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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Malatya üyesi Hamdi Özer; 16 Şubat 1969 
Pazar günü İstanbul'da vukua gelen kanlı olay
ların gerçek sebebinin Rusya'nın Türkiye'ye 
karşı tutumu ve Türk balkının gösterdiği tepki 
olduğunu, sosyalist fikirlerin memleketimizde
ki gelişmesi ve bizde sosyalist tanınanların hü
viyeti hakkında geniş açıklamalarda bulundu. 

Samsun Üyesi Rıza Isıtan; 17 Martta açıla
cak olan Karadeniz tütün piyasasında fiyatların 
tesbitinde maliyet (bakımından bölgenin özellik
lerinin dikkate alınmasını ve tütün ekicilerinin 
içinde 'bulundukları zor durumdan kurtarılma
sını istedi. 

Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik vapıl-
ması hakkında kanun tasarısının, havale edil
diği komisyonlardan kurulacak geçici bir ko
misyonda görüşülmesine dair Maliye Bakanı Ci
hat Bilgehan'ın önergesi okundu ve kabul 
olundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
ihsan iSabıi Çağlayangil'e, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik edeceği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bil
gi edinildi. 

Vâki davet üzerine iran'a giden Devlet Ba
kanı Kâmil Ocak'a, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kam Hüsamettin Atabeyli'niin vekillik edeceğine 
dair -Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi 
©dinildi. 

C. K. M. P. isminin Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak değiştirildiğine dair, adı geçen parti Ge
nel Başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti ve Milletlerarası 
Atom Enerjisi Ajansı arasımda emniyet kontro

lünün uygulanması hususunda Anlaşma ve işbu 
Anlaşma ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ile 
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ara
sında teati edilen mektupların onaylanmasına; 

Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile son 
protokolü ve (bunlara bağlı Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği arasındaki an
laşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna; 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması hak
kındaki 19.2.1963 tarih ve 202 sayılı Kanunun 
642 ve 890 sayılı kanunlarla muaddel geçici 4 
ncü maddesinin değiştirilmesine; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi 
Arabistan Kırallığı Hükümeti arasında hava 
ulaştırmasına dair 12 Haziran 1968 tarihli An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarıları ile; 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun geçici 18 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi görüşüldü ve ka
nunlaşmaları kabul edildi. 

Avukatlık Kanunu tasarısı üzerinde bir (süre 
görüşüldü. 

Yapılan yoklama neticesinde gerekli çoğun
luk bulunmadığı anlaşıldığından 18 Mart 1969 
Salı günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Bir
leşime saat 19,20 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Mehmet Ü naldı Sadık Artukmaç 
Kâtip 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Ekrem Özdenin, istanbul telefon tesisatına dair 
yazılı soru 'önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/545) 

SORULAR 
2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekrem Özden'in, Türkiye'ye kakao ithaline dair 
yazıl?, soru 'önergesi, Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/546) 

Tasarı 
1. — Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısının Millet 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/588; Cumhuriyet Senatosu 1/992) (İçişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Malî ve 
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İktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 
(Müddet: 14 er gün) 

Teklif 
2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, efen
dim. 

(Yoklama yapıldı). 

1. — Başkanın 19 Mayıs 1969 Çarşamba gü
nü saat 15,00 t e Birleşik Toplantı yapılacağına 
dair sunusu 

1. — 'Cumhurbaşkanınca seçilen Üye Sadi 
Koçaş'm, Akşehir Gölünün taşması üzerine edincin 
tedbirlerin ve yapılan yardımların dalıcı köklü 
olması gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem 
dışı (bir konuşma talebi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Akşehir Gölünün taşması üzerine ısu altın

da kalan köylerin durumunu yakından incele
dik. Bu durum ve acele olarak alınması gerekli 
tedbirler hakkında Yüce Senatoya ve ilgili ma
kamlara çok kısa bilgi vermek üzere gündem 
dışı söz verilmesine müsadelerini arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 

Ömer Ucuzal'ın; Cumhuriyet Senatosu içtüzü
ğünün bâzı maddelerinde değişiklik yapılma
sına dair içtüzük teklifi. (2/264) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, yeter 
sayı vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

Başlkanlik Divanının sunuşunu arz ediyo
rum : 

BAŞKAN — 19 . 1 . 1969 Çarşamba saat 
15,00 de birleşik toplantı yapılacaktır. Bilgile
rinize arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, buyurunuz efen
dim. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet (Senatosunun sa
yın üyeleri, geçen hafta Akşehir'de, Akşehir 
Kaymakamını makamında ziyaret 'ettiğimiz sı
rada, içeriye giren Ibâzı köylüler telâşla yardım 
istediler. Kaymakam kendilerinden durumu 
sordu, taşan gölün suyunun köyün ortasına 
kadar geldiğini, evlerin duvarlarının yıkılımıya 
başladığını söylediler. Yanımda bulunan De
nizli Milletvekili Muzaffer Karan arkadaşımla 
beraber bahis konusu köylerden bir kısmına git
tik ve durumu yerinde gördük. Kısaca onu arz 
etmek istiyorum. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu. 
KÂTİPLER : Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Üye) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 40 ncı birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

5. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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Hakikaten köylülerin söyledikleri doğru idi, 
arkadaşlarım. Yarısına kadra değil ama 1/3 üne 
kadar su gelmiş, avluların kenarlarındaki du
varlar yıkılmış, kerpiçten yapılı evlerin duvar
larında nem, bir metreden fazla idi. Köylülere, 
evlerini ^boşaltmalarını, Kaymakamın kendileri
ne çadır ve ve saire gibi imkânlar sağlıyacağmı 
vadettiğini, söyledik. Buna rağmen bir kısım 
köylüler malımız var, davarımız var, diye çık
mak dahi istemiyorlardı. Kendilerine tehlikeyi 
hatırlatarak çıkmalarını temin ettik. Köylüler 
bölgenin milletvekili ve bilhassa bakanlarına 
tel çekmişlerdi. Biz de durumu Sayın Başba
kana kısa bir tel ile bildirdik. Memnuniyetle 
haber aldık M, bu uyarma üzerine Sayın İmar 
ve iskân Bakanı bölgeye giderek gerekli yar
dımların yapılmasına nezaret etmiştir. Kendile
rine teşekkür etmek isterim. 

Ancak, muhterem arkadaşlarım, bu sene ga
liba bizim talihimiz bu, her sene olduğu gibi, 
bu sene biraz daha fazla, sellerden açıldı. 1,5 
ay evvel içel, Çukurova, Hatay selleri vesilesi 
ile söylediğim bir konuyu bir cümle ile burada 
tekrar etmek isterim. Yapılan yardımlar ba

şımıza gelen felâketi tahfif etmek için belki bir 
vasıtadır, ama bu konuyu kökünden halletme
diğimiz müddetçe, bu konuya esaslı, köklü ted
birler bulmadığımız müddetçe ne vatandaşın 
güvenini, ne de her sene milyarları bulan zarar
ları önlemiye imkân yoktur. Bu durumu Sa
yın Hükümetin dikkat nazarlarına sunarken ay
nı konunun, Akşehir Gölü kenarında gördüğü
müz aynı durumun bir gün sonra gittiğimiz 
Afyon - Eber Gölü kenarındaki, yani Sultan-
dağı, Çay köylerinde de aynen gördüğümüzü, 
oradaki köylülerin de aynı sıkıntı içinde bulun
duklarım ve yanlarına gittiğimiz zaman sanki 
kendilerine bir şey yapabilecekmişiz gibi, yar
dım istekleri ve yalvarmalarına şahidolmuş bu
lunmanın üzüntüsünü sizlere duyurmak istiyo
rum. 

Hükümetin bu konuya eğilip, köklü tedbir
ler almadığı, almıya çalışmadığı müddetçe şim
di yapmıya çalıştığı ve gördüğümüz yardımla
rının büyük bir tesiri olmıyacağını üzülerek 
hepinize duyurur, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ko-
ça§. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Avukathk kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul .olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/313; Cumhuriyet Senatosu 1/987) (S. Sa
yısı : 1217) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, iki tak
rir var, okutuyorum; 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin öncelikle görüşülmesi kararlaştı

rılan işler kısmının birinci maddesinde bulunan 
ve geçen birleşim görüşülmesine başlanan avu
katlık kanunu tasarısının diğer işlere takdimen 
ve tasarının müzakeresinin hitamına deyin mu
teber olmak üzere öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini talebederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 

(1) 1217 S. Sayılı basmayazı 13 . 3 . 1969 ta
rihli 39 ncu birleşim tutanağın sonundadır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bugünkü gündemin öncelikle görüşülmesi 
kararlaştırılan işlerin 1 nci sırasında kayıtlı 
(S. Sayı: 1217) tasarının sorular ve genel gö
rüşmelerden evvel müzakeresinin yapılmasını 
arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Ekrem özden 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, her ne 
kadar iki takrir öncelik talebi itibariyle birbiri
ne benziyor ise de, Sayın Tuna'nın takriri avu
katlık kanun tasarısının hitamına değin önce
lik kararının alınması hususunu şümulü ile ih
tiva etmesi noktai nazarını esas alıyoruz ve bu 
sebepten önce Sayın Tuna'nın takririni oyları
nıza arz edeceğim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, arkadaşımızın takririne iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın özden iltihak etmiş bu
lunuyorlar. Binaenaleyh, Sayın Tuna'mn takri
ri üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. Takri-

— 68 — 
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ri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem senatörler, avukatlık kanun ta
sarısının tümü üzerindeki görüşmelere 13.3.1969 
Perşembe günü başlanılmış ve Sayın Mehmet 
Hazer, Sayın Devlet Bakanı Sadık Tekin Müf-
tüoğlu, Sayın İsmail Yeşilyurt, Sayın Zihni Be-
til, Sayın Fehmi Alpaslan konuşmuş bulunmak
tadırlar. Şimdi söz istiyenleri yüce huzurunuz
da takdim ediyorum. Komisyon sözcüsü Sayın 
Özden, Sayın Atayurt, Sayın Ömer Ucuzal söz 
istemiş bulunmaktadırlar. Söz sırası Sayın Ko
misyon Sözcüsü özdenindir. Buyurun Sayın 
özden. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Başkan, Senato
nun değerli üyeleri, sözcü olarak bütün arka
daşlarımın, çok kıymetli olacağı şüphesiz bulu
nan, sözlerini dinledikten sonra mütalâa arz 
etmek kararında idim. Ancak, bâzı arkadaşla
rım, bu tasarının esaslı bir şekilde burada izahı 
yapılmadığını ve meseleye nüfuz etmeden tasa
rının müzakeresine geçildiğini beyan buyurduk
ları için bilmecburiye bir kısım arkadaşları din
ledikten sonra söz almış bulunuyorum. Kanunu 
biran evvel çıkarmak mecburiyeti karşısında, 
değerli arkadaşlarım, kısaca arzı malûmat etme
ye çalışacağım. Ancak, bu avukatlık kanun 
tasarısı Türkiye'de, yalnız avukatların değil, hâ
kimleri, mahkemelerde ilgisi bulunan vatan
daşları, en ufak hukukî mütalâaya muhtaç bu
lunan bütün yurttaşları ilgilendirdiği için bi
raz da olsa izahat vermek mecburiyeti derkâr-
dır. Bu itibarla beni mazur göreceğinizi tahmin 
ederim. 

Sayın arkadaşlarım, her devirde hâkimin 
mümkün olduğu kadar az hataya düşmelerini te
min eden ve vatandaşın hakkını istihsal için, 
adaletin iyi bir şekilde tecellisine yardımcı olan 
bir müesseseye ihtiyaç, her zaman kendini gös
termiştir. Esasen dâvalarda tarafların menfa
atlerini, kanun ve usul hükümleri içinde mey
dana çıkarmak gayesi ile bu işleri anlıyan bir
takım yardımcılara tarihin her devrinde raslan-
mıştır. Şüpheden varestedir ki, bunu kendile
rine meslek yapanların da, adalete pek yalan 
insanlar olması hasebiyle, bir zaptırapt altına 
alınmaları tabiî görülmüş, bundan dolayı da 
her millet kendi bünyesinin ihtiyaç ve zaruret

lerine göre avukatlık kanunları çıkarmışlar ve 
zaman zaman bunlar üzerinde tadiller yapmış
lardır. 

Muhterem senatörler, avukatlık mesleki Tür
kiye'mizde bir âmme hizmeti olarak kabul edil
miştir ve öylece de devam edecektir. Avukatlık 
mesleki sadece, para kazanmak için kurulmuş 
bir meslek değildir. Avukatlar daima nefisle
rini, menfaatler peşinden koşmaktan sakınmanın 
şeref ve haysiyetini göstereceklerdir. Bilhassa 
Türk avukatları her devirde, şeref ve haysiyet
lerini, hak ve adalet anlayışlarını, mahkemeye 
yardımcı olmalarını, her şeyin üstünde bilmenin 
asaletine numune olmuşlardır. 

Paris Barosu eski başkanlarından Bernard'-
m dediği gibi, «Avukat her zaman mânevi değe
rini, istiklâlini muhafaza edecek, menfaatini is
tiklâl duygusunu temin edecek ciddî bir disip
line bağlı olması lâzım gelecektir. Söyleneni, ya
zılanı anlamak, esas meseleleri meydana çıkar
mak, dâvaların sebeplerini tesbit etmek, âmille
rini göstermek, özürlere kıymet ve kuvvet ver
dirmek, karanlıkları aydınlatmak, kavgalı işleri 
uzlaştırmak, hukukî mütalâalar vermek. Tek 
kelime ile adalete ve hakkaniyete yardımcı ol
mak avukatların, tevdi edilen, görevlerdendir.» 

Avukatın müesses âdetlere, mer'i kanunlara 
göre mükellefiyetleri ise, her meslekten çok da
ha ağırdır. Cemiyete karşı, müvekkiline karşı, 
mahkemelerde hâkimlere karşı, nihayet vicda
nına karşı büyük vazife ve mesuliyetleri vardır. 
işte bu kanun tasarısı, Türk sosyal adaletinin 
icaplarına ve bu fikrî esaslara kabil olduğu ka
dar uygun kaideleri ihtiva etmektedir. 

Pek muhterem arkadaşlar, kısa da olsa, za
bıtlara geçme bakımından ve ileride bu kanunu 
tetkik edecek olan müdekkiklere ışık tutma ça
bası ile birtakım tarihî hakikatleri de dile getir
mek mecburiyeti vardır. 

Türkiyemizde Tanzimattan evvel, avukatlık 
isminde bir meslek yoktu. Dâvavekili adında 
bâzı kimseler mahkemeye girerlerdi. Ve bun
lar hiçbir kayda tabi değillerdi. Tanzimat Hat
tı Hümayunu ve Islahat Fermanında, ceza hu
kuku ve ticaret mevzularında kanunların Garp
tan alınacağı belirtilmiş ve Mecelle Komisyonu
nun 1869 tarihli mazbatası ile yürürlüğe konu
lan ve 57 yıl tatbik edilen o zamanın Medeni 

| Kanunundan sonra, Arazi Kanunnamesi, Ticaret 
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ve Ceza ve Usul kanunları meriyete girdikten 
sonra, dâvavekilliği önemli bir meslek haline 
gelmiştir. O zamanki Ceza Kanunnamesinde 
ilk defa, dâva vekilliğinden bahsolunmuştur. 
Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunu Muvakkati
nin 249 ncu maddesi ile müdafaaya hususi bir 
ehemmiyet verilmiş ve samklara müdafaasında 
yardım etmek üzere bir vekil seçmesi ve bu ve
kilin seçilemediği takdirde mahkemenin re'sen 
bir vekil seçmesi hükmü kabul edilmiştir. 

ilk defa avukatlık meslekinin düzenlenmesi, 
13 Ağustos 1873 tarihli bir kararname ile ol
muştur. Dâvavekilliği bu kararname ile bir ni
zama sokulmuştur. Bu kararnamenin ilk cüm
lesi çok calibi dikkattir; mahkemelerde dâva ve
kâleti, her Devlette , bir sımfı mutebereye mah
sustur, diye başlamış ve bunlara, Hükümet ve 
ahali nazarında hürmetle riayet olunur, denmiş
tir. Bu sözlerle daha o zaman bu mesleğin Tür
kiye'deki kıymeti ve ehemmiyeti resmen ilân 
edilmiş olmaktadır. 

Bu meslek erbabının yetiştirilmesi lüzum ve 
ehemmiyeti, meydana çıktığından Türkiye'de 
ilk fakülte olmak üzere Sultan Aziz'in emri ile 
1875 yılında Galatasaray Lisesinde, Mektebi Sul
taniye merhut «Durusu Âliye» tabiriyle Hukuk 
Fakültesinin temeli atılmıştır. Roma hukuku, 
ticaret hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, 
mecelle ve mantık dersleri ile tedrisata başlıyan 
bu yüksek öğretim müessesesinde derslere Fran
sızca olarak devam edilmiştir. Daha sonra 1880 
yılında Hukuk Mektebi açılmış ve mezun olan
lara bir senelik stajdan sonra dâva vekâleti ruh
satnamesi verilmiştir. Türkiye'nin ilk barosu 
1876 tarihinde Muhakimi Nizamiye, dâvavekil-
leri hakkındaki Nizamname ile vücut bulmuş ve 
dâvavekilleri buraya bağlanmıştır. 

Sayın avukat merhum Ali Haydar özkent'-
in dediği gibi; Türk avukatlığının ve baroları
nın tarihinde bu Nizamname öyle bir basamak
tır ki, millî iradenin avukatlığı yükselttiği tepe
ye bu basamaktan çıkılmış ve Türk baroları ge
niş hürriyet ve istiklâl ufkunda yine bu Ni
zamnamenin yarattığı kanatlarla uçabilmiştir. 

Bu Nizamnameye göre istanbul Barosu 
24 . 3 . 1878 tarihinde ilk genel kurul toplantı
sını yapmış ve fülen işe başlamıştır. Büyük 
mücadelelerden sonra baronun adlî teşkilâtın 
bir parçası olduğu (1309) 1893 yılında kabul 

| edilmiş ve istanbul Barosu, adliye binasına yer
leşmiştir. Meşrutiyetin ilânından evvel dâva
vekilleri sayısı 105 idi. Baro Başkanı Roussel 
Oto isminde bir İtalyandı. O zaman yabancı
lara da Türkiye'de avukatlık yapabilme yetkisi 
tanınmıştır. 

Meşrutiyetin ilânından sonra (1908), 18 
Temmuz 1324 tarihinde istanbul Barosu levha
sının esas temeli atılmıştır, istanbul Barosu
nun teşebbüsleriyle Adliye Nezareti tarafından 
Muhamiler Kanunu adiyle bir lâyiha Meclisi 
Mebusana verilmiş ise de harbler dolayısiyle gö
rüşülmesi kabil olamamış ve esasen idealist 
avukatlar cephelere koştuklarından takip dahi 
olunamamıştır.. 

Birinci Dünya Harbi sonunda istanbul is
tinaf Mahkemesi Riyaseti levhada kayıtlı olmı-
yan avukatların mahkemelere kabul edilmeme
lerini bütün mahkemelere tebliğ etmiştir. 

Bundan sonra menfi çalışmalarla 1339 tari
hinde bir tamimle dâva vekâletinin serbest oldu
ğu bildirilmiştir. Bu gerilik üzerine İstanbul 
Barosu mücadele bayrağını açmış ve o zaman
ki Hükümetin mevkiini sarsan 25 Eylül 1339 
tarihli deklârasyonu yayınlamıştır. Bu mücade
leyi mütaakip 3 Nisan 1340 tarihinde Muha-
mat Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

işte bundan sonra muhterem arkadaşlar, 
avukatlığın müstakil bir âmme 'hizmeti ve hâ
kimin yardımcısı olduğu kesinlikle ortaya kon
muştur. Bilâhara muhâmi kelimesi avukat 
olarak değiştirilmiştir. Bu kanuna göre bugün 
mer'i olan avukatlık şartlarıyla beraber 3 se
nelik bir staj mecburiyeti de kanuna konmuş
tur. Bundan sonra 708 sayılı Kanunun 5 ve 
6 ncı maddeleriyle avukatlık için imtihan mec
buriyeti konulmuştur. 460 sayılı Avukatlık 
Kanunu ile 708 ve 220 sayılı kanunlarla baro 
inzibat meclisinin ihtar kararları kesin olup 
diğer kararlan ise alâkalı veya savcının itirazı 
üzerine asliye mahkemesince tetkik ve karara 
bağlanacağı ve asliye mahkemesi kararınıa kar
şı ağır ceza mahkemesi riyaseti nezdinde iti
raz edilebileceği kabul ve tasrih edilmiştir. Bu 
suretle baroların disiplin kararları tamamen 
kazai murakabeye bağlı olup Adalet Bakanlığı
nın hiçbir murakabe ve müdahalesi kabul edil
memiştir. Muhamat Kanununundan soüra Sa-

1 yın Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu zamanında 
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hasırlanan ve bugün meriyette olan 3499 sayılı 
Avukathk Kanunu 7 . 3 . 1938 tarihinde Millet 
Meclisi Başkanlığına gönderilmiş ve 27 . 6 . 1938 
tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 
İşte bu kanunun bâzı hükümleri günümüz ihti
yaçlarına cevap vermekten uzak kalması itiba
riyle yeni bir kanunun tedvini düşünülmüş ve 
çalışmalara başlanmıştır. 

Benden evvel görüşen muhterem arkadaşlar 
tarafından bu tasarının hiçbir tetkik mahsulü 
elmadan alelacele derlenip toplanıp, hükümleri 
kaleme alınarak Millet Meclisine getirildiği ve 
ondan sonra da Senatoya geldiği ileri sürülmüş
tür. 

Hakikat şudur: 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun bâzı hükümleri sosyal hayatımıza ve bu 
mesleke mensup kimselerin yaşantılarına uy
madığı ve yeni görüşlerle toptan elden geçiril
mesi zaruret haline gelince, barolar harekete 
geçmiştir. Bu maksatla bütün Türkiye baro
ları temsilcileri toplanarak anaprensipleri tes-
bit etmişlerdir. Bu toplantı Ankara'da yapıl-" 
mış ve 20 . 4 . 1963 ten 22 . 4 . 1963 e kadar de
vam etmiştir. Esas kanunu hazırlamak işi 
Ankara, İstanbul ve İzmir barolarına verilmiş 
ve bu 3 baro 16 . 5 . 1963 tarihinde İstanbul 
Baro merkezinde toplanarak Barolar Birliği ta
sarısını hazırlamışlardır. İstanbul Barosunda 
yapılan birlikte çalışmalar sonunda hazırlanan 
tasarının son düzenlenmesi ve redaksiyonu 
12 ve 13 . 1 . 1968 günlerinde İzmir'de toplanan 
üç baro başkanı tarafından icra olunmuştur. 
Bu hazırlamada Fransız, Alman, İtalyan ve 
Amerikan baroları kanunları tercüme edilerek 
tetkik edilmiş, bizim bünyemize uygun olan 
kısımlar da ayrıca gözden geçirilmiştir. Ancak 
bizim elimizdeki tasarı daha ziyade Alman met
nine yakındır. Bu tasarının esası Avukatlık 
Kanunu idi, Meclislerde görüşülen bu çalışma
ların aşağı - yukarı aynıdır. Ayrıca Hükümet 
ve Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu 
ve arkadaşlarının hazırlayıp Meclise tevdi et
tikleri birkaç tasarı da vardır. Bu tasarılar 
birkaç tanedir, arz edeyim: Kemal Sarıibrahim
oğlu ve arkadaşlarının hazırladıkları Avukatlık 
kanun tasarısı, yine İsmet Angı ve arkadaşla
rının hazırladıklar kanun tasarısı, Muhittin Kı
lıç, Mustafa Uyar ve arkadaşları tarafından 
Meclis Başkanlığına sunulan ve devre sonuna 

kadar görüşülmediğinden hükümsüz kalan ve 
4 . 11 . 1965 tarih v© 2 - 54 sayı ile Fakih öz-
fakih, Mustafa Uyar ve arkadaşları tarafından 
benimsenerek görüşülmesi istenilen Türkiye 
Baroları tasarısının hazırlanışı -ki Avukatlık 
kanun tasarısıdır- Arz ettiğim tasarılar müc-
melen Millet Meclisine getirilmiştir. Millet 
Meclisi meseleyi müzakere etmeden evvel Kar
ma Komisyonda görüşülmesini tensibetmiş ve 
bu Karma Kkomisyonu müzakerelerde esas Hü
kümetin getirdiği metni kabul etmiştir. 

Hükümetin getirdiği metin Karma Komis
yonda, Millet Meclisi Karma Komisyonunda, 
bâzı değişikliklere uğramıştır. Bu komisyona 
Ankara, istanbul ve izmir Baro Başkanları da 
çağrılmış mütalâaları alınmıştır. Demek oluyor 
ki, muhterem arkadaşlar, huzurunuza getirilen 
tasarı kollektif bir çalışmanın mahsulüdür. Bir 
taraftan barolar, bir taraftan Hükümet, bir ta
raftan Millet Meclisi, senatör ve milletvekilleri 
hepsi beraber bu tasarı üzerinde çok oynamış
lar, çok zihin yormuşlardır,- alelacele hazırlan
mış bir tasarı değildir, 1963 senesinden beri ya-
pılagelen çalışmaların sonucunu teşkil etmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdiye kadar bu ça
lışmalar hakkında kısaca malûmat; verdim ve 
avukatlık meslekinin Türkiye'deki tekâmmülü-
nü anlatmaya çalıştım. 

Şimdi de bu tasarının getirdiği yenilikler 
nedir? Bunu anlatmaya çalışacağım ki, benden 
sonra söz almış ve alacak arkadaşlara da hiç 
olmazsa bir ışık tutmuş olurum. 

Avukatlık kanun tasarının kabul edilmiş 
önemli yenilikleri aşağı - yukarı tipik olarak 
şunlardır. Adli merciler ve diğer resmî daireler 
avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde 
yardımcı olmakla yükümlü kılınmışlardır. Avu
kat olmak için yalnız hukuk fakültesi mezunu 
olmak şartı konulmuştur, istisnaları vardır. 
Avukat olabilmek için 1,5 sene staj ve imtihan
da başarı sağlamak lâzımdır. Bir daha imtiha
na giren bir daha giremez diye bir kayıt yok
tur. 5 defa imtihana girebilir. Avukatlık yemi
ni var idi evvelcede. Fakat kanunda yoktu, 
metne alınmıştır ve yemin şekli de gösterilmiş
tir. 

ihtilafsız işlerin de avukatların vazifesi ol
duğu kabul edilmiştir. Şimdiki meri kanunda 
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avukat yalnız ihtilaflı olan mesaide hüküm ve
rebilir, mütalâa beyan edebilir, ihtilafsız mesai
de avukatın rolü yoktur. Yeni kanunda ihtilaf
sız işlere de avukatlar bakabilir, mütalâa yürü
tebilirler. Yeni gelen kanunda ihtilafsız işlere 
de avukatlar bakabilir, mütalâa yürütebilirler. 
Vekâletname ibraz etmeden bütün dosyaları 
inceleme hakkı avukatlara tanınmıştır. Şimdi
ki kanunda bu yoktur. 

Adliye dairelerinde barolara ve her mahke
mede avukatlara yer ayrılması mecburiyeti ka
bul edilmiştir. 

Avukatların ibraz edecekleri vesika suretle
rini tasdik etme salâhiyetleri avukatlara tanın
mıştır. 

Avukatlara karşı işlenen suçlar, hâkimlere 
karşı işlenen suçlar gibi mütalâa edilmiştir. 
Avukatların suç işlemelerinde yapılan kavuş
turma, hâkimlerin suç işlemelerinde yapılmak
ta olan usule uygun bir şekilde ele alınmıştır. 

Nakil işleminin reddi halinde barolar birliği 
kararının kesin olup Adalet Bakanlığının yet
kisi kaldırılmıştır. 

Baroların kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşu oldukları sarahaten kanunda gösteril
miştir. 

Baro genel kurulların umumi heyetlerinde 
seçilerek bir başkan ve divan teşkil etmek su
retiyle Heyeti Umumiyenin yürütülmesi tasa
rıda kabul edilmiştir. Ki, şimdi meri olan usul
de baro başkanı açar idare heyeti kürsüde bu
lunur ve idare ederlerdi. Şimdi öyle olmıyacak 
Heyeti Umumiyeden başkan seçilecek. Avukat
ların genel kurul toplantılarına katılması mec
buriyeti mecburi kılınmış ve katılmıyanlar hak
kında para cezaları tâyin edilmiştir. Genel ku
rulda görüşme yapılabilmesi için en az onda 
bir üyenin katılması gerekliği kabul olunmuş
tur. 

Baro Yönetim Kuruluna seçilmek için on yıl
lık kıdem aranmıştır. Baro başkanlığına seçil
mek için onbeş yıllık bir kıdem onanmıştır. Disip
lin kurulu ile yönetim kurulları birden bire ay
rılmıştır. Grörev sürelerinin üç yıla çıkarılması 
yeniden seçilmeleri imkânı kabul edilmiştir. 
Şimdiki usulümüze göre baro idare heyeti aynı 
zaman kazai salâhiyetleri haiz olup disiplin 
kurulu mahiyetinde, avukatların işine bakar. 

Barolar Birliği kurulmuştur, Barolar Birli
ği başkanlık divanının ücretli olması kabul 
olunmuştur. Diğer üyelerinin ücretleri yoktur, 
yalnız hakkı huzurları vardır ve ikamet yev
miyeleri ve sair yollukları olacaktır. Bunu da 
Barolar Umumi Heyeti tesbit eder. Seçimlerde 
balotaj kaldırılmıştır, rey sayısına göre az ve
ya çok olanlar asil ve yedek üyeler olarak se
çilmiş olurlar. Yönetim kurulu üyeliğinde sü
resi bitenlerin yeniden seçilmesi caiz görül
müştür. Yönetim kurullarından ayrılanların 
yerine yedekleri sırası ile getirilecektir. 

Ücret tarifesinden aşağı ücret ve dâva ka
bul etmek disiplin cezasını gerektirecektir. 
% 25 ten yukarı nisbette vekâlet ücreti muka
velesi yapılamaz ve bundan aşağı nispî ücreti 
vekâlet mukavelesi tasarıya konmuştur. Mah
kemelerce karşı tarafa yükletilecek vekâlet 
ücretinin avukata aidolacağı 164 ncü madde
nin son fıkrasında tasrih edilmiştir. Yalnız 
aksine yazılı mukavele olmadıkça. İlâmın mü
vekkil tarafından icraya konulmasında, icra 
dairesinde re'sen avukata bilgi verilmesi ve bu 
suretle avukatın vekâlet ücretini alması imkâ
nını sağlamıştır. Vergi Temyiz ve İtiraz ko
misyonları ile Danıştay da vekâlet ücreti hükme
decektir. işin başka bir avukata verilmesi için 
avukatın yazılı müdafaasının alınması, aksi 
halde vekâlet akdinin sona ereceği tasrih olun
muştur. Avukatın topluluk sigortası sağlan
mıştır, emeklilik işleri ele alınmıştır. Bu sos
yal güvenliğin yeni Anayaasnın espirisi için
de kaleme alınmıştır. 

Belediye ve özel idare avukatları için de 
yeni hükümler konmuştur. Stajiyerlere de yar
dım esası, nakdî yardım esası kabul olunmuş
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının tümü 
itibariyle yenilikleri bunlardan ibarettir. Bâzı 
teferruattan tevakki ederek anlattığım husus
lar bellibaşlı meselelerden ibarettir. Zaten 
muhterem arkadaşlarım, yeni kanunun, eski 
kanunun getirdiği anaprensiplere dokunma-
mıştır. Yenilikler getirmiştir, biraz genişlet
miştir ve meslekin hak ve hukukunu tanınış
tır, meslektaşların hak ve hukukunu tanımış
tır. Mesele bundan ibarettir. Hürmetlerimi arz 
ederim. 
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BAŞKAN — Sayın özden teşekkür ede
rim efendim. Sayın Atayurt, buyurunuz efen
dim. 

MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Sa
yın Başkan, zamanımızı kıymetlendirmek bakı
mından benden evvel muhterem arkadaşlarım 
kâfi derecede konuşmuşlardır. Bu itibarla ben
deniz kürsüyü işgal etmek istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt teşekkür ede
rim efendim. Sayın Ucuzal buyurunuz efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, hakikaten Sa
yın Atayurt'un beyan buyurduğu gibi tasarı
nın tümü üzerinde konuşan arkadaşlarımız kâ
fi miktarda meseleyi dile getirdiler. Bendeniz 
İM sebepten dolayı huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

Elimizdeki tasarı, değerli arkadaşlarım; 
1939 yılında çıkarılmış bulunan 3499 sayılı 
Kanunun bugün tatbikatı sırasında doğan bü
yük boşlukları dolduramaması sebebiyle bu bir 
iki yıl içerisinde hazırlanmış bir tasarı değil 
elimizdeki tasan. 

Değerli arkadaşlarım, 17 yıldan beri Yüce 
Meclislerde Avukatlık Kanununun değiştiril
mesi yolunda çalışmalar olmuştur. Bu sebeple 
1939 dan sonra dünyada meydana gelen sosyal 
hâdiseler, elbette ki, sosyal hâdiselerin içeri
sinde bulunan avukatlık meslekini de yakın
dan alâkadar ettiği için mesele ele alınmış bu
gün huzurunuza bir tasan getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Perşembe günkü 
celsede bir değerli arkadaşımız usul tartışma
ları sırasında bir - iki cümle sarf ettiler. Bu 
cümleleri de olduğu gibi efkân umumiyeye 
intikal etti. Bendeniz çok üzüldüm. Elbette ta
sanlar üzerinde uzun uzun tartışılması, her 
sayın üyenin hakkıdır. Ama, bu değerli arka
daşımız bu kürsüden, bu kadar mühim bir 
kanunun alelacele getirilmesi yolunda bir ça
ba vardır, gibi bir beyanla hakikaten bu ka
nun alelacele getirilme yolunda bir gayret sarf 
ediyor muşuz gibi bir ithamın altında bıraktı 
Yüce Senatoyu. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Yanlış söylüyorsunuz, zabıtlara bakın. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sonra da 
dönüp, avukat arkadaşlar bekliyorlar bu ka-

1 nun çıksın diye, şeklinde konuştular. Bendeniz 
de bir avukat olarak mecburum, değerli arka-
daşlanm, meseleyi tavzih etmeye. Kendilerine 
de beyan ettim, burada bekliyorlar diye, sanki 
bu tasarının kanunlaşmasını bekliyorlar diye, 
itham ettiği arkadaşlar da dönüp bakın, dedim, 
her gün burada her tasarının, her kanunun 
çıkmasında daima burada oturan arkadaşla-
nmız. 

Değerli arkadaşlarım, içimizde avukatlık 
meslekine mensup arkadaşlar ekseriyette ise, 
bundan memnun olmak lâzım. Kaldı M, bu ta
sarı kanunlaştığı takdirde Yüce Senato'da ve 
Millet Meclisinde avukat olarak bulunan 
arkadaşlara bir hak ve sorumluluk getirmiyor. 
Aksine Türkiye'nin sathında bulunan 9 bine 
yakın avukat arkadaşımıza hak ve sorumluluk 
getiriyor. Buna mukabil 35 milyon Türk vatan
daşının, kendisine tevdi eylediği bu vazife ile 
mahkemeler nezdinde haklannı samimiyetle 
müdafaa edecek ve neticede, hiçbir arkadaşı
mız en basit bir usul hatası yüzünden vatan
daş olarak hakkını kaybetmenin güçlüğü içe
risine düşmiyecektir. Mesele, sadece avukat
lar meselesi olarak ele alınmamalıdır. Benim 
istirhamım bu. 

İkincisine gelince, aziz arkadaşlarım; biraz 
evvel bir sayfadan müteşekkil bir yazı, Mülki
yeliler Birliği Genel Başkanı arkadaşımızın 
bir yazısı, var. Deniyor ki, görüşmekte bulun
duğunuz tasarı bir hakkı müktesebi ortadan 
kaldırıyor. 

Tasarıyı tetkik buyurdunuz. Böyle bir hak
kın ihlâl edildiğine dair tek bir madde yok
tur. Geçici 8 nci maddede gayet sarih olarak 
mülkiye yahut Siyasal Bilgiler Fakültesinden 
mezun olup da 3499 sayılı Kanuna, göre fark 
imtihanları veren arkadaşlar bu haktan yine 
istifade edecektir. Geçmişte cemiyetin ihtiya
cı nazarı itibara alınarak Siyasal Bilgiler ya
hut Mülkiye Mektebinden mezun olan arkadaş
larımızın istedikleri takdirde hukuk fakültesi
nin bâzı derslerini vermek suretiyle avukatlık 
yapma hakkını, kanun bahsetmişti. Ama o gün 
Türk Cemiyetinin bu mektepten de mezun olan 
arkadaşlanmızın böyle bir hakka sahibolması-
nı istiyen, icabettiren, sebepler vardı. Ama bu
gün Hukuk Fakültesinden mezun olan arka-

I d aşlarımız artık cemiyetin ihtiyacını karşılıya-
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cak miktarın da üstüne çıkmış bulunmakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım, gerek Mülkiye Mek
tebinden gerekse Siyasal Bilgiler Fakültesin
de okutulan hukuk dersleri ile hukuk fakülte
lerinde okutulan hukuk dersleri arasında tak
dir buyurursunuz muazzam fark vardır. Mül
kiye Mektebinde veya Siyasal Bilgilerde hu
kuk dersleri okutuluyor, ama onların hukukî 
bilgilerini umumi mânada değerlendirmek için
dir. Aslında mutlak surette bir hukuk bilgisi 
vermek için okutulan dersler değildir. Nite
kim bugün fakültelerin çoğunda aynı derece
de hukuk dersleri okutulmaktadır, iktisadi ve 
Ticari ilimler Akademisinde de vardır, Borç
lar Hukuku, Medeni Hukuk, iktisat Fakülte
sinde de vardır. Hattâ teknik okullarda teknik 
fakültelerde dahi hayatta karşılaşacakları bâzı 
güçlükleri yenmek üzere hukuk bilgisi veril
mektedir. Ama hukuk bilgisini bu nisyet dâhi
linde öğrenmiş olan arkadaşların mutlak su
rette hukuk fakültesinden mezun olan arka
daşların hakkına sahibolacağı yolunda bir id
dia ile ortaya çıkmaları bunun neticesi de bu 
beyannamede ileri sürdükleri gibi hakkımız ih
lâl ediliyor, müktesep haklar ortadan kaldırı
lıyor yolunda bir iddia ile ortaya çıkarlarsa 
benim şahsi kanaatime göre bu haklı bir iddia 
olamaz. Bu sebeple bendeniz sözümü burada 
kesiyorum. Yüce Heyetinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal teşekkür ede
rim efendim. 

Sayın Güvenç, buyurunuz efendim. 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
t)'.) — Sayın Başkan, değerli senatör arkadaş
larım; konuşulmakta olan Avukatlık Kanun 
tasarısı komisyonunda bendenizde üye bulun
makta idim. Elbette ki, bu kanun eski, halen 
tatbikatta olan, kanuna göre daha çok yeni
likler getirmektedir. Ancak Sosyal Sigortalar 
Kanunu ile ilgili olan topluluk sigortası kıs
mı gerçi avukatlarımızı, avukat arkadaşlarımı
zı sigortaya bağlamak yönünden bir yenilik 
getirmekte ise de aslında 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununa tabi diğer sigor
talıların halen almakta oldukları hakkın üstün
de bir hakkı avukat arkadaşlarımıza tanımak
tadır. Bu yönünü değerli arkadaşlarıma bura

dan anlatmak mecburiyetini duyduğum için 
söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir kanun diğer bir ka
nunun anaprensiplerini zedelememek şartiyle 
yapılması lâzımgelir, kanaatindeyim. Avukat
lık Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun topluluk sigortası kısmı avukatların 
lehine bu kanunla tadil edilmiş gibi bir durum 
vardır. Yani 506 nın topluluk sigortası ile il
gili kısmı aynen kalacak fakat Avukatlık Ka
nununda getirmiş olduğumuz topluluk sigor
tası kısmı avukatlara, avukat arkadaşlara di
ğerlerinden daha fazla bir hak tanımış olacak. 

Halen tatbikatta olan topluluk sigortasına 
göre bası baroların Sosyal Sigortalar Kurumu 
ile topluluk sigortası alma bakımından akit 
yaptığı da vardır. Yani halen avukat arka
daşlarımızın bâzıları topluluk sigortasından 
istifade etmektedirler. Hal böyle iken yani şim
diye kadar 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun topluluk sigortası ile ilgili kıs
mından şikâyet yokken Avukatlık Kanununda 
o kanunun üstünde hak tanıyan bâzı hususlar 
getirmek calibi dikkattir. Efkârı umumiye bu 
meselenin üzerine eğilebilir. Burada kanun ya
parken bir kanunun diğer bir kanunu zedele
memesini prensîbolarak kabul etmek ve onun 
üzerinde titremek lâzımdır. Elbette ki, kanu
nun biran evvel çıkması zaruridir. Biz de bunu 
arzu ediyoruz. Ancak çıkacak kanunlar tatbi
katta bâzı aksaklıklar doğurmamalı bir başka
larının kin ve garezini bir başka meslek erbap
ları lehine cevirmemelidir. Doktorlar da vardır 
bugün, çalışan topluluk sigortasına dâhil, mü
hendisler de vardır, dâhil. Diğer şu anda aklı
ma gelmiyen diğer meslek erbabı kişiler de top
luluk sigortasına dâhil olacaklardır. Şimdi her 
meslek grupu için çıkarılan bir özel kanunda 
Sosyal Sigortalar Kanununun topluluk sigorta
sı kısmını böylece bir başka yöne doğru çeke
cek olursak bu kanun yapısına, kanun tekniği
ne de zannediyorum uygun düşmez. 

Eğer 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
topluluk sigortası ile ilgili kısmı tatbikatta nor
mal çalışmıyorsa o 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa ek bir teklif getirilir ve düzeltilme
si lâzımgelir. Bir başka kanun içerisinde bir 
başka kanunun maddesini değiştirmeden, orta
dan kaldırmadan bir başka hüküm getirmeden 
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Avukatlık Kanununda o kanunun o maddesinin 
üstüne çıkılmaktadır. Nasıl çıkılmaktadır? Bu 
kısmı da anlatacağım. 

Halen mer'i olan kanunun topluluk sigorta
sına tabi olan insanlar kanunun diğer anamad-
delerine uygun olarak yaş haddine geldikleri 
zaman emekli olurlar. Emekli olmaları halinde 
emeklilik maaşının bağlanabilmesi için o avuka
tın, yahut topluluk sigortasına bağlı olan insa
nın sigortanın üyesinin kanunun anamaddeleri-
ne uygun şekilde primini normalinden ödemiş 
olması lâzımgelir. Ve bu ödemiş olduğu prim 
içerisinde geriye doğru 10 sene içerisinde en 
fazla prim ödemiş olduğu 7 senenin vasatisi alı
nır ve o sigortalıya onun vasatisi üzerinden 
maaş bağlanır. Getirilen Avukatlık Kanununda 
getirilen hükümde ise bu böyle değil. Topluluk 
sigortasına tabi olmak insanın kendisinin şah
sına mahsus yani kendi arzusuna bağlı bir iştir. 
Şimdi baro yolu ile mecburi tutuluyorsa da si
gortaya ödiyeceği primin karşılığmdaki kazan
cını kendisi bizatihi tâyin edecektir. 506 nın 
âmir hükmüne göre aylık kazanç 240 liradan 
az 3 000 liradan yukarı olamaz, prim ödeme ba
kımından der. Bu kanuna göre avukat arkada
şımız 55 yaşına veya emekli olacağı yaşa ge
lince üç ayda bir prim ödiyeceği için son üç ay 
en fazla olan 3 000 lira üzerinden primini ödi-
yecek ve 3 000 liraya göre emekli olacaktır. 
Yani geriye doğru on senenin içerisinde 7 se
nenin vasatisi bu kanunla alınmamaktadır. Ya
ni şu olacaktır. Her üç ay için 240 lira gelirim 
var diye gösterecek. 240 lira üzerinden sigor
talı olmak istiyorum diyecek ödiyecek sonun
da da en sonunda da üç aylığını 3 000 lira ödi
yecek 3 000 liranın karşılığı olan % 50 üzerin
den de 1 500 lira ile malûl olacaktır ki, kanun 
geliyor % 70 e çıkacak o zaman 2 bin küsur li
ra ile emekli olacaktır. Yine Sosyal Sigortalar 
Kanununun halen mer'i olan hükümlerinden 
bir tanesi emekliye ayrılan sigortalı tekrar bir 
sigortalı işe döndüğü takdirde maluliyet aylı
ğı kesilir der. Ve yeni baştan almış olduğu üc
rete göre tekrar prim öder. Biraz evvel anlat
mış olduğum sıra üzerinde tekrar hesabı ya
pılır, emekliye ayrılacağı zaman, hesabı yapı
lır ve maaşı bağlanır. Şimdi Avukatlık Kanu
nunda bu böyle de değil. Avukat arkadaş 
emekli olacak. Emekli maaşını bağlattıktan 

sonra yine de topluluk sigortası ile ilgili sigor
ta ile ilgili yerde çalışacak. Yani avukatlığını 
da yeni baştan yapacak. Bu hakkın adaletin 
ölçüsü değil. Böyle olmaması lâzımgelir. Bu 
zannediyorum ki, bu tip kapılar koymak bâzı 
insanları hileyi şeriyeye de götürür. Yarın 
kalkıp yaşını büyütmek istiyenler de çıkacak
tır. Maaş bağlatıp tekrar avukatlığına devam 
etsin diye. Bunlar da olabilecektir. Son olarak 
şunu söylemek istiyorum, sayın arkadaşlarım. 

Avukatlık Kanununun Topluluk Sigortası 
ile ilgili 187 nci, 188 nci, 189 ncu ve geçici 1 nci 
maddelerinin halihazır Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunlarına uygun bir hale getirilmesi 6,5 
milyon sigortalının jrahibolduğu haklara avukat 
arkadaşlarımızın da sahibolacağı şekle sokul
ması gerekmektedir. Bu bakımdan sadece ki, 
Emekli Sandığına dâhil de bâzı hükümler var, 
onları da eleştirdim ama onları söylemeyi şim
di doğru bulmuyorum, tam mânası ile eleştire-
mediğim için sadece bu kısmı eleştirdim. Bu 
bakımdan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun anaprensiplerine uygun hale getirebilme 
bakımından tasarının tekrar komisyona iade
si lâzım gelmektedir. O lâboratuvardan bir da
ha geçmesi lâzımdır. Ve bu arada teknik ele
manların çağrılıp fikirlerinin alınması lâzım
dır. Buna inanıyorum. Bu inanç içersinde de 
tasarının komisyona iadesi sadedinde bir tak
riri; Başkanlığa veriyorum. Hepinizi saygı ile 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Gü
venç 

Sayın Öztürkçine, buyurunuz efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Millet Mec
lisinin 1 nci devresinde belediye ve özel idare
lerde çalışan avukatlarımızın vekâleti ücret al
ması hususundaki kanun teklifimiz Senatoda 
iki oy farkla reddedilmişti. Zira bizim teklifi
mizin anahududu gerek iktisadi devlet teşek
küllerinde gerekse Hazinede gerekse Orman 
İdaresinde resmî bütün teşekküllerde çalışan 
avukatlarımız rahatlıkla vekâlet ücreti alabil
melerine rağmen tek vekâlet ücreti almıyan mü
esseselerde belediye ve özel idare avukatları idi. 
Şimdi tasarıda bu belediye ve özel idare avu
katlarına da bir hak tanındığı için hükümete 
ve dolayısiyle de bizim namımıza vazife gören 
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komisyon üyesi arkadaşlarımıza teşekkür et
meyi bir borç bilmekteyim. Büyük bir adalet
sizlik bu suretle giderilmiş oldu. 

Yalnız tasarının bir de bendenize göre hoşa 
gitmiyen yerleri de var. Meselâ bir serbest avu
kat arkadaşımız senelerce avukatlık yapacak 
ondan sonra da gelecek Anayasa Mahkemesinde 
üye olacak. Veyahutta devlette bir vazife ala
cak. O zaman bunu serbest avukatlıktaki geçen 
müddetlerinin üçte ikisi kıdemden sayılacak. 
Bu kanunun sözcüsü Sayın Ekrem Özden hu
kukçu arkadaşımız, kanunun getirdiği yenilik
lerden bahsederken bu hususa değinmeden at
ladılar. Eski kanunda bir avukatın üçte iki... 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Halen var, 
Beyefendi. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bir 
dakika canım. Üçte ikisi yalnız terfiden sayılı
yor idi. Emekli müddetinden sayılmıyordu. Hal
buki gerek bâzı arkadaşlarımız Anayasa Mah
kemesinde bu zaten mevcuttur deniyor. Ama 
onun bir üst devlet memurlarına ait kanuna ek
lenen geçici maddeyi tetkik ettiğiniz zaman da 
bu husus iki kısma ayrılıyor. Birisi serbest avu
katlarımızın devlete veya Sosyal Sigortalara 
bağlı bir işe girdiği zamanki kısım, ikincisi de 
bu serbest avukat arkadaşlarımızın Anayasa 
Mahkemesine üye olduğu zamandır. İki kısma 
ayrılıyor. Sayın bâzı arkadaşlarımız bunu Ana
yasada olan kısmını Anayasada mevcuttur de
niyor. Şimdi 25 sene serbest avukatlık yapmış 
olan bir arkadaşımız serbest avukatlıkta geçen 
müddetinin üçte ikisini terfiden ve kıdemden 
sayıldığına göre o zaman üç dört sene gelecek 
devlette hizmet görecek yahutta Sosyal Sigorta
larda hizmet görecek 25 sene veya 30 sene bil
fiil çalışmış gibi bir hakla karşı karşıya geli
niyor. O zaman bunun çalışanla çalışmıyan ara
sındaki sosyal adalet ne oluyor? Bu kanun ge
çecek. Şimdi bendeniz de, tababette bir âmme 
hizmeti olduğuna göre, serbest tababette geçen 
hizmetlerinin üçte ikisinin terfi ve kıdemden 
sayılması hususunda bir kanun getireceğim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Getir, ge
tir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Biz de 
âmme hizmeti görüyoruz. Netice itibariyle ka
nuna karşı değilim. Ama biraz da sosyal dâva

lar önünde hiç olmazsa eşit hakların eşidola-
rak tevziinde daha âdil olacağı kanaatindeyim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine teşekkür ede
rim. Sayın Türkmen buyurunuz efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; evvelâ son konuşan 
arkadaşıma cevap vermekle başlıyacağım. 

Sayın Doktor Öztürkçine buyurdular ki, bu 
kanunun hoşa gitmiyen tarafları vardır, seneler
ce serbest meslekte çalışan adamlara bu ka
nunla Anayasa Mahkemesine girme imkânı ve
riyoruz. Sonra geçen müddetinin de üçte ikisi
ni kıdemine sayıyoruz. Bu nasıl bir hak, nasıl 
veriliyor?. 

Sayın Öztürkçine hukukçu değildir belki bil
mez ama o halde bu mevzuda konuşurken bi
raz dikkatli olmak lâzım. Bir defa avukatla
rın Anayasa Mahkemesine girmesi bu kanunla 
verilmiş değildir, Anayasada vardır. 15 sene 
avukatlık yapan bir kimse Anayasa Mahkeme
sine seçilme hakkını kazanır. Binaenaleyh bu 
kanun bunu vermiyor. Ve Anayasa Mahkemesi
ne seçilebilirler. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Yan
lış anlamışsın beyefendi, ben kıdem meselesin
den bahsettim. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Kıdem 
meselesinde üçte ikisi sayılıyor. 20 sene çalışır
sa az bir şeyle... Bir avukat avukatlıkta geçir
diği müddeti hâkimliğe geçtiği zaman müdde
tinin bu şekilde mahsubu yapılır ve kıdeme 
sayılır ve o işe tâyin edilir. Binaenaleyh Hâ
kimler Kanunu veriyor bu hakkı. O halde me
muriyete, Anayasa Mahkemesine seçilmesinde, 
hâkimliğe girmekte bu bir hizmet sayılıyor da 
Memurin Kanununa göre bir Emekli Kanunu 
veya Sosyal Sigortalarla alâkasının temini zım
nında bu hizmetin nazarı itibara alınmaması 
için hangi sebep vardır? 

Avukatlık meslekinin ne olduğunu iyice an
lamak lâzımdır. Avukatlık mesleki hakikaten 
bir âmme hizmetidir. Serbest meslek tarafı var
dır ama bir âmme hizmetidir. Yani adalet mül
kim temeli ise bu adaleti yerine getirmekte 
eğer hâkim en büyük bir rolü görüyorsa, kür
sünün bir tarafında hâkim diğer tarafında 
avukat oturur. Bu hizmetin yerine getirilme
si için avukat hâkimin yardımcısıdır, bu biz-
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meti yapar. Yalnız hâkim ücretini, maaşını Dev
letten alır, avukat da ücretini müvekkilinden 
alır. Fakat gördüğü hizmet âmme hizmetidir. 
Avukatlık hizmetini böyle küçümsemeye hak
kı yoktur. Bu itibarla âmme hizmetidir. Bunu 
kabul buyursunlar. 

Doktorlar da getirebilir, mühendisler de ge
tirebilir, onların da sosyal güvenliklerinin 
sağlanması için bir şey düşünülürse bu cemi
yet onu da düşünmeye mecburdur, düşünür. 
Ama başkaları da istiyebilir diye getirilen ve 
verilmesi lâzımgelen bir hakkı önlemek gibi 
bir delil dermeyan edilemez. 

Bir de Vahap G-üvenç arkadaşımın sözleri
ne kısaca cevap vermek isterim. Buyurdular 
ki bir kanun getirilir, bir meslek erbabına sos
yal emniyet, güvenlik şartları sağlanır ama bir 
kanun getirilirken diğer kanun zedelenmez. 

Bu kanunla diğer bir kanun zedelenmiş de
ğildir. Buyurdular ki hak verilirken diğer mes
lek arkadaşlarının kin ve garezini celbetmemek 
lâzımdır. 

Ben bu arkadaşın bu kanun karşısında kin 
ve garez duyduğunu tahmin etmezdim ve bu 
kanunlar için garez duyan bir zümrenin bulu
nacağını da tahmin etmem. Eğer kasdı, işçiler 
buna karşı ise işçi kardeşlerimizin bu şeyde 
bir menfaat, tezadı karşısında bulunduğumuza 
kaani değilim. Biz bu kanunla işçilerin hak
kının yenildiğine de kaani değiliz. 

Onlara ilk kanun getirildiği vakit nasıl ki 
yeni mesleke girenlere muayyen, çalıştığı müd
detçe prim vermek suretiyle Sosyal Sigortalar
la alâkası temin edilmiştir fakat cemiyetin geç 
kalması dolayısiyle uzun müddet, yaşlanmış olan 
işçilere zamanında bu imkân verilmediği için yaş
lı işçilere muvakkat maddelerle meselâ 10 sene 
yani iki bin gün çalışmış olma kaydiyle haklar 
tanmdıysa bunun muvakkat maddesi de eski 
avukatlara zamanında bu kanunun çıkmaması 
dolayısiyle muvakkat maddelerde hak verilmiş 
olması doğrudan doğruya işçinin hakkına teca
vüz mahiyetinde değildir. 

Filhakika kanunun bir maddesinde bu şe
kil muvakkat madde ile avukatlardan Sosyal 
Sigortalarla alâkalanan kimselerin son aldığı 
maaş üzerinde bir hak verilmesi işçilerle muka
yese edildiği vakit onların son 10 senenin va
satisi alındığı halde avukatlarinkinde bu vasati 

almmıyarak son sene verildiği şeyin sayılması 
biraz normal görülmeyebilir. Fakat belki bu 
madde üzerinde söz söylenebilir. Ama bunu 
ortaya alarak sanki avukatlar lehine işçiler aley
hine bir menfaat sağlanıyor iddiası ileri sürüle
mez. Bu maddenin aslında avukatların lehin
de mi, aleyhinde mi olduğu da kestirilemez. Çün
kü hiçbir avukat ne vakit öleceğini kestiremez. 
Uzun müddet bu parayı verecek adam. Çünkü 
avukat işçiden farklı olarak hem patron his
sesini hem işçi hissesini verecektir, işçi Sosyal 
Sigortalara ödenen miktarın ancak yüzde 9 unu 
verir, yüzde 11,5 unu patron verir. Fakat avu
kat hepsini kendi vereceği için ücretini fazla 
göstermekte her vakit menfaatti değildir ve ne 
vakit öleceğini de bilmediği için gayet tbiîdir 
verebileceği imkânı düşünerek öyle verir. Ama 
çok verirse çok alır. uzun müddet az verecekmiş 
de son sene fazla verecekmiş. Uzun çalışacağını 
veren avukatın daha uzun müddet çalışacağını 
taahhüdeden, garanti altına alan kimse bulun
madığına göre az veren adam da yarın ölürse 
çoluk çocuğu da bundan mahrum kalır. Bu iti
barla bâzan da aksine olur. 

Bunun bu şekilde düşünülerek, 23 sene az 
para verecek de son sene çok verecek ve bu şe
kilde fazla para alacak şeklinde düşünülemez. 
Fakat bütün bunlara rağmen velevki burda kü
çük bir şey olsa bu nihayet bir tekâmüldür. Na
sıl ki Sosyal Sigortalar Kanunu işçilere ilk hak 
verildiği vakit yeni bir hak da verdi. Bu kanun 
da avukatların sosyal hakları verilirken bir ye
ni adım olarak biraz fazla ileriye gitmek, biraz 
daha azıcık böyle hak vermek de başlı başına 
bir kanunun ithamı için bir sebep değildir. 

Hele bilhassa efendim, avukatlar Sosyal 
Sigortalarla alâka tesis ettikten sonra emekli
liklerini isterler ve ondan sonra serbest mesle
ke girerler, hem avukatlık yapar para kaza
nırlar hem de maaş alırlar. Bu nasıl olur, ada
lete nasıl uygun derler? Ben o beyefendiye söy
lerim: işçilerden de Sosyal Sigortalara bağlı 
olup emekliliğini kazanan ve emekli maaşı alan 
kimse gelir de Sosyal Sigortalara tabi olmıyan 
bir işte çalışırsa o da hem maaşını alır, hemde 
çalışır. 

O halde avukat da Sosyal Sigortalarla alâ
kası olmıyan, çünkü 25 senesi mecburidir al
mış yapmıştır emekliye hak kazandıktan son-
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ra artık mecburiyet kalmıyor, binaenaleyh ar
tık mecburi olmıyan bir işte çalıştığı için na
sıl ki işçi bu şekilde hem maaşını alıp hem de 
Sosyal Sigortalara tabi olmıyan bir işte çalışa
rak maaş alabiliyorsa avukatın da bunu yap
ması mümkündür. 

Ayni şey bugün memurlar için mevcut de
ğil midir? Uzun müddet memuriyet yapan, hâ
kimlik yapan bir arkadaş tekaüt oluyor emekli 
maaşını alıyor ayni zamanda da avukatlık ya
pıyor. Binaenaleyh, şimdi ayni şey avukatlara 
tanınmaktadır. Bir aykırılık, bir hakka teca
vüz, bir haksızlık olarak itham edilmesi haklı 
değildir. Hak iddia ederken bir mesleki, yal
nız biz alıyoruz da o neden alıyor, bize rakibo-
luyor, demeye hakları yoktur. 

Diyorlar ki bugün topluluk sigortası, var
ken, bundan şikâyet yokken neden bunu çıkar
dılar? O devam etsin. Mevcut olan topluluk si
gortası kâfi değildir. Birçok tetkiklerden son
ra avukatların bir sosyal emniyete ihtiyacı ol
duğu ve daha mütekâmil bir kanunun getiril
miş olması o kanunu ihlâl mahiyetinde değil
dir, o kanunla tezat hali yoktur. Bu itibarla 
bu kanun o kanunu zedeliyor da ve avukatla
rı isçilerin hakkına rakip yapıyor, onların hak
kını yiyiyor şeklinde tefsir etmesi de doğru 
değildir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen teşekkür ede
rim. Muhterem senatörler, Avukatlık kanunu 
tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiş
tir. 

Şimdi tümü üzerinde bir takrir var okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 

Avukatlık kanunu tasarısının topluluk si
gortası ile ilgili maddeleri, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun topluluk sigorta
sı ile ilgili maddelerini, avukatlar lehine değiş
tirerek özel hükümler getirmektedir. 

Bir kanunla bir başka kanunun genel pren
sip ve âmir hükümlerini bozmanın, hakka ve 
adalete uygun düşmiyeceği gerekçesi ile tasa-
sarmın 506 sayılı Kanunun ilgili maddelerine 
mutabık hale getirilmesi için, komisyona iade-
desini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Vahap Güvenç 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Maddelerde 
bu fikrin müdafaası yapılıyor. Bunun için al
mak istemiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim komisyon tasarıyı ge
ri almak istemiyor. Takrir üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir red
dedilmiştir efendim.. 

Efendim, Avukatlık kanunu tasarısının tü
mü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Maddele
re geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

iki takrir vardır, okutuyorum efendim; 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Avukatlık kanun tasarısının görüşülmesin
de sadece üzerinde değiştirme önergesi veril
miş maddeler hakkında görüşme yapılmasını; 
önerge verilmiyen maddeler için görüşme açıl
mamasını arz ve teklif ederiz. 

Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Ekrem Özden 

Sayın Başkanlığa 
işbu Avukatlık kanun tasarısının bitimine 

kadar değişiklik için önerge verilmiyen mad
deler hakkında müzakere açılmadan celsenin 
devamına karar verilmesini arz ve teklif ede-
ria. 

Yozgat Kayseri 
ismail Yeşilyurt Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Denizli 
Kemal Turgut 

BAŞKAN — Sayın senatörler ikinci okunan 
takrir dikkat buyurulursa, iki kısımdan ibaret
tir. Bir tanesi müddetin devamı hususuna mü
tedairdir. O husus 13 . 3 . 1969 Perşembe gün
kü birleşimde Yüce Sennatonun kararına ikti
ran etmiştir. 

«Saat 19,00 dan sonra müzakerelere, saat 
20 ye kadar devamı hususunu oylarınıza arz edi
yorum:. Kabul edenler... Etmiyenler... Saat 
20 ye kadar devamı hususu kabul edilmiştir.» 

İkinci husus oylanmamıştır. İki takrir ma
hiyeti itibariyle birbirinin aynıdır. Bu sebeple 
sayın sözcünün takririni tekrar okutup oyları
nıza arz ediyorum: 
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(Komisyon sözcüsü Ekrem Özden'in öner- I 
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen sa-
Tiiî üye? Yok. Takriri oylarınıza arz ediyorum 
'endim: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Muhterem senatörler öncelik takrirleriyle 

birlikte ivedilik talebi de mevcut idi. Öncelik 
talebini oylarınıza arz etmiştim. Şimdi sırası gel
diği için ivedilik talebini oylarınıza arz ediyo
rum: Kanun tasarısının ivedilikle görüşülme
sini oylarınız arz ediyorum- Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Avukatlık kanunu tasarısı 

Birinci kısım 

Avukatlık ve avukat 

Avukatlığın mahiyeti 

Madde 1. — Avukatlık, kamu hizmeti ve ser
best bir meslektir. 

Avukat, görevini yerine getirmede bağımsız 
dır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Avukatlığın amacı 
Madde 2. — Avukatlığın amacı, hukukî mü

nasebetlerin düzenlenmesine, her türlü hukukî 
mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkani
yete uygun olarak çözümlenmesine ve genellik
le hukuk kurallarının tam olarak uygulanması 
hususunda yargı organları ve hakemlerle resmî 
ve özel kurul ve kurumlara yardım etmektir. 

Avukat bu amaçla hukukî bilgi ve tecrübe
lerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanma
sına tahsis eder. 

Adlî merciler ve diğer resmî daireler, avu
katlara görevlerinin yerine getirilmesinde yar
dımcı olmakla yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
rumı Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

ikinci kısım 
Avukatlık meslekine kabul 
Avukatlığa kabul şartları 

Madde 3. — Avukatlık meslekine kabul edi
lebilmek için; 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, j 

I b) Türk hukuk fakültesinin birinden me
zun olmak veya yabancı bir memleket hukuk 
fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk 
fakülteleri programlarına göre noksan kalan 
derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak, 

c) Avukatlık stajını tamamlıyarak staj bi
tim belgesi almış bulunmak, 

d) Avukatlık sınavını başarmış olmak, 
e) Levhasına yazılmak istenilen baro böl

gesinde ikametgâhı bulunmak, 
f) Bu. kanuna göre avukatlığa engel bir 

hali olmamak, gerekir. 
BAŞKAN — Muhterem senatörler bu mad

de üzerinde bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3499 sayılı Avukatlık Kanunu avukat olma 

hakkını Hukuk Fakültesinden mezun olanlarla, 
Siyasal Bilgiler Okulundan mezun olup da, 
noksan kalan derslerden Hukuk fark imtiha
nını vermiş bulunanlara tanımakta iken; 217 
sıra sayılı Avukatlık kanunu tasarısının 3 ncü 
maddesinde, avukatlığa kabul edilebilmek 
için münhasıran Hukuk Fakültesinden mezuni
yet şartı aranmaktadır. 

Tasarı aynen kabul edildiği takdirde Siya
sal Bilgiler Okulu veya Fakültesi mezunları 
müktesep bir haktan mahrum edilmiş olacak
lardır. 

Bu itibarla tasarıya aşağıdaki geçici mad
denin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa Hakkâri 
Cahit Ortaç Necip Seyhan 

«Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Siyasal Bilgiler Okulu veya Fakül
tesinden mezun olmuş bulunanlar, Hukuk Fa
kültesinden noksan kalan derslerden sınav ver
dikleri takdiride, bu kanunun tanıdığı haklar
dan faydalanırlar.» 

BAŞKAN — Muhterem senatörler 3 ncü 
madde üzerinde müzakere açıyorum. Söz isti
yen sayın üye? 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ortaç. 
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Muhterem arka

daşlar, kanun Hükümet tasarısı halinde veril
diği zaman Hukuk fakültelerinden mezun olan
lar, Siyasal Bilgilerden mezun olup da muade-

1 let imtihanlarını verenler veya ecnebi bir Hu-
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kuk Fakültesinde okuyup da eşit derslerden bu
rada imtihan verenler şeklindeydi, Fakat ko
misyonda bu değiştirilmiş, yalnız Hukuk fa
kültelerinden mezun olanlar ve Avrupa'da ya
bancı bir Hukuk Fakültesinden mezun olanlara 
muadelet imtihanı verenler şeklinde bir eksilt
me, sarih bir eksiltme yapılmıştır. Yabancı bir 
Devlette hukuk tahsili yapana buradaki eksik 
tahsilini tamamladığı takdirde veya o eksik 
derslerden imtihan verdiği takdirde bunu ka
bul ediyoruz fakat hukukun esasını tahsil eden 
ve hukukun esasını veren Siyasal Bilgiler Fa
kültesinden mezun olanlara okumadıkları ders
lerin imtihanını verme hakkı gibi çok kadîm, 
çok köklü bir müktesep hakkı burada nezetmiş 
oluruz. Bu bakımdan bu madde üzerinde bil
hassa durulmasını, eşitliğin, hakları ihlâl edi
ci bir mahiyet taşıyan bu maddeye «Siyasal 
Bilgilerden mezun olup bu eksik derslerden 
imtihanları verenler» şeklinde ilâvesi yapıldı
ğı takdirde o zaman bu haksızlığın düzeltilmesi 
mümkün olacaktır. Bu bakımdan istirham edi
yorum, Hükümet tasarısındaki gibi eski şekle 
ifrağı yolunda vermiş olduğum takririn ilti
fat görmesini, her ne kadar bu kanun çıksın, 
sonra ıslah edilir, eğer çıkmadığı takdirde şu 
olur, bu olur şeklinde 1983 den beri takibedi-
len kanun gecikir diye bir endişe varsa, bu en
dişeye lüzum yok. Zaten her hangi bir deği
şiklik Meclise gittiği zaman uzun müddet kal
mıyor, çarçabuk bakıyorlar ve çarçabuk tekrar 
kanuniyet şeysine geçiyor, bu bakımdan bu 
endişe de mevzuubahis değildir. Fakat bu ka
nun bu şekliyle çıktığı takdirde memlekette 
hâsıl olacak, müktesep hakların izahı bakı
mından hâsıl olacak sarsıntıya mâni olmuş ola
cağız, takririmin iltifat görmesini bilhassa is
tirham edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ortaç. 
Sayın Artukmaç, buyurunuz efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Çok muh
terem arkadaşlar, kanunun esprisine göre, 
avukatlık mesleki, bundan sonra tamamen Hu
kuk Fakültesi mezunlarından olan kimselere 
hasrü tahsis edilmiş olması gerekmektedir. Yal
nız, benden önce görüşen Sayın Ortaç'm ifade 
ettiği gibi müktesep haklara da riayet edilmek, 
müktesep hakların ihlâl edilmemesi gerekmek
tedir. Bu bakımdan Mülkiye Mektebinden me

zun olan veya Siyasal Bilgiler Fakültesinden 
mezun olanlara bundan önceki kanunla verilmiş 
bulunan hakların tamamen muhafaza edilmiş 
olması gerekmektedir. O kadar ki; bugün Si
yasal Bilgiler Fakültesinin son sınıfında bu
lunan kimselerin dahi bu hakları kullanmaları 
gerekmektedir, çünkü bunlar bu fakültelere 
girerken ben Siyasal Bilgiler Fakültesinden 
mezun olacağım, ama icabettiği takdirde kanun 
bana hak vermiş, fark imtihanını verip avu
katlık meslekine gireceğim ve hayatımı orada 
kazanacağım düşünceleri ile bu fakülteyi ter
cih etmiş bulunmaları ihtimali çok kuvvetli
dir ve bu bir hakkı müktesebi teşkil etmektedir. 

Yalnız, arkadaşlarımın önergesinde bu mad
dede, önergelerinin verilmiş olmasını bendeniz 
doğru bulmamaktayım, bu madde esas madde
dir, Hukuk Fakültesi mezunlarını ilgilendir
mektedir. Bu müktesep hakkı tanıyan madde 
geçici sekizinci maddedir. Aynı mealde bende
niz o geçici sekizinci maddeye de takrir ver
dim, bunun orada görüşülmesinde fayda mü
lâhaza edilir. Zaten kendileri de bir geçici mad
de olarak, diye takrirde yanlış anlamadımsa 
bir kayıt vardır, binaenaleyh geçici sekizinci 
madde üzerinde konuşulmasının uygun olaca
ğı kanısındayım ve fakat bu müktesep hakkın 
mutlaka ihlâl edilmemesi lâzımgeldiğini huku
ka riayetkar olan, bir Devletin hakkı mükte
sepleri ihlâl etmemesi gerekmekte olduğunu 
da arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artuk
maç. 

Sayın Melen, buyurun. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, muayyen bir ihtisas istiyen işin münha
sıran avukatlar tarafından takibedilmesi şüp
hesiz doğrudur. Ama bu ihtisasın yalnız ve yal
nız Hukuk Fakültesinden mezun olanlara has
redilmesi de kanaatimce yanlıştır. Çünkü aynı 
bilgiyi başka fakülteler de, başka müessese
ler de verebilir. Bilhassa hukuk programları, 
Hukuk Fakültesi programlarına yakın olan 
Siyasal Bilgiler gibi, hattâ bir başka müessese 
daha varsa buna benzer, faraza Ticaret akade
milerini ilâve edebilirsiniz, eğer bu da avu
katlık için gerekli olan bilgiyi verebiliyorsa, 
usule ait birkaç dersten imtihan verebilmek su
retiyle bunu münhasıran Hukuk Fakültesinden 
mezun olanlara vermek bu hakkı, hakikaten 
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hem yanlıştır, hem insafsızlıktır, hem de biraz 
vatandaş haklarını takyittir. Aranacak şey 
nedir? Bilgidir. Bu bilgiyi başka yerde ikti-
sabettiğini, ispat ederse bir vatandaş neden 
dolayı bunu evvelâ Hukuk Fakültesinden git 
başla, sana sonra avukatlık vazifesi vereyim, 
diyebilelim. Bu bakımdan bundan evvelki ka
nun yerinde idi. Belki akla gelir, sis de Siya
sal Bilgilerden mezunsunuz istifade edeceksiniz, 
böyle şeyi şimdiye kadar düşünmedik, etme
dik ama bu işi yapabilen arkadaşlar, hattâ 
büyük değerler çıkabilir. Bundan mesleki mah
rum etmeye de hakkımız yoktur. Bu macldo bu 
suretle yanlıştır, esprisinin devam et. 
rinde olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Sayın Komisyon? Söz sırasına göre yalnız 

öztürkçine var, şimdi mi görüşmek istersiniz, 
yoksa Sayın öztürkçine'den sonra mı? Tercih 
hakkı zatıâlinize aittir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NTTSBET 
TUNA (Kastamonu) — Sonra görüşmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, buyurunuz 
efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, biz Avukat
lık Kanununu çıkartıyoruz. Hukuk Fakülte
sinden mezun olan bir şahsın hangi şartlar 
altında avukat olabileceğini gösteren ve bu 
avukatların hak ve hukukuna ait bir kanun çı
kartıyoruz. Simdi Siyasal Bilgiler Fakültesin
den mezun olanlara da avukatlık hakkı, veril
diği zaman bunların müfredat programları ta
mamen birbirlerinden ayrıdır. Artık Hukuk 
Fakültesinden mezun olmak da bir ihtisas işi
dir, diploma isi değil, bir ihtisas işidir. Siyasal 
Bilgiler Fakülte,"inden rn^un olmak da o fakül
tenin kendisine göre özDl bir ihtisas isidir, ih
tisasların ayırımı olduğu bir bölgede çıkıp da 
şu da olsun, bu da olsun dendiği zamanda, 
âmme hizmeti gören bu avukat arkadaşlarımı
za güvenecek bir dâva vereceğiz... 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Hukuktan 
mezun olanlar niçin kaymakam oluyor, ihti
sas idi ise? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — >On-
'dan "onra -sosyal hukuk nosyonu olabilir ama hu
kuk ilmi noksan olabilir, bu itibarla önerge ye-
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rinde değildir, bu maddenin de yanında değil
dir, bu itibarla önergenin reddini saygılarla di
lerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Öztürkçine, 
Sayın Komisyon buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NUSRET 

TUNA (Kastamonu) — Muhterem arkadaşlar, 
Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan arka-
daşlanmızm vaktiyle Hukuk Fakültesinde fark
lı. 'dersleri, okumadıkları, derslerin imtihanları
nı vermek suretiyle hukuk mezunu telâkki edil
meleri ve avııkatlk yapabilmeleri mümkündür. 
Görülüyor ki bu yeni gelen kanun avukatlık mes
lekini esaslı bir surette kayıtlar altında bağla
maya uğraşmakta ve avukatlığı inanılır bir mes
lek. haline getirmeye çalışmaktadır. Şimdi bu te
sadüfen. gelmiş bir hüküm değildir. Siyasal Bil
giler Fskültcsi bugünkü programlarında daha 
fazla hukuk "derslerini geriye bırakarak idarî ve 
malî mevzulara doğru tedrisatın1, ilerletmiş du
rumdadır. Evet denir ki Medenî hukuk okunu
yor, Ceza hukuku okunuyor, hukuk usulü oku
nuyor.. 

Muhtterem arkadaşlar, yani bu sözlerimden 
bu meslek mensubu arkadaşlarınım alınmamasını 
biihasj:?, rica ediyorum. Fakat hukuk usulünde 
no vardır, ceza usulünde ne vardır gibi, pek umu
mi bir 'bakış olacaktır. Ve bugün bundan da 
uzaklaşılmıştır. Geriye kalan hiç. bir derse tabi 
olmadan imtihan vermektir ve bunlar Hukuk 
Fakültesi mezunu gibi bıi haktan istifade etmek
tedirler. Şu tutum şu durum muvacehesinde ge
rek programın değişmesi ve gerekse okunan ders
lerin umumi mahiyette bir bilgi verme hudu
du içinde kalması dolayısiyle ve bu kanunun da 
herhalükârda kendisine iş emanet edilen avu
katın mevzuuna tem hâkim olmasının istenmesi 
kar3;sn:;:da bu maddeye maalesef Siyasal Bilgiler 
Fakültesinden mezun olanların fark derslerini 
vermek 'suretiyle avukatlık yapmaları konama
mıştır. O untulmuş değildir, üzerinde durulmuş
tur, programlan tetkik olunmuştur; netice iti
bariyle bu neticeye varılmıştır. 

Şimdi kalıyor bir nokta. Deniyor iki, bu bir 
müktesep hakla ihlâldir. Muhterem arkadaşlar, 
kanunun geçici 8 nci maddesinde bugüne kadar 
Hukuk Fakültesinin fark derslerini verme su
retiyle mezun olanların hakları tanınmıştır. Bu 
müktesep haktır ve geçici 8 nci maddede bu 
hak tanınmıştır. 
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imtihana girme hakkı. Arkadaşlar, bunu 
herhalde takdir buyuracaksınız; imtihana gir
me hakkı müktesep hak değildir, imtihana gir
me hakkı muntazır bir haktır. Muntazır bir hak
kın da sonradan çıkan kanunlarla muhafaza 
edilmesi beklenemez, hukukun esaslarından de
ğildir. Müktesep bir hak değildir; imtihanı ver
miş o hakkı kazanmış o müktesep bir haktır. 
Bu hak da 8 nci madde ile korunmuştur. 

Maddenin bu şekilde kabulünü istirham et
mekteyim. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baştasın, 
sözcüden bir sorum olacak. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın Komisyon. 
Buyurunuz efendim. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabu üye) — Efendim Si
yasal Bilgilerden mezun olacak, bilhassa idari 
kısımdan mezun olacak gençlerin bir istihdam 
alanı bulunan kaymakamlıklara hukuk fakülte
si mezunları tâyin edilecek mi, ediliyor mu, 
edilemez mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Devamla) — Bu bizim Ko
misyonla alâkalı değildir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon teşekkür ede
rim efendim, üçüncü madde üzerinde söz iste
yen 'sayın üye? Buyurun sayın Ergeneli. 

MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; ben hukuk
çuyum, aynı zamanda avukatlık ruhsatnamesini 
de haizim. Fakat, şuradaki müzakereler esnasın
da bir hakikati ifade etmek için huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 'hukuku ayırırsak, tas
nif edersek, branşlara ayırırsak; ceza hukuku, 
ticaret hukuku, hattâ ve hattâ şimdi vergi hu
kuku, malî hukuk diye branşlara ayırmak ica-
beder. Siyasal Bilgiler Fakültesinde veya eski 
Mülkiye Mektebinde, Hukuk Fakültesinde oku
nan derslerden bir kısmı tamamen okunmakta
dır. Ancak ve ancak usule taalûk eden bilgiler 
Siyasal Bilgiler Fakültesinin dersleri meyanm-
da yoktur. Usule taalûk edenler için imtihan 
konmuştur ve bugüne kadarki tatbikat da bu
dur. Binaenaleyh, Siyasal Bilgiler Fakültesin
den veya Mülkiyeden mezun olanların bilhassa 
malî bilgileri, idari bilgileri noktasından istifa-' 
delerine mâni teşkil edecek böyle bir hükmün 
bu kanunda noksan olarak gelmesini ben de 
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hayretle karşıladım. Bu itibarla yine eskisi gi
bi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan
ların da bugüne kadar devam eden tatbikat
tan istifade etmelerini ben de bir hukukçu ve 
bir avukat olarak fakat, hakikati ifade etmek 
suretiyle arz ve teklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Erge

neli. 
3 ncü madde üzerinde söz isteyen sayın üye / 

Yok. Değiştirge önergesini okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

(Hakkâri Senatörü Necip Seyhan ve Bursa 
Senatörü Cahit Ortaç'm önergeleri tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Geçici madde 
ile ilgili, bu madde ile ilgili değil sayın Başkan. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başkan 
sayın Artukmae'ın yapmış olduğu izah şeklinde 
kendisine iltihak ediyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, maattees
süf zamanımızı fuzuli yere sarfetmiş bulunuyo
ruz. Çünkü Yüksek Başkanlığa ifadesi ile bize 
takdim edilen yazıda üçüncü madde musarraih 
olarak bildirilmiş olduğu için müzakere açtım. 

Şimdi maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

istisnalar 

Madde 4. — Adlî ve Askerî Hakimler ve 
Savcılıkta, Anayasa Mahkemesi aslî ve geçici ra
portörlüklerinde ve Danıştay dâva daireleri baş
kan ve üyelikleriyle başkanun sözcülüğü kanun 
sözcülüğü ve bu bu daireler başyardımcılıkları ve 
yardımcılıklarında veya kuruluşlarında avukat 
bulunan bakanlıklar ve katma bütçe ile yöneti
len genel müdürlükler hukuk müşavirliği görev
lerinde veyahut üniversiteye bağlı fakülteler hu
kuk ilmi dersleri profesörlük veya doçentlik
lerinde yahut Hâkimler Kanununa göre hâkim
lik veya savcılık sınıflarından sayılan hizmet
lerde en az dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar 
3 ncü maddenin (c) ve (d) bendlerinde yazılı 
kayıtlardan vareste tutulurlar. 

Yabancılardan Türk uyruğuna kabul olunan
lardan yabancı bir hukuk fakültesinden mezun 
olup da geldikleri yerlerde beş yıl süre ile man-
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kemelerin her derecesinde avukatlık etmiş ve 
avukatlığı meslek edinmiş bulunanlar, 3 ncü 
maddenin (b) bendinde yazılı olduğu şekilde 
Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre 
noksan kalan derslerden usulüne uygun olarak 
yapılan sınavı basarı ile vererek tasdikname al
mış ve ayrıca Türkçeyi iyi bilir oldukları da 
bir sınavla anlaşılmış bulunursa, 3 ncü madde
nin (c) ve (d) bendlerinde yazılı kayıtlardan 
vareste tutulurlar. Birinci fıkrada gösterilen
lerin baro levhasına yazılmasında, 17 nci mad
denin (1) ve (2) bendlerinde yazılı belgeler
den başka sicil özetlerinin onanmış bir örneği
nin de verilmesi gereklidir. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 4 ncü 
madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Avukatlık kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunup Senato 
Geçici Komisyonunca aynen kabul edilen 4 ncü 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Cahit Ortaç 

Madde 4. — Adlî ve Askerî Hâkimlik ve Sav-
clıklta, Anayasa Mahkemesi aslî ve geçici rapor
törlüklerinde ve 521 sayılı Danıştay Kanununun 
3 ncü maddesinde yazılı meslek mensuplarının 
Danıştay Kanuniyle tâyin edilmiş bulunan gö
revlerde veya kuruluşlarında avukat bulunan 
bakanlıklar ve katma bütçe ile yönetilen genel 
müdürlükler hukuk müşavirliği görevlerinde 
veyahut üniversiteye bağlı fakülteler hukuk il
mi dersleri, profesörlük veya doçentliklerinde 
yahut Hâkimler Kanununa göre hâkimlik veya 
savcılık sınıflarından sayılan hizmetlerde en az 
dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar 3 ncü mad
denin (c) ve (d) bendlerinde yazılı kayıtlardan 
vareste tutulurlar. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 4 ncü 
madde üzerinde müzakere açıyorum. Söz isti-
yen sayın üye?.. Buyurun Sayın Ortaç. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın senatör
ler, 4 ncü maddede Hükümet tasarısında yapıl
mış olan sayılmalar Komisyonda tahdidedüe-
rek, bundan evvel yapılan müzakere şeklinde, 
müzakerede görüldüğü üzere tahdidedilerek, 
daha inhisarı bir hale getirilmiş oluyor. 

j Benim bu madde hakkında yaptığım teklif 
biraz daha genişletilerek ve bâzı organları ve 
hizmet sahiplerini bunun dışına değil, içine al
mak suretiyle biraz daha etraflı bir sarma ile 
getirilmiş bir hükümdür. Bunun sebebi de Ana
yasamızın 3 ncü bölümünü teşkil eden yargı bö
lümünün (A) kısmında, genel hükümler açıklan
dıktan sonra (B) kısmında yüksek mahkemeler 
zikredilmekte ve 140 ncı maddesinde Danıştayın 
ilk derece ve genel olarak üst derece mahkemesi 
olduğu, görevleri belirtilerek kuruluş, işleyiş, 
yargılama usulleri, mensuplarının nitelikleriyle 
atanmaları hakları ve ödevleri, mahkemelerin 
bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına gö
re kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmış 
bulunmaktadır. Anayasamızın bu hükümlerine 
göre Danıştay mensupları da bu bölümde zikro-
lunan Yargıtay ve Askerî Yargıtay mensupları 
gibi hâkimlik niteliğinde bulunmaktadırlar. 
Anayasa hükmüne dayanılarak 31 . 12 . 1964 
tarihinde kabul olunan 521 sayılı Danıştay Ka
nununun 3 ncü maddesinde de meslek mensup
larının, yani hâkimlik görevini ifa eden Danıştay 
mensuplarının, 1 nci Başkan, daire başkanları, 
üyeler, başkamın sözcüsü, kanun sözcüsü ve yar
dımcılardan mürekkep olduğu açıklanmıştır. 

Bu itibarla ve Anayasa hükmüne uyanın bir 
hale getirilmek amaciyle 4. ncü maddenin Da-
nıştayla il<?ili kısmının teklifimiz üzere değişti
rilmesini Yüce Heyetinize arz etmiş bulunuyo
ruz. Damştayı bir bütün olarak kabul etmekten 
çıkarılmıştır, bu şimdiki okunan madde ile. Hal
buki, Danıştayda çeşitli vazifeler ve çeşitli 
dâva daireleri vardır, daireler vardır. Bunların 
bir kısmını bu nitelikte sayıp, bunun bir kıs
mını da bu nitelikte saymamak gibi cok erarip, 
çok, hattâ af buyurun tâbirimi, bâtıl bir isti
kamete götürmüş oluyoruz. 

Bu balamdan 4 ncü maddenin önergemde 
teklif ettiğim şekilde kabul buyurulmasına ilti
fatınızı rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ortaç, teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 

Değiştirge önergesini tekrar okutuyorum, efen
dim. 

(Bursa Üyesi Cahit Ortaç'm önergesi tekrar 
I okundu.) 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAM ÂHHET 

NüSRET TUNA (Kastamonu) — Meri kanun 
da aynı metindedir ve böyle bir dâva ile ilgili 
makamlarda bulunan kimselerin avukat olma
sına cevaz vermek istemiyor. 

Bu itibarla önergeye katılmak istemiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
HÜKÜMET ADINA ADALET BAKANI 

HASAN DİNOEE (Konya Milletvekili) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet önergeye katılmıyorlar, .önergeyi .oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... önerge reddedilmiştir, efendim. 

Maddeyi tekrar okutup, oylarınıza arz ediyo
rum, efendim. 

(Madde 4 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarını??, arz ediyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Avukatlığa kabulde engeller 

Madde 5, — Aşağıda yazılı durumlardan 
birinin varlığı halinde, avukatlık meslekine ka
bul istemi reddolunur : 

a) Kesinleşmiş bir kararla yüz kızar'mı bir 
suçtan veya ağır hapsi gerektren br cürümden 
mutlak olarak yahut kasdî bir cürümden bir se
ne veya daha ziyade hapis cezan ile hüküm giy
mek, 

b) Kesinleşmiş bir ceza veya disiplin kararı 
.sonucunla hâkim, memur yabut avukat olma 
niteliğini kaybetmiş bulunmak, 

c) Avukatlık meslekine ya'mm-'yamk tu
tum' YO davranışları çevresince Tilmmiş olmak, 

d) Avukatlık mesleki ile birleşemiycn bir 
işle uğranmak, 

e) Mahkeme kararı ile kısıtlanma olmak. 
f) İslâs etmiş olup da itibarı iade edibim-

miş bulunmak (mksirath ve hileli munisler iti
barları iade edilmiş oka dahi kabul olunmaklar). 

g) Hakkında âciz ve omu da 
bunu kaldırmamış bulunmak, 

h) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi 
yapmaya engel vücut veya akılca malûl olmak. 

Beş yıldan fazla hapis veya ağır hapis ceza
sı ile veya zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet hır
sızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma ve clolanlî iflâs suçlarından biri ile 

kesin olarak hüküm giymiş olanlar, affa uğramış 
olsalar da avukatlığa kabul edilemezler. 

Adayın birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı 
cezalardan birini gerektiren bir suçtan kovuş
turma altında bulunması halinde, avukatlığa 
alınma isteği hakkındaki kararın bu kovuştur
manın sonuna kadar bekletilmesine karar veri
lebilir, Aday hakkında kamu görevlerinden ya
saklanmayı gerekli kılabilecek bir suçtan ötürü 
kamu dâvası açılmış bulunuyorsa, avukatlığa 
kabul isteği yerine getirilmeyip dâva sonucunun 
beklenmesi zorunludur. 

Şu kadar ki, ceza kovuşturmasının sonucu 
no oluma olsun avukatlığa kabul isteğinin geri 
çevrilmesi gereken hallerde, sonuç beklemeden 
i?tek karara bağlanır. 

BAŞKAN — Haddeyi cidarınıza ??z ediyo
rum: Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

Baroya yazdın a istemi 
Madde 6. — Avukatlık smavmı bakarmış 

olan1 ar veva 4, ncü maddedeki martları haiz bulu
nanlar. bas vurduk! am yer barosuna ait levha
ya 3.7azılm alarmı dilekçe ile isteyebilirler. 

E* RE AN — Haddeyi oylarınıza arz ediyo
rum.: Kabul edenler,.. Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Karar 
Madde 7. — Baro yönetim kurulu, levhaj'a 

vmdma istemi hakkında ba-vurma dilekçesinin 
mms mum biden itibaren bir av içinde P'erekçeli 
olanak vermekle ödevlidir. 

Süresi minde karar verilmediği takdirde, 
a^avm evukablma kabul istemi reddedilmiş sa-
mbr, avbk m in Mtimiu-
dm. ftimren onbo^ P^~\ i^b^do Türkive Barolar 
B'ulmme i-iuaz edebilir, itiraz ümuine 8 nci 
r~ıdde hükmü kıya" yolu ile uygulanır. 

B/'SKAN — Maddevi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler,... Kabul 
edilmiştir. 

Eedde veya kovuşturma samına kadar 
beklenmesine dair karara itiraz 

Madde 8. — Bo.ro yönetim kurulu, avukat
lığa kabul istemini reddettiği veya kovuşturma 
sonuna kadar beklenmesine karar verdiği tak
dirde bunun gerekçesini kararında gösterir. Ge
rekçeli karar adaya tebliğ olunur, 
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Aday, bu karara karşı, tebliğ tarihinden iti
baren onbeş gün içinde, kararı veren baro vası-
tasiyle Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. 
Baro tarafından adaya, itiraz tarihini tesbit 
eden bir belge verilir. Bu belge hiçbir vergi, 
hare ve resme tabi değildir. 

Türkiye Barolar Birliği, itiraz üzerine dos
ya üzerinde gerekli incelemeleri 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 iti
baren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönde
rilir. Bu kararlar Adalet Bakanlığının onyala-
ması 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 uyarın
ca verilecek kararları kesin olup, aday, ilgili ba
ro ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 
bu kararlar aleyhine Danıştaya başvurabilir. 

Barolar, kesinleşen kararları derhal yerine 
getirmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Avukatlık ruhsatnamesi ve yemin 
Madde 9. — Avukatlık meslekine kabul edi

len adaya, ilgili baro tarafından bir ruhsatna
me verilir. 

Avukatlığa kabul, ruhsatnamenin verildiği 
andan itibaren hüküm ifade eder. 

Aday böylece avukatlığa kabul edildikten 
sonra (Avukat) unvanını kullanmak hakkını ka
zanır. Durum Türkiye Barolar Birliğine bildi
rilir. 

Ruhsatnameler, Türkiye Barolar Birliği tara
fından tek tip olarak bastırılır. 

Mesleke kabul edilen avukata ruhsatname 
verilirken, baro yönetim kurulu önünde aşağı
daki şekilde andiçtirilir : 

«Kanuna, ahlâka, meslekin onuruna ve ku
rallarına uygun davranacağıma namusum ve 
vicdanım üzerine andiçerim.» 
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Avukatın andiçtirildiği, andın metnini de 
kapsıyan bir tutanağa bağlanır ve ilgilinin dos
yasında saklanır. Tutanak baro yönetim kuru
lu üyeleri ile birlikte andiçen avukat tarafından 
imzalanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

S-et kararının bildirilmesi 
Madde 10. — Avukat meslekine kabul edil

mek için baroya başvuran bir adayın bu iste
minin reddine veya kovuşturma sonuna kadar 
beklenmesine dair kararlar kesinleşince, ilgili 
baro, adayın adını diğer boralara ve Türkiye 
Barolar Birliğine bildirir. Bu halde, ret ve bek
leme sebepleri ortadan kalkmadıkça, hiçbir baro 
o kimseyi levhasına yazamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Yasak haller 

Avukatlıkla birleşemiyen işler 

Madde 11. — Aylık, ücret, gündelik veya 
kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiç
bir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, ta
cirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile bağ
daşması mümkün olmıyan türlü iş avukatlıkla 
birleşemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Avukatlıkla birleşebilen işler 
Madde 12. — a) Cumhuriyet Senatosu üye

liği, milletvekilliği, il genel meclisi ve belediye 
meclisi üyeliği, 

b) Üniversite, yüksek veya orta öğretim 
profesör, doçent, asistan ve öğretmenliği, 

c) özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk mü
şavirliği ve sürekli avukatlığı ile, bir avukat ya
zıhanesinde ücret karşılığında avukatlık, 

d) Hakemlik, tasfiye memurluğu, yargı 
mercilerinin veya adlî bir dairenin verdiği her 
hangi görev veya hizmet, 

e) iktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesse-
leri ve iştirakleri hakkındaki 12 Mart 1964 tarih 
ve 440 sayılı Kanunda başka bir iş veya hizmet-
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le uğraşmaları yasaklanmamış bulunmak şartı 
ile; bu kanunun kapsamına giren teşekkül, mü
essese ve iştiraklerin ve iktisadi Devlet 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 
hayrı, ilmî, siyasi kuruluşların yönetim kurulu 
başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği ve komantid 
şirketlerde komanditer ortaklık, 

g) Gazete ve dergi sahipleri veya bunların 
yayın müdürlüğü, 

11 nci madde hükmü dışındadır. 
Şu kadar ki, bunlardan Cumhuriyet Senatosu 

üyeleri ile milletvekilleri ve (e) bendinde göste
rilenlerin Hazinenin, belediye ve özel idare
lerin, il ve belediyelerin yönetim ve denetimi 
altında bulunan daire ve kurumların, köy tüzel 
kişiliklerinin ve sermayesinin yarıdan fazlası 
Devlete ait şirket ve kuruluşların aleyhinde; il 
genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin de 
bağlı bulundukları tüzel kişilerin aleyhindeki 
dâva ve işleri takibetmeleri yasaktır. 

Bu yasak, avukatların ortaklarını ve yanla
rında çalıştırdıkları avukatları da kapsar. 

Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti 
Devlet, il veya belediye bütçelerinden yahut 
Devlet, il veya belediyelerin yönetim ve dene
timi altındaki daire ve müessese yahut şirketler
den verilen müşavir ve avukatlar, yalnız bu da
ire, müessese veya şirketlere ait işlerde avukat
lık edebilirler. 

Mahkeme veya yargı mercilerinde bağlı ol
dukları daireyi temsil eden hukuk müşaviri ve
ya yardımcıları baroya yazılmak zorunluğunda-
dırlar. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 12 nci 
madde üzerinde verilmiş takrirler var okutu
yorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Avukatlık Kanunu tasa
rısının 12 nci maddesi (e) fıkrasının ilişikteki 
gerekçeye göre aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Demir Yüce 
Zonguldak 

Madde 12 e) 440 sayılı Kanun kapsamına 
giren teşekkül, müessese ve iştirakler bünye

lerinde taazzuv etmiş (tedavi, yardımlaşma, 
biriktirme, kefalet... sandıkları gibi sosyal ga
yeye müteveccih sandık, dernek, sendika ve 
benzeri kuruluşlar) mevcut bulunmakta ve 
bunlar hayati ehemmiyet taşımaktadırlar. 

Filhakika 440 sayılı Kanunun 32 nci madde
sinin sondan bir evvelki fıkrasında bu gibi ku
ruluşlardan bahsedilmiş ve bunlar hizmet ya
sağı dışında bırakılmıştır. 

Bu kuruluşların yönetim ve denetim kurul
larında teşekkül, müessese veya iştirake ait 
hukuk müşaviri veya avukat gibi hukukçu 
zevatın yer alması çok kere elzem görülmek
tedir. 

Yeni Avukatlık kanunu tasarısı sosyal hak
lara önem vermiş ve 186 - mütaakıp maddele
rinde avukatların sosyal durumlarını tarsiu 
eden yeni hükümler vaz'edilmiştir. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri, müesseseleri 
ve iştirakleri ile alâkalı ve tamamen sosyal 
mahiyet arz eden (tedavi, yardımlaşma, bi
riktirme, kefalet sandıkları gibi sosyal gayeye 
müteveccih sandık, dernek, sendika ve benzeri 
kuruluşlar) yönetim ve denetim kurullarında alir 
cak görevlerin de 12 nci maddenin (e) fıkrasında 
yazılı - avukatlıkla birleştirilen işler - meyanına 
ithali iktisadi Devlet Teşekkülü bün}releri iti
bariyle zorunlu mütalâa olunmaktadır. 

Bu sebeple 12 nci maddenin (e) fıkrasının 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesi uygun 
olur 

Madde 12 fıkra (e) değişik şekli 

e) iktisadi Devlet Teşekülleri ile mü
esseseleri ve iştirakleri hakkındaki 12 Mart 
1964 tarih ve 440 sayılı Kanunda başka bir 
iş ve hizmetle uğraşmaları yasaklanmamış bu
lunmak şartiyle; bu kanun kapsamına giren 
teşekkül, ve müessese Ve iştiraklerle, bunla
rın veya mensuplarının sosyal gaye ile kur
dukları sandık, dernuk, sendika ve benzeri 
kuruluşların ve İktisadi Devlet Teşekülleri dı
şında kalıp sermayesi Devlete ve diğer kamu 
tüzel kişilerine ait bulunan kuruluşların yö
netim kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği., 

Not : Altı çizilen yerler yapılan ilâveler
dir. 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 
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Yüksek Başkanlığa 
Bir kamu hizmeti olan avukatlığın gere

ken şekilde yapılabilmesi ve aynı zamanda 
ğörülegelmekte olan siyasi istismarların önlen
mek 7 Şubat 1969 tarih ve 1101 sayılı Emekli 
Sandığına ek Kanunun getirdiği Devletten 
tek görev prensip ve espirisine uygun olarak. 
bir avukatın birden fazla görev ve hizmetin 
birleşmesine mâni olmak maksadiyle aşağı
daki fıkranın 12 nci maddenin sonuna eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

12 nci maddeye ek fıkra : 
Devlet sektörü veya iştiraklerinin her 

hangi bir ünitesinde kadrolu veya mukave
leli olarak görevli bulunan avukat, bu sekrö-
rün veya : iştiraklerinin başka bir dalında 
müşavirlik, avukatlık öğretmenlik, idare mec
lisi başkan veya üyeliği görevi alamaz. 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

Yüksek Başkanlığa 

Bir 'kamu hizmeti olan avukatlığın lâyıkiy-
le ifa edilmesi, tatbikatta siyasi istismarları 
önlemek ve 7 Şubat 1969 tarih ve 1101 sayılı 
Kanunun getirdiği espriye uygun olarak bir 
şahısta birden fazla hizmet ve görevin birleşme
sine mâni olmak maksadiyle aşağıdaki fıkra
nın 12 nci maddenin sonuna eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Suphi G-ürsoytrak 

12 nci madde sonuna eklenecek fıkra : 
(a) ve (b) fıkralarında sayılanlarla, ikti

sadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve işti
rakleri hakkındaki 440 sayılı Kanunun kapsa
mına giren teşekkül, müessese ve iştiraklerin ve 
iktisadi Devlet Teşekkülleri dışında kalıp ser
mayesi Devlete ve diğer kamu tüzel kişilerine 
ait bulunan kuruluşların veya Devletin ve di
ğer kamu tüzel kişilerinin sermayesine katıldı
ğı Yönetim Kurulu Başkanlığı, üyeliği, denet
çiliği, hukuk müşavirliği veya avukatlığı ve 
her hangi bir Devlet kuruluşu veya kamu mü
essesesinin hukuk müşavirliği veya avukatlığı 
görevlerinden hangisi olursa olsun birden fazla
sı aynı zamanda aynı şahısta birleşemiyeceği 
gibi, birden fazla kamu kuruluşları ile müesse
selerinde ve Devlet sermayesi bulunan kuruluş-

I larda veya müesseselerde hukuk müşavirliği 
veya avukatlığı görevleri de deruhte edile
mez. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 12 nci 
madde üzerinde müzakere açıyorum. Buyurun 
Sayın Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kanım, son okunan iki takrirde teklif buyuru-
luyor ki, avukatların iktisadi Devlet Teşekkül
lerinde veya buna benzer yerlerde iki yere tâ
yin edilmesini önlemek için tedbir getiriyor. 
Bence bu lüzumsuzdur. Çünkü, eğer memur ola
caksa, zaten tâyin edileceği makam bir avu
katı bir memur olarak, yani mukayyet hukuk 
müşaviri olarak tâyin ediyor ve maaş veriyorsa 
ikinci bir daireye tâyin edilmesine imkân yok
tur. Ama müessese serbest bir müessese ise 
avukat olarak giriyorsa, bu serbest meslekin 
icabıdır. Memuriyet değil ki önlemek mevzuu-
ba-hsolsun. Bu itibarla bu tekliflerin bu madde 
ile alâkası yoktur. İstenen şey Emekli Sandığı 
Kanunundan istifade edecek üki yere tâyin edil
memesi ise zaten o kanunlar bu imkânı vermez. 
Bu itibarla bunun lüzumu yoktur. Ama serbest 
olarak yapıyorsa bunu tahdidetmeye imkân 
yoktur. Bu itibarla iki maddede varit değil
dir, reddini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen teşekkür ede
rim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
önergemi izah sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN —Buyurunuz efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler, görüşülmekte 
olan avukatlık kanunu tasarısının 12 nci madde
nin (E) fıkrasına bâzı hususların eklenmesini 
arz ve talebetmiştim. Sebebi şudur efendim: 

Avukatlık Kanunun 12 nci maddesi avukat
lıkla birleşecek hususları tadadetmiştir. Bu (E) 
fıkrasında bahis konusu 440 sayılı Kanunun, 
yani iktisadi Devlet Teşekkülerini yöneten, ida
resini temin eden kanunun yasaklamamış ol
duğu keyfiyetini esas olarak kabul etmiş ve 
bunlara ait teşekkül, müessese ve iştiraklerin 
ve iktisadi Devlet Teşekkülleri dışında kalıp da 
sermayesi Devlete ve diğer kamu tüzel kişileri
ne ait bulnan kuruluşlarının Yönetim Kurulu 
Başkanlığı, üyeliği, denetçiliğini avukatlıkla ka
bili telif işler meyanmda görmüştür. 440 sa-
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yılı Kanun yasaklamadığı takdirde, Bandan ay- i 
rı olarak da (F) fıkrasıyla hayri, ilmî, siyasi 
kuruluşların tâbirini kullanmıştır. Malûmunuz
dur ki, iktisadi Devlet Teşekküllerinin ve diğesr 
Devlet Dairelerinin Personel Sendikaları Kanunu 
gereğince sendikalar kurma hakkı vardır ve Kzr 
memur o sendikanın üyesidir. Sendikanın yö
netim kuruluna seçilirler. Memur statüsüne 
dâhil bulunan avukatlar bu haktan mahrum 
kılınmışlardır. Bu nevi teşekküllerin birtakım 
sandıklan, tedavi sandıkları namı altındaki 
sandıkları vardır. Bunların hepsi paralı hiz
metler değildir. Oraya seçilmiş olan kişiler pa
ralı hizmet görmezler. Binaenaleyh bu nevi 
teşekküllerin bilhassa sendikaların ve 274 sa
yılı Kanunla kurulmuş bulunan işçi sendikala
rının karşısındaki işveren sendikalarının hu
kukçu arkadaşlarla, bilhassa avukatlık mesle
kine intisabetmiş olan kişilerle takviyesi her 
iki grupun da birbirleriyle anlaşmalarını te
min bakımından faydalıdır. Her hangi bir ev
rak kaleminde çalışan bir memurla, hukukla 
iştigal eden, avukatlık yapmakta bulunan bir 
memurun bu nevi sendikalara girmesini temin 
etmekte fayda vardır. Bu unutulmuştur. Bu
nun konulmasını arz ve teklif ediyorum. Tak
ririme iltifat buyurmanızı rica eder, hürmet
lerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir 
Yüce. Muhterem senatörler bir takrir daha 
var müsaade ederseniz onu okutuyorum. 

Başkanlığa 
12 nci maddeye aşağıdaki hükmün ilâvesi

ni arz ve teklif ederim. 
«Milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu 

üyeleri bu sıfatlarının devamı süresince fiilen 
avukatlık yapamazlar». 

Van 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurunuz 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar, avukatlık kanun tasarısının 
12 nci maddesinin bâzı fıkralarının değiştiril
mesi, bâzı fıkralara ilâve edilmesi hususundaki 
tekliflere Komisyon olarak katılmıyoruz. Sebep
leri şu: 

İkiden fazla hizmet almaması meselesi; bu 
o müesseselerin kendi mevzuatına bağlı bir hu-
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sustur. Bu hususta ayrıca Avukatlık Kanununa 
bir madde eklenmesini zait addediyoruz. 

Maddenin (E) fıkrasını geniş mânada tefsir 
olunması meselesine gelince: Burada geniş bir 
mâna vermek imkânları mevcudolmakla bera
ber, metinde «teşekkül, müessese ve iştirakle
rin» denilmektedir. Bunun haricinde böyle sos
yal bakımdan bâzı dernekler veya müesseseler 
mevcutsa bu hususta maddenin (C) bendindeki 
özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği 
ve sürekli avukatlığı meselesi de nazan dik
kate alınarak bunlar hususunda bir kararı ni
haiye varmak mümkün olur. Fakat böyle bir 
değiştirme önergesiyle maddenin ahengini boz
mayı uygun görmüyoruz. 

Bir de milletvekilliği meselesi var. Arkadaş
lar, milletvekilliği meselesi Anayasa meselesidir. 
Anayasada tasrih edilmiştir. Milletvekilleri ken
di mesleklerini icra ederler. Bunun haricinde 
Anayasada hiçbir madde yoktur. Anayasada 
yasaldanmıyan bir meseleyi hususi, özel bir 
kanunla yasaklamanın doğru olamıyacağı ka
naatindeyim ve mümkün de değildir hukukan. 
Belki bu bir Anayasa mevzuu olur ilerde. Be
nim şahsi fikrim de budur, belki ilerde millet
vekilleri, bir fıkra muharririnin de yazdığı gibi 
geçinebilecek bir para alır ve hiçbir işle meş
gul olmaz. Avukat yazıhanesini kapar, doktor 
muayenehanesini kapar, tüccar işlerini tasfiye 
eder buraya gelir Ful - Time şeklinde çalışır. 
Evet bu büyük bir gayedir bir emeldir ona 
doğru da gidilmektedir. Fakat bugün bu ka-
nunun mevzuu haricindedir, böyle bir fıkra
nın ilâvesine imkânı hukukî yoktur. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın özden teşekkür ederim. 
Sayın Ucuzal?.. Yoklar. 12 nci madde üzerin
de söz istiyen başka sayın üye? Yok. Takrir
leri okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Van Üyesi Ferid Melen'in takriri tekrar 
okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
G3ÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 

ÖZDEN (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü

kümet takrire katılmıyorlar. Takriri oylarınıza 
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arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir reddedilmiştir efendim. 

(Tabiî Üye Suphi Gürsoytrak'ın takriri 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 

ÖZDEN (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANI HASAN DİNCER (Kon

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü

kümet takrire katılmıyorlar. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
rir reddedilmiştir efendim. 

(Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun takrir 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 

ÖZDEN (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANI HASAN DİNCER (Kon

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın 

Hükümet takrire katılmıyorlar. Takriri oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Takrir reddedilmiştir efendim. 

(Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin 
takriri tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 

ÖZDEN (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANI HASAN DİNCER (Kon

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve sayın hü

kümet takrire katılmıyorlar. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir reddedilmiştir efendim. 

Muhterem senatörler, 12 nci maddeyi mu
kaddem okuduğumuz şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 
Avukatın hâkim veya savcı ile hısımlık veya 

evlilik münasebeti 
Madde 13. — Bir hâkim veya Cumhuriyet 

Savcısının eşi, sebep veya nesep itibariyle usul 
ve fumundan veya ikinci dereceye kadar (bu 
derece dâhil) hısımlarından olan avukat, o hâ
kim veya Cumhuriyet Savcısının baktığı dâva 
ve işlerde avukatlık edemez. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 
Bâzı görevlerden ayrılanların avukatlık ede

meme yasağı 
Madde 14. — Emeklilik ve istifa gibi sebep

lerle görevlerinden ayrılan hâkimler, cumhuri
yet savcıları, Anayasa Mahkemesi aslî ve geçici 
raportörleri, kanun sözcüleri, Danıştay Dâva 
Daireleri başyardımcıları ile yardımcılarının, 
hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerde, 
buralardan ayrılmaları tarihinden itibaren iki 
yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır. 

Yukarıki fıkra hükmü Anayasa Mahkemesi 
üyeleri ve Yüksek Mahkemeler hâkimleri hak
kında da uygulanır. 

Devlet, belediye, il, özel idare ve 12 Mart 
1984 tarih ve 440 sayılı Kanunun kapsamına 
giren teşekkül, müessese ve iştiraklerde çalı
şanlar, buralardan ayrıldıkları tarihten itibaren 
iki yıl geçmeden, ayrıldıkları idare aleyhine dâ
va alamaz ve takipte bulunamazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Staj 

Genel olarak 
Madde 15. — Avukatlık stajı bir buçuk yıl

dır. Stajın, bu kısımda yer alan hükümler uya
rınca, ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan bir 
yılı da en az beş yıl kıdemi olan bir avukat 
yanında yapılır. 

Stajın hangi mahkeme ve adalet dairelerin
de, ne suretle yapılacağı yönetmelikte gösteri
lir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Aranacak şartlar 
Madde 16. — Bu kanunun 3 ncü maddesi

nin (a) (b) (e) ve (f) bendlerinde yazılı şart
ları haiz olanlardan stajın devamlılığına engel 
işleri ve 5 nci maddede yazılı engelleri bu-
lunmıyanlar staj yapacakları yer barosuna bir 
dilekçe ile başvurulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 
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Dilekçeye eklenecek belgeler 
Madde 17. — 16 ncı madde gereğince ve

rilecek dilekçeye, aşağıda gösterilen belgeler 
eklenir. 

1. Kanunun aradığı şartlara ilişkin belge
lerin asılları ile onanmış ikişer örneği, 

2. Adayın 3 ncü maddenin (f) ve 5 nci 
maddenin (a) bendlerinde yazılı halleri bulun
madığını gösteren bildiri kâğıdı, 

3. Yanında staj göreceği avukatın yazılı 
muvafakati, 

4. Adayın ahlâk durumu hakkında, o ba
roya yazılı iki avukat tarafından düzenlenmiş 
tanıtma kâğıdı. 

Bu belgelerin birer örneği Baro Başkanı 
tarafından onaylanarak Türkiye Barolar Bir
liğine gönderilir. Diğer örnek veya asılları ba
rodaki dosyasında saklanır. 22 nci maddenin 
2 ve 3 ncü fıkralarında yazılı hallerde, ada
yın yanında staj göreceği avukatın yazılı mu
vafakatine ait belge aranmaz. 

Staj isteminde bulunan tarafından verilen 
bildiri kâğıdının hilafı ortaya çıktığı takdirde, 
aday hakkında resmî mercilere yalan beyan
da bulunmak suçundan dolayı cezai kovuştur
ma yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarmza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

İstemin ilânı 
Madde 18. — Adayın istemi, yukardaki mad

dede yazılı hususlarla birlikte, istem tarihinden 
itibaren on gün içinde baronun ve adalet daire
sinin uygun bir yerinde onbeş gün süre ile 
asılarak ilân olunur. 

Her avukat veya staj iyer yahut diğer ilgili
ler, bu süre içinde, adayın stajiyer listesine ya
zılmasına itirazda bulunabilirler. Şu kadar ki, 
itirazın incelenebilmesi, açık delil veya vâkıala- • 
rın gösterilmiş olmasına bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Rapor 
Madde 19. — Baro Başkanı, istemin ilânın

dan önce, baroya bağlı avukatlardan birini 
adayın gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığını 
ve avukatlıkla birleşmiyen bir işle uğraşıp uğ
raşmadığını araştırarak bir rapor düzenlemek 
üzere görevlendirir. 
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Görevlendirilen avukat, raporu en geç on
beş gün içinde baroya vermekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarmza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Karar 
Madde 20. — Baro Yönetim Kurulu, itiraz 

süresinin bitmesinden itibaren bir ay içinde, 
19 ncu maddede yazılı raporu da göz önünde 
tutarak, adayın stajiyer listesine yazılıp yazıl
maması hakkında gerekçeli bir karar verir. Ka
rar ilgiliye tebliğ edilmekle beraber, bir örne
ği de incelenmek üzere dosyası ile birlikte o 
yer Cumhuriyet savcılığına verilir. 

Bu karar aleyhine baro yönetim kurulu üye
leri karar tarihinden, o yer Cumhuriyet savcısı 
kararın kendisine verildiği, ilgili ise kararın 
kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on
beş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz 
edebilirler. 

Birinci fıkrada yazılı süre içinde bir karar 
verilmemiş olması halinde talep reddedilmiş sa
yılır. Bu takdirde, bir aylık sürenin bitimin
den itibaren onbeş gün içinde aday Türkiye 
Barolar Birliğine itiraz edebilir. 

Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine 
verdiği karar Adalet Bakanlığını onayı ile ke-
sinleşir. Adalet Bakanlığının kararı aleyhine 
stajiyer adayı ve Türkiye Barolar Birliği Yö
netim Kurulu Danıştaya başvurabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Stajın başlangıcı 
Madde 21. — Avukatlık stajı listeye yazıl

ma ile başlar, itiraz yazılmayı durdurur. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir efendim. 

Yanında staj yapılacak avukat 
Madde 22. — Avukat yanında staja başlı-

yabilecekleri Cumhuriyet savcılığınca baroya 
bildirilenler, evvelce dilekçelerinde gösterdik
leri ve muvafakatini aldıkları avukat yanında 
staja başlarlar. 

Baro başkanının isteği veya ilgililerin baş
vurması üzerine, baro yönetim kurulu, stajın di
lekçede gösterilenden başka bir avukat yanın
da yapılmasına karar verebilir. 
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17 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı bel
geyi almak imkânını bulamıyan adayların hangi 
avukat yanında staj göreceğini baro başkanı 
tâyin eder. 

Avukat, ikinci ve üçüncü fıkralardaki hal
lerde stajiyeri kabul zorunluluğundadır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI A. NUS-
RET TUNA (Kastamonu) — Üçüncü diye bir 
harf hatası vardır. Maddenin sonuna doğru 
«ü» harfi noksandır. 

BAŞKAN — 3 ncü bendinde. Teşekkür ede
rim Sayın Tuna. 

Stajın yapılması ve stajiyerin ödevleri 

Madde 23. — Staj kesintisiz olarak yapılır. 
Stajiyerin haklı sebeplere dayanarak devam 
•edemediği günler, engelin kalkmasından son
raki bir ay içinde başvurduğu takdirde, mah
keme stajı sırasında adalet komisyonu, avukat 
yanındaki staj sırasında ise baro yönetim ku
rulunca tamamlattırılır. Baro başkanı, haklı en
geller halinde stajiyerlere, stajın avukat yanın
da geçen kısmında 30 günden fazla olmamak 
üzere izin verebilir. 

Stajiyer, staj süresi içinde duruşmalara 
avukatla birlikte girmek, staj konferanslarına 
devam etmek, baro yönetim kurulu ve yanında 
çalıştığı avukat tarafından verilen işleri yap
mak, dâva evrakını düzenlemek ve yönetmelik
te gösterilecek diğer ödevleri yerine getirmekle 
yükümlüdür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

Staj raporları 
Madde 24. — Staj, Adalet Komisyonunun, 

baronun ve yanında çalışılan avukatın gözeti
mi altında yapılır. 

Stajiyer hakkında, yanında staj gördüğü hâ-
kimler, Cumhuriyet Savcıları tarafından btaj 
dununu meslekî ilgisi ve ahlâki durumunu be
lirten bir belge verilir. 

Yanında staj görülen avukat tarafından, 
ilk altı ayın bitiminde ve staj süresinin sonun
da da kesin olarak, staj durumu ve adayın 
meslekî ilgisi ile ahlâki durumunu da kapsıyan 
birer rapor verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

Staj süresinin uzatılması 
Madde 25. — Baro yönetim kurulu, staj 

hakkındaki kesin rapor üzerine, staj bitim bel
gesinin verilmesine veya staj süresinin altı ay 
uzatılmasına karar verir. 

Yönetim Kurulunun bu kararları kesindir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Stajiyerlerin vekâlet alması 
Madde 26. — Stajiyerler, avukat yanında 

staja başladıktan üç ay sonra, avukatın yazılı 
muvafakati ile ve onun gözetimi altında icra 
tetkik mercii hâkimlikleri ile sulh mahkemele
rinde ve icra ve iflâs dairelerinde görülen dâ
va ve işlerde vekâlet alabilirler. 

Stajiyerin bu yetkisi, 31 nci maddenin ikin
ci fıkrası gereğince son sınavda da basan gös
terememesi veya aynı maddenin son fıkrasın
da yazılı süreyi basan gösteremeden geçir
mesi halinde sona erer. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI A. NUS-
RET TUNA (Kastamonu) — Burada da 
(31 nci) yerine (31 inci) olacak. 

BAŞKAN — Evet, efendim. Teşekkür ede
rim. Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Stajiyerlere barolarca yapılacak yardım 

Madde 27. — Stajiyerlere barolarca yardım 
yapılabilir. Bu yardımın şekil ve şartlan Tür
kiye Barolar Birliğince belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

BEŞİNCİ KISIM 

Avukatlık sınavı 

Genel olarak 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendime 
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Sınav, kurulu 
Madde 29. — Sınav kurulu, biri hukuk, di

ğeri ceza dairelerinden olmak üzere iki Yargı
tay Daire Başkanı ve üç avukattan kurulur. 
Yargıtay daire başkanlarından kıdemlisi kuru
la başkanlık eder. 

Kurulun görev süresi iki yıldır. Yeni kural 
seçilinceye kadar eski kurulun görevi devam 
eder. Üyelerin engeli halinde, başkan, o üye
nin mensubolduğu kurumca seçilmiş bulunan 
yedek üyelerle noksanı tamamlar. Başkanın 
engeli halinde, görevleri, kurula katılan kı
demli Yargıtay daire başkanı tarafından ye
rine getirilir. 

Sınav kurulu üyelerine her sınav için öde
necek ücretlerin miktarı ile ödeme şekilleri 
Türkiye Barolar Birliği G-enel Kurulunca tes
bit edilerek Türkiye Barolar Birliği bütçesin
den ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul... 

NAZİF ERGENELİ (Edirne) — Efendim, 
bu madde hakkında her hangi bir takrir olma
dığı için müzakere açamazsınız. Acaba sual 
sormaya mâni var mı; Hükümetten veya ko
misyondan? 

BAŞKAN — Müzakere açılmadığına göre 
sual sormak imkânı da şüphesiz ki kendiliğin
den ortadan kalkmış bulunmaktadır, muhte
rem efendim. 

NAZİF EEGENELİ (Edirne) — Sual sor
maya mâni bir hüküm olmadığı kanaatindeyim. 
Onun için bu hususta mütalâamı arz etmek üze
re Heyeti Umumiyenin reyine müracaat edilme
sini arz ederim. 

BAŞKAN — Bir dakika rica edeyim. 
Muhterem senatörler, 78 nci maddedeki hük

mü okuyorum efendim. 

«Her üye bir kanunun görüşülmesi sırasın
da Hükümete veya komisyon sözcüsüne sorular 
yöneltebilir.» 

«Avukatlık Kanununun görüşülmesinde sa
dece üzerinde değiştirme önergesi verilmiş mad
deler hakkında görüşme yapılması önerge ve-
rilmiyen maddeler için görüşme açılmamasını 
arz ve teklif ederiz.» denen önerge kabul edil
miş bulunmaktadır. 78 nci maddeye bu espri 
içinde tekrar eğildiğimiz zaman görürüz ki, 
her üye bir kanunun görüşülmesi sırasında 

i takrir bu imkânı nezetmis bulunmaktadır. 
! Özür dilerim, söz veremiyeceğim efendim. 
\ 29 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
i Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
î efendim. 

Sınav kuruluna üye seçimi 
i 
I Hadde 30. — Sınav kuruluna katılacak 
; olan; 
; a) iki asil ve iki yedek Yargıtay Büyük 
, Geııal Kurulu tarafından hukuk ve ceza daire-
I leri başkanları arasından, 
j b) Üç asil ve üç yedek üye Türkiye Baro-
| lar Birliğince,, en az onbeş yıl fiilen avukatlık 
J yapmış olanlar arasından, seçilir. 
I (a) bendindeki seçimin sonucu Yargıtay 
j Başkanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliği-
! ne bildirilir. 
| BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
| rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir, efendim. 

Sınava gireceklerin tesibiti 
i Madde 31. — Sınava girecek adayları, sta-

jiyer listesine yazılı olduklan baronun yönetim 
! kurulu tesbit eder ve kendilerine sınava giriş 

belgesi verir. 
\ Avukatlık sınavında beş defa başarısızlığa 
i uğrıyan aday bir daha sınava giremez. 

Aday, staj bitim belgesinin verildiği tarih-
'' ten itibaren iki yıl içinde sınava giriş hakla-
: rınra tamamını kullanmak zorundadır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
j rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir, efendim. 
Sınavın şekli ve konulan 

Madde 32. — Sınav her yıl beş defa yapı
lır. Sınav tarihleri, bir yılın imkân nisbetinde 
beş eşit kısma bölünmesi suretiyle tesbit edi
lir. 

Sınavın amacı, adayın hukuk tatbikatı yö
nünden, hukuk prensiplerini ve mevzuat hü
kümlerini olaylara uygulıyabilme yeterliğini 
değerlendirmektir. 

Sınav yazılı olarak yapılır. Ancak, adayın 
| yeterli olmadığına karar verebilmesi için, yazı-
| lı sınavdan sonra yapılacak mülakat sonunda 
; da aynı kanıya varılması gereklidir. 
| Sınav tarihlerinin tesbiti ve duyurulması, sı-
I navın yapılış şekli ile konuları, yönetmelikte 

gösterilir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza ara ediyo
rum... Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sınav sonuçları 
Madde 33. — Sınav kurulu, her aday için 

ayrı ayrı ve üçer nüsha olarak düzenliyeoği 
belgelerde sınav sonuçlarını açıklar ve bu bel
gelerden birer nüshasını alıkoyarak diğer iki
şer nüshayı Türkiye Barolar Birliğine gönderir, 
Belgelerde adayın aldığı notlar gösterilir ve 
basan sağlayıp sağlıyamadîğı ayrıca belirtilir. 

Türkiye Barolar Birliği, smav kurulundan 
aldığı belgelerden bir nüshasını derhal ilgili ba
roya gönderir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edsnler... Etmiyenler,,. Kabul edil
miştir, efendim. 

ALTINCI KISIM 

Avukatın hak ve ödevleri 

Genel olarak 

Madde 34. — Avukatlar, yüklendikleri gö
revleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir ce
lalde ösen, doğruluk ve onur içinde yerine ge
tirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği 
saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket et
mekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler.,, Eabııl edil
miştir. 

Yalnız avukatların yapabileceği işler 

Madde 35. — Kanun Herinde ve hukukî me
selelerde mütalâa vermek, mahkeme, hakem ve
ya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar j 
huzurunda özel ve tüzel kişiler o ait hakları \ 
dâva etmek ve savunmak, bu islere ait bütün ] 
evrakı düzenlemek, adlî işlemleri ve resmî da- \ 
irelerde çekişmeli ve çekişmesiz işleri iakihet- \ 
mek, yakıız baroda yazılı avukatlara aittir. 

Dâva açmaya yeteneği olan herkes kendi 
dâvasını bizzat açabilir ve isini takibedokilir. i 

Usul ve fürıı ile nesep ve sebepten ikinci de- , 
receye> kadar (bu derece dâhil) civar insim- \ 
l an ve eşleri birbirlerinin yargı mercileri ve i 
adalet daireleri dışında kalan resmî dairelerde
ki işlerini vekâleten takibedsbilirler, 

Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri ka- I 
nunlan ile diğer kanun hükümleri saklıdır. \ 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum: 

Başkanlığa 
Tasarının 35 nci maddesi ihtilaflı işler ara-

s:.nda ihtilafsız işlerin de resmî dairelerde taki
bini avukatlara hasretmektedir. Bunu zaruri 
kılan her hangi bir sebep yoktur. 

Bu itibarla 35 nci maddenin birinci bendin-
iski «çekişmesiz» kelimesinin metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Van 
Ferid Melen 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde müza
kere acıyorum efendim. Sayın Melen buyuru
nuz efendim. 

FEEİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar önergemde de belirtti
ğim gibi, resmî dairelerde taMbedilecek işlerin 
ihtilafsız dahi olsa hepsini avukata hasreden 
bir teklif karşısındayız. Bilhassa mahkemelerde 
dâva ve müdafaa bir ihtıss işidir, bunun avuka
ta bırakılması yerindedir. Çünkü, bilgi ve ihtı-
laı istiyen işte vatandaşın hakkının başkası ta
rafından müdafaa edilmesi çoğu zaman vatan-
;kvn hakkının ziyama sebebiyet verebilir. Za-
İ3i avukatlık müessesesi de bu sebeple ihdas 
odümktir. Diğer doktorluk gibi v. s. gibi bu se-
^ep'e tanzim edilmiştir ve statüye bağlanmış
tır. kanuna bağlanmıştır. Ama, resmî daireler
de alelıtlak bütün islerin ihtisas istemiyen özel 
'kigl tetomiyen işlerin tamamen takibinin avu
kata verilmeli hem sebepsizdir, hem yerinde de
ğildir, Şimdi düşünün bir vergi dairesinde bir 
mk3.110v.3nin bir işi vardır. Muhasibini gönde-
rk) vergi beyannamesi verdirecektir, bir iş ta-
kik;. denektir behemahal avukata mecburdur bu 
hkikme göre eğer bu hüküm böyle çıkarsa. 

k.ıar dairesinden mimarınızı gönderip imar 
daksıkıdeki işinizi takibedemiyeceksiniz. Ya 
bk"za"; gideceksiniz veya bir avukata vereceksi
niz. Sağbk Bakanlığındaki bir işinizi bir avu
kata vermeye mecbursunuz. Nüfus dairesinde 
nüf'v: kâğıdı, çıkarmak için veya nüfus işinizi 
takkk etmek için ya bizzat gideceksiniz veya bir 
avukata vereceksiniz, bir yakınınızı göndere
mezimiz, gönderdiğiniz takdirde daire sizi ka
bul e'memeye mecburdur. 

İşi bu dereceye kadar vardırmakta bilmiyo
rum ne fayda vardır? Belki avukat arkadaşla
rın, avukatların bir miktar daha fazla kazan-
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masına yol açar ama vatandaşları sebepsiz yere 
haksız yere ızrar eder. Eskiden bir hüküm var
dı fakat ihtilaflı işler için vardı. O dahi birçok 
memleketlerde yoktur arkadaşlar. Yabancı 
memleketlerin çoğunda bu temsil geniş nis-
bette serbesttir. Ancak, mahkemelerde dâva 
takibinde avukatlara verilmiştir. Onun dı
şında resmî dairede, şurada burada vatandaş 
işini kendisi, yakını tarafından takibettirebilir. 
Bakın nereleri kapamış, bir şirket müdürünü 
veyahut memurunu gönderip bir dairede iş ta-
kibettiremiyeçektir, bu hüküm karşısında. Be-
hemahal avukat göndereceksiniz. Bunun müda
faa edilebilir tarafı yok. Resmî daire ise ban
kadan para alamıyacaktır, maliyeden para ala-
mıyacaktır. Bankadan, mliyeden pra almk işi, 
bir iş tkibidir, hiç kimseyi vekil yapamıyacak-
tır. Bu hüküm karşısında behemahal bir avu
kat göndereceksiniz. Bu hüküm arz ettiğim gibi 
hakikaten bir sömürü düzeni yaratan bir hü
kümdür, gözden kaçmış olduğunu tahmin ediyo
rum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İkinci 
fıkrası var, 

FERÎD MELEN (Devamla) — Ya bizzat 
kendisi takibedecektir. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan lütfen karşı
lıklı konuşmayınız. Lütfen Sayın Melen. 

FERÎD MELEN (Devamla) — Evet İstan
bul'dan gelecek işini takibedecek. İstanbul'da 
işi var burada avukat tutacak, bir başka kim
seye vekâlet veremez, hüküm budur, veremez 
efendim. Gözden kaçmış bir hüküm olduğunu 
tahmin ediyorum. Komisyon tekrar bu hükmü 
tetkik ederse haklı olduğumuzu görecektir. Ay
rıca Anayasa ile de telifi mümkün bir hüküm 
değildir. Bu derece vatandaşı sömürtecek ve is
tismar ettirecek bir hükümdür. Komisyonun bu 
maddeyi mümkünse geri alarak tekrar tetkik et
mesi, eğer bunu mümkün görmüyorsa arz etti
ğim gibi takrir verdim, hiç olmazsa ihtilafsız 
işler ki, burada çekişmesiz işler de «çekişmesiz» 
kelimesinin buradan kaldırılması suretiyle es
kiden olduğu gibi sadece avukatların inhisarı
na bırakılacak şeylerin ihtilaflı olan işlere has
redilmesi doğru olur. Aksi halde arz ettiğim 
gibi vatandaşı geniş nisbette istismar ettirmiş 
olursunuz, başka bir faydası olmaz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen, 
Sayın Alpaslan. 
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FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Değerli 
arkadaşlarım, avukatlığı kamu hizmeti gören 
bir müessese halinde vas'ettikten sonra vatan
daşın behemahal hukuk görüşünü ifade etmek 
mecburiyeti ile bir şahsa takibettirmek mevki
inde bulunduğu işlerini takibetme hususunun 
avukata bırakılması her şeyden evvel o vatan
daşın menfaatinin icabıdır. Devlet dairelerini 
alelade iş takipçilerinin bir nevi tâbirim ma
zur görülsün, tasallutundan korumak için mes
lekî haysiyeti içerisinde meseleleri düşünen avu
kata başvurma zorunluğunun vaz'ı yine vatan
daşın yüksek menfaatlerinin en tabiî icabıdır. 
Sayın Melen arkadaşımın bir vatandaş Maliye 
Dairesine vergi beyannamesini gönderecek, onu 
da avukata verme mecburiyetinde mi bırakıla
caktır, tarzındaki sözü maddenin ruhu ile bağ
daşır bir görüşün ifadesi olarak mütalâa edile
mez. Her şeyden evvel bir avukatı vatandaşın 
bir daireye evrak götürücüsü gibi telâkki edil
mesini meslektaşlık hukuku adına reddetmek 
en taMî hakkımız aynı zamanda vazifemizdir. 
Ama bâzı işler vardır ki, behemehal kanunlar 
üzerinde karşılıklı görüş teati edilecektir. Yok
sa Devlet daireleri her halde bir dilekçenin gö
türülmesi için veya bir muhasebe evrakının tak
dimi için ya da vezneye para yatırılması için illâ 
ve illâ ö işin sahibini araması lâzımdır, diye bir 
kayda tâbi değillerdir. Fakat eğer bir fikir or
taya konulabilecekle, karşılıklı bir görüş teati 
edilecekse bunu ancak haysiyetle meselelerin 
üzerine eğilme istidadında ve kabiliyetinde olan 
avukat arkadaşların yapması zannediyorum ki, 
Devlet mekanizmasının da ciddiyetle işlemesi 
bakımından zaruridir. 

Melen arkadaşımın bir defa evvelâ ağzına 
yakışmıyor sömürü düzeni falan diye. Böyle bir 
tâbir kullanmasını çok haksız buldum. Bir defa 
bu tarz bir tâbir evvelâ Melen'in diline yakışmı
yor. Ondan sonra benim meslek arkadasllarıma 
asla reva görülecek bir tâbir değildir. Sömürü 
düzeni diye bir şey yok. Sömürü düzeninden ya
ni simsarların bir nevi tufeyli davranışlarından 
sade ve samimî Türk vatandaşını korumak için 
vaz'edilmiş bir hükmü başka taraflara götürmek 
için lüzum ve mâna yoktur. Elbette ki, bir resmî 
müessesede eğer behemahal o iş sahibinin dışın
da iş takibedilmesi lâzımgelir ise bunu ehliyeti 
haiz ve aynı zamanda bu kanunla bilhassa artı-
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nlan mesuliyet duygulan içinde çalışma mev
kiinde bulunan avukatlara bırakmak memleke
tin daha düzenli iş görme ihtiyacını karşılıyan 
bir haldir. Meseleyi bu suretle ele almak sure
tiyle de Sayın Melen tarafından her nasılsa baş
ka türlü telâkki ve tefsir olunan madde üzerinde 
takdim edilmiş önergenin reddini kıymetli arka-
daşüarımdan istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan teşekkür ede
rim. Sayın Ucuzal buyurunuz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Alpas
lan açıkladılar ben vazgeçtim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Sayın Demir Yüce buyurunuz efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 35 nci madde ya
zılışı şekli itibariyle Sayın Melen'in ifade etmiş 
oldukları gibi, kelimelerine iştirak etmeden, bir 
inhisar yaratmaktadır. 

Bir mesdek erbabına resmî dairelerde çekiş
meli ve çekişmesiz işleri takibetmeyi, yalnız on
lara, bırakmak bir inhisar yaratmak demektir. 
Bu maddenin iyi bir madde olmadığını, avukat
lara da bir inhisarcı damga vuracağından dola
yı onların da işlerine gelmemesi icabettiğini be
lirtir ve bu maddenin değiştirilmesinin iltifat 
görmesini bilhassa rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir 
Yüce. Sayın Melen buyurun, efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlarım, konuşmam sırasında gözden kaçmış 
bir hüküm ollarak gördüğümü belirttim. Hiçbir 
hukukçu arkadaşım böyle bir hükmü bile bile 
getireceğini ümidetmiyorum, ümidetmek istemi
yorum. 

Madde gayet açıktır. Alpaslan arkadaşımın 
dediği gibi münhasıran avukatlar tarafından ta
kibinde fayda olan işlerden ibaret değildir. Onu 
belirttim. Bâzı işler vardır ki, ihtisas ister, bilgi 
ister, mahkemelere dâva açmak, dâva takibet-
mek. Bunlar evet. Bu avukatlık ihtisası yapmış 
olan kimseler tarafından takibedilir ve vatanda
şın menfaati buradadır. Ama bunun dışında de
diğim gibi bir şirketin, bir resmî dairedeki bir 
işini takibetmek bir ihtisas işi olmasa gerek. O 
şirket pekâlâ memurlarından birisiyle de yaptı
rabilir. 

Yine bir vatandaşın, İstanbul'da oturan bir 
vatandaşın Ankara ̂ da resmî bir dairede ihtilaf

sız olan yani hususi bilgiye ihtiyaç göstermiyen 
bir işi, bir dilekçe verecek ve bilmem neticeyi 
alacaktır. Bunun için bir avukat tutmasına bu 
vatandaşı ihbar ederseniz haksız bir duruma gir
miş oluruz. Ve bunun için sebep de yoktur, 

Bakın metine ne kadar açıktır, aynen oku
yayım : «Kanun işlerinde ve hukukî meseleler
de mütalâa vermek» doğrudur, kanun işinde 
elbette bir doktordan veya bir maliyeciden mü
talâa almak yerinde olmaz. 

«Mahkeme hakem veya yargı yetkisini haiz 
bulunan diğer organlar huzurunda özel ve tüzel 
kişilere ait hakları dâva etmek.» Bu da doğru
dur. «.... ve savunmak». Bu da doğrudur. 

«Bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek...» 
Bu da mümkündür. 

«Adlî işlemleri ve resmî dairelerde çekişmeli, 
çekişmesiz...» Çekişmeli iş olsa bir dereceye ka
dar bir ihtilâf vardır, bir avukat bir ihtilâfı bir 
hukukî esasa dayanarak müdafaa edecektir, bir 
ihtisas işidir. Ama çekişmesiz iş... Nüfus kâğıdı 
çıkaracaktır, Sağlık Bakanlığından bilmem bir 
eski dosya, kayıt istiyecektir, şunu istiyecektir, 
bunu istiyecektir. Bu hüküm bunu dahi ihtiva 
ediyor. Sayın arkadaşım avukatı bu dereceye ka
dar... Evet avukatı bu dereceye kadar düşürme
mek lâzım. Çünkü bunu bırakırsanız bu takip 
işini yalnız ve yalnız avukata yaptırma duru
munda olacak vatandaş ve avukatı bu işlerde 
kullanma mevkiinde kalacaksınız, ki avukat için 
de doğru değildir. Yani avukatlığın şeyiyle de 
pek yaraşır bir iş değildir. Bu alelade takip iş
leridir. Arz ettiğim gibi bu gözden kaçmış bir 
hükümdür. Yoksa Mecliste, Senatoda hukukçu
lardan mürekkep bir komisyon bunu yapamaz 
ve dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir şey yok
tur, böyle bir inhisar yoktur, böyle bir tekel 
yoktur. Biraz da vatandaşı düşünmeye mecbu
ruz, vazifemizin zannediyorum başında bu gelir. 

BAŞKAN — Sayın Melen teşekkür ederim. 
Sayın Ucuzal buyurun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 35 nci maddenin 
başında yalnız avukatların yapabileceği işler 
yani avukatların yapabileceği işleri bu madde 
tadadetmiştir. Maddenin başında kanun işle
rinde ve hukukî meselelerde diyerek başlıyor, 
neticede çekişmeli ve çekişmesiz işlerde... 
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Şimdi değerli arkadaşlarım, bugüne kadar 
da bildiğimiz gibi avukatlar bütün çekişmeli 
meselelerde vazife alıp bir vatandaşı temsil et
mektedirler. Aslında vatandaş zaten çekişmesiz 
meselelerinde, işlerinde hiçbir avukata başvur
maz. Nitekim tatbikatta birçok çekişmeli islerde 
de vatandaş avukata gidip başvurmaz. Yapabi
leceği işler varsa mahkeme nezdinde de, resmî 
daire nezdinde de kendisi yürütür. Fakat sıkış
tığı biran gelirse o zaman gider avukata. Gayet 
tabiî avukata giderken de vereceği ücreti hesab-
ederek işinin ya kendisi tarafından yahut da 
avukat tarafından yapılmasını hesabederek gi
decektir. 

Şimdi Sayın Melen arkadaşımızın beyan bu
yurduğu gibi bir nüfus kâğıdının alınması için 
hiçbir vatandaş bir avukata müracaat edemez. 
Ama bir şirketse elbette şirketin müşavir avuka
tının yanında bir de müşavir maliyecisi vardır. 
Senelik beyannamesini maliyecisi muhasebecisi
ne tanzim ettirirse, hukuk müşavirine de şayet 
bir ihtilâf doğacak olduğu takdirde onu gönde
rir mütalâasını da serdettirir. Yine giden hu
kukçu arkadaşımız eğer malî mevzu ise yine bir 
malî müşavirin mütalâasiyle birlikte gidecektir. 

Benim kaatime göre Sayın Demir'in de be
yan buyurduğu gibi meseleleri derleyip toplayıp 
yalnız avukatların inhisarına terk ediyor diye 
bu maddeden bir mâna çıkarmak doğru değil
dir, kanaatindeyim. Bugüne kadar tatbikat ne 
ise bugünden sonra aynı tatbikatın devamını 
sağlıyan bir maddedir. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal teşekkür ederim. 
Sayın Türkmen buyurun. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başka
nım, bu madde üzerindeki münakaşanın sebebi 
bana öyle geliyor ki; «Çekişmeli veya çekişme
siz» kelimelerine verilen mânadan dolayıdır. 
Çünkü Sayın Melen ve biraz evvel konuşan ar
kadaşım buyurdular ki, «Çekişmesiz işlerde 
avukata ne lüzum var, başkası da yapabilir ve 
eskiden ancak çekişmeli işlerde avukata yetki 
verirken bu defa çekişmesiz işlerde de avukata 
yetki vermek ve ona hasretmek bir inhisardır 
veya bir sömürüdür» diye buyurdular. Evvelâ 
bu maddeye çekişmesiz işlerin girmesinin sebe
bi şudur. Evvelce yalnız çekişmeli işlerde avu
kata yetki tanındığı için Adalet Bakanlığının 
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bir tamimi vardır. Tapu idarelerine avukat ile 
tapu idaresinde başkasının namına iş yapamaz 
der. Halbuki, başkası namına herkes yapar da 
avukat neden yapmaz? Bu kabiliizah değildir. 
Ama kelimenin mânasiyle bağlı kalınıp bu müş-
kilât çıkıyordu. 

Şimdi çekişmesiz işlerden kasıt, bir tavassut 
bir netice almak değildir Yani mahkemeye in
tikal etmemekle beraber bir hak almak, birisini 
temsil etmek mevzuubahsolduğu vakit avukat 
gider. Meselâ, çünkü avukat olmasının sebebi; 
avukat, işini takibettiği şahıs namına, onu ilzam 
edecek, taahhütlerde bulunacak. İcabında im
za verecek onun namına söz söyliyecek. E, bu 
başkası namına taahhütte bulunmak onu ilzam 
etmek yetkisi mevzübahsolduğu vakit iş avu
kata düğer, avukat yapabilir. Başkasına lalet
tayin ba^ka bir kimssnin gidip de Devİ2t dai
resinde ben vekiliyim diye başkası namına iş 
yapması, yani onu tevkil etmesi yetkisi var. 
Buradaki gaye, kendisinden başkası tarafın
dan temsil edilmek mavsııbahsolduğu vakit çe
kişmeli veya çekişmesiz olsa bile temsil yetki
si onu ilzam yetkisi avukata hasredilmiş olma
sıdır. Bunun bir inhisar tarafı yoktur. Başka 
türlü mânası olmaz. Başkasını ilzam etmek de 
ancak avukatlara has bir şeydir, Bu itibarla 
madde doğrudur. Takrir yerinde değildir red
dini istiyorum. 

BAŞKAN — 'Sayın Türkmen teşekkür ede
rim. Sayın Grümüşoğlu 'buyurun. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar madde ilk nazarda okun
duğu zaman gerçekten Sayın Melen'e ve Demir 
Yüce arkadaşımıza hak vermek gerekmektedir. 
Fakat mesleki bilfarz icra edenler veyahut bu 
işler içinde bulunanlar maddeye başka türlü 
mâna vermek mecburiyetinde kalırlar. Çünkü 
avukatlık müessese itibariyle bir temsil mües
sesesidir. Bir vekâlet akdine dayanır. Bu iti
barla çekişmesiz işlerde avukatın vazifesi bu 
kamu kuruluşlarında ve Devlet müesseselerinde 
müvekkili adına Sayın Türkmen'in ifade ettiği 
gibi, beyanda bulunma, müzakere yapma ve 
kanun tatbikatında idare ile aynı görüşte bu
lunma, meseleyi telif etmek üzere bir muhasebe 
ve müdavele şeklidir. Yoksa nüfus kâğıdının 
çıkartılması gibi yahut Vergi Beyannamesinin 
tevdii gibi, tarafların hukukuyla ilgili bulun-
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mıyan ve dairelerin kanundan doğan bir vazi
fenin ifası şeklindeki muamelelerde tevdide, 
tesellümde bunlar bahis konusu olamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar bir misal arz edeyim 
ki, hiçbir ihtilâfı yoktur işçilerin çalıştığı mü
esseselerde veya mütaahhitlerde, karşı ücret is
tihkaklarından doğan kanuni ipotek hakları 
vardır. Medeni Kanunda yazılıdır, işçiler, mü-
taahhide karşı bizzat emekleriyle imal ettikleri 
yer üzerinde ipotek tesis ettirme hakları var
dır. Bunun için Tapu Dairesine müracaat eder
ler, ihtilâf yoktur. Tapu memuriyle bu konuda 
anlayış içinde bulunamazlar, gerekli hukukî 
mesnetleri ve sebeplerini izah etmek suretiyle 
elbette avukat bunları takibedecek ve bir neti
ceye bağlıyacaktır. Bu hükmün bence bir inhi
sarla, muayyen bir meslek erbabını sıyanetle 
ilgisi yoktur. Devlet çarkının ve mekanizması
nın vatandaş lehinde dönmesini ve biran evvel 
sonuca ulaşmak için belki fayda sağhyacaktır. 
Şimdi ben Sayın Melen konuşurken, meselâ, 
Devlet iştirakinin % 50 nin üstünde bulunduğu 
bankalarda da bir müessese sahibinin para ala
maması gibi bir sonuç doğurur. Bu itibarla, me
selâ bana İstanbul'dan gelirken bir avukat ar
kadaşım dilekçe verdi. «Emeklilik işleminin te
kemmül etmesini istiyorum bunu filân daireye 
tevdi et» diyor. Bu avukat işi değildir. Bu, ka
mu kuruluşlarına kanunun yüklediği vazifeleri 
ifa ediş şeklidir. Ona tallûk etmektedir. Onlar 
elbette adamı tarafından, kâtibi tarafından ta-
kibedilecektir. Maddeyle bunların ilgisi olma
ması icabeder ve bu şekilde, dar mânada anla
mamak icabeder. Meselâ bir dosyanın tekemmü
lü bakımından noksan evrak ibraz edilmiştir, 
daire bir muameleyi çıkartmamaktadır. Çeşit
li yazışmalara sebebiyet verilmektedir. Hattâ 
kanun aramadığı halde birtakım alışkanlıklar
la kanunun istemediği bâzı mevzularda idare 
tahkikat yapmaktadır. Şunu bunu isterim de
mektedir. Şu gelsin bu gelsin, ondan sonra an
cak dosya tekemmül etsin bir neticeye varalım 
diye beklemektedir. Vatandaş bundan muzdar-
dır, ıstırap içindedir. Avukat, elbette bu konu
da gidecektir ilgili daireye kanun hükmü bu
dur, unsurları bundan ibarettir, böylesine fu
zuli tahkikatla meseleyi sürüncemede bırakmak 
doğru değildir, şekliyle bir müdaveleyi efkâr 
caizse yahut bir fikir teatisi şeklinde meselele

ri halledecek bir insandır. Eu itibarla bunun 
faydası vardır. 

Sonra muhterem arkadaşlar, meseleyi sade e Î 
Sayın Melen ve Yüce'nin vaz'ettiği gibi anlar
sak bu konularla avukat uğraşmaz, aslında böy
le şeyleri avukata takibettirirseniz yapmaz. 
Yani bir evrak tevzii için bir posta müvezzii 
gibi avukat dolaşamaz. Mesleki bu hale getir
mekte aslında doğru değildir, bu gözle mesleke 
bakmak da doğru değildir. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gümüoğlu teşekkür ede
rim. 

Sayın Kürümoğlu buyurunuz efendim. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, otuzbeşinci mad
de üzerinde devam eden müzakereleri baştan iti
baren dinledim. Dikkatimi çeken bir nokta 
oldu; bütün hatiplerin maddenin sadece bi
rinci fıkrası üzerinde durmakta oldukları dikka
time çarptı. Halbuki madde sadece bir fıkra
dan ibaret değildir, dört fıkradır. 

Birinci fıkrada; bahsedilen hüküm vardır, 
doğrudur ve bu muhtelif arkadaşların fikirlerin
de beyan edildiği gibi inhisarcı bir ifade taşır. 
Fakat en alt kısmında, son fıkrasında diyor 

I ki; hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri ka-
| nunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır. 

Böyle bir hükmü kabul ettikten sonra, madde 
Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununda bir 
61 nci madde vardır. 61 nci maddeye göre ba 
kanun, yani bu maddedeki, fıkra muvacehesin-

i de 61 nci maddeye göre, ihtilaflı işleride yine 
| dışardaM, vekâlet alan bir kişi takibetme yet-
| kişini haizdir. Mademki Hukuk Muhakemeleri 
i Usulü Kanununun 61 nci maddesi hükmü mah-
| fuz tutuluyor ise ihtilaflı işleri dahi takibetme 
! hakkına sahiptir. Diğer kanunların verdiği yet-
j kileri bu madde mahfuz tuttuğu cihetle hiçbir 
j mahzur düşünülmeden bu maddenin olduğu şe-
] kilde kabulünde isabet vardır, bu itibarla lehte 

oy kullanılmasını istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu teşekkür 
ederim. 

Sayın Komisyonı buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem 

j arkadaşlar, verilen önerge bizim için çok iyi 
! oldu bu maddenin açıklanması bakımından da 
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önemli görüyoruz. Maddenin, yani 35 nci mad
denin ikinci satırında «özel ve tüzel kişiler» diy<3 
bir tâbir geçmektedir. O özel tâbiri,, gerçsk 
tâbiri mânasında anlaşılmak lâzımgelir. Bunu 
ifade etmek mecburiyetindeyim, zabıtlara geçi
rilmesinde tatbikat noktasından komisyonca fay
da görüyoruz. 

ADALET BAKANI HASAN BİNÇER (Af
yon Karahisar Milletvekili) — Gerçek kişi... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ÖZDEN (Devamla) — Evet «gerçek kişi» mâ-
nasmdadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Sayın Melen in 
iş takibi meselesinde çekişmeli ve çekişmesiz ta
birleri üzerinde durarak, çekişmesiz idlerin avu
katlar tarafından takibedilmesinde inhisar ol
duğunu ifade buyurdular. 

Şimdi misallerle meseleyi açmak istiyorum; 
fazlaca üzerinde durmıyacağım. Çünkü ilerde 
denebilir ki, avukatlar kendini müdafaa edi
yorlar. Hayır arkadaşlar avukatlar şimdi bu 
madde ile, büyük bir külfetin de altına giriyor
lar ve halk bir teminatla vasıflandırılıyor, bir 
teminatla teçhiz ediliyor. Niçin? Şimdiye kadar 
avukatlık mesleki halen tatbik edilmekte olan 
bu meslekte yalnız çekişmeli işlerle avukatlar 
meşgul olurlardı. Çekişmesiz islerle avukatlar 
meşgul olmazlardı. Meselâ; bir tapu dairesine 
gidilmişti, ilk avukatlık tatbikinde bendeniz ilk 
İstanbul Barosu müntesibi olarak girdim. Bun
dan otuz sene evvel. O zaman bir arkadaşımız 
bize bir vekâlett verdi, bir apartmanın takririni 
yapmak için. Adalet Bakanlığının tamimini gös
terdi, tapu memuru, sizi kabul edemem, siz çe
kişmesiz, yani o zaman ihtilafsız, o zaman çe
kişme meselesi yok, ihtilafsız mesaili burada ta-
kibedemezsiniz dedi. Ve gitti arkadaş, bir baş
ka adam buldu, hiç avukat olmıyan bir arkadaş 
işini orada takibettirdi. Çok acı idi. Bundan 
sonra meselâ Lüleburgaz'da bir arkadaş çiftli
ğini satmak istedi kendisi ihtiyar bir kadındı. 
belki takrir sırasında tapu dairesinde bir yan
lışlık olur, diye bir avukat tuttu, bir avukata 
salâhiyet verdi ve ücret tâyin etti. Avukat git
ti, takriri yaptı, ücretini istedi vermedi., verme
yince avukat dâva etti, tahsile karar verildi, 
maalesef Temyiz Mahkemesi avukat çekişmesiz 
işlerde vekâlet alamaz, bu itibarla ücreti vekâ
let mukavelesi bâtıldır, dedi ve avukatın hakkı 

zail oldu ve müvekkil de hakikaten müşkül 
mevkie girdi. 

Şimdi bu vaziyette arkadaşlar, biz istiyoruz 
ki; halk ihtilafsız nıesailde dahi arzu ettiği tak
dirde bir vekâlet versin, zaten arzu edilmiyen 
takdirde illâki avukat vekâletle dairelere gide
cek değildir, iş takibedecek değildir. Maddeye 
biraz dikkat edersek, arkadaşlarım dikkat et
miyor galiba, Ferid Melen Bej^efendidende rica 
ederim, çekişmesiz işleri takibetmek, yani bu
yurdular ki, canım bir şirket müdürünü gönde
rir de bu müdür kabul edilmez, illâki avukat 
getir, böyle bir şey mevzuubahis değildir. Çün
kü Kanunu Medeninin kendilerince gayet iyi bili
nen 47 ve 48 nci maddelerinde hükmi şahısların 
kimlerle temsil edileceği tasrih edilmiştir. Ko
misyon olarak ifade edeyim ki, özel kanunlarda 
ve umumi kanunlarda bu gibi haklar mahfuz 
tutulmuştur ve onlar iptal edilmiş değildir bu 
madde ile. 

Hiçbir hukukçu bu maddeyi kabul etmez 
buyurdular. Birçok hukukçu arkadaşlarımız bu 
madde üzerinde görüşmüşlerdir, fikirlerini be
yan etmişlerdir ve Hükümet de bu maddeyi ar
tık geniş şekilde getirmiştir. Komisyonda da 
mesele ariz ve amik görüşülmüştür. Maddenin 
bugünkü ortama göre kabul edilmiş ve faydalı 
bulunmuştur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, zannederim 
ki, komisyon olarak bu maddeyi biraz daha ge
niş geniş anlatmış bulunuyoruz. Şunu ifade ede
yim ki, bir arkadaşımızın dediği gibi maddenin 
altındaki hükümler mahfuz vaziyeti göstermek
tedir ve herkes kendi dâvasını takibedebilir. 

Arkadaşlar, bundan 35 sene evvel Yunanis
tan'a bir heyet halinde gidilmiş idi, orada gör
dük ki, ve halen de devam ediyor, her vatandaş 
inini mahkemelerde avukatısz takibedemez. 
Böyle memleketler, medeni memleketler var, 
bir zaman gelecek bu yola da gideceğiz. Hu
kukçu arkadaşlarım çok iyi bilir, birçok dâva
lar sırf Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun dilekçenin tanzimi hususundaki âmir hü
kümlerine göre yazdırılmadığı için dâvalar mü
ruru zamana uğramış ve dâvalar ret ve iptal 
edilmiştir. Bu durumda meselâ müddet on gün
dür, yazılmayınca, hukukî sebepler yazılma
yınca dâva asliye mahkemesinde redde mâruz
dur, bir avukat karşısına çıkmıştır, dâva red-
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dedilmiştir. Eğer o arkadaş bir avukata mü
racaat etseydi hakkı sakıt olmazdı. Bugün 
haklar maalesef bu vaziyet karsısında daima 
zayi olmaya mahkûmdur. Zaten gelecek di
ğer ihtilafsız mesaili ki, burada bir ayrıca, ka
nunu getirenler ayrıca herkes kendi dâvasını 
takibeder hükmünü koymakla benini (söylediği
min dışına çıkmış bulunuyor. Ama bir zaman 
gelecek bu fıkrayı da kaldıracaksınız, her va
tandaş bir dâva açmak için behemahal bir avu
kata müracaat ederek dâvasını açtıracak, hük
mü konacaktır ve bu da lâzımdır. Bu itibarla 
maddenin kabulünü, önergenin reddini rica 
ederim. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Komisyondan bir sualim ola
cak. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın özden. Sual 
mi, buyurun efendim. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim, bir inşaat dolayısiyle yetkili bir 
proie mühendisi inşaat sahibinin her hançi bir 
işini yetkili bir dairede takibedebilecek mi, ede-
miyecek mi avukata lüzum kalmaksızın? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜĞÜ EKREM ÖZ
DEN (Devamla) — Mühendisler Birliği Kanunu 
var ve özel kanunlar var. Orada haklar mevcutsa 
takibedebilir. Mevcut değilse, hüküm yoksa, 
behemahal iş takibetmek istiyorsa ihtilafsız da 
olsa vekâlet vererek avukat tavassutu ile ta-
kibettirecektir. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Mühendis takibedebilecek mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ÖZDEN (Devamla) — Kendi işini mühendis ta
kibeder. Bunda bir şey yok. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Bir iş sahibinin yetkili proje mühendisi ta
kibedebilecek mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ÖZDEN (Devamla) — Yetkili diyorsunuz tabiî 
takibeder. Yetkili olursa mesele yoktur. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Bu madde muvacehesinde takibedebilir mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ÖZDEN (Devamla) — O yetki kanundan veril
miş olsa gerektir. Kanundan verilmiş bir yet
ki varsa takibeder. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Böyle bir hüküm yok efendim. Bu mad
de muvacehesinde soruyorum sualimi. Yani yet
kili bir merci nezdinde işini takip edebilecek mi, 
edemiyecek mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ÖZDEN (Devamla) — Efendim, yetkili ise, ka
nunu mahsusunu bilmiyorum; eğer kanunu mah
susunda kendisine bir yetki verilmiş ise takibe-
decek. Eğer yetki yoksa takip yetkisi yoksa, be
hemahal avukat marifeti ile takip ettirilecek. 
Tabiî vekâlet vererek. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, kaydediyorum. 
FERİD MELEN (Van) — Bir sualim var 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Açık metni Sa

yın Komisyon Sözcüsü başka anlıyorlar. Kanun
lar evvelâ metni ile tetkik edilir, ondan sonra 
sözlerine bakılır. Ankara'da oturan bir vatandaş 
Van'ın Özalp ilçesindeki bir gayrimenkulunu 
satmak istiyor. Avukat da yok burada. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ÖZDEN (Devamla) — Van da avukat var. Ben 
gittim gördüm Van'da avukat var Hattâ il baş
kanları avukattır. 

FERİD MELEN (Van) — Özalp ilçesinde 
yok. Tabiî istiyorsunuz ki beş bin liraya sata
cağı bir gayrimenkulunun iki bin lirasını avu
kata versin. Ondan kurtarmak istiyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ÖZDEN (Devamla) — Böyle bir iddiayı redde
derim. 

FERİD MELEN (Van) — Satmak istiyor, 
ipoteklidir, ipoteği de kaldıracak vekâlet vere
cek. Dâva vekiline vermiyor, bir başka dostu
na vekâlet veriyor. Bunu bir resmî dairede ta
kibetmek ister. Avukat takibeder ihtilafsız bir 
şeyi, derse ne yapacaktır bu vatandaş, resmî 
dairedeki takip işini? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ÖZDEN (Devamla) — Tapu Kanununda da 
selâhiyet vardır. Takip işidir, ihtilafsızdır. Avu
kata vermekte, dâva vekiline vermekte onun için 
teminat vardır. 

FERİD MELEN (Van) — Mecbur mudur 
yani, bin liraya satacağı gayrimenkulunu yarı
sını oraya verecek? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ÖZDEN (Devamla) — Hayır yok, tarifeye gö
re verecektir. Eğer... 

FERİD MELEN (Van) — Komisyonun mak
sadını anlamış oldum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ÖZDEN (Devamla) — Hırsla dâvayı halletmek 
mümkün değildir Ferid Bey. Hırslanmadan hal
ledelim müsaade ederseniz, hırslanmıyalım. Bir 
şey yok, karşılıklı hukukî görüşmelerde bulu
nuyoruz. Bir avukat arkadaşa vermekte mah
zur görülüyorsa mesele başkadır. Avukatın sui
istimal ettiği zaman uğnyacağı ağır mesuliyet
ler karşısında cezai müeyyideler, öteki adama 
verdiği zamanki müeyyidelerden ağırdır. Ama 
o adam, bir suiistimal yaparsa, onun suiistima
linin cezası ötekinin cezasından daha hafiftir. 
Niçin İm teminatı lütfen kaJbul buyurmuyorsu-
nuz? 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Teşekkür ederim efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Benim de bir 
sualim var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Pardon efendim, buyurun Sa
yın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Çekişmesiz 
işleri takip işinde yalnız baroya yazılı avukat
lara yetki verilmektedir. Avukat olmak da kâ
fi değildir. Bu hükmü, Sayın Komisyon Baş
kanı milletvekili ve senatörlerin iş takibi şek
line müsait buluyorlarsa bizi memnun edecek
lerdir. Bunun tavzihini rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ÖZDEN (Devamla) — Milletvekilleri kendileri
ne mektupla veyahut ricakâr olarak bir vazife 
verilmişse, tabu milletvekili o işle meşgul olur. 
Anayasa gayet sarihtir, her yere gider meşgul 
olabilir. O ücret meselesidir. Avukatlıkla, mil
letvekilliği ve senatörlüğü birbirinden lütfen 
ayıralım. 

BAŞKAN — Sayın özden teşekkür ederim. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 

Sayın Ortaç buyurun efendim. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; birkaç arkadaşımızın ko
nuşması ve bu kanun hakkındaki komisyon 
sözcüsüne sorulan suallere verilen cevaplarla, 
ortada bâzı muallâk hâdiseler kalmıştır ve bizi 
tatmin etmemiş bulunmaktadır. 

Şu mulmkkak ki, çekişmesiz işlerin dahi yal
nız baroya kayıtlı avukatlar tarafından görü
lebileceği yolundaki bu sarih bilgi ve sarih hü
küm, ileride bu kanun tatbikatında yeniden çe
kişmesiz işleri dahi çekişmeli hale getirecek, 
vatandaş bir avukattan bir avukata müracaat 
itmek, koşmak zorunda kalacaktır. 

Sayın Melen'in beyan ettiği husus varittir. 
Ve büyük tehlike arz eder. Demin sözcümüz 
konuşurken bir yargıtay bozmasından bahsetti. 
Hakikaten o hüküm gayet sert olmuş, ifrattan 
')ir hüküm olmuş, netice olmuş, fakat, buraya 
konulan hükümle de biz bir tefride itilmiş olu
yoruz. Bu hususta Yüksek Senatonun bu mad
de üzerinde çok dikkatli olmasını ve Sayın 
Melen tarafından verilen önergenin kabul edil
mesini, bilhassa «yağmurdan kaçarken doluya 
tutulmak.» gibi bir vaziyet vardır. Demin ben 
burada konuşmaya - hattâ sualimde o var
i l - cesaret edemiyordum; Sayın Hazer dediler 
ki, biz senatör ve milletvekilleri birtakım dai
relerde vekâletsiz iş takibetmekteyiz. Ve bu 
milletvekilliği ve senatörlüğünün - kanundan 
demiyeyim de - gerekliliğindendir. Bu bir usul 
halindedir. Biz avukat değiliz, belki bize mü
racaat edenlere bu kanun çıktıktan sonra arka
daşlarımızı göstereceğiz. Onlara yalnız tetkik 
edin, baroya kayıtlı ise gidin değilse onlara da 
gitmeyin şeklinde cevap vereceğiz. Ben bunu 
sormaya ve bunu dile getirmeye endişe ediyor
dum, ama Sayın Hazer bu imkânı bize vermiş 
bulundu teşekkür ederim, kendisine. Bu dahi 
varittir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Or
taç. 

Muhterem senatörler, Sayın Ortaç'dan gay
ri Sayın Öztekin, Sayın Hazer, Sayın Çağatay, 
Sayın Türkmen, Sayın Kalpaklıoğlu, sırası ile 
söz istemiş bulunuyorlar. Yalnız hemen ifade 
edeyim ki, şu ana kadar 10 sayın üye konuş
muş bulunmaktadır. 

Bir takrir var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde üzerinde yapılan görüşmelerle mev

zu vuzuha kovuşturulmuştur. Kifayeti arz ve 
teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 
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BAŞKAN — Takrir hakkında söz istiyen 
sayın üye? Yok. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiştir efendim. 

35 nci madde üzerinde diğer takrirler de 
gelmiş bulunmaktadır. Aynı mealdedir, okutu
yorum efendim. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Avukatlık kanunu tasa

rısının 35 nci maddesinin birinci fıkrasının son 
satırındaki «çekişmesiz» kelimesinin kaldırıl
ması ile anlamın daha iyi bir şekle sokulması 
için bu maddenin redaksiyonunu temin için ko
misyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

Sayın Başkanlığa 
Avukatlık kanun tasarısının 35 nci madde

sinin birinci fıkrasındaki; 
1. özel kelimesinin «gerçek» olarak değiş

tirilmesini, 
2. «Çekişmesiz» kelimesinin de madde met

ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Muğla Manisa 

ilyas Karaöz Oral Karaosmanoğlu 
Samsun Balıkesir 

Enver Işıklar Cemalettin inkaya 

BAŞKAN — Efendim, 35 nci madde üzerin
de söz istiyen sayın üye yok. Takrirleri tekrar 
okutup tasviplerinize arz edeceğim. 

(Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin 
takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon teklifi kabul ediyor 
musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ÖZDEN (istanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — önerge üzerinde?.. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Hükümete de sorunuz. 
BAŞKAN — Muhterem efendim, komisyo

na iadesi teklifi vardır. Yalnız komisyona ait 
bir keyfiyettir. O sebeple Hükümete sormuyo
rum, efendim. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — öner
ge üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — önerge üzerinde, buyurunuz 
efendim. (A. P. sıralarından «Kifayet kabul 
edildi.» sesleri.) 

Efendim, mâlûmuâlileriniz, madde üzerinde
ki müzakereler başka, önergeler üzerindeki bir 
lehte, bir aleyhte söz hakkı başkadır. Mü
saade ederseniz tüzüğü hakkaniyetle tatbik ede
lim. 

Buyurunuz efendim. 
MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Teşek

kür ederim Sayın Başkan, arkadaşlar maddenin 
birinci fıkrası gayet sarih. Buradaki birçok üye 
arkadaşlar bu maddeyi tefsir yolu ile izah gay
reti içinde oldular. Gayet sarih.» «Yalnız baroda 
yazık avukatlar» tâbiri var. Esasen aynı mad
denin 3 ncü fıkrası da adalet daireleri dışın
da kalan resmî dairelerdeki istisnaları tadadet-
miş durumda. 

Kanaatimce 1 nci maddeye, 1 nci fıkraya 
şu kelimeyi eklesek, hukukçu arkadaşların da 
ileri sürdükleri pürüz ortadan kalkar. Çekiş
meli ve çekişmesiz adlî işleri takibetmek. 

Böylece adlî dışında kalan diğer resmî dai
redeki işler iyi bir veçheye girer. Ben bir tat
bikatçı olarak şunu arz edeceğim. 

Yarın barolar, resmî dairelere şu maddeye' 
göre bir tamim gönderip, sarih olarak yalnız 
avukatların yetkisi dahilindedir, 3 ncü fıkra
daki istisnalar dışındakilerin iş takibini önliyen 
derlerse o merciler ne yapacaktır? 

Onun için lütfen çekişmeli ve çekişmesiz ad
lî işler tâbiri şeklinde olursa hem umumi arzu
ya tatmin etmiş oluruz, hem de 3 ncü fıkra ile 
bir ihtilâfa düşmemiş oluruz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın öz-

tekiıı. 
Efendim, önerge üzerinde konuşuldu. Sayın 

komisyon?... Sayın Hükümet?... Sayın komis
yon ve sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Efendim, rakamlar 
üzerinde ayniyet var, tefrik etmek mümkün ol
madı, o sebepten ayağa kaldırarak oylamayı 
yaptıracağım, önergeyi kabul edenler lütfen 
ayağa kalksınlar, efendim: Teşekkür ederim, 
lütfen oturunuz efendim. Kabul etmiyenler... 
(A. P. sıralarından «tam anlaşılmadı» sesleri.) 

Efendim, ifade edelim, Avukatlık Kanunu
nun 35 nci maddesinin bir fıkrasının değişti
rilmesi hususunda bir takrir verildi, o takrir 
oylanıyor. Kabul edenleri saydım, kabul etmiyen-
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leri şimdi sayacağız, bu takriri kabul etmiyen-
ler lütfen ayağa kalksın efendim. Efendim, 
21 oya karşı 24 oyla önerge kabul edilmiştir, 
efendim. 

Sayın komisyon, muhterem beyefendi, öner
gelerle birlikte maddeyi komisyona iade ediyo
ruz, efendim. 

Muhterem senatörler, kabul edilen önerge 
istikametinde 35 nci maddenin tedvin edilmesi 
için madde komisyona iad« edilmiştir, 36 nci 
maddeyi okutuyorum: 

Sır saklama 
Madde 36. — Avukatların, kendilerine tev

di edilen veya gerek avukatlık görevi, gerek
se Türkiye Barolar Birliği ve barolar organla
rındaki görevleri dolayısiyle öğrendikleri hu
susları açığa vurmaları yasaktır. 

Avukatların birinci fıkrada yazılı hususlar 
hakkında tanıklık edebilmeleri, iş sahibinin 
muvafakatini almış olmalarına bağlıdır. An
cak, bu halde dahi avukat tanıklık etmekten çe
kinebilir. 

Yukarıki hükümler, Türkiye Barolar Birli
ği ve baroların memurları hakkında da uy
gulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

İşin reddedildiğinin bildirilmesi 
Madde 37. — Avukat, kendisine teklif olu

nan işi sebep göstermeden reddedebilir. Red-
din, iş sahibine gecikmeden bildirilmesi zorun
ludur. 

İşi iki avukat tarafından reddolunan kim
se, kendisine bir avukat tâyinini baro başkanın
dan istiyebilir. 

Baro başkanı tarafından tâyin olunan avu
kat, işi ücret karşılığında takibetmek zorun
dadır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

İşin reddi zorunluluğu 
Madde 38. — Avukat; 
a) Kendisine yapılan teklifi yolsuz veya 

haksız görür yahut sonradan yolsuz veya haksız 
olduğu kanısına varırsa, 

b) Aynı işte menfaati zıt bir tarafa avu
katlık etmiş veya mütalâa vermiş olursa, 

I c) işe evvelce hâkim, hakem, Cumhuriyet 
Savcısı veya memur olarak elkoymuş bulu
nursa, 

d) Kendisinin düzenlediği bir senet veya 
I sözleşmenin hükümsüzlüğünü ileri sürmek du

rumu ortaya çıkmışsa, 
e) iş sahibi, meslek görevini yapan bir 

avukata karşı bir suç işlemiş ise, 
f) Görmesi istenilen iş, Türkiye Barolar 

Birliği tarafından tesbit edilen meslekî daya-
I nışma ve düzen gereklerine uygun değilse, 

Teklifi reddetmek zorunluğundadır. 
Bu zorunluluk, avukatların ortaklarını ve 

yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kap
sar. 

Avukatlar, baro yönetim kurulunun iznini 
almadan başka bir avukat aleyhine dâva aça
mazlar. Acele durumlarda, baro yönetim ku
ruluna önceden bildiride bulunarak, izin veril
mesini dâvayı açtıktan sonra da istiyebilirler. 

(e) bendinde gösterilen hallerde, baro baş
kanı, iş sahibinin başvurması üzerine kendisi-

I ne bir avukatı vekil olarak tâyin eder. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Avukatın dosya saklaması ve hapis hakkı 
Madde 39. — Avukat, kendisine tevdi olu

nan evrakı, vekâletin sona ermesinden itibaren 
üç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Şu ka
dar ki, evrakın geri alınması müvekkile yazı 
ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama yüküm
lülüğü, bildirme tarihinden itibaren üç ayın so
nunda sona erer. 

Avukat, ücreti ve yapmış olduğu giderleri 
kendisine ödenmedikçe, elinde bulunan evrakı 
geri vermekle yükümlü değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tazminat isteklerinde zamanaşımı 

Madde 40. — İş sahibi tarafından sözleşme
ye dayanarak avukata karşı ileri sürülen taz
minat istekleri, bu hakkın doğumundan sonra 
beş yıl ve her halde o işin sona ermesinden baş-
lıyarak bir yıl sonra zamanaşımına uğrar. 

I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-

I bul edilmiştir, efendim. 
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Avukatın vekâletten çekilmesi 
Madde 41. — Belli bir işi takipten veya sa

vunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait 
vekâlet g'örevi, durumu müvekkiline tebliğin
den itibaren onbeş gün süre ile devam eder. 

Şu kadar ki, adlî müzaharet bürosu yahut 
baro başkanı tarafından tâyin edilen avukat, 
kaçınılmaz bir sebep veya haklı bir özrü olma
dıkça, görevi yerine getirmekten çekinemez. 
Kaçınılmaz sebebin veya haklı özrün takdiri 
avukatı tâyin eden makama aittir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesi 

Madde 42. — Bir avukatın ölümü veya mes
lekten yahut işten çıkarılması veya işten yasak
lanması yahut geçici olarak iş yapamaz duru
ma gelmesi hallerinde, baro başkanı ilgililerin 
yazılı istemi üzerine veya iş sahiplerinin yazılı 
muvafakatini almak şartiyle, işleri geçici ola
rak takibetmek ve yürütmek için bir avukatı 
görevlendirir ve dosyaları kendisine devir ve 
teslim eder. 

Yukarı fıkrada yazılı işlere ait kanuni sü
reler, dosyaların devir ve teslimine kadar işle-
nemez. Şu kadar ki, bu süre üç ayı geçemez. 

İşin yeni avukata verilmesi durumu, baro-
başkanının mahkemelere yapacağı tebliğ ile tes-
bit olunur. 

Kendisine görev verilen avukat haklı sebep
ler göstererek bunu reddedebilir. Ret sebeple
rinin yerinde olup olmadığına baro yönetim 
kurulu karar verir. 

Vekâlet görevi, temsil edilen avukatın tali
matına bağlı olmaksızın, bu görevi yapan avu
katın sorumluluğu altında yürür. Yapılan işle
rin ücretini, kendisine vekâlet olunan avukat 
öder. Anlaşmazlık halinde ücretin miktarı baro 
yönetim kurulu tarafından belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Büro edinme zorunluğu 

Madde 43. — Her avukat, levhaya yazıldı
ğı tarihten itibaren üç ay içinde baro bölge
sinde bir büro kurmak zorundadır. Büronun 
niteliklerini barolar belirtir. 

I Bir avukatın birden fazla bürosu olamaz. 
Birlikte çalışan avukatlar ayrı büro edinemez
ler. 

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

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bir 
önerge hazırladım efendim. 

BAŞKAN — Hazırlamış olmanız icabederdi 
muhterem efendim. Buyurunuz hazırlayınız. Fa
kat bundan sonra hakkın suiistimaline tevessül 
etmeyiniz rica ederim, önerge hazırladınız mı 
efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Hazır
lıyorum. 

BAŞKAN — Olmaz, hazırlayınız veriniz, on
dan sonra konuşunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Madde
yi geçersiniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim geçmem. Bekli
yorum efendim. Muhterem senatörler, 43 ncü 
madde hakkında bir önerge var efendim. Okutu-

I yorum. 
Sayın Başkanlığa 

Madde 43 ün 2 nci fıkrasına : Bir avukatın 
(Belediye hududu içinde) ibaresinin ilâvesini 
saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde müza
kere açıyorum efendim. Söz istiyen sayın üye? 
Buyurunuz Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, meselâ Aydın'-
da, İzmir'de, İstanbul'da bâzı avukat arkadaş
larımız bunların ilçelerinde de bâzı dâvalar açı
yor, o bölgenin pazar günleri de dâvalarını ta-
kibedebilmek için ve bâzı dâva mevzularını ala
bilmek için, o civarlarda haklı olarak birer yazı
hane açıyor. Şimdi, bir baro bölgesinin hududu 
içinde, birden fazla yazıhanesi olmıyan bir avu
kat, demek ki, Aydm'da açabilecek, ayrıca İz
mir'de açma imkânı bulamıyacak. Bizde öyle 
avukat arkadaşlar var ki, hem İstanbul'da dâva 
alıyor, hem Ankara'da dâva alıyor. Ve her iki 
yerde de yazıhaneleri bulunması lâzım. Şimdi 
bunların birden başka yerde yazıhane açmama-

| lan halinde, o zaman o bölgenin kıymetli avu-
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katları, diğer bölgede yazıhane açamadıkları 
için, istifade etmek imkânı bulamıyacaktır. 

Bendeniz, burada ikinci fıkrada belediye hu
dutları içinde tabirini koymak suretiyle, di
ğer belediye hudutları içinde de rahatlıkla ya
zıhane açma imkânlarını sağlaması hususun
da bir önerge verdim. Kabulü halinde öyle 
zannediyorum ki, bu gibi kıymetli avukatlar
dan da diğer bölgenin vatandaşları da rahat
lıkla istifade etmek imkânını bulacaklardır. 
Aksi halde, bu bölgenin avukatı o bölgeyi in-
hisaredecek, diğer avukatlar gelip o bölgede 
yazıhane açmak imkânını bulamıyaeaklardır. 
Bu tıpkı eskiden Sağlık Bakanlığında eczane
lerin tahdit edilmesi gibi idi. Madem ki iyiye 
doğru gidiyoruz. Sağlık Bakanlığı eczenele-
rin tahdidini kaldırdı. Biz de hiç olmazsa avu
katların da yazıhane açma hududunun tahdi
dini kaldıralım. İstiyen avukat arkadaşımız is
tediği yerde, rahatlıkla yazıhane açabilmeli. 
Bunun ilminden irfanından bütün vatandaşlar 
rahatlıkla istifade edebilmelidir. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk-
çine. Buyurun Sayın Ucuzal. 

ÖMEE UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın öztürk-
çine'nin ileri sürdüğü fikirde bir hakikat payı 
aramaya imkân yoktur. Şimdi bir avukatın her 
haraçi bir mahkeme nezrimde bir vatandaşı tem
sil edip bir dâvayı takibetmesi yetkisi ayrı şey, 
bir yerde büro açıp açmama meselesi ayrı şey. 
Bir avukat kayıtlı bulunduğu baronun bulun
duğu yerde, bir yazıhane açmakla mükelleftir 
elimizdeki gelen metne göre. Şayet arkadaşı
mın beyan buyurduğu gibi, bir vilâyet merke
zinde büro açacak, bir de o vilâyetin bir kaza
sında açacak. Olmadı üçüncüsünde, beşincisin
de büro açacak. Her gittiği yerde bir levha asa
cak. Vatandaş da bu yerin avukatı diye her 
gün, her yazıhanesinin bulunduğu yazıhanede 
dâva verecek. Böylece bu sayın avukat yüzler
ce vatandaşın dâvasını, vekâletini alacak. Fa
kat her gün bir yere gidip o yerdeki dâvayı 
takibetmeye de imkân bulamıyacaktır. 

Yalnız arkadaşımın dediği gibi, ilminden ir
fanından, yani ihtısasmdan istifade edilmeye 
gelince, bir avukat mutlaka bürosunun bulun

duğu mahkemeler nezdinde dâvayı takibeder 
diye bir şart yok ki, burada. İstanbul'daki de
ğerli bir arkadaşımız, Van'daki bir vatandaşın 
vekâletini alır, işi, imkânı müsaitse Van'a kadar 
gider, o arkadaşımızı o mahkeme nezdinde tem
sil eder. 

Şimdi büro açmakla mutlaka o yerde ancak 
avukatlık yapar fikrini birbirine karıştırma
yalım. Bir avukat bir yerde büro açar, fakat 
Türkiye'nin bütün kazalarında ve vilâyetlerin-
deki mahkemeler nezdinde bir vatandaşımızı 
temsil etme yetkisine sahiptir. Onun için mad
de metni yerindedir, ne belediye hudutları için
de ne belediye hudutları dışında diye yeniden 
bir tahdit getirip de maddeyi muallel hale getir
menin bence mânası yoktur. İlmi, irfanı olan 
arkadaşımız memleketin her yerinde bir vatan
daşı temsil etmeye yetkilidir. Bu yetki büro aç
tı diye kendisine verilmiyor, bu yetki avukat
tır diye kendisine verilmiştir, temsil yetkisi 
her yerde mevcuttur, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Sayın Aydmer buyurunuz efendim. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim Öztürkçine arkadaşımız her 
mevzua karışmak cesaretini haizdir, iyi yapı
yor, ama hatadadır. Bir kere avukat bürosuna 
bağlıdır. Nereye tebligat yapılacak? Avukatın 
80 yerde bürosu varsa ki, adliyenin ruhu tebli
gattır, bir gün geçtimi tebligatta, temyiz gider. 
Öyle orada, burada büro açarsa tebligat yapıla
maz. Kendi mesleklerine ait, zannediyorum, 
doktorlukta iki yerde muayenehane açamaz diye 
bir hüküm olcak, ama hele barolarda bunun im
kânı yok. Çünkü bütün adliyenin ruhu tebli
gattır. Tebligat nereye yapılacak? Büroya. Bü
roda kendisi bulunmaz, adamına tebligat yapı
lacak, falan yerde büro açtı ona tebligat yapa
cak, ne oldu öteki? Haklar tamamen zayi olur, 
yanlıştır, rücu etmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydm
er. Sayın Öztükçine buyurun. Fikrinizi söyli-
yeceksiniz değil mi efendim? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Evet. 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Hidayet Aydmer avukat arkadaşımız, her hal
de Tebligat Kanunundan çok özür dilerim, her 
hususta vukufu var ama bir Tebligat Kanunu 
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var. Tebligat Kanunu yürürlükte olduğu müd
detçe ilgili şahsa tebligat yapılmadığı müddet
çe müddet diye bir husus yoktur. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — O büroda da adam var, öbür büroda 
da adam var, bilmediğin şeye karışma... 

BAŞKAN — Sayın Ay diner lütfen. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ay

dında avukatlık yapan bir arkadaşımız gidip 
Çine'de de avukatlık yapabilmelidir. Fakat avu
katlık ruhsatını haiz olan her vatandaşımız 
Türkiye'nin her yerinde dâva alma hakkına 
haizdir. Bu müdafaayı yapamaz, dâva alamaz, 
Van'da, Hakkâri'de dâva alamaz, gidemez diye 
bir hüküm yok ki. Rahatlıkla Türkiye hudutları 
içinde her türlü dâvayı alabilme hakkını haiz 
olduktan sonra, bunun ayrıca, kendisinin sevi
len ve tutulan mevzulardan her hangi bir bele
diye hududunun dışında ikinci bir bürosunun 
oluşunun mahzuru nedir? Eğer bunun mahzuru 
tebligat ise Tegligat Kanunu var. İlgiliye teb
liğ edilmediği müddetçe bu hükümsüzdür. Teb
ligattan bahsettiler, temyiz durumu... E... Hâ
kimleri biliyoruz, her iki avukata da soruyor, 
senin günün müsait midir değil midir? O diyor 
ki benim 30 Martta günüm müsait değildir, 
efendim acaba 2 Nisanda olabilir mi? Öbürü di
yor ki evet benim 2 Nisanda vaktim müsaittir 
ve yüksek adliye de durumu her iki avukatın 
günlerine müsaidolan günlere ve hattâ saate 
verdiğine göre öbür avukatın işi, vatandaşların 
işleri sürüncemede kalacaktır diye bir husus 
yok. Anlıyorum ki Yüce Senato bu kanun Mec
listen çıktığı gibi çıksın diye arzuluyor. Ama 
bu hatalıdır, bir avukatın inhisarı altında bı
rakılıyor bu mevzu. Bu itibarla, yani belediye 
hudutları içinde bir yazıhanesi olmalıdır, ama 
belediye hudutlarının dışında diğer belediye 
hudutları içinde istediği zaman bu avukat ikin
ci bir yazıhane açma imkânı bulabilmelidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öz-
türkçine. Sayın Kürümoğlu buyurun efendim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, her nedense bu 
kanun geldiği günden bugüne kadar bir aller-
ji havası hissediyorum. Kusura bakmayın ta
birimden dolayı. Bu allerji havasının sebebi bir 
türlü tarafımdan çözülemedi, bilen varsa bana 
söylesin, ben de öğreneyim. Şimdi biz bu mes

lekin adamıyız, ben avukatım esasen. Biz diyo-
ruzki iki büromuz olmasın, kabul ediyoruz biz 
bunu. E.. Biz kabul ediyor iken, avukat olmı-
yan zevatın illâ iki tane bürosu olsun demesi
nin mânası nedir? Ben bunu çözemedim. 

Efendim bunun bir mahzuru vardır, size ben 
arz edeyim, tatbikatçı olarak. Avukat Bitlis'te, 
seçim bölgem olduğu için orası aklıma geldi, 
Bitlis'te yazıhane kuruyor, bir de gidiyor baş
ka bir kazada kuruyor. Kazaya bir adamını bı
rakıyor, bir avukat olmıyan kişiyi, olsa, mes
lekten olsa iyi, avukat olmıyan bir tanesini tu
tuyor oraya bırakıyor. O oradan telefon edi
yor. efendim şöyle bir iş var, acele gel. Gidiyor, 
E.. Bu öteki avukatın hakkına tecavüz değil 
midir? Niçin olsun iki tane yazıhanesi? Bir ta
ne yazıhanesi olur iş getirecek adam gelir onu 
Bitlis'te de bulur, Ankara'da da bulur, İstan
bul'da da bulur. Eğer onu niyet etmişse. Bu 
bakımdan çok istirham ediyorum. Bu allerji 
havasından bir defa sıyrılalım. 

İkincisi, maddelerde o kadar isabet vardır 
ki, bunların hepsi tatbikatçıların elinden geç
miş maddeler. Bu bakımdan maddeyi mümkün
se olduğu gibi çıkaralım. Demin ki madde de 
aynı şekilde mâruzâtta bulundum, hakikaten o 
maddenin geri gitmesi tamamiyle haksız bir 
netice idi. Ama Yüksek Heyetin oylan o yön
de tecelli etti. Baş üstüne gitsin. Gitsin ama ne
ticeyi hâsıl etmiyor ki. Orada 3 ncü, 4 ncü fık
ra varken, sadece 1 nci fıkranın üzerinde du
ruldu ve neticede umumi hava aleyhte tecelli 
etti. Bunun da aynı vaziyette olması muhte
mel. Lütfedin aynı mahiyette aynı şekliyle ka
bul edilsin, fuzuli bir değişikliğe mâna yoktur. 
Şahsan avukat olarak ben istemiyorum yazıha
ne, istiyen varsa arkadaşlarımdan söylesin, tat
bikatçılardan söylesin. Mümkün değil efendim. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kü
rümoğlu. Efendim 43 ncü madde üzerindeki 
müzakereler bitmiştir. Önergeyi tekrar okutup 
oylarınıza arz edeceğim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Geri 
alıyorum önergemi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Zatı-
âlinizin morali bozuluyor bizim de irademizin 
temini olmak suretiyle onu kuvvetlendiriyorsu
nuz, teşekkür ederiz. 43 ncü maddeyi oylarmı-
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za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, efendim. 
Ortak avukat bürosu halinde birlikte çalışma 

Madde 44. — Birden çok avukat, çalışmala
rını bir (ortak avukat bürosu) şeklinde birleş
tirebilirler. Bu halde birlikte çalışan avukat
lardan birinin veya birkaçının öz ve soyadları-
nın yanında (ortak avukat bürosu) ibaresi kul
lanılabilir. Bu büro tüzel kişiliğe sahibolmadığı 
gibi, yapılan iş serbest meslek çalışması olup, 
ticari sayılamaz. Ortak avukat bürosu halinde 
birlikte çalışan avukatlar kendi aralarındaki 
durumu, ücretleri kararlaştırılacak oranlara gö
re paylaşmak veya bâzılarının sadece belli üc
ret alması şeklinde düzenlemekte serbesttirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Avukat bürosunda çalışabilecek kişiler 
MADDE 45. — Avukatlar, bürolarında yal

nız avukatlık mesleki için gerekli olan yardım
cı elemanları çalıştırılabilir, 

Hâkimliğe ve avukatlığa engel suçlardan 
biri ile hükümlü olanlar veya avukatlıktan ya
saklananlarla her ne şekilde olursa olsun işbir
liği edilemez veya bu gibiler büroda çalıştırı
lamaz. 

Yukarıki hükümlere ayları hareket eden 
avukat ilk defasında işten, tekrarında meslek
ten çıkarma cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 
İşlerin stajiyer veya sekreterle takibi, dâva 

dosyalarının incelenmesi ve dosyadan örnek alma 
MADDE 46. — Avukat, bürosuna ait işleri, 

kendi sorumluluğu altında, yanında çalışan 
stajiyer veya sekreter eliyle de takibettirebilir 
ve örnek aldırabilir. Adalet dairesi içinde im
kân bulunduğu ve gerekli giderler de ödendiği 
takdirde, fotokopi yoliyle örnek çıkartılabilir. 

Dâva ve takip dosyalan, yalnız avukatlar 
veya stajiyerleri yahut taraflarca mahkeme ve 
icra kalemlerinde incelenebilir. 

Avukat, dâva ve takip dosyalarını, vekâlet
name ibraa etmeden inceliyebilir. Şu kadar ki 
vekâletname ibraz etmiyen avukata dosyadaki 
kâğıt ve belgelerin örneği verilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Çekişmeli hakları edinme yasağı 
Madde 47. — Avukat el koyduğu işlere ait 

çekişmeli hakları edinmekten veya bunların edi
nilmesine aracılıktan yasaklıdır. Bu yasak, işin 
sona ermesinden itibaren bir yıl sürer. 

Birinci fıkra hükmü, avukatın ortaklarını 
ve yanında çalıştırdığı avukatları da kapsar. 

BAŞKAM — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Avukata çıkar karşılığında iş getirme 
Madde 48. — Avukat veya iş sahibi tara

fından vadolunan veya verilen bir ücret yahut 
da her hangi bir çıkar karşılığında avukata 
iş getirmeye aracılık edenler ve aracı kullanan 
avukatlar altı aydan bir yıla kadar hapis ce
zası ile cezalandırılır. 

Bu eylemi yapanlar memur iseler, verilecek 
hasip cezası bir yıldan aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Avukatların resmî kılığı 
Madde 49. — Avukatlar, mahkemelere, Tür

kiye Barolar Birliğinin belirteceği resmî kılıkla 
çıkmak zorundadırlar. 

BAŞKAN" — Maddsyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Baroya ve avukatlara ayrılacak yer 
Madde 50. — Her adalet, dairesinde, böl

gesinde bulunduğu baro için, her mahkeme sa
lonunda ve icra dairesinde ise avukatlar için 
ihtiyaca yetecek nitelikte yer ayrılması zorun
ludur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Danışma yapılması uygun olmıyan yerler 

Madde 51. — Avukatlar, baroda jâzıh olan 
bürolarından başka yerlerde, mahkeme salo
nunda veya adalet binasının başka bir ye
rinde iş sahipleri ile hukukî danışmada bulun 
maktan ve iş kabul etmekten yasaklıdırlar. 

Yukarıki fıkra hükmü, avukatın özel olarak 
çağrıldığı hallerde uygulanmaz. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Dosya tutmak 
Madde 52. — Avukat, üzerine aldığı her is 

yahut yazılı mütalâasına başvurulan her husus 
hakkında düzenli' dosya tutmak zorundadır. 

Avukat, kendisi tarafından yazılan veya 
taslağı yapılan her belgeyi imzalamakla yü
kümlüdür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Görüşmelere ait tutanak 
Madde 53. — Avukat, iş için yaptığı gö

rüşmelerden gerekli saydıklarını bir tutanakla 
tesbit eder. Tutanağın altı, görüşmede bulu
nanlar tarafından imzalanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Sicil cüzdanları 
Madde 54. — Levhada yazılı olan her avu

katın bağlı olduğu baroda, Türkiye Barolar 
Birliğinden gönderilen örneğe göre düzen
lenecek bir sicil cüzdanı bulunur. Bu cüzdan 
gizlidir; ancak sahibi veya vekâlet vereceği 
başka bir avukat tarafından her zaman görüle
bilir ve gerekli not alınabilir. 

Bir barodan diğerine nakil halinde, cüzdan, 
nakledilen baro başkanlığına gönderilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Reklâm yasağı 

Madde 55. — Avukatların iş elde etmek 
için, reklâm sayılabilecek her türlü teşebbüs ve 
harekette bulunmaları ve özellikle tabelâların-

4. — BASKANLIKI DİVANININ 

2. — Eskişehir Üyesi Ömer JJcuzal ile İstan
bul Üyesi Rıfat Öztürkçine'nin; Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunun 19 Mart 1969 Çarşam
ba günü saat 16 da münhasıran Avukatlık ka
nunu tasarısını görüşmek üzere, toplanmasına 
dair önergeleri 

BAŞKAN — Efendim, bir takrir vardır, 
okutuyorum 

da ve basılı kâğıtlarında avukat unvanı ile 
akademik unvanlarında başka sıfat kullanma
ları yasaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 
örnek çıkarabilme ve tebligat yapabilme hakkı 

Madde 56. Usulüne uygun olarak düzenle
nen ve avukata verilmiş olan vekâletname 52 nci 
maddede yazılı dosyada saklanır. Avukat, bu 
vekâletnamenin örneğini çıkarıp aslına uygun
luğunu imzası ile onaylıyarak kullanabilir. 
Avukatın çıkardığı vekâletname örnekleri bü
tün yargı mercileri, resmî daire ve kurumlar ile 
gerçek ve tüzel kişiler için resmî örnek hük
mündedir. 

Asıllarının verilmesi kanunda açıkça göste-
rllmiyen hallerde avukatlar, takibettikleri işler
de, aslı kendilerinde bulunan her türlü kâğıt 
ve belgelerin örneklerini kendileri onaylıyarak 
yargî. mercileri ile diğer adalet dairelerine ve
rebilirler. 

Aslı olmıyan vekâletname veya diğer kâğıt 
i ve belgelerin örneğini onaylıyan yahut aslına 

aykırı örnek veren avukat üç yıldan altı yıla 
kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

Avukatlar, vekâlet aldıkları işlerde, ilgili 
yargı mercii aracılığı ile ve bu yargı merciinin 
tebligat konusunda bir kararı olmaksızın, diğer 
tarafa adlî kâğıt ve belge tebliğ edebilirler. 
Tebliğ edilen kâğıt ve belgelerin birer nüsha
sı, gerekli hare, vergi, ve resim ödenmek şartiy-
le, ilgili yargı merciinin dosyasına konur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

CİENEL KURULA SUNUŞLARI 

Sayın Başkanlığa 

Avukatlık kanun tasarısı sosyal bir yarayı 
tedavi edeceğinden; 

1. 18 .3 . 1969 tarihindeki müzakerenin 
saat 20,00 ye kadar devamını, 

2. 19 . 3 . 1969 tarih Çarşamba günü saat 
16.00 dan sonra mezkûr kanun tasarısının mü-
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zakeresi için Umumî Heyetin toplanmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Eskişehir istanbul 
Ömer Ucuzal Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Takrir hakkında söz istiyen 
sayın üye?... Yok efendim, takrirde müşahede 
buyurulduğu gibi iki husus talebedilmektedir. 
Bunlardan bir tanesi 18 . 3 . 1969 Sah günü mü
zakerenin sekize kadar devam etmesi hususudur. 
İkinci husus da 19 . 3 .1969 Çarşamba günü saat 
16.00 dan itibaren münhasıran Avukatlık ka
nun tasarısını görüşmek üzere Yüce Senatonun 
toplanması hususunu ihtiva etmektedir. (Birle
şik toplantıdan sonra olsun sesleri) Şimdi ayrı 
ayrı hususları, müşterek toplantı 15,00 te 
efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bunda 
müstaceliyeti icabettiren bir hal yok. 

BAŞKAN — Efendim, talebedildi, önerge 
üzerinde söz talebeden arkadaşımız var mı di
ye sordum. Konuşmadınız, şimdi oylarınızla 
bu neticeyi istihsal edersiniz efendim. 

Muhterem senatörler, bir kere daha okutu
yorum takriri. 

(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve istanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine 'nin önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, takrirde ifade edildi
ği şekilde bugünkü birleşimin saat 20,00 ye ka
dar devamı hususundaki talebi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

İkinci talep 19 . 3 . 1969 Çarşamba günü 
saat 16.00 da (Birleşik toplantıdan sonra olsun 
sesleri) tekrar Yüce Senatonun toplanması ve 
münhasıran vaktini, efendim Riyaset Sayın 
Ucuzal'm takririne harfiyen uymak mecburiye
tindedir. Şimdi kendileri bu ifadeyi kullan
dılar, şimdi onu biz de tekrarlarız efendim. 
Efendim, 19 . 3 . 1969 Çarşamba günü Birleşik 
toplantıdan sonra münhasıran; 

Muhterem senatörler, meseleleri aceleye ge
tirdiğimiz müddetçe nizamı tatbik etmenin 
mümkün olmadığı ortaya çıkıyor. Hakikaten 
Sayın Tüsün Hanım şimdi bir hakikati ifade 
etmiş bulunmaktalar. Biz mücerret bir saatte 
Cumhuriyet Senatosunu toplıyamayız. Muay

yen bir zamanı tesbit ederiz. O zaman içinde 
toplanmak mümkün olmazsa ara vermek im
kânı vardır, içtüzüğe göre. Bu arayı veririz 
ve muhakkak birleşimi temin ederiz. Binaen 
aleyh, takrirde belirtildiği şekilde 19 . 3 . 1969 
Çarşamba günü saat 16.00 da münhasıran Avu
katlık Kanunu tasarısını görüşmek üzere top
lanma hususundaki talebi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmişti efendim. 

Avukatlık Kanunu üzerindeki görüşmelere 
devam ediyoruz. 

Avukata karşı işlenen suçlar 
Madde 57. — Görev sırasında veya yaptığı 

görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar' 
hakkında, bu suçların hâkimlere karşı işlenme
sine ilişkin hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Soruşturmaya yetkili Cumhuriyet Savcısı 
Madde 58. — Avukatların görevlerinden 

doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar
dan dolayı haklarında soruşturma, Adalet Ba
kanlığının vereceği izin üzerine, suçun işlendi
ği yer Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun duruşma
nın inzibatına ilişkin hükümleri saklıdır. Şu 
kadar ki, bu hükümlere göre avukatlar tutuk-
lanamıyacağı gibi, haklarında hafif hapis veya 
hafif para cezası da verilemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Kovuşturma izni, son soruşturmanın açılması 

kararı ve duruşmanın yapılacağı mahkeme 
Madde 59. — 58 nci maddeye göre yapı

lan soruşturmaya ait dosya Adalet Bakanlığı 
Ceza işleri Genel Müdürlüğüne tevdi olunur. 
inceleme sonunda kovuşturma yapılması gerek
li görüldüğü takdirde dosya, suçun işlendiği 
yer ağır ceza mahkemesine en yakın bulunan 
ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına 
gönderilir. 

Cumhuriyet Savcısı beş gün içinde, iddiana
mesini düzenliyerek dosyayı son soruşturmanın 
açılmasına veya açılmasına yer olmadığına ka
rar verilmek üzere ağır ceza mahkemesine 
verir. 
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İddianamenin bir örneği, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun hükümleri uyarınca hak
kında kovuşturma yapılan avukata tebliğ olu
nur. Bu tebliğ üzerine avukat, kanunda yazılı 
süre için bâzı delillerin toplanmasını ister veya 
kabule değer bir istemde bulunursa nazara alı
nır, gerekirse soruşturma başkan tarafından 
derinleştirilir. 

Haklarında son soruşturmanın açılmasına 
karar verilen avukatların durummaları, suçun 
işlendiği yer ağır ceza mahkemesinde yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

itiraz hakkı 

Madde 60. — 59 ncu maddede yazılı mah
kemelerin tutuklama veya salıverilmeye yahut 
son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına 
dair kararlarına karşı Cumhuriyet Savcısı veya 
sanık tarafından genel hükümler uyarınca iti
raz olunabilir. 

Bu itiraz, sucun işlendiği yer ağır ceza 
mahkemesi hariç olmak üzere, itiraz edilen ka
ran veren malhkemeye en yakın ağır ceza mah
kemesinde incelenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
mitşir. 

Madde 61. — Ağır cezayı gerektiren suçüs
tü halinde hazırlık ve ilk soruşturma genel hü
kümlere göre yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Görevi savsaklama ve kötüye kullanma 

Madde 62. — Türk Ceza Kanununun 294 
ve 295 nci maddelerinde yazılı hallerden başka 
(her ne şekilde olursa olsun) bu kanun ve di
ğer kanunlar gereğince avukat sıfatı ile veya 
Türkiye Barolar Birliğinin yahut baroların or
ganlarında görevli olarak kendisine verilmiş 
bulunan görev ve yetkiyi ihmal veya kötüye 
kullanan avukat Türk Ceza Kanununun 230 ve 
240 ncı maddeleri gereğince cezalandırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

18 . 3 . 1969 O : 1 

Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından 
kullanılmaması 

Madde 63. — Baro levhasında yazılı bulun-
mıyanlar ve işten yasaklanmış olan avukatlar, 
şahıslarına aidolmıyan dâva evrakını düzenliye-
mez, icra işlemlerini takibedemez ve avukatla
ra ait diğer yetkileri kullanamazlar. Baro lev
hasında yazılı bulunmayanlar avukatlık unva
nını da taşıyamazlar. 

Birinci fıkra hükmüne aykırı eylemde bu
lunanlar yüz liradan bin liraya kadar ağır pa
ra cezasına ve tekerrürü halinde altı aydan bir 
yıla kadar hapis cezasına ma'hkûm edilirler. 

Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları 
halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve 
kanunların tanıdığı başka hakları kötüye kul
lanarak 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 baro
lar, bu maddenin kapsamına giren bir olayı 
öğrenince Cumhuriyet Savcılığına bildirmek zo
rundadırlar. Yapılacak kovuşturma sonucu 
Cumhuriyet Savcısı tarafından Baroya bildiri
lir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Baro yönetim kuruluna karşı özel görevler 

Madde 64. — Denetleme ve şikâyetle ilgili 
meselelerde avukat, bu kanunda gösterilen 
meslek sırrını saklama yükümlülüğüne aykırı 
düşmedikçe, baro başkanına veya yönetim ku
ruluna yahut bunlar tarafından görevlendiri
len üyelerden birine bilgi vermek ve istek üze
rine dosyaları göndermek, dinlenmek üzere ça
ğırıldığı hallerde baro başkanı, yönetim kuru
lu veya bu kurul üyelerinden birinin davetine 
uymak zorundadır. 

Birinci fıkrada yazılı zorunluğa uymıyan 
avukat hakkında, baro başkanı, yüz liradan 
beşyüz liraya kadar para cezasına hükmedebi
lir. Bu ceza her davet ve isteğe uymama ha
linde yeniden verilebilir. Ancak gönderilen 
yazıda davet ve isteğe uymama halinde para 
cezası verileceğinin belirtilmiş olması şarttır. 

Bu para cezasına karşı, tebliğinden itibaren 
onbeş gün içinde, baro disiplin kuruluna itiraz 
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olunabilir. Baro disiplin kurulunun kararı ke
sindir. 

Yukanki fıkralar gereğince hükmedilen pa
ra cezaları, bu kanunun disiplin cezalarına iliş
kin hükümlerine göre tahsil edilir ve baroya 
irat yazılır. 

BAŞKAM — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Baro keseneğini ödememekte direnme 
Madde 65. — Baro yıllık keseneğini, tebli

gata rağmen, kabule değer bir sebebolmaksı-
zm edememekte direnenlerin adlan, yönetim 
kurulu kararı ile borçlarını ödeyinceye kadar 
baro levhasından silinir ve durum ilgili yerlere 
bildirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yedinci kısım 
Baro levhası ve avukatlar listesi 

Levhaya yazılma yükümlülüğü 

Madie (yQ. — Her avukat, bölgesi içinde sü
rekli olarak avukatlık edeceği yerin baro lev
hasına yazılmakla yükümlüdür. 

Bir baro levhasına yazılmış olan avukat. 
sürekli olmamak şartiyle, memleketin her yerin
de avukatlık yapmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Avukatlığın sürekli olarak başka bölgede 
yapılması 

Madde 67. — Bir 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 tu
tanak, gereken işlem yapılmak üzere, avukatın 
levhasında yazılı olduğu baroya gönderilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Başka baroya nakil 
Madde 68. — Bir barodan diğer baroya nakil 

hakkındaki istekler, levhasına yazılmak istenen 
baro yönetim kuruluna yazı ile yapılır. 

] Nakil dilekçelerine hangi belgelerin eklene
ceği ve nakilde ne gibi usulllerin uygulanacağı 
yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler...Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Nakille ilgili inceleme ve istemin kabulü 
j Madde 69. — Nakil isteği ile 'başvurulan ba-
I ronun yönetim kurulu, istekte bulunan avukat 

hakkında gerekli gördüğü her türlü inceleme ve 
I işlemleri yapar ve özellikle avukatın disiplin ko

vuşturması altında olup olmadığını, ödenecek 
borcu bulunup bulunmadığını levhasme vasılı ol
duğu barodan sorar. Disiplin kovuşturmasının 
sonuçlanmasından veya avukatın baroya borçla= 
rmı ödemesinden evvel hiçbir işlem yapılamaz. 

Nakil isteminin kabulü halinde verilecek ka
rar, nakledilen büro yönetim kurulu tarafndan 
Türkiye Barolar Birliğine ve avukatın ayrıldığı 
baroya derhal bildirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler...Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Nakil isteminin reddi 
Madde 70. — Nakil isteminin, levhasına yazıl

mak için başvurulan "baroca reddi halinde, naML 
j isteğinde bulunan avukat, bu kararın kendisine 

tebliğinden itibaren onbeş gün için Türkiye Ba
rolar Birliğine itiraz edebilir. 

Baro yönetim kurulu, nakil isteminin baroya 
] varışı tarihinden itibaren bir ay içinde bir ka-
I rar vermezse istem reddedilmiş sayılır. Bu hal

de bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş 
gün içinde ilgili, Türkiye Barolar Birliğine iti
raz edebilir. 

j Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine vere-
I ceği kararlar kesin olup bu kararlara karşı il

gili tarafından Danıştaya başvurulabilir. 
Türkiye Barolar Birliğine itiraz dilekçesinin 

varışı tarihinden itibaren üç ay içinde bir ka
rar vermezse itiraz reddedilmiş sayılır. 

Türkiye Barolar Birliği itirazın kabulü hak
kındaki kararını, avukatın naklettiği ve ayrıldı
ğı barolara derhal bildirir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler...Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

i Levhadan silinme 
Madde 71. — Levhadan silme kararını, avuka-

| tın yazılı olduğu baronun yönetim kurulu ve-
rir. 

Bu karardan önce avukatın yazılı cevabı is-
i tenmekle beraber, kendisinin dinlenmesi veya 
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dinlenmek üzere yapılan çağrıya süresi içinde 
uymamış olması şarttır. 

Levhadan silme kararı gerekçeli olarak ve
rilir. Bu karara karsı avukat, kendisine tebliği 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Ba
rolar Birliğine itiraz edebilir. Türkiye Barolar 
Birliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar Ada
let Bakanlığının onaylaması ile kesinleşir. Se
kizinci maddenin 6 ncı fıkrası burada da uygu
lanır. 

ilgili, levhadan silme karan kensinleşinceye 
kadar avukatlık yapmak hakkına sahiptir. Şu 
kadar ki, baro disiplin kurulu, kamu yararı ba
kımından gerekli gördüğü hallerde, yönetim 
kurulunun levhadan silme kararı üzerine, avu
katı geçici olarak işten yasaklıyabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler...Etrniy enler... Kabul edilmiştir. 

Levhadan silinmeyi gerektiren haller 
Madde 72. — Aşağıdaki hallerde avukatın 

adı levhadan silinir : 
a) Avukatlığa kaJbul için bu kanunun ara

dığı şartların sonradan kaybedilmiş olması, 
b) Ruhsatnamenin verildiği tarihte onun 

verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının 
sonradan tesbit edilmiş bulunması, 

c) Üç ay içinde baro bölgesinde bir büro 
açılmamış olması veya büronun kapatılmış ya
hut baro bölgesi dışına nakledilmiş bulunması, 

d) Baro yıllık keseneğini, tebligata rağmen 
ödememekte direnilmesi, 

e) Avukatın, meslekten isteği ile aynlımış 
olması, 

f) Topluluk sigortası primlerinin topluluk 
sözleşmesinde gösterilen zamanlarda ödenme
mesi. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Levhaya yeniden yazılma hakkı 

Madde 73. — 72 nci maddeye göre levhadan 
silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat 
eden avukat, levhaya yeniden yazılmak hakkını 
kazanır. Şu kadar ki, baro yönetim kurulu, ge
rekli gördüğü hallerde, sebeplerini de açıkla
mak suretiyle, levhaya yeniden ya zuma talebin
de bulunanı, ilk yazılmıya esas olan şartların 
hepsinin veya bir kısmının varlığını ispatla zo
runlu tutabilir. 

I Ruhsatname verilmesi hükmü ayrık olmak 
üzere, bu kanunun 7, 8 ve 9 nou maddeleri lev
haya yeniden yazılma istemlerinde de kıyas 
yolu ile uygulanır. 

Levhaya yeniden yazılmasına evvelce dahil 
olduğu baro tarafından karar verilen avukat
tan yeniden giriş keseneği alınmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Bir daha yazılmamak üzere levhadan silinme 
Madde 74. — Cezai veya disipline ilişkin 

bir karar sonunda meslekten çıkarılanlarla 5 nci 
maddenin (a) bendinds yazılı suçlardan kesin 
olarak hüküm giyenlerin ruhsatnamesi baro yö
netim kurulunca geri alınarak iptal ve adları bir 
daha yazılmamak üzere levhadan silinir. 

Bu işlemin uygulanması, kararın kesinleşmiş 
olmasına bağlıdır. 

Baro yönetim kurullarının bu maddeye daya
narak verdiği kararlara karşı avukat, kararın 
kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün için
de Türkiye Barolar Birliğne itiraz edebilir. Tür
kiye Barolar Birliğinin itraz üzerine verdği ka
rarlar Adalet Bakanlığının onaylanması ile ke
sinleşir. 8 nci maddenin altıncı ve yedinci fık
raları hükümleri burada da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Avukatlar listesi 

Madde 75. — Baro yönetim kurulu, her adlî 
yılın 'başlangıcında bölgesi içinde bulunan ve ba
ro levhasında yazılı olan bütün avukatların bir 
listesini o yılın 31 Aralık tarihine kadar düzen
ler. Listeye, her avukatın alfabe sırasiyle adı ve 
soyadı ile büro ve konut adresi yazılır. Ortak 
avukat bürosu niteliğindeki bürolar listede ay
rıca belirttir. 

Bu listenin düzenlenme şekli Türkiye Baro
lar Birliğince tesbit edilir. 

Listenin düzenlenmesinden sonra baro lev
hasına yazılanlara, yeni listenin düzenlenmesine 
kadar kullanılacak geçici bir belge verilir. 

- Listeden Anayasa Mahkemesine, Yüksek 
Mahkemelere, Adalet Bakanlığına, Türkiye Ba
rolar Birliğine, diğer barolara, baronun bölgesi 
içinde bulunan mahkemelerle Cumhuriyet Sav-

I cılıklarına, en büyük idare âmirine, diğer yargı 
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mercilerine, noterlere ve icra iflâs dairelerine 
yeteri kadar gönderilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Barolar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
G-enel hükümler 

Baroların Jcurulu§ ve nitelikleri 

Madde 76. — Barolar, bu kanunda yazılı 
esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, 
meslekî ahlâk ve dayanışmayı korumak avukat
lığın srenel menfaatlere uygun olarak gelişme
sini sağlamak amaciyle kurulan tüzel kişiliğe 
sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuru
luşlarıdır. 

Barolar kanunda belirtilenler dışında her
hangi bir işle ve siyasetle uğraşamazlar. 

Resmî törenlerde barolar il Cumhuriyet 
Savcısının yanında yer alırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Baronun kuralmaisı ve organların feshi 
Madde 77. — Bölgesi içinde en az onbeş avu

kat bulunan her il merkezinde bir baro kuru
lur. 

Baro kurulamıyan yerlerin en yakın baro
ya bağlanmasına veya bunların birleştirilerek 
bir baro kurulmasına ve merkezlerinin belirtil
mesine Türkiye Barolar Birliği karar verir. 

Barolar, kuruluşlarını Türkiye Barolar Bir
liğine bildirirler. 

Türkiye Barolar Birliği de keyfiyeti derhal 
Adalet Bakanlığına bildirir ve barolar bu bil
dirme ile tüzel kişilik kazanırlar. 

Adalet Bakanlığının bu kanun uyarınca baro 
organlarının işlemleri hakkında onay mercii 
olarak verdiği kararları, görevli baro organ
ları aynen- yerine getirmekle yükümlüdür. Ba
kanlık kararı aleyhine süresi içinde Danıstaya 
başvurulmamış olmasına rağmen bu kararın ba
ronun görevli organınca, kanunî bir sebep bu
lunmaksızın yerine getirilmemesi veya eski ka
rarda direnme niteliğinde yeni bir karar veril
mesi halinde, Bakanlık, o baro organının feshi
ne karar verilmesi için keyfiyeti Danıstaya bil

dirir. Danıştay, bildirme tarihinden itibaren 
en geç üç ay içinde karar verir. Feshi istenen 
organ üyelerinin bu kanunun 62 nci maddesin
de yazılı cezai sorumlulukları saklıdır. 

Danıştayın fesih kararı vermesi halinde, fes
hedilen organın yerine en geç bir ay içinde ye
nisi seçilir. Yeni seçilen üyeler eskilerin süresini 
tamamlarlar. 

Feshedilen organın Adalet Bakanlığının ka
rarma aykırı olarak yaptığı tasarruflar hüküm
süzdür. 

Fesih hükümleri baro genel kurulu hakkın
da uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabııl edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Görevlerin parasız oluşu ve bir kişide 
birleşemiyecek görevler 

Madde 78. — Baro başkanlığı, başkanlık 
divanı, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları 
üyelikleri ile baro menfaatlerini gözetme, tem
sil ve savunma hususunda avukatlara verilen 
işler ücretsiz görülür. 

Yolculuk ve ikamet giderleriyle diğer zaru
rî giderler baro kasasından ödenir. 

Baro başkanlığı, baro yönetim ve disiplin 
kurulu üyelikleri ve denetçilik bir kişide birle-
şemez. 

Şu kadar ki, levhada yazılı avukat sayısı 
20 den az olan barolarda disiplin kurulu üyele
riyle denetçilik bir kişide birleşebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

ikinci Bölüm 
Baroların organları 

Organlar 

Madde 79. — Baroların organları şunlar
dır : 

1. Baro genel kurulu, 
2. Baro yönetim kurulu, 
3. Baro başkanlığı, 
4. Baro başkanlık divanı, 
5. Baro disiplin kurulu, 
6. Baro denetleme kurulu. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 
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I - Baro genel kurulu 
Kuruluşu 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Görevleri 
Madde 81. — Gensl kurulun görevleri şun

lardır : 
1. Yönetim, disiplin ve denetleme kurul

ları üyeleri ile baro başkanını ve Türkiye Ba
rolar 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 ve
receği hesapları incelemek ve yönetim kurulu
nun ibra edilip edilmiyeceği hakkında karar 
vermek, 

4. Baro bütçesini onaylamak, 
5. Yönetim kurulunca hazırlanacak iç yö

netmeliği inceliyerek onaylamak, 
6. Mevcut mevzuatın baro yönetim kuru

luna verdiği yetkinin dışında, muhtaç avukat
larla bunların ölümlerinde geride bıraktıkları 
kimselere yapılacak yardımın şekil ve miktarını 
tesbit etmek, 

7. Mesleke ait istekleri görüşüp karara 
bağlamak, 

8. Avukat bürolarının niteliklerini belirt
mek, 

9. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullan
mak, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Olağan toplantı 
Madde 82. — Genel kurul, her yıl Aralık 

ayının ilk haftası içinde, baro başkanının çağ
rısı üzerine, bütçeyi ve gündemdeki diğer mad
deleri görüşmek ve gereken seçimleri yapmak 
üzere toplanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Olağanüstü toplantı 
Madde 83. — Türkiye Barolar Birliği, baro 

başkanı, yönetim veya denetleme kurulu ge

rekli gördükleri hallerde genel kurulu ola
ğanüstü toplantıya çağırabilirler. Baro başkanı, 
levhada yazılı avukatların beşte birinin, görüş
me konularını belirten yazılı istemi ile, en ge^ 
onbeş gün içinde genel kurulu olağanüstü top
lantıya çağırmak zorundadır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Toplantıya çağrı 
Madde 84. — Genel kurul toplantısına, lev

hada yazılı her avukat yazı ile çağrılır. Çağrı 
mektubunun toplantı gününden en az on gün 
önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya 
avukata tevdi edilmiş olması gereklidir. Çağrı 
mektubunda, toplantının yeri, günü ve saati 
ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk 
olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının 
yeri, günü ve saati yazılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Genel kurul başkanlık divanı 

Madde 85. — Gerek olağan, gerekse olağan
üstü toplantılarda ilk iş olarak toplantıya bir 
başkan, bir başkanvekili ile iki üyeden kumlu 
bir başkanlık divanı seçilir. Seçim ayrı ayrı 
ve genel kurulca aksine karar alınmadıkça işari 
oyla yapılır ve kullanılan oyların en çoğunu 
alanlar seçilir. 

Baro başkanı ve yönetim ve denetleme ku
rulu üyeleri başkanlık divanına seçilemezler . 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Toplantıya katılma yükümü 
Madde 86. — Baro levhasında yazılı her avu

kat gerek olağan, gerekse olağanüstü genel 
kurul toplantılarına katılmakla yükümlüdür. 
Haklı bir engele dayanmış olmadıkça, bu top
lantılara gelmiyen avukatlara baro başkanı ta
rafından ilk defasında uyarma, tekeniiründe 
100 liradan 500 liraya kadar para cezası veri
lebilir. Ancak, para cezası verilebilmesi için, 
uyarma cezasının tebliğ edildiği yazıda, engeli 
olmadan genel kurula tekrar katılmama halinde 
para cezası verileceğinin açıklanmış olması 
gerekir. 
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64 ncü maddenin 3 ve 4 ncü fıkraları, bu mad
deye göre verilen uyarma ve para cezaları hak
kında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Görüşme ve karar yeter sayısı 
Madde 87. — Genel kurul, levhada yazık 

avukatların yarıdan bir fazlasının katıimasiyls 
toplanır. 

Birinci fıkrada yazılı çoğunluk olmadığı hal
lerde, toplantı 15 günü geçmemek üzere başka 
bir güne bırakılır. Bu toplantıda, üye sayısı 30 a 
kadar (30 dâhil) olan barolarda en az üçte bir, 
yüze kadar olanlarda (100 dâhil) beşte bir ve 
yüzden fazla olanlarda onda bir üye katılma
dıkça toplantı ve görüşme yapılamaz. 

Yukardaki hükümlere göre yetersayı bulun
mak şartiyle, kararlar, tekliflerden en çok oy 
alanın kabul edilmiş sayılması suretiyle verilir. 
Oyların eşitliği halinde genel kurul başkanının 
bulunduğu taraf üstün sayılır. 

Seçimlerde de, adayların aldıkları oylar ba
kımından aynı çoğunluğa bakılır. 

Bir üye kendini ilgilendiren özel işinde oy 
veremez. Seçimlerde bu esas uygulanmaz. 

Genel Kurulun kararları ve seçimlerin so
nuçları bir tutanakla tesbit edilir. Tutanak, ge
nel kurul başkanlık divanı tarafından imzalanır 
ve Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündem dışı görüşme yasağı 
Madde 88. — Genel Kurul toplantısında, 

görüşüleceği gündemde belirtilmemiş konular 
hakkında karar verilemez. Yeni bir toplantı 
kararı bu hükmün dışındadır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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 ba
rolarda altı, yiizbinden ikiyüzeiiiye kadar olan 
barolarda 8, 251 den fazla olan barolarda 10 
asıl üye ve her baroda asıl üye sayısınca ye
dek üye bulunur. 

Baro başkanı, yönetim kurulunun başkanı
dır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçilme yeterliği, engelleri ve seçimin şekli 
Madde 90. — Yönetim Kurulu üyeleri lev

hada yazılı ve avukatlıkta en az on yıl kıdem
li olan avukatlar arasından seçilir, üye sayısı 
elliden az olan barolarda on yıllık kıdem şartı 
aranmaz. 

Haklarında avukatlığa engel bir suçtan do
layı son soruşturma açılmasına karar verilmiş 
veya geçmiş beş yıl içinde Disiplin Kurulunca 
verilecek kesinleşmiş bir kararla kınama, para 
veya işten çıkarılma cezalariyle tecziye edil
miş olanlar Yönetim Kurulu üyesi seçilemezler. 

Oyların tasnifi, Baro Genel Kurulundan ad 
çekme ile ayrılan üç veya beş avukat tara
fından açık olarak yapılır. Adaylığını koymuş 
olanlar Tasnif Kuruluna ayrılmazlar. 

Yönetim Kurulu üyeleri gizli oy ile seçi
lirler Oy puslasma, seçilecek asıl üye tam sa
yısının yarısından en az bir fazla isim yazıl
ması zorunludur. Bundan noksan isim yazıl
mış oy puslaları geçerli değildir. Oy pusla
sma seçilecek asıl üye sayısından fazla ad ya
zıldığı takdirde, sondan başlanarak fazla ad
lar hesaba katılmaz. 

Adaylar aldıkları oyların sayısına göre sı
ralanır ve en çok oy alandan başlanmak üzere 
önce asıl, sonra yedek üye seçilmiş olanlar bu 
sıraya göre tesbit edilir. Yedek üyeler aldık
ları oy sayısına göre bulundukları sıra göz 
önünde tutularak Kurulda göreve çağırılır. 

Seçim yeterliğini kaybeden Yönetim Kuru
lu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Seçim dönemi 

Madde 91. — Yönetim Kurulu üyelerinin 
görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üye yeni
den seçilebilir. Şu kadar ki, asıl ve yedek üye
lerin yarısı her yıl yenilenir. İlk seçimden bir 
yıl sonra ayrılacak üyeler ad çekme ile belli 
olur. 

Yeni seçilen yedek üyeler aldıkları oy sayısına 
göre sıralanarak eski yedek üyelerin altına ilâ
ve edilir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Seçim dönemi bitmeden ayrılma 
Madde 92. — Seçim dönemi bitmeden önce 

ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yeri, ilk Ge
nel Kurul toplantısında yeni bir üye seçilmek 
üzere, en çok oy alan yedek üye ile dolduru
lur. 

Yönetim Kurulu üyelerinden biri hakkında 
90 ncı maddeye göre seçilmeye engel bir suç
tan dolayı kamu dâvası açılmış ise, clâva so
nuna kadar bu üye Yönetim Kuruluna katı
lamaz; yeri yedek üye ile doldurulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Toplantılar 
Madde 93. — Yönetim Kurulu, Baro Baş

kanı tarafından, doğrudan doğruya veya üye
lerden birinin görüşme konusunu taşıyan ya
zılı isteği üzerine toplantıya çağırılır. 

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla topla
nır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ka
rar verir. Oylarda eşitlik halinde, başkanın 
bulunduğu taraf üstün tutulur. Baro Baş
kanı veya Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili ol
dukları işlerin görüşülmesine katılamazlar. 

Yönetim Kurulu kararları hakkında düzen
lenen tutanak başkan ve üyeler tarafından im
zalanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmij'-enler.. Kabul edil
miştir. 

Toplantıya çağın 
Madde 94. — Yönetim kurulu üyeleri çağ

rı mektup ve listeleriyle toplantıya çağırılır. 
Ardı ardına üç toplantıya özürsüz olarak ka
tılmamış olan üye, yönetim kurulu karan ile 
istifa etmiş sayılır. 

Bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren 
onbeş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine 
itiraz olunabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza arz edi
yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Yönetim kurulunun görevleri 
Madde 95. — Yönetim Kurulu, kendisine 

kanunen verilen görevleri yerine getirmekle 

yükümlü olup, baronun işlerini kovuşturur ve 
menfaatlerini korur. 

Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şun
lardır : 

1. Avukatlık onurunun ve meslek düze
ninin korunmasını, meslekin adalet amaçlarına 
uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını 
sağlamak. 

2. Stajiyer ve avukatlara! baroya kabul 
ve levhaya yazılma veya nakil işleri hakkında 
karar vermek, 

3. Baro levhasını ve avukatlar listesini dü
zenlemek, 

4. Meslekî ödevler hususunda baro men-
suplanna yol göstermek ve onlara bilgi ver
mek ve meslekî görevlerin yapılıp yapılmadı
ğını denetlemek, 

5. Levhaya yazılı avukatlar arasında ve 
avukatla iş sahibi arasında çıkan anlaşmazlık
larda istek üzerine aracılık etmek ve arabulmak 
ve ücret uyuşmazlıklannda hakemlik etmek, 

6. Baro mallarını idare ve muhtaç avu
katlara yapılacak yardım şeklini tesbit etmek, 

7. Baro mallannm idaresi hakkında her 
sene bir rapor hazırlıyarak genel kurula he
sap vermek ve senelik bütçeyi hazırlayıp ge
nel kurulun onayına sunmak, 

8. Baro adına menkul ve gayrimenkul al
mak, satmak, ipotek etmek ve bu mallar üzerin
de her türlü ayni haklar tesis eylemek ve kaldır
mak, 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 yönet
mek, 

12. Genel Kurul gündemlerini hazırlamak, 
13. Genel Kurul kararlannı yerine getir

mek, 
14. Baronun ücretli memurlannın özlük 

işlerini düzenlemek ve yürütmek, 

15. İç yönetime ait bütün işleri görmek, 
iç yönetmelikleri düzenlemek, 

16. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar 
Birliği ve disiplin kurulu kararlarını yerine ge
tirmek, 
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17. Bakanlıkların yahut mahkeme veya 
resmî kurumların istediği konularda görü
şünü bildirmek, 

18. Kanunlarla verilen diğer yetkileri 
kullanmak, 

Yönetim Kurulu, ikinci fıkranın 4 ve 5 nu
maralı bendlerinde yazılı görevleri bâzı üye
lerine devredebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

III - Baro başkanlığı 
Seçim ve seçim dönemi bitmeden ayrılma 
Madde 96. — Baro başkanı iki yıllık bir 

görev süresi için seçilir. Yeniden seçilmek caiz
dir. 

Baro başkanı levhada yazılı ve avukatlıkta 
en az onbeş yıl kıdemli olan avukatlar ara
sından gizli oyla seçilir, üye sayısı 50 den az 
olan barolarda kıdem şartı aranmaz. 

90 ncı maddenin 2, 3, ve 6 ncı fıkraları hü
kümleri baro başkanının seçimi hakkında da 
kıyasen uygulanır. 

Seçim döneminin bitmesinden önce ayrılan 
baro başkanının yerine seçilen, geri kalan sü
reyi tamamlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Görevleri 
Madde 97. — Baro başkanının görevleri 

şunlardır. 
1. Baroyu temsil ve yönetim kuruluna baş

kanlık etmek, 
2. Genel Kurul, yönetim kurulu ve disip

lin kurulu kararlarını yerine getirmek ve gün
lük işlemleri yürütmek, 

3. 95 nci madde gereğince verilen izin ve 
yetki dairesinde baro adına iltizam ve iktizap-
ta bulunmak, yüklenmelere girişmek, baroya 
yapılan bağışlan kabul etmek ve bütçeyi uygu
lamak, 

4. Mahkeme ve resmî dairelerde baroyu 
temsil edecek ve savunacak avukatları tâyin 
etmek, 

5. Avukat sicillerinin Türkiye Barolar 
Birliği tarafından gönderilen örneğine uygun 
olarak düzenlenmesini ve korunmasını sağla
mak, 
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I 6. Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili 
I işlerde kanunlar ve meslek kurallarının ge

reğini her türlü organlara karşı savunmak ve 
bu konuda doğrudan doğruya veya dolayısiyle 

I kendisini göreve zorlıyan hususları yapmak, 
7. Baronun ve yönetim kurulunun çalışma

ları hakkında her yıl Türkiye Barolar Birliği
ne yazılı rapor vermek, 

8. Başkanlık Divanı olmıyan barolarda, 
divanın diğer üyelerine ait görevleri yerine 

I getirmek ve yetkileri kullanmak, 
9. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kul

lanmak. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

IV - Baro başkanlık divanı 
Kuruluşu 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, yöne
tim kurulu için yapılan her seçimden sonraki 
ilk toplantıda bu kurul tarafından kendi üye
leri arasından gizli oyla seçilir. 

Başkanlık divanı üyelerinden biri süresi 
dolmadan önce ayrılırsa, kalan görev süresi 
için en geç bir ay içinde yenisi seçilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Başkanlık Divanının görevleri 

Madde 99. — Başkanlık Divanı, kanunla 
veya yönetim kurulu karan ile kendisine ve
rilen görevleri yerine getirir. 

Divan, baro mallannın yönetimi hakkın
da gerekli kararlan alır ve aynı konuda yö
netim kurulunun isteğine göre, bu kurula ya
zılı veya sözlü bilgi verir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edil-

I mistir. 
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Baro başkan yardımcısının görevleri 
Madde 100. — Baro Başkan yardımcısı, ba

ro başkanının bulunmadığı zamanlarda veya 
T>aro başkanlığı her hangi bir sebeple boşal-
mışsa yenisi işe başlanıncaya kadar başkana 
ait yetkileri kullanır ve görevleri yerine geti
rir. 

Baro başkan yardımcısının da yokluğunda 
başkana ait yetkilerin kullanılması ve görev
lerin yerine getirilmesi yönetim kurulunun mes
lekte en kıdemli üyesine aittir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Baro genel sekreterinin görevleri 
Madde 101. —Baro genel sekreteri, yöne

tim kurulu toplantılarına ait tutanakları dü
zenler, baronun iç çalışmaiariyle yazı işlerini 
yönetir, baro kalemine gerekli direktifleri ve
rir ve kalemin çalışmasını denetler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Baro saymanının görevleri, 
Madde 102. — Baro saymanı, baronun mal

larını başkanlık divanı kararları gereğince yö
netmeye ve para alıp vermeye, keseneklerin 
toplanmasına, baroya gelir yazılacak para ce
zalarının tahsiline ve bütçenin uygulanmasına 
dair her türlü gözetimi yapmaya yetkilidir. 

Baro saymanı, para alma ve vermede dü
zenlenen kâğıtları baro başkanı ile birlikte im
zalar. 

BAŞKAN — Madeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

V - Baro Disiplin Kurulu 
Kuruluşu 

Madde 103. — Disiplin Kurulu, avukat sa
yısı iki yüz elliye kadar olan barolarda 3. iki-
yüzelliden fazla olan barolarda 5 üyeden ku
rulur. Her baroda disiplin kuruluna üç de 
yedek üye seçilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Seçilme yeterliği ve engelleri 
Madde 104. — 90 ncı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 

6 ncı fıkraları hükümleri disiplin kurulu üye
leri halanda da kıyasen uygulanır. 

Seçim sonucu, yönetim kurulu tarafından 
düzenlenen bir tutanak ile Türkiye Barolar 
Birliğine bildirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Seçim dönemi 
Madde 105. — Disiplin kurulu üyeleri üç 

yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçi
lebilir. 

Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk top
lantısında kendi arasından, bir başkan seçer. 
92 nci madde hükmü, disiplin kurulu üyeleri 
hakmda da kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Toplantılar 
Madde 106. — Disiplin kurulu, üyelerinden 

en az üçü hazır bulunursa toplanır. 
Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu 

ile verilir. Oylarda eşitlik halinde, başkanın 
bulunduğu taraf üstün tutulur. 

Başkanın bulunmadığı zamanlarda, meslekte 
en kıdemli üye kurula başkanlık eder. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Görevi 
Madde 107. — Disiplin kurulunun görevi, 

baro yönetim kurulunun disiplin kovuşturması 
açılmasına dair kararı üzerine avukatlar hakkın
da disiplin kovuşturması yaparak disiplinle il
gili kararları ve cezaları vermek ve kanunla 
verilen diğer yetkileri kullanmaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

VI - Baro Denetleme Kurulu 
Kuruluşu ve görevi 

Madde 108. — Baro genel kurulu, baronun ma
lî işlemlerini denetlemek üzere en çok üç kişiyi 
denetçi seçer. 

Denetçiler, gizli oyla seçilir. 90 ncı madde
nin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları ve 92 nci madde 
denetçiler hakkında da kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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DOKUZUNCU KISIM 
Türkiye Barolar Birliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Birliğin kuruluş ve nitelikleri 

Madde 109. — Bütün baroların katılacağı 
Türkiye Barolar Birliği kurulur. 

Birlik, tüzel Msiliğe sahip kamu kurumu ni
teliğinde bir meslek kuruluşudur. 

Birliğin merkezi Ankara'dır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabıü edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birliğin görevleri 

Madde 110. — Türkiye Barolar Birliğinin 
görevleri şunlardır : 

1. — Baroları ilgilendiren konularda her 
baronun görüşünü öğrenip, ortaklaşa görüşme
ler sonunda çoğunluğun düşünce ve görüşünü 
belirtmek, 

2. — Baroların çalışmalarını ortak amaca 
ulaşacak şekilde tasarlayıp meslekin gelişmesi
ni sağlamak, 

3. — Baro mensuplarının genel menfaatleri
ni ve meslekin ahlâk, düzen ve geleneklerini 
korumak, 

4. — Türkiye barolarını ve mensuplarını 
birbirine tanıtarak aralarındaki meslek bağını 
kuvvetlendirmek, 

5. — Her il merkezinde baro kurulmasına 
ve vatandaşlar da kendilerine ait dâvaları 
avukatlar eliyle açmanın ve savunmanın lü
zum ve faydaları hakkındaki inancı yerleştir
meye çalışmak, 

6. — Kanunların memleket ihtiyaçlarına uy
gun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda di
leklerde, yayınlarda bulunmak, gerekirse ön 
tasarılar hazırlamak, 

7. — Baroları ilgilendiren konularda görü
şünü yetkili mercilere duyurmak, 

8. — Adalet Bakanlığının, yargı veya yasa
ma yetkisini taşıyan mercilerin ve baroların so
racakları adlî ve meslekî konular hakkında 
görüş ve düşüncelerini rapor halinde bildir
mek, 

9. — Avukatların meslekte gelişmesini teş
vik edecek ve sağlıyaoak her türlü tedbirleri 
almak, 

10. — Mahkeme içtihatlarının sistemli bir 
surette toplanması ve yayınlanması için Adalet 
Bakanlığı ve yargı mercileri ile işbirliği yap
mak, 

11. — Kanunların avukatlara tanıdığı hak
ların gerekçeleşmesine ve yüklediği görevlerin 
tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine 
çalışmak, 

12. — Baro mensuplarının ilmî ve meslekî 
seviyelerini yükseltmek için kitaplık açmak, 
dergi çıkarmak, konferanslar düzenlemek, te
lif ve tercüme eserler meydana getirilmesini 
teşvik etmek, 

13. — Meslekin daha cazip bir hale geti
rilmesi ve bu konuda yazılı amaçlara erişebil
mesi için düşünülecek çare ve tedbirleri görüş
mek üzere zaman zaman toplantılar düzenle
mek, 

14. — Memleket içinde kurulmuş hukukla 
ilgili kurul ve kurumlarla ilgilenmek ve te
maslarda bulunmak, 

15. — Yabancı memleket baroları avukatlar 
birlikleri ve hukuk kurumları ile temaslarda 
bulunmak ve uluslararası kongrelere katılmak, 

18. — Uyulması zorunlu meslek kurallarını 
te?bit ve tavsiye etmek, 

17. — Kanunlarla verilen diğer yetkileri 
kullanmak. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Yasaklar, mal edinme, protokoldeki yer ve 

organların feshi 
M?.dde 111. — Birlik, kuruluş amacına ay-

km işlerle ve siyasetle uğraşamaz. 
Birlik, amacına uygun işlerde kullanılmak 

üss?e menkul ve gayrimenkul edinebilir. 
Birlik, protokol kurallarına uygun olarak 

resmî törenlere katılır. 
77 nci maddenin 5, 6, 7 ve 8 nci fıkraları 

hükümleri birlik organları hakkında da kıya-
sen uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza ara ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Görevlerin ücretli oluşu 

Madde 112. — Türkiye Barolar Birliği Baş
kanlığı, başkan yardımcılığı, genel sekreterliği 
ve saymanlığı görevleri ücretlidir. Birlik yö
netim kurulunun başkanlık divanında görev 
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almış olan üyeleri ile disiplin ve denetleme ku
rulları üyelerine, katıldıkları toplantılar için 
huzur hakkı ödenir. Ücretlerle huzur hakkının 
miktarları ve ödenme şekilleri birlik genel ku
rulunca belli edilir. 

Bu kimselerden Ankara'dan başka illerden 
seçilenlere yolculuk, ikamet giderleri ile diğer 
zaruri giderler birlik bütçesinden ödenir. Bun
ların miktarı da genel kurulca belli edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Birliğin organları 

Organlar 

Madde 113. — Türkiye Barolar Birliğinin 
organları şunlardır : 

1. — Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu, 
2. — Türkiye Barolar Birliği Yönetim Ku

rulu, 
3. — Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, 
4. — Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Di

vanı, 
5. — Türkiye Barolar Birliği, Disiplin Ku

rulu, 
6. — Türkiye Barolar Birliği Denetleme 

Kurulu. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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 üyeleri arasından seçe
cekleri ikişer delege ile kurulur. 

Avukat sayısı yüzden fazla olan barolar, 
yüzden sonraki her üçyüz üye için ayrıca bi
rer delege seçerler. 

Barolarca aynı sayıda yedek üyeler seçilir. 
Delegeler, her baronun olağan genel kurul top
lantısında iki yıl için seçilirler. 

90 ncı maddenin ikinci fıkrasında yazılı en
gelleri bulunanlar delege olamazlar. 

Delegelerin yolculuk ve oturma giderlerini 
her baro kendi bütçesinden öder. 
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Genel kurul toplantısının yeri, tarihi ve 
gündemi ile delegelerini gönderme lüzumu, 
toplantılardan en az otuz gün önce, barolara 
yazı ile bildirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Toplantılar 
Madde 115. — Birlik genel kurulu, yılda 

bir defa ve bir evvelki genel kurulun tâyin ede
ceği zaman ve yerde olağan toplantısını ya
par. 

Birlik yönetim kurulu, gerekli gördüğü hal
lerde veya en az on baronun yönetim kurulla
rı yazı ile isterse genel kurulu olağanüstü top
lantıya çağırır. 

Adalet Bakanı, adaletin ve meslekin genel 
ır.enfataleri ve hazırlanacak adlî ve meslekî ka
nun tasarıları hakkında görüş ve düşünceleri
ni almak üzere genel kurulun olağanüstü top
lantıya çağırılmasını birlik yönetim kurulun
dan istiyebil.ir. 

Birlik genel kurulu başkanlık divanının se
çimi hakkında 85 nci maddenin birinci fıkra
sı hükmü kıyasen uygulanır. Birlik organla
rında görev alanlar, başkanlık divanına secile-
me.çler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Görüşme ve karar yeter sayısı 
Müfide 116. — Birlik genel kurulu, üyele

rinin en az dörtte biri katılmadıkça toplantı 
vs g'örüş-113 yapamaz. 

Birinci fıkrada yazılı yeter sayı olmadığı 
hallerde, toplantı bir ayı geçmemek üzere baş
ka bir güne bırakılır. Bu ikinci toplantıya da 
üyelerin ve en as beşte biri katılmadığı tak
dirde, toplantı bu sayı elde edilinceye kadar 
bir ay sonraki tarihlere bırakılır. 

87 nci maddenin 3, 4 ve 5 nci fıkraları ve 
88 nci madde hükmü birlik genel kurulu top
lantıları ve görüşmeleri hakkında da kıyasen 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Görevleri 

Madde 117. — Birlik genel kurulunun gö
revleri şunlardır : 
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1. — Birlik yönetim, disiplin ve denetim 
kurulları üyeleri ile birlik başkanını seçmek, 

2. — Kuruluş amacı içindeki işlere dair 
hazırlanan raporları ve gündemdeki maddele
ri görüşüp karara varmak, 

3. — Birlik yönetim kuruluna talimat ver
mek, 

4. — Birliğin hesaplarını incelemek, bütçe
sini onaylamak, birlik yönetim kurulunun geç
miş yılın çalışmalarından dolayı ibrası hakkın
da karar 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 saymanının ücretleri ile yö
netim, disiplin ve denetim kurulları üyelerine 
verilecek huzur haklan miktarını ve ödeme şek
lini belli etmek, 

10. — Bu kanunun 30 ncu maddesinin (b) 
bendi ile 49 ve 75 nci maddelerinde ve 77 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında Birliğe verilen 
görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullan
mak, 

11. — Kanunlarla verilen diğer yetkileri 
kullanmak. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
II - Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 

Kuruluşu 
Madde 118. — Birlik yönetim kurulu, bir-, 

lik başkanı ile, birlik genel kurulu tarafından 
kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilen on 
üyeden kurulur. Ayrıca on yedek üye seçilir. 

Birlik yönetim kuruluna birlik başkanı baş
kanlık eder. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Seçim dönemi 
Madde 119. — Birlik yönetim kurulu üyele

ri dört yıl için seçilirler. Süresi dolan üye ye

niden seçilebilir. Şu kadar ki, üyelerin yarısı 
her iki yılda bir yenilenir, ilk ikinci yıl sonun
da ayrılacak üyeler ad çekme ile belli olur. 

90 nci maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 nci fıkrala
rı ve 92 nci madde hükmü birlik yönetim ku
rulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Toplantılar 
Madde 120. — Birlik yönetim kurulu ayda 

bir defa olağan toplantı yapar. Başkan veya 
yönetim kurulu üyelerinden birinin isteği ile 
kurul, acele hallerde her zaman olağanüstü 
toplantıya çağırılabilir. 

Her toplantı sonunda, gelecek toplantının 
günü kararlaştırılır. Toplantı günü, üyelere 
çağrı mektubu ile bildirilir. Engeli olanlar, bu
nu en az yedi gün önce yazı ile bildirirler. 

Belgeye bağlanmış yerinde bir engele da
yanmaksızın üst üste üç toplantıya gelmiyen 
üye istifa etmiş sayılır. 

Birlik yönetim kurulu, üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katı
lanların salt çoğunluğu ile karar verir. Şu ka
dar ki, on veya daha az üyenin katılmasiyle 
yapılan toplantılarda karar verilebilmesi için 
en az beş üyenin bir oyda birleşmesi şarttır. 
Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğu 
taraf üstün tutulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Görevleri 

Madde 121. — Birlik yönetim kurulunun 
görevleri şunlardır : 

1. — Birlik genel kurulunu toplantıya ça
ğırmak ve gündem hazırlamak, 

2. — Birliğin mallarını yönetmek, 
3. — Yıllık bütçeyi hazırlayıp genel kurula 

sunmak, 
4. — Birlik genel kurulunca alınan kararla

rı uygulamak, 
5. — Birlik adına iktisap ve iltizam husus

larında birlik başkanına yetki vermek, 
6. — Birliğin ücretli memurlarının özlük 

işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
7. — Birlik yönetim kurulu kararlarının 

özetini gösteren defterleri tutmak, 
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8. — Birliği yönetmek, 
9. — Birliğin genel durumu ile geçmi§ 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 or
gana verilmiş olmamak şartiyle, baroların ka
rarlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve 
karara bağlamak, 

11. — Bu kanunun 33 ve 54 ncü maddeleri 
ile 77 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ve 
83 ncü 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 korunmasına ve sosyal 
durumlarının geliştirilmesine yarıyacak ince
lemeleri yapmak, vardığı sonuçlan ve teklifle
ri birlik genel kuruluna sunmak, 

15. — Avukatlık mesleki ile ilgili olarak 
resmî yerlerden sorulacak hususlar hakkında 
gerekli düşünce ve görüşleri bildirmek, 

16. — Avukatların meslekte ilerlemesi için 
kitaplıklar açmak, meslekî yayında bulunmak, 
avukatların hazırlıyacağı eserlerin yayımına 
yardımcı olmak, 

17. — Barolar arasında çıkan anlaşmazlık
ları çözümlemek, 

18. — Meslekî dayanışmanın sağlanması.ve 
devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulun
mak, 

19. — Kanunlarla verilen diğer yetkileri 
kullanmak. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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 se
çilmek caizdir. 

90 ncı maddenin 2, 3 ve 6 ncı fıkraları ile 
96 ncı maddenin 4 ncü fıkrası hükmü birlik 
başkanı hakkında da kıyasen uygulanır. 

I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

I mistir. 
Görevleri 

Madde 123. — Birlik başkanının görevleri 
I şunlardır : 
1 1. — Birliği temsil ve birlik yönetim kuru

luna başkanlık etmek, 
2. — Birlik genel kurulu, yönetim kurulu 

ve disiplin kurulu kararlarını yerine getir
mek, 

3. — 121 nci maddeye göre verilecek yetki 
dairesinde birlik adına iltizam ve iktisapta bu
lunmak, yüklenmelere girişmek, birliğe yapı
lan bağışları kabul etmek ve bütçeyi uygula
mak, 

4. — Mahkeme ve resmî dairelerde birliği 
temsil edecek ve savunacak avukatları tâyin 
etmek, 

5. — Yabancı barolar birlikleri, barolar ve 
hukuk kurumları ile ilişkiler kurmak ve yürüt
mek, 

6. — Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili 
işlerde kanunlar ve meslek kurallarının gere
ğini her türlü organlara karşı savunmak ve 
bu konuda doğrudan doğruya veya dolayısiyle 
kendisini göreve zorlıyan hususları yapmak, 

7. — Birliğin çalışmaları hakkında her yıl 
birlik genel kuruluna yazılı bir rapor vermek, 

8. — Kanunlarla verilen diğer yetkileri kul
lanmak. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

I mistir. 

IV - Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı 
I Kuruluşu ve seçimi 

I Madde 124. — Birlik başkanlık divanı : 

1. — Türkiye Barolar Birliği Başkanı, 
I 2. — Türkiye Barolar Birliği iki başkan 

yardımcısı, 
3. — Türkiye Barolar Birliği Genel Sekre

teri, 
I 4. — Türkiye Barolar Birliği saymanından, 

ibarettir. 

I Divanın başkan dışındaki üyeleri, birlik 
I yönetim kurulu için yapılan her seçimden son

raki ilk toplantıda, bu kurul tarafından kendi 
I üyeleri arasından gizli oyla seçilir. 
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Birlik başkanlık divanı üyelerinden biri sü
resi dolmadan önce aynlırsa, kalan görev sü
resi için, bir ay içinde yenisi seçilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birlik başkanlık divanının görevleri 
Madde 125. — Birlik başkanlık divanı, ka

nunla veya birlik yönetim kurulu karariyle 
kendisine verilen görevleri yerine getirir. 

Divan, birlik mallarının yönetimi hakkında 
gerekli kararlan alır ve aynı konuda, birlik 
yönetim kurulunun itseğine göre, bu kurula 
yazılı veya sözlü bilgi verir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Türkiye Barolar Birliği Başkan yardımcılan-
nın görevleri 

Madde 126. — Birlik Başkan yardımcılan, 
Birlik Başkanı tarafından verilecek görevleri 
yapar ve yetkileri kullanırlar. 

Birlik Başkanının bulunmadığı zamanlarda 
veya Birlik Başkanlığı her hangi bir sebeple 
boşalmışsa yenisi işe başlayıncaya kadar Baş
kana ait yetkilerin kullanılması ve görevlerin 
yerine getirilmesi meslekteki kıdem sırasına 
göre Başkan yardımcılanna aittir. 

Birlik Başkan yardımcılarının da yoklu
ğunda Birlik Yönetim Kurulunun meslekte en 
kıdemli üyesi Başkana ait yetkileri kullanır ve 
görevleri yerine getirir. 

ı ı ^afc 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların zararla
rına dair Başbakandan yazdı soru önergesi ve 
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BAŞKAN — Maddeyi öylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Türkiye Barolar Birliği Grenel Sekreterinin 

görevleri 

Madde 127. — Birlik Grenel Sekreteri, Bir
lik Yönetim Kurulu toplantılanna ait tutanıak-
lan düzenler, Birliğin iç çalışmalan ile yazı 
işlerini yönetir, Birlik kalemine gerekli di
rektifleri verir ve kalemin çalışmasını denet
ler. 

BAŞKAN — Maddeyi öylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 
Türkiye Barolar Birliği Saymanının görevleri 

Madde 128. — Birlik Saymanı, Birliğin 
mallarını Birlik Başkanlık Divanının kararla
rı gereğince yönetmeye ve para alıp vermeye, 
bütçenin uygulanmasına dair her türlü gözeti
mi yapmaya yetkilidir. 

Birlik Saymanı, para alma ve vermede dü
zenlenen kâğıtları Birlik Başkanı ile birlikte 
imzalar. 

BAŞKAN — Maddeyi öylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem senatörler, Yüce Heyetinizin al
mış olduğu karar gereğince çalışma müddeti
miz dolmuştur. 

19 Mart 1969 Çarşamba günü saat 16,00 da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum, efen
dim. 

Kapanma Saati : 20,00 

Başbakan adına Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın 
cevabı (7/495) 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

— 122 — 



C. Senatosu B : 40 18 . 3 . 1969 O : 1 

27 . 10 . 1967 
Senato Başkanlığına 

İlişikteki sorularımın Hükümetçe sözlü ola
rak cevaplandırılmasına tavassutunuzu arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Tabiî Seantör 

Kâmil Karavelioğlu 

1. Sağlık kurumlarımızca ilâçlı buğdayın 
kullanılmasından beri, sebebolduğu sakat kal
ma hastalık ve ölüm olayları tesbit edilmiş mi
dir? 

Bu sebepten zarar gören vatandaşlar, varsa 
Devlet onlara maddi bir yardımda bulunmuş 
veya bulunmakta mıdır? 

2. Türkiye'ye ithal edilen ve memleketimiz
de imal edilen tarım ilâçlarının insan sağlığı 
bakımından kontrolları hangi ölçüde yapılabil
mektedir? 

Yaplmakta ise, şimdiye kadar hangi ilâçlar 
için yasaklayıcı karar alınmıştır? 

3. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumunca, tarım ilâçlarının insan sağlığına 
yaptığı etkiyi aydınlatmak için, araştırma yap
ma lüzumuna inanılmakta mıdır? 

Böyle bir husus düşünülmüş müdür veya 
planlanacak mıdır? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 17 . 3 . 1969 

özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. Bakanlık Başmüşaviri 

No. : 1062 
Konu : Sayın Kâmil Karaveli-
oğlu'nun yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 9 . 11 . 1967 gün 6/479-8636-5785 sa
yı, 14 . 11 . 1968, 17 . 1 . 1968 tarih ve 
8636-71/495-2233, 2941 sayılı yazı. 

İlâçlı buğdayların zararlarına dair Cumhu
riyet Senatosu üyesi Kâmil Karavelioğlu tara
fından Başbakanlığa yöneltilip Başbakan adı
na bakanlığımızca cevaplandırılması tensibolu-
nan yazılı soru önergesi tetkik edildi, konuya 
ait cevaplarımız aşağıdadır : 

1. ilaçlanmış tohumluk buğdayların, bütün 
izahlara rağmen tohum olarak değil de, gıda 
maddesi olarak kullanılması gibi üreticinin yan
lış hareketi sonucu bâzı zehirlenme vakaları 

vukubulmuştur. Buna benzer yanlış kullanma
lar memleketimizde olduğu gibi dünyanın diğer 
memleketlerinde ve tarım ilâçlarından başka sa
halarda da görülmektedir. 

Esasen ilâçlı buğday diye bir mesele mev-
zuubahsolmamak icaibeder, buğday tohumlu
ğunun ilaçlanması bahis konusudur. Buğday 
tohumluğunun ilaçlanmadan ekilmesi halinde 
hastalık ve zararlardan bugünkü buğday üre
timi en az yarıya düşecektir, bu husus göz 
önünde bulundurularak bütün dünyada olduğu 
gibi Türkiye'de de otuz yıldan beri buğday to
humlukları Devlet tarafından ilaçlandığı gibi 
bizzat çiftçiler tarafından da ilaçlanmaktadır 
ve çiftçi bilhassa ilaçlamaya teşvik edilmektedir. 

2. ilâçlı buğdaylar yemeklik olarak kulla
nıldığı zaman halk arasında Karayara denilen 
ve sütçocuklarında ayrı bir klinik tablo gös
teren hastalık ağırlık merkezi, Diyarbakır ili 
Bismil ilçesi olmak üzere Urfa ve Mardin'in 
ilçelerinde ilk defa 1956 yılında görülmüştür. 
Hastalık 1956 yılında 18, 1957 yılında 26 sı 
ölüm olmak üzere 197 ve 1953 yılında 10 u 
ölümle neticelenen 638 vaka olarak tesbit edil
miştir. Aynca Muş'da münferit vakalara da 
tesadüf edilmiştir. 

1956 yılında Sağlık Bakanlığının bu hasta
lıktan haberdar olması üzerine konu ehemmi
yetle ele alınmış ve mahalline mütehassıs heyet
ler gönderilerek Tarım Bakanlığı ile müşterek 
tedbirler alınmıştır. Hastalık tesbit edilen böl
gelere yeteri kadar ilâç sevk edilmiş ve hasta
ların büyük bir kısmı Diyarbakır ve Ankara 
hastanelerine sevk edilerek tedavileri yapılmış
tır. Alınan tedbirler sonucu 1960 yılında yeni 
bir vaka görülmemiş, sadece münferit nükset
me vakaları tesbit edilmiştir. 

3. Tarımda kullanılan bu ilâçlar resmî ve 
özel birçok ilmî araştırma merkezlerinin devamlı 
çalışmaları neticesinde meydana getirilmiş ve 
tatbikata arz edilen her preparatın mücadelede 
kullanıldığı sırada insan ve hayvan sağlığının 
emniyeti mutlak mânada göz önünde tutulmak
tadır. Türkiye'ye ithal edilen veya Türkiye'de 
imal edilen tarım mücadele ilâçları ruhsatlan-
dırılmadan önce toksikolojik ve biolojik özel
likleri yönünden etraflı olarak tetkik edilmek
te ve ondan sonra tatbikata intikal ettirilmek
tedir. Ruhsatlandırıldıktan sonra tatbikata 
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intikal eden ilâçlar bakanlığımızca devamlı ola
rak kontrol edilmekte, gerek dış ülkelerde, 
gerek memleketimizdeki araştırmalar ile tat
bikatta vukuvulacak vakaların önüne geçilme
si yönünden gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Bu cümleden olarak : 
A) Zehirliliği yüksek olan Emülsiyon Pa-

rathionlu ilâçların memleketimizde satışı re
çeteye bağlanmış bulunmakta ve bu ilâçları sa-
tmalanlardan, kullanma esnasında gerekli em
niyet tedbirlerini öğrendiğine ve bunları tat
bik edeceğine dair bir taahhütname alınmakta
dır. Ayrıca başka memleketlerde kullanıldığı 
halde memleketimiz için zehirlilik yönünden 
uygun görülmiyen ilâçların da kullanılmasına 
müsaade edilmemekte ve bu gibi ilâçlar ruhsat-
landırılmamaktadır. Nitekim toz parthionlu 
ilâçlarla Thimet ve Solvirex gibi toksiteleri 
yüksek olan sistemik ilâçların ruhsatlandırıl
ması bakanlığımızca uygun görülmemiştir. 

B) Diğer taraftan bütün tarım ilâçlarının 
etiketleri üzerinde; kullanılmaları esnasında 
dikkat edilecek hususlar belirtilmekte, ilâç
ların zehirlilik dereceleri ve lüzumunda alın
ması icabeden tedbirler üzerinde malûmat ve
rilmektedir. Zirai mücadele ve zirai karantina 
kanunu ve buna müstenit nizamname hüküm
lerine göre ilâç ambalaj lannın üzerine sair 
hususlarla beraber; 

a) İlâcın insanlara, ehlî hayvanlara, ba
lıklara, balarılarına, faydalı böceklere ve kül
tür nebatlarına zehirli tesiri bulunup bulun
madığı; 

b) ilâcın zehir tesiri varsa, beynelmilel 
teamüllere göre işaretler, ihtarlar, ikazlar, 
korunma çareleri ve panzehirleri, nazarı dik
kati çekecek şekilde yapılmaktadır; 

c) Ayrıca üretici teşkilâtımız tarafından 
daimî olarak uyarılmakta, bu ilâçların sağlığa 
zararsız şeMİde kullanılması için çeşitli suret
lerle etiketlenmektedir. 

4. ürünler- üzerinde kalan ilâç bakiyeleri 
de müsterlik için büyük önem taşıdığından bir 
taraftan bu konudaki dünya araştırmaları ta-
kibedilmekte, bir taraftan da kendi araştırma 
müesseselerimizde ilâç bakiye araştırmaları ya
pılmakta ve sonuçlarına göre tedbirlere başvu
rulmaktadır. Bu araştırma müesseselerimizin 
sayılarını artırmak suretiyle daha ileri çalışma

lara yer vermek hususunda bakanlığımızca 
ayrıca gayret sarf edilmektedir. 

5. Bütün ilgili araştırma kurumlan meya-
nmda Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumunca da diğer sahalarda olduğu gibi, 
tarım ilâçlarının insan sağlığına yaptığı etki
leri aydınlatma yönünden araştırma yapması 
lüzumuna inanmakta ve araştırmaların vüsati 
büyük fayda sağlıyacağı kanaatindeyiz. Bu 
hususla ilgili olarak zirai ürünler üzerindeki 
ilâç bakiyelerinin insan ve hayvanlara zehirli 
olmıyacak emniyet dozlarının tesbiti konusun
da alınmış projeler vardır. Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumunca, bu konuda
ki araştırmalara daha geniş yer verilmesi şa
yanı arzudur. 

Bilgi edinilmesini saygılarımla arz ederim. 
Bahri Dağdaş 
Tarım Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâ
hattin Özgür'ün, Dolmabahçe ve Ali Sami Yen 
stadlarının çimlenmesi İçin yapılan masraflara 
dair yazılı soru önergesi ve Devlet Bakanı Kâ
mil Ocak'ın cevabı (7/513) 

13 . 1 . 1969 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların yazılı olarak Sayın 
Devlet Bakanı tarafından cevaplandırılmasını 
delâletlerinize saygılarımla, 

Selâhattin Özgür 
Tabiî Üye 

1. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tara
fından 1967/1968 senelerinde Dolmabahçe ve 
Ali Sami Yen stadlarının çimlenmesi için ne ka
dar masraf yapılmış ve ne netice alınmıştır? 

2. Bu hususta mütehassıs raporları mev
cut mudur? Bu raporlar için bir meblâğ öden
miş midir? Ve rapor sahipleri kimlerdir? 

3. Verilen raporlardan hangilerine itibar 
edilmiştir? 

4. Çimleme ve saha tanzimi için kimlere ne 
miktar para ödenmiştir? 

Devlet Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 13 .3.1969 

Sayı : 2581 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

8 . 3 . 1969 gün ve 9536 sayılı yazılarınıza : 
Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi Selâhattin 

Özgür'ün, Dolmabahçe ve Ali Sami Yen stadla-

— 124 — 



O. Senatosu B : 40 18 . 3 . 1969 O : 1 
rının çimlenmesi için yapılan masraflara dair 
yazılı soru önergesine verilen cevap ilişikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kâmil Ocak 

Devlet Bakanı 

1. a) Ali Sami Yen Stadı Galatasaray Ku
lübü intifama verilmiş olup Genel Müdürlüğü
müzce hiçbir masraf yapılmamıştır. 

b) Dolmabahçe Stadı 1968 senesi Temmuz 
ayından başlıyarak 2 Ekim 1968 tarihine kadar 
kapatılarak çim tamiratı yapılmış ve bu iş için 
61 000 Tl. sarf edilmiştir. 

2. Bu hususta Orta Doğu Teknik Üniversi
tesi Arazi Değerlendirme Departımam Müdürü 

Yüksek Ziraat Mühendisi Alâattin Egemen'den 
istifade edilmiş olup, bu işler için kendisine bir 
ücret ödenmemiştir. 

3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Arazi 
Değerlendirme Departımam Yüksek Ziraat Mü
hendisi Alâaddin Egemen'in raporlarına itibar 
edilmiştir. 

4. Ali Sami Yen Stadı için hiçbir be
del ödenmemiş olup, Dolmabahçe Stadı için 
16 . 5 .1968 tarihli mukavele gereğince, çim ta
miratı Mütaahhidi Halim Seyhun Ceyhan'a 
61 000 Tl. ödenmiştir. 

Bilginize arz ederim. 
Kâmil Ocak 

Devlet Bakanı 

8. — DÜZELTİŞ 

13 . 3 . 1969 tarihli 39 ncu birleşim tutanağı sonuna ekli 1217 S. Sayılı Avukatlar kanunu tasa
rısına ait basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 

Sayfa Madde Satır Yanlış Doğru 

18 
40 
50 
96 
98 

100 
102 

104 
104 

20 
77 
97 

Geçici 2 
» 5 
» 9 
» 17 

200 
201 

6 
5 
Son 
14,19,20 
6 
2 
Son 

Başlık 
» 

itbaren 
Borolar Birliği 
kullanmak, 
ödemiyen, göstermiyen 
istiyenlerin 
(c) bendindeki 
Bu madde kanunun 

yok 
» 

itibaren 
Barolar Birliği 
kullanmak. 
ödemeyen, göstermeyen 
isteyenlerin 
bendindeki 
Bu maddenin 1 nci fıkrasın
dan gayri diğer fıkralar ka 
nunun 
Kanunun yürürlük tarihi 
Kanunu yürüten makam 

)>m<i 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
40 NCI BİRLEŞİM 

18 . 3 . 1939 Sah 

'Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal'm, Orman idaresine genel 
bütçeden ödenen paralara dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/500) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, halen yürürlükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508) 

S. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altınova, Devlet Üret
me Çiftliklerinden tohumluk tasis edilmesinin 
nedenlerine dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/516) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpınar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kaysı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

5. — Cumihuryet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztürk'ün, eğitim bölümlerini bitiren öğ
retmenlerin hak ettikleri görevlere atanmama
ları sebeplerine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/523) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, istanbul'da LCC, Langu-
age And Culture Center ismi ile faaliyette bu
lunan özel öğretim kurumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Denizli sınırları içinde 

birbirini kesen kara ve demiryollarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/460) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/528) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin öztürk'ün, Bankaların yılbaşlarında 
özel günlerinde dağıttıkları ikramiye ve hediye
lerin bir yıllık yekûnuna dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/530) 

11. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, etiket koyma usulüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/470) 

12. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özeden'in, dolmuş motorlarının istiap 
hadlerine dair, içişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/471) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Millî Eğitim Şûrası top
lantılarına dair, Millî Eiğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/495) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagil'in, iktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret alan müstahdemle
re dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/531) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARALAŞTIRI-

LAN İŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/313; C. Senatosu 1/987) (S. Sayısı : 1217 
(Dağıtma tarihi : 11 . 3 .1969) 

2. — Arsa Ofisi kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 



Senatosu Geçici Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi; 1/157; Cumhuiryet Senatosu 1/972) 
(S. Sayısı 1214) (Dağıtma tarihi : 20.2.1969) 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan kredi anlaşmasına dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/23) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bor Mineralleri 
Araştırma Komisyanu raporu (10/15) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 1 .1969) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Kara

rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyanu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu (4/77) (S. Sayısı : 1120 
ve ek) t'Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mucip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şulbat 1969 
Pazar günü istanbul'da vukubulan olaylara 
dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/26) 

5. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde «Başkanvekilerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılmıyacak 
lan» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNGİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




