tıı~~l?ro

ku~ıl,

bildirir.

sınav

her

uyrıco

için

Sın~vın bnşl::tngıç

ve

bitiş

tesbit ader ve
sa;tlLri bir tu-

tannkln tespit edilir.
Sınav k~~ıtları,

Tir~iyc

Jnrol1r Birli~i'nde bir yıl süre ile

ssklwıır.

Cw.L.LC. 32, 1ı.,ı=.Y.L~. 35).

Sı::ıov kooıul"rı,

l:ır

liuirul:u,

Ct?ZC\

Hn;y:1s~,

ve

ldcıre du!~~;c]:u,

riul:u':u, Huku'·; Ve Ceza usul HuJ:ul:u,

"·"eleni Hu 1c-ulc ve BorçTic::ı_ret

ve

ış

Hukuku

ilc Icro. ve İfl~:s rlukuku ve "-ı.vulc:1tlı': """-~Tınu ve; kc~ôl\:;;k Kur?cll-ırıyl·:c ilgili

ve probleoleri kops::tr.
(lll: üVUJ~::ctlılc S ı:ınvı sorul ~.rı bu Klavuz~'l sonun2. ekle:ı;üştir)
Cw.l,,liı,32, Iı.,K.Y,L.

Sınov

;.\_urulu, hl;r

36).

.'_cl·ı.y

c:ı-rrı

için

ayrı

üç nüshn olnok üz0re

( Ör~ıek 8) sıncıv vey~-,_ uül~k\t so:ıuçlnrıııı ::ı;öst.rır b6l[;cL.:ri .:ıazırl ~r.
~\.yrıc

c

SHV,Va

c\ir,,,ııLoriıı

ve

L1 Ülal>:atn

t

)i. tutüL'lYÜ :.rı ı-ı duru tları da :jÖZÖ~lÜE

1

du buluııdurul'1'' 1 = suretiyle baş:Jrı SA.t~L:yıp G,'J:J;L:--:r:.dıl'l -ı.rı:ıı (:J''.Ş'T::Llı) veye
(Bnç ~rısız) şc':lLıdc

birer

td>:n bir list6yi diizenloyip i:,ız ü:.r.

::1üsLı::ı.sı

sın"\v

kı;rulund:.'l

1 c:lır.

lerde:ı

ÖrEc;J;i ad

ıyı'_

b<e;ljcL-;riıı

bir

lüıte:,si.ıd,;ı_
örııse;i,-ü

SE1'-',V:J

:;ircli~~i

baroy'1

göcıdcrir.

birer

Aday isterse

borosu:ıd:m alır.

Liste h.r i'ür 1=iyc i.l ,rol·ır Jirliğindt: ve b :.rolnrc'1.:ı il~mo "t~rrıl
aış yerl"r~0 il~n

edilir.

S/16
-~vukntlı)c h:ıu

C~v.K.lfı.

'Tl.un (3/d) ve "c.K,I. nüı (2/d) n:ı.ddesL•dec y·'zılı

32. ;ı.,IC.Y.Ll. 37).

ZXVI. BAROYA KAYDOLii~..c\. İSTEGi
liVc,ıl::ı.tlı:·: sın.'.vını bnş::ır,nş

. dürsccdc~ri y;:;r bç;,rosm:w. ait levho.yc,

dG~ildir.

B0rol~r~

T::.pılırs

_y::ı.pılsın Avuk2.tlı 1 : yo.pılrı~:ı.ı.:

k3rtı

ilc:·

y::ı.pıl:·c ·sı

bd e

giriş

ynzılı:ı::ık

y2ptıkLcrı

St3ji:rsrlcria staj
,:

buşvurul:\r::t':
dÜecıc_d_:ı

-cu:·~clcri

i tib

ırc·ı

olup, yc:ni

:ıeslcğe

b'J.şlıy·~nLcrın

liginE:o

bu yol to. vs iye ye

lcvhnsıı-n

<=".iJul ilc

13.

gö;ıd·c.rilcn evr3'cın,

TürJ:iyG J.".rolc,r Birli:'!;ül.cc
b:ul:::c

y[;zıl•.l .sı

içinele .Ad lct :J
yö•:ıutr,eli

dclco~.ıt'J_

ilc

nvuı: '.tın

b::ıros.ıncl

:m

:rosunrı.
dosy.:ı

i1~i

dt-fa

giriş

b::ışvurmı:ı

nerede
l<::.:ı.ydın

lcescEeği

lccnılı,i,ın2

:::vu 1 c1tlı 1 :

dile::kçesiı.ıi=~

ve Tjrkiyc B ·rolar llirli_ô-_18 g5nevvelce Türkiyte Bc.rolo.r Bir-

~-ı;öııdcrilen dosy~~r::ı ı~onc;~sırn

düzc:ılG:le:ce2cc rııhs2tn~nc b,,dc:li"irı

6x9

st::ı.j

sınav br:.şnrı

celbc:dilip,

hususu.nd~ b:1şvurn:::

o.~ddssi uy0.rrıc·ı

Birl

zorun.lu

ş 3y2ndır.

b::ıro yÖnL:ti•ı '~:urulu,

lc2bul eden

y.-:ızılı:ı ·l::ırı

zorunlu olduiund?n,

istsnGn yer b

y<.:or

bc.ln:·:cı~ıd ·_;,;ı

bir

yer bo.rosun'.

5denrıesi

sür-

zoruııd~.ıdırl:ır.

y:ı.pıLFı

1

dcri; ir. Bu

~escn.e~i

ç·".lışrı.::L1rını

nesle::ki

st::ı.j

Isteği
nesıs:_siıL

olrml--ı_r

bii:vül=liiğücıdc

3 ndet cüo JCli

lüzuıJ yol~:tur.

ödcrıdi~im;

fotoğrafı

d<ür

de; Ada-

L::t B
Adnlct
baroya
ise

i~de

doğrud2,n

B3k9nlı~ı

edilııc:k

üzere Türkiye

dod;ruy'1 ilr:;ili
(iı.v, K. lVl.

on3yl::cdı1ı k2r::crl1rı

7•

b~;roy1

iı.v. K. Y .IL

~'rolır

3irli

gö·ıderir.

7) ,

ruhs2tn2nb
,

düzenle~ip

onnyl~J3dı~ı karnrlnrı

S/17

Türl::c_yc; li-.rol
bilgilc re gör<:::
.ıiihiiı~ı .ı~,
frıcLn·,

ır ı.\ i:~·l:c1i

ruhs::tn·.rıcyi

rıüı;:;ıta~c,:e:

j_ :z·l;·.cıp

ıe:sı

ı·

de;fterins

durun'ı

işler

iç~eyen

.r,;::ı-:u·Ju:.~u:ı

ad::ı.y3

,d'Fl q;olc

ı

9.

b~ro b~.şı:-:~n

ve il:;ili

r1::ı.ddc~si

do::ıy ı.d.,·.ld

fotoğr:~fını

do.mgo. ile

veriLı'-' 1 ~ üz,~rç b':rosun:ı

n!ihürlcnt:rG'<: snhibinc

ve:rilcliğ,i lıususu:ıd 1

And

.D-;';:~;nlıti;ı

düzoEli7crek, so:1;ul<::

"'c:-:.yı:::. ıo.vul<::~ıtlı-,

ruhsntn:

ı.d:ılet

uy~rı·,~c::;;

t :rs-

gö:YLril:;_r.

ond içtit?:;i ve

bir tutGnC\J<:: düzc.r::.l•.":.ür.

ruhs~~n8~esi

verilnez.

Aclo.y ruh s o.tn·v:ıd:; i:ci ·:lldıl:t ".n sonrs (Avul::ıt) ünvcrJını ı.o:cızo~-ıır.
D·ırun

i

l:'ürkiyc B Tolsr
B·ırol'n~

T[ir>iye

(~.K.M.

.ı3 -~ro

Dirli'_ti:ıe

.Jirli

bildirilir ve

~ine c:ı;ö~ıderilir.

ruhsatn:ı~wsinin

Türl:iyc

.3:ırcL::<r .U ir-

9. A.K.Y.M. 8) .

iö:wti::

l~'tlrulu,

lçvl·ny:ı

y:1zılrı'1

i st

r(,ddeCiilnl'sine

ilil,:kL1 k .r ·.r.: i.t ir ı.z h.c ı i nrl' ıd:-::.yo. bunu OL lLrt .;L .ı.. K. i. ne ,:;]~ ( Cirn.cl:: 4) e
:~()ı·.-i':'71 i'.nlr\~~.r-n ni.-J." l).o\,l,:ıc VGrir.
2o:.::t'1 ;x:ı.sr:•fı i tir,ızcıd -"·.ı ı lınır. İtir:-:ı.z l\i.r 1\ , 7e; l3 :roL:ır l~ir
li;';i Yö:h;tL:· I~nr,ıluncc; i~:cc'-'L.:ıcr.:: 1 .: bi:r 3.Y içLıde k::r
içivıclc 1Ur<.r

Vc:.rilikZSL i tir

J.Z

rcddLdil .. ıiç s

yılır.

'TC b·-ı,'!;L:mır.

;~ne al-;:,

Bir o.y

Türl;iyc

B:lrol::ır

.Jirli'1i Yöne tL~ "'--lrulu:tc · y ·.pıı··ı iııcclül":üdE, b" l _;clc:rdc cksildil: bulu~-ır:ı:J.
sı
YJ~ıın

·~

i::dccsi

C 1 ~sil:li 1 :luri··, t:;n.::ı·1ttırıl:L:sı
;ı::üi':ıdc

'I'ürkiye i3:'rol :r

bıı

süre, eksik

vey·::

osı·;clc:ı.'Üı.

t

t,~··,iJ.nl:1tıl:~L~1:

c·;ı·::-ıı·ndı";ı

üzere dosdosv;nın

vcy·J.

J.Jırli

'I'ü:ı:lc:iyc D .roL·.r .ôirıi,ji•ü ı itir::ı.z h-,!:',~ı .clo. vcrdii:;i 1 :::r•.rlLır

-'iz..cr._;
cl0 .L~cl ılct D

docq,'sı

,-:;;ııı-jı:n

ilc

iJirliktt~

lc:.r·<.r

t:ı.ri;ücıcL:.:oı

itib::rcn

ı

o.y içi:ı

r:ı;ö·-ıdt;rilir.

"".T"',p ı ıL

üz·crc dosy

ı 'rı.

iL, b:i.rliktc

·rürJ~i.yE

D ··.rol:1r .cJ.irli ';inE e;önd12rilir.

.-, 1::

S/18
Itir~zın 6onuçlırı

:

lt ir c: zı:,, k'J')ulü::c ilişl:i:ı kcır .rın 11.d üet BJ.k::ınlığı;ıc , oıı::ıy
lsı::ıc.csı h".li::~d"' ü.~:.Y.

b oro

Itir
ğı

t:-:kdirde

lizcrı.

i

(7,8,9) ;,ı:;,ddc.:L,ri gere;~ince işlc:J yepılnr:ık
~rızılır, ruhsJ.tn-::ı:ıt::si verilir.

ı.·.v:J_.~sııJ.c

.zLı

cd·wın

b:~c

li

•ıi:.ı

rcdC:.ir."

ilişki:ı

ki:1li2;i gc-red;i
t~r'Jfınd3u

Tlirkiyo

Red va
lovh::sı~n

y

ZJ. .::ız

.ıı.d

B8ro~ar rlirli~ine

b3şvı;;,r 0 'l

::ıdc.y

bukleı:ıa

sebepleri

konlıgını:ı,

kL:rerı::n

on3rl

b·-::ro
1 ,r

Dölgc::si.·~"d~

iş

içi·ı tut;;;,l:~.::ı

hiç bir b3ro o

kiı:ısoyi

reddine

::ıvukat,

n;o.rol<ır Birliğinin

i

tir2.zırı

m·-:.rJ:sı h'?.li:ıde

'rlirkiye BC'roLcr o3irli2;i vo

ilişki:ı

onaylJ.ar1.l.sı

Ucv.IC.b:. 8. ü.IC.I.r.:.

:der

k3lk~::ıdıkç::ı

'fürkiye

:r.ı.fı:~dc,:ı D.~:cıışt::;.y' d.:-ı

t

bu

•

itir.~.zırı

il"';ili b:•.ro;

nirlij;i:~de

bildirilir •

zılır.

.let ...)

reddint.. ilL;kin

on::ıyl:::ndı

bcırol:ır:) duyurul'~lc.k

ve dij;cr

•i.dcyın 1,i<:liJ;i CL'ürlciyc B·Holar
6zul bir deftere y

.ı.ı::ı.k;.nlı:~ıncl.

lc:::rnr üd.-.lct

~npılr:ıak

levh:.:.y:::.

bir büro kur:nk

k·c:r':::rın

iptcı.l

davası

hüiııd"

ise,

açılo.bilir.

9, lO, ll, 12)

yJzıldığı

t:1rihten

zoruı"CdJdır.

itib:cre;.ı

liç J.Y içinde

Bürolcırr1 nitslildoriııi b~ro-

b•;l~c.rtir.

Dir
avu.l<:etls.r

cıyrı

::ı.vuJc:.trt

D-:ircsw~0-

rini bir

h::ı.fts

birden fazla blirosu

olcınaz.

Birliktc

ç::ılışmn

büro edi'lV,czlcr.
vsyo.

ko::.ıutunu değiştiren

içL;.de b::'oroycc bildirr.:ok

Cı.v .K.L.

131+).

avukat yenilerü:in :::cdrcslo-

zorundc.dır.

S/19
":_ü(II. TBB 'N:tN lL~;,. L .•R.HLiı.RI
8tnjL:ı.

ilgili

T.ı:lB

ilke !:\: •.r·;rl

rı

nşuttıy:< çıkarı1uıştır.

l)btnjını bitirdikten sonrn bir bnşkq Bnro bBlgesine yerleş

tiC;i

içi-ı

avu\ .ct

st•;j

:C. -:,yı

y-:cptı ';ı

:."'ö:ı0ti:

bulu:ıc~u2;u

yer

Kurulu

b:,_rosund:ı

ö:ıünde yc,r.ıi':·.
yo:ıi:ı

etne si

olc:Gı~-ı(tı

k.:: Lı :yem

0debilir.

(4.4.1970 - 109/1)
2)YedeJ~ Subcty1ık
"'vıık:~t:lı k

·'••nıı ıın;ııı

16.

görevi gereği olctr:üc kndrosuz öğretnenlik

·ı:·.cldı..:si:ıLı.

'stnjın dcvm.ılılı,~ınııı

engel

işL::rden"

s:.ı vılır.

(7.2.1970- 16/5)

c5. 1 ~. 1970
··r~_vi

s

t - ... ..!-v:· __ ,_

- 136/2)

4).:_:ı.Vu.k:~tıı::: l\...'~:i11ı-~v.~·nıl-ı 35 .. ~J:ı.~lclcsi hukuk ı:ıüşavirliği y. . Jp(.ıbil
nl,-·-:.-:r ...';··~rtı~1 . .1 ·:)Ll.J;l ·JJl;}tır. Bu tc·'cl ill"CG-dir. ı-l.7{l1l y·.J.-

~,.-,J.. l.!:-1:

ın G3 • . ,•C:k~c,s_L il,; de luvhr1yn. :nzılı ohı'"y::r:ıL:ırın ovuk~tlık iş1C:ri:'li

YirJt~~sı

Önle~niştir.

O h-::.ld.l? öztü hukuk tüzel kişiler ini·• Hulml~ I.lüşavirlit!;i, st::jiyer-

l:lcle

(16.5.1970- 198/23), (6.S.~97ü- 366/~2), (6.9.1970- 365/ll)
5)""vuk,~l:; stajııı:J decVT'l edurken askerlE: görevini y~ıpı.uk Üzc.;re
st ını 7 rJ.c1<". bı": clccı.nLırın, Gsl::"'rliği sır.::'..sı.~d,~ izinli bu1m::ı.c1ul:lsırı süre
ir; i 'lrln .;.<'\kceTI i.k 1136 s ;yılı üVUk"'t1ık ~·:Eıu,ıanu:ı 23. m;ddesi;ıdGki haklı sebeplerdecı bjri
Vfc ;cskeri C-.;;z·~ ı:>..,ınununo. uüzeyyc;l 2183 s:1vılı IC:uu:rıun
2. ,,,;:c1.d.si so;:ı fıJ.rr ;:;ı :ı;,~n--.:tinc:.:o stnja. !c:ıldı 1 :L:ırı yerden dev~d ccc·.c·cclcri GÜuküc•dlir.

(3.7.1970 -- 264/9), (2.5.1971- 27~/40), (1.11.1970-458/33)
6)
.cı:tiı:) OkulL,rı orta ö::';rstin kururm olduJ;undcn bu olmlLer
ö~rctrtcüli.:;i 11.56 s::ı.yılı 1i.vukr:tlıJ~ "':ını ıurıun 12/b. u::ı.ddesinc, göre str:jiyerlikıto

ır.

(3.7.1970 - 270/15)

S/20
7)Gt:-:tj bitir1 bl-'lp;esi hak doğur::uı bir b>cl;ı;e de~~il~ bir duru::1u
s

yılır.

bıti;

St2.j

i

b;_.

k'lz'lnı1'1lŞ

hak

teşkil

cctuez.

(6.9.1970 - 371/17)
3)1136 sc:yılı "'-vulntlık h.rımıuDun 26. ·~.ı::ıJ.clcsi:~clo str'j
·vul~·.tın f1UV3fL-ı.'c.:~tı

mercii, sulh
lerde

~n.iık-~,,Gh.ri

ve

nlGcl::ırı,

stnj

v~k~let

ve

icrr:ı ifl?ıs

t;Özetıni

icrG tc::tkik

:~örülen

d:wn ve

yer B'lhkcRc1cri ile

sınırlı

doir,"lcrindc

y11ptıklnrı

rütında

rin
iş-·

ckı~ildir.

(27.12.1970 - 551/23)
9) 1136 s cyılı

T,.-

,

h •.Eıunr:ı

••

gor"

st::1,jını

b:L tir en ve n.nd içtirilcm

(27.2.1971 - 87/26)
lO)Stc:ıjını bitirdiif,i B3rodr:ı ovu\.'Jtlık yo.pnayac~k- olon staji
1~rlcrc ruhs~tnr:ıoc de~il st~j

te

b'1şLıy:::ce.;3;ı

bitic belgesi verilnesi ve neslek1 fncliyc

b•::roJ'.' bu bul:::;,; ile

başvurulurısı

suretiyle

ruhso_tnaı:ı0nin

( 27 • 2. lo//1 - ;'}8}2?-b) ,( 2 .L~. 1972 - 204/37)
ll) 1136 s ··.yılı :C;au ıun 35/d mnddesi hülmünün karşı kavr:::rıEın
::ı;ore

;cJ lll.

·wulc•::tJ ıl: .i 1 '· bi rlu;;<~hil.m bir iş stc:ıj iyerlilde de birlcş'--"bilir.
;~''u ı lır.ı 1?/c n:-Hl(l ,:..,<:>.ir...:; gör-e. avı.ık::ü yanındn ücrot kcırşılığı avu)wtlı

·;<ıt·,;~ün oldu ·nnô ~.n ov,.ık1t:u·, st.ajiyBre ücrot ödm'1esi '~1Üiıkündür. Ancak
avuk:.tı ücret vcr:J<.yc z.orle. ,;le inkf:m.ı yoktur.

(27.2.1971- 90/~)~ (2~5.1971- 204/5)
l2)üvuk::ct, st oj ı sır::ı.sı:idrı, t.'=tkibsttiği çl;_wayı sto.jını t:Jr:ı~rc.
L;dı>:t- -ı. soL.r~'- ;-{lni veksletn,'3.l'le ibr:3..zınrı. 1üzuü olı.ı::ıdan tnkibc- dovr~ edubilir.
(19.5.1971 - 317/29)
13) Beş yıl kıdeı~i ol<my<n o.vuk:ıt y::ıın'l.d:: st::ı.j y-"pnı olcm3ğı
yo'\:tur.
(19.5.1971 - 317/29)
lLi-)1136 s:"yılı K·:"ı-ıu.nu:ı 12/f m.:tddosi k::qs t:ıına girmediğinden
ıCo1lcktif

şirl{et

orto.k1ı,~ı avuk:ı.tlü: stnjı

(l5.h.l971- 337/4)

ilo bo.ğd2.şr:r..:ız.

S/21

(11.7.1971 - 445/3)
l6)Sivil Scı_vu~'}; Kolleji 1136 s,wılı hmunıEt 12/b n::ddcsi
öı!~rctL'
lık

st jiycrligi ile

bJr

ıı,ıu

oldu,;uc:ıdan

öğret . .10nliği

bu kollej

cwuk:::t-

bağdaşır.

(3.7.1970- 291/36),(5.9.1971- 558/2)
l 7)"\vcÜC'ct staj iy8ri Dı::nşt 0.~1' d n dosya ince1eyob ilir.
(31.10.1971 - 710/56)
18)8taj bitiı.ı belgesi verilnesi için baroyc: r;iriş l<:esc:ıcği
öcL.:::ırtesi

kr·.s

ııYk

JcVUk:}tlığa

gerekli degildir.

lcr::rı

k·J.bul

verildil:tei:ı

sonra

yiikibliiliiğii başl2r.

(4.4.1972 - 239/7)
19) St
b·1ro

:~ö::_c;ti

si ile

l:ur_ılunmı

~~d'-'lct

St3j listc.si

iyerüı eelının staj

yetkisi içir.dedir. 1136

ko:ıisyonl:;rı:n

lCle..l

listesinden silinnesi staj y::ıptığı

vcrihm

Sili:T.lCSillf:; k 'lrar
(28.5.1972 -

gözetüı

verc.lcği

s~:yı1ı KanuntLı

yetlüsi

24.

stajiycri;~l

r:ıt:.dde

adının

l<:3'JS.')L10.Z.

357/3)

20)1136 s-:yılı Avukntlü:: ""m.ununun geçici ll. n'!cldesi uy:;rıı-ı
cc:ı h::ıkir:lik

;r;•'''•o 1'li

nln-rı

st::,jE:ı.ın
kı.srıc,n

c::vuk"'.tlık

stc:ı,jın.a

sr;yılabilDesi

için

tan.::·ılo.:::ır:ı.c:csı

nrılıs.n.bıı ;·:Ü'ikÜ'1 değildir.

\&.9.1972 - 632/2)
2l)Ortn. dcr;;crü·L okuller belletici ko.clrol::ırınd:::. görülen
hiz:·tetlur

c:rvukr•,tLı..k staj:ı... i ln b.i,:t:'le.ş.;,uez.

(6.9.1972 - 633/3)
22)-Avtıkr:tlık st2jı nshkene ve n.vuk:Jt nez.dinde oln·~k üzere
iJü b ölü :dc;:ı irnrett:Lr. Bu böl[iüc:rd.en bağclo.ş::ıbilcm işle geçen kısnının
geçerli s qıLı:sı :c;cr0kir.
(13.8.1972- 568/39) (D~nııştrı.:r B.D. 28.1 .1972, E:972/416l,

K: 972/468.0)
duğilclir.

(2S.l.l973 -

53/8)

S/22
24)ıı.vul·c,tlık st:-ıjELı

s.;yılı Kcmu::ıun yürürlüğe girdiği

1136

7.7.1969 tarihindea öııc"" başı-. uş ol::ınL\r h.ldn:::ıda, o zn<Euı uer' i :0.'1rıış
t-ıy l<::.:rcı.rl ·.rı k·.rşısı•ıd:l

uygulTn::ıc::ı.z.

72/b H'Jddcsi

( 23.7.1972- 488/9)

' (28.1.1973- 63/18)

25)3499 sn;yılı Kmun hükünlcrine göre stoj bitüı belgesi
alanlnr

h.,':l\:ı-rıci~\ .hvuk·ıtlü:: h"".lUllüllUn

72/b

nc~ddesi uygul::ınnaz.

(25.2.1973 - 143/20)
26);~vıık'1i;lık
hükü··ilc.ri:ıc

3

yıl

e;örc staj

içinde

G:ı,:;el

bnroycı

,};ıu:"c .rım

geçici 7,

y~.pıl:J:JLL"c<:'si

bo.şvur;:;,:sı

ıe.ddesi uy,rınca

içLı ı:ıezuniyet
Aşkerlik

gerekir.

cslzi K'.nun

t:-ırihind"n

görevi staja

itib3ren
b::ı.şvurnay::ı.

değildir.

(25,2,1973- lL~5/22), (22,4.1973- 270/31)
27)lF'6 scı;yılı "'vuk,tlık ·l.cınunuım'.~ geçici 8. ncı.ddcsi uyarı:ıco.

'1nıLcc"1 b:.ııu~ıun yürürlüğe

girdiği

bilr;ilcr okulu VGY'

fnkültcsirıd,;~'

tr:~ kül tıüurinclc

iı.1tih::ıı;.ı V\~rcnlcr

fakültesi

nczurıu

sın~ıvını bcış~ırı

ru"o.

fark

ol:ı.ıı::ık

S''.;rıl·.·.cctkl-Jrı~ıdmı,

ile

uevcut

bitirrıu.ı.iş

7. 7.1969 tarihindvn evvel

siycıs:ü

cczw1 olup, eksik küan dersL.rden
o.nılo.n

sınnv

kanun

için

ol::ınlo.rın rı::ıdde

uygul."cı.::wında

bnşvurup

bu süre

hül.cnündGn

hukı

hukuk
içi:·ıd.e

ycır:rl'1~EL:L::

değildir.

(22.4.1973 - 294/55)

28)3LJ-99 sr:yılı L
vur:ı::

sürol<.ri

~utukluluk h~li

üVlıl:::tlı\

st

"'

·ua hül<:Linlerine göre staj y:1pnoJc içiü bo.ş

.iıu,nt:.:cu•ıgeçici

içiı1 beşvuru:;ya

7.

wı.ddvsindc

eagel k:J.bul

göstGrilni,tir.

cdilcıJez.

(22,il,l973- 310/71)
29)Sto.jo 311-99 S'cyılı 1v;mmu.ı yürürlüğü zrırr:mındo. bcışl '.y<JnL:ı.r
1136 s
si

.yılı

h·u<.m yürürlü[Çc ,c~irdilctc:E sonrn. bitirseler dcıhi 72/b c-:ı:J.rl-1e_r_.:1z.

(22.Lı.l973- 311/72),

(Dcmıştay 8.D. 23.2.1972 gün ve Esns:

i97l/2000, K~rsr: 1972/987).
30)cı.vukıtlık Ko.nu:-:.u;ıu:ı 72/b m'3.ddesi uynrınco ruhsı.t:·nncsi

iptol edilen kinseyc yenielen

yaptığı

(15.7.1973 - 536/40)

geçerli staj sonunda yeni

ruhs~tnonc

S/23

Lc=arr. . İLK
s,ı.yılı

1136
sorulnrı

ccvul:':·1tlı 17 l'..s:1u"ıuııa

İcL:ırc

1 :cı:-ıulcırı.cd~.ki

I~urall·1rı.

y1pıl::r:ı

sı=ıav

ill<:

hu'c:ulü

.iiu!.<:uku ve hvuk,_tlıJ;: :~ct

ilc Meslek

lU'lU

soruL".r:

1-..::ı.nay"'.SCC' ıız

cıçısıncl2ı

B:crolar ve B:,rolo.r

Birlil!;i:i.ıLı

durunu

ıü tcligi.

2-Dr:nı9t
ıütcli:~i

r:;öru

çılccırıl nştır.

a)Anccyısa,

V8

SilLd SORUL.:ı.RI :

ve bunl

ayrı•tılo.rcı

'.rı

iyıtnl
lurşı

dcvasınC\

açılıc::ı.k

tasarrufların

konu olnbilt;Cc:.:k

d3vrıl3rd2.

başlangıcı~nn

sür,)

ç._:;şitli

göre t0spit edLL:";si.
3-Av-..:ık::ıt

getirir, öz.:;l lu

rc;tı

yükl
iho

4-.t:ı.vu'utın

görevi
;ı~sL.ok h:1ye1tı

işi

hmıgi

zorunluğunun

red

ş::ırtlar

içLıdc:.:

0.r:1sınd:1 bağl2:·ıtı
esasL:.rı

ye-rine

var

.tıdır?

n,,ıcrdir?

b)C,;za Hulmku ilt: Ceza Usul Hu1mku konul:ı.rı ~daki sorular:
1-Sıvunr:a

do::ur:ul.ıazlı.;'!;rcı

2--~,ik?:yctçi
Savcılıkç ~,

yol

t::ıkipsizlik

evuk·.:tı

k :.,

·rı

izah udiniz.

ol·-ır:.::'r S::ıvcılığ:ı yaptığEıız cüraca::ı.t8

vcr ildiJ;i

tc;bliğ

edilirse

bo.şvur:·:cT~Eıız

;ıcrl.ir?

3-Hüvckkj_liniz

bir

suçu:.ı nağduı,udur.

Bir

ş·:~hsi

d3V3 dilek-

c)M'-'d:::ni lluku':, Borçl·1r HuJ;:uku vc Tıc<:tret Hukulm
Lo·'ıul ,rıc-:1

1-T 1pusuz
nraıılan

ş~rtl~rı

J;;::L sorulDr:

r:pyri'ıenkuliin

zilyedi

tescili için

Yas::::d:ı

nçıklnyıJız.

2-I,;üvekJ,:ilin ölü;:cü halinde
XnnunlJrı~~

adına

vckili~J.,

BorçLır

ve

ii.vuk,tlı 1 (

GÖre ynp~bil~c~si işleri anlntınız.
3-Ticnri

işlet

,, si iL; ilgili,

s::ttı;ı

vrc

işe

ilişkin

bir

faturGyı o.l:::n t ~ci.rin bu futur :ya lmrşı izle 1c;si :=;erd':c"ı hulmld işlenlerin 'J.cll;r oıc-;.u
ve hukuki soauçlnrı~ıı cı.çıklayı:ıız.

d)Iş Hulnıku,

Icrn ve

İfl~m Hukuk;ı

ve .dul{uk Usulü

Konul!1rı:c1-

daki sorular:
l-İş

akdi haksız aLırak feshedilc:n işçinin h:mgi hnklnrı

to.z-c:ıin:"t davaL<rı

için nu ::;ibi

2-İla:sız icrc:ı

lacak

yolları

duraca~ınız

t'.·.kibi uzulünü ve itir3z üzeriıı.e bnşvuru

açıkl~yınız.

3-Bir
hususlar ilc

açGbilirsiniz?

dcıv::ı

hulml~ clc'<Vctsı

·'lÇ'

''cda::, ·Öncelilde

di'c 1.c::ıt

eJ8Cc.;@';iniz

dilekçesine verilecek cevapta öncelilde gözönütde bulun- ,

noktaları

belirtiniz.

----0----

(Örnek 1)

••••...•...• Barosu

Başkanlı~ı'na

•••••...•••• Üniversit<esi Hukuk Fakültesinden nezun oldun .• Avukatlık
stajı

için

stajır:ıı
nasını

aranılan

ni te likleri

ycpsceı~ııcbn

taşıyoru:ı ••••.•••••

stajiyerli~8

lvlahke::10lerinde

kabulün için gcrekli

işleıJ.in yapıl-

rica ederin.
Saygıları;llrı.

Adı,
Açıl\:

Soy::ıdı

Adres

1Jilekçe

s::ıhibini tanır,

kendisini

Bcıroys

ederiz.
Avukat

Avuh:at

saygı

ilc:; takdin

BAROLAR
B İ R L İ G!
Karanfil Sokak Ho. 5 Ankara
Telf: 18 13

::rüRKİYE

Telg:Barobirlik

'i-4 -

46

Tarihi
: 4/II/974
Genelge No : 42- 2ii~O
Konu : Avukatlık Sınavının
beşincisi m~.

Baro

Başkanlığı

........
İlgi: 6~2~J.974,. 5..,4ıt.l974• 7,.6.l974t

25.7 0 1974- gün ve

6/448• 20/1277, 30/!678~ 33/1916 sayılı genelgelerimiz.

-~136 sayılı Avukatlık Kanununun 28 ve takibeden ve geçici
8 ve

Kanunu Yönetmeliğinin 29 ve takibeQen maddeleri uyarınca
dördüncü sınava bir aday katılmıştır.
1974 yılının beşinci sınavı 9-10 Aralık 1974 Pazartesi ve
Sali günleri Birlik binasında yapılacaktır. Buna ait duyurunun bir örneAvukatlık

yapılan

ği

ilişikte

sunulmuştur.

Staj bitim belgesi almış ve bu belgenin günü ile sınav günü arasında iki yıldan fazla bir süre geçmemiş olan adayların Yöneti~ Kurulunuzca tespit edilerek üç nüsha sınav giriş belgesi düzenlenmesini, aclarının sınava girecekler listesine yazılmasını, sınav giriş belGesinilbir örneğinin adaya verilmesini, bir örneğinin sınava girecekler listesi
ile birlikte sınav gününden en az bir hafta önce bulunacak şekilde Birliğe gönderilmesini, bir örneğinin de adayın staj dosyasında sa~lanmRsını
Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 33. maddesine göre de, Baronuz bölgesi
içinde sınavın ve mülakatın yer, gün ve saatinin ilan edilmesini önemle
ric'1 ederim.
Saygılarımla.

Başkan

Av. Faruk }ljfEiii
Eki:

ı

<)/;;7".

Duyuru.
/

..-' ..

RM/SO

.... /
/

./·/·

D U Y UR U

Kanununun 28 ve takibe~en ve geçici 7.
ve, Avukatlık Kanunu Y:inetmeli[Sinin 29 ve takibeden maddeleri uyarınca
beE;>inci Avukatlık Sınavı 9-10 Aralık 1974 Pazartesi ve Salı günleri, Sı
navda başarısız olanların müJ.akatları da 16 Aralık 1974 Pazartesi günü
as'ağıdaki şartlarla Birlik Binasında yapılacaktır.
1136

sayılı Avukatlık

1-Adayların Barolarından alacakları sınav giriş

belgeleri
ile birlikte 9 Aralık 1974 Pazartesi gün:i saat 8.30 da Birlik binasınd'l.
bulunmal-:ırı gerelüidir.

9 Aralık 1974 Pazartesi günü saat 9.00-12.00 arasırcd;:c
Anayasa ve İdare Hukuku ile Avukatlık Kımunu ve illeslek Kı.ıre.lları, 0~mı
g:ün öğleden sonrs 14.00-17,00 arı:ı.s:ı.nda Ceza ve Ceza Usulü Hukuku, lO .i\r ılık 1974 Salı 9.00-12.00 aras;ı.nda Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve Tj_c "'" ·tı
Hulmku aynı gün 14 .. 00-17. 00 arasında İş Hukuku, Icr~ ve İflas Eukuku ,, e :ı
Hukuk Usulü konularında yazılı olarak yapılacaktır.
2-Sınav

ı

3-Sınav
1-:ırla,

sınav

düzen ve güvenini bozduklarından sınnv dışı
belgesi aldıgı halde sınava girmeyenler sınavda

bıralcı ~-nrbaşarı~ız

aoyılır.

Türkiye Barolar

Birliği

T Ü R K
Telg:Barobirlik

Baro

İ

YE

BAROLAR

B İ R 1 İ

Karanfil Sokak No. 5

Gİ

Telf: 18 13.44-46

Tarihi
5.II.I974
Genelge No
43/2451
Konu: Gümüşhane Barosunun
Kurulduğu Hk.

Başkanlığ

Bölgesi içinde 15 den fazla avukatın çalıştığı anlaşılan
Gümüşhane ilindeki meslekdaşlarımızın başvurması üzerine Avukatlık Kanununun 77 ve Avukatlık . Kanunu Yönetmeliğinin
49. maddelerine göre gerekli
.
işlemler tamamlanarak kurulan Gümüşhane Barosu tüzel kişilik kazanmış ve
vrgı=mları

kurulmuştur.

Av.Necati Akagün'ün seçildiği 60. Baromuzun
için hayırlı olmrı..sını dileriz.

Başkanlığa Sayın

mesle:!;imiz ve hukuk

hayatı

Saygılarımızla.
Başkan

l'l.v,

.::ı'aruk

+;i

'•

.ı

/

RI.1/SO

EREM

T Ü R K ! YE B AR OL A R B İ R L ! G!
Telg: Barobirlik Karanfil S.okak No.5
Ankara
Telf: 18 13 44-46
Tarihi
: 26/II/974
Genelge No: 1:4 /2572
Konu: VIII.Genel Kurul
Toplantı Gündemi
Baro

Başkanlığı

........
Birliğimizin

VIII. Genel Kurul toplantısı, VII. Genel
~~rulda alınan karar uyarınca 9, 10 va ll Ocak 1975 Perşembe, Cuma,
ve Cumartesi günleri Samsun'da yapılacakt~r.
uyarınca

Toplant~ gündemi ~vukatlık Kanununun 114. maddesi
delegelerimize duyurulmak üzere ilişikte gönderilmiştir.

Saygılarımla.

Başkan

Av. Faruk
EK: 1 adet gündem.

RM/SO

~
~,·-

TüRict~n BAROLAR

B1:RLlG.l VIII. GENEL K:JRUL
G Ü N D E M1

Toplantı

Tarihi:9,10,ll Ocak
Y;'ri
Samsun

Toplantı

19?5

Toplantı Saati : 10° 0

1- Yoklama,

2- Birlik Başkanının tc;:::'la:ıtıyı açışı,
.3- Bir Başkan, bir başkan -,-ekLi ve iki üyeden kurulu Genel Kurul Başkanlık Divanı seçilmesi,
4- Saygı durusu.,
5- Samsun Barosu B9.Şkanını~ı konuşr.ı.'J.sı,
6- Başkanlık raporu ile Birlik Yönetim Kurulunun 1974 yılı çalışma raporu, Bilanço, gelir gider ve giderlerin bütçe ile mulmyese tablolarının
ve Denetleme Kurulu raporuncmun okunınası ve görüşülmesi,
7- 1974 Yılı çalışmalarından dol2yı Birlik Yönetim Kurulunun ibrası,
8- Askore giden avukatların aidatıarının Birlik keseneğinden indirilmesi
h&kkııJ.da}ü

Ankara

Barosunw.ı

t,eklifi,

9- Ölüı:ı Ynrdıı::ıı Esaslarının görüşülı:ıesi,
10- An}:ara' dan başka illerde:~ seçilen üyelere Avukatlık Kanununun 112/2.
naddesi

uy~rınca

ödenen yclluk 1

ikEırcıet

ve

diğer

zaruri

nasrafların

biti,
ll- 1975 Yılı Bütçesi ile Bütçe ':önetr;:ıeliğinin görüşülmesi ve kabulü,
12- 3 Asil, .3 yedek Birlik Denetleme l~urulu üyelerinin seçilmesi,
13- Yerli ve yabancı kongrelere f'\idecek delegelerin
Yöneti"1 lCı..;ruluna yetki verilDe 3i,
14- Gelecelc Olağan Genel Kurul
15- Dilekler,
16- Birlilc

Bc:.şkE:mının ~":2panış

toplantısının zaı;ıan

konuşLası.

seçulması

veya

ve yerinin tesbiti,

tes-

T ÜR K ! YE BA R OL A R B ! RL !
Telg:Bc.robirlik

Karanfil Sokak No.5

~

!

Telf: 18 13 44-46

Ank~Crn

Ank~rn

: 2.12.1974
Genelge No:45/2616

Konu:
B2ro

BnşkanlıE;ı

Türk-İsviçre

Hukuk
raporla
krctılınnc:sı Hk.

HaftQsın~

........

!stanbul Üniversitesi Mukeyeseli Hukuk Enstitüsünden aldı8;ınız örnegi ekli yl'.zıda; 21-28 Nisan 1975 terihlcrinde lstanbul'da
yrı.pılacak Türk-İsviçre Hukuk Haftasında "Hukuk:l işlon.lerin şekle baı;ı;lı
lıg;ından dotı;r-m hukuk! problerıleri" in incelenecegi bildirilrıiş ve r:ıeslek
daşlarınızın da engeç 1 Şubat 1975 tarihine kadar gönderecekleri bir raporl;
bu çalışı:w.lara katılmaları istenmiştir.
Konunun

neslekdaşlarımıza duyuruln~sının sağlanmnsını

rica ederin.
Srıygılarırıl2..
Başkan
.L"l.

Eki: 2

RM/SO

v. Faruk EREM

.,.-·

İstanbul tlniverf'tesi Mukayeseli ;Hı.İkuk ;Enstitüsü
!nstitut de Droi
Conpare de l'UnivGrsite d'!st~nbul
!nstitute of Compnrative Law of the University of !stanbul

f
f
f

1

!stanbul, 14

No.l35

Kasın

1974

B.!:'.rolrı.r Birli~i Başkanh~ına

Ankara
tertip edilvn ve 21-28 Nisan 1975 tarihlorinde İstanbul'da yapılacak olan Türk-İsviçre Hukuk Haftasında "Hukuıcl:
!şlenl8rin Şekle ba~lılı~ından Do~nn Hukuki Problemler" incelonec0ktir.
Enstitü.r:ı.üzce

Bu çalJ.şmalara tJniversite mensupları dışJ.nda B?.rolarunuzda·
ki hukukçuların da katılması, hukukçular arnsında ortak ç~lışmayı geliş
tirnek için önemli bir a~ım teşkil edecektir.

'-j

Sözü edilen Haftaya kntıln.cak olan !sviçreli Hukukçulrı.r:ı.n
hangi konuda Rapor hazırladıklarını göstoren bir listeyi ilişik olarak
takdin ediyoruı:ı.. Bu konulnra parnlel olarak ya da "Hukuki !şlemlerin
Şekle Da~lılı~ına ilişkin Probler::ı.ler" çerçevesi içinde haz:ı.rbnacak
herhangi bir R~porun, en geç l Şubat 1975 tarihinde Enstitü Sekreterli~ine tevdi edilmesi gereknektedir.
Bu

hususların

ilgili

meslekdnşlı:>.rım.zn duyurull':lasın:ı.

ricn ederim.
Saygılarımla.

Müdür
Prof.Dr.Selahattin S.Tekina~
(!MZA)

TltRK - !SV!ÇRE HUKUK HAFTASI !Ç!N !SV!ÇREL!
HUKUKÇULARIN HAZIRLtı.DIKLl-ı.RI KONULAR HAKKINDA LİSTE

ı-

Evlence mukavelesi ile ba~lantılı olarak nal rejimine
şekil problemleri (Guinard)

2- Vasiyetname ve miras mukavelesine

3-

Taşınnnz satırnnn ilişkin şekil

ilişkin şekil

ilişkin

problemleri (Picenoni)

problenlori (özellikle borçlar hukuku

ı:ı.çısından) (Spiro)

4- Taksitli ve ön ödeneli
(Jeanpretre)

satış sözleşnelerine ilişkin şekil

5-

Sözleşme

6-

Bagışlannda şekil

7-

Geniş

8-

Şekil kurallarındaki hakkın

ile mahfuz tutulan

10-

ilişkin

(BK.nd.l6) (Merz)

(Flattet)

anlamda garantiye ilişkin
ditif vb.) (Schönle Ruedin)

biliyetine
(Bucher)

9-

şekil

şekil

(Kefalet, garanti, aval, akre-

kötüye kullfmıln::tsı (Butlan ve iptal kasorunlar ve zanan aşını da delil olnak üzere)

Vakfın kuruluşuna ilişkin şekil
Şirketler Huku~Jna ilişkin şekil

problenlori (Grossen).
problemleri (Meier-Hayoz)

ll- Ticari sicile kaydın hükümleri (özellikle
dan) (Patty Gauch)
12-

Şekil

problemleri

problGninin hukuk

şekil

eksiklikleri

trı.rihi açısından değerlendirilrı.csi

açısın

(Beck)

13- DE:vletler Hususi Hukukunda şekil problemleri (Knoepfler)
14- !d(tri bsarruflarda şekil problerıi (özellikle özel hukukn ilişkin
yönü açısınde.n) (Usteri).

T ÜRK
Telg:Barobirlik

İ

YE BAR OL AR

B

İ

R L !

Karanfil Sokak No:5 .t1.nknra

Gİ

Telf:l8 13 44-4-6

Tarihi: 2.12.1974
Genelge No: 46/2617
Konu
:Avukat adetleri
ho.kkındn.

Baro

Başkanlıt';ı

...............

için 3l.Arnlık 1974 tarihinde
Barenuza kayıtlı avul<::c.t adedinin Kadın ve Erkek n~rrı ayrı gösterilnok
suretiyle acele bildirilaesini rica cderiu.
Yıllık keseneğin hesabı

SaygılarElla.
Başkcn

Av. :Faruk EREM

RM/Ş!

~ U R K ! Y E B A R O L A R B 1 R L 1 G!
Telg:Barobirlik Karanfil Sokak No:5 Ankara Telf:l8 13 44-46

Tarihi : 2.12.1974
Genelge No:47/2618
:Birlik kesenok
Konu
leri hakkındLJ.
Baro

Başkanlığı

...............

!lgi: 3.10.1974 gün ve 38/2292

sayılı genelge~iz.

Birliğinizin çLJ.lışnLJ.

dönerli sona ernek üzeredir.Genel
son çalışnalarının yapıldığı bu günlerde gelir ve
giderlerinizide geçen Genel Kurul' da kabul edilen esaslo.rcl göre to.rw.nlaroanı:a ve m:ıli raporunuzu düzenlerıeniz gereknektedir.
Bu nedenle aşağıda gösterilen kesenek borcunuzla diğer
borçlrırınızın gelecek 1975 yılına devredilnesine nahal bırnkılnarıak üzere acele BirliğiTlizin T.C Ziraat Banlwsı Kızılay Şubesindeki 630/493
sayılı hesabınıza gönderilr_wsini ve bunun bildiriinesini öneııle rica
ederiz.
Kıiırul hazırlıklarının

Saygılarınızla,

TL

Saynan
Av.MehoQt

Kavaklılar.

Kesenek Borcunuz :

========

Diğer Borçlarınız:

Rozet Bedelleri
Cüz. Bed
I.Cilt kitap
II.Cilt kitap

Ki,~lik

WF'.L.JW.

RM/Ş!

/

Başkan

Av.Faruk Eren

T Ü :R K İ Y E
BAROLAR
Telg: Barobirlik
Karanfil Sokak lio.5

BİRLiG!

Anko,ro.
:6,12.1974
Genelge No:48/2647
B:::ıro Başkanlığı

a

•

e-

•

•

•

•

1

intikal eden müracatülcırdan bazı h2.zine avukatyuzıl:c:u.dan o Baro bÖlQ;esinde devamlı ::ıvulwtlık yap-

Birlğimize
larının

.Jo.ro

tıkları

anlaşılmıştır.

levhasıncı

Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1327 sayılı
Ihnunun 36. mcıdd·-:;si ile 4353 sayıl!. Kanunun 19. maddesi yürürlü:<:ten kaldırıl
mış, ha~ine avul:atlarının da Baroya kaydedilmed.en mesleki ç,:üışm:J.L}rını
sürdürmeleri olanak dışı kalmıştır. Durum 23.11.1974 tarihli Yönetim Kurulumuz lc:-,r._crı uyarınca lvialiye Bakanlığına ys.zılmış olmakla beraber Barolarımızın do. bu konudo. şu yolu izlemeleri uygun görülmüştür.
Bir Baroya kayıtlı olmadan o Baro bölgesinde devamlı
olo.rak çolışo.n hazine avukatlarının başka bir baroyo. kayıtlı olup olı:ıadıkları
nı incelemek; kayıtlı iseler haklGrında Avukatlık Kanununun 67. maddesine ,
\ hiçbir Baroya ko.yıtlı olr:ıayanlar hakkında d3. 63. maddeye göre işlem yo.pılmak
gereklidir.
Bilginizi ve ~ereğini rica ederim.
657

sayılı

Saygılarımla.

Bo.şko.n

Av. Faruk EREM
/

Ek: lilaliye Bak::mlığına
gönderilen ;yazı örneği.

RM/SO

/

/

ı

TÜRKiYE BAROLAR BİRL!G! BAŞKAFLIGI

Sayı: ??:ı-?..

•

Telgraf :BAROB!RL!K

Ankara, • 6./ l2./l 97 4
Kızılay-Kar1:mfil

Sok.No: 5-A1'1Cl\.BJ\.

18 13 44-46

l'Ialiye Bakanlı~ı
ANKARA
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1327 sayı-:Kanunun 36.maddesi ile 4353 sayılı Kanunun 19.m2.ddesinin yürürlükten kalktıQ;ı ve bunrı. göre hnzine avukatlarının da 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 66.maddesine göre Baro levhasına kaJdedilmeden meslekı
çc>.lışmo_lnrını sürdürmelerine olancık knlmadığı malumlnrınızdır.
Birliğimize intikal eden yazılardan, bazı hazine avukatları
nın Baro levhasın::ı. yl:'.zılmado.n o bölge içinde devamlı olarak avukatlık
lı

yaptıkları

o.nlaşılmn.ktadır.

Bu durum iki sebepten meydana gelmektedir. Hazine avukatı ya
başkn bir Baroya kn;vıtlıdır, yeni görev aldıtJ;ı yer Barosuna naklini
yaptırmamıştır, -ki bu durumda olanlar hakkında 1136 sayılı avukatlık Kanununun 67.maddesi uygulanacaktır- ya da hiçbir Baroya kayıt
lı de~ildir -ki bu takdirde de uygulanacak madde aynı Kanunun 63.
maddesidir-.Bu durum bir örneği ekli genelge ile B<>rolarcı. duyurulmuştur.

Kanun hÜkÜQlerinin uygulanmasını sağlamak ve hazine avukatlarının mağdur olm;:ı.larını önlenek amacı ile konunun üzerinde önerıle
durularak hazine avukatlarının çnlıştıkları yer Bnrosum~ knydedilmelerinin snğlaiLn:tRlnrını rica ederiz.
Ancak bu vesileyle de bir hususu belirt~ek isteriz. Avukatların bir BRroya kayıt vey::-. bnşkn bir Baroya nakil hallerinç1e BHrolarca giriş kesene~i alırmıo.ktadır. Bu is~ rıeslekdnşlrırn ı:ıalı bir yük
yüklenektedir. Aylık kesenekler de r:ıeslkı faaliyetin if~sı için zorunludur. Bu konu 16.11.1970 gün ve 2149 s~yı ve 6.3.1972 gün ve 561
sayılı yru:nlnrımızlo. Haknr:ıınıza ve 27 .4.1972 gün ve 1348 sayılı telgrafırıızla

da Başbakanlı~a intikÔl ettiril:rıiş bulunnaktndır.
Esasen karıu kuruluşlP_rınd::ı görevli avukC'.tların B~rolnra öde ..
mckle yükfuılü oldukları giriş ve aylık keseneklerinin kurunlarınca
ödevnesinc engel bir sebep mevcut olı:ınyıp genel ve katna bütçeye dahil olan kuruluşlar için bütçeye ödenek konmak suretiyle masrafları
tertibinden karşılanmasının rıür:ıkün olacağı görüşündeyiz.
Gere~inin yo.pılrıasına ve sonucundrın bilgi verilrıosine müsaadelerinizi arz ederim •.

Saygılo.ru:ıln.

EK: 1

mvso

Gerw lg c

Basko.n
Av .Iı'o.ruk Erem

1

T Ü R K
TelgiBarobirlik

İ

YE

BAROLAR
I~aranfil Solmk No.5

B 1 H L I Gİ
Anka ro.
Telf: 18 13 44 -46

Ank3ra
Genelge No
Bo.ro

ll.I2.I(?74
'!·9/ 2665

Bnşlwnlığı

. .......

(
Birliğiınizin Yönetin Kurulunu:!:l 19'74 yılı Ç:üışı:ıa

Raporu ile

Başkanlık

Ro.porundan iki adet posta ile

yollanı:ııştır.

Raporu ayrıca Bnronuz delegelerine de gönderilecektir. Bu nedenle VIII.Genel Kurula katılacak delegelerinizde
değişiklik varsa nd ve adreslerinin acele bildirilı:ıesini rica
ed erin.
Saygılarımla.
B:1şkan

Av. Haruk EREliil.. /

./---;
/
RM/SO

7

Tü'RK!YE
BAROLAR
Kn.rnnfil Sok.No:5 ANKARA

Tclg:Brırobirlik

B!RL!G!
Tcl:l8 ı~ 44 - 18 13 46
Tnrihi
I8.I2.I974
G8nelge no: 50/ 2683

Sayın

Av.
Bnrosu Dt:;legcsi

VII .Genel Kurulerı o.lınnn knrnr uyPrıncn~ 9.10 vo ll
Oc'l.k 1975 günleri S['Jllsun' drı G.'lzi !'lüzcsi Belediye G:üe:risi sr.lonund.:'
ycpılccc..-:k Birliğimiz VIII.Gencl Kurul topl'lntısı gündemi ile, Bcşk,.,n
lık R.-,poru ve Yönetim Kurulu r'1poru birlikte kitnp hn.linde ilişikte
sunulmuştur.

Birlik hesPp dönemi 3l.l2.1974'de sona ercce~inden
1974 yılı bl,nçosu, gelir-gider vo €liderlerin bütçe ilc muk"ycsc to.blolnrı ve Denetleme Kurulu r'lporu evvelki yıll-'.rd:J oldu~ gibi topl.:mtıd..-: nyrıcr

sunulnc:-cktır.

Sr:.ygıl.~rıml'l.
Bnşkn.n

Av.Fnruk EREM
N O T :
1- Otol rezervasyonu için knç kişi ol'lrak hnngi tn.rihte

s.-,msun'dn olnca~ınızın ve hangi tcırihten itib<:.ren knç
yı-,t'lklı odn. istedi~inizin o.cilen_Samsun Br,rosuna bildirilmesi,
2- Yeni cübbelerin de birlikte getirilmasi ric'l olunur.

RM/SA

