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BİRİNCİ K I S I M
Avukatlık ve avukat
Avukatlığın mahiyeti
Madde 1 —• Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.
Avukat, görevini yerine getirmede bağımsızdır.
Avukatlığın amacı
Madde 2 —• Avukatlığın amacı, hukukî
münasebetlerin düzenlen
mesine, her türlü hukukî mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakka
niyete uygun olarak çözümlenmesine ve genellikle hukuk kurallarının
tam olarak uygulanması hususunda yargı organları ve hakemlerle resmî
ve özel kurul ve kurumlara yardım etmektir.

ve üyelikleriyle başkanun sözcülüğü, kanun sözcülüğü ve bu daireler başyardımcılıkları ve yardımcılıklarında veya kuruluşlarında avukat bulu
nan bakanlıklar ve katma bütçe ile yönetilen genel müdürlükler hukuk
müşavirliği görevlerinde veyahut
üniversiteye bağlı fakülteler hukuk
ilmi dersleri profesörlük veya
doçentliklerinde yahut Hâkimler kanu
nuna göre hâkimlik veya savcılık sınıflarından sayılan hizmetlerde en
az dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar 3 üncü maddenin (e) ve (d)
bentlerinde yazılı kayıtlardan vareste tutulurlar.
Yabancılardan Türk uyruğuna kabul olunanlardan yabancı bir hu
kuk fakültesinden mezun olup da geldikleri yerlerde beş yıl süre ile
mahkemelerin her derecesinde
avukatlık etmiş ve avukatlığı
meslek
edinmiş bulunanlar, 3 üncü maddenin (b) bendinde yazılı olduğu şekil
de Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan dersler
den usulüne uygun olarak yapılan sınavı başarı ile vererek tasdikname
almış ve ayrıca Türkçeyi iyi bilir oldukları da bir sınavla anlaşılmış bu
lunursa, 3 üncü maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı kayıtlardan va
reste tutulurlar. Birinci fıkrada
gösterilenlerin baro levhasına yazıl
masında, 17 nci maddenin (1) ve (2) bentlerinde yazılı belgelerden baş
ka sicil özetlerinin onanmış bir örneğinin de verilmesi gereklidir.

Avukat bu amaçla hukukî bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve
kişilerin yararlanmasına tahsis eder.
Adlî merciler ve diğer resmî daireler, avukatlara görevlerinin yerine
getirilmesinde yardımcı olmakla yükümlüdürler.
İKİNCİ K I S I M
Avukatlık meslekine kabul
Avukatlığa kabul şartları
Madde 3 — Avukatlık meslekine kabul edilebilmek için;
a)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı
bir memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakül
teleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş
bulunmak,
c)

Avukatlık stajını tamamlıyarak staj bitim belgesi almış bulun

Avukatlığa kabulde

engeller

Madde 5 — Aşağıda yazılı durumlardan
avukatlık meslekine kabul istemi reddolunur :

birinin varlığı halinde,

a) Kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hap
si gerektiren bir cürümden mutlak olarak yahut kasdî bir cürümden
bir sene veya daha ziyade hapis cezası ile hüküm giymek,
b) Kesinleşmiş bir ceza veya disiplin kararı sonucunda hâkim,
memur yahut avukat olma niteliğini kaybetmiş bulunmak,
c) Avukatlık meslekine yaraşmıyacak tutum ve davranışları çev
resince bilinmiş olmak,
d)
e)

Avukatlık mesleki ile birleşemiyen bir işle uğraşmak,
Mahkeme k a r a n ile kısıtlanmış olmak,

f) İflâs etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak (Taksirath
ve hileli müflisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar),

mak,

g)
lunmak,

Hakkmda aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bu

d) Avukatlık sınavını başarmış olmak,
e) Levhasına yazılmak istenilen baro bölgesinde ikametgahı bu
lunmak,

h) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi
veya akılca malul olmak.

yapmaya engel vücut

İstisnalar

Beş yıldan fazla hapis veya ağır hapis cezası ile veya zimmet, ih
tilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma ve dolanlı iflâs suçlarından biri ile kesin olarak hüküm giymiş
olanlar, affa uğramış olsalar da avukatlığa kabul edilemezler.

Madde 4 — Adlî ve Askerî Hâkimlik ve Savcılıkta, Anayasa Mah
kemesi aslî ve geçici raportörlüklerinde ve Danıştay dava daireleri başkan

Adayın birinci fıkranın (a) bendinde yazılı cezalardan birini ge
rektiren bir suçtan kovuşturma altında bulunması halinde, avukatlığa

f)

B u kanuna göre avukatlığa

engel bir hali olmamak, gerektir.
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alınma isteği hakkındaki kararın bu kovuşturmanın sonuna kadar bek
letilmesine karar verilebilir. Aday hakkında kamu görevlerinden yasak
lanmayı gerekli kılabilecek bir suçtan ötürü kamu davası açılmış bulu
nuyorsa, avukatlığa kabul isteği yerine getirilmeyip dava sonucunun bek
lenmesi zorunludur.

barolara ve Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Bu halde, ret ve bekleme
sebepleri ortadan kalkmadıkça, hiçbir baro o kimseyi levhasına yazamaz.

Şu kadar ki, ceza kovuşturmasının sonucu ne olursa olsun avukat
lığa kabul isteğinin geri çevrilmesi gereken hallerde, sonuç beklenme
den istek karara bağlanır.

Yasak haller

Baroya yazılma istemi
Madde 6 — Avukatlık sınavını başarmış olanlar veya 4 üncü mad
dedeki şartları haiz bulunanlar, başvurdukları yer barosuna ait levhaya
yazılmalarını dilekçe ile isteyebilirler.

Ü Ç Ü N C Ü KISIM

Avukatlıkla birleşemiyen işler
Madde 11 — Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler kar
şılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik
ve esnaflık veya meslekin onuru ile bağdaşması mümkün olmıyan her
türlü iş avukatlıkla birleşemez.
Avukatlıkla birleşebilen işler

Karar
Madde 7 — Baro yönetim kurulu, levhaya yazılma istemi hakkında
başvurma dilekçesinin varış tarihinden itibaren bir ay içinde gerekçeli
olarak karar vermekle ödevlidir.
Süresi içinde karar verilmediği takdirde, adayın avukatlığa kabul
istemi reddedilmiş sayılır. Bu halde aday bir aylık sürenin bitiminden
itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. İti
raz üzerine 8 inci madde hükmü kıyas yolu ile uygulanır.
Redde veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesine dair karara itiraz
Madde 8 — Baro Yönetim Kurulu, avukatlığa kabul istemini red
dettiği veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesine karar verdiği tak
dirde bunun gerekçesini kararında gösterir. Gerekçeli karar adaya tebliğ
olunur.
Aday, bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde,
kararı veren baro vasıtasiyle Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir.
Baro tarafından adaya, itiraz tarihini tesbit eden bir belge verilir. B u
belge hiçbir vergi, harc ve resme tabi değildir.
Türkiye Barolar Birliği, itiraz üzerine dosya üzerinde gerekli ince
lemeleri yaptıktan sonra, itirazı kabul veya reddeder. Türkiye Barolar
Birliği itiraz tarihinden itibaren bir ay içinde bir karar vermezse, itiraz
reddedilmiş sayılır.
Adayın levhaya yazılması hakkındaki Baro Yönetim Kurulu kararı
ile itirazın kabul veya reddi hakkındaki Türkiye Barolar Birliği karar
ları, onaylanmak üzere, karar tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet
Bakanlığına gönderilir. B u kararlar Adalet Bakanlığının onaylaması ile
kesinleşir.
Baro yönetim kurulunun, avukatlığa kabul isteminin reddi veya
kovuşturma sonuna kadar beklenmesi hakkındaki kararları, süresi içinde
itiraz edilmediği takdirde kesinleşir.
Adalet Bakanlığının dördüncü fıkra uyarınca verilecek kararlan
kesin olup, aday, ilgili baro ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu
bu kararlar aleyhine Danıştay'a başvurabilirler.
Barolar, kesinleşen kararları derhal yerine getirmeye mecburdurlar.
Avukatlık ruhsatnamesi ve yemin
Madde 9 — Avukatlık meslekine kabul edilen adaya, ilgili baro
tarafından bir ruhsatname verilir.
Avukatlığa kabul, ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm
ifade eder.
Aday böylece avukatlığa kabul edildikten sonra (Avukat) unvanım
kullanmakhakkınıkazanır. Durum Türkiye Barolar Birliğine bildirilir.
Ruhsatnameler, Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak
bastırılır.
Mesleke kabul edilen avukata ruhsatname verilirken, baro yönetim
kurulu önünde aşağıdaki şekilde andiçtirilir :
«Kanuna, ahlâka, meslekin onuruna ve kurallarına uygun davrana
cağıma namusum ve vicdanım üzerine andiçerim.»
Avukatın andiçtirildiği, andın metnini de kapsıyan bir tutanağa bağ
lanır ve ilgilinin dosyasında saklanır. Tutanak baro yönetim kurulu üye
leri ile birlikte andiçen avukat tarafından imzalanır.
Ret kararının bildirilmesi
Madde 10 — Avukatlık meslekine kabul edilmek için baroya baş
vuran bir adayın bu isteminin reddine veya kovuşturma sonuna kadar
beklenmesine dair kararlar kesinleşince, ilgili baro, adayın adını diğer

Madde 12 — a) Cumhuriyet Senatosu Üyeliği, milletvekilliği, i l
genel meclisi ye belediye meclisi -üyeliği,
b) Üniversite, yüksek veya orta öğretim profesör, doçent, asistan
ve öğretmenliği,
c) Özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avu
katlığı ile, bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık,
d) Hakemlik, tasfiye memurluğu, yargı mercilerinin veya adlî bir
dairenin verdiği herhangi görev veya hizmet,
e) iktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştirakleri hak
kındaki 12 Mart 1964 tarih ve 440 sayılı Kanunda başka bir iş veya hizmetle uğraşmaları yasaklanmamış bulunmak şartı ile; bu kanunun kap
samına giren teşekkül, müassese ve iştiraklerin ve;İktisadîDevlet Teşek:
külleri dışında kalıp sermayesi Devlete ve diğer kamu tüzel kişilerine
ait bulunan kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği,
f) Anonim, limited, kooperatif şirketler ile hayrî, ilmi, siyasî kuru
luşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği ve komandit
şirketlerde komanditer ortaklık,
g)

Gazete ve dergi sahipliği veya bunların yayın müdürlüğü,

11 inci madde hükmü dışındadır.
Şu kadar ki, bunlardan Cumhuriyet Senatosu Üyeleri ile milletvekilleri ve (e) bendinde gösterilenlerin Hazinenin, belediye ve özel idarelerin,
il ve belediyelerin yönetim ve denetimi altında bulunan daire ve kurumla
rın, köy tüzelkişiliklerinin ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete ait
şirket ve kuruluşların aleyhinde;ilgenel meclisi ve belediye meclisi üye
lerinin de bağlı bulundukları tüzelkişilerin aleyhindeki dava ve işleri ta
kip etmeleri yasaktır.
B u yasak, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avu
katları da kapsar.
Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti Devlet, il veya belediye
bütçelerinden yahut Devlet, i l veya belediyelerinin yönetim ve denetimi
altındaki daire ve müessese yahut şirketlerden verilen müşavir ve avu
katlar, yalnız bu daire, müessese veya şirketlere ait işlerde avukatlık
edebilirler.
Mahkeme veya yargı mercilerinde bağlı oldukları, daireyi temsil eden
hukuk müşaviri veya yardımcıları baroya yazılmak zorunluğundadırlar.
Avukatın hâkim veya savcı ile hısımlık veya evlilik münasebeti
Madde 13 — Bir hâkim veya Cumhuriyet Savcısının eşi, sebep veya
nesep itibariyle usul ve füruundan veya ikinci dereceye kadar (Bu de
rece dahil) hısımlarından olan avukat, o hâkim veya Cumhuriyet Savcı
sının baktığı dava ve işlerde avukatlık edemez;
Bazı görevlerden ayrılanların avukatlık edememe yasağı
Madde 14 — Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrı
lan hâkimler, Cumhuriyet Savcıları, Anayasa Mahkemesi, aslî ve geçici
raportörleri, kanun sözcüleri, Danıştay Dava Daireleri Başyardımcıları
ile yardımcılarının, hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerde, bura
lardan ayrılmaları tarihinden itibaren i k i yıl süre ile avukatlık yapmaları
yasaktır.
Yukarıki fıkra hükmü Anayasa Mahkemesi üyeleri" ve Yüksek Mah
kemeler hâkimleri hakkında da uygulanır.
Devlet, belediye, i l , özel idare ve 12 Mart 1964 tarih ve 440 sayılı
Kanunun kapsamına giren teşekkül, müessese ve iştiraklerde çalışanlar,
buralardan ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl geçmeden, ayrıldıkları
idare aleyhine dava alamaz ve takipte bulunamazlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Staj
Genel

Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği karar Adalet Ba
kanlığının onayı ile kesinleşir. Adalet Bakanlığının karan aleyhine staj
yer adayı ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Danıştaya başvurabil

olarak

Madde 15 — Avukatlık stajı birbuçuk yıldır. Stajın, bu kısımda
yer alan hükümler uyarınca, ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan bir
yılı da en az beş yıl kıdemi olan bir avukat yanında yapılır.
Stajın hangi mahkeme ve adalet dairelerinde, ne suretle yapıla
cağı yönetmelikte gösterilir.

Stajın

başlangıcı

Madde 21 —- Avukatlık stajı listeye yazılma ile başlar. İtiraz yazıl
mayı durdurur.
Yanında staj yapılacak

Aranacak

şartlar

Madde 16 — Bu kanunun 3 üncü maddesinin (a), (b), (e) ve (f)
bentlerinde yazılı şartları haiz olanlardan stajın devamlılığına engel
işleri ve 5 inci maddede yazılı engelleri bulunmıyanlar staj yapacakları
yer barosuna bir dilekçe ile başvururlar.
Dilekçeye

eklenecek

belgeler

Madde 17 — 16 nci madde gereğince verilecek dilekçeye, aşağıda
gösterilen belgeler eklenir.
1. Kanunun aradığı şartlara ilişkin belgelerin asılları ile onanmış
ikişer örneği,

avukat

Madde 22 — Avukat yanında staja başlıyabilecekleri Cumhuriyet
savcılığınca baroya bildirilenler, evvelce dilekçelerinde gösterdikleri ve
muvafakatini aldıkları avukat yanında staja başlarlar.
Baro başkanının isteği veya ilgililerin başvurması üzerine, baro
yönetim kurulu, stajın dilekçede gösterilenden başka bir avukat yanında
yapılmasına karar verebilir.
17 nci maddenin 3 üncü bendinde yazılı belgeyi almak imkânını
tayin eder.

bul

Avukat, ikinci ve üçüncü fıkralardaki hallerde stajiyeri kabul zo
runluluğundadır.
Stajın yapılması ve stajiyerin

ödevleri

2. Adayın 3 üncü maddenin (f) ve 5 inci maddenin (a)

bendlerinde
yazılı halleri
gösteren
bildiri
kâğıdı,
Madde 23 — Staj kesintisiz
olarakbulunmadığını
yapılır. Stajiyerin
haklı
sebep
lere dayanarak devam edemediği günler, engelin kalkmasından sonraki
3. Yanında staj göreceği avukatın yazılı muvafakati.
bir ay içinde başvurduğu takdirde, mahkeme stajı sırasında adalet ko
4. Adayın ahlâk durumu hakkında, o baroya yazılı iki avukat ta
misyonu, avukat yanındaki staj sırasında ise baro yönetim kurulunca
rafından düzenlenmiş tanıtma kâğıdı.
tamamlattırılır. Baro başkanı, haklı engeller halinde stajyerlere, stajın
avukat yanında geçen kısmında 30 günden fazla olmamak üzere izin ve
Bu belgelerin birer örneği baro başkanı tarafından onaylanarak
rebilir.
Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Diğer örnek veya asılları barodaki
dosyasında saklanır. 22 nci maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarında yazılı hal
Stajiyer, staj süresi içinde duruşmalara avukatla birlikte girmek,
lerde, adayın yanında staj göreceği avukatın yazılı muvafakatine ait
staj konferanslarına devam etmek, baro yönetim kurulu ve yanında ça
belge aranmaz.
lıştığı avukat tarafından verilen işleri yapmak, dava evrakını düzenle
mek ve yönetmelikte gösterilecek diğer ödevleri yerine getirmekle yü
Staj isteminde bulunan tarafından verilen bildiri kâğıdının hilafı
kümlüdür.
ortaya çıktığı takdirde, aday hakkında resmî mercilere yalan beyanda
bulunmak suçundan dolayı cezai kovuşturma yapılır.
Staj

İstemin

ilâm

Madde 18
Adayın istemi, yukarıdaki maddede yazılı hususlarla
birlikte, istem tarihinden itibaren on gün içinde baronun ve adalet dai
resinin uygun bir yerinde onbeş gün süre ile asılarak ilân olunur.
Her avukat veya stajyer yahut diğer ilgililer, bu süre içinde, ada
yın stajyer listesine yazılmasına itirazda bulunabilirler. Şu kadar ki,
itirazın incelenebilmesi, açık delil veya vakıaların gösterilmiş olmasına
bağlıdır.
Rapor

Madde 19 — Baro başkanı, istemin ilânından önce, baroya bağlı
avukatlardan birini adayın gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığım ve
avukatlıkla birleşmiyen bir işle uğraşıp uğraşmadığını araştırarak bir ra
por düzenlemek üzere görevlendirir.
Görevlendirilen avukat, raporu en geç onbeş gün içinde baroya ver
mekle yükümlüdür.
Karar

Madde 20 — Baro yönetim kurulu, itiraz süresinin bitmesinden iti
baren bir ay içinde, 19 uncu maddede yazılı raporu da göz önünde tu
tarak, adayın stajiyer listesine yazılıp yazılmaması hakkında gerekçeli
bir karar verir. Karar ilgiliye tebliğ edilmekle beraber, bir örneği de in
celenmek üzere dosyası ile birlikte o yer Cumhuriyet Savcılığına verilir.
Bu karar aleyhine baro yönetim kurulu üyeleri karar tarihinden, o
yer Cumhuriyet savcısı kararın kendisine verildiği, ilgili ise kararın ken
disine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar
Birliğine itiraz edebilirler.
Birinci fıkrada yazılı süre içinde bir karar verilmemiş olması ha
linde talep reddedilmiş sayılır. Bu takdirde, bir aylık sürenin bitiminden
itibaren onbeş gün içinde aday Türkiye Barolar Birliğine İtiraz edebilir.

raporları

Madde 24 — Staj, Adalet Komisyonunun, baronun ve yanında ça
lışılan avukatın gözetimi altında yapılır.
Stajiyer hakkında, yanında staj gördüğü hâkimler, Cumhuriyet
savcıları tarafından, staj durumu, meslekî ilgisi ve ahlâkî durumunu be
lirten bir belge verilir.
Yanında staj görülen avukat tarafından, ilk altı ayın bitiminde ve
staj süresinin sonunda da kesin olarak, staj durumu ve adayın mesleki
ilgisi ile ahlakî durumunu da kapsıyan birer rapor verilir.
Staj süresinin

uzatılması

Madde 25 — Baro Yönetim Kurulu, staj hakkındaki kesin rapor
üzerine, Staj bitim belgesinin verilmesine veya staj süresinin altı ay
uzatılmasına karar verir.
Yönetim Kurulunun bu kararları kesindir.
Stajiyerlerin vekâlet

alması

Madde 26 — Stajiyerler, avukat yanında staja başladıktan üç
ay sonra, avukatın yazılı muvafakati ile veonungözetimi altında icra
tetkik mercii hâkimlikleri ile sulh mahkemelerinde ve icra ve iflâs
dairelerinde görülen dava ve işlerde vekâlet alabilirler.
Stajiyerin bu yetkisi, 31 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince
son sınavda da başarı gösterememesi veya aynı maddenin son
Stajiyerlere

barolarca

yapılacak

yardım

Madde 27 — Stajiyerlere barolarca yardım yapılabilir. Bu yar
dımın şekil ve şartlan Türkiye Barolar Birliğince belirtilir.
BEŞİNCİ KISIM
Avukatlık sınavı
Genel

olarak

Madde 28 — Avukatlık sınavı Türkiye Barolar Birliğinde yapılır.
Staj bitim belgesi almamış olanlar sınava kabul edilmezler.

Sınav kurulu
Madde 29 — Sınav kurulu, biri hukuk, diğeri ceza dairelerinden
olmak üzere iki Yargıtay Daire Başkanı ve üç avukattan kurulur. Y a r 
gıtay daire başkanlarından kıdemlisi kurula başkanlık eder.
Kurulun görev süresi iki yıldır. Yeni kurul seçilinceye kadar eski
kurulun görevi devam eder. Üyelerin engeli halinde, başkan, o üyenin
mensup olduğu kurumca seçilmiş bulunan yedek üyelerle noksanı ta
mamlar. Başkanın engeli halinde, görevleri, kurula katüan kıdemli
Yargıtay Daire Başkanı tarafından yerine getirilir.
Sınav kurulu üyelerine her sınav için ödenecek ücretlerin miktarı
ile ödeme şekilleri Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunca tespit edi
lerek Türkiye Barolar Birliği Bütçesinden ödenir.
Sınav kuruluna üye seçimi
Madde 30 —• Sınav kuruluna katüacak olan;
a) İki asil ve iki yedek üye Yargıtay Büyük Genel Kurulu tara
fından hukuk ve ceza daireleri başkanları arasından,
b) Üç asil ve üç yedek üye Türkiye Barolar Birliğince, en az
onbeş yıl fiilen avukatlık yapmış olanlar arasından, seçilir.
(a) bendindeki seçimin sonucu Yargıtay
Türkiye Barolar Birliğine bildirilir.
Sınava gireceklerin

Başkanlığı

tarafmdan

tespit»

Madde 31 — Sınava girecek adayları, stajiyer listesine yazüı ol
dukları baronun yönetim kurulu tespit eder ve kendilerine sınava giriş
belgesi verir.
Avukatlık sınavında beş defa başarısızlığa uğnyan aday bir daha
sınava giremez.
Aday, staj bitim belgesinin verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde
sınava giriş haklarının tamamını kullanmak zorundadır.
Sınavın şekli ve konuları
Madde 32 — Sınav her yıl beş defa yapılır. Sınav tarihleri, bir
yılın imkân nispetinde beş eşit kısma bölünmesi suretiyle tespit edilir.
Sınavın amacı, adayın hukuk tatbikatı yönünden, hukuk prensip
lerini ve mevzuat hükümlerini olaylara uygulıyabilme yeterliğini değer
lendirmektir.
Sınav yazılı olarak yapılır. Ancak, adayın yeterli olmadığına k a 
rar verilebilmesi için, yazılı sınavdan sonra yapılacak mülakat sonun
da da aynı kanıya varılması gereklidir.
Sınav tarihlerinin tespiti ve duyurulması,
konuları yönetmelikte gösterilir.

sınavın yapılış şekli ile

Sınav sonuçları
Madde 33 — Sınav kurulu, her aday için ayrı ayrı ve üçer nüsha
olarak düzenliyeceği belgelerde sınav sonuçlarını açıklar ve bu belge
lerden birer nüshasını alıkoyarak diğer ikişer nüshayı Türkiye Barolar
Birliğine gönderir. Belgelerde adayın aldığı notlar gösterilir ve başarı
sağlayıp sağlıyamadığı ayrıca belirtüir.
Türkiye Barolar Birliği, sınav kurulundan aldığı
nüısfhasını derhal ilgili baroya gönderir.

belgelerden bir

Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun
hükümleri saklıdır.
Sır saklama
Madde 36 —• Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya
gerek
avukatlık görevi, gerekse
Türkiye Barolar Birliği ve barolar
organ
larındaki görevleri dolayısiyle öğrendikleri hususları açığa
vurmaları
yasaktır.
Avukatların birinci fıkrada yazılı hususlar hakkında tanıklık ede
bilmeleri, iş sahibinin muvafakatini almış olmalarına bağlıdır. Ancak,
bu halde dahi avukat tanıklık etmekten çekinebüir.
Y u k a n k i hükümler, Türkiye Barolar Birliği ve baroların memur
ları hakkında da uygulanır.
İşin reddedildiğinin bildirilmesi
Madde 37 — Avukat, kendisine teklif olunan işi sebep
meden reddedebilir. Reddin, iş sahibine gecikmeden bildirilmesi
ludur.
işi ilki avukat tarafından reddolunan kimse, kendisine bir
tayinini baro başkanından isteyebilir.
Baro başkanı tarafından tayin olunan avukat, işi ücret
ğında takip etımek zorundadır.

göster
zorun
avukat
karşılı

İşin reddi zorunluluğu
Madde 38 — Avukat;
a) Kendisine yapılan teklifi yolsuz veya haksız görür yahut son
radan yolsuz veya haksız olduğu kanısına varırsa,
b) Aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya müta
lâa vermiş olursa,
c) işe evvelce hâkim, hakem,
Cumhuriyet Savcısı veya memur
olarak elkoymuş bulunursa,
d) Kendisinin düzenlediği bir senet veya sözleşmenin hükümsüz
lüğünü ileri sürmek durumu ortaya çıkmışsa,
e) tş sahibi, meslek görevini yapan bir avukata
işlemiş ise,

karşı bir suç

f) Görmesi istenilen iş, Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit
edilen meslekî dayanışma ve düzen gereklerine uygun değilse,
Teklifi reddetmek zorunluluğundadır.
Bu zorunluluk, avukatların ortaklarına ve yanlarında çalıştırdıkları
avukatları da kapsar.
Avukatlar, baro yönetim kurulunun iznini almadan başka bir
avukat aleyhine dava açamazlar. Acele durumlarda, baro yönetim k u 
ruluna önceden bildiride bulunarak, izin verilmeğini davayı açtıktan
sonra da isteyebilirler.
(e) bendinde gösterilen hallerde, baro başkanı, iş sahibinin
vurması üzerine kendisine bir avukatı vekil olarak tayin eder.

baş

Avukatın dosya saklaması ve hapis hakkı
Madde 39 — Avukat,
kendisine tevdi olunan evrakı, vekâletin
sona ermesinden itibaren üç yıl süre üe saklamakla yükümlüdür. Şu
kadar ki, evrakın geri alınması müvekkile yazı ile bildirilmiş olduğu
hallerde saklama yükümlülüğü, bildirme tarihinden
itibaren üç ayın
sonunda sona erer.

ALTINCI KISIM
Avukatın hak ve ödevleri
Genel olarak
Madde 34 —• Avukatlar, yüklendikleri görevleri, bu görevin kut
sallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getir
mek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir
şekilde hareket etmekle yükümlüdürler.
Yalnız avukatların yapabileceği işler
Madde 35 — Kanun işlerinde ve hukukî meselelerde mütalâa ver
mek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organ
la: huzurunda özel ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savun
mak, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, adlî işlemleri ve resmî
dairelerde çekişmeli ve çekişmesiz işleri takip etmek, yalnız
baroda
yazılı avukatlara aittir.
-

Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasını
ve işini takip edebilir.

Usul ve füru ile nesep ve sebepten ikinci dereceye kadar (bu de
rece dahü) civar hısımları ve eşler birbirlerinin yargı mercileri ve ada
let daireleri dışmda kalan resmî dairelerdeki işlerini vekâleten takip
edebilirler.

bizzat açabilir

Avukat, ücreti ve yapmış olduğu giderleri kendisine ödenmedikçe,
elinde bulunan evrakı geri vermekle yükümlü değildir.
Tazminat isteklerinde zamanaşımı
Madde 40 — Iş sahibi tarafından sözleşmeye dayanarak avukata
karşı ileri sürülen tazminat istekleri, bu hakkın doğumundan sonra beş
yıl ve her halde o işin sona ermesinden başlıyarak bir yıl sonra za
manaşımına uğrar.
Avukatın vekâletten çekilmesi
Madde 41 — Belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çe
kilen avukatın o işe ait vekâlet görevi, durumu müvekkiline tebliğin
den itibaren onbeş gün süre ile devam eder.
Şu kadar k i , adlî müzaharet bürosu yahut baro başkanı tarafın
dan tayin edilen avukat, kaçınılmaz bir sebep veya haklı bir özrü ol-

m&dıJkça, görevi yerine getirmekten
çekinemez. Kaçınılmaz sebebin
veya haklı özrün takdiri avukatı tayin eden makama aittir.
Bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesi
Madde 42 —• B i r avukatın ölümü veya meslekten yahut işten çı
karılması veya işten yasaklanması yahut geçici olarak iş yapamaz
duruma gelmesi hallerinde, baro başkanı, ilgililerin yazılı istemi üze
rine veya iş sahiplerinin yazılı muvafakatini almak şartiyle, işleri geçici
olarak takip etmek ve yürütmek için bir avukatı görevlendirir ve dos
yalan kendisine devir ve teslim eder.
Y u k a n k i fıkrada yazılı işlere ait kanunî süreler, dosyaların devir
ve teslimine kadar işlemez. Şu kadar ki, bu süre üç ayı geçemez.
işin yeni avukata verilmesi durumu, baro başkanının
mahkeme
lere yapacağı tebliğ ile tespit olunur.
Kendisine görev verilen avukat haklı sebepler
göstererek bunu
reddedebilir. Ret sebeplerinin yerinde olup olmadığına baro
yönetim
kurulu karar verir.
Vekâlet görevi, temsil edilen avukatın talimatına bağlı olmaksızın,
bu görevi yapan avukatın sorumluluğu altında yürür. Yapılan işlerin
ücretini, kendisine vekâlet olunan avukat öder. Anlaşmazlık halinde
ücretin mıilktan baro yönetim kurulu tarafından belirtilir.
Büro edinme zorunluluğu

getirmeye aracılık edenler ve aracı kullanan avukatlar altı aydan bir
yıla' kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Bu eylemi yapanlar memur iseler, verilecek hapis cezası bir yıldan
aşağı olamaz.
Avukatların resmî kılığı
Madde 49 — Avukatlar, mahkemelere, Türkiye Barolar Birliğinin
belirteceği resmî kılıkla çıkmak zorundadırlar.
Baroya ve avukatlara ayrılacak yer
Madde 50 — Her adalet dairesinde, bölgesinde bulunduğu baro için,
her mahkeme salonunda ve icra dairesinde ise avukatlar için ihtiyaca
yetecek nitelikte yer aynlması zorunludur.
Danışma yapılması uygun olmıyan yerler
Madde 51 — Avukatlar, baroda yazılı olan
bürolanndan başka
yerlerde, mahkeme salonunda veya adalet binasının başka bir yerinde
iş sahipleri ile hukukî danışmada bulunmaktan ve iş kabul etmekten ya
saklıdırlar.
Y u k a n k i fıkra hükmü, avukatın özel olarak çağrıldığı hallerde uy
gulanmaz.
Dosya tutmak

Madde 43 —• Her avukat, levhaya yazıldığı tarihten itibaren üç
ay içinde baro bölgesinde bir büro kurmak zorundadır. Büronun nite
liklerin: barolar belirtir.
Bir avukatın birden fazla bürosu olamaz. Birlikte çalışan avukat
lar ayrı büro edinemezler.

Madde 52 — Avukat, üzerine aldığı her iş yahut yazılı mütalâasına
başvurulan her husus hakkında düzenli dosya tutmak zorundadır.
Avukat, kendisi tarafından yazılan veya taslağı yapılan her bel
geyi imzalamakla yükümlüdür.

Bürosunu veya konutunu değiştiren avukat yenilerinin adreslerini
bir hafta içinde baroya bildirmek zorundadır.

Görüşmelere ait tutanak

Ortak avukat bürosu halinde birlikte çalışma
Madde 44 — Birden çok avukat, çalışmalannı bir (ortak avukat
bürosu) şeklinde birleştirebilirler. B u halde birlikte çalışan avukatlar
dan birinin veya birkaçının öz ve soyadlannm yanında (ortak avukat
bürosu) ibaresi kullanılabilir. B u büro tüzel kişiliğe sahip olmadığı gibi,
yapılan iş serbest meslek çalışması olup, ticari sayılamaz. Ortak avu
kat bürosu halinde birlikte çalışan avukatlar kendi aralarındaki duru
mu, ücretleri kararlaştırılacak oranlara göre paylaşmak veya bazılannın sadece belli ücret alması şeklinde düzenlemekte serbesttirler.
Avukat bürosunda çalışabilecek kişiler
Madde 45 —• Avukatlar,
bürolannda
yalnız avukatlık
mesleki
için gerekli olan yardımcı elemanları çalıştırabilirler.
Hâkimliğe ve avukatlığa engel suçlardan biri ile hükümlü olanlar
veya avukatlıktan yasaklananlarla her ne şekilde olursa olsun işbirliği
edilemez veya bu gibiler büroda çalıştırılamaz.
Y u k a n k i hükümlere aykırı hareket eden avukat ilk defasında işten,
tekrarında meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılır.
İşlerin stajiyer

veya sekreterle takibi, dava dosyalarının incelenmesi ve
dosyadan örnek alma

Madde 46 —• Avukat, bürosuna ait işleri, kendi sorumluluğu altın
da, yanında çalışan stajiyer veya sekreter eliyle de takip ettirebilir
ve örnek aldırabilir. Adalet dairesi içinde imkân bulunduğu ve gerekli gi
derler de ödendiği takdirde, fotokopi yoliyle örnek çıkartılabilir.
Dava ve takip dosyaları, yalnız avukatlar veya stajiyerleri yahut
taraflarca mahkeme ve icra kalemlerinde incelenebilir.
Avukat, dava ve takip dosyalarını, vekâletname ibraz etmeden inceliyebilir. Şu kadar ki, vekâletname ibraz etmiyen avukata dosyadaki
kâğıt ve belgelerin örneği verümez.
Çekişmeli hakları edinme yasağı
Madde 47 — Avukat el koyduğu işlere ait çekişmeli hakları edin
mekten veya bunların edinilmesine
aracılıktan yasaklıdır. B u yasak,
işin sona ermesinden itibaren bir yıl sürer.
Birinci fıkra hükmü, avukatın
avukatlan da kapsar.

ortaklarmı ve yanında çalıştırdığı

Madde 53 — Avukat, iş için yaptığı görüşmelerden gerekli say
dıklarını bir tutanakla tespit eder. Tutanağın altı, görüşmede bulunan
lar tarafından imzalanır.
Sicil cüzdanları
Madde 54 — Levhada yazılı olan her avukatın bağlı olduğu ba
roda, Türkiye Barolar Birliğinden gönderilen örneğe göre düzenlenecek
bir sicil cüzdanı bulunur. B u cüzdan gizlidir; ancak sahibi veya vekâlet
vereceği başka bir avukat tarafından her zaman görülebilir ve gerekli
not alınabilir.
Bir barodan diğerine nakil halinde, cüzdan, nakledilen baro baş
kanlığına gönderilir.
Reklâm yasağı
Madde 55 — Avukatların
iş elde etmek için, reklâm sayılabile
cek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmalan ve özellikle tabelâla
rında ve basılı kâğıtlarında avukat
unvanı ile akademik unvanlanndan başka sıfat kullanmalan yasaktır.
örnek çikarabilme ve tebligat yapabilme hakkı
Madde 56 — Usulüne uygun olarak düzenlenen ve avukata veril
miş olan vekâletname 52 nci maddede yazılı dosyada saklanır. Avukat, bu
vekâletnamenin örneğini çıkarıp aslına uygunluğunu imzası ile onaylıyarak kullanabilir. Avukatın çıkardığı vekâletname
örnekleri bütün
yargı mercileri, resmî daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler
için resmî örnek hükmündedir.
Asıllarının verilmesi kanunda açıkça gösterilmiyen hallerde avu
katlar, takibettikleri işlerde, aslı kendilerinde bulunan her türlü kâğıt
ve belgelerin örneklerini kendileri onaylıyarak yargı mercileri ile di
ğer adalet dairelerine verebilirler.
Aslı olmayan vekâletname veya diğer kâğıt ve belgelerin örneğini
onaylıyan yahut aslına aykırı örnek veren avukat üç yıldan altı yıla k a 
dar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.
Avukatlar, vekâlet aldıkları işlerde, ilgili yargı mercii aracılığı ile ve
bu yargı merciinin tebligat konusunda bir k a r a n olmaksızın, diğer ta
rafa adlî kâğıt ve belge tebliğ edebilirler. Tebliğ edilen kâğıt ve bel
gelerin birer nüshası, gerekli hare, vergi ve resim ödenmek şartiyle, i l 
gili yargı merciinin dosyasına konur.
Avukata

Avukata

çıkar karşılığında iş getirme

Madde 48 — Avukat veya iş sahibi tarafından vadolunan veya
verilen bir ücret yahut da herhangi bir çıkar karşılığında avukata iş

karşı işlenen suçlar

Madde 57 — Görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata
karşı işlenen suçlar hakkında, bu suçların hâkimlere karşı işlenmesine
ilişkin hükümler uygulanır.

Soruşturmaya yetkili Cumhuriyet

Savcısı

Madde 58 — Avukatların görevlerinden doğan veya görev sırasın
da işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Adalet Bakanlığı
nın vereceği izm üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcısı tara
fından yapılır.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun duruşmanın inzibatına ilişkin hükümleri saklıdır. Şu kadar
ki, bu hükümlere göre avukatlar tutuklanamıyacağı gibi, haklarında ha
fif hapis veya hafif para cezası da verilemez.
Kovuşturma izni, son soruşturmanın açılması kararı ve duruşmanın
yapılacağı mahkeme
Madde 59 — 58 inci maddeye göre yapılan soruşturmaya ait dosya
Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürlüğüne tevdi olunur, inceleme
sonunda kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü takdirde dosya, suçun
işlendiği yer ağır ceza mahkemesine en yakın bulunan ağır ceza mahke
mesi Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.
Cumhuriyet Savcısı beş gün içinde, iddianamesini düzenliyerek dos
yayı son soruşturmanın açılmasına veya açılmasına yer olmadığma karar
verilmek üzere ağır ceza mahkemesine verir.
iddianamenin bir örneği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hü
kümleri uyarınca, hakkında kovuşturma yapılan avukata tebliğ olunur.
Bu tebliğ üzerine avukat, kanunda yazılı süre içinde bazı delillerin top
lanmasını ister veya kabule değer bir istemde bulunursa nazara alınır,
gerekirse soruşturma başkan tarafından derinleştirilir.
Haklarmda son soruşturmanın açılmasına karar verilen avukatların
duruşmaları, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesinde yapılır.
İtiraz hakkı
Madde 60 — 59 uncu maddede yazılı mahkemelerin tutuklama veya
salıverilmeye yahut son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair
kararlarına karşı Cumhuriyet Savcısı veya sanık tarafından genel hüküm
ler uyarınca itiraz olunabilir.
Bu itiraz, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesi hariç olmak
üzere, itiraz edilen kararı veren mahkemeye en yakm ağır ceza mahke
mesinde incelenir.
Ağır cezayı gerektiren

ve kötüye kullanma

Madde 62 — Türk Ceza Kanununun 294 ve 295 inci maddelerinde
yazılı hallerden başka (Her ne şekilde olursa olsun) bu kanun ve diğer
kanunlar gereğince avukat sıfatı ile veya Türkiye Barolar Birliğinin ya
hut baroların organlarında görevli olarak kendisine verilmiş bulunan gö
rev ve yetkiyi ihmal veya kötüye kullanan avukat Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 mcı maddeleri gereğince cezalandırılır.
Avukatlık yetkilerinia

başkaları tarafından kullanılmaması

Madde 63 — Baro levhasında
lanmış olan avukatlar, şahıslarına
mez, icra işlemlerini takıp edemez
lanamazlar. Baro levhasında yazılı
taşıyamazlar.

Birinci fıkrada yazılı zorunluğa uymıyan avukat hakkında, baro
başkanı, yüz liradan beşyüz liraya kadar para cezasına hükmedebilir. B u
ceza her davet ve isteğe uymama halmde yeniden verilebilir. Ancak gön
derilen yazıda davet ve isteğe uymama halmde para cezası verileceği
nin belirtilmiş olması şarttır.
Bu para cezasma karşı, tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, baro
disiplin kuruluna itiraz olunabilir. Baro disiplin kurulunun kararı kesindir.
Yukarıki fıkralar gereğince hükmedilen para cezaları, bu kanunun
disiplin cezalarına ilişkin hükümlerine göre tahsil edilir ve baroya irat
yazılır.
Baro keseneğini ödememekte direnme
-Madde 65 — Baro yıllık keseneğini, tebligata rağmen, kabule değer
bir sebep olmaksızın ödememekte direnenlerin adları, yönetim kurulu
k a r a n ile borçlarını ödeyinceye kadar baro levhasmdan silinir ve durum
ilgili yerlere bildirilir.

YEDİNCİ K I S I M
Baro levhası ve avukatlar listesi
Levhaya

yazılma yükümlülüğü

Madde 66 — Her avukat, bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık
edeceği yerin baro levhasına yazılmakla yükümlüdür.
Bir baro levhasına yazılmış olan avukat, sürekli olmamak şartiyle,
memleketin her yerinde avukatlık yapmaya yetkilidir.
Avukatlığın sürekli olarak başka bölgede yapılması
Madde 67 — B i r avukat, levhasında yazılı bulunduğu baro bölgesi
dışında sürekli olarak avukatlık eder veya disiplin cezası gerektiren bir
eylemde bulunursa, o yer barosu yönetim kurulu tarafından bu konuda
düzenlenecek tutanak, gereken işlem yapılmak üzere, avukatın levha
sında yazılı olduğu baroya gönderilir.

suçüstü hali

Madde 61 — Ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde hazırlık ve ilk
soruşturma genel hükümlere göre yapılır.
Görevi savsaklama

düîçe, baro başkanına veya yönetim kuruluna yahut bunlar tarafından
görevlendirilen üyelerden birine bilgi vermek ve istek üzerine dosyaları
göndermek, dinlenmek üzere çağırıldığı hallerde baro başkanı, yönetim
kurulu veya bu kurul üyelerinden birinin davetine uymak zorundadır.

yazılı bulunmıyanlar ve işten yasak
ait olmıyan dava evrakını düzenliyeve avukatlara ait diğer yetkileri kul
bulunmıyanlar avukatlık unvanını da

Birinci fıkra hükmüne aykırı eylemde bulunanlar yüz liradan bin
liraya kadar ağır para cezasına ve tekerrürü halmde altı aydan bir yıla
kadar hapis cezasına mahkûm edilirler.
Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde muvazaalı yoldan
alacak devralarak ve kanunların tanıdığı başka hakları kötüye kullana
rak avukatlara ait yetkileri kullananlar üç aydan bir yıla kadar hapis
cezası ile birlikte beşyüz liradan beşbin liraya kadar ağır para cezası ile
cezalandırılırlar.
Mahkemeler, icra ve iflâs daireleri ve barolar, bu maddenin kapsa
mına giren bir olayı öğrenince Cumhuriyet Savcılığına bildirmek zorun
dadırlar. Yapılacak kovuşturma sonucu Cumhuriyet Savcısı tarafından
baroya bildirilir.
Baro yönetim kuruluna karşı özel görevler
Madde 64 — Denetleme ve şikâyetle ilgili meselelerde avukat, bu
kanunda gösterilen meslek sırrmı saklama yükümlülüğüne aykırı düşme-

Başka baroya nakil
Madde 68 — B i r barodan diğer baroya nakil hakkındaki istekler,
levhasına yazılmak istenen baro yönetim kuruluna yazı ile yapılır.
Nakil dilekçelerine hangi belgelerin ekleneceği ve nakilde ne gibi
usullerin uygulanacağı yönetmelikte gösterilir.
Nakille ilgili inceleme ve istemin kabulü
Madde 69 — Nakil isteği ile başvurulan baronun yönetim kurulu,
istekte bulunan avukat hakkında gerekli gördüğü her türlü inceleme ve
işlemleri yapar ve özellikle avukatm disiplin kovuşturması altında olup
olmadığım, ödenecek borcu bulunup bulunmadığını levhasına yazılı oldu
ğu barodan sorar. Disiplin kovuşturmasının sonuçlanmasından veya avu
katın baroya borçlarmı ödemesinden evvel hiçbir işlem yapılamaz.
Nakü isteminin kabulü halinde
verilecek karar, nakledilen baro
yönetim kurulu tarafından Türkiye Barolar Birliğine ve avukatın aynldığı baroya derhal bildirilir.
Nakil isteminin

reddi

Madde 70 — Nakil isteminin, levhasına yazılmak için başvurulan
baroca reddi halinde, nakil isteğinde bulunan avukat, bu kararın ken
disine tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine
itiraz edebüir.
Baro yönetim kurulu, nakil isteminin baroya varışı tarihinden iti
baren bir ay içinde bir karar vermezse istem reddedümiş sayılır. B u
halde bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde ilgili, Tür
kiye Barolar Birliğine itiraz edebilir.
Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine vereceği kararlar kesin
olup bu kararlara karşı ilgili tarafından Danıştay'a başvurulabilir.
Türkiye Barolar Birliği itiraz dilekçesinin varışı tarihinden itiba
ren üç ay içinde bir karar vermezse itiraz reddedilmiş saydır.
Türkiye Barolar Birliği itirazın kabulü hakkındaki kararıra, avu
katm naklettiği ve aynldığı barolara derhal bildirir.

Levhadan

SEKİZİNCİ KISIM

silinme

Madde 71 — Levhadan silme kararını, avukatın yazılı olduğu ba
ronun yönetim kurulu verir.
Bu karardan önce avukatın yazılı cevabı istenmekle beraber, ken
disinin dinlenmesi veya dinlenmek üzere yapüan çağırıya süresi içinde
uymamış olması şarttır.
Levhadan silme karan gerekçeli olarak verilir. Bu karara karşı
avukat, kendisine tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye
Barolar Birliğine itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birlğinin itiraz üze
rine verdiği kararlar Adalet Bakanlığının onaylaması ile kesinleşir.
Sekizinci maddenin 6 nci fıkrası burada da uygulanır.
İlgili, levhadan silme karan kesinleşinceye kadar avukatlık yap
mak hakkına sahiptir. Şu kadar ki, baro disiplin kurulu, kamu yaran
bakımından gerekli gördüğü hallerde, yönetim kurulunun levhadan süme karan üzerine, avukatı geçici olarak işten yasaklıyabilir.
Levhadan

silinmeyi gerektiren

haller

Madde 72 — Aşağıdaki hallerde avukatın adı levhadan silinir :
a) Avukatlığa kabul için bu kanunun aradığı şartların sonradan
kaybedilmiş olması,
b) Ruhsatnamenin verildiği tarihte onun verilmemesini gerekli
kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş bulunması,
c) Üç ay içinde baro bölgesinde bir büro açılmamış olması veya
büronun kapatılmış yahut baro bölgesi dışına nakledilmiş bulunması,
d) Baro yıllık keseneğini, tebligata rağmen ödememekte direnilmesi,
e) Avukatın, meslekten isteği ile aynlmış olması,
f) Topluluk sigortası primlerinin topluluk sözleşmesinde gösteri
len zamanlarda ödenmemesi.
Levhaya

yeniden yazılma

hakkı

Madde 73 — 72 noi maddeye göre levhadan silinmeyi gerektiren
hallerin sona erdiğini ispat eden avukat, levhaya yeniden yazılmak
hakkım kazanır. Şu kadar ki, baro yönetim kurulu, gerekli gördüğü
hallerde, sebeplerini de açıklamak suretiyle, levhaya yeniden yazılma
talebinde bulunanı, ilk yazılmaya esas olan şartların hepsinin veya bir
kısmının varlığını ispatla zorunlu tutabüir.
Ruhsatname verilmesi hükmü aynk olmak üzere, bu kanunun 7,
8 ve 9 uncu maddeleri levhaya yeniden yazılma istemlerinde de kıyas
yolu ile uygulanır.
Levhaya yeniden yazılmasına evvelce dahil olduğu baro tarafın
dan karar verilen avukattan yeniden giriş keseneği alınmaz.
Bir daha yazılmamak

üzere levhadan

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel hükümler
Baroların

kuruluş ve

nitelikleri

Madde 76 — Barolar, bu kanunda yazılı esaslar uyarınca mes
lek hizmetleri görmek, meslekî ahlâk ve dayanışmayı korumak, avukat
lığın genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amaciyle
kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluş
larıdır.
Barolar, kanunda belirtilenler dışında herhangi bir işle ve siyasetle
uğraşamazlar.
Resmî törenlerde barolar İl Cumhuriyet Savcısının yanında yer
alırlar.
Baronun

kurulması ve organların

feshi

Madde 77 — Bölgesi içinde en az onbeş avukat bulunan her il
merkezinde bir baro kurulur.
Baro kurulamıyan yerlerin en yakın baroya bağlanmasına veya
bunların birleştirilerek bir baro kurulmasına ve merkezlerinin belirtil
mesine Türkiye Barolar Birliği karar verir.
Barolar, kuruluşlarını Türkiye Barolar Birliğine bildirirler.
Türkiye Barolar Birliği de keyfiyeti derhal Adalet Bakanlığına bil
dirir ve barolar bu bildirme ile tüzel kişilik kazanırlar.
Adalet Bakanlığının bu kanun uyarınca baro organlarının işlemleri
hakkmda onay mercii olarak verdiği kararlan, görevli baro organları
aynen yerine getirmekle yükümlüdür. Bakanlık karan aleyhine suresi
içinde Danıştay'a başvurulmamış olmasına rağmen bu kararın baronun
görevli organınca, kanunî bir sebep bulunmaksızın yerine getirilmemesi
veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar verilmesi halinde,
Bakanlık, o baro organının feshine karar verilmesi için keyfiyeti Danış
tay'a bildirir. Danıştay, bildirme tarihinden itibaren en geç uç ay ıçmde
karar verir. Feshi istenen organ üyelerinin bu kanunun 62 nci madde
sinde yazılı cezai sorumluluklan saklıdır.
Danıştay'ın fesih karan vermesi halinde, feshedilen organın yerine
en geç bir ay içinde yenisi seçilir. Yeni seçilen üyeler eskilerin süresini
tamamlarlar.
Feshedilen organın Adalet Bakanlığının karanna aykın olarak
yaptığı tasarruflar hükümsüzdür.
Fesih hükümleri baro genel kurulu hakkında uygulanmaz.

silinme

Madde 74 — Cezai veya disipline üişkin bir karar sonunda mes
lekten çıkarılanlarla 5 inci maddenin (a) bendinde yazdı suçlardan ke
sin olarak hüküm giyenlerin ruhsatnamesi baro yönetim kurulunca
geri alınarak iptal ve adlan bir daha yazalmamak üzere levhadan si
linir.
Bu işlemin uygulanması, karann kesinleşmiş olmasına bağlıdır.
Baro yönetim kurullarının bu maddeye dayanarak verdiği karar
lara karşı avukat, karann kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün
içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Türkiye Barolar Bir
liğinin itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığının onaylaması
ile kesinleşir. 8 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümleri
burada da uygulanır.
Avukatlar

Barolar

listesi

Madde 75 — Baro yönetim kurulu, her adü yılın başlangıcında
bölgesi içinde bulunan ve baro levhasında yazılı olan bütün avukatla
rın bir listesini o yılın 31 Aralık tarihine kadar düzenler. Listeye, her
avukatın alfabe sırasiyle adı ve soyadı ile büro ve konut adresi yazılır.
Ortak avukat bürosu niteliğindeki bürolar listede aynca belirtilir.
Bu listenin düzenlenme şekli Türkiye Barolar Birliğince tespit
edilir.
Listenin düzenlenmesinden sonra baro levhasına yazüanlara, yeni
listenin düzenlenmesine kadar kullanılacak geçici bir belge verüir.
Listeden Anayasa Mahkemesine, Yüksek Mahkemelere, Adalet
Bakanlığına, Türkiye Barolar Birliğine, diğer barolara, baronun böl
gesi içinde bulunan mahkemelerle Cumhuriyet Savcılıklarına, en bü
yük idare amirine, diğer yargı mercilerine, noterlere ve icra ve iflâs dai
relerine yeteri kadar gönderilir.

Görevlerin

parasız oluşu ve bir kişide birleşemiyecek

görevler

Madde 78 — Baro başkanlığı, başkanlık divanı, yönetim, denet
leme ve disiplin kurullan üyelikleri ile baro menfaatlerini gözetme,
temsil ve savunma hususunda avukatlara verilen işler ücretsiz görülür.
Yolculuk ve ikamet giderleriyle diğer zarurî giderler baro kasasın
dan ödenir.
Baro başkanlığı, baro yönetim ve disiplin kurulu üyelikleri ve de
netçilik bir kişide birleşemez.
Şu kadar ki, levhada yazılı avukat sayısı 20 den az olan barolarda
disiplin kurulu üyeleriyle denetçilik bir kişide birleşebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Baroların organları
Organlar

Madde 79 — Baroların organlan şunlardır :
1. Baro genel kurulu,
2. Baro yönetim kurulu,
3. Baro başkanlığı,
4. Baro başkanlık divanı,
5. Baro disiplin kurulu,
6. Baro denetleme kurulu.
I - Baro genel kurulu
Kuruluşu

Madde 80 — Baro genel kurulu, baronun en yüksek organı olup
levhada yazılı bulunan bütün avukatlardan kurulur.

Görevleri

Madde 81 — Genel kurulun görevleri şunlardır :
1. Yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri ile baro baş
kanını ve Türkiye Baıolar Birliği delegelerini seçmek,
2. Levhada yazılı avukatlardan alınacak giriş keseneği ile yıllık
keseneğin miktarı ve bunların ödeneceği tarihleri belirtmek,
3. Yönetim kurulunun, baronun gelir ve giderleri ile mallarının
yönetimi hakkında vereceği hesapları incelemek ve yönetim kurulunun
ibra edilip edılmıyeceği hakkında karar vermek,
4 Baro bütçesini onaylamak,
5. Yönetim kurulunca hazırlanacak iç yönetmeliği inceliyerek
onaylamak,
6. Mevcut mevzuatın baro yönetim kuruluna verdiği yetkinin dı
şında, muhtaç avukatlarla bunların ölümlerinde geride bıraktıkları kim
selere yapılacak yardımın şekil ve miktarını tespit etmek,
7. Mesleke ait istekleri görüşüp karara bağlamak,
8. Avukat bürolarının niteliklerini belirtmek,
9. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
Olağan

toplantı

Madde 82 — Genel kurul, her yıl Aralık ayının ilk haftası içinde,
baro başkanının çağırışı üzerine, bütçeyi ve gündemdeki diğer maddeleri
görüşmek ve gereken seçimleri yapmak üzere toplanır.

Seçimlerde de, adayların aldıklan oylar bakımından aynı çoğun
luğa bakılır.
Bir üye kendini ilgilendiren özel işinde oy veremez. Seçimlerde
bu esas uygulanmaz.
Genel Kurulun kararları ve seçimlerin sonuçları bir tutanakla tes
pit edilir. Tutanak, genel kurul başkanlık divanı tarafından imzalanır
ve Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.
Gündem

toplantı

Madde 83 — Türkiye Barolar Birliği, baro başkanı, yönetim veya
denetleme kurulu gerekli gördükleri hallerde genel kurulu olağanüstü
toplantıya çağırabilirler. Baro başkanı, levhada yazılı avukatların beşte
birinin, görüşme konularını belirten yazılı istemi ile, en geç onbeş gün
içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.
Toplantıya

çağrı

Madde 84 — Genel kurul toplantısına, levhada yazılı her avukat
yazı ile çağırılır. Çağrı mektubunun toplantı gününden en az on gün
önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya avukata tevdi edilmiş ol
ması gereklidir. Çağrı mektubunda, toplantının yen, günü ve saati ile
gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak
ikinci toplantının yeri, günü ve saati yazılır.
Genel kurul

başkanlık divanı

Madde 85 — Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul top
lantılarında ilk iş olarak toplantıya bir başkan, bir başkanvekılı ile iki
üyeden kurulu bir başkanlık divanı seçilir. Seçim ayn ayrı ve genel ku
rulca aksine karar alınmadıkça işari oyla yapılır ve kullanılan oyların
en çoğunu alanlar seçilir.
Baro başkanı ve yönetim ve denetleme kurulu üyeleri başkanlık di
vanına seçilemezler.
Toplantıya

katılma

yükümü

Madde 86 — Baro levhasında yazılı her avukat gerek olağan, gerek
se olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmakla yükümlüdür. Haklı
bir engele dayanmış olmadıkça, bu toplantılara gelmiyen avukatlara baro
başkanı tarafından ilk defasında uyarma, tekerrüründe 100 liradan 500
liraya kadar para cezası verilebilir. Ancak, para cezası verilebilmesi için,
uyarma cezasının tebliğ edildiği yazıda, engeli olmadan genel kurula tek
rar katılmama halinde para cezası verileceğinin açıklanmış olması ge
rekir.
64 üncü maddenin 3 ve 4 üncü fıkraları, bu maddeye göre verilen
uyarma ve para cezaları hakkında da uygulanır.
Görüşme

ve karar

yeter

sayısı

Madde 87 — Genel kurul, levhada yazılı avukatların yandan bir
fazlasının katılmasiyle toplanır.
Birinci fıkrada yazılı çoğunluk olmadığı hallerde, toplantı 15
günü geçmemek üzere başka bir güne bırakılır. Bu toplantıda, üye
sayısı 30 a kadar (30 dahil) olan barolarda en az üçte bir, yüze kadar
alanlarda (100 dahil) beşte bir ve yüzden fazla olanlarda onda bir üye
katılmadıkça toplantı ve görüşme yapılamaz.
Yu'kardaki hükümlere göre yetersayı bulunmak şartiyle, karar
lar, tekliflerden en çok oy alanın kabul edilmiş sayılması suretiyle
verilir. Oylann eşitliği halinde genel kurul başkanının bulunduğu taraf
üstün sayılır.

yasağı

II - Baro yönetim kurulu
Kuruluşu

Madde 89 —• Her baronun yönetim kurulu, baro başkanı ile en
az dört üyeden kurulur.
Avukat sayısı elliden yüze kadar olan barolarda altı, yüzbirden
ikiyüzelliye kadar olan barolarda 8, 251 den fazla olan barolarda 10
asıl üye ve her baroda asıl üye sayısınca yedek üye bulunur.
Baro başkanı, yönetim kurulunun başkanıdır.
Beçüme

Olağanüstü

dışı görüşme

Madde 88 — Genel kurul toplantısında, görüşüleceği gündemde
belirtilmemiş konular hakkında karar venlemez. Yeni bir toplantı ka
ran bu hükmün dışındadır.

yeterliği,

engelleri ve seçimin şekli

Madde 90 — Yönetim Kurulu üyeleri levhada yazılı ve avukat
lıkta en az on yıl kıdemli olan avukatlar arasından seçilir. Üye sayısı
elliden az olan barolarda on yıllık kıdem şartı aranmaz.
Haklarında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son soruşturma
açılmasına karar verilmiş veya geçmiş beş yıl içinde Disiplin Kuru
lunca verilerek kesinleşmiş bir kararla kınama, para veya işten çıka
rılma cezalarıyle tecziye edilmiş olanlar Yönetim Kurulu üyesi seçüemezler.
Oylann tasnifi, Baro Genel Kurulundan ad çekme ile aynlan üç
veya beş avukat tarafından açık olarak yapılır. Adaylığını koymuş
olanlar Tasnif Kuruluna ayrılamazlar.
Yönetim Kurulu üyelen gizli oy ile seçilirler. Oy puslasma, seçi
lecek asıl üye tam sayısının yansından en az bir fazla ısım yazılması
zorunludur. Bundan noksan isim yazılmış oy puslaları geçerli değildir.
Oy puslasına seçilecek asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde,
sondan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz.
Adaylar aldıkları oyların sayısına göre sıralanır ve en çok oy alan
dan başlanmak üzere önce asıl, sonra yedek uye seçilmiş olanlar bu
sıraya göre tespit edilir. Yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre bu
lundukları sıra göz önünde tutularak Kurulda göreve çağınlır.
Seçim yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin görevi
kendiliğinden sona erer.
Seçim

dönemi

Madde 91 —• Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.
Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Şu kadar kı, asıl ve yedek üyele
rin yansı her yıl yenilenir, ilk seçimden bir yıl sonra ayrılacak üyeler
ad çekme ile belli olur.
Yeni seçilen yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre sıralanarak
eski yedek üyelerin altına ilâve edilir.
Seçim dönemi bitmeden

ayrılma

Madde 92 — Seçim dönemi bitmeden önce ayrılan Yönetim Ku
rulu üyesunin yeri, ilk Genel Kurul toplantısında yeni bir üye seçilmek
üzere, en çok oy almış olan yedek üye ile doldurulur.
Yönetim Kurulu üyelerinden biri hakkında 90 ncı maddeye göre
seçilmeye engel bir suçtan dolayı kamu davası açılmış ise, dava sonuna
kadar bu üye Yönetim Kuruluna katılamaz; yeri yedek üye üe doldu
rulur.
Toplantılar

Madde 93 — Yönetim Kurulu, Baro Başkanı tarafından, doğru
dan doğruya veya üyelerden birinin görüşme konusunu taşıyan yazılı
isteği üzerine toplantıya çağırılır.
Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulun
duğu taraf üstün tutulur. Baro Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri,
ügili oldukları işlerin (görüşülmesine katılamazlar,

Yönetim Kurulu (kararları hakkında düzenlenen tutanak başkan
ve üyeler tarafından imzalanır.
Toplantıya

çağrı

Madde 94 — Yönetim kurulu üyeleri çağrı mektup ve listeleriyle
toplantıya çağrılır. Ardı ard:na üç toplantıya özürsüz olarak katılma
mış olan üye, yönetim kurulu kararı ile İstifa etmiş sayılır.
Bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Tür
kiye Barolar Birliğine itiraz olunabilir.
Yönetim

kurulunun

görevleri

Madde 95 —. Yönetim kurulu, kendisine kanunen verüen görevleri
yerine getirmekle yükümlü olup, baronun işlerini kovuşturur ve men
faatlerini korur.
Yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır :
1. Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, mes
lekin adalet amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla, yapılmasını
sağlamak,
2. Stajiyer ve avukatların baroya kabul ve levhaya yazılma veya
nakil işleri hakkında karar vermek,
3. Baro levhasını ve avukatlar listesini düzenlemek,
4. Meslekî ödevler hususunda baro mensuplarına yol gösterımek
ve onlara bilgi vermek ve meslekî görevlerin yapılıp yapılmadığını de
netlemek,
5. Levhaya yazılı avukatlar arasında ve avukatla iş sahibi ara
sında çıkan anlaşmazlıklarda istek üzerine aracılık etmek ve ara bul
mak ve ücret uyuşmazlıklarında hakemlik elbmek,
6. Baro mallarını idare ve muhtaç avukatlara yapılacak yardım
««Mini tespit etmek,
7. Baro mallarının idaresi hakkında her sene bir rapor hazırlıyarak genel kurula hesap vermek ve senelik bütçeyi hazırlayıp genel
kurulun onayına sunmak,
8. Baro adına menkul ve gayrimenkul almak, satmak, ipotek et
mek ve bu mallar üzerinde her türlü aynî haklar tesis eylemek ve kal
dırmak, bu hususlarda baro başkanına özel yetki vermek,
9. Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek,
10. Yönetim kurulu üyelerinin istifaları hakkında karar vermek,
11. Adlî müzaharet bürosu kurup yönetmek,
12. Genel kurul gündemini hazırlamak,
13. Genel kurul kararlarını yerine getirmek,
14. Baronun ücretli memurlarının özlük işlerini düzenlemek ve
yürütmek,
15. îç yönetime ait bütün işleri görmek, İç yönetmelikleri düzen
lemek,
16. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve disiplin kurulu
kararlarını yerine getirmek,
17. Bakanlıkların yahut mahkeme veya resmî kurumların istediği
konularda görüşünü bildirmek,
18. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak,
Yönetim kurulu, ikinci fıkranın 4 ve 5 numaralı bentlerinde yazılı
görevleri bazı üyelerine devredebilir.

IV - Baro başkanlık divanı
Kurulusu

ayrılma

Madde 96 >—• Baro başkam iki yıllık bir görev süresi için seçüir.
Yeniden seçilmek caizdir.
Baro başkanı levhada yazılı ve avukatlıkta en az onbeş yıl kıdemli
olan avukatlar arasından gizli oyla seçüir. Üye sayısı 50 den az olan
barolarda kıdem şartı aranmaz.
90 ıncı maddenin 2, 3 ve 6 ncı fıkraları hükümleri baro başkanının
seçimi hakkında da kıyasen uygulanır.
Seçim döneminin bitmesinden önce ayrılan baro başkanının yerine
seçilen, geri kalan süreyi tamamlar.
Görevleri

Madde 97 — Baro başkanının görevleri şunlardır :
1. Baroyu temsil ve yönetim kuruluna başkanlık etmek,
2. Genel kurul, yönetim kurulu ve disiplin kurulu kararlarım ye
rine getirmek ve günlük işlemleri yürütmek,

ve

seçimi

Madde 98 — Başkanlık divanı :
1. Baro Başkanı,
2. Baro Başkan Yardımcısı,
3. Baro Genel Sekreteri,
4. Baro Saymanından,
ibarettir.
Başkanlık divanı kurulması, 50 den fazla üyesi bulunan barolar
için zorunludur.
Divanın başkan dışındaki üyeleri, yönetim kurulu için yapılan her
seçimden sonraki ilk toplantıda bu kurul tarafından kendi üyeleri ara
sından gizli oyla seçilir.
Başkanlık divanı üyelerinden biri süresi dolmadan önce ayrıhrsa,
kalan görev süresi için en geç bir ay içmde yenisi seçilir.
Başkanlık

Divanının

görevleri

Madde 99 — Başkanlık Divanı, kanunla veya yönetim kurulu ka
rarı ile kendisine verüen görevleri yerine getirir.
Divan, baro mallarının yönetimi hakkında gerekli kararları alır ve
aynı konuda yönetim kurulunun isteğine göre, bu kurula yazılı veya
sözlü bilgi verir.
Baro

Başkan

Yardımcısının

görevleri

Madde 100 — Baro Başkan yardımcısı, baro başkanının bulunma
dığı zamanlarda veya baro başkanlığı herhangi bir sebeple boşalmışsa
yenisi işe başlayıncaya kadar başkana ait yetkileri kullanır ve görevleri
yerine getirir.
Baro başkan yardımcısının da yokluğunda başkana ait yetkilerin
kullanılması ve görevlerin yerine getirilmesi yönetim kurulunun mes
lekte en kıdemli üyesine aittir.
Baro

IH - Baro başkanlığı
Seçim ve seçim dönemi bitmeden

3. 95 inci madde gereğince verilen izin ve yetki dairesinde baro
adına ütizam ve iktisapta bulunmak, yüklenmelere girişmek, baroya ya
pılan bağışları kabul etmek ve bütçeyi uygulamak,
4. Mahkeme ve resmî dairelerde baroyu temsil edecek ve savuna
cak avukatları tayin etmek,
5. Avukat sicillerinin Türkiye Barolar Birliği tarafından gönde
rilen örneğine uygun olarak düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak,
6. Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kanunlar ve mes'ek kurallarının gereğini her türlü organlara karşı savunmak ve bu ko
nuda doğrudan doğruya veya dolayısiyle kendisini göreve zorlıyan hu
susları yapmak,
7. Baronun ve yönetim kurulunun çalışmaları hakkında her yıl
Türkiye Barolar Birliğine yazılı bir rapor vermek,
8. Başkanlık Divanı olmıyan barolarda, divanın diğer üyelerine
ait görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,
9. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

Genel Sekreterinin

görevleri

Madde 101 — Baro genel sekreteri, yönetim kurulu toplantılarına
ait tutanakları düzenler, baronun iç çalışmalariyle yazı işlerini yönetir,
baro kalemine gerekli direktifleri verir ve kalemin çalışmasını denetler.
Baro saymanının

görevleri

Madde 102
Baro saymam, baronun mallarını başkanlık divanı
kararlan gereğince yönetmeye ve para alıp vermeye, keseneklerin top
lanmasına, baroya gelir yazılacak para cezalarının tahsüine ve bütçenin
uygulanmasına dair her türlü gözetimi yapmaya yetkilidir.
Baro saymanı, para alma ve vermede düzenlenen kâğıtları baro
başkam ile birlikte imzalar.
V - Baro disiplin kurulu
Kurulusu

Madde 103 — Disiplin kurulu, avukat sayısı iki yüz elliye kadar
olan barolarda 3, iki yüz elliden fazla olan barolarda 5 üyeden kurulur.
Her baroda disiplin kuruluna üç de yedek üye seçilir.

-10Seçilme yeterliği

ve

engelleri

Madde 104 — 90 mcı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 nci fıkraları hü
kümleri disiplin kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır.
Seçim sonucu, yönetim kurulu tarafından düzenlenen bir tutanak
ile Türkiye Barolar Birliğine bildirüir.
Seçim

donemi

Madde 105 — Disiplin kurulu üyeleri üç yıl için seçilir. Süresi do
lan üye yeniden seçilebilir.
Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında kendi arasın
dan, bir başkan seçer. 92 nci madde hükmü, disiplin kurulu üyeleri
hakkında da kıyasen uygulanır.
Toplantılar

Madde 106 —
< Disiplin kurulu, üyelerinden en az üçü hazır bulu
nursa toplanır.
Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. Oylarda
eşitlik halinde, başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.
Başkanın bulunmadığı zamanlarda, meslekte en kıdemli üye ku
rula başkanlık eder.
Görevi

Madde 107 — Disiplin kurulunun görevi, baro yönetim kurulunun
disiplin kovuşturması açılmasına dair kararı üzerine avukatlar hakkın
da disiplin kovuşturması j'aparak disiplinle ilgili kararlan ve cezalan
vermek ve kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.
VI - Baro Denetleme Kurulu
Kuruluşu

ve

9. Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve sağlıyacak
her türlü tedbirleri almak,
10. Mahkeme içtihatlarının sistemli bir surette toplanması ve ya
yınlanması için Adalet Bakanlığı ve yargı mercileri ile işbirliği yapmak,
11. Kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçek!eşmesine ve
yüklediği görevleri tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine ça
lışmak,
12. Baro mensuplarının ilmî ve meslekî seviyelerini yükseltmek
için kitaplık açmak, dergi çıkarmak, konferanslar düzenlemek, telif ve
tercüme eserler meydana getirilmesini teşvik etmek,
13. Meslekin daha cazip bir hale getirilmesi ve bu konuda yazılı
amaçlara erişebilmesi için düşünülecek çare ve tedbirleri görüşmek
üzere zaman zaman toplantılar düzenlemek,
14. Memleket içinde kurulmuş hukukla ilgili kurul ve kurum
larla ilgilenmek ve temaslarda bulunmak,
15. Yabancı memleket baroları, avukatlar birlikleri ve hukuk ku
rumlan ile temaslarda bulunmak ve uluslararası kongrelere katılmak,
16. Uyulması zorunlu meslek kurallannı tespit ve tavsiye etmek,
17. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
Yasaklar,

mal

edinme,

protokoldeki

yer ve

organların

feshi

Madde 111 — Birlik, kuruluş amacına aykırı işlerle ve siyasetle
uğraşamaz.
Birlik, amacına uygun işlerde kullamlmak üzere menkul ve gayri
menkul edinebilir.
Birlik, protokol kurallanna uygun olarak resmî törenlere katılır.
77 nci maddenin 5, 6, 7 ve 8 inci fıkralan hükümleri birlik organlan hakkında da kıyasen uygulanır.

görevi

Madde 108 — Baro genel kurulu, baronun malî işlemlerini denet
lemek üzere en çok üç kişiyi denetçi seçer.
Denetçiler, gizli oyla seçilir. 90 mcı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 nci
fıkralan ve 92 nci madde denetçiler hakkında da kıyasen uygulanır.
DOKUZUNCU KISIM

Görevlerin, ücretli oluşu

Madde 112 — Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, başkan yardım
cılığı, genel sekreterliği ve saymanlığı görevleri ücretlidir. Birlik Yö
netim Kurulunun başkanlık divanında görev almamış olan üyeleri üe
disiplin ve denetleme kurulları üyelerine, katıldıklan toplantılar için
huzur hakla ödenir. Ücretlerle huzur hakkının miktarlan ve ödenme
şekilleri birlik genel kurulunca belli edilir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Bu kimselerden Ankara'dan başka illerden seçilenlere yolculuk,
ikamet giderleri ile diğer zarurî giderler birlik bütçesinden ödenir.
Bunların miktan da genel kurulca belli edilir.

Genel hükümler

ÎKÎNCI BÖLÜM

Türkiye Barolar Birliği

Birliğin

kuruluş ve

nitelikleri

Madde 109 — Bütün barolann katılacağı Türkiye Barolar Birliği
kurulur.
Birlik, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek
kuruluşudur.
Birliğin merkezi Ankara'dır.
Birliğin

görevleri

Madde 110 — Türkiye Barolar Birliğinin görevleri şunlardır :
1. Barolan ilgilendiren konularda her baronun görüşünü öğrenip,
ortaklaşa görüşmeler sonunda çoğunluğun düşünce ve görüşünü be
lirtmek,
2. Baroların çalışmalannı ortak amaca ulaşacak şekilde tasarlayıp
meslekin gelişmesini sağlamak,
3. Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve meslekin ahlâk,
düzen ve geleneklerini korumak,
4. Türkiye barolarım ve mensuplannı birbirine tanıtarak arala
rındaki meslek bağım kuvvetlendirmek,
5. Her il merkezinde baro kurulmasına ve vatandaşlarda kendi
lerine ait davalan avukatlar eliyle açmanın ve savunmanın lüzum ve
faydalan hakkındaki inancı yerleştirmeye çalışmak,
6. Kanunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve
yürütülmesi yolunda düeklerde, yayınlarda bulunmak, gerekirse ön ta
sanlar hazırlamak,
7. Barolan ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere du
yurmak,
8. Adalet Bakanlığının, yargı veya yasama yetkisini taşıyan mer
cilerin ve baroların soracakları adlî ve meslekî konular hakkında gö
rüş ve düşüncelerini rapor halinde bildirmek,

Birliğin organlan
Organlar

Madde 113 — Türkiye Barolar Birliğinin organları şunlardır :
1. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu,
2. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu,
3. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı,
4. Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı,
5. Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu,
6. Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu.
I - Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu
Kuruluşu

Madde 114 — Türkiye Barolar Birliğinin en yüksek organı Genel
Kuruldur.
Genel Kurul baroların avukatlıkta en az onbeş yıl kıdemli olan üye
leri arasından seçecekleri ikişer delege ile kurulur.
Avukat sayısı yüzden fazla olan barolar, yüzden sonraki her üçyüz
üye için aynca birer delege seçerler.
Barolarca aynı sayıda yedek üyeler seçilir. Delegeler, her baronun
olağan genel kurul toplantısında iki yıl için seçilirler.
90 mcı maddenin ikinci fıkrasında yazılı engelleri bulunanlar delege
olamazlar.
Delegelerin yolculuk ve oturma giderlerini her baro kendi bütçesin
den öder.
Genel Kurul toplantısının yeri, tarihi ve gündemi ile delegelerini
gönderme lüzumu, toplantılardan en az otuz gün önce, barolara yazı ile
büdirilir.

— 11 —
Toplantılar

Madde 115 — Birlik Genel Kurulu, yılda bir defa ve bir evvelki
3enel Kurulun tayin edeceği zaman ve yerde olağan toplantısını yapar.
Birlik Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde veya en az on baonun yönetim kurulları yazı ile isterse Genel Kurulu olağanüstü toplanıya çağırır.
Adalet Bakanı, adaletin ve meslekin genel menfaatleri ve hazırlaıacak adlî ve meslekî kanun tasarıları hakkında görüş ve düşüncelerini
dmak üzere Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağınlmasını Birlik
Yönetim Kurulundan istiyebilir.
Birlik Genel Kurulu başkanlık divanının seçimi hakkında 85 inci
naddenin birinci fıkrası hükmü kıyasen uygulanır. Birlik organlarında
^örev alanlar, başkanlık divanına seçilemezler.
Görüşme ve harar yeter sayısı

Madde 116 — Birlik Genel Kurulu, üyelerinin en az dörttebiri ka
lamadıkça toplantı ve görüşme yapamaz.
Birinci fıkrada yazılı yeter sayı olmadığı hallerde, toplantı bir ayı
geçmemek üzere başka bir güne bırakılır. Bu ikinci toplantıya da üyelenn en az beştebiri katılmadığı takdirde, toplantı bu sayı elde edilinceye
tadar bir ay sonraki tarihlere bırakılır.
87 nci maddenin 3, 4 ve 5 inci fıkraları ve 88 inci madde hükmü
Kirlik Genel Kurulu toplantıları ve görüşmeleri hakkında da kıyasen
jygulanır.
Görevleri

Madde 117 — Birlik Genel Kurulunun görevleri şunlardır :
1. Birlik Yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyeleri ile Birlik
raşkanını seçmek,
2. Kuruluş amacı içindeki işlere dair hazırlanan raporları ve gün
demdeki maddeleri görüşüp karara varmak,
3. Birlik Yönetim Kuruluna talimat vermek,
4. Birliğin hesaplarını incelemek, bütçesini onaylamak, Birlik Yöîetim Kurulunun geçmiş yılın çalışmalarından dolayı ibrası hakkında
tarar vermek,
5. Yerli ve yabancı kongrelere gidecek delegeleri seçmek, (Genel
Kurul bu yetkisini Birlik Yönetim Kuruluna verebilir.)
6. Gelecek Genel Kurul toplantı zaman ve yerini kararlaştırmak,
7. Adaleti ve mesleki ilgilendiren işler hakkında teklifte bulunmak,
8. Barolardan alınacak Birlik keseneği miktarını tesbit etmek,
9. Birlik başkanı, başkan yardımcıları, genel sekreteri ve sayma
lının ücretleri ile yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyelerine verile
cek huzur hakları miktarını ve ödenme şeklini belli etmek,
10. Bu kanunun 30 uncu maddesinin (b) bendi ile 49 ve 75 inci
naddelerinde ve 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında Birliğe verüen gö
revleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,
11. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
n - Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu
Kuruluşu

Madde 118 — Birlik yönetim kurulu, birlik başkanı ile, birlik genel
turulu tarafnidan kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilen on üyeden
turulur. Ayrıca on yedek üye seçilir.
Birlik yönetim kuruluna birlik başkanı başkanlık eder.
Seçim

dönemi

Madde 119 — Birlik yönetim kurulu üyeleri dört yıl için seçilirler,
küresi dolan üye yeniden seçilebilir. Şu kadar ki, üyelerin yarısı her iki
/ılda bir yenilenir. İlk ikinci yıl sonunda ayrılacak üyeler ad çekme ile
:»elli olur.
90 ıncı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 nci fıkraları ve 92 nci madde hükmü
Jirük Yönetim Kurulu üyeleri hakkmda da kıyasen uygulanır.
Toplantılar

Madde 120 — Birlik Yönetim Kurulu ayda bir defa olağan toplantı
/apar. Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinden birinin isteği ile kurul,
:.cele hallerde her zaman olağanüstü toplantıya çağırılabilir.
Her toplantı sonunda, gelecek toplantının günü kararlaştınhr. Topantı günü, üyelere çağrı mektubu ile bildirilir. Engeli olanlar, bunu en
•s yedi gün önce yazı ile büdirirler.

Belgeye bağlanmış yerinde bir engele dayanmaksızın Üst Üste Üç
toplantıya gelmiyen üye istifa etmiş sayılır.
Birlik Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır
ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Şu kadar ki,
on veya daha az üyenin katılmasiyle yapılan toplantılarda karar verile
bilmesi için en az beş üyenin bir oyda birleşmesi şarttır. Oylarda eşitlik
halinde, başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.
Görevleri

Madde 121 — Birlik yönetim kurulunun görevleri şunlardır :
1. Birlik genel kurulunu toplantıya çağırmak ve gündem hazır
lamak,
2. Birliğin mallarını yönetmek,
3. Yıllık bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak,
4. Birlik genel kurulunca alınan kararları uygulamak,
5. Birlik adına iktisap ve iltizam hususlarında birlik başkanına
yetki vermek,
6. Birliğin ücretli memurlarının özlük işlerini düzenlemek ve yü
rütmek,
7. Birlik yönetim kurulu kararlarının özetini gösteren defterleri
tutmak,
8. Birliği yönetmek,
9. Birliğin genel durumu ile geçmiş yıl işlemleri ve çalışmaları
hakkında birlik genel kuruluna rapor vermek ve geçmiş yıl çalışma ve
hesaplarından dolayı ibra istemek,
10. Kanunlarla başka bir merci veya organa verilmiş olmamak
şartiyle, baroların kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve ka
rara bağlamak,
11. Bu kanunun 33 ve 54 üncü maddeleri ile 77 nci maddesinin dör
düncü fıkrasında ve 83 üncü maddesinde birliğe verilen görevleri yerine
getirmek ve yetkileri kullanmak,
12. Baro genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak,
13. Avukatların ve baroların hak ve menfaatlerinin korunması
için ilgili mercilere gerekli başvurmalarda bulunmak,
14. Avukatlık meslekinin gelişmesine, avukatların haklarının ko
runmasına ve sosyal durumlarının geliştirilmesine yarıyacak inceleme
leri yapmak, vardığı sonuçları ve teklifleri birlik genel kuruluna sun
mak,
15. Avukatlık meslekî ile ilgili olarak resmî yerlerden sorulacak
hususlar hakkında gerekli düşünce ve görüşleri bildirmek,
16. Avukatların meslekte ilerlemesi için kitaplıklar açmak, mes
lekî yayında bulunmak, avukatların hazırhyacağı eserlerin yayımına
yardımcı olmak,
17. Barolar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözümlemek,
18. Meslekî dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü
çalışmalarda bulunmak,
19. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
III - Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Seçim ve seçim dönemi bitmeden

ayrılma

Madde 122 — Birlik başkanı, birlik genel kurulu tarafından, kendi
üyeleri arasından dört yıllık bir dönem için seçilir. Yeniden seçilmek
caizdir.
90 ıncı maddenin 2, 3 ve 6 nci fıkraları ile 96 nci maddenin 4 üncü
fıkrası hükmü birlik başkanı hakkında da kıyasen uygulanır.
Görevleri

Madde 123 — Birlik başkanının görevleri şunlardır :
1. Birliği temsil ve birlik yönetim kuruluna başkanlık etmek,
2. Birlik genel kurulu, yönetim kurulu ve disiplin kurulu karar
larını yerine getirmek,
3. 121 inci maddeye göre verilecek yetki dairesinde birlik adına
iltizam ve iktisapta bulunmak, yüklenmelere girişmek, birliğe yapılan
bağışları kabul etmek ve bütçeyi uygulamak,
4. Mahkeme ve resmî dairelerde birliği temsil edecek ve savuna
cak avukatları tayin etmek,
5. Yabancı barolar birlikleri, barolar ve hukuk kurumlan ile üişkiler kurmak ve yürütmek,
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6. Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kanunlar ve mes
lek kurallarının gereğini her türlü organlara karşı savunmak ve bu ko
nuda doğrudan doğruya veya dolayısiyle kendisini göreve zorlıyan hu
susları yapmak,
7. Birliğin çalışmaları hakkında her yıl birlik genel kuruluna ya
zılı bir rapor vermek,
8. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

lerinden birinin isteği Ue Kurul acele hallerde her zaman olağanüstt
toplantıya çağnlabUir.
120 nci maddenin 2 ve 3 üncü fıkraları Birhk Disiplin Kurulu hak
kında da kıyasen uygulanır.
Birlik Disiplin Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile topla
nır ve en az dört üyenin bir oyda birleşmesi ile karar verilir. OylartU
eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

IV - Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı
Kuruluşu

ve

Görevi

seçimi

Madde 124 •— Birlik başkanlık divanı;
1. Türkiye Barolar Birliği Başkanı,
2. Türkiye Barolar Birliği iki başkan yardımcısı,
3. Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri,
4. Türkiye Barolar Birliği Saymanından,
ibarettir.
Divanın başkan dışındaki üyeleri, birlik yönetim kurulu için yapı
lan her seçimden sonraki ilk toplantıda, bu kurul tarafından kendi üye
leri arasından gizli oyla seçilir.
Birlik başkanlık divanı üyelerinden biri süresi dolmadan önce ayrılırsa, kalan görev süresi için, bir ay içinde yenisi seçilir.
Birlik

Başkanlık

divanının

görevleri

Madde 125 — Birlik başkanlık divanı, kanunla veya birlik yöne
tim kurulu karariyle kendisine verilen görevleri yerine getirir.
Divan, birlik mallarının yönetimi hakkında gerekli kararlan alır
ve aynı konuda, birlik yönetim kurulunun isteğine göre, bu kurula ya
zılı veya sözlü bilgi verir.
Türkiye

Barolar

Birlği Başkan

Yardımcılarının

görevleri

Madde 126 — Birlik başkan yardımcıları, Birlik Başkanı tarafın
dan verilecek görevleri yapar ve yetkileri kullanırlar.
Birlik Başkanının bulunmadığı zamanlarda veya Birlik Başkan
lığı herhangi bir sebeple boşalmışsa yenisi işe başlayıncaya kadar Baş
kana ait yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine getirilmesi mes
lekteki kıdem sırasına göre Başkan Yardımcılarına aittir.
Birlik Başkan Yardımcılarının da yokluğunda Birlik Yönetim Ku
rulunun meslekte en kıdemli üyesi Başkana ait yetkileri kullanır ve gö
revleri yerine getirir.
Türkiye

Barolar

Birliği Genel Sekreterinin

görevleri

Madde 127 — Birlik Genel Sekreteri, Birlik Yönetim Kurulu toplantılanna ait tutanakları düzenler, Birliğin iç çalışmaları ile yazı iş
lerini yönetir, Birlik kalemine gerekli direktifleri verir ve kalemin ça
lışmasını denetler.
Türkiye

Barolar

Birliği Saymanının

görevleri

Madde 128 —• Birlik Saymanı, Birliğin mallarım Birlik Başkanlık
Divanının kararları gereğince yönetmeye ve para alıp vermeye, bütçenin
uygulanmasına dair her türlü gözetimi yapmaya yetkilidir.
Birlik Saymanı, para alma ve vermede düzenlenen kâğıtlan Birlik
Başkanı ile birlikte imzalar.
V - Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu
Kuruluşu

Madde 129 — Birlik Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulu tarafın
dan kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilen yedi üyeden kurulur. Ay
rıca yedi yedek üye seçilir.
Kurul, seçimden sonraki ilk toplantısında kendi üyeleri arasından
bir başkan seçer.
Seçim

dönemi

Madde 130 — Birlik Disiplin Kurulu üyeleri dört yıl için seçilirler.
Süresi dolan üye yeniden üye seçilebilir.
90 mcı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 nci fıkraları ve 92 nci madde hükmü
BirUk Disiplin Kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır.
Toplantılar

Madde 131 — Biriik Disiplin Kurulu ayda bir defa olağan toplantı
yapar. Birlik Başkanının veya Birlik Disiplin Kurulu Başkan yahut üye

Madde 132 — Birlik Disiplin Kurulu bu kanunla verilen görevler
yapar ve yetkileri kullanır.
VI - Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu
Kuruluşu

ve

görevi

Madde 133 — Birlik Genel Kurulu, birliğin malî işlemlerini denetle
mek üzere, her toplantı dönemi için kendi üyeleri arasından üç asıl v=
üç yedek denetçi seçer.

Denetçiler gizli oyla seçilir. 90 ıncı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 nci fık
raları ve 92 nci madde hükmü denetçiler hakkında da kıyasen uygu
lanır.

Birlik Denetleme Kurulunun çalışma usulü ile görev ve yetkiler
yönetmelikte gösterüir.
ONUNCU KISIM
Disiplin işlem ve cezaları
Disiplin

cezalarının uygulanacağı

haller

Madde 134 — Avukatlık onuruna yahut meslek düzen ve gelenekle
rine uymıyan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, meslekî çalışmadı
görevlerini yapmıyan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekil
de davranmıyanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezalan uygu
lanır.
Disiplin

cezaları

Madde 135 — Disiplin cezaları şunlardır :
1. Uyarma; avukatın meslekinin icrasında daha dikkatli davran
ması gerektiğinin Baro Başkanı tarafından kendisine bir mektupla bil
dirilmesidir. Uyarma cezası sicile geçmez.
2. Kınama; meslekinde ve davranışında kusurlu sayıldığının avu
kata bıldirilmesidir.
3. Yüz liradan 5.000 liraya kadar para cezası;
4. işten çıkarma; avukatın üç aydan az ve üç yıldan fazla olma
mak üzere meslekini yapmaktan yasaklanmasıdır.
5. Meslekten çıkarma; avukatlık ruhsatnamesinin geri alınarak
avukatın adınım baro levhasından silinmesi ve avukatlık unvanının kal
dırılmasıdır.
Cezaların uygulanma

şekli

Madde 136 — Bu kanunun avukatların hak ve ödevleri ile ilgili al
tıncı kısmında yazılı esaslara uymıyanlar hakkında ilk defasında en a
kınama, tekrarında, davranışın ağırlığına göre, para veya işten çıkarm:
cezası ve 5 inci maddenin (a) bendinde yazılı bir suçtan kesin olara!
hüküm giyme halinde meslekten çıkarma cezası uygulanır.

Beş yıllık bir dönem içinde iki veya daha çok defa disiplin cezasın
gerektiren davranışta bulunan avukata her yeni suçu için bir öncekinde
daha ağır ceza uygulanır.
Bir defa işten çıkarılan avukat, beş yıllık dönem içinde bu kanu
nun altıncı kısmındaki kurallara aykırı davranışta bulunursa meslekte
çıkanlır.
Savunma

hakkı

Madde 137 — Avukatlar hakkında yapılacak kovuşturmalarda, inat olunan hususun avukata açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazı
savunmasının istenmesi ve bu savunma için en az on günlük bir sür
tanınması zorunludur.
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Baroya

yazılmadan önceki ve meslekten ayrıldıktan sonraki eylem ve
davranışlar

Madde 138 — Baro levhasına kabul ve yazılmadan önceki eylem ve
davranışlar, meslekten çıkarma cezasını gerektirmiş olmadıkça, disiplin
kovuşturmasına konu olamaz.
Avukatın, avukatlıktan ayrılması, avukatlığı sırasındaki eylem ve
davranışlarından dolayı disiplin kovuşturması yapılmasına engel değil
dir.
Kovuşturma

yetkisi ve eksik üyelerin

tamamlanması

Madde 139 — Kovuşturmanın dayandığı şikâyet veya ihbarın vaki
olduğu yahut Cumhuriyet savcısının kovuşturma isteğinde bulunduğu
veya kovuşturmaya esas teşkil eden eylem veya davranışın re'sen haber
alındığı tarihte avukat hangi baronun levhasında yazılı ise, disiplin ko
vuşturmasına karar verme ve kovuşturmayı yürütme yetkisi o baroya
aittir.
Baro başkanı, baro yönetim ve disiplin kurulu üyeleri, kendi hak
larındaki kovuşturmalarla ilgili görüşme ve kararlara katılamazlar.
İkinci fıkranın kapsamına giren bir durumun mevcut olması veya
ret yahut istinkâf sebepleriyle başkan ve üyelerin katılmamaları yüzün
den baro yönetim ve disiplin kurullarında toplantı yeter sayısı buluna
mazsa, eksikler yedeklerle tamamlanır. Yedeklerin de herhangi bir se
beple görüşme veya karara katılamamaları yahut sayılarının yetişme
mesi halinde, baro levhasında yazılı olup yönetim ve disiplin kurullarına
seçilme yeterliği bulunan avukatlar arasından ad çekme yolu ile seçile
ceklerle eksikler tamamlanır.
Ceza kovuşturmasının

disiplin

Baro yönetim kurulları hükümlülülkle sonuçlanan bir ceza dava
sının konusunu teşkil eden eylemlerden dolayı ayrıca disiplin kovuştur
ması açmak zorundadırlar.
kovuşturmasının

kovuşturmasına

eylemden

yer olmadığına dair kararlara

dolayı yeniden

Disiplin

kurulunda

itiraz

duruşma

Madde 144 — Disiplin kovuşturması açılmasına karar verilen hal
lerde, yönetim kurulunun iletmesi üzerine, disiplin kurulu incelemesini
duruşma yaparak yürütür. Duruşma gizU olur.
Disiplin kurulu incelemeyi ivedUikle ve her halde yönetim kurulu
kararının kendisine gelişi tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde so
nuçlandırmak zorundadır.
duruşma

Madde 145 — Çağırıya uymıyan avukatın gıyabında duruşma
yapılır. Şu kadar ki, duruşmaya gelmediği takdirde duruşmanın gıya
bında yapılacağının davetiyeye yazılması şarttır.
Delillerin

gösterilmesi

ve

incelenmesi

Madde 146 — Disiplin kurulu, delillerin gösterilme ve incelenme
şeklini, istek veya feragatle yahut evvelce verilmiş kararlarla bağlı
olmaksızın takdir ve tayin eder.
Tanık ve bilirkişi

dinlenmesi

Madde 147 — Tanık ve bilirkişinin duruşmaya çağrılması veya
üyelerden biri tarafından yahut istinabe yöliyle dinlenmesi veya yazılı
ifadesinin okunmasiyle ydbinitai'esi, disiplin kurulunun takdirine bağ
lıdır.
Ancak, bir olayın delili yalnız bir tanığın şahsi bilgisinden ibaret
ise, bu tanık her halde dinlenir.
Duruşma

Madde 142 — Baro yönetim kurulunun, disiplin kovuşturmasına
yer olmadığına dair kararlarına karşı, tebliğ tarilıinden itibaren 15 gün
içinde şikâyetçi veya Cumhuriyet savcısı tarafından Türkiye Barolar
Birliği Yönetim Kuruluna itiraz olunabilir.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından dosya üze
rinde yapılacak İnceleme sonunda şikâyet, ihbar veya istem konusu
incelemeye değer mahiyette görülürse, evvelki karar kaldırılarak, di

inceleme

Madde 143 —> Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına
dair karann konusuna giren eylemlerden dolayı yeniden inceleme ya
pılabilmesi, yeni delillerin bulunmasına ve bu kararın kesinleştiği tarih
ten itibaren üç yıl geçmemiş olmasına bağlıdır.

açılması

Madde 141 — Disiplin kovuşturması, yönetim kurulu tarafından
verilen bir kararla açılır.
Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde ihbar, şikâyet veya istek
tarihinden itibaren en çok bir 'yıl içinde disiplin kovuşturması hakkında
bir karar vermeye mecburdur.
Yönetim kurulu, ilgilinin ihbar ve şikâyeti veya Cumhuriyet sav
cısının isteği üzerine yahut re'sen, disiplin kovuşturması açılmasına
karar vermeye esas olacak soruşturmanın yapılması görevini kendi
üyelerinden birine verebilir. Soruşturma ile görevlendirilen üye, delil
leri toplar, gerekli gördüğü kimselerin ifadelerini yeminle de alabilir;
hakkında soruşturma yapılan avukatı da dinledikten veya dinlenmek
için verilen süre dolduktan sonra dosyayı bir raporla yönetim, kuruluna
verir.
Şikâyet, ihbar veya istem konusu eylem veya davranış hakkmda
kovuşturma açılmasına yer olmadığına dair yönetim kurulu tarafından
verilecek kararlar ilgililere ve Cumhuriyet savcısına tehüğ olunur.
Disiplin

Aynı

Gıyapta

cezalarına tesiri

Madde 140 — Avukat hakkmda başlamış olan ceza kovuşturması,
disiplin işlem ve kararlarının uygulanmasına engel olmaz.
Şu kadar ki, disiplin işlem ve kararma konu teşkil edecek bir
eylemde bulunmuş olan avukat hakkmda aynı eylemden dolayı ceza
mahkemesinde dava açılmış ise, avukat hakkındaki disiplin kovuştur
ması ceza davasının sonuna kadar bekletilebilir. Bu halde, yönetim ku
rulunun isteği üzerine disiplin kurulu, avukatın işten yasaklanmasına
yer olup olmadığı hakkmda bir karar vermek zorundadır.
Eylemin işlenmemiş veya sanığı tarafından yapılmamış olması
sebebiyle beraet hali müstesna, beraetle sonuçlanmış bir ceza davası
nın konusuna giren eylemlerden dolayı disiplin kovuşturması, o eyle
min ceza kanunları hükümlerinden ayrı olarak başlı başına disiplin
kovuşturmasını gerektirir mahiyette olmasına bağlıdır.

Disiplin

siplin kovuşturmasının açılması için dosya evvelki kararı veren baroya
gönderilir. Türkiye Barolar Biriiği Yönetim Kumlunun bu kararlan,
kesindir.
Baro Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturmasına yer olmadığına
dair kararlan süresi içinde itiraz edilmezse kesinleşir.
Birinci fıkra gereğince yapılan itirazın Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu tarafından reddine dair kararlar, Adalet Bakanlığımın
onaylaması ile kesinleşir. Adalet Bakanlığının bu kararı kesindir. Şu
kadar ki, bu karar aleyhine, şikâyetçi, ilgili baro yönetim kurulu ve
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Danıştay'a başvurabilirler.
8 inci maddenin 6 ncı ve 7 nci fıkraları hükümleri bu halde de
kıyasen uygulanır.

tutanağı

Madde 148 — Duruşma tutanağı, disiplin kurulu başkanının gö
revlendireceği bir üye veya kâtip tarafından tutulur.
Duruşma dışında dinlenenlere ait tutanakların duruşmada okun
ması zorunludur.
istinabe

talimatının yerine

getirilmesi

Madde 149 —• İstinabe yoluyla verilen talimat, baro merkezinde
disiplin kurulu veya bu kurulun bir üyesi, diğer yerlerde o baronun
disiplin kurulunca görevlendirilecek bir avukat tarafından yerine
getirilir.
Tanık ve bilirkişinin

çağrılması

Madde 150 — Tanıklar ve büinkişiler Tebligat Kanunu hüküm
lerine göre çağnlır.
Usulüne göre çağnlıp da gelmiyen vaya kanunî bir sebep olmak
sızın tanıklık yahut ıbüirkişilıkien veya yemin etmekten çekinen kim
senin giderlerden başjka, 20 liradan 200 liraya kadar hafif para ceza
sına çarptmlması, bu kimsenin ikamet attığı yer sulh ceza hâkimin
den istenebilir. Ayrıca istek üzerine, tanığın zorla getirilmesine, baro
nun bulunduğu il merkezindeki sulh ceza hâkimi karar verir.
Yukarıki fıkra hükmüne göre cezalandınlan ve zorla getirilmesi
istenmeyip yeniden çağrılan tanık ve cezalandınldıktan sonra yeniden
çağnlan bilirkişi yine gelmezse tekrar cezalandınlır.
Sulh hakimi, gerek hafif para cezasma gerekse zorla getirmeye,
disiplin kurulunun tutanak örneği üzerinden karar verir.
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Disiplin kurulu üyelerinin reddi ve iatmkâfı

Madde 151 — Disiplin kurulu üyeleri, Ceza Muhakemeleri U»ulü
Kanununda yazılı sebeplerle reddedilebilir ve istirtkâf edebilirler.
Ret J*teaad, reddi istenen üyeden bankalarının katıknasiyîe ince
lenir.
Ret ve iattmkaı sebebiyle kurulun toplanamaması halinde 139 uncu
maddeya göre Iglem yapılır.
Kararların

tebliği

Madde 152 —• Disiplin kurulu kararlannm onanmış bir örneği
İlgililerden başka, baronun ıbulunduğu il merkezindeki Cumhuriyet saveanna da tebliğ olunur.
İşten

yasaklanma

Madde 153 —• Hakkında meslekten çıkarma cezasını gerektirebilacek mahiyette bir işten dolayı kovuşturma yapılmakta olan avukat,
disiplin kurulu karariyle, tedbir mahiyetinde i^ten yasaklanabilir.
Karana verilmesinden önoe ilgilinin dinlenmiş veya dinlenmek
toer* çagnlumg olup da belirtilen günde gelmemiş olması şarttır.
Disiplin kurulu, bu karara esas olacak delillerin hangi smır dahi
linde gösterilip irdeleneceğini, İstekle bağlı olmaksızın, serbestçe tak
dir eder.
Karar, hakkında kovuşturma yapılan avukata gerekçesiyle bir
likte tebliğ olunur ve bu karar verildiği tarihte yürürlüğe girer. An
cak, karar» karşı Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna itiraz olu
nabilir. İtiraz kararın uygulanmasını durdurmaz. Bu husustaki itirazlar
İvedilikle ve en geç bir ay içinde karara bağlanır. İtiraz yerinde görü
lürse karar kaldırılır.
İşten yasaklantma karan, yargı organlan ile sair mercilere baro
başkanlığı tarafından derhal duyurulur.
İşten yasaklanmanın

zorunlu olduğu

haller

Madde 154 —• Haklarında meslekten çıkarma cezası verilen veya
tutuklama müzekkeresi çıkanlan yahut rüşvet, sahtecilik, hırsızlık,
dolandıncılık, inancı kötüye kullanma ve yalan yere tanıklık cürüm
lerinden biri ile haklarında »on soruşturmanın açılması kararı verilen
ve 42 nci madde uyannca geçici olarak görevlendirilmiş olup, yapılan
iğlerin ücretini is «ahibinden aldığı halde aym maddenin son fıkrası
•gereğince kabul* değer bir sebep olmaksızın ilgili mercie ödememiş
olan avukatların işten yasaklanmaları zorunludur.
İşten yasaklanmanın

Mahkemeler, resmi daireler işten yasaklanan avukatlan kabul
etenemtûcle görevlidirler.
kararının

kaldırılması

Madde 156 — İşten yasaklanma karan, kovuşturmanın durdu
rulmuş veya avukatlığa engel olmıyan bir ceza verilmiş yahut 42 nci
maddenin eon fıkrasında yazılı ücretin ödenmiş olması hallerinde ken
diliğinden kalkar.
İşten yasaklanma karan, bu kararın verilmesine esas olan hal
ve şartların bulunmadığı veya sonradan kalktığı sabit olursa, disiplin
kurulu tarafından kaldırılır.
Disiplin

kurulu

kararına karşı

İlgili avukat ve birlik disiplin kurulu, Adalet Bakanlığının onay
lamaya ilişkin kararma karşı Danıştay'a başvurabilirler.
Delillerin

serbestçe

itiraz

Madde 157 —> Disiplin kurulu kararlarına karşı, Cumhuriyet Sav
cısı ve ilgililer, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye Ba
rolar Birliği Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.
Birlik dîaSplin kurulu, disiplin davalarım dosya üzerinde inceler.
Ancak, işten veya meslekten çıkarma cezasına yahut işten yasaklan
maya dair kararların incelenmesi sırasında, ilgili avukatın İsteği üze
rine veya kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir.
145 ve 146 nci maddeler, birlik disiplin kurulu hakkında da uy
gulanır.

takdiri

ve ceza vermenin

amacı

Madde 158 — Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu ve barolar
disiplin kurullan, gösterilen delilleri, soruşturma ve duruşmadan edi
necekleri kanıya göre serbestçe takdir ederler.
Bu kurullar, disiplin cezalarının verilmesinde, avukatlık onur vt
itibarını korumak, meslekin adalet amaç ve gereklerine ve mesleki
düzen, gelenek ve adetlere uygun, olarak yerine getirilmesini sağlamai<
ilkesini göz önünde tutarlar.
Kovuşturma

ve ceza

zamanaşımı

Madde 159 — Disiplin cezalını gerektirecek eylemlerin işlenme
sinden itibaren üç yıl geçmiş ise kavuşturma yapılamaz. Yönetim ku
rulunca işe el konulmuş ise bu süre işlemez.
Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin islenmesinden itibaren dön!
buçuk yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemez.
Disiplin cezasını gerektiren eylem aynı zamanda bir suç teşki:
ediyor ve bu suç için kanun daha uzun ibir zamanaşımı süresi koymuş
bulunuyorsa, birinci ve ikinci fıkralardaki süreler yerine (bu zamana
şımı süresi uygulanır.
Disiplin

kararlarının

Madde 160 —• Disiplin
uygulanamaz.

hükümleri

Madde 155 —• İşten yasaklanmış olanlar bu tarihten itibaren
avukatlığa ait .yetkileri hiçbir şekilde kullanamazlar. Bu hüküm avu
katın eşi ile reşit olmıyan çocuklarına ait işlerde uygulanmaz.
Birinci fıkrada yanlı yasağa aykın hareket eden avukat hakkmda
135 inci maddenin 4 ve 5 inci bentlerinde yazılı cezalardan biri uygu
lanır.

İsten yasaklanma

Birilik cMsipİJin kurulunda duruşmaya raportör üyenin işi izah et
mestyle bağlanır. Bu üyenin duruşmadan önce raporunu imzalayıp dos
yaya koymuş bulunması gereklidir.
Raportör üyenin izahından sonra ilgili avukat ve varsa vekilleri
gerekli izahlarda bulunurlar. Bunlardan itirazı yapmış olan taraf öner
dinlenir. Son söz, hakkında disiplin kovuşturması yapılanırıdır.
Dirlik disiplin kurulu, inceleme konusu kararın onanmasına veya
kovuşturmanın derinleştirilmesi için kararın bozularak dosyanın ilgü
baroya gönderilmesine karar verebileceği gibi, yeniden incelemeyi ge
rektirmiyen hallerde, uygun görmediği karan kaldırarak işin esası hak
kında karar verebilir veya verilmiş olan karan düzelterek onaylayabilir
Birlik disiplin kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Ba
kanlığının onaylaması ile kesüıleşir. Şu kadar iki, uyarma, kmama ve
para cezasına ilişkin kararlar kesin olup Bakanlığın onayına tabi değü
<dir.

uygulanması

cezalarına ait

Tanık ve bilirkişi

kararlar kesinleşmedikç:

gideri

Madde 161 — Disiplin işlemleri dolayısiyle çağınlan her tanık vbilirkişinin, kaybettiği zaman ve harcadığı mesaiye uygun bir tazmi
nata hakkı vardır; bunlardan çağnya uymak için yolculuk etmek zorun
da olanlara yolculuk ve ikamet giderleri de verilir. Şikâyetçi ve hakkınd;
kovuşturma yapılan avukat, dinlenmesini istedikleri tanık ve büirkigiy-.
ait gederleri evvelden öderler.
Avukata veya üçüncü bir kişiye yükletilmiyen veya borçludaı
alırıma imkanı kalmayan giderler baroya yüklenir.
Şikâyet edenden, şikâyetin mahiyeti ve yapılacak disiplin soruştur
ma ve kovuşturmasının genişliği göz önünde bulundurularak 10 liradaı
200 liraya kadar avans alınabilir. Yapılan İşlemlere, alman avansu
yetmemesi halinde, tamamlanması her zaman istenebilir. Avans ve ta
mamlanması istenen miktar ilgilisi tarafından ödenmedikçe işlem yapü
mıyabilir.
Para

cezası veya giderlerin

tahsili

Madde 162 — Para cezasına veya giderlerin ödenmesine dair olaı
kararlar İcra ve İflâs Kanununun ilâmların yerine getirilmesi haklan
daki hükümlerine göre yerine getirilir. Para cezalan baroya gelir yazılır
İcra takibi genel hükümlere göre baro tarafından vekâlet verileceî
avukat eliyle yürütülür.
ONBİRİNCİ KISIM
Avukatlık ücreti
Avukatlık ücretinin serbestçe

kararlaşHnlmast

Madde 163 — Avukatlık ücreti, avukatın vekâlet hizmetine kargı
lık olan meblağı ifade eder.
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lır.

Avukatlık ücreti, avukatla iş sahibi arasında serbestçe kararlaştırı

Şu kadar ki, tarifedeki asgarî miktar altında kalan avukatlık üc
reti karşılığında iş ve dava kabulü yasak olup, aksine hareket disiplin
cezasını gerektirir.
168. maddenin son fıkrası hükmü saklıdır.
Dava, takip ve her türlü danışma ücretleri hakkındaki anlaşmala
rın yazılı şekilde olması şarttır.
Ücretten doğan davalarda, yazılı sözleşmeden başka delil getirile
mez ve dinlenemez.
Yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan hallerde asgarî ücret ta
rifesi uygulanır.
Ücret sözleşmesinin

kapsamı

Madde 164 — Ücret sözleşmesinin kural olarak belli bir miktarı
kapsaması gereklidir.
Şu kadar ki, üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak üzere, davada gös
terilen başarıya göre değişmek ve yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava
olunan veya hükmolunacak şeyin değerinin belli bir yüzdesi avukatlık
ücreti olarak kararlaştınlabUir.
İkinci fıkraya göre yapılacak anlaşmalar, dava konusu olan mal,
alacak veya hak gibi kıymetlerden bir kısmının aynen avukata ait ola
cağını ve böylece avukatın taraflardan biri imiş gibi dava konusuna
doğrudan doğruya ortaklığını kapsıyamaz. Bu gibi ücret sözleşmeleri
batıldır.
Avukatla iş sahibi arasında aksine yazılı sözleşme bulunmadıkça
tarifeye dayanarak karşı tarafa yüklenecek avukatlık Ücreti avukata
aittir.
Ücret

dolayısiyle müteselsil

sorumluluk

Madde 165 — İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her
biri, sulh ile sonuçlanan işlerde ise her iki taraf, avukat ücretlerinin
ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.
Avukatın

hapis hakkı ve avukatlık ücretinin rüçhanlt

bulunması

Madde 166 — Avukat, müvekkili tarafından verilen veya onun na
mına aldığı mallan, parayı ve diğer her türlü kıymetleri, avukatlık ücreti
ve giderin ödenmesine kadar, kendi alacağı nispetinde elinde tutabilir.
Avukat, sözleşme ile kararlaştınlan ve hâkim tarafından takdir
olunan ücretinden dolayı, kendi çalışması sonucunda müvekkilin muha
faza ettiği veya kazandığı mallar ve davadaki diğer taraftan ilâm ge
reğince tahsil edilecek para yahut alınacak mallar üzerinde diğer ala
caklılara nazaran rüçhan hakkını haizdir. Rüçhan hakkı, vekâletnamenin
düzenlenme tarihine, vekâletname umumî ise iş sahibi adma ücret ko
nusu işten dolayı ilk yapılan resmî baş vurma tarihine göre sıra alır.
Bir ilâmın cebrî icra yoluyla infazına girişildiğinde, icra dairesi,
takip talebinde bulanan tarafın ilâmda adı yazılı olan avukatına, icra
emri ile aynı zamanda düzenliyeceği bir bildiriyi, gideri takip talebinde
bulunandan alınmak suretiyle, derhal tebliğ eder. Bu büdiri tebliğ edil
medikçe icranın sonraki safhalanna geçilemez. Avukata yapılacak tebli
ğin giderleri hakkında 2004 sayılı icra ve İflâs Kanununun 59. maddesi
hükmü uygulanır.
Avukatın ölümü halinde, mirasçılarına intikal eden avukatlık ücreti
alacakları da, avukat alacakları gibi rüçhanlıdır. Şu kadar ki, üçüncü
fıkrada yazılı bildirim zorunluğu bu kimseler hakkında uygulanmaz.
Avukatlar

tarafından açılacak avukatlık ücreti

davaları

Madde 167 — Ücret davası açacak avukatlar önce baro yönetim
kuruluna haber vermek zorunluğundadırlar. Bu zorunluluk ihtiyati tedbir
ve ihtiyatî haczi kapsamaz.
Avukatlık

ücret tarifesinin

hazırlanması

Madde 168 — Her baronun yönetim kurulu üç senede bir seçim
devresi başlangıcında, yargı yerlerindeki işlemlerle diğer işlemlerden alı
nacak avukatlık ücretinin asgarî haddini gösteren birer tarife hazırhyarak Türkiye Barolar Birliğine gönderir.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, baro yönetim kurullannın
tekliflerini de göz önüne almak suretiyle muhtelif baroları içine alacak
gruplan tespit ve bu gruplarda uygulanacak tarifeleri hazırlıyarak Ada
let Bakanlığına gönderir.
Adalet Bakanlığı, tarifeyi onaylar veya lüzumlu gördüğü değişiklik
leri yapar.

Yeni bir tarifenin onaylanmasına kadar eldeki tarife hükmü devam
eder.
Ücretsiz dava «Umması halinde, keyfiyet baro yönetim kuruluna bil
dirilir.
Yargı

mercilerince

karşı tarafa

yükletilecek

avukatlık ücretinin

mtktan

Madde 169 — Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avu
katlık ücreti, avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç kı
tından fazla olamaz.
Tarifenin

uygulanacağı

diğer

yerler

Madde 170 — Danıştay, vergi itiraz ve temyiz komisyonlan gibi
mercilerde görülen dava ve işlerde de bu merciler, tarifede yazılı avu
katlık ücretlerine hükmederler.
İşi sonuna kadar

takip

etme zorunluluğu

ve başkasını

tevkil

Madde 171 —. Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümleri ve ya
zılı sözleşme şartlarına göre sonuna kadar takip eder.
Avukata verilen vekâletnamede başkasını tevküe yetki tanınmış;
ise, yazılı sözleşmede aksine açık bir hüküm olmadıkça, işi başka bir
avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir. Ve
kâletnamede, bunun düzenlendiği tarihten sonra açılacak veya takip
edilecek bütün dava ve işlerde vekâlete ve başkasını tevkile genel şe
kilde yetki verilmişse, avukat, bu tarihten sonraki dava ve işlerde mü
vekkilinden ayrıca vekâlet almaya lüzum kalmaksızın işi başka bir
avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir.
ikinci fıkradaki hallerde, avukatın müvekkile karşı sorumluluğu
devam eder. Birlikte takibettiği veya işi tamamen devrettiği avukat
ların kusurlanndan ve meydana getirdikleri zarardan dolayı müvek
kile karşı hem şahsen hem de diğer avukatla birlikte müştereken ve
müteselsilen sorumludur. Şu kadar ki, bu hüküm, 12 nci maddede yazılı
bir iş sebebiyle başka bir yerde çalışmak zorunluğunda olduğu için işi
tamamen başkasına devreden avukatlar hakkmda uygulanmaz.
Avukat tarafından işe başka avukatlar teşrik edilmiş ise, avukat
bundan dolayı ayrı bir ücret istiyemiyeceği gibi, işi birlikte takip eden
avukat da müvekkilden herhangi bir ücret istiyemez. Iş tamamen baş
ka bir avukata bırakılmış ise, tevkil eden ve tevkil olunan avukatlar
ücret sözleşmesindeki miktarı aşmamak şartiyle, harcadıklan mesaiye
karşıhk olan ücreti müvekkilden istiyebilirler. Ancak, tevkil eden avu
kat müvekkilden peşin ücret almışsa, harcadığı mesaiye karşılık olan
miktarın fazlasını tevkil ettiği avukata ödemekle yükümlüdür.
İş sahibinin

işi başka bir avukata

vermesi

Madde 172 — Iş sahibi, ilk anlaşmayı yaptığı avukatının yazılı
muvafakati Ue, başka avukatlan da işin kovuşturma ve savunmasına
katabihr.
îş sahibi, Uk avukatın muvafakatini kendisine tevdi veya tebliğ
edilecek bir yazı ile en az bir haftalık süre vererek talep eder. Avukat
bu süre içinde cevap vermemişse muvafakat etmiş sayılır.
îlk avukatın muvafakat etmemesi halinde, vekâlet akdi kendUiğinden sona erer. Iş sahibi, muvafakat efmiyen avukata ücretin tama
mını ödemekle yükümlüdür.
İlk avukatın muvafakati ile işin başka avukatlar tarafından da
takibi halinde iş sahibi, ilk avukatın ücretinden kısıntı yapamaz. Bu
halde avukatların müvekkile karşı sorumluluğu konusunda 171 inci
maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.
Avukatlık

ücretinin belli bir işe

hasredilmesi

Madde 173 — Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kararlaştın
lan avukatlık ücreti yalnızca avukatın üzerine almış olduğu işin karşı
lığı olup, mukabU dava, bağlantı ve Uişki bulunsa bile başka dava ve
icra kovuşturmalan veya her türlü hukukî yardımlar ayn ücrete ta
bidir.
Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra so
nucunun alınması için gerekli bütün vergi, resim, hare ve giderler iş
sahibinin sorumluluğu altında olup, avukat tarafından ilk istekte avu
kata veya gerektiği yere ödenir. Bu harcamaların avukat tarafından
yapüabilmesi için, yeteri kadar avansın iş sahibi tarafından verilmiş
olması gerektir. Avukatın iş için yapacağı yolculuk masraflan ve bu
lunduğu yerden aynıma tazminatı, anlaşma gereğince iş sahibi tara
fından ayrıca ödenir. Bu giderler peşin olarak ödenmedikçe avukat yol
culuğa zorlanamaz. Bu hükmün aksine sözleşme yapılabilir.
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Avukatın

işi takipten

vazgeçmesi,

azli ve

ücretin

gününde

ödenmesi

Madde 174 — Üzeı-ine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takip
ten vazgeçen avukat hiçbir üeret istiyemez ve peşin aldığı ücreti geri
vermek zorundadır.
Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avu
kat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi ge
rekmez.
Anlaşmaya göre avukata peşin verilmesi gereken ücret ödenmez
se, avukat işe başlamakla zorunlu değildir. Bu sebeple doğabilecek her
türlü sorumluluk iş sahibinindir. Yazılı sözleşmedeki diğer ödeme şart
larının yerine getirilmemesinden dolayı avukat işi takip etmek ve so
nucunu elde etmekten mahrum kalırsa sorumluluk bakımından aynı hü
küm uygulanır.

Yönetim kurulu büroda çalışmış olanlara ikramiye dağıtılmasına
karar verebilir.
ONÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli hükümler
Yönetmelik

Madde 182 — Bu kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılan hu
suslar üe kanunun uygulanabilmesi için yönetmelikte yer alması gereken
diğer konulan kapsıyan Yönetmelik Türkiye Barolar Birliği Yönetim Ku
rulu tarafından hazırlanarak Adalet Bakanlığının onayıyla yürürlüğe
konur.
Cumhuriyet

îş sahibinin

adresi

Madde 175 — îş sahibinin verdiği vekâletnamede yazılı adrese
avukat tarafından yapılacak her tebliğ, kendisine yapılmış sayılır. Ad
res değişiklikleri en geç üç gün içinde iş sahibi tarafmdan taahhütlü
mektupla avukata bildirilir.
İş sahibinin adresine gönderilecek yazıların tebliğ edilememesinden
veya adres değişikliklerinin bildirilmemesinden doğan sorumluluk iş sa
hibine aittir.

Adlî müzaharet
bürosu

Madde 176 — Asliye mahkemesi bulunan her yerde baro yönetim
kurulu tarafından tayin kılman bir avukatın gözetim ve denetimi altında
bir adlî müzaharet bürosu kurulur.
Avukat sayısı beşten aşağı olan yerlerde bu zorunluluk yoktur.
Büronun

açılması

Madde 177 — Adlî müzaharet bürosunda sürekli şekilde çalışacak
stajiyer ve ücretli memurların tayini ve büroda görev alacak avukatlara
ait sıra defterinin düzenlenmesi baro yönetim kuruluna aittir.
Büronun

görevleri

ve adlî müzaharete

memur

avukat

Madde 178 — Adlî müzaharet bürosu, adlî müzaharet sağlanması
için gerekli işlemleri yapmak, yardım isteminin kabulü halinde davayı
takip etmek ve sonuçlandırmak, genellikle muhakeme veya diğer takip
işlerinin gerektirdiği giderleri ödemekten kısmen veya tamamen aciz
olanları mahkemeler ve adalet daireleri ile diğer mercilerdeki işlerini
takip etmekle yükümlüdürler.
Adlî müzaharete memur avukat, o işin tarifede belirtilen ücretini
baro kasasına yatırdığı takdirde bu yükümden kurtulur.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun adlî müzaharet hakkındaki
hükümleri saklıdır.
Adlî müzaharet

için delil gösterme

tebligat

Madde 183 — Bu kanun gereğince Cumhuriyet savcılarına yapıla
cak tebligatta ilgili dosyanın da birlikte gönderilmesi şarttır.
Avukatlık

kıdemine sayılacak

hizmetler

Madde 184 — Dördüncü maddenin birinci fıkrasında sayılan hizmet
lerden avukatlığa geçenlerin bu hizmetlerde geçen süreleri avukatlık
kıdemine sayılır.
Davavekilleri

ONÎKİNCI KISIM
Adli müzaharet

savcılarına yapılacak

hakkında uygulanacak

hüküm

Madde 185 — Bu kanunun ikinci, dördüncü, beşinci, yedinci, seki
zinci ve dokuzuncu kısmı ile 65 inci maddesi dışında kalan hükümleri
davavekilleri hakkında da kıyasen uygulanır.
Baro giriş ve yıllık kesenekleri davavekillerinden almmaz.
Topluluk

sigortasına

girmeleri

mutlak şekilde zorunlu

olanlar

Madde 186 — 188 inci maddede yazılı olanlar dışında kalan avukat
ların 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 nci maddesinde gösteri
len «Topluluk Sigortasına» girmeleri zorunludur. Ancak, bu zorunluluk
(Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) bakımından olup, (İş kazaları ve
meslek hastalıkları), (Hastalık) ve (Analık) sigortalarına girmek avu
katın isteğine bağlıdır.
Topluluk

sigortasına girme zorunluğu şarta bağlı

olanlar

Madde 187 — Geçici 2 nci maddenin kapsamma giren avukatlar,
T. C. Emekli Sandığına borçlanma haklarını aynı maddede gösterilen
süre içinde kullanmadıklan takdirde, 186 nci madde uyannca Topluluk
Sigortasına girmek zorunluluğundadırlar.
Topluluk

Sigortasına

giremiyenler

Madde 188 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi bir hiz
mette çalışmakta olanlar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsa
mma girenler (Aynı Kanunun 85 inci maddesindeki isteğe bağlı sigorta
dan faydalananlar dahil) ve geçici 2 nci maddedeki borçlanma hakkından
faydalananlar 186 nci madde uyarınca Topluluk Sigortasına giremezler.

zorunluluğu

Madde 179 — Adlî müzaharet isteminde haklı olduklarına dair de
lil göstermiyenlere yardım edilemez.
Yardım isteğinin reddi halinde ilgili, yazı veya sözle baro başka
nına başvurabilir. Baro başkanının vereceği karar kesindir.
Gelir ve gider

Madde 180 — Adlî müzaharet bürolarının gelir ve gideri baro büt
çesinin ayrı bir bölümünde gösterilir. Bu bölümde kalan gelir fazlasının
sonraki yıla aynen aktarılması zorunludur.
îl veya belediye bütçelerinden yahut hayır müesseselerinden baroya
tahsis edilen yardımlar ile baro lehinde yapüan her türlü bağışlardan tah
sis yeri gösterilmiyenler bu bölümün gelir kısmına eklenir.
Adlî müzaharete memur avukat, aldığı ücretin yüzde yirmisini ve
büronun yardımından yararlanan kimse avukat ücretinden başka yarar
landığı kısmın yüzde onunu baroya ödemeye zorunludur. Şu kadar ki,
adlî müzaharetten yararlananın vereceği meblâğ asgari tarifeden aşağı
olamaz.

Topluluk

Sigortasına girmeleri

isteklerine bağlı

olanlar

Madde 189 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığından emeklilik
veya malullük (Adî malullük veya vazife yahut harb malullüğü) aylığı
almakta olanlarla, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre malullük
ve yaşlılık sigortasından faydalanmış bulunanlar ve aynı kanunun geçici
20 nci maddesindeki şartlara uygun olarak faaliyette bulunan sandıklara
tabi personelin 186 nci madde uyannca Topluluk Sigortasına girmeleri
isteklerine bağlıdır.
Prim

borcunu ödememenin

sonuçları

Madde 190 — Topluluk Sigortası primlermi, topluluk sözleşmesinde
gösterilen zamanda ödemiyen avukatın adı baro yönetim kurulunun karariyle, birikmiş prim borcunu, sözleşmedeki şartlar dairesinde ödeyinceye kadar, baro levhasından silinir ve durum ilgili yerlere bildiriür.
Topluluk Sigortası primini ödememenin sonuçları, prim borçlusu
avukatın şahsına münhasır olup, bu sonuçların aynı Topluluk Sigortası
Sözleşmesine katılmış olan diğer sigortalılara veya baroya sirayeti hak
kında bir hüküm sözleşmeye konulamaz.

YıUik çalışma raporu

Madde 181 — Adlî müzaharet bürosunu yönetme ve denetleme ile
görevlendirilen avukat veya avukatlar, büronun senelik çalışmasını bir
raporla yönetim kuruluna bildirirler.

Tip sözleşmenin hazırlanması ve topluluk sözleşmesine

giriş

Madde 191 — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 nci mad
desi gereğince barolarla Sosyal Sigortalar Kurumu arasmda yapılacak

sözleşmelere esas teşkil eden tip sözleşme, Çalışma Bakanlığı, Türkiye
Barolar Birliği ve Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapüacak görüş
melerle tesbit edilir.
Tip sözleşmede yapılacak değişiklikte de yukarıdaki fıkra hükmü
uygulanır.
Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak olan barolar
da, kuruluşlarını takip eden bir ay içinde tip sözleşmeye göre Topluluk
Sigortası sözleşmesi yapmak üzere Sosyal Sigortalar Kurumuna başvu
rurlar. Yeni teşekkül eden baroya kayıtlı avukatlar, evvelce kayıtlı ol
dukları baroda iken girdikleri Topluluk Sigortası ile kazandıkları haklar
saklı kalmak üzere, yeni kaydoldukları baronun toplulukla sigortasına
girerler.
Yürürlükten

kaldırılan

hükümler

Madde 192 — 3499 sayılı Avukatlık Kanunu ile ek ve tadilleri, ge
çici 7 nci madde hükümleri saklı kalmak şartiyle, yürürlükten kaldırıl
mıştır.
Değiştirilen

kanun hükümleri

hakkında

Madde 193 — 6207 sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 1, 4
ve 5 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirümiştir.
Madde 1 — Her baro merkezinde Baro Genel Kurulu karariyle
(Avukatlar Yardımlaşma Sandığı) kurulabüir.
Sandığa üye olmak isteğe bağlıdır.
Sandıkların kurulmasmdan amaç, yardıma muhtaç oldukları baro
yönetim kurullarınca kabul edilen veya yönetmeliklerde gösterüecek süre
ile üye olup da ihtiyarlığı, hastalığı yahut maluliyeti gibi sebepler yüzün
den fiilen çalışamıyacak hale gelerek barolarla ilgisini kesen avukatlar
üe avukatlık yapmakta iken ölenlerin daha evvelden gösterecekleri kim
selere, göstermedikleri takdirde yönetmeliklerde gösterüecek mirasçı
larına tespit olunacak şekil ve miktarda yardımları sağlamak ve düzen
lemektir.
Sandıkların idareleri ile çalışma tarzları ve 2 nci maddenin gider
lere ait (a) fıkrasında yazılı istihkak şartları, oranlan, miktarları ve 2
nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri üe 4 üncü maddenin
ikinci fıkrasında yazılı duhuliye, aidat ve katılma paylarını ödemiyenler hakkmda uygulanacak esaslar baro yönetim kurullan tarafından
hazırlanıp, genel kurullarca kabul edilen yönetmeliklerde gösterilir.
Sandıkların idare ve temsili baro yönetim kurullarına aittir.
Madde 4 — Yardımlaşma Sandığına üye olmıyan avukatlarla adlî
müzaharete nail olan kimselerin vekâletini alan avukatlar üçüncü mad
de hükmünden ayrıktırlar.
Yardımlaşma Sandığına üye olan avukatlar ikinci maddenin birin
ci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde gösterilen duhuliye ve aidattan baş
ka, yönetmeliklerde tespit edilecek maktu aylık katılma payı da verirler.
Madde 5 — Pul bedelini müvekkilinden aldığı sabit olan veya üçün
cü maddenin birinci fıkrası hükmüne aykın olarak merciince uygun bir
mehil tayini suretiyle yapılan ihtara rağmen pul yükümlülüğünü yerine
getirmiyen veya tamamlamıyan avukattan, baro disiplin kurulu kararı
üe, ilk defasında (50) ve her tekerrüründe (100) lira para cezası alınır
ve Avukatlık Kanununun 162 nci maddesi gereğince tahsü edilerek San
dığa gelir kaydolunur.
1086 sayûı Kanunun

değiştirilen

hükmü

Madde 194 —> 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 61 — Davaya vekâlet deruhte etmesine kanunen imkân bulunmıyan vekil mahkemeye kabul olunmaz. Bu takdirde, mahkemeye
kabul edümiyen vekilin müvekkiline, keyfiyetten bahisle, bir defaya
mahsus olmak üzere re'sen davetiye gönderilir.
14/7/1965

tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununa

eklenen madde

Madde 195 — 14/7/1965 tarih ve 657 saydı Devlet Memurları Ka
nununa aşağıdaki madde eklenmiştir.
Ek Madde 1 — Avukatlık Kanunu gereğince topluluk sigortasına
gümiş olan ve primlerini zamanında ödemek suretiyle sigortalılığı de
vam eden bir avukat, T. C. Emekli Sandığına tabi bir memuriyete atan
dığında, sigortalüığına esas alman avukatlık süresinin üçte ikisi me
muriyet kıdemine sayılır.

14/7/1965

tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları
eklenen geçici

Kanununa

madde

Madde 196 — 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurlan Ka
nununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Geçici Madde 25 — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu ka
nunun kapsamındaki bir memuriyette bulunanların, memuriyetten önce
T. C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olmadan ve Sosyal Sigortalar Ku
rumu kapsamına da girmeden avukatlıkta geçirdikleri fülî hizmet sü
relerinin üçte ikisi memuriyet kıdemlerine saydır.
22/4/1962 tarih ve 44 sayılı Kanuna

eklenen madde

Madde 197 — 22/4/1962 tarih ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin
Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanuna aşağıdaki madde
eklenmiştir.
Ek Madde 4 — Avukatlık Kanunu gereğince topluluk sigortasına
girmiş olan ve primlerini zamanında, ödemek suretiyle sigortalılığı de
vam eden bir avukatın, bu kanunun 3 üncü maddesinin (c) bendinde ni
telikleri gösterUenler arasından Anayasa Mahkemesi üyeüğine seçilmesi
halinde, sigortalılığa esas alınan avukatlık süresinin üçte ikisi memu
riyet kıdemine sayılır.
22/4/1962 tarih ve 44 sayılı Kanuna

eklenen geçici

madde

Madde 198 —• 22/4/1962 tarih ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin
Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkmdaki Kanuna aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.
Geçici Madde 8 — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Anayasa
Mahkemesi üyeliğinde bulunanlardan bu kanunun 3 üncü maddesinin (c)
bendinde nitelikleri gösterilenler arasından üyeliğe seçilmiş olanların,
üyelikten önce T. C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olmadan ve Sosyal
Sigortalar Kurumu kapsamına da girmeden avukatlıkta geçirdikleri fülî
hizmet sürelerinin üçte ikisi memuriyet kıdemlerine sayılır.
Geçici

hükümler

Geçici Madde 1 —• Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 nci maddesi gereğince barolarla
Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak sözleşmelere esas teşkil
eden ilk tip sözleşme, bu kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca Tür
kiye Barolar Birliğinin yapacağı ilk toplantıyı takip eden üç ay içinde
Çalışma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Sosyal Sigortalar Kurumu
arasında yapılacak görüşmelerle tespit edilir. Hazırlanan tip sözleşme,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, bir hafta içinde bü
tün barolara gönderilir. Topluluk sigortasına girmeye mecbur olan avu
katların bağlı bulunduklan barolar, tip sözleşmeye göre topluluk sigor
tası sözleşmesi yapmak üzere tip sözleşmenin baroya geüşi tarihinden
itibaren iki ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna başvururlar. Sözleş
meler, baronun başvurma tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yü
rürlüğe konur.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadınsa 30, erkekse 35 ya
şım doldurmuş olup avukatlık ruhsatnamesine sahip bulunan ve bu ka
nun hükümleri gereğince topluluk sigortasına girmiş olan avukatlardan
ölümleri tarihinde Sosyal Sigortalar Kanununun 66 nci maddesindeki
şartlan yerine getirmemiş olanlann hak sahibi kimseleri ile bu avukat
lardan kadın iseler 55, erkek iseler 60 yaşını dolduran veya 50 yaşını
doldurup erken yaşlanmış olduklan tespit edilen ve Sosyal Sigortalar
Kanununun 54 ve 60 nci maddelerinde yazılı şartlan yerme getireme
diklerinden malullük veya yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak
kazanamıyanlara topluluk sigortasının başladığı tarihten önceki 10 yıl
içinde ilgili avukatın en az 70 ay baro levhasında kayıtlı olduğu tevsik
edümek şartiyle, son defa ödediği prime esas teşkil eden aylık gelir tu
tarı üzerinden ölüm veya malullük yahut yaşlılık sigortası yardımı ya
pılır.
Şu kadar ki, ikinci fıkra gereğince ölüm veya malullük yahut yaş
lılık sigortası yardımına hak kazanılan tarihte sigortalı avukatın cem'an 35
ay topluluk sigorta primi ödememiş olması halinde, eksik kalan primleri
ödenen son prim esas alınarak mahsup edüir. Mahsup, her ayın ölüm veya
malullük yahut yaşlılık sigortası yardımlarından bir aylık prim çıkarıl
dıktan sonra kalanın hak sahiplerine ödenmesi suretiyle yapılır.
İkinci fıkradaki en az 70 aylık fiilî avukatlık süresi, avukatların
sigortalıklarının başladığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde Ugüi baro
lardan alınarak Sosyal Sigortalar Kurumuna verilecek belgelerle tespit
edilir.

Barolar bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalı
avukatiarın ilgili baro yönetim kurulu başkan ve üyelerinden zarar ve
ziyan isteme hakları saklıdır.
Avukatlık süresini gösteren belgelerin gerçeğe uymadığı bir hükümle
tesipt edüdiği takdirde gerek bunu düzenliyenler, gerekse ügüi sigortalüar, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu yüzden uğrıyacağı zar?rları yüzde
elli fazlasiyle ve kanunî faizi üe birlikte adı geçen Kurjma ödemekle
yükümlüdür.
Bu gibiler hakkında ayrıca ceza kovuşturması da yapüır.
ikinci fıkranın uygulanmasında, Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ıncı
maddesinin (B) bendindeki 150 günlük yıllık asgarî prim ödeme süresi,
avukaÜar bakımından beş ay, aynı Kanunun 54 üncü maddesinin (b) bendi
ile 66 nci maddesinin (d) bentlerindeki 150 günlük yıüık asgarî prim ödeme
süresi avukatlar bakımından beş ay ve 1800 gumük toplam prim ödeme
süresi 60 ay olarak hesaplanır.
Geçici madde 2 — Bu Kanunun yürürliğe pirdiği tarihte T. L.
Emekli Sandığmdaki emekliliğe esastevkiîeden hizmetleri toplamı en pz
15 yü olan avukaüardan;
A) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet veya hizmetten bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce her ne sebeple olursa OITLV. ayrümış olanlar, kendilerine emeklilik veya mah.Ui.uk aylığı bağlanmamış olmak
şartiyle, T. C. Emekli Sandığı ile ilgüerinin kesildiği tarihten bu Ka
nunun yürürlük tarihine kadar Sosyal Sigortaya da tabi olmaksızın geçen
fiüî avukatlık sürelerinin tamamını veya bu sürenin emeklüiğe esas olan
eski hizmetlerinin süresi üe birlikte 25 yılı doldurmaya yetecek kısmını
aşağıdaki hükümlere göre borçlanabilirler.
Fiilî avukatlık süresinin tamamım borçlananlar aşağıdaki (B) bendi
hükümlerine göre T. C. Emekli Sandığı ile ügilerini devam ettirebüirler.
Bunlardan T. C. Emekli Sandığı ile ilgüerini devam ettirmek istemiyenlerle fiüî avukattık süresinin bir kısmını borçlanmak suretiyle emeklüiğe
esas hizmet sürelerini 25 yıla çıkarmış olanlara aşağıdaki hükümlere göre
emekli aylığı bağlanır.
B) Emekli keseneği, ödedikleri memuriyet veya hizmetten bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte veya daha sonra her ne sebeple olursa
olsun ayrılanlar, toplam süre 30 yılı geçmemek üzere, T. C. Emekli Sandığı
ile ügüermi devam ettirebiürler.
(A) bendine göre borçlanabilmek için ilgüinin, listesine yazılı bulun
duğu baronun topluluk sigortasına katıldığı tarihten itibaren üç ay içinde,
bu baro aracılığı üe T .C. Emekli Sandığına yazılı olarak baş vurması
zorunludur. Borçlanılacak miktar, ilgüinin T. C. Emekli Sandığına evvelce
kesenek ödediği memuriyet veya hizmette son aldığı maaş yahut ödenek
derecesindeki kıdeminden itibaren o memuriyet veya hizmetin asgarî terfi
süresi nazara alınarak 2 veya 3 yılda bir terfi etmiş sayılmak suretiyle
T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri dairesinde, bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadarki fiilî avukaÜık süresi için ödemesi gereken
keseneklerin (Kurum hissesi dahü) tamamıdır. Ancak, kesenekler ve
kurum hissesi ait oldukları geçmiş yularda yürürlükte bulunan T. C.
Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre hesaplanır.
Borçlanılan süre üe T. C. Emekli Sandığına tabi eski memuriyet veya
hizmet süreleri toplamı 30 yılı geçemez. Fiilî avukatlık süresinin bu mik
tarı aşan kısmı için borçlanmak mümkün değüdir.
Borçlanılacak miktar, ilgüinin talebine göre, T. C. Emekli Sandığı
tarafından yapılacak tebligat üzerine en geç 1 ay içinde toptan veya on yıl
içinde on eşit taksiüe ödenir. T. C. Emekli Sandığına tabi eski memuriyet
veya hizmeüerinden ayrılırken keseneklerini almış olanlar bunun tamamım
kanunî faizi ile birlikte, borçlanılan miktarın tamamının veya ük taksidinin ödenmesi süresi içinde sandığa iade üe yükümlüdürler. Kesenekleri
süresi içinde iade etmiyenlerin bu madde hükümlerinden faydalanmaları
mümkün değildir.
Borçlanan kimseler emekliliğe esas olan eski memuriyet veya hizmet
sürelerine borçlandıkları sürenin eklenmesi suretiyle hesaplanacak süre
üzerinden ve borçlandıkları miktarın tamamım ödedikleri tarihten itibaren
5434 sayüı Kanuna göre emekli aylığına hak kazanırlar. Emekli aylığına
hak kazamlabilmesi için toplam süresinin 25 yü olması yeterlidir.
Taksiüe ödemede, borcun tamamını ödiyemeden ölen veya T. C.
Emekli Sandığına göre malul olan avukaüarın kendüerine veya hak sahibi
mirasçılarına ölüm veya maluliyeti takibeden ay başından itibraen 5434
sayüı Kanun hükümlerine göre malullük yahut dul ve yetim aylığı bağ
lanır. Şu kadar ki, ödenmemiş yıllık taksitierin her biri 12 eşit parçaya
bölünerek o yılın malullük veya dul ve yetim aylıklarından kesüir ve artan
miktar hak sahiplerine ödenir.
Taksitle ödemede, bir taksiti zamanında ödemiyen ve T. C. Emekli
Sandığınca yapılan tebligat üzerine 1 ay içinde bu borcunu yerine getir

meyenlerin borçlanma durumuna son verilir ve ödedikleri miktara tekabül
eden sürenin eski memuriyet veya hizmetlerine eklenmesi suretiyle hesap
lanacak süre üzerinden T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre
işlem yapılır.
Yukarıdaki fıkralar gereğince kendilerine veya hak sahibi mirasçı
larına emekli, malullük veya dul ve yetim aylığı bağlananlara borçlanma
dan önceki fiilî memuriyet veya hizmetlerin tutarı üzerinden T. C. Emekli
Sandığı Kanunu hükümlerine goıe ikramiye baenir.
(B) bendinden faylanabilmek için ilgilinin, T. C. Emekli Sandığına kese
nek ödediği memuriyet veya hizmetten ayıılmasını takibeden bir ay içinde
Sandığa dilekçe ile baş vurması ve kendisine emekli aylığı bağlanmamış
veya kesenekleri iade eounıemiş olması gereklidir. (A) bendinin ikinci
fıkrası delaletiyle (B) bendııîden faydalananlar için bu süre borçlanma
taleplerinin kabul edildiğinin Saldıkça kendilerine tebliği tarihinden başlar.
(B) bendinden faydalanmak düeği ile ysptlan baş vurmanın T. C.
Emekli Sandığınca kabul edildiğinin ilgüiye tebliğini takibeden aybaşın
dan itibaren sandığa kesenek ödeme yükümlülüğü doğar. Kesenekler (Ku
rum hissesi dahil) her ayın ük haftası içinde doğrudan doğruya veya T. C.
Emekli Sandığının belirteceği bir banka aracılığı üe sandığa ödenir.
Kesenek ve kurum hissesi, ilgilinin T. C. Emekli Sandığına kesenek
ödediği evvelki memuriyet veya hizmette son iktisap ettiği maaş veya
ödeneğinde.:! kıdeminden başlamak üzere, o memuriyet veya hizmetin en
az yükseıme süresine göre iki veya üç senede bir terfi ediyormuşçasına
yürütülecek maaş dereceleri üzerinden hesaplanır.
(B) bendi uyarınca T. C. Emekli Sandığı üe ilgüeri devam edenlerin
emekliliğe esas sürelerinin 30 yılı doldurduğu, sandıkla ügilerinin kesümesini yazılı olarak istedikleri, öldükleri yahut T. C. Emekli Sandığı
Kanununa göre malul duruma girdikleri veya borçlanma hükümlerinde
gösterildiği şeküde sandık tarafından verilen bir aylık süre içinde ödeme
mekte temerrüt ettikleri takdirde bu durumların husule geldiği tarihi taki
beden aybaşından itibaren sandıkla ügüeri kesilir, ve toplam süreleri üze
rinden kendilerine yahut hak sahibi mirasçüanna 5434 sayılı Kanun uya
rınca emekli, maluuük dul veya yetim aylığı bağlanır. Bu kimselere öde
necek ikramiye hakkında borçlanma üe ügüi hükümler kıyasen uygulanır.
Geçici 3, 4 ve 5 inci maddeler uyarınca borçlandıkları süre üe
birlikte emeklüiğe esas hizmeüeri tutarı 15 yıl veya daha fazla olanlar da
bu maddenin (B) bendi hükmünden faydalanabüirler.
Geçici Madde 3 — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T. C. Emekli
Sandığına kesenek ödemekte bulunan avukatlardan, daha önce Sosyal
Sigortaya ve Emekli Sandığına tabi olmadan avukatiık yapmış olanların
bu fülî avukatlık süreleri, 5434 sayüı Kanuna 23 Şubat 1965 tarihli ve
545 sayıü Kanunun 5 inci maddesi üe eklenen maddedeki esaslara göre
borçlanmaları şartiyle, emeklüiğe esas hizmetlerine eklenir. Şu kadar ki,
bu avukaüarın borçlandıkları süreye ait keseneklerin hesabında geçici
ikinci maddenin borçlanma ile ügüi hükümleri kıyasen uygulanır.
Bu madde hükmünden faydalanmak için, ilgiü avukatın, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde T. C .Emekli Sandığına
yazılı olarak baş vurması şarttır.
Geçici Madde 4 — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T. C.
Emekli Sandığma kesenek ödemekte bulunan avukatlardan, daha önce
Sosyal Sigortaya ve Emekli Sandığma tabi olmadan avutaklık yapan ve
ondan önce de T. C. Emekli Sandığına kesenek ödiyenlerin, T. C. EmekU
Sandığı üe üişküeri bulunan iki devre arasındaki fiüî avukaÜık süreleri ge
çici 3 üncü maddeye göre borçlanmaları şartiyle, emekliliğe esas hizmet
lerine eklenir.
Geçici 3 üncü maddenin son fıkrası hükmü bu halde de uygulanır.
Geçici Madde 5 — Geçici 2, 3 ve 4 üncü maddelerin kapsamına giren
avukaüarın bu maddeler gereğince borçlandıkları fiilî avukatlık sürelerin
den önce Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına giren hizmetleri de mev
cutsa, Sosyal Sigortalar kapsamına giren hizmetler 5/1/1961 tarihli ve
228 sayılı Kanunun aylık bağlanmasına üişkin esasları dairesinde T. C.
Emekli Sandığındaki hizmeÜer (Borçlanılan süreler dahil) üe birleştirilir.
Bu madde hükmünden faydalanmak istiyenlerin, T. C. Emekli San
dığma baş vurmalarının şekli ve süresi hakkında geçici 3 üncü madde
hükmü kıyasen uygulanır.
Geçici Madde 6 — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Avukatiar
Yardımlaşma Sandığında üye bulunan avukatiar, levhasına yazılı olduk
ları baroya müracaat ederek sandıktaki kayıtlarının süinmesini isteyebüirler.
Yukarıki fıkra gereğince sandıktan kayıtlan süinen avukatların san
dıktaki alacaklarının, üyelik süresi ve sandık mevcuduna göre kendüerine
ödenmesi şekli, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibarentiçay
1
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içinde ilgili baro yönetim kurulu tar?fmdan hazırlanıp baro genel kuru
lunca oyanlanan bir yönetmelikle tespit edilir.
Geçici Madde 7 — a) Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce hukuk
fakültelerinden mezun olanlar Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
üç yıl içinde,
b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hukuk fakültesinde kayıtlı
öğrenci durumunda bulunan ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibalen, altı yıl içinde, hukuk fakültelerinden mezun olanlar, mezuniyet tari
hinden itibaren üç yü içinde,
Avukatlık stajı için baş vurdukları takdirde, ilk altı ayı mahkeme,
ikinci altı ayı avukat yanında olmak üzere bu Kanun hükümleri uyarınca
bir yıl staj yaparlar ve bu Kanunun 12 nci maddesi, 15 inci maddesinin
birinci fıkrası, 23 üncü maddesinin birinci fıkrası, 24 üncü maddesinin son
fıkrası ve 26 nci maddesi hükümleri yerine 3499 sayılı Avukatlık Kanunu
nun 16 nci maddesinin ikinci fıkrası, 17 nci maddesinin birinci fıkrasının
ikinci cümlesi ve 5178 sayılı Kanunla değişen 19 uncu maddesi hükümleri
bunlar hakkında uygulanır. Bunlar, bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d)
bendi ile avukatlık sınavına dair 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü maddeleri
hükümlerine tabi değildir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte avukatlık stajına başlamış
olup da, henüz bitirmemiş olanlar hakkında 3499 sayılı Avukatlık Kanunu
nun staj hükümleri ve o kanuna göre hazırlanmış olan yönetmelik uygu
lanır.
Geçici Madde 8 — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Siya
sal Bügüer Okulu veya fakültesinden mezun olup da eksik kalan dersler
den hukuk fakültesinde sınav vermiş olanlar, bu Kanunun uygulanmasında
hukuk fakültesi mezunu sayılırlar.
Geçici Madde 9 — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Yar
gıtay'da hukuk mezunu başkâtip olarak en az dört yıl süre ile hizmet
etmiş olanlar, 3 üncü maddenin (c) bendindeki kayıttan vareste tutu
lurlar.
Geçici Madde 10 — Ankara Baro Başkanı, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Ankara'da toplanıp Türkiye Barolar
Birliği Başkam ile Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Disiplin Kurulu ve Bir
lik Denetleme Kurulu üyelerini ve yedeklerini seçecek olan ük genel
kurul için delgelerini seçip göndermelerini ve toplantı yer, gün ve saatini,
toplantı gününden en az bir ay önce barolara bildirir. Belirtilen günde
toplantıyı açarak yerini en yaşlı delegeye bırakır.
Geçici Madde 11 — 708 sayılı Kanunun ikinci ve 7 nci maddelerinde
ve 2573 sayılı Kanunun 6 nci maddesinde yazılı mülâzemet süresini 3499
sayılı Avukatlık Kanununun yürürlüğü tarihinde bitirmiş olanlar 3 üncü
maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde ve 5 inci maddede gösterüen şarüara
sahip oldukları takdirde baro levhasına yazılırlar.
Bu Kanunun uygulanmasında Medresetulkuzat ve Nüvap Mektebi
mezunları hukuk mezunu sayılır.
Geçici Madde 12 — Gerek 3499 sayılı Kanun ve gerekse bu Kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonra dava vekâleti ruhsatnamesi üe 708
saydı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak avukatlık ruhsatnamesi
verilemez.
Ancak, hukuk fakültesi veya mektebinden mezun olmadıkları halde
3499 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce hâkimlik veya savcılık sınıf
larında, 3499 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce veya sonraki görev
sürelerinin toplamı dört yılı doldurmuş olanlara 3 üncü maddenin (b) ve
(c) bentlerindeki kayıtlardan vareste tutulmak şartiyle avukatlık ruhsat
namesi verilir. Sicilleri itibariyle görevlerinden çıkarılmış olanlar hakkında
bu hüküm uygulanmaz.
Geçici Madde 13 — 3499 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
dava vekâleti ruhsatnamesine sahip olanlar, beş avukat bulunmıyan yer
lerde vekâlet icra edebilirler. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce
3499 sayılı Kanunun (Muvakkat IV üncü) maddesi uyarınca beş avukat
bulunmıyan yerlerde dava vekilliği yapmakta olanların kazanılmış haklan
saklıdır.
Davavekülerinin, mesleklerini icra edebümeleri için, o yerin bağlı
olduğu baroca tutulan bir listeye yazılmaları şarttır. Listeye yazılmak için
yapılan baş vurma üzerine barolar, istemin kabul veya reddine dair ka
rarlarını bir ay içinde vermek zorundadır. Bu süre içinde karar verilmezse
istem reddolunmuş sayılır. Listeye kayıt kararı kesindir. Belli süre içinde
karar verilmez yahut red kararı verüir ise ilgüi şahıs, karar verilmemiş ise
bir aylık sürenin sonundan ,istem reddedilmişse red kararının tebliği tari
kinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuru
luna itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliğinin kararı Adalet Bakanlığının
onaylaması üe kesinleşir.

Listeye yazılma, bu Kanunun davavekillerine tanıdığı hak ve yetki
lerden faydalanmak ve yükümlere tabi olmak bakımından, baro levhasına
yazılmanın sonuçlarını doğurur.
Listenin barolarca nasıl düzenleneceği, listeye yazılmak için yapılacak
baş vurma hakkındaki işlemler listenin mahkemelere, Cumhuriyet savcılıklanna, icra ve iflâs dairelerine ve diğer resmî mercilere büdirilme tarzı ve
listeden kaydının süinmesi şekli bu Kanunun 182 nci maddesinde yazılı
yönetmelikte gösterüir.
Geçici Madde 14 — 3499 sayılı Kanunla ek ve değişikliklerine göre
kurulmuş olan barolar, bu Kanun hükümlerine göre görevlerine devam
ederler.

Geçici Madde 15 — 168 inci madde uyarınca hazırlanacak asgarî ücret
tarifesi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapı
lır ve yeni tarife yürürlüğe girinciye kadar eski tarife uygulanır.
Geçici Madde 16 — Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu görevine
başlayıncaya kadar, avukatlık haysiyet divanındaki dosyalar, bu kurula
devredilmek üzere Ankara Baro Başkanlığınca teslim alınır.
Geçici Madde 17 .— Yargı mercileri, Cumhuriyet savcılıkları, icra
memurlukları nezdinde başkâtiplik, zabıt kâtipliği, zabıt kâtibi muavinliği
yahut icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerinden birini en az on yıl
süre ile yapmış olan kimseler, bu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca
Avukatlık meslekine kabul için aranılan tahsil, staj ve sınav dışındaki
şartları haiz olurlar ve 5 inci maddede yazılı engeller kendilerinde bulun
mazsa, en az üç avukat veya davavekili olmıyan bir yerde, o yerin bağü
olduğu baroca tutulan listeye yazılmak şartiyle, münhasıran o yerin hukuk
mahkemeleri ve icra ve iflâs dairelerinde dava ve iş takibedebüirler.
Bu kimseler, münhasıran vekâlet görevini yapabilecekleri yerde, lis
teye yazılma tarihinden itibaren üç ay içinde bir büro açmak zorundadır
lar Bu zorunluğa uymıyanlann adlan listeden silinir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1086 sayılı Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 inci maddesinin son fıkrası gereğince
vekâlet görevini yaparlar, geçmiş adelet hizmetine ait şarta bakılmaksızın,
birinci fıkrada yazılı diğer şartlara sahip oldukları takdirde, o yerin bağlı
bulunduğu baroca tutulan listeye yazılmak suretiyle, münhasıran o yer
deki hukuk mahkemeleri ve icra ve iflâs daüelerinde vekâlet görevini
yapmaya devam ederler. Ancak, listeden herhangi bir suretle adları süinenler, birinci fıkrada yazılı şartların tamamına sahip olmadıkça bir daha
listeye yazılamazlar. Bu kimseler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içinde listeye yazılmak için baş vurmak ve yazüma tarihin
den itibaren üç ay içinde bir büro açmak zorundadırlar. Aksi halde listeye
yazılmazlar; listeye yazılmışlarsa adları listeden süinir.
Yukarıdaki fıkralar uyarınca vekâlet görevini yapmak hakkı o yer
avukat veya davavekilleri sayısının üçü bulması halinde kendüığinden sona
erer. Sona erme tarihinden itibaren üç ay içinde, ügüi şahsın aynı baro
bölgesi içinde üç avukat veya davavekili bulunmıyan başka bir yere nak
lederek büro açması halinde, listedeki kaydı, nakledilen yer işaret edümek suretiyle devam eder. Belli süre içinde nakü yapılmamışsa ügüinin adı
baroca listeden silinir.
Geçici 13 üncü maddenin Üsteye yazılma için yapılacak baş vurma
üe ügüi ikinci fıkrası hükmü bu kimseler hakkında da kıyasen uygulanır.
Listeyle ilgili olup, geçici 13 üncü maddenin son fıkrasında gösterüen
hususlar ve bu maddeye göre vekâlet görevini ifa edeceklere verilecek
yetki belgesinin neleri ihtiva eyliyeceği 182 nci maddede yazılı yönetmelikte
gösterilir.
Bu Kanunun ikinci, dördüncü, beşinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu,
onbirinci ve onikinci kısmı ile 49, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ve 65 inci maddeleri
dışında kalan hükümleri bu maddenin kapsamına giren kimseler hakkmda
da kıyasen uygulanır.
Baro giriş ve yıllık kesenekleri bu maddenin kapsamına giren kimse
lerden alınmaz.
Bu maddenin birinci fıkrasından gayri diğer fıkralan kanun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl sonra yürürlükten kalkar.
Madde 199 _ 1580 sayılı Belediye Kanunu üe 13 Mart 1329 tarihli
İdarei Umumiyei Vüâyat Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
Belediye Kanununa eklenen madde :
Ek madde
Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti belediye
bütçesinden yahut belediyenin yönetim ve denetimi altındaki daire, mües
sese veya şirketlerden verüen müşavir ve avukatların takibettikleri dava
ve işlerde, mahkeme ve icra daireleri tarafından müvekküleri belediye,
daire, müessese veya şirket lehine avukatlık ücret tarifesine göre takdir
edilen avukatlık ücretinin tahsil olunan kısmı belediye veya onun yönetim
ve denetimi altındaki daire, müessese veya şirketin hukuk işleri müdür
lüğü yahut hukuk müşavirliği personeline, belediye meclisi tarafından
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tespit edilecek esaslara göre ve 7244 sayılı Kanundaki hadler dahilinde
tevzi ve tediye olunur.
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa eklenen madde :
Ek madde — Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücretii il özel ida
resi bütçesinden verilen müşavir ve avukatların takibettikleri dava ve
işlerde, mahkeme ve icra daireleri tarafından müvekilleri il özel idaresi
lehine avukatlık ücret tarifesine göre takdir edüen avukaÜık ücretinin
tahsü olunan kısmı, bu idarenin hukuk işleri müdürlüğü veya hukuk
müşavirliğindeki personele, il genel meclisi tarafından tespit edilecek esas
lara göre ve 7244 sayılı Kanundaki hadler dahüinde tevzi ve tediye olunur.
Kanunun

yürürlük

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ue Avusturya Cumhuriyeti
Hükümeti arasında Sosyal Güvenlik hakkındaki Anlaşmanın
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun
Kanun No : 1139

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Cumhu
riyeti Hükümeti arasında 12 Ekim 1966 tarihinde Viyana'da imzalanan
(Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasında Sosyal Gü
venlik hakkında Anlaşma) nın onaylanması uygun bulunmuştur.
Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
2/4/1969

tarihi

Madde 200 — Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe
girer.

— — •
Kanunu

yürüten

makam

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ue Haşimî Ürdün Krallığı
arasında imzalanmış olan Kültür Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğuna dair Kanun

Madde 201 — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5/4/1969
No.
Sözii

Resmî
Gazete
Sayı

Cilt

Sahife

3

8

760

622

3

10

751

1183

3

11

161

1471

3

15

1419

2752

a

30

1335

7235

3

35

222

8595

3

29

813

6838

3

40

417

10148

4

1

2930

10859

Kanun No : 1140

1424

İcra

1580

Belediye

8573

Devlet
Kanun

5434

Türkiye

6207

Avukatlar

Yardımlaşma

5178

Avukatlık
Hakkında

Kanununun Baaı
Kanun

7244

Çegilli
mevcut
Kanun

334

Türkiye

Usulü

ve İflâs

Muhakemeleri Kanunu
Kanunu

Kamımı
Davalarını

Takibe

Cumhuriyeti

Memur

Emekli

Sandığı

Avukatlar

Hakkında

Xanunu

Kanunu
Maddelerinin

•

Değiştirilmesi

teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda
aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkında
Cumhuriyeti

Anayasası

Anayasa Mahkemesinin K u m l u s u ve Yargılama
Hakkında Kanun
İktisadî Devlet Teşekkülleriyle
Hakkında Kanun

Müesseseleri

1

880

11091

5

3

1827

116«2

830

11945

ve İstıraklea

S45

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti E m e k l i Sandığı K a n u 
nunun ha2ı maddelerinin değiştirilmesine, b a n maddele
rinin kaldırılmasına ve bu kanuna ek ve eeçici madde
eklenmesine dair Kanun

5

4

22«

Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Kanunun 1 inci madde
sinin değiştirilmesine ve b u kanuna bir madde eklenme
sine dair Kanun

S

2

1446

11398

506

Sosyal

5

3

2827

11776

708

440 sayılı Kanuna tabi
kuruluşlardan
sağlık
teşkilâtı
olanlarda çalışan tabip, dis tabibi ve eczacıların 224 ve
472 sayılı kanunlardan
istifade
ettirilmesine dair K a 
nun

B

3

593

12211

«57

Devlet

6

4

8044

12056

Sigortalar Kanunu

Memurları

Kanunu

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasında 28 Aralık 1967 tarihinde A n 
kara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Ue Bulgaristan
Halk Cumhuriyeti arasında Hudut Olaylarının Önlenmesi ve
Halli Ue Hudut İşaretlerinin Bakımı hakkında Anlaşma» ile
bu Anlaşmanın ekleri olan «Türk-Bulgar Karma Hudut
Komisyonlarındaki heyetlerin faaliyet bölge ve kısımlarının
ve bu heyet başkanları daimî ikamet yerlerinin tespiti hak
kında (1) numaralı Protokol» ve «Türk-Bulgar hududn
üzerindeki hudut işaretlerinin muhafazası, bakımı, onarımı
ve yenilenmesi ile kontrolü hakkında (2) numaralı Protokol»
ün onaylanmasına dair Kanun

Usulleri
5

Kanun No : 1141

20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti Ue Senegal Cumhuriyeti Hükümeti
arasında Kültür Anlaşması» nın onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair Kanun
Kanun No : 1138

Kabul tarihi : 27/3/1969

Madde 1 — 20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kül
tür Anlaşması» nın onaylanması uygun bulunmuştur.
Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
2/4/1969
—

Kabul tarihi: 27/3/1969

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Kral
lığı arasında 25 Şubat 1968 tarihinde imzalanmış olan ilişik Kültür Anlaş
masının onaylanması uygun bulunmuştur.
Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
2/4/1969

Gecen Kanunlar :

Hukuk

440

Düstuı
Tertip

Baslığı

108«

44

Kabul tarihi : 27/3/1969

Kabul tarihi : 27/3/1969

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 28 Aralık 1967 tarihinde Ankara'da un
lanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasmda
Hudut Olaylarının Önlenmesi ve halli ile Hudut işaretlerinin Bakımı
hakkında Anlaşma» ile bu Anlaşmanın ekleri olan «Türk-Bulgar Karma
Hudut Komisyonlarındaki heyetlerin faaliyet bölge ve kısımlarının ve bu
heyet başkanları daimî ikamet yerlerinin tespiti hakkmda (1) numaralı
Protokol» ve «Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut işaretlerinin mu
hafazası, bakımı, onarımı ve yenilenmesi ile kontrolü hakkında (2) nu
maralı Protokol» ün onaylanması uygun bulunmuştur.
Madde 2 — Bu kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini yürütmeğe Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
2/4/1969

•

T . B . M . M . Birleşik Toplantısı Kararı
26/4/1967 tarihli ve 141 numaralı Kararla kurulan
T. B. M . M. Soruşturma Hazırlık Komisyonunun
görev süresinin uzatılmasına dair
Karar No : 209
26/4/1967 tarihli, 141 numaralı Kararla teşkil olunup; 10/6.,
29/11/1967, 3/4., 9/10., 13/11/1968, 8/1/1969, 27/1/1969 tarihli, 14.6, 152,

184, 190, 204, 205 numaralı kararlarla da görev süresi uzatılan; 27 Mayıs
1960 tarihinden evvelki bazı bakanlara ait 35 dosya hakkında inceleme
yapmakla görevli T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonunun ha
len görevini bitiremediğinden, çalışma süresinin sona erdiği 21/2/1969
tarihinden itibaren 21/3/1969, 21/4/1969 tarihlerine kadar uzatılmasına
T. B. M. M. nin 26/3/1969 gün ve 6 nci Birleşiminde karar verilmiştir.
26/3/1969

— a r -

K A R A R N A M E L E R
Karar

Sayısı : 6/10945

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce, Hatay tlı'nin iskenderun
ilçesinde kurutulması tespit edilen Mersin Çayı bataklığının ilişik
haritada gösterilen sınırlarının onaylanması; Enerji ve Tabu Kaynak
lar Bakanlığının 16/10/1968 tarih ve 180. 9/5860 sayılı yazısiyle yapı
lan teklifi üzerine, 6200 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (c) ben
dine göre Bakanlar Kurulunca 12/11/1968 tarihinde kararlaştırıl
mıştır.
CUMHURBAŞKANI

Kâzım Karabekir Kalaycıoğlu'nun 1250 lira maaşla naklen atanması
uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı Başbakan yürütür.
27/3/1969
CUMHURBAŞKANI
C. SUN AY

Başbakan
S

DEMİREL

C- SUN AY
Başbakan
S.

Devlet Bakanı

MÜFTÜOĞLU

Dışişleri Bakamı V.

A.

A.

Maliye Bakanı V.

BtLGIÇ

V. A.

A. N.

TurizmTOTanıtma Bakanı
N. KURS AT

ERDEM

F.

O.ALP

Güm- ve Tek. Bakamı
l.

TEKİN

Tarım Bakanı
B.

DAĞD4S

Karar

Sayısı : 7057

1 — Açık bulunan 1250 lira kadro aylıklı Hazine Genel Müdür
lüğü ve Milletlerarası iktisadî işbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterliği Dış
Temsilcilikler Brüksel Büyükelçiliği Maliye Müşavirliğine, Hesap Uz
manları Kurulu Başkanı Ahmet Muhtar Güredin'in 1250 lira maaşla
naklen tayini uygun görülmüştür.
2 —• Bu kararı Maliye Bakanı yürütür.

En- ve Th- Kay. Bakanı

Sanayi Bakanı
M.

SÜKAN

Bayındırlık Bakan

l. ERTEM

Maliye Bakanlığından :

OCAK

içişleri Bakam

TOPALOĞLU

R.

TURGUT

27/3/1969

SEZGİN

CUMHURBAŞKANI

Köy işleri Bakanı

İmar ye İskân Bakanı
ti.

K.

Millî Eeit Bakanı

ÖZKAN

Çalışma Bakanı

Devtet Bakanı

ATABEYLİ

Millî Sa. Bakanı

DtNÇER

Sağ. ve Sos- Y. Bakam

TÜRKEL

Ulaştırma Bakanı
S.

H.

S. ÖZTÜRK

SÜKAN

Ticaret Bakam

//.

Adalet Bakanı

Derlet Bakanı
S. T.

Devlet Bakanı

S. ÖZTÜRK

DEMtREL

MENTEŞEOĞLU

T.

C. SUN AY

TOKER

Başbakan
S.

Maliye Bakam

DEMİREL

C.

BİLGEHAN

Ticaret Bakanlığından:
Karar

Saym : 7056

1 — Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı 1100 lira
maaşlı Müşavirlik kadrosundan 1750 lira maaşı 8/6/1963 tarihinden
beri kazanılmış hak olarak almak suretiyle Başkan Yardımcısı olarak
çalıştırılan ve bu maaştaki bir terfi süresini doldurmuş bulunan Hasan
Hüsnü Sabuncuoğlu'nun mezkûr Başkanlıkta açık bulunan 1250 lira
maaşlı Başkan Yardımcılığı kadrosuna terfian atanması, 4598 sayılı
Kanunun 3 ve aynı kanunun 4 üncü maddesini değiştiren 242 sayılı
Kanunun 1 inci maddeleri gereğince maaşını da kadrosunun üç üst
derecesi bulunan 2000 liraya yükseltilmesi uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı Ticaret Bakanı yürütür.
27/3/1969
CUMHURBAŞKANI

Ticaret Bakam

Başbakan
J.

DEMİREL

A.

C. SUN AY

TÜRKEL

Millî Eğitim Bakanlığından:
MERSİN CAVI BATAKLIK
KURUTMASI
V5Û00
•

Kurutma hududu

Başbakanlıktan :

Karar

Sayısı:

7069

1 — Ege Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Fakültesinde açık bu
lunan 1750 lira aylıklı Profesörlüğe, 4936 sayılı Kanunun, 115 sayılı
Kanunla değişik 26 nci maddesi ve 1097 sayılı Kanunun geçici madde
sinin 2 nci bendi gereğince, aynı Üniversite Fen Fakültesi Denel Fizik
Kürsüsü Profesörü Dr. Dilşad Elburs'un, almakta olduğu 2000 lira
aylıkla atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu karan Millî Eğitim Bakanı yürütür.
27/3/1969

CUMHURBAŞKANI
Karar

Sayısı:

7076

1 —• Devlet Personel Dairesinde açık bulunan 1250 lira maaşlı
Uzmanlığa, Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesi Tabiat Bilgisi Öğretmeni

Başbakan
8.

DEMİREL

Millî Eğitim Bakanı
/.

ERTEM

C. SUN AY

— 22

—

YÖNETMELİKLER
Millî Eğitim Bakanlığından:

Madde 7 — Bina, müştemilâtı, mevcut atelye ve sanat tekniğinin
icap ettiğirdiği her türlü araçlardan iki Genel Müdürlük müştereken isti
fade eder.
Madde 8 — 6165 sayılı Kanunla proje ve yapımı Bayındırlık Bakan
lığına verümiş bulunan istanbul Kültür Sarayının proje telif hakkı Bayın•dırfık Bakanlığına aittir.
Madde 9 — Yapı kompleksinin tümünde yapıya ve yakın çevresine
ait her türlü değişiklik ilâve ve yeniden tanzim işi Bayındırlık Bakanlığınca
yaptırılır.

istanbul Kültür Sarayının Sevk ve İdaresine ait
Geçici Yönetmelik

istanbul Kültür Sarayının yönetimi, gerekli teşküât kuruluncaya
kadar, aşağıdaki esaslara göre yürütülür :
Madde 1 — istanbul Kültür Sarayı, tiyatro, opera, bale, konser, sergi
gibi bilumum sanat ve kültür faaliyetlerine ait tesisleri ve müştemüâtmı
ihtiva etmektedir.
Madde 2 — istanbul Kültür Sarayı, İdare Komitesi isimli 3 üyeden
müteşekkü bir Komite tarafından yönetilir.
İdare Komitesinin üyeleri şunlardır:
a) Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü,
b) Mülî Eğitim Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü,
c) Bayındırlık Bakanlığı Temsilcisi.
Komite tam kadrosu üe toplanır, her üyenin bir oyu vardır. Komite
nin başkanlığı her toplantıda iki Genel Müdür tarafından münavebe üe ifa
edüir.
İdare Komitesinin görevleri:
aa) istanbul Kültür Sarayının tesis ve müştemilâtının gayesine uy
gun olarak kullanılması ve binanın bu hizmetleri ifa edecek duruma bu
lunması hususlarında her türlü idarî kararları alır.
bb) İdare Komitesi ayda bir kere normal olarak, Millî Eğitim Ba
kanının isteği veya üyelerden birinin teklifi üzerine de fevkalâde olarak
toplanır.
Madde 3 — İdare Komitesinin aldığı kararları yürütmek ve sanat
sarayına ait diğer idarî hizmetleri görmek üzere bir İdare Müdürü vardır.
İdare Müdürünün biri opera diğeri tiyatro hizmetlerine bakmak üzere iki
yardımcısı bulunur.
Madde 4 — Opera ve tiyatro işleri dışında diğer kültürel faaliyet
leri idarî sorumluluğundan yükümlü olmak üzere, İdarî İşler Müdürlüğüne
bağlı yeteri kadar personel çalıştırüır.
Madde 5 — İdare Müdürü Komitenin teklifi ve Mülî Eğitim Bakanı
nın onayı ile tayin olunur Komitece İdare Müdürüne icabıhale göre veri
lecek maaş veya ücret Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü bütçesinden kar
şılanır.
Made 6 — istanbul Kültür Sarayının sevk ve idaresi konularında
vaki ihtilâflarda Mülî Eğitim Bakam karar verir.

Madde 10 — Işık, sahne, elektro akustik, bina bakım ve onarımı
İdare Komitesinin tespit edeceği esaslar dahüinde Bayındırlık Bakanlığı
temsücisi tarafından yürütülür. Ayrıca dekor, kostüm, aksesuvar, kundura,
demir, peruka, kartonpiyer, butafor gibi sanatın gerektirdiği atelye faali
yetlerini her iki Genel Müdürlük kendi teknik kuruluş ve yönetimi altında
türütür.
Madde 11 — Binanın bakım, onarımı ve işletilmesi üe ügüi her çeşit
masraflar iki Genel Müdürlük bütçesinden mütesaviyen ödenir. Tiyatro ve
operanın gişe gelirleri dışındaki, Sarayın kullanılmasından doğacak her
türlü gelir iki Genel Müdürlük bütçesine mütesaviyen gelir kaydedilir.
Madde 12 — Bu Yönetmeliği Mülî Eğitmi Bakam yürütür.

«Okul Spor Yurtlan ve Oyun Yuvaları Yönetmeliği» nin
30 uncu maddesinin değiştirilmesi hakkmda Yönetmelik

Madde 1 — 28 Temmuz 1962 tarih ve 11166 sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanan «Okul Spor Yurtları ve Oyun Yuvalan Yönetmeliği» nin 30.
maddesi aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmiştir.
Madde 30 — Spor Yurtları ve Oyun Yuvalarının Atletizm faaliyet
leri içinde aşağıda gösterilen uzunluklardan daha fazla koşular tertip
edilemez.
Kız Oyun Yuvalan için
1000 M.
Erkek Oyun Yuvalan için
2000 M.
Kız Spor Yurtlan için
1500 M.
Erkek Spor Yurtları için
4000 M.
Madde 2 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 — Bu yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür.
• • • — — —

GENELGE
Gümrük ve Tekel Bakanlığından :
1 — Bilindiği gibi 12/12/1968 tarihli ve 4786/416 sayılı Genelgenin
2 nci maddesinde «14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun hükümlerinin
uygulanması ile ilgili usul ve esasları gösterir Yönetmelik» e bir ek
madde ilâvesi hakkında olup 31/3/1967 yayım tarihli Yönetmelik'e müs
teniden Bakanlar Kurulunca taksitlendirilmesine müsaade edilen vergi
ile resim ve hisseler için '•% 5 oranında faiz alınmasına devam olunması
bildirilmişti.
2 —• Yukarıda zikredilen ve '% 5 oranında faiz alınmasına müte
dair yönetmelik htkkında Danıştay Dava Daireleri Kurulunca verilmiş

kararlar muvacehesinde 13/3/1969 ve daha sonraki tarihlerde vadeleri
gelmiş ve gelecek taksitler için faiz aranmaması gerekmektedir.
3 —• Bununla beraber :
a - Halen gümrüklerdeki dosyalara göre faiz alınıp alınmaması
noktsmda açılmış idarî davalar ile,
b - Daha önce tahsil edilmiş faizleirn iadelerine müteallik talepler,
Merkeze intikal ettirilecek ve alınacak emre göre işlem yapılacak
tır.
4 — 12/12/1968 tarihli ve 4786/416 sayılı Genelgenin 2 nci mad
desi yürürlükten kaldınlmıştır.
Gereğinin buna göre yapılmasını ve tereddüt edilen hususların Mer
kezden sorulmasının rica ederim.

İLANLAR
Şereflikoçhisar Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1968/764
Hazine vekili Avukat Atillâ Özen tarafından Muhlisobası Köyünden
Ömer eşi Fadime Özel ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu alacak ve
men'i müdahale davasının yapılan duruşmasında:

Davalılardan Zahide Çelik'in zabıtaca yaptırılan tahkikata rağmen
davalının adresi tespit edilemediğinden duruşmanın muaUâk bulunduğu
28/5/1969 tarihindeki duruşmada hazır bulunmadığı takdirde kendisini bir
veküle temsü ettirmesi aksi halde hakkında gıyap karan verileceği dave
tiye yerine kaim olmak üzere üânen tebliğ olunur.
2918

-23 —
A n k a r a L v . A . 1 N o . lu Satın A l m a Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saaüeri yazılı (Dört)
kalem (Yiyecek) maddesi (Açık Eksiltme) suretiyle satın alınacaktır. Evsaf
ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli
gün ve saatte gelmeleri.
Cinsi

Miktarı M. bedeli G. teminatı
İ H A L E
Kg.
Lira Kr. Lira Kr. Günü
Saati

Taze erik
Kiraz
TAMAMI

7.000
1.000

12.600,— ] 1.125,2.400,— y
15.000,—

Taze erik
Kiraz
TAMAMI

7.000
1.000

10.500,— }
1.750,— \ 920,12.250,—

1450
Kırıkkale
25 Nisan 1969 Cuma
15.00
Çubuk
3172/ 4-1

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :
KARABÜK
15000 ton krom nikelli özel pik ithal edilecektir
1 —• İşletmeleraımiz tarafından APA ve Serbest Döviz Sahası
Memleketlerden 15.000 ton krom nikelli özel pik ithal edilecektir.
2 — Bu işe ait şartnameler,
a) Karabük'de Genel Müdürlük, Malzeme İkmal Müdürlüğünden,
b) istanbul'da Karaköy Okçu Musa Caddesi Şair Eşref Sokak No.
7 Beyaz Han'da istanbul Mümessilliğinden,
c) Ankara'da Karanfil Sokak No. 30/7 de
İrtibat Büromuzdan,
bedelsiz olarak temin edilebilir.
3 — Kapalı teklifler en geç 21 Nisan 1969 günü saat 15.00 e ka
dar Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğüne
tevdi edilmiş veya vüıud etmiş olacaktır.
4 —21 Nisan 1969 günü saat 15.00 den sonra vürud eden veya
tevdi edilen teklifler ile mezkûr gün ve saatten sonra yapılacak olan
tenzilâtlar kabul edilmiyeeektir.
3167 / 2-1
Ankara Valiliğindejı :
Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisüğinin :
1 —• Ayaş Ortaokulu binası kat ilâvesi işi 2490 sayılı Kanunun 31
inci maddesi hükmüne göre kapalı zarf usulü üe eksiltmeye konul
muştur.
2 — İşin keşif bedeli (372.217,01) uradır.
3 — Eksiltme, Ankara'da İskitler Caddesindıe bulunan Bayın
dırlık Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda 28/4/1969 Pazartesi günü
saat 15.00 de yapılacaktır.
4 —• Eksiltme şartnamesi ve diğer ilgili evrak Bayındırlık Müdür
lüğünde görüleblür.
5 —• Eksiltmeye girebilmek için isteklüerin :
A) (18.638,70) liralık geçici teminatını,
B) 1969 yılma ait Ticaret Odası belgesini,
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte Bayındırlık Bakanlığından
alınmış olan, en az işin keşif bedeli tutarındaki işlere girebileceklerini
gösterir (c) grubundan müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Bayındır
lık Müdürlüğü Belge Komisyonundan temin edecekleri yeterlik belge
sini teklif mektuplarıyla birilikte zarfa koymaları lâzımıdır.
6 — İstekliler, teklif mektuplarım 28/4/1969 Pazartesi günü saat
14.00 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir.
7 —' Yeterlik belgesi almak için isteklüerin dilekçelerini 22/4/1969
Salı günü mesai saati sonuna kadar Valilik ve Barymdırlık Müdürlüğü
kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekir.
8 - Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul
edilmez.
Keyfiyet üân olunur.
3170/4-1

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden :
Kadastro 1663 ada 70 parsel Kocatepe Camii sahası olarak tefrik
edilen 6165 ada 1 parsel içerisinde kaldığından 47700 No. lu plan cet
veli Üzerinde bu şekilde tashihat yapılmış ve Müdürlüğümüz ilân taht~~r»a asılmıştır.
İlânen ilgililere duyurulur.
3160 / 1-1
Balkiraz semtinde kâin aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı
gayrimenkullerin tahsis durumlarında yapılan değişikliği gösteren
36790/B No. lu cetvel, Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır.
İlânen ilgililere duyurulur.
Ada No.
Parsel No.
3333

478
479

3161 / 1-1

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :
KARABÜK
Hadde mamulü ve pik nakliyatı yaptırılacaktır
İşletmeleriım'izin Derince'de TCDD. sahasındaki İrtibat Bürosun*
dan istanbul'daki Demir Tevzi Depomuza bir yıl içerisinde sevkedılecek hadde mamulü ile piklerin motorlu kara nakil vasıtalarıyla nakli
işi, Şartname ve Mukavele örneğimiz esasları dahilinde ihaleye çıkanlmışjtır.
İstekliler, bu işe ait Şartname ve Mukavele örneğimizi : 1 — Karabük'de, İşletmelerimiz Malzeme İkmal Müdürlüğünden,
2 — istanbul'da, Karaköy'de Okçu Musa Caddesi Şair Eşref So
kak No. 7 Beyaz Han'daki istanbul Mümessilliğimizden,
3 — Ankara'da, Yenişehir'de Karanfil SOkak No. 30/7 deki An
kara İrtibat Büromuzdan,
parasız olarak alaJbilirler.
Teklifler engeç 15 Nisan 1969 Salı günü saat 15.00 e kadar Karalbük'de Genel Müdürlüğümüz Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğüne gel
miş olacaktır.
Her ne sebeple olursa olsun müddetinden sonra gelen teklifler na
zarı itibare almmıyacaktır.
Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yap
makta tamamen serbesttir.
3166 / 2-1
PTT Genel Müdürlüğünden :
Senelik ihtiyacımız için 55 ton koyun ve 15 ton dana et alınacaktır.
(Bu işe ait şartname Ankara'da PTT Kantin Müdürlüğünde (görü
lebilir.
3176 / 2-1
Bayındırlık Bakanlığı Demiryöllar ve Limanlar İnşaat Reisliğinden :
1 — 127864 adet normal 3808 adet makas (% 50 nispetinde ortıg
ve eksiliş olabilir) traverslerin Tatvan iskele istasyonundaki ambar sa
hasından alınarak Van iskele, Van, Çeyen, Söylemez, Erçek, Dibekli ve
Özalp istasyonlarına taşıma işinin 6845 ve 7009 sayılı Kanunlara istina
den teklif alma usulü ile eksiltmeye konulmuş olup muhammen bedeli
864.339,87 liradır.
2 —< Eksiltme 21/4/1969 tarihinde Cuma günü saat 15.00 de Bayın
dırlık Bakanlığı Demiryolları ve Limanlar İnşaat Reisliğinde (Tunalı
Hilmi Caddesi No. 60) yapılacaktır.
3 — Bu iş için geçici teminat 38.324 uradır.
4 — Bu işe ait şartname Demıiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği
Malk. ve İk. D. Bşk. Mlz. P. H. Md. günden dilekçe ile temin edilir.
5 —i Eksiltmeye iştirak edecekler eksiltme şartnamesinde yazılı
belgeleri teklif mektupları ile birlikte 21/4/1969 tarihinde saat 14.00 e
kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili verilmesi üân olunur.
3209 / 4-1
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Ankara L v . A . 2 N o . lu Satın A l m a Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (İki) kalem (Telâ) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatle
rinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, istek
lilerin kanunî şekilde hazıriıyacakları teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi
Kıl telâ
Gömlek yaka telâsı

Miktarı M. bedeli G. teminatı
İ H A L E
Mt.
Lira Kr. Lira Kr. Günü
Saati
15.000 105.000,—
2.500 12.000,—
Toplam

24 Nisan 1069 Perşem.
Günü Saat: 11.00 de

117.000,— 7.100,—
3115 / 4-1

A n k a r a L v . A . 3 N o . lu Satın A l m a Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı
(Bir) kalem (Asfalt eritme tankı) kapalı zarfla eksütmeleri hizalarındaki
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebüir.
İsteklüerin kanunî şeküde hazıriıyacakları teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri, postada geciken mektuplar kabul edümez.
Cinsi • Treyler ile birlikte 15 tonluk asfalt eritme tankı ünali, Miktarı:
2 adet, M. bedeli: 156.200,— Ura, G. teminatı: 9.060,— lira, İhale günü:
18 Nisan 1969 Cuma, Saati: 11.00 de.
2936 / 4-2
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı
(Bir) kalem (Polyester reçinesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebüü. İsteklilerin kanunî şeküde hazıriıyacakları teklif mektuplarını ihale
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına
vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi : Polyester reçinesi, Miktarı : 25.000 küo, M. bedeli : 239.250,—
lira, G. teminatı : 13.215,— lira, İhale günü : 18 Nisan 1969 Cuma, SaaÜ :
15.30 da.
2937 / 4-2

•

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından :
1 — Bakanlığımız acil ihtiyacı için 6246 sayılı Kanuna istinaden
dövizi Bakanlıkça karşılanmak üzere 500.000 doz Kızamık ve
10.000.000 doz Polio (Çocuk felci) aşısı pazarlıkla satm alınacaktır.
2 — Bu işe ait şartnameler Bakanlığımız Donatım Genel Mü
dürlüğü İkmal Şubesinden ve istanbul ve İzmir Sağlık Müdürlükle
rinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
3 _ Tekliflerin en geç 25 Nisan 1969 günü saat 15.00 e kadar Ba
kanlıkta bulundurulması gereklidir.
İlân olunur.
2636/4-4
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden :
1) Ofisimiz ihtiyacı için dışarıdan ithal yolu ve kapalı zarf usulü
teklif verme suretiyle 25 ton kalay satm almacaktır.
2) Buna ait teknik ve idarî şartname, Ankara'da Genel Müdür
lük Satın Alma Komisyonu Başkanlığında, istanbul'da Marmara Bölge
Müdürlüğümüzde görülebilir.
3) Kapalı teklifler, en geç 9/5/1969 günü, saat 17.00 ye kadar
Genel Müdürlük Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurulacak
şeküde gönderilmiş olacaktır.
4) Teklif zarflarının üzerine (25 ton kalay teklifi) ibaresi yazı
lacaktır.
3119 / 2-1

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünden :

1 — Genel Müdürlüğümüzde mevcut elektronik cihazların tesis, mon
taj ve onarımı için lüzumlu 60 kalem elektrik malzemesinin (Şartname
sinde yazdı cins evsaf ve miktarda) satm alınması işi 2490 sayılı Kanunun
31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle eksütmeye konulmuştur.
2 — 60 kalem elektrik malzemesinin muhammen bedeli 100.918,40
"TL. sı olup geçici teminatı 6.295,92 TL. sidir.
3 — İhale 11/4/1969 Cuma günü saat 15.30 da Ankara'da Kalaba civaıında Genel Müdürlük Binası içerisinde toplanarak Satm Alma Komisyo
nunca yapılacaktır.
4 — İhaleye katdmak isteyenlerin 1969 yılı içerisinde bu kabü işleri
yaptıklarına dair mahalli ticaret odalarından alacakları vesikaları hazırla
yacakları kapalı zarflara koymaları gerekmektedir.
5 — Bu işe ait şartname her gün mesai saaüeri dahUinde Ankara'da
Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğünde, istanbul'da Yeşilköy Meteoroloji
Bölge Müdürlüğünde görülebüir.
6 — Taliplüerin 11/4/1969 Cuma günü usulüne göre hazırlayacakları
zarflarım 14.30 a kadar Genel Müdürlük Saün Alma Komisyonuna teslim
etmeleri gerekmektedir.
7 — Postada vaki gecikmelerin nazarı itibara alınmayacağı üân
olunur.
2518 / 4-4
;

Kırıkkale Belediye Başkanlığından :
1 —• Belediye E. S. O. işletmesi ihtiyacı için 2490 sayıh Kanunun
31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 100 adet komple floresant tipi armatör ile bu armatörlerde kullanılmak üzere 50 adet aımpul
ve 50 adet balast alınacaktır.
2 — ihale 24/4/1969 tarihinde Perşembe günü saat 15.00 de Be
lediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 —• işin muhammen bedeli 33.350 lira olup, geçici teminatı
2501,25 liradır.
4 —• Eksiltmeye 'gireceklerin ihale saatinden bir saat evvel geçici
teminatlarım işletme Muhasebesine yatırmış olacaklardır.
5 —• Bu işe ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye E. S.
O. işletmesi Müdürlüğü Muhasebesinde görülebilir.
6 — Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz.
3090 / 4-1
Karaman - Akçaşehir Kasabası Belediye Başkanlığından :
1 — Eksütmeye konulan iş : Belediye binası inşaaü olup keşif bedeli
98.000 TL. dır
2 — Eksiltme günü : 14 Nisan 1969 tarihine tesadüf eden Pazartesi
günü saat 14.00 de Akçaşehir Belediye Riyaset odasında kapalı zarf usuUyl*
yapılacaktır.
3 — Eksiltme dosyası : Belediye Muhasipliğine yatırılacak 150 TL.
mukabüinde Muhasiplikten temin edüebüir.
4 _ Eksiltmeye girebilme şartlan :
A) Kanunî ikametgâhı olması,
B) İstekli bir şirket olduğu takdirde :
1 - İdare merkezi bulunduğu yer mahkemesinden veya sicüine ka
yıtlı bulunduğu ticaret odasından veya sair bir resmî makamdan şirketin
sicüine kayıüı ve halen faaliyette olduğuna dair bu eksUtmenin ilânı
tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi.
2 - Şüketin sirküleri veya şirket adına tekliflerde bulunacak kim
selerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterlikten tasdikli vekâlet
name ibrazı.

C) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye'de mukim ve ticaret
sicilinde kayıtlı bulunması.
D) Yabancı şirketlerin B ve C fıkralarında yazılı şartların her iki
sini de haiz bulunması Türkiye'de şubesi olmıyan şirketlerin belgesi Tür
kiye Cumhuriyeti Konsolosluklarmca tasdik edümiş olacaktır.
E) 98.000 TL. lık benzeri bir iş yapıp katî kabulünü yaptırmış ol
ması şartür.
5 — Muvakkat teminat 7.354 TL. dır.
6 — isteklilerin eksütme şartnamesinde verüen izahat dairesinde
hazırhyacaklan 2490 sayılı Kanun tarifatındaki teklif mektuplarım eksütme
günü saat 14.00 e kadar makbuz mukabüinde Belediye Başkanlığına ver
meleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edümez;
Keyfiyet ilân olunur.
2762/ 4-3
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğünden :
1 — Çorum - İskilip 12 derslikli lise inşaatı işi 1970 yılına sari ola
rak 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulüyle eksilt
meye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (1.613.604,87) liradır.
3 — Eksiltme Samsun özel İdare Işhanları (A) Bloku Kat 4 de
Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 11/4/1969 Cuma
günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mesai saatlerinde Yapı
İşleri 8. Bölge Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
a) 62.158,15 liralık geçici teminatını,
b) 1969 yılına ait Ticaret Odası belgesini,
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte (Eksiltme şartnamesinde belir
tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesini,
teknik personel beyannamesini, taahhüt byannamesini sermaye ve kredi
imkânlarını bildiren (Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanmış İnşaat, Te
sisat ve Onarım İşleri İhalelerine İştirak Yönetmeliğinde belirtilen) ör
nek 2 ve örnek 2a normuna uygun malî durum bildirisi ile banka refe
ransını, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan ke
şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhit
lik karnesini ibraz suretiyle Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğünden alacak
ları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymalan lâ
zımdır.
6 — İstekliler, teklifleri havi mektuplarını ihale saatinden bir saat
öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir.
7 — Yeterlik belgesinin alınması için Yapı İşleri 8. Bölge Müdür
lüğüne yapılacak son müracaat tarihi 8/4/1969 Sah günü saat 17.00 ye
kadardır.
8 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
2510 / 4-4
1 — Tokat tmam Hatip Okulu Kalorifer Tesisatı işi 2490 savılı
Kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulüyle eksiltmeve konul
muştur.
2 — tşin keşif bedeli (218.758.31) liradır.
3 — Eksiltme Samsun Özel İdare İşhanlan (A) Bloku 4. Katın
daki Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 11 Nisan
1969 Cuma günü saat 11.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mesai saatlarında Yapı
İşleri 8. Bölge Müdürlüğü'nde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
a) (12.187,92) liralık geçici teminatını.
b) 1969 yılına ait Ticaret Odası belgesini,
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte (Eksiltme şartnamesinde be
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat bevanna
meşini, teknik personel beyannamesini, taahhüt bevannamesini ser
mave ve kredi imkânlarını gösterir (Bavındırhk Bakanlığınca hazır
lanmış İnşaat Tesisat ve Onarım İşleri İhalelerine İştirak Yönetme
liginde belirtilen) Örnek 2 ve Örnek 2a normlanna uygun malî durum
bildirisiyle banka referansını, Bayındırlık Bakanlığından almış ol
duklan (H) gnjbundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebile
ceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yapı İşlen
8. Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektup
lan ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır.
6 — İstekliler teklifleri havi mektuplarını ihale saatından bu
saat öncesine kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına
vereceklerdir.
7 - Yeterlik belgesinin alınması için Yapı İşleri 8. Bölge Müdür
lüğüne yapılacak son müracaat tarihi 9/4/1969 Çarşamba günü saaı
17.00 ve kadardır
8 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul
edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
2515 /4-4
1 — Samsun-Merkez 16 derslikli ortaokul inşaatı işi 1970 yılına
sari olarak 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile
eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşın keşif bedeli (1.750.005,77) liradır.
3 — Eksiltme Samsun Özel İdare İşhanlan (A) Bloku 4. katmdaki
Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 10 Nisan 1969 Per

şembe günü saat 15,00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mesai saatlerinde Yapı
İşleri 8. Bölge Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek içm isteklilerin :
a) (66.250,17) liralık geçici teminatını,
b) 1969 yılına ait ticaret odası belgesini,
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte (Eksiltme şartnamesinde belirti
len ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesini,
teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, sermaye ve kredi
imkânlarını bildiren (Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanmış inşaat, tesi
sat ve onarım işleri ihalelerine iştirak yönetmeliğinde belirtilen) örnek 2
ve ömek 2a normlanna uygun malî durum bildirisi ile banka referan
sını, Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (B) grubundan keşif be
deli kadar işin eksiltmesme girebileceklerini gösterir müteahhitlik kar
nesini ibraz suretiyle Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğünden alacaklan ye
terlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır.
6 — İstekliler teklifleri havi mektuplarını ihale saatinden bir saat
öncesine kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir.
7 — Yeterlik belgesinin alınması için Yapı İşleri 8. Bölge Müdür
lüğüne yapılacak son müracaat tarihi 7/4/1969 Pazartesi günü saat
17.00 ye kadardır.
8 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
2517 / 4-4
1 —• Çorum Lisesi kalorifer tesisatı işi 2490 sayılı Kanun hüküm
leri dahilinde kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (328.404,74) liradır.
3 — Eksütme Samsun Özel İdare İşhanlan (A) Bloku 4 üncü
Katmdaki Yapı İşleri 8 inci Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda
10 Nisan 1969 Perşembe saat 11.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mesai saatlarmda Yapı
İşlen 8 mci Bölge Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
a) (16.886,19) liralık geçici teminatım,
b) 1969 yılına ait Ticaret Odası Belgesini,
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte (Eksiltme şartnamesinde belir
tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesini,
teknik personel beyannajnesini, taahhüt beyannamesini, sermaye ve kredi
imkânlarını büdiren (Bayındırlık Bakanlğınca hazırlanmış İnşaat, Tesi
sat ve Onarım İşleri İhalelerini İştirak Yönetmeliğinde belirtilen) örnek
2 ve örnek 2a normlarına uygun malî durum bildirisi ile banka referan
sını. Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan keşif
bedeli kadar işin eksütmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik kar
nesini ibraz suretiyle Yapı İşleri 8 inci Bölge Müdürlüğünden alacaklan
yeterlik belgesini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymaları lazım
dır.
6 — İstekliler teklifleri havi mektuplarını ihale saatmdan bir saat
öncesine kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir.
7 — Yeterlik belgesinin alınması için Yapı İşleri 8 inci Bölge
Müdürlüğüne yapılacak son müracaat tarihi 9/4/1969 Çarşamba günü
saat 17.00 ye kadardır.
8 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez.
Keyfiyet üân olunur.
2516 / 4-4
Dinar Belediye Başkanlığından :
1 — 65.499 lira 47 kuruş muhammen bedelli ve kapalı zarf usulü ile
ekmek fabrikası bina inşaatı 11 Nisan 1969 Cuma günü saat 15.00 de
Encümen huzurunda yapılacaktır.
2 — İhaleye iştirak edeceklerin muhammen bedelin % 7.5 depo
zite akçesi olan 4.912 lira 50 kuruşu ihaleye girmezden evvel Belediye'ye yatıracaktır.
3 — Plan ve şartnameleri görmek isteyenlerin her gün mesai
saatleri içerisinde Beledıye'de görebilirler.
4 — Dinar Belediye Başkanlığından ilân olunur.
2763 / 4-3
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Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından :
Grup

Cinsi

1

Ekmek

2

Miktarı

Fiyatı
Lira Kr.

600.000 Ad.

75

Yufka
Tel kadayıf
Yassı kadayıf
Ekmek kadayıf

18.000 Kg.
3.500 »
2.500 »
1.500 Ad.

2,50
2,50
2,50
2,25

3

Zeytinyağı
Beyaz sabun
Yeşil sabun

17.000 Kg.
30.000 »
7.000 »

7,50
4,75
3—

4

Yumurta

236.000 Ad.

45

5

Tavuk eti

20.000 Kg.

10,75

6

Ayçiçeği veya mısırözü yağı
(Rafinesi)
Kahvaltılık (Margarin)

35.000 Kg.
10.000 »

6—
7.60

15.000 Kg.
65.000 >
3 000
25.000 Ad.
23.000 >
90.000 >
3.500 Dm.
20.000
7.000 Kg.
25.000
25.000
13.000
35.000
7.500 >
6.000 >
15.000
3.500 >
500 >
10 000
13.000 >
500 >
5.000
30.000
35.000
2.500
50.000
250.000 Ad.
150 000 »
35.000
65.000
40.000 Kg.
35.000 »
30.000
55.000
6.000 »
7.000 »
5.000 »
25.000
4.000 »
3.000
5.000 »
4.000 »
7.500
8.000
20.000 Kg.
4.000 »
4.750
10.000 >
7.250
5.000 »
2.500 »
1.500
750 »
250
200
250 »
2.500 »
2.500 »
400 »
3.000 >
3.000 >
3 000 >
4.000
2.000 Kg.
3.000
2.000
10.000
7.500 »
3.000 >

1,10
1,20
1,—
70
50
40
25
25
80
1,—
95
80
1—
90
1,50
1,50
1,60
75
1,20
1,50
1,50
1,50
1,50
1,20
2,50
1,15
30
40
30
35
75
75
1,40
2,—
2,50
1,50
2,25
2,50
2,25
2,25
2,50
2,50
2,—
7,—
2,25
2,25
5,50
1,60
3,75
7,50
3—
3,—
13 —
16,—
4,50
20 —
1,85
5,80
3—
4,50
4—
4,50
4,—
5,75
1,75
1,75
3,75
2,75
2,—

7

Kuru soğan
Patates
Taze soğan
Marul
Yeşil salata
Hıyar
Dereoto
Maydonoz
Kestane kabak
Taze kabak
Pırasa
Lahana
Ispanak
Havuç
Kereviz
Karmbahar
Bezelye (Araka)
Salamura yaprak
Semizotu
Dolmalık biber
Sivri biber
Taze bakla (Sakız)
Taze fasulye
Patlıcan
Taze bamya
Domates
Limon
Portakal
Portakal peltelik
Mandalina
Kavun
Karpuz
Taze üzüm
Elma
Armut
Ayva
Taze kayısı
Şeftali
Kiraz
Vişne
Çilek
Malta eriği
Kırmızı erik
Muz
8 Makarna
Şehriye (Arpa)
Bisküvi
Buğday unu
Kuru üzüm
Kuru kayısı şekerpare
Kuru incir
Kuru erik
Ceviz içi
Fındık içi
Kuş üzümü
Çam fıstığı
Pirinç unu
Tahin helvası
Gül suyu
Kayısı reçeli
Gül reçeli
Vişne reçeli
Salça
9 Nişasta
İrmik
Göçe buğday
Kuru fasulya Selanik
Barbunya fasulye
K. nohut İspanyol

Tutarı
Lira Kr.

G

450 000 —
45.000,— "1
8.750,— j
8.250 — |
3.375 — |

Toplam

G. teminat
Lira Kr.

450.000 —

21.750,—

19/4/1969

63.375,—

4.418,75

19/4/1969

Lira Kr.

Saati

İhale şekil

Cumartesi

9,45

Kapalı zarf

Cumartesi

10,00

Kapalı zarf

Cumartesi

10,15

Kapalı zarf

Cumartesi

10 30 Kapalı zarf

Cumartesi

10,45

Kapaj zarf

19/4/1969

Cumartesi

11,00

Kapalı zarf

19/4/1969

Cumartesi

11,15

Kapalı zarf

21/4/1969

Pazartesi

10,00

Kapalı zarf

Tarihi

127.500,—"1
142 500 — J- 291.000,— 15.390,— 19/4/1969
21 000,— |
106 200,— 106.200 — 6.560,— 19/4/1969
215 000,— 12 000,— 19/4/1969
215.000,—
210.000,— ] 286.000,—
76 000— f

15.190,—

16.500 — 1
78.000,— 1
3.000,— 1
17.500,— 1
11.500,— [
36.000,— 1
875,— J
5.000,— 1
5.600 — 1
25 000,— J
23.750 — 1
10 400,— i
35.000,— 1
6.750,— 1
9.0C0,— J
22.500,— I
5.600,— 1
375,— 1
12 000,— 1
19.500,— 1
750,— J
7.500,— 1
45.000 — 1
42 000,— 1
ı,— 47.265,—
6.250 — <f 1.087.850,—
57.500,— 1
75.000,— 1
60.000,— I
10 500,— I
22.750,— 1
30 000,— 1
26.250,— 1
42.000,— I
110.000,— i
15.000,— i
10.500 — !
11.250 — I
62 500 — I
9.000,— 1
6.750,— J
12.500,— 1
10.000,— i
15.000,— 1
56 000,— I
45 000,— ]
9.000,— 1
26.125,— 1
16.000,— 1
27.187,50 J
37.500,— i
7.500 — 1
4.500,— 1
9.750 — [ 267.787,50 14.462,4.000.— 1
900,— 1
5 000,— I
4.625,— I
14.500,— 1
1.200,— 1
13.500,— 1
12.000,— I
13.500,— 1
16.000,— 1
11.500,— 1
5.250,— 1
3.500,— 1
37.500 — i
20.625,— i
6.000 — 1

Günü

— 27 —
Cinsi

Zïrup

Kırmızı mercimek
Kuru bamya
Pirinç
Karabiber 10 Gr.
Kimyon 10 Gr.
Yeni bahar 10 Gr.
Vanilya
Zeytin tanesi
Sirke
Tuz 1 kiloluk

Miktarı
2.000 »
750 »
52.000 »
6.000 Pk.
1.250 »
1.750 »
500 >
15 000 Kg.
1.000 »
10 000 »

Fiyatı
Lira Kr.
2,50
27,50
4,—
50
70
70
70
6,50
1,50
20

Tutarı
Lira Kr.

G. toplam G. teminat
Lira Kr.
Lira Kr.

5.000,— 1
20 625,— } 424.450—
— 20.728,208.000,— 1
3.000,— 1
875,— J
1.225,— J
350 — J
97.500,— I
1.500,— 1
2.000,— 1

Günü

Saati

İhale şekü

21/4/1969 Pazartesi

11,00

Kapalı zarf

Tarihi

1 — İhale Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi (Cebeci Başhekimlik binasında) toplanacak Satm Alma Komisyonunca yapılacaktır.
..~ Şartnameler ile vesair lüzumlu evrak hergün 8,30 - 16,30 arasında Ankara Tıp Fakültesi (Hacettepe Morfoloji) Ayniyat Levazım Mü
dürlüğü Bütçe Tahakkuk Şubesinde görülebilir.
3 — Bu iş içm 1969 yılı tasdikli ticaret ve sanayi odaları vesikası ibrazı şarttır,
o
.T
y
ırma, Eksiltme ve İhale Kanununun tarifine göre hazırlanacak kapalı zarflar ihale günü ihale saatinden bir saat önce
batın Alma Komisyonu Başkanlığına verilecektir.
~ Gruplardaki yazılı her kalem iaşe maddelerinin tahminî fiyatından yukarı olmamak üzere hepsine fiyat teklif edilecek, grupların genel
yekûnu üzerinden teklif yapılmıyacaktır. Talipliler ilgili grupların yalnız birisine girebileceği gibi her gruba da ayrı ayrı girebilirler. Teklif mek
tuplarında teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile silintisız olarak yazılacak, tutarları ve genel yekûnu yapılmak suretiyle onlarda rakam ve yazı
ile belirtilecektir.
6 — İhale her grup hizasında yazılı gün ve saatte yapılacak olup, isteklilerin ihaleden önce Tıp Fakültesi Bütçe ve Tahakkuk Şubesinden
alacakları tahsilat müzekkeresi ile Ankara Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğüne (Dışkapı) nakit teminatlarını yatırmış olmaları lâzımdır.
ilân olunur.
°
2509 / 4-3
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yapı İşleri 5.
Bölge Müdürlüğünden :
ANKARA
1 — Başbakanlık Devlet Matbaası ek binası inşaatı işi 2490 sayılı
Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur.
2 — İşin keşif bedeli (367.110,00) liradır.
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme
Komisyonunda 18/4/1969 Cuma günü saat 16.00 da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5. Bölge
Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmeleri için isteklilerin :
A) (18.435.00) liralık geçici teminatım,
B) 1969 yılma ait Ticaret Odası belgesini,
C) Müracaat düekçelerıyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna
mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan)
a) Plan ve teçhizat beyannamesini,
b) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini
ve bunu belirten Banka feferansını,
c) Teknik personel beyannamesini,
d) Taahhüt beyannamesini,
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan ke
şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik
karnesini,
ibraz suretiyle Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan
alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koyma
ları lâzımdır.
6 — istekliler teklif mektuplarını 18/4/1969 Cuma günü saat 15.00
e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması İçin son müracaat tarihi 15/4/1969
Salı günü mesai saati sonuna kadardır.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul
edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
2640 / 4-4
1

1 — Çankırı - Merkez Ziraat Meslek Okulu inşaatı işi 2490 saydı Ka
nunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usuliyle eksütmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (3.414.227,55) liradır.
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksütme
Komisyonunda 21/4/1969 Pazartesi günü saat 16.00 da yapüacaktır.
4 — Eksütme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5. Bölge Mü
dürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebüir.
5 — Eksiltmeye girebümek için isteklilerin:
A) (116.177,—) liralık geçici teminatım,
B) 1969 yüına ait ticaret odası belgesini,

C) Müracaat düekçelerıyle birlikte verecekleri (Eksütme şartname
sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan)
a) Plan ve teçhizat beyannamesini,
b) Sermaye ve kredi imkânlarını büdiren malî durum büdirisi ve
bunu belirten banka referansım,
c) Teknik personel beyannamesini,
d) Taahhüt beyannamesini,
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif
bedeli kadar işin eksütmesine girebüeceklerini gösterir müteahhiüik karne
sini,
ibraz suretiyle Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan ala
cakları yeterlik belgelerini teklif mektupları üe birlikte zarfa koymaları
lâzımdır.
6 — İsteklüer teklif mektuplarım 21/4/1969 Pazartesi günü saat 15.00 e
kadar makbuz mukabüinde Eksütme Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir.
7 _ Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 17/4/1969 Per
şembe günü mesai saati sonuna kadardır.
8 — Telgrafla müracaaüar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet üân olunur.
2877 / 4-3

Köy İşleri Bakanlığı Yol Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlü
ğünden :
1 — Tahminî bedeli 106.457,— TL. geçici teminatı 6.572,85 TL.
olan 15 kalemde filitre elemanı 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi
ne göre kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır.
2 — Eksiltme ve ihalesi 21/4/1969 Pazartesi günü saat 16.00 da
Ulus Anafartalar Işham Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. Katındaki
Y. S. E. Genel Müdürlüğü İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında
toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.
3 — Şartnamesi aynı yerden 10,— lira mukabilinde temin edi
lebilir.
4 — istekliler şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat
mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırhyacakları teklif
mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde
Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.
5 _ istekliler şartnamede istenildiği şekilde Makine Mühendis
leri Odasından alacakları kalite belgesini teklif mektuplarının dış
zarfı içerisine koyacaklardır. Bu belgeyi ihtiva etmeyen teklifler ka
bul edilmiyecektir.
6 _ Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul
edilmiyeceği ilân olunur.
2979/4-3
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar işleri Reisliğinden :
1 — Kayseri-Develi Hükümet konağı inşaatı işi 2490 sayılı Ka
nun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — işin keşif bedeli (1.697.300,—) liradır.
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı ve imar işleri Reisliği ihale Ko
misyonunda 17/4/1969 Perşembe günü saat 16.00 da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görü
lebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
A — (64.670,—) liralık geçici teminatını,
B — 1969 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi,
C — Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart
namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhi
zat beyanamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum
bildirisini, teknik personel beyannamesini taahhüt beyannamesini, Ba
yındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli ka
dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini
ibraz suretiyle Yapı ve imar işleri Reisliği Belge Komisyonundan ala
cakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymalan
lâzımdır.
6 — istekliler teklif mektuplannı 17/4/1969 Perşembe günü saat
15.00 e kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 12/4/1969
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez.
Keyfiyet ilân olunur.
2765 / 4-3
1 — Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi inşaatı ve bahçe
tanzimi işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usuliyle eksütmeye konulmuştur.
2 _ İşin keşif bedeli (6.066.252,91) liradır.
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı ve İmar İşleri Reisliği ihale Komisyo
nunda 18/4/1969 Cuma günü saat 16.00 da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görüle
büir.
5 — Eksütmeye girebümek için isteklüerin :
A - (195.740,—) liralık geçici teminatını,
B - 1969 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi,
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksütme şartname
sinden belirtüen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyan
namesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum büdirisini, tek
nik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayındırlık Bakan
lığından almış olduklan (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksütmesine
girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Yapı ve
İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacaklan yeterlik belgesini tek
lif mektupları üe birlikte zarfa koymaları lâzımdır.

hizat beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî du
rum bildirisi, teknik personel beyannamesini taahhüt beyannamesi
ni, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif
bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhit
lik karnesini ibraz suretiyle Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komis
yonundan alacaklan yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte
zarfa koymalan lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 15/4/1969 Salı günü saat
15.00 e kaadr makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir.

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 9/4/1969
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez.
Keyfiyet ilân olunur.
2859/4-4

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
Tahminî bedeli 120.000,— TL., geçici teminatı 7.250,— TL. olan
69-2001-2 dosya numaralı 6 adet asfalt emülsiyon değirmeninin imali
ve montesi işi ilân eksikliğinden dolayı birinci ihale iptal edilerek ye
niden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltmesi
16/4/1969 Çarşamba günü saat 16.00 da Ankara'da
Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır.
Şartnamesi aym yerden dilekçeyle 50,— TL. bedelle verilir.
İsteklilerin
bu eksiltme mevzuu imalâtı
veya benzeri asgarî
100.000,— liralık bir işi, Devlet teşekküllerine taahhüt suresi içinde
yaptığına dair, işi yaptığı teşekkülden alacağı tevsik belgesini eksilt
me gününden en az 7 gün evvel Karayollan Genel Müdürlüğüne ve
rerek yeterlik belgesi almaları şarttır.
İstekliler 1969 yılı vizesi yapılmış Ticaret ve Sanayi veya Esnaf
belgesini, alman şartnamenin her sahifesini imzalayarak, tevsik ve
yeterlik belgeleriyle birlikte dış zarf içine koymak şartiyle hazırlıya
cakları teklif mektubunu, eksiltmeyi açma saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verecekler
dir. Postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur.

2839 /4-4
Anamur Belediye Başkanlığından:

1 — Belediyemize bir adet komple arazöz
reğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
2 — Satm alınacak arazüz'ün
olup geçici teminatı 14.250 liradır.

2490 sayılı Kanun ge

muhammen bedeli

3 — İhale 29/4/1969 Salı günü saat onda
edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

190.000 lira

Belediyede teşekkül

6 — İstekliler teklif mektuplarını 18/4/1969 Cuma günü saat 15.00 e
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.

4 — B u işe ait şartnameler hergün mesai saatları dahilinde Be
lediyeden temin edilebilir.

7 — Ye °rlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 14/4/1969 Pa
zartesi günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaaüar ve postada vaki gecikmeler kabul edümez.
Keyfiyet üân olunur.
2766 / 4-3

5 — Kapalı zarflar ihale saatmdan bir saat evveline kadar Be
lediye Başkanlığına verilmiş olacaktır. Postadaki vaki gecikmeler
kabul edilmez.

+

1 — Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Yer Bilimleri Fa
kültesi inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf
usulü ile eksiltmeye konulmuştur.

2 — İşin keşif bedeli (8.750.940,06) liradır.
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı ve İmar İşleri Reisliği İhale Ko
misyonunda 15/4/1969 Salı günü saat 16.00 da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte gö
rülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
A) (276.279,—) liralık geçici teminatını,
B) 1969 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart
namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teç

•

6 — Keyfiyet ilgililere duyurulur.

2995 /4-2

Urfa Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

1968/251
Davacı Şahide Bağturan tarafından davalı Halil Atlı aleyhine
açılan tapu iptali davasının yapılan duruşmaları sırasında :
Davaya dahil edilenlerden Urfa Kamberiye Mahallesi Makaracılar Sokak No. 12 de Ali oğlu Reşit ile Mehmet'in adreslerinin meç
hul bulunduğu ve kendilerine ilânen davetiye tebliğ
edildiğinden
22/4/1969 Salı günü saat 9.00 da mahkemeye gelmeleri, aksi takdir
de duruşmanın
gıyaplarında yapılacağı
gıyap yerine kaim olmak
üzere ilân olunur.

2918
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Orman Genel Müdürlüğünden :

T.B. M. Meclisi Satın A,raa Komisyonu Başkanlığından :
C İ N S İ
1 — Füme kumaştan çift pantolonlu yelekli elbise
2 — Füme kumaştan tek pantolonlu yelekli elbise
3 — Füme kumaştan tek pantolonlu yeleksiz elbise
4 — Gri kumaştan palto
5 — Füme renkli kumaştan çift etekli tayyör
6 — Gri renkli kumaştan manto
7 — Kahverengi kumaştan resmî itfaiyeci elbisesi (Ceket,
tek pantolonlu ve şapka)

Miktarı
535
12
14
150
8
3

Takım
»
»
Adet
Takım
Adet

12 Takım

Yukarıda cins ve miktarı yazılı giyecekler kapal zarf usuliyle dik
tir üecektir.
Evsaf ve şartnamesi mesai saatleri dahilinde T. B. M. Meclisi Levazım
Müdürlüğü üe istanbul'da Millî Saraylar Müdürlüğünde görülebüir.
Muhammen bedeli (84.310,—) lira ve geçici teminatı (5.465,50) lira
dır. İhalesi 24/4/1969 Çarşamba günü saat 15.00 de T. B. M. Meclisi Leva
zım Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin kanunî şeküde ve şartnamede
istenen belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü
saat 14.00 e kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri üân olunur.
2953 / 4-2

Ankara Jandarma Satmalma Komisyon Başkanlığından :
Ankara Güvercinlik Jandarma Garnizonunda yer üstü çelik ve
demir kafesli konstürüksiyon inşaatı 2490 sayılı Kanunun 31 inci mad
desine istinaden kapalı zarfla yaptırılacaktır. Muhammen keşif bedeli
631800 lira olup geçici teminatı 29022 liradır, ihalesi 18 Nisan 1969
Cuma günü saat 15.30 da Ankara J. Sat. Al. Komisyonunda yapıla
caktır. Keşif ve şartnamesi Ankara ve istanbul Jandarma Satm Alma
Komisyonlannda görülebilir, isteklilerin Bayındırlık Bakanlığından al
dıkları müteahhitlik belgesini dilekçelerine ekleyerek J. Genel Komu
tanlığı İnşaat Şubesine müracaatla alacakları yeterlik belgesini, teklif
ve teminatlanm ihale saatinden bir saat önce Komisyona vermeleri, pos
tadaki gecikmelerin kabul olunmıyacağı duyurulur.

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 2 adet Dağ tipi Telsiz ci
hazı ile 2 adet sırt tipi telsiz cihazı satm alma işi 2490 numaralı Kanu
nun 51. maddesi gereğince 2. defa eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — İhale açık eksiltme suretiyle yapılacaktır.
3 — Muhammen bedeli 123.500,— lira olup geçici teminatı 7.425,—
liradır.
4 — Şartname Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğü üe istanbul
ve İzmir Orman Başmüdürlüğünde görülebüir.
5 — Açık eksiltme 14/4/1969 Pazartesi günü saat 15.00 de Ge
nel Müdürlük binasında Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır.
6 — ihaleye gireceklerin 1969 yılı Ticaret veya Sanayi Odasma
kayıtlı olduklarını gösterir belge ile 2490 numaralı Kanunun 2 ve 3.
maddelerinde yazüı hususlan havi belgeleri haiz olmaları şarttır.
ilân olunur.
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Akşehir - Tuzlukçu Belediye Başkanlığından :
1
Aşağıda parsel No. su mevki ve miktan gösterilmiş bulunan
tarlalar 2490 saydı Kanun gereğince bir nadas ve nadası hububat ekimi için
iki sene müddeüe kiraya verilecektir.
2 Geçici teminat 500 liradır.
3
Muhammen bedel beher dekarı 50 lira üzerinden artırma yapüacakür.
4 İhale 11 Nisan 1969 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00 de
Belediye Encümeni huzurunda ve Belediye önünde yapılacaktır.
5 Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta daha müsait şart
lar teklif edenlerle tekrar pazarlığa girişmekte serbesttir.
6
Bu işe ait şartname her gün mesai saatleri içinde Belediye Say
manlığında görülebüir.
Miktan
Mevkisi
Parsel No.
1
2
3
4
5
6
7
8
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Mennikbnü

Uluyol

45368 M
39.798
45.600
42.840
43.758
57.456
110.000
83.500

2
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden :
Eksiltmeye konulan yollar :
Urfa geçişi yolunun takriben km. Ot+000 - 2+726 kesiminde yap
tırılacak «Toprak, sanat yapılan, köprü, üst yapı v.s.» işleri
Gökova ayrımı - Köyceğiz yolunun takriben km. 25+800 46+414G/46+130I-63+333 kesiminde yaptınlacak «Toprak, sanat
yapılar, üst yapı, bakımevi vs.» işleri
Göksün - Maraş (Püren Varyantı) yolunun takriben km. 192+519 198 + 984G/197 + 652I-217 + 584G/70+461I-69+140 kesiminde yaptırı
lacak «Toprak, sanat yapılan, köprü, tünel, üst yapı v.s.» işleri

EKSİLTME
Günü
Saati

Müracaat
son günü

K. bedeli
Lira

G. teminat
Lira

3.000.000

103.750

6/5/1969 Salı

16.00

25/4/1969 Cuma

27.500.000

838.750

8/5/1969 Perş.

16.00

28/4/1969 P. tesi

30.000.000

913.750

12/5/1969 P. tesi

16.00

2/5/1969 Cuma

2) Yukarıda yazılı yollann eksiltmeleri hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Ya
pım Dairesi Başkanlığı odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
3) Eksiltme dosyaları : Vezneye yatırılacak 50,— şer lira bedele ait makbuz mukabilinde Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar
Şubesinden alınacaktır. (İştirak belgesi müracaatından önce eksiltme dosyası almak şarttır.)
4) Eksiltmeye girebilmek için :
a - İsteklilerin 1969 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile şirketlerin; sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faali
yet belgesi ve usulü dairesinde yukarıda yazılı her iş için hizasında gösterilen miktarda geçici teminat vermeleri, (Teminatlar mektup olarak ve
rildiği takdirde bu mektupların müddetsiz veya son müracaat gününden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve
5297-15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları )
b - İsteklilerin en geç yukarıda yazılı işler için ayrı ayn tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile
Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) dilekçelerine; (B) grubundan en az yuka
rıda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarlarda müteahhitlik karnesini, eksiltme dosyasındaki örneklere uygun (Malî durum bildirisini, söz
leşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubunu, çalışma tasarısı ve teçhizat bildirisini, «bu bildiride gösterecekleri ana inşaat makinalarmm sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kira ile temin edilecek ana inşaat makinalan için beyanda bulunmamaları», teknik
personel ve taahhüt bildirilerini, isteklilerin; «gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini, iş yerini
görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Karayollan Bölge Müdürlüğünden alınmış tasdikli bir belgeyi») eksiksiz olarak ekleyip bu işler için
iştirak belgesi almaları, (Her ış için dilekçelerine ayrı ayn belgeler bağlanacaktır, iştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.)
5) isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazıriıyacakları teklif mektuplarını eksiltme günleri saat onbeşe kadar
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur.
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel
Müdürlüğünden :

Müdürlüğü B i r i n c i Bölge

1 —• Aşağıda tahminî bedeüi geçici teminatı ihale gün ve s a a t l e r i
yazııh işlerin eksilıtmesi i s t a n b u l - Küçükyalı'dan Müdürlüğümüz, b i n a 
sında kapalı z a r f l a yapılacaktır. Şartnameleri Bölge Müdürlüğünde
görülefbillr.
2 — E k s i l t m e y e girebilmek için :
<a) i s t e k l i l e r i n 1969 yılma a i t T i c a r e t v e y a S a n a y i Odası belgesi,
Şirketlerin halli f a a l i y e t belgesi v e y a esnaf belgesi ile usulü dairesinde
aşağıda yazılı her iş için o isin hizasında gösterilen m i k t a r l a r d a t e m i 
n a t vermeleri,
3 — i s t e k l i l e r i n 2490 sayılı K a n u n a göre hazırlayacakları
teklif
mektuplarını eksiltme günü engeç ihale
saatinden b i r saat
evveline
k a d a r m a k b u z mukabilinde
Komisyon
Başkanlığına t e s l i m
etmeleri
lâzımdır.
P o s t a d a o l a c a k (gecikmeler nazarı ibibare alınmaz.
i ş i nn C i n s

M u h . bedeli G . teminatı
Lira Kr.
Lira Kr.

i

EKSİLTME
Günü
Saati

6000 m3 oksijen gazı almması

19.500,

1.462,50

24 N i s a n 1969 11.30

22000 kase yoğurt alınması

28.600,-

2.145,

24 N i s a n 1969 15.30

2500 K g . A s e t i l e n gazı a l m 
ması

37.500,-

2.812,50

25 N i s a n 1969 11.30

114.290,

6.964,50

25 N i s a n 1969 15.30

3 x 120 -f 70 mm2. kesitinde
I K v . lık 550 mt. yeraltı
kablosu alınması
10 ton beyaz üstübü a l m 
ması

50.000,

3.750,

28 N i s a n 1969 11.30

1000 çift l a s t i k çizme a l m 
ması

30.000,

2.250

5 Mayıs 1969 11.00

1500 adet yün başlık, 1500
çift yün eldiven 1500 çift
yün çorap alınması

90.000,

5.750,—

6 Mayıs 1969 11.00

K o n y a A s l i y e Üçüncü H u k u k

Hâkimliğinden:

1968/748
Davacı Millî S a v u n m a Bakanlığı adına H a z i n e
vekili . Avukat
Müdrike T a n k u r t tarafından Konya'nın I h t i y a r e t t i n M a n . K a l e S o k .
N o . 9 d a îdris Çınardalı a l e y h i n e , G e n e l k u r m a y A s k e r i M a h k e m e 
sine D a k t i l o o l a r a k g i r m e s i n d e verdiği 4/11/1967 t a r i h .ve 14989 sayılı
K o n y a 1. Noterliğinde t a n z i m o l u n a n taahhütnameye göre 3-maaş şartı
cezaî k a b u l ettiği, 3 günlük -devamsızlığı s e b e b i y l e işine n i h a y e t ve
rildiğinden taahhüdü gereğince 1215 liranın t a h s i l i n e
d a v a açılmış
o l u p , adı geçene çıkarılan d a v e t i y e n i n
bulunamadığından b a h s i y l e
bilâ tebliğ i a d e edilmiş, zabıtaca yapılan t a h k i k a t i l e de a d r e s i tes
p i t edilememiş b u l u n m a k l a , ilânın t e b l i g a t yapılmasına k a r a r v e r i l 
miştir.
Davalı îdris Çınardalı'nın duruşmanın bırakıldığı 2/5/1969 C u m a
s a a t 9.00 d a m a h k e m e d e hazır bulunması v e y a b i r v e k i l i l e k e n d i s i n i
t e m s i l e t t i r m e s i d a v a dilekçesi v e d a v e t i y e y e r i n e k a i m o l m a k üzere
ilânen tebliğ o l u n u r .
2986
Çorlu A s l i y e H u k u k Hâkimliğinden :
1969/116
Davacı Çorlu Malmüdürlüğüne izafetle Çorlu Hazine veküi
Nuran
Ocakçı tarafından davalı Galip Çevdar aleyhine açılmış bulunan iptal tescil
ve ecrimisil davasının yapılmakta olan yargılamasında :
Mahkememizin 1964/605 esas 1986/596 karar sayılı
hüküm davacı
Hazine v e k i l i tarafından temyiz edilmiş olup, Yargıtay Beşinci H u k u k D a i 
resi Başkanlığının 23/9/1968 tarih ve -1800 esas 4874 karar sayılı üâmı üe
bozularak Mahkememize tevdi
edilmiş almakla, bu kere davacı
Hazine
veküi A v u k a t N u r a n Ocakçı tarafından 21/2/1989 tarihli yenileme d i l e k 
çesi üzerine davalı Galip Çevdar adresi meçhul bulunduğundan, duruşmanın bırakıldığı 16/5//1969 günü saat 9 da Mahkememizde* hazır b u l u n ması veya kendisini bir vekil ile
temsil ettirmesi aksi
takdirde dava
dilekçesi yerine k a i m olmak üzere üânen tebliğ olunur.
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü B i r i n c i Bölge Müdürlüğünden:
1

Aşağıda keşif bedeli geçici teminatı ihale gün ve saatleri yazılı işlerin eksiltmesi kapalı zarfla istanbul Küçükyalı'd ak i Müdürlüğümüz b i n a 

sındaki Komisyonda yapılacaktır.
2

Şartnameleri Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde istanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebüir.

3 — Eksütmeye girebilmek i ç i n :
a) İsteklüerin 1969 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesi şirketlerin hali faaliyet belgesi ile usulü dairesinde yazılı her iş için o işin h i z a 
sında gösterüen miktarda teminat vermeleri,
b) İsteklüerin en geç aşağıda vazıh işler için ayrı ayrı tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer düekçe üe K a r a 
yolları 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri .(Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) Dilekçelerine her iş için en az bu işin keşif bedeli
kadar buna benzer bir iş yaptığına dair belge üe bu eksiltmenin üân' tarihinden sonra alınmış malî d u r u m bildirisi ve bunu tevsik eden banka m e k •

hıbu ile plan ve teçhizat taahhüt beyannamelerini eksiksiz olarak bağlayarak yeterlik belgesi almaları (Makine ve teçhizat beyannamesinde gösterecek
l e r i ana inşaat makinalarınm sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, k i r a üe hariçten temin edüecek ana inşaat makinalan için beyanda
bulunmamaları). H e r iş için düekçelerine ayrı ayrı belgeleri bağlanacaktır.
Telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
4 — İsteklilerin 2490 sayılı K a n u n a göre hazırlayacakları teklif mektuplarım eksütme günleri en geç ihale saatinden b i r saat evveline kadar
makbuz mukabüinde K o m i s y o n Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz.
K . bedeli
Lira Kr.

G . teminat
Lira Kr.

Saati

B e l g e müracaat
6on günü

Tekirdağ - Hayrabolu Penetrasyon makadan inşaatına 15.000 m agreganın
Bıyıkali Taşocağından ihzarı, kırılması, nakÜ ve figüresi,
Lüleburgaz beton asfalt şantiyesine 8.500 m aşınma mıcırı ile Çorlu beton
af salt şantiyesine gerekli 6.000 •'m banket mıcırının Karatepe konkasÖr şan
tiyesinden yükleme boşaltma n a k i l ve figüresi,

585.600,—

27.174,—

21 Nisan 1969

11.00

15 Nisan 1969

345.680,—

17.577,20

22 Nisan 1969

11.00

16 Nisan 1969

Kapıkule - Edirne - Havza yolu inşaatında kullanılacak agreganın A r n a vutköy Taşocağından gerekli taşm ihzarı konkasörle
kırılması nakü ve
figüresi,

444.200,—

21.518,—

24 Nisan 1969

11.00

17 Nisan 1969

istanbul - ; E d i r n e yolu SafrakÖy varyantına Havaalanı Ütisakma ve S i r k e c i Florya yolu Yeşilköy - Yeşüyurt araşma lüzumlu muhtelif cins agreganın
yükletilmesi taşınması boşaltüması ve figüresi,

609.600,—

28.134,—

25 Nisan 1969'

11.00

18 Nisan 1969

Keşan - Uzunköprü yolu k i m . 0+000 — 45-j-OOü arası için lüzumlu kırmataşın hazırlanması taşınması ve figüresi,

1.455,960,—

57.428,80

28 Nisan 1969

11.00

21 Nisan 1969

îşin cinsi
"""

- - - - -

-—

-

_

EKSİLTME
Günü

^

3

3

3
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İsparta Asliye Ceza Hâkimliğinden :
Esas No: 1967/35
Karar No : 1967/107
Davacı: K. H.
Sanık : Remzi Armağan, Ramazan ve Faden'den doğma 1940 doğumlu
Senirkent Kazası Taşmescit Mahallesinden olup İsparta Yayla Mahallesi
İrfan Sokak No. 111 de mukim.
Suç : Mütecaviz sarhoşluk,
Suç tarihi: 5/3/1967
Karar tarihi: 17/8/1967
Sanık Remzi Armağan hakkında yapılan duruşma sonunda: Suçu
sabit görüldüğünden T. C. K. nun 571, 59 uncu maddelerince neticeten on
iki gün müddetle hafif hapsine, cezasının teciline ve 647 sayılı Kanunun
tatbikine mahal olmadığına, dair verüen gıyabî hüküm sanığa tebliğ edüemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddesi gere
ğince Resmî Gazete marifetiyle Uânen tebliğine, 31 inci madesince Uânın
yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde tebligat yapılmış sayılacağına,
ilân suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına, 3/3/1969 tarihinde karar
verüdi.
Esas No: 1967/222
Karar No : 1968/37
Davacı- K. H.
Sanık : Mehmet Gökmen, Mevlüt ve Ayşe'den doğma 1936 doğumlu
Çumra Kazası Kargın Köyünden olup İsparta Bey Hamamında çaüşır.
Suç: Mesken masuniyetini ihlâl,
Suç tarihi: 31/12/1967
Karar tarihi: 5/3/1968
Samk Mehmet Gökmen hakkında yapılan duruşma sonunda: Suçu
sabit görüldüğünden T. C. K. nun 193/2, 59 uncu maddeleri gereğince neti
ceten beş ay müddetle hapsine, cezanın tecüine ve 647 sayüı Kanunun tat
bikine mahal olmadığına, dair verilen gıyabî hüküm sanığa tebliğ edüemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince
Resmî Gazete marifetiyle ilânen tebliğine, 31 inci maddesince ilânın yapıl
dığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde tebligat yapümış sayılacağına, üândan bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına, 3/3/1969 tarihinde
karar verildi.
Esas No: 1968/22
Karar No : 1968/74
Davacı: K. H.
Sanık: Yılmaz Demirel, Eşref ve Emine'den doğma 1935 doğumlu,
Eskeşihr İli Hamidiye Mahallesinden olup Ispartada misafireten bulunur.
Suç: Geceleyin mesken masuniyetini ihlal,
Suç tarihi: 12/1/1968
Karar tarihi: 16/4/1968
Sanık Yılmaz Demirel hakkında yapılan duruşma sonunda: Suçu
sabit görüldüğünden T. C. K. nun 193/2, 59 uncu maddelerince neticeten
beş ay müddetle hapis ve nezarette geçen bir günün mahkûmiyetinden
mahsubuna, cezanın tecüine ve 647 sayılı Kanunun tatbikine mahal bulun
madığına dair verilen gıyabî hüküm sanığa tebliğ edilemediğinden 7201
sayüı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddesi gereğince Resmî Gazete
marifetiyle iiânen tebliğine, 31 inci maddesince ilânın yapıldığı tarihten
itibaren 15 gün içerisinde tebligat yapılmış sayılmasına, üâmn bir sureti
nin mahkeme divanhanesine asılmasına 3/3/1969 tarihinde karar verüdi.
Esas No: 1966/243
Karar No : 1967/210
Davacı: K. H.
Sanık : Hasan Ali Esassolak, Fehmi ve Nuriye'den doğma 1933 do
ğumlu İzmir üi Abdullah Efendi Mahallesinden olup Nazilli Kazası Turan
Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde mukim,
Suç: Vazifeli bekçiye mukavemet ve mütecaviz sarhoşluk,
Suç tarihi: 19/10/1966
Karar tarihi: 27/12/1967
Sanık Hasan Ali Esassolak hakkında yapılan duruşma sonunda : Suçu
sabit görüldüğünden T. C. K. nun 258/3, 59, 572/1, 59 uncu maddeleri
gereğince bir ay yirmi gün hapis ve bir ay yirmi gün hafif hapsine, ceza
nın teciline ve 647 sayılı Kanunun tatbikine mahal olmadığına, dair verilen
gıyabî hüküm sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu
nun 28 ve 29 uncu maddesi gereğince Resmî Gazete üe üânen tebliğine, 31
inci madde gereğince üânın yapıldığı tarihten itibaren 15 (tün içerisinde

tebligat yapılmış sayılacağına, Uândan bir suretinin mahkeme divanhane
sine asümasına 14/3/1969 tarihinde karar verüdi.
Esas No: 1966/208
Karar No : 1988/86
Davacı: K. H.
Samk : Burhan Özgül Hakkı ve Refiye'den doğma 1943 doğumlu Er
zurum İli Hasan Basri Mahallesinden olup Erzurum Yeğenağa Mahallesinde
Valyaz Sokak No. 12 de mukim,
Suç : Vazifeli bekçiye hakaret, müesir fiil,
Suç tarihi: 27/7/1966
Karar tarihi: 18/4/1968
Samk Burhan Özgül hakkında yapılan duruşma sonunda : Suçu sabit
görülerek T. C. K. nun 266/1, 267, 59, 456/4, 59, 71, 72, 74 üncü maddeleri
gereğince iki ay on sekiz gün hapsine ve altmış iki lira elli kuruş ağır
para cezası üe mahkûmiyetine, cezanın teciline ve 647 sayüı Kanunun tat
bikine mahal bulunmadığına, dan- verilen gıyabî hüküm sanığa tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddesi
gereğince Resmî Gazete marifetiyle üânen tebliğine, 31 inci maddesince
üâmn yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde tebliğ yapılmış sayıla
cağına, üândan bir suretinin mahkeme divanhanesine asümasma 14/3/1969
tarihinde karar verüdi.
Esas No: 1966/111
Karar No : 1968/157
Davacı: H. U.
Sanıklar: 1 — Süleyman ihsan Ozçekirge, İsmaü Hakkı oğlu Hafize'den doğma 1338 doğumlu Tugutlu Kazası Hacı Mukharrem Mahaüesinden olup aynı yer Altay Mahallesinde No. 21 de mukim.
2 _ Mustafa Aracı, Sadullah ve Rafiye'den olma 1339 doğumlu Ma
nisa'nın Yarhasanlar Mahallesinde nolup İzmir Karabağlar Eski Yol 4066.
Sokak Eski Yol No. 3 de mukim.
3 — Ahmet Aksu Mehmet ve İkbal'den olma 1340 doğumlu Tire
Kazası Şehüdere Mahallesinden olup İzmir Eşrefpaşa Yapıcıoğlu Caddesi
753. Sokak No. 14 de mukim.
Suç : Dolandırıcılık,
Suç tarihi: 23/11/1965
Karar tarihi: 25/6/1968
Sanıklardan Mustafa Aracı ve Süleyman İhsan Ozçekirge'nin ve Ah
met Aksu'nun haklarında yapılan yargılama sonunda: Sanıkların suçu
sabit görüldüğünden :
Sanık Süleyman İhsan Ozçekirge ve Mustafa Araeı'nın T. C. K. nun
503/1, 5435 sayılı Kanun ve T. C. K. nun 522 nci maddeleri gereğince birer
ay on beşer gün hapislerine ve 125 şer lira ağır para cezası üe mahkûmiyet
lerine ve sanıkların suçu 780 sayılı Af Kanunu şümulüne girdiğinden orta
dan kaldırılmasına.
Diğer sanık Ahmet Aksu'nun T. C. K. nun 503/1, 5435 sayılı Kanun
ve T. C. K. nun 525 inci maddeleri gereğince bir ay on beş gün hapis ve
125 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine, sanık dolandırıcüık suçundan
sabıkalı bulunduğundan işbu cezanın tecüine ve 647 sayüı Kanunun tat
bikine mahal olmadığına, dair verilen gıyabî hüküm sanıklara tebliğ edi
lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gere
ğince Resmî Gazete ile üânen tebliğine, 31 inci madde gereğince ilânın
yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde tebligat yapılmış sayılacağına,
ilânın bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına, 14/3/1969 tari
hinde karar verüdi.
2778
&

Erzincan Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
1969/14
Davacı
Erzincan'da Emlâk Komisyoncusu Niyazi Güzel vekili
Avukat Alaattin Kırtıloğlu
tarafından davalılar
Hüseyin oğlu Sü
leyman ve Mehmet ile kızları Esma ve Firdevs aleyhine ikame olu
nan izaleyi şüyu davasının duruşmasında:
Beybağı Mah. Çukuarada Mevki'indeki 181 parselli çayırda his
sedar bulunan dört davalının da adresleri meçhul olduğundan kendi
lerine dava arzuhalinin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla du
ruşma günü olan 24/4/1969 Perşembe saat 9.00 da mahkemeye gelme
leri veya bir vekille kendilerini temsil ettirmeleri davetiye yerine
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
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Türk Ticaret Bankası A. §. 31 Aralık 1968 tarihli bilançosu
A K T İ FF

P A S İ FF
Türk Lirası

No.
I Ödenmemiş sermaye
II Kasa

88.993.299,87
Serbest

IH
IV

Bloke

T. C. M e r k e z Bankası 35.630.114,82
Kanunî karşılıklar kasası
M u n z a m k a r . muk. kıymetler
Diğer kanunî karşılıklar kasası

94.880.750,84 I3ft510pfi5 66
177.892.154,34
169.095.578,69
8:796.575,65

V Bankalar
VT Röporlar
V I I T a h v i l l e r ve hisse s e n e t l e r i cüzdanı
Hazîne p l a s m a n bonoları
Tahviller
T a s a r r u f bonoları

28.840.529,65
26.464.154,40
10.000.000,—
15J77.194.40
1.-286.-960,—
186.815.976,05

V I I I sSenetler cüzdanı
İştiraklerimiz
Müesseselerimiz
İştiraklerimiz ve mües, kefaletiyleS a i r müşteriler

-XI
XII
XIII
XIV

Türk- Lirası

I Sermaye
I I İhtiyat akçeleri
Kanunî i h t i y a t l a r
özel i h t i y a t l a r
Fevkalâde i h t i y a t l a r

30.000.000,—
20.514.913;27
8.795.232,45
11.719.680,82

I I I Karşılıklar
I V Tedavüldeki t a h v i l l e r i m i z
V Taahhütlerimiz
Vadesiz
Vadeli

18.044.536,35
152.996.912,71

T. C. Mer. B a n .
avans, ve rees.
ett. senetler 104.565.472.92
Trans. emir.
48.415.534,56
Diğer taah.
15,905,23
VT

104.565.472,92
48.415.534.56
15.905,23
1.135.457.600,31

Mevduat

Res. mev,
Tic. mev.
Ban. mev.
Tas. mev.

186.815.976,05

IX' A v a n s l a r
İştiraklerimiz
Müessesel e r i m i z
İştiraklerimiz ve' mües. k e f a l e t i y l e
S a i r müşteriler
X

No.

Vadesiz

Vadeli

10.256.198,96
388.555.758,14
52.254.078,42
502.244.558,29

1.919.842,67
6.214.475,93
2.847.574,—
171.165.113,90

12:176,041,63
394.770.23.4,07
55.101.652 42
673.409.672,19
K

— 9

706.668.656,91

Borçlu c a r ! hesaplar
İştiraklerimiz
Müesseselerimiz
İştiraklerimiz ve mües. k e f a l e t i y l e
*Saîr mtişteriîer

8.797.409.70

VII
VIII
IX
X
XI

Tediye e m i r l e r i
M u h t e l i f alacaklılar
T a l e p olunmamış kıymetler
Diğer p a s i f l e r
Kâr
Geçen yıîdan devreden
Bilanço yılı k â n

4.978.876,90
34.518.351,23
341.340,13
103.574.220.65
8.032.909,60
8.032.909,60

398.753!83
699.472.493,38

Ziraî k r e d i l e r
İpotek m u k a b i l i k r e d i l e r
Meslekî k r e d i l e r
İştiraklerimiz
B a n k a l a r K. M. 48, F. 1
B a n k a l a r K..M. 48, F. 2

14.134.523,47

Nâzım h e s a p l a r
Cirolarımız
Mer. Ban.
102.190.196,52
Diğer
—

43.847.929,86

Kefaletlerimiz
İştiraklerimiz
4.305,—
Müesseselerimiz
—,—
İştir, v e mües.
kefaletiyle
—
Sair-müş/
224.219.500,29

S.933.071,47
10.201;452,—

XV

Müessese - ve 'teşebbüslerimiz
B a n k a l a r K. M. 48, F. 1.
B a n k a l a r K. M. 48, F, ,2.
X V T S a b i t kıymetler
M e n k u l l e r (15.031.323,88 T i r . n a
sigortalıdır.)
G. M e n k u l l e r (21,273.250,— T L .
n s sigortalıdır.)

Diğer nâzım hesaplar

10.464.626,47

Yekûn

1.508.459 661,15
2.034.459:548,68

U m u m î yekûn

3.542 919.209.^83

102.190.196,52

224.223.805,29

1.708.045.546,87

33.383.303,39

. X V I I M u h t e l i f borçlular
X V I I I Diğer,aktifler
X I X lîk tesis masrafları
X X Zarar
Geçen yıldan devreden z a r a r
Bilanço yıh zararı

4.438.769.68
97.530.066,57
2.322.734.69

Yekûn

1.508.459 661.15
2.034.459.548,68

U m u m î yekûn

3.542.919.209,83

Nâzım hesaplar

Türk Ticaret Bankasının 31 Aralık 1968 kâr ve zarar hesabı
Borçlu hesaplar

Türk Lirası

Personel masrafları
V e r g i ve harçlar
V e r i l e n f a i z ve k o m i s y o n l a r
K a m b i y o zararları
T a s a r r u f u * teşvik i k r a m i y e l e r i
A m o r t i s m a n ve karşılıklar
Müessese ve »teşebbüslerimiz zararları
Diğer m a s r a f v e z a r a r l a r
Kâr

44.854.307,37
5.048.070.45
34.487.866,77
11,01
3.800.000,—
7.610.340,31
18.873.029,54
8.032.909,60
'

.Yekûn

KiW*-»

İMİ

JılHlfc

Türk Lirası

Alacaklı hesaplar
A l m a n f a i z ve k o m i s y o n l a r
T a h v i l l e r v e hisse senetleri g e l i r
B a n k a h i z m e t l e r i karşılığında a l m a n f a i z v e
komisyonlar
K a m b i y o kârları
İştiraklerimiz kârları
Müessese ve teşebbüslerimiz kârları
M u h t e l i f kârlar
Zarar

100.859:865,90
1,295.692,50
13.214.859,20
38.801,72
720.507,23
7.576.808,50

•

122.706.535,05

Yekûn

122.706.535,05
3089
BAŞBAKANDIK BASIMEVİ
DÖset Sermaye İsletmesi

T.C.

Re smı Gazete
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336 -1920

f Yönetim
Başbakanlık

ve yazı isleri için
Neşriyat

Genel

ve

8 NİSAN 1969

Müdevvenat

Müdürlüğüne

Sayı: 13169

SALI

Başvurulur

J

Anayasa Mahkemesi
Esas No : 1969/3
Karar No : 1968/8
Karar tarihi : 30/1/1969
İstemde bulunan : Hüseyin Güneri, Yenimahalle Bend Caddesi,
Yeşil Cami yanı No : 10 Gölcük - İzmit.
İstemin konusu : İstemde bulunan 16 Ocak 1969 günlü dilekçesinde :
5 Ocak 1961 gün ve 228 sayılı Emekli Sandıklariyle Maluliyet, İhtiyar
lık ve Ölüm Sigortaları Kanunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi
hakkındaki Kanunun 10. maddesinin «ç» fıkrasının Anayasa'ya aykırı
olduğunu ileri sürerek iptaline karar verilmesini istemiştir.
İnceleme : Anayasa Mahkemesinin, İçtüzüğün 15. maddesi uya
ranca 30/1/1969 gününde ilk inceleme için yaptığı toplantısında; işin,
niteliği bakımından başka güne bırakılmasına lüzum görülmeyerek ince
lemeye devam edilmesine oybirliği ile karar verildikten sonra dilekçe ve
rapor okundu. Gereği görüşülüp düşünüldü;
Anayasa'nm 149. ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri hakkındaki 22/4/1962 günlü ve 44 sayılı Kanunun 21. mad
delerinde iptal davası açmaya yetkili olan kişi, kurul ve makamlar açık
ça gösterilmiştir. İstekte bulunan bu maddelerde sayılanlardan değildir.
Şu duruma göre istemin, Mahkememize baş vurma yetkisizliği yönün

Kararı

den reddi gerektiği gibi; söz konusu hükmü kapsayan 228 sayılı Kanun,
5/1/1961 gününde Milli Birlik Komitesince kabul edilmiş bulunması dolayısiyle. Anayasa'nm geçici 4. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Anayasa
Mahkemesinin denetimi dışında kaldığından istemin ele alınmasına bu
bakımdan da imkân yoktur.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle istemin reddine, işbu ka
rarın dilekçe sahibine teMiğine 30/1/1969 gününde oybirliği ile karar
verildi.
Başkan Vekili

Üye

t

Lütfi

ömerbaş

Üye
Gelâlettin

Hakkı

Muhittin

Fazıl

Zarbun

Sait

Koçak

Üye

Seçkin

Ahmet

Üye
Ziya

Hocaoğlu

Üye

Uluocak

Üye
Recai

Taylan

Üye
Halit

A. Şeref

Üye

Ketenoğlu

Üye

Givda

Üye

Salim Başol

Üye

Kuralmen

Üye
Avni

Üye

îhsan Keçecioğlu

Akar

Üye

önel

Muhittin

Gürün

KARARNAME
Devlet Bakam

Karar Sayısı : 6/11001

S. T.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce kurutulan Aydın İli Kuşadası
İlçesi sınırları içindeki Güzelçamlı bataklığı kurutma sınırlarının ilişik
haritada gösterilen sınırlar olarak tespiti ve onaylanması; Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1/11/1968 tarih ve 180. 9/6111 sayılı ya
zısı üzerine, 6200 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinüı (c) fıkrasına göre,
Bakanlar Kurulunca 20/11/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
C. SUN AY

Barbakan
S. DEMİREL

Devlet Bakanı
S. ÖZTÜRK

Devlet Bakanı
H. ATABEYLİ

Devlet Bakanı
K.

OCAK

MÜFTÜOĞLU

Dışişleri Bakanı V.
F.

SÜKAN

Ticaret Bakamı
A-

TÜRKEL

Ulaştırma Bakanı
S.

BİLGİÇ

Adalet Baıkanı
H-

Mal ive Bakanı
C.

îçişlani Bakanı

Millî Sa. Bakanı
A.

F.

TOPALOĞLU

/

V. Â. ÖZKAN
Çalışma Bakanı
A. N. ERDEM

ERTEM

O ALP

Tarımı Bakamı
B.

1. TEKİN

Sanayi Bakanı
M-

TURGUT

imar ve lâkin Bakanı
H. MENTESEOĞLU

SÜKAN

Bavmdırlrk Bakanı

Millî Ea-it Bakanı

BİLGEHAN

Sağ- ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek Balkanı

Turizm v« Tanıtma Balkanı
N- KÜRŞAD

DlNÇER

DAĞDAŞ

En- ve Ta. Kay Bakanı
R. SEZGİN

Köy İşleri Balkanı
T.

TOKER

7 Nisan 1969

RESMİ GAZETE

Sayı:13168

İÇİNDEKİLER
Sayfa
Kanun
1136 Avukatlık Kanunu

1

1138 20 Nisan 1968 Tarihinde Ankara'da İmzalanan «Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Anlaşması»
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

20

1139 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Sosyal Güvenlik Hakkındaki Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

20

1140 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Krallığı Arasında
İmzalanmış Olan Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

20

1141 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında 28 Aralık 1967 Tarihinde Ankara'da İmzalanan «Türkiye Cumhuriyeti
ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Hudut Olaylarının Önlenmesi ve
Halli ile Hudut İşaretlerinin Bakımı Hakkında Anlaşma» ile Bu Anlaşmanın
Ekleri
Olan dair
«Türk-Bulgar
ithalât
işlerine
Sirküler Karma Hudut Komisyonlarındaki Heyetlerin Faaliyet
Bölge ve Kısımlarının ve Bu Heyet Başkanları Daimî İkamet Yerlerinin Tespiti
Hakkında (1) Numaralı Protokol» ve «Türk-Bulgar Hududun Üzerindeki Hudut
İşaretlerinin Muhafazası, Bakımı, Onarımı ve Yenilenmesi ile Kontrolü Hakkında
(2) Numaralı Protokol»ün Onaylanmasına Dair Kanun

20

T.B.M.M. Birleşik Toplantısı Kararı
26/4/1967

Tarihli ve 141 Numaralı Kararla Kurulan T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık
Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

20

Kararnameler
Sınır Tespitine İlişkin Kararnameler

21

Başbakanlık, Maliye, Ticaret ve Milli Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

21

Yönetmelikler
İstanbul Kültür Sarayının Sevk ve İdaresine Ait Geçici Yönetmelik

22

Okul Spor Yurtlan ve Oyun Yuvaları Yönetmeliğinin 30 uncu Maddesinin Değiştirilmesi
Hakkında Yönetmelik

22

Genelge
Gümrük ve Tekel Bakanlığına Ait Genelge

22

İlanlar

22

