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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

19 Mart 1969 Çarşamba günü saat 15, 00 te 
Birleşik Toplantı yapılacağı bildirildi. 

Cumhurbaşkanınca seçilen Üye Sadi Koçaş; 
Akşehir Gölünün taşması üzerine mahalline gi
derek durumu incelediğini, imar ve iskân Ba
kanının felâket bölgesinde çalışmalara nezaret 
etmesinden memnun olduğunu, ancak alınan 
tedbirlerin ve yapılan yardımların daha köklü 
olması gerektiğini belirtti. 

Avukatlık Kanunu tasarısının görüşmeleri
ne devam olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 19 
Mart 1969 Çarşamba günü saat 16, 00 da münha

sıran Avukatlık kanunu tasarısını görüşmek 
üzere, toplanmasına dair önerge olumdu ve ka
bul edildi. 

19 Mart 1969 Çarşamba günü saat 16,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,00 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili -

Lûtfi Tökoğlu 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin Tütün 
Kâtip 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SOBULAR 

Yazüı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 

Salih Tanyeri'nin, Bonn'da yaptırılan Büyükel

çilik binası inşaatına dair yazılı soru önergesi, 
Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/547) 

«•» 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Lûtfi Tokoğlu (Kocaeli) 
KÂTİPLER : Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler 41 nci Birleşimi açıyorum. 

Birleşik toplantının devam etmesi hasebiyle 
ekseriyetin bulunmadığı zahirdir. Bu sebeple, 
İçtüzüğün 52 nci maddesinin 3 ncü fıkrası gere

ğince Birleşimi 16,45 te açmak üzere kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,15 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,45 

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

BAŞKAN — Muhterem senatörler 41 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

İçtüzüğün 51 nci maddesinin son fıkrası ge
reğince yeter sayı olduğu kanaatiyle müzkere-

1. — Avukatlık 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, 18.3.1969 
Salı günü 40 nci Birleşimde Yüce Senatonun al
dığı karar gereğince görüşme mevzuumuz Avu
katlık kanunu tasarısının müzakeresine münha
sırdır. 40 nci Birleşimde Avukatlık kanunu tasa
rısının müzakeresine başlanılmış ve Yüce Sena
to tarafından 128 nci maddeye kadar kabul edil
miş bulunmakta idi. 41 nci Birleşimde müzake
reye 129 ncu maddeden başlıyoruz efendim. 

V - Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu 
Kuruluşu 

Madde 129. — Birlik Disiplin Kurulu, Birlik 
Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri arasın
dan gizli oyla seçilen yedi üyeden kurulur. Ay
rıca yedi yedek üye seçilir. 

Kurul, seçimden sonraki ilk toplantısında 
kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. 

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

Seçim dönemi 

Madde 130. — Birlik Disiplin Kurulu üye
leri dört yıl için seçilirler. Süresi dolan üye ye
niden üye seçilebilir. 

(1) 1217 S. Sayılı basmayası 13 . 3 . 1969 
tarihli 39 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

lere başlıyorum. 

90 nci maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 nci fıkraları 
ve 92 nci madde hükmü Birlik Disiplin Kurulu 
üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır. 

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

Toplantılar 
Madde 131. — Birlik Disiplin Kurulu ayda 

bir defa olağan toplantı yapar. Birlik Başkanı-
nm veya Birlik Disiplin Kurulu Başkan yahut 
üyelerinden birinin isteği ile Kurul acele haller
de her zaman olağanüstü toplantıya çağırılabi-
lir. 

120 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları Birlik 
Disiplin Kurulu hakkında da kıyasen uygulanır. 

Birlik Disiplin Kurulu, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile toplanır ve en az dört üyenin bir 
oyda birleşmesi ile karar verilir. Oylarda eşitlik 
halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutu
lur. 

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

Görevi 
Madde 132. — Birlik Disiplin Kurulu bu ka

nunla verilen görevleri yapar ve yetkileri kulla
nır. 

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

i 
İ VI - Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu 
! Kuruluşu ve görevi 

i Madde 133. — Birlik Genel Kurulu, birliğin 
' malî işlemlerini denetlemek üzere, her toplantı 

2. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 129 — 
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dönemi için kendi üyeleri arasından üç asıl ve 
üç yedek denetçi seçer. 

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

Birlik Denetleme Kurulunun çalışma usulü 
ile görev ve yetkileri yönetmelikte gösterilir. 

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

ONUNCU KISIM 
Disiplin işlem ve cezalan 

Disiplin cezalarının uygulanacağı haller 

Madde 134. — Avukatlık onuruna yahut mes
lek düzen ve geleneklerine uymıyan eylem ve 
davranışlarda bulunanlarla, meslekî çalışmada 
görevlerini yapmıyan veya görevinin gerektir
diği dürüstlüğe uygun şekilde davranmıyanlar 
hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları 
uygulanır. 

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

Disiplin cezaları 
Madde 135. — Disiplin cezaları şunlardır : 
1. Uyarma; avukatın meslekinin icrasında 

daha dikkatli davranması gerektiğinin Baro 
Başkanı tarafından kendisine bir mektupla bil-
dirilmesidir. Uyarma cezası sicile geçmez. 

2. Kınama; Meslekinde ve davranışında ku
surlu sayıldığının avukata bildirilmesidir. 

3. Yüz liradan 5 000 liraya kadar para ce
zası, 

4. îşten çıkarma; avukatın üç aydan az ve 
üç yıldan fazla olmamak üzere meslekini yap
maktan yasaklanmasıdır. 

5. Meslekten çıkarma; Avukatlık ruhsat
namesinin geri alınarak avukatın adının baro 
levhasından silinmesi ve avukatlık unvanının 
kaldırılmasıdır. 

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

Cezaların uygulanma şekli 
Madde 136. — Bu kanunun avukatların hak 

ve ödevleri ile ilgili altıncı kısmında yazılı esas
lara uyımyanlar hakkında ilk defasında en az 
kınama, tekrarında, davranışın ağırlığına göre, 

para veya işten çıkarma cezası ve 5 nci madde
nin (a) bendinde yazılı bir suçtan kesin olarak 
hüküm giyme halinde meslekten çıkarma cezası 
uygulanır. 

Beş yıllık bir dönem içinde iki veya daha çok 
defa disiplin cezasını gerektiren davranışta bu
lunan avukata her yeni suçu için bir öncekinden 
daha ağır ceza uygulanır. 

Bir defa işten çıkarılan avukat, beş yıllık dö
nem içinde bu kanunun altıncı kısmındaki ku
rallara aykın davranışta bulunursa meslekten 
çıkarılır. 

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

Savunma hakkı 
Madde 137. — Avukatlar hakkında yapılacak 

kovuşturmalarda, isnadolunan hususun avukata 
açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı sa
vunmasının istenmesi ve bu savunma için en az 
on günlük bir süre tanınması zorunludur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 
Baroya yazılmadan önceki ve meslekten aynl-

dıktan sonraki eylem ve davranışlar 
Madde 138. — Baro levhasına kabul ve ya

zılmadan önceki eylem ve davranışlar, meslek
ten çıkarma cezasını gerektirmiş olmadıkça, di
siplin kovuşturmasına konu olamaz. 

Avukatın, avukatlıktan aynlması, avukatlığı 
sırasındaki eylem ve davranışlanndan dolayı di
siplin kovuşturması yapılmasına engel değildir. 

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

Kovuşturma yetkisi ve eksik üyelerin 
tamamlanması 

Madde 139. — Kovuşturmanın dayandığı şi
kâyet veya ihbarın vâki olduğu yahut Cum
huriyet savcısının kovuşturma isteğinde bulun
duğu veya kovuşturmaya esas teşkil eden ey
lem veya davranışın re'sen haber alındığı ta
rihte avukat hangi baronun levhasında yazılı ise, 
disiplin kovuşturmasına karar verme ve kovuş
turmayı yürütme yetkisi o baroya aittir. 

Baro başkanı, baro yönetim ve disiplin ku
rulu üyeleri, kendi haklanndaki kovuşturmalar
la ilgili görüşme ve kararlara katılamazlar. 
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İkinci fıkranın kapsamına giren bir duru
mun mevcudolması veya ret yahut istinkâf se
bepleriyle başkan ve üyelerinin katılmamaları 
yüzünden baro yönetim ve disiplin kurulların
da toplantı yetersayısı bulunamazsa, eksikler 
yedeklerle tamamlanır. Yedeklerin de her hangi 
bir sebeple görüşme veya karara katılmamaları 
yahut sayılarının yetişmemesi halinde, baro lev
hasında yazılı olup yönetim ve disiplin kurul
larına seçilme yeterliği bulunan avukatlar ara
sında ad çekme yolu ile seçileceklerle eksikler 
tamamlanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Ceza kovuşturmasının disiplin cezalarına tesiri 

Madde 140. — Avukat hakkında başlamış 
olan ceza kovuşturması, disiplin işlem ve ka
rarlarının uygulanmasına engel olmaz. 

Şu kadar ki, disiplin işlem ve kararına konu 
teşkil edecek bir eylemde bulunmuş olan avu
kat hakkında aynı eylemden dolayı ceza mah
kemesinde dâva açılmış ise, avukat hakkın
daki disiplin kovuşturması ceza dâvasının 
sonuna kadar bekletilebilir. Bu halde, yönetim 
kurulunun isteği üzerine disiplin kurulu, 
avukatın işten yasaklanmasına yer olup olma
dığı hakkında bir karar vermek zorundadır. 

Eylemin işlenmemiş veya sanığı tarafın
dan yapılmamış olması sebebiyle beraet hali 
müstesna, beraetle sonuçlanmış bir ceza dâva
sının konusuna giren eylemlerden dolayı di
siplin kovuşturması, o eylemin ceza kanunları 
hükümlerinden ayrı olarak başlı başına disip
lin kovuşturmasını gerektirir mahiyette olma
sına bağlıdır. 

Baro yönetim kurulları hükümlülükle so
nuçlanan bir ceza dâvasının konusunu teşkil 
eden eylemlerden dolayı ayrıca disiplin ko
vuşturması açmak zorundadır. 

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

Disiplin kovuşturmasının açılması 
Madde 141. — Disiplin kovuşturması, yö

netim kurulu tarafından verilen bir kararla 
açılır. 

Yönetim kurulu, ivedilikle, ve her halde ih
bar, şikâyet veya istek tarihinden itibaren 
en çok bir yıl içinde disiplin kovuşturması 
hakkında bir karar vermeye mecburdur. 

Yönetim kurulu, ilgilinin ihbar ve şikâ
yeti veya Cumhuriyet savcısının isteği üzerine 
yahut re'sen disiplin kovuşturması açılma
sına karar vermeye esas olacak soruşturmanın 
yapılması görevini kendi üyelerinden birine 
verebilir. Soruşturma ile görevlendirilen üys, 
delilleri toplar, gerekli gördüğü kimselerin 
ifadelerini yeminle de alabilir; hakkında so
ruşturma yapılan avukatı da dinledikten veya 
dinlenmek için verilen süre dolduktan sonra 
bir raporla yönetim kuruluna verir. 

Şikâyet, ihbar veya istem konusu eylem 
veya davranış hakkında kovuşturma açılma
sına yer olmadığına dair yönetim kurulu ta
rafından verilecek kararlar ilgililere ve Cum
huriyet savcısına tebliğ olunur. 

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

Disiplin kovuşturmasına ver olmadığına dair 
kararlara itiraz 

Madde 142. — Baro yönetim kurulunun, 
disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair 
kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 
15 gün içinde şikâyetçi veya Cumhuriyet sav
cısı tarafından Türkiye Barolar Birliği Yöne
tim Kuruluna itiraz olunabilir. 

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurula 
tarafından dosya üzerinde yapılacak inceleme 
sonunda şikâyet, ihbar veya istem konusu 
incelemeye değer mahiyette görülürse, evvelki 
karar kaldırılarak, disiplin kovuşturmasını a 
açılması için dosya, evvelki kararı veren baroya 
gönderilir. Türkiye Barolar Birliği Yönetim 
Kurulunun bu kararları kesindir. 

Baro Yönetim Kurulunun disiplin kovuştur
masına yer olmadığına dair kararları süresi 
içinde itiraz edilmezse kesinleşir. 

Birinci fıkra gereğince yapılan itirazın 
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ta
rafından reddine dair kararlar, Adalet Ba
kanlığının onaylaması ile kesinleşir. Adalet 
Bakanlığının bu kararı kesindir. Şu kadar ki, 
bu karar aleyhine, şikâyetçi, ilgili baro yönetim 
kurulu ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Ku
rulu Danıştaya başvurabilirler. 

8 nci maddenin 6 ncı ve 7 nci fıkraları hü
kümleri bu halde de kıyasen uygulanır. 

— 131 — 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Aynı eylemden dolayı yeniden inceleme 
Madde 143. — Disiplin kovuşturması açılma

sına yer olmadığına dair kararın konusuna gi
ren eylemlerden dolayı yeniden inceleme yapı
labilmesi, yeni delillerin bulunmasına ve bu ka
rarın kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl geç
memiş olmasına bağlıdır. 

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

Disiplin kurulunda, duruşma 
Madde 144. — Disiplin kovuşturması açılma

sına karar verilen hallerde, yönetim kurulu
nun iletmesi üzerine, disiplin kurulu incelenme
sini duruşma yaparak yürütür. Duruşma gizli 
olur. 

Disiplin kurulu incelemeyi ivedilikle ve her 
halde yönetim kurulu kararının kendisine gelişi 
tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde so
nuçlandırmak zorundadır. 

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

Gıyapta duruşma 

Madde 145. — Çağrıya uymıyan avukatın 
gıyabında duruşma yapılır. Şu kadar ki, du
ruşmaya gelmediği takdirde duruşmanın gıya
bında yapılacağının davetiyeye yazılması 
şarttır. 

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

Delillerin gösterilmesi ve incelenmesi 
Madde 146. — Disiplin kurulu, delillerin 

gösterilme ve incelenme şeklini, istek veya 
feragatle yahut evvelce verilmiş kararlarla 
bağlı olmaksızın takdir ve tâyin eder. 

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

Tanık ve bilirkişi dinlenmesi 
Madde 147. — Tanık ve bilirkişinin duruş

maya çağrılması veya üyelerden biri tara
fından yahut istinabe yoliyle dinlenmesi veya 
yazılı ifadesinin okunmasiyle yetinilmesi, di
siplin kurulunun takdirine bağlıdır. 

Ancak, bir olayın delili yalnız bir tanığın 
şahsi bilgisinden ibaret ise, bu tanık her halde 
dinlenir. 

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

Duruşma tutanağı 
Madde 143. — Duruşma ttutanağı, disiplin 

kurulu başkanının görevlendireceği bir üye ve
ya kâtip tarafından tutulur. 

Duruşma dışında dinlenenlere ait tutanak
ların duruşmada okunması zorunludur. 

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

İstinabe talimatının yerine getirilmesi 
Madde 149. — İstinabe yoluyla verilen tali

mat, baro merkezinde disiplin kurulu veya bu 
kurulun bir üyesi, diğer yerlerde o baronun di-
sii3İin kurulunca görevlendirilecek bir avukat 
tarafından yerine getirilir. 

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

Tanık ve bilirkişilerin çağrılması 

Madde 150. — Tanıklar ve bilirkişiler Teb
ligat Kanunu hükümlerine göre çağrılır. 

Usulüne göre çağrılıp da gelmiyen veya ka
nuni bir sebebolmaksızın tanıklık yahut bilirki
şilikten veya yemin etmekten çekinen kimsenin 
giderlerden başka, 20 liradan 200 liraya kadar 
hafif para cezasına çarptırılması, bu kimsenin 
ikamet ettiği yer sulh ceza hâkiminden istene
bilir. Ayrıca istek üzerine, tanığın zorla geti
rilmesine, baronun bulunduğu il merkezindeki 
sulh cesa hâkimi karar verir, 

Yukarıki fıkra hükmüne göre cezalandırı
lan ve zorla getirilmesi istenmeyip yeniden çağ
rılan tanık ve cezalandırıldıktan sonra yeniden 
çağrılan bilirkişi yine gelmezse tekrar cezalan
dırılır. 

Sulh hâkimi, gerek hafif para cezasına ge
rekse zorla getirmeye, disiplin kurulunun tuta
nak örneği üzerinden karar verir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edil
miştir efendim. 
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Disiplin kurulu üyelerinin reddi ve istinkâfı 
Madde 151. — Disiplin kurulu üyeleri, Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununda yazılı sebep
lerle reddedilebilir ve istinkâf edebilirler. 

Ret istemi, reddi istenen üyeden başkalarının 
katılmasiyle incelenir. 

Ret ve istinkâf sebebiyle kurulun toplanama
ması halinde 139 ncu maddeye göre işlem yapı
lır. 

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

Kararların tebliği 
Madde 152. — Disiplin kurulu kararlarının 

onanmış bir örneği ilgililerden başka, baronun 
bulunduğu il merkezindeki Cumhuriyet savcısı
na da tebliğ olunur. 

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

İşten yasaklanma 
Madde 153. — Hakkında meslekten çıkarma 

cezasını gerektirebilecek mahiyette bir işten do
layı kovuşturma yapılmakta olan avukat, disip
lin kurulu karariyle, tedbir mahiyetinde işten 
yasaklanabilir. 

Kararın verilmesinden önce ilgilinin dinlen
miş veya dinlenmek üzere çağrılmış olup da be
lirtilen günde gelmemiş olması şarttır. 

Disiplin kurulu, bu karara esas olacak de
lillerin hangi sınır dâhilinde gösterilip incele
neceğini, istekle bağlı olmaksızın, serbestçe tak
dir eder. 

Karar, hakkında kovuşturma yapılan avu
kata gerekçesiyle birlikte tebliğ olunur ve bu 
karar verildiği tarihte yürürlüğe girer. Ancak, 
karara karşı Türkiye Barolar Birliği Disiplin 
Kuruluna itiraz olunabilir, itiraz kararın uy
gulanmasını durdurmaz. Bu husustaki itirazlar 
ivedilikle ve en geç bir ay içinde karara bağla
nır. İtiraz yerinde görürlürse karar kaldırılır. 

îşten yasaklanma kararı, yargı organları ile 
sair mercilere baro başkanlığı tarafından der
hal duyurulur, 

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

îşten yasaklanmanın zorunlu olduğu haller 
Madde 154. — Haklarında meslekten çıkar

ma cezası verilen veya tutuklama müzekkeresi 

çıkarılan -yahut rüşvet, sahtecilik, hırsızlık, do
landırıcılık, inancı kötüye kullanma ve yalan 
yere tanıklık cürümlerinden biri ile haklarında 
son soruşturmanın açılması kararı verilen ve 
42 nci madde uyarınca geçici olarak görevlen
dirilmiş olup, yapılan işlerin ücretini i§ sahibin
den aldığı halde aynı maddenin son fıkrası ge
reğince kabule değer bir sebebolmaksızm ilgili 
mercie ödememiş olan avukatların işten yasak
lanmaları zorunludur. 

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

îşten yasaklanmanın hükümleri 
Madde 155. — îşten yasaklanmış olanlar bu 

tarihten itibaren avukatlığa ait yetkileri hiçbir 
şekilde kullanamazlar. Bu hüküm avukatın eşi 
ile reşidolmıyan çocuklarına ait işlerde uygu
lanmaz, 

Birinci fıkrada yazılı yasağa aykırı hareket 
eden avukat hakkında 135 nci maddenin 4 ve 
5 nci bendlerinde yazılı cezalardan biri uygu
lanır. 

Mahkemeler, resmî daireler işten yasaklanan 
avukatları kabul etmemekle görevlidirler. 

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

İşten yasaklanma kararının kaldırılması 
Madde 158. — İşten yasaklanma kararı, ko

vuşturmanın durdurulmuş veya avukatlığa en
gel olmıyan bir ceza verilmiş yahut 42 nci mad
denin son fıkrasında yazılı ücretin ödenmiş ol
ması hallerinde kendiliğinden kalkar. 

îşten yasaklanma kararı, bu kararın veril
mesine esas olan hal ve şartların bulunmadığı 
veya sonradan kalktığı sabit olursa, disiplin ku
rulu tarafından kaldırılır. 

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

Disiplin kurulu kararına karşı itiraz 
Madde 157. — Disiplin kurulu kararlarına 

karşı, Cumhuriyet Savcısı ve ilgililer, tebliğ ta
rihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye Ba
rolar Birliği Disiplin Kuruluna itiraz edebilir
ler, 

Birlik disiplin kurulu, disiplin dâvalarını 
dosya üzerinde inceler. Ancak, işten veya mes-
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lekten çıkarma cezasına yahut işten yasaklan- | 
maya dair kararların incelenmesi sırasında, il
gili avukatın isteği üzerine veya kendiliğinden [ 
duruşma yapılmasına karar verebilir. 

145 ve 146 ncı maddeler, birlik disiplin ku
rulu hakkında da uygulanır. 

Birlik disiplin kurulunda duruşmaya rapor
tör üyenin işi izah etmesiyle başlanır. Bu üye
nin duruşmadan önce raporunu imzalayıp dos
yaya koymuş bulunması gereklidir. 

Raportör üyenin izahından sonra ilgili avu
kat ve varsa vekilleri gerekli izahlarda bulu
nurlar. Bunlardan itirazı yapmış olan taraf ön
ce dinlenir. Son söz, hakkında disiplin kovuş
turması yapılanındır. 

Birlik disiplin kurulu, inceleme konusu ka
rarın onanmasına veya kovuşturmanın derinleş
tirilmesi için kararın bozularak dosyanın ilgili 
baroya gönderilmesine karar verebileceği gibi, 
yeniden incelemeyi gerektirmiyen hallerde, uy
gun görmediği kararı kaldırarak işin esası hak
kında karar verebilir veya verilmiş olan kararı 
düzelterek onayabilir. 

Birlik disiplin kurulunun itiraz üzerine ver
diği kararlar Adalet Bakanlığının onaylaması 
ile kesinleşir. Şu kadar ki, uyarma, kınama ve 
para cezasına ilişkin kararlar kesin olup Bakan
lığın onayına tabi değildir. 

İlgili avukat ve birlik disiplin kurulu, Ada
let Bakanlığının onaylamaya ilişkin kararma 
karşı Danıştaya başvurabilirler. 

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

Delillerin serbestçe takdiri ve ceza vermenin 
amacı 

Madde 158. — Türkiye Barolar Birliği Disip
lin Kurulu ve barolar disiplin kurulları, göste
rilen delilleri, soruşturma ve duruşmadan edi
necekleri kanıya göre serbestçe takdir ederler. 

Bu kurullar, disiplin cezalarının verilmesin
de, avukatlık onur ve itibarını korumak, mesle
kin adalet amaç ve gereklerine ve meslekî dü
zen, gelenek ve âdetlere uygun olarak yerine 
getirilmesini sağlamak ilkesini göz önünde tu
tarlar. 

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

Kovuşturma ve ceza zamanaşımı 
Madde 159. — Disiplin cezasını gerektire

cek eylemlerin işlenmesinden itibaren-üç yıl 
geçmiş ise kovuşturma yapılamaz. Yönetim ku
rulunca işe el konulmuş ise bu süre işlemez. 

Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlen
mesinden itibaren dörtbuçuk yıl geçmiş ise di
siplin cezası verilemez. 

Disiplin cezasını gerektiren eylem aynı za
manda bir suç teşkil ediyor ve bu suç için ka
nun daha uzun bir zamanaşımı süresi koymuş 
bulunuyorsa, birinci ve ikinci fıkralardaki sü
reler yerine bu zamanaşımı süresi uygulanır. 

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

Disiplin kararlarının uygulanması 
Madde 160. — Disiplin cezalarına ait karar

lar kesinleşmedikçe uygulanamaz. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

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

Tanık ve bilirkişi gideri 
Madde 161. — Disiplin işlemleri dolayısiyle 

çağrılan her tanık ve bilirkişinin, kaybettiği 
zaman ve harcadığı mesaiye uygun bir tazmi
nata hakkı vardır; bunlardan çağrıya uymak 
için yolculuk etmek zorunda olanlara yolculuk 
ve ikamet giderleri de verilir. Şikâyetçi ve hak
kında kovuşturma yapılan avukat, dinlenmesini 
istedikleri tanık ve bilirkişiye ait giderleri ev
velden öderler. 

Avukata veya üçüncü bir kişiye yükletilmi-
yen veya borçludan alınma imkânı kalmıyan 
giderler baroya yüklenir. 

Şikâyet edenden, şikâyetin mahiyeti ve ya
pılacak disiplin soruşturma ve kovuşturmasının 
genişliği göz önünde bulundurularak 10 liradan 
200 liraya kadar avans alınabilir. Yapılan işlem
lere, alman avansm yetmemesi halinde, tamam
lanması her zaman istenebilir. Avans ve tamam
lanması istenen miktar ilgilisi tarafından öden
medikçe işlem yapılmıyabilir. 

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

Para cezası veya giderlerin tahsili 

Madde 162. — Para cezasına veya giderle
rin ödenmesine dair olan kararlar tcra ve îflâs 
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Kanununun ilâmların yerine getirilmesi hakkın
daki hükümlerine göre yerine getirilir. Para 
cezaları baroya gelir yazılır. 

îcra takibi genel hükümlere göre baro tara
fından vekâlet verilecek avukat eliyle yürütü
lür. 

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

ONBİRİNCİ KISIM 
Avukatlık ücreti 

Avukatlık ücretinin serbestçe kararlaştırılması 

Madde 163. — Avukatlık ücreti, avukatın 
vekâlet hizmetine karşılık olan meblâğı ifade 
eder. 

Avukatlık ücreti, avukatla iş sahibi arasın
da serbesttçe kararlaştırılır. 

Şu kadar ki, tarifedeki asgari miktar altın
da kalan avukatlık ücreti karşılığında iş ve 
dâva kabulü yasak olup, aksine hareket disip
lin cezasını gerektirir. 

168 nci maddenin son fıkrası hükmü saklıdır. 
Dâva, takip ve her türlü danışma ücretleri 

hakkındaki anlaşmaların yazılı şekilde olması 
şarttır. 

Ücretten doğan dâvalarda, yazılı sözleşme
den başka delil getirilemez ve dinlenemez. 

Yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan hal
lerde asgari ücret tarifesi uygulanır. 

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

Ücret sözleşmesinin kapsamı 
Madde 164. — Ücret sözleşmesinin kural 

olarak belli bir miktarı kapsaması gereklidir. 
Şu kadar ki, üçüncü fıkra hükmü saklı kal

mak üzere, dâvada gösterilen başarıya göre de
ğişmek ve yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dâva 
olunan veya hükmolunacak şeyin değerinin belli 
bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştı-
rılabilir. 

ikinci fıkraya göre yapılacak anlaşmalar, 
dâva konusu olan mal, alacak veya hak gibi 
kıymetlerden bir kısmının aynen avukata aido-
lacağmı ve böylece avukatın taraflardan biri 
imiş gibi dâva konusuna doğrudan doğruya or
taklığını kapsıyamaz, Bu gibi ücret sözleşmeleri 
bâtıldır. 
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Avukatla iş sahibi arasında aksine yazılı 
sözleşme bulunmadıkça tarifeye dayanarak kar
şı tarafa yüklenecek avukatlık ücreti avukata 
aittir, 

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

Ücret dolayısiyle müteselsil sorumluluk 
Madde 165. — İş sahibinin birden çok ol

ması halinde bunlardan her biri, sulh ile sonuç
lanan işlerde ise her iki taraf, avukat ücretleri
nin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayı
lırlar, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 
Avukatın hapis hakkı ve avukatlık ücretinin 

rüçhanlı bulunması 
Madde 166. — Avukat, müvekkili tarafın

dan verilen veya onun namına aldığı malları, 
parayı ve diğer her türlü kıymetleri, avukatlık 
ücreti ve giderin ödenmesine kadar, kendi ala
cağı nisbetinde elinde tutabilir. 

Avukat, sözleşme ile kararlaştırılan ve hâ
kim tarafından takdir olunan ücretinden dola-
vı, kendi çalışması sonucunda müvekkilin mu
hafaza ettiği veya kazandığı mallar ve dâva
daki diğer taraftan ilâm gereğince tahsil edi
lecek para yahut alınacak mallar ürerinde di-
S-er alacaklılara nazaran rüçhan hakkını haiz
dir. Rüçhan hakkı, vekâletnamenin düzenlenme 
tarihine, vekâletname umumi ise iş sahibi adına 
ücret konusu işten dolayı ilk yapılan resmî baş
vurma tarihine göre sıra alır. 

Bir ilâmın cebrî icra yoluyla infazına giri-
şildiğinde, icra dairesi, takip talebinde bulunan 
tarafın ilâmda adı yazılı olan avukatına, icra 
emri ile aynı zamanda düzenliyeceği bir bildi
riyi, gideri takip talebinde bulunandan alınmak 
suretiyle, derhal tebliğ eder, Bu bildiri tebliğ 
edilmedikçe icranın sonraki safhalarına geçile
mez. Avukata yapılacak tebliğin giderleri hak
kında 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 59 
ncu maddesi hükmü uygulanır. 

Avukatın ölümü halinde, mirasçılarına inti
kal eden avukatlık ücreti alacakları da, avukat 
alacakları gibi rüçhanlıdır. Şu kadar ki, üçüncü 
fıkrada yazılı bildirim zorunluğu bu kimseler 
hakkında uygulanmaz. 
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BAŞKAN — Maddej/i oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim, 

Avukatlar tarafından açılacak avukatlık 
ücreti dâvaları 

Madde 167. — Ücret dâvası açacak avukat
lar önce baro yönetim kuruluna haber vermek 
zorunluğundadırlar. Bu zorunluluk ihtiyati ted
bir ve ihtiyati haczi kapsamaz. 

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

Avukatlık ücret tarifesinin hazırlanması 
Madde 168. — Her baronun yönetim kurulu 

üç senede bir seçim devresi başlangıcında, yar
gı yerlerindeki işlemlerle diğer işlemlerden alı
nacak avukatlık ücretinin asgari haddini gös
teren birer tarife hazırlıyarak Türkiye Barolar 
Birliğine gönderir. 

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, 
baro yönetim kurullarının tekliflerini de göz 
önüne almak suretiyle muhtelif baroları içine 
alacak grupları tesbit ve bu gruplarda uygula
nacak tarifeleri hazırlıyarak Adalet Bakanlığı
na gönderir. 

Adalet Bakanlığı, tarifeyi onaylar veya lü
zumlu gördüğü değişiklikleri yapar. 

Yeni bir tarifenin onaylanmasına kadar el
deki tarife hükmü devam eder. 

Ücretsiz dâva alınması halinde, keyfiyet ba
ro yönetim kuruluna bildirilir. 

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

Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek 
avukatlık ücretinin miktarı 

Madde 169. — Yargı mercilerince karşı ta
rafa yükletilecek avukatlık ücreti, avukatlık 
ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç ka
tından fazla olamaz. 

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

Tarifenin uygulanacağı diğer yerler 

Madde 170. — Danıştay, vergi itiraz ve tem
yiz komisyonları gibi mercilerde görülen dâva 
ve işlerde de bu merciler, tarifede yazılı avukat
lık ücretlerine hükmederler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 
işi sonuna kadar takibetme zorunluluğu ve baş

kasını tevkil 
Madde 171. — Avukat, üzerine aldığı işi ka

nun hükümleri ve yazılı sözleşme şartlarına gö
re sonuna kadar takibeder. 

Avukata verilen vekâletnamede başkasını 
tevkile yetki tanınmış ise, yazılı sözleşmede ak
sine açık bir hüküm olmadıkça, işi başka bir 
avukatla birlikte veya başka bir avukata vere
rek takibettirebilir. Vekâletnamede, bunun dü
zenlendiği tarihten sonra açılacak veya takibe-
dilecek bütün dâva ve işlerde vekâlete ve baş
kasını tevkile genel şekilde yetki verilmişse, 
avukat, bu tarihten sonraki dâva ve işlerde 
müvekkilinden ayrıca vekâlet almaya lüzum 
kalmaksızın işi başka bir avukatla birlikte ve
ya başka bir avukata vererek takibettirebilir. 

İkinci fıkradaki hallerde, avukatın müvek
kile karşı sorumluluğu devam eder. Birlikte ta-
kibettiği veya işi tamamen devrettiği avukat
ların kusurlarından ve meydana getirdikleri 
zarardan dolayı müvekkile karşı hem şahsan, 
hem de diğer avukatla birlikte müşterek ve mü-
teselsilen sorumludur. Şu kadar ki, bu hüküm, 
12 nci maddede yazılı bir iş sebebiyle başka bir 
yerde çalışmak zorunluğunda olduğu için işi ta
mamen başkasına devreden avukatlar hakkında 
uygulanmaz. 

Avukat tarafından işe başka avukatlar teş
rik edilmiş ise, avukat bundan dolayı ayrı bir 
ücret istiyemiyeceği gibi, işi birlikte takıbeden. 
avukat da müvekkilinden her hangi bir ücret 
istiyemez. iş tamamen başka bir avukata bıra
kılmış ise, tevkil eden ve tevkil olunan avukat
lar ücret sözleşmesindeki miktarı aşmamak şar-
tiyle, harcadıkları mesaiye karşılık olan ücreti 
müvekkilden istiyebilirler. Ancak, tevkil eden 
avukat müvekkilden peşin ücret almışsa, har
cadığı mesaiye karşılık olan miktarın fazlasını 
tevkil ettiği avukata ödemekle yükümlüdür. 

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

İş sahibinin işi başka bir avukata vermesi 
Madde 172. — iş sahibi, ilk anlaşmayı yap

tığı avukatının yazılı muvafakati ile, başka 
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avukatları da işin kovuşturma ve savunmasına 
katabilir. 

İş sahibi, ilk avukatın muvafakatini kendi
sine tevdi veya tebliğ edilecek bir yazı ile en 
az bir haftalık süre vererek talebeder. Avukat 
bu süre içinde cevap vermemişse muvafakat et
miş sayılır. 

ilk avukatın muvafakat etmemesi halinde, 
vekâlet akdi kendiliğinden sona erer. İş sahibi, 
muvafakat etmiyen avukata ücretin tamamını 
ödemekle yükümlüdür. 

ilk avukatın muvafakati ile işin başka avu • 
katlar tarafından da takibi halinde iş sahibi, ilk 
avukatın ücretinden kısıntı yapamaz. Bu halde 
avukatların müvekkile karşı sorumluluğu ko
nusunda 171 nci maddenin üçüncü fıkrası hük
mü uygulanır. 

B.AŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Avukatlık ücretinin belli bir işe hasredilmesi 

Madde 173. — Sözleşmede aksine hüküm 
yoksa, kararlaştırılan avukatlık ücreti yalnız
ca avukatın üzerine almış olduğu işin karşılığı 
olup, mukabil dâva, bağlantı ve ilişki bulunsa 
bile başka dâva ve icra kovuşturmaları veya 
her türlü hukukî yardımlar ayrı ayrı ücrete ta
bidir. 

Avukata tevdi edilen işin yapılması veya 
yapıldıktan sonra sonucunun alınması için ge
rekli bütün vergi, resim, hare ve giderler iş sa
hibinin sorumluluğu altında olup, avukat tara
fından ilk istekte avukata veya gerektiği yere 
ödenir. Bu harcamaların avukat tarafından ya
pabilmesi için, yeteri kadar avansın iş sahi-

H tarafından verilmiş" olması gerekir. Avuka
tın iş için yapacağı yolculuk masrafları ve bu
lunduğu yerden ayrılma tazminatı, anlaşma ge
reğince iş sahibi tarafından ayrıca ödenir. Bu 
giderler peşin olarak ödenmedikçe avukat yol
culuğa zorlanamaz. Bu hükmün aksine sözleş
me yapılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Avukatın işi takipten vazgeçmesi, azli ve ücretin 

gününde ödenmemesi 
Madde 174. — Üzerine aldığı işi haklı bir 

sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiç-
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bir ücret istiyemez ve peşin aldığı ücreti geri-
vermek zorundadır. 

Avukatın azli halinde ücretin tamamı veri-
lii\ Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden 
dolayı, azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerek
mem. 

Anlaşmaya göre avukata peşin verilmesi 
g.3reken ücret ödenmezse, avukat işe başlamak
la zorunlu değildir. Bu sebeple doğabilecek her 
türlü sorumluluk iş sahibinindir. Yazılı sözleş
medeki diğer ödeme şartlarının yerine getirip 
memesinden dolayı avukat işi takibetmek ve 
sonucunu elde etmekten mahrum kalırsa so
rumluluk bakımından aynı hüküm uygulanır. 

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

iş sahibinin adresi 
Madde 175. — iş sahibinin verdiği vekâlet

namede yazılı adrese avukat tarafından yapı
lacak her tebliğ, kendisine yapılmış sayılır. 
Adres değişiklikleri en geç üç gün içinde iş sa
hibi tarafından taahhütlü mektupla avukata 
bildirilir. 

iş sahibinin adresine gönderilecek yazıların 
tebliğ edilememesinden veya adres değisiklikle-
inin bildirilmemesinden doğan sorumluluk iş 

sahibine aittir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

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

ikinci kısım 
Adlî müzaharet 

Adlî müzaharet bürosu 

Madde 176. — Asliye mahkemesi bulunan 
her yerde baro yönetim kurulu tarafından tâ
yin kılman bir avukatın gözetim ve denetimi 
altında bir adlî müzaharet bürosu kurulur. 

Avukat sayısı beşten aşağı olan yerlerde bu 
zorunluluk yoktur. 

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

Büronun açılması 

Madde 177. — Adlî müzaharet bürosunda 
sürekli şekilde çalışacak stajiyer ve ücretli me
murların tâyini ve büroda görev alacak avukat
lara ait sıra defterinin düzenlenmesi baro yö
netim kuruluna aittir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Büronun görevleri ve adlî müzahareti memur 

avukat 
Madde 178. — Adlî müzaharet bürosu, adlî 

müzaharet sağlanması için gerekli işlemleri 
yapmak, yardım isteminin kabulü halinde dâ
vayı takibetmek ve sonuçlandırmak, genellikle 
/muhakeme veya diğer takip işlerinin gerektir
diği giderleri ödemekten kısmen veya tamamen 
aciz olanları mahkemeler ve adalet daireleri ile 
diğer mercilerdeki işlerini takibetmekle yüküm
lüdürler. 

Adlî müzaharete memur avukat, o işin tari
fede belirtilen ücretini baro kasasına yatırdığı 
takdirde bu yükümden kurtulur. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
adlî müzaharet hakkındaki hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
miştn'. 
Adlî müzaharet için delil gösterme zorunluğu 

Madde 179. — Adlî müzaharet isteminde 
haklı olduklarına dair delil göstermiyenlere 
yardım edilemez. 

Yardım isteğinin reddi halinde ilgili, yazı ve
ya sözle baro başkanına başvurabilir. Baro baş
kanının vereceği karar kesindir. 

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

Gelir ve gider 
Madde 180. — Adlî müzaharet bürolarının 

gelir ve gideri baro bütçesinin ayrı bir bölü
münde gösterilir. Bu bölümde kalan gelir faz
lasının sonraki yıla aynen aktarılması zorunlu
dur. 

İl veya belediye bütçelerinden yahut hayır 
müesseselerinden baroya tahsis edilen yardım
lar ile baro lehinde yapılan her türlü bağışlar
dan tahsis yeri gösterilmiyenler bu bölümün ge
lir kısmına eklenir. 

Adlî müzaharete memur avukat, aldığı ücre
tin yüzde yirmisini ve büronun yardımından ya
rarlanan kimse avukat ücretinden başka ya
rarlandığı kısmın yüzde onunu baroya ödeme
ye zorunludur. Şu kadar M, adlî müzaharetten 
yararlananın vereceği meblâğ asgari tarifeden 
aşağı olamaz. 

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

Yıllık çalışma raporu 
Madde 181. — Adlî müzaharet bürosunu yö

netme ve denetleme ile görevlendirilen avukat 
veya avukatlar, büronun senelik çalışmasını 
bir raporla yönetim kuruluna bildirirler. 

Yönetim kurulu büroda çalışmış olanlara ik
ramiye dağıtılmasına karar verebilir. 

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

Onüçüncü kısım 
Çeşitli hükümler 

Yönetmelik 
Madde 182. — Bu knunda düzenlenmesi yö

netmeliğe bırakılan hususlar ile kanunun uy
gulanabilmesi için yönetmelikte yer alması ge
reken diğer konuları kapsıyan Yönetmelik Tür
kiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından 
hazırlanarak Adalet Bakanlığının onayıyla yü
rürlüğe konur. 

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

Cumhuriyet Savcılarına yapılacak tebligat 
Madde 183. — Bu kanun gereğince Cumhu

riyet Sevcılarına yapılacak tebligatta ilgili dos
yanın da birlikte gönderilmesi şarttır. 

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

Avukatlık kıdemine sayılacak hizmetler 

Madde 184. — Dördüncü maddenin birinci 
fıkrasında sayılan hizmetlerden avukatlığa ge
denlerin bu hizmetlerde geçen süreleri avukat
lık kıdemine sayılır. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 185 nci 
madde üzerinde bir takrir var okutuyorum. 
Dâvavekilleri hakkında uygulanacak hüküm 

Madde 185. — Bu kanunun ikinci, dördün
cü, beşinci, yedinci, sekizinci ve dokuuncu kıs
mı ile 65 nci maddesi dışında kalan hükümle
ri dâvavekiHeri hakkında da kıyasen uygula
nır. 

Baro giriş ve yıllık kesenekleri dâvavekille-
rinden alınmaz. 
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BAŞKAN — 185 nci madde hakkında öner
geler var, okuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 

Madde: 185 in aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

Madde 185. — Bu kanunun 2 nci, 4 ncü, 5 nci, 
7 nci, 8 nci, 9 ncu, 11 nci ve 12 nci kısım ile 
40, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ve 65 nci maddesinin 
dışında kalan hükümleri dâva vekilleri hakkın
da da kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 185 nci 
madde üzerinde müzakere açıyorum. Söz isti-
yen sayın üye?... Sayın takrir sahibi buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; geçici 17 nci 
maddenin 7 nci fıkrasında bu kanunun 2 nci, 
4 ncü, 5 nci, 7 nci, 8 nci, 9 ncu, 11 nci ve 12 nci 
kısmı ile 49, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ve 65 nci 
maddeleri dışında kalan hükümleri bu maddenin 
kapsamına giren kimseler hakkında da kıyasen 
uygulanır, diyor. 

Ama öbür taraftan 185 nci maddede ise yal
nız 2 nci, 4 ncü, 5 nci, 7 nci, 8 nci ve 9 ncu kı
sım ile 65 nci maddeyi içerisine alıyor. Bu du
rum muvacehesinde o zaman 185 nci madde ile 
geçici 17 nci maddenin 7 nci fıkrası tenakuz ha
lindedir. 

Şimdi bu durum karşısında bir taraftan 
185 nci madde gereğince 11 nci ve 12 nci kısım 
hakkı dâvavekillerine tanınıyor, öbür tarafta 
da geçici 17 nci maddenin 3 ncü fıkrasiyle de 
11 nci ve 12 nci kısım ile 49, 57, 58, 59, 60, 
61,62, 65, mevcut haklar, biri diğerini tut
mamaktadır. 

Benim istirhamım bir hak bir yerde verili
yor, 185 nci maddede bir hak veriliyor ama ge
çici maddede bu haklar çıkartılmaktadır. Ya 
bunların çıkması lâzımdır, veyahutta bu hak
ların aynen baki kalması lâzımdır. Bu durum 
karşısında önergemiz geçici 17 nci madde ile 
uygun bir tarzdadır. Kabulü halinde kanunun 
maddeleri arasında ahenk teessüs etmiş olacak
tır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine teşekkür ede
rim. Söz istiyen sayın üye?.,. Sayın Komisyon 
buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar Sayın Öztürkçine elbet hukukun bu 
kabil safhasında fazla hizmeti olmadığı için 
yanıldılar. Bizde dâva takibeden 3 grup var. 
Bir tanesi avukatlar. Elimizdeki kanun bu avu
katların hak ve hukukunu tanzim eden kanun. 

Bir de dâvavekilleri var. Dâvavekilleri, 
kendi zamanındaki kanuna göre muayyen bir 
müddet adliye meslikinde çalışmış, üç avukatın 
bulunmadığı yerlerde hizmet gören kimselerdir. 

Bir de arzuhalcilar var. Bunlar da Hukuk 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 61 nci madde
sine göre 3 avukat veya dâvavekili bulunmıyan 
yerlerde dâva takibederler. 

Şimdi avukatlar var, avukatlara ait hüküm
ler var. Dâvavekilleri var, ona dair hükümler 
var. Bir de arzuhalcilar var ona dair hükümler 
var. Buradaki hükümlerin farklı olması mes
leklerin farklı olmasından ileri gelmektedir. Bi
risi 61 nci maddeden bahseder, birisi dâvaveki-
linden bahseder. Statüleri farklı olduğu için 
hükümler de farklı olacaktır. Yoksa birbiriyle 
çelişen hüküm yoktur. Maddenin aynen kabu
lünü istirham etmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Tuna teşekkür ederim 
efendim. Söz istiyen sayın üye?.. Yok. (Takriri 
geri al sesleri) (Oya koyun sesleri) Efendim, 
geri almadığı takdirde şüphesiz ki oya koyaca
ğım. Takriri tekrar okutuyorum efendim. 

(istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin takriri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Katılmıyor. 
Hükümet?... Katılmıyor. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
reddedilmiştir efendim. 

185 nci maddeyi tekrar okutarak oylarınıza 
arz edeceğim efendim. (185 nci madde tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — 185 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Topluluk Sigortasına girmeleri mutlak 
şekilde zorunlu olanlar 

Madde 186. — 188 nci maddede yazılı olan
lar dışında kalan avukatların 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesinde gös
terilen «Topluluk Sigortasına» girmeleri zorun
ludur. Ancak, bu zorunluluk (Malûllük, yaş-
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lıhk ve ölüm sigortası) bakımından olup, (iş 
kazaları ve meslek hastalıkları), (hastalık) ve 
(analık) sigortalarına girmek avukatın isteğine 
bağlıdır. 

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

Topluluk Sigortasına girme zorunluğu 
şarta bağlı olanlar 

Madde 187. — Geçici 2 nci maddenin kap
samına giren avukatlar, T. C. Emekli Sandığına 
borçlanma haklarını aynı maddede gösterilen 
süre içinde kullanmadıkları takdirde, 186 ncı 
madde uyarınca Topluluk Sigortasına girmek 
zorunluluğundadırlar. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler 187 nci 
madde üzerinde bir önerge var okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
187 nci maddede belirtilen (geçici 2 nci mad

denin kapsamına giren avukatların topluluk 
sigortasına girme zorunluğu) na ait hükmün 
188 nci maddede yer alması zaruri bulunduğun
dan, 187 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Vahap Güvenç 

BAŞKAN — 187 nci madde üzerinde müza
kere açıyorum efendim. Söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Sayın Komisyon, iştirak ediyor musunuz 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Müsaade 
ederseniz efendim sigorta hakkında izahat ver
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar Sayın Vahap Güvenç arkadaşımız bu 
maddede bir değişiklik talebettiler. Daha evvel 
tümü üzerinde konuşmuşlardı. Şimdi bu mü
nasebetle ben bu kanunun geçirdiği, sigorta ba
kımından geçirdiği, hükümleri izah etmek lü
zumunu hissediyorum. 

Bu teklifin içerisinde bu hususların bulun
duğu kanaatindeyim. Şimdi muhterem arka
daşlar, bu sosyal güvenlik mevzuu bugünkü şü
mulü ile bize yeni gelmiş bir mevzudur. Bu mev
zuun anlaşılmasında bâzı arkadaşlarımız terecl-
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düt geçiriyor. Acaba avukatlar için imtiyazlı 
bir muamele yapılıyor mu gibi bir tereddüt için
deler. Onun için bunu nedenleri bakımından 
birkaç dakika durmanın faydalı olduğu kanaa
tindeyim. 

Arkadaşlar bugüne kadar bizde sosyal gü
venliğe kavuşturulan zümre memurlardır. Ya
kın bir tarihe kadar memurlarımız hizmet görü
yor, bir emekli maaşları var, ihtiyarladıkları za
man onlara bu temin edilmek suretiyle bir nevi 
sosyal güvenliğe kavuşmuştur. Bu fikrî inki
şaf, yeni anlayış, hak ve adalet duygusunun ge
lişmesi, sosyal adalet mefhumunun gelişmesi 
karşısında güvenliğin şümulü genişletilmek is
tenmiştir. Nitekim memurların arkasından bir 
işçi kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu kurul
mak suretiyle, güvenliğe kavuşturulmuştur. Bi
zim yeni Anayasamız, Devleti sosyal devlet ola
rak tavsif ettikten sonra bütün çalışanların gü
venliğe kavuşturulmasını Anayasa hükmü ile 
kabul etmiştir. Anayasadaki anahüküm bu 
olunca bir de plânlara bakmak lâzım: 

İkinci Beş Yıllık Plânımızda diyor ki, bugün 
hali hazırda îasmen memurlarımız güvenliğe ka
vuşmuştur. İşçiler kısmen güvenliğe kavuşmuş
tur. Onun arkasından Devlet, esnaf ve küçük sa
natkârlar bu kamu kurumu niteliğindeki meslek 
teşekküllerinin, doktorların, avukatların, mü
hendislerin v. s. ne kadar çalışan kollar varsa 
bunların güvenliğe kavuşturulmasını emretmek
tedir. 

Kısaca şunu ifade etmek istiyorum: Çalışan
lar sosyal güvenliğe kavuşacaktır. Sosyal Dev
let anlayışının tatbikatı budur. Bugün bu Avu
katlık Kanunu geldi, efendim avukatlık güven
lik istiyor. Evet avukatlar sosyal güvenliğe ka
vuşacaktır. Doktorlar için de ben teklif yapa
rım denecek. Gayet tabiî, Hükümet yapacak
tır, yapmazsa tazyik edelim, doktorlar için de 
mühendisler için de gelsin, Anayasanın emri 
yerini bulsun. Yani bu Avukatlık Kanunun 
arkasından diğer çalışanlar için gelecektir. 

Üçüncü Beş Yıla ait kayıtları arz etmek is
tiyorum. Muhterem arkadaşlar İnşaallah Dev
letimiz o güce, o kudrete sahiboîur, Üçüncü Beş 
Yıllık Plânda topyekûn insanoğlu güvene ka
vuşacaktır. Türk tabiiyetinde olan değil, Türk 
Bayrağının dalgalandığı her yerde bulunan 

: kimseler açlıktan ölme, sefaletle sürünmeden. 
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kurtulacaktır. Şunu ifade etmek istiyorum, ar
kadaşlar Anayasamızın çizdiği istikamette, her 
gün buna yenilerini katmak suretiyle İnşaallah 
yarının endişesini bu topraklar üzerinden kal
dıracağız. Devletimizin istikameti bu, plânımı
zın istikameti bu, Anayasamızın emri bu. Bi
naenaleyh bâzı arkadaşlar, efendim avukatlar 
için imtiyazlı bir şey oluyor... Hayır arkadaş
lar. Bunca yıl çalışan avukatlar, ne zor şartlar 
altında çalışan avukatların, işçilerin sosyal gü
venliğe kavuşmasından bunca yıl sonra güven
likleri için huzurunuza bu kanun gelmiştir. Ana
yasanın emri bu, plânın istikameti nıeşhul oldu
ğu için bâzı arkadaşlardan bu kabîl tarizler gör
dük, onun için şu izahatı vermeye mecbur ol
dum, 

Gelelim, şimdi sigortanın, sosyal sigortanın 
durumuna ve arkadaşlarımızın takrirlerinin al
tında yatana. 

Şimdi arkadaşlar, demek oluyor ki, şu iza
hattan anlıyoruz ki; çalışanlar güvenliğe ka
vuşacaktır, sosyal güvenliğe kavuşacaktır. Bu
nun da yanında avukatlar gelmiştir. Şimdi dü
şünülmüştür, avukatları nasıl sosyal güvenliğe 
kavuşturalım; yine İkinci Beş Yıllık Plânda de
niyor ki, kamu kurumu niteliğindeki bu teşek
küller kendi bünyesi içerisinde teşkilâtlansın, 
kendi bünyesi içerisinde bir sosyal güvenliğe 
kavuşsun. Zamanla ben öyle bir kanun yapa
cağım ki, her meslekin kendine has hususiyet
leri nazarı itibara alınmakla beraber, topyekûn 
bir sigorta teşkilâtı olacaktır bu. Belki bu bir 
anonim şirket şeklinde olabilir, Devletin serapa 
teşkilâtı dışında bulunabilir, gidiş bu. Biz de 
bugün şu güvenlik manzumesini ikmal etmek 
üzere şu merhalede avukatların güvenliği için 
şu kanunu getirmiş bulunuyoruz. 
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his değilken, Sosyal Sigortalar Kurumu için 
böyle bir kanun çıkarırken, hakikaten bizde sos
yal güvenlik çok mahdut bir sahada onun için, 
vâzıı kanun böyle bir hüküm konmuş. Orada 
konulmuş. Topluluktan kasdmız nedir? Bir
den fazla ki, topluluk demiş, yani iki avukat 
müracaat ettiği zaman biz çalışıyoruz, hizmet 
akdine dâhil değilim, işçi değilim, bana bir 
sosyal düzen verin, işçi ve işverenden ne alıyor
sanız bunları ödemeye amadeyim dediği zaman
da bu 86 ncı madde tatbik olunmakta idi. Bu
gün 500 den fazla avukat bu Sosyal Sigortalar 
Kanununun bu 86 ncı maddesine intibak etmek 
suretiyle oraya girmiş ve pirimlerini ödemekte
dir. 

Şimdi geçen günkü konuşmalarda dendiki, 
efendim bu kanunlarda, kabul ettikleri kanun
larda, uzun vadeli sigortalar ele ahnmış. Arka
daşlar 86 ncı madde şimdi yanımda değil, açın 
lütfen okuyun 86 ncı madde altı sigorta kolu 
göstermiş, malûllük, ihtiyarlık, ölüm, meslek 
hastalıkları, hastalık ve analık. Bu altı program
lı 86 ncı maddeye göre toplu sigorta sözleşmesi
ne girmek istiyen, bunlardan hangisini talebe-
derse onun primini verir ve ona girer. Binaena
leyh avukatlar bunlardan üçünü seçmiş yolun
daki ithamda hiçbir hakikat payı yok. Zaten 
88 ncı maddenin emri o. Diyor ki, dilediğini 
seçer, ikiden fasla işçi müracaat eder, Sosyal 
Sigortalar Kurumu da bunu kabul eder. Şunu 
bu suretle kaydetmiş oluyoruz. Avukatların 
Sosyal Sigortalar Kurumuna girmeye talip ol
masında kendilerine tanınan bir imtiyaz yok
tur, bugün iki serbest doktor, iki serbest mü-
dendis, lâalettâyin iki kişi müracaat eder, -karşı
lıklı primleri öder ve kanunun getirdiği hak
lardan faydalanır. 

Şimdi demek ki, avukatların Sosyal Sigorta
lara dâhil edilmesi, böyle bir kanunun gelmesi 
de vaktiyle kabul edilen esaslara muhalif hiç
bir kayıt yok. Şimdi derler ki, yine bir görüş 
ve bu önergeler de ona istinadediyor, efendim 
avukatlara imtiyaz tanınıyor. Bunu dışarda, 
içerde rastladığımız, maalesef kanunun üzerine 
fazla eğilme imkânını bulamıyan, arkadaşlar bu 
tereddüdü üzüntü ile müşahede ediyoruz. 

Arkadaşlar, bir hususu arkadaşlarımız iyi 
kavramış. Bu kanunda iki türlü hüküm var, bir 
tanesi birden başlıyor, 186, 187, 188 giden ve 

Şimdi güvenlik nasıl temin edilmiş? Muhte
rem arkadaşlar, Sosyal Sigortalar Kanununun, 
vaktiyle çıkmış olan Sosyal Sigortalar Kanunu
nun bir 86 ncı maddesi var. Bu 86 ncı madde 
diyor ki; toplu olarak bana müracaat vukubu-
lursa, işçilerden hariç toplu olarak müracaat 
vukubulursa, işçinin ve işverenin vermiş oldu
ğu primleri ödeme şartı ile yani onların iki ta
rafın primini ödemesi şartiyle ben işçilere ta
nıdığım hakları onlara da tanıyacağım, 86 ncı 
maddenin emri bu. Yani bu Avukatlar Kanu
nunun gelmesinden evvel hiçbir şey mevzuuba-
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devamlılık arz eden kanun hükümleri, bugün 
yürürlüğe girdiği zaman yürüyecektir ve bun
dan sonra da İnşaallah meriyette kalıp devam 
edecektir. 

Diğerıeri geçici hükümler. Takdir buyurur
sunuz geçici hükümler malumlarınızdır. Bir in
tibakı temin eden, bir defa tatbik olunan mu
vakkat hir hali, nizam içerisine alan hükümler
dir. Bunlar geçici maddelerle ifade edilir. 

Şimdi benim şahsan muhatatoolduğum iti
razlardan, arkadaşımızın umumî maddeyi hiç 
okumadan geçici maddeden endişelendiklerini 
gördüm. 

Arkadaşlar bu kanun yürürlüğe girdiği za
man mevcut avukatlar, bundan sonra avukat 
olacaklar, 86 ncı madde gereğince üç gruptan 
topluluk sigortasına gireceklerdir. Bir avukat 
25 - 26 yaşında avukat olur. Sosyal Sigortalar 
Kanununun 60 yaşından evvel avukat emekli ta
nıması mümkün değildir. Kadınlar 55, erkek
ler 60, bir de heyeti sıhhiye raporu ile çalışa
maz hale geldiği tesbit olunursa 50 yasını dol
durmak şartiyle emekli olabilir. Demek ki ana-
hükmümüz bu. Avukat çıkacak, sigortaya gi
recek, 25 yaşında girmiş olduğunu kabul eder
sek 35 yıl prim ödeyecek. 

Efendim üç ayda emekli oluyor avukatlar, 
hayır arkadaşlar şimdi o kısma geleceğim 
avukatların emekli olması için 35 yıl prim öde
mesi zaruridir. Nasıl prim ödiyecek? Sosyal 
Sigortalar kurumunun getirdiği nizam ne ise, 
ilerde bu nizam nasıl değişirse bugünkü nizama 
ve değişik nizama uygun olarak prim ödiyecek-
tir. 35 yıl prim ödiyecektir. Şimdi bu anahü-
ıküm, hu anahükümden sonra elbet diğer ka
nunlar çıktığı zaman da bu kanunları rayına 
oturtan geçici maddeler vardır. Bugünküler ne 
olacak? îşte arkadaşlar bunları da geçici mad
delerle tatmin ediyoruz. 

Bugün imtiyaz denilen şey şu; Sosyal Sigor
talar Kanunu çıktığı zaman onlar nasıl kendi iş
çilerine ait, o kanunun kapsamına girenlere ait 
bir umumî hüküm koymuş, bir de geçici hüküm 
koymuşsa Avukatlık Kanununa da oradaki 
8 nci madenin aynı konmuştur arkadaşlar. 

Sosyal Sigortalar Kanunu çıktığı zaman 
demiştir ki, güvenle iş akdine istinatla, hizmet 
gören kimse sigortanın cinslerine göre patron 
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I şunu öder, işveren şunları öder, bunları da 
işçi öder, kadın 55, erkek 60 yaşında emekli 
olur. 50 yaşında da heyeti sıhhiye raporu var, 
onunla emekli olur. Yine ondan evvel o zaman 
demişler ki, bugüne kadar prim ödenmemiş, 
sosyal sigortaya tabi bir işte çalışmamış, yaşlan
mış işçilerimiz var, bunları inzivaya çekelim. 

I îşte arkadaşlar Sosyal Sigortalar Kanununun 
I 8 nci maddesi bu esasa göre hazırlanmış, diyor 

ki Sosyal Sigortalar Kanununun 8 nci maddesi; 
«ftra kanun çıktığı zaman işçi olup 10 yıldan be
ri çalışmış fakat prim ödenmemiş olan, bana beş 
yıl için 35 aylık prim öderse ben onu 15 yıl 
prim ödemiş gibi emekli yapacağım.» Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun geçici sekizinci 
maddesi hükmü bu. Arkadaşlar bu meslekî te-
sanüdün de icabı. Allah göstermesin bir avukat 
hiçbir varlığı olmadığına göre bir felâkete 
uğrarsa ne yapar? Meslektaşları kaldırır. Bir 
doktorun başına bir felâket gelir, hiçbir im
kân yok, meslektaşları, meslekî tesanüt ile on
ları kurtarır, işçiler de böyle. Şu işte meslekin, 
avukatlık meslekinin, işçiler gibi, sonuna gel
miş, 55 yaşına dayanmış arkadaşlar için Sosyal 
Sigortalar Kanununun getirdiği hükme muvazi 
bir hüküm konmuştur. Ne denmiştir? Bu kanun 
çıktığı zaman 10 yıldan beri avukatlık yapmak
ta bulunan kimseler, her hangi bir sosyal sigor
taya tabi bulunan kimseler, beş yıllık primi öde
diği takdirde işçiler gibi bekliyorlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada farklı 
bir muamelenin olduğunu da beyan edeceğim. 
Sosyal Sigortalar Kanunu kaç yıl evvel çıkmış 
bir kanun. Bu kanunda diyor M, yani intibak 
maddesinde, Öhür maddelerde bir şey yok; diyor 
ki, bu kanun çıktığı zaman 55 yaşında bulunan, 
beş yıl prim ödemesi lâzımgelen kimse, beş yıl 
prim ödemezse ben bunu emekliye sevk etmem. 
Beş yıl için şu kadar prim ödemezse ben bunu 

I emekli etmem, diyor. O kanunun çıkmasından 
sonra sosyal güvenlik üzerinde, sosyal güvenliği 
temin bakımından, çok daha ileri adımlar atıl
mıştır, Avukatlık Kanununda gelen şu, diyor ki, 
Sosyal Sigortalar Kurumu bir para müessesesi-

I dir. Onun bir kuruş gelirine zarar gelmesin. 
I Ama, dört yıl çalışmış bir yıl kala ölmüş. Bir yıl-
I lık ödemesi lâzımgelen primi ödiyemeden ölmüş. 
I Sosyal Sigortalar Kanunu ona bir hak tanıma-
I mıştır. Biz diyoruz M, hayır madem M, plânımız 
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topyekûn milleti sosyal güvenliğe kavuşturmak
tır, madem ki, yalnız bu güvendiği kendi taba
mıza değil, insanoğluna tanımak istiyoruz, şu 
Türkiye Cumhuriyetinin bayrağının dalgalan
dığı yerden bir insan açlıktan ölmesin, hangi 
milletin olursa olsun diyoruz, böyle bir zamanda 
tutuyor bize bir teşekkül diyor ki, bizim kanu
numuzda beş yıl ödemezse biz onu çıkarıyoruz, 
ona bir hak tanımıyoruz; siz borçlandırmayı ka
bul ediyorsunuz. Arkadaşlar, avukatlığa geden 
imtiyaz bu ise, bu imtiyaz verilmesin. Yani, 55 
yaşını doldurmuş olan avukat beş yıl ödemesi 
lâzımgelen primi ödiyemeden ölürse, yahut öde
meden malûl olursa, ödemeden çalışamaz hale 
gelirse, diyoruz ki, bu kanunun aslında beş yıl
lık prim ödeme esası kabul edilmiştir. Bunu 
borçlanma suretiyle versin. Muhterem arkadaş
lar, şu kürsüde yapılan, sağa sola telkini yapı
lan, aman efendim Sosyal Sigortalar Kurumu
nun hakkı gidiyor, efendim avukatlara imtiyaz 
tanınıyor, denilen hâdisenin içyüzü arkadaşlar 
budur. Gelen fark beş yıl ödeyince alabilsin, bu
günkü anlayışın ilerlemesi muvacehesinde bu 
geriye kalan kısmı borçlanma suretiyle ödensin 
deniyor. Hal bundan ibaret oluyor. 

Derler ki, avukatların ücret tâyininde esas 
beyan ettiği kısımdır. Arkadaşlar avukatlık ser
best meslektir. Bunun kazancı belli değildir, mu
ayyen değildir. Zaten bugün Sosyal Sigortalar 
Kurumunun tatbikatına göre, aflmakta olduğu 
ücretin, eline geçen ücretin beyan zarureti var, 
beyanını kabul etme zarureti var. işte her mes
lek kendi bünyesine göre teşkilâtlansın sözünün, 
ÎMnci Beş Yıllık Kândaki bu sözün, delâlet ettiği 
mâna bu. tşçi bir iş akdi ile bağlıdır, oradan al
dığı para bellidir. O para ödemelere esas olur. 
Avukatın ücreti, gelecek ay ne kadar ailacağı, 
öhür ay ne kaşanacağı belli olmaz. Burada be
yan suretiyle kazancın tesbiti yoluna gidilmiş. 
Bu da meslekin bünyesinden çıkan bir zaruret
tir. 

Diğer sosyal güvenliğin ikinci kısmı da bu 
kanun yürürlüğe girdiği zaman, 15 yıl memu
riyette bulunmuş yani, çalışma hizmetinin yarı
sından fazlasını Emekli Sandığına tâbi işyerin
de geçirmiş kimseler de, bugün Emekli Sandı
ğında güvenliklerini bulsunlar diye o kanuna 
aktarılmıştır. Orada da, hiç kimsenin kazancı
na, biriktirmiş olduğu paraya en ufak el doku

nulmuş değildir. Koyduğumuz hüküm borçlan
dırmadır. Bunun dışında bir imtiyaz mevcut de
ğildir. 

Ben bu takrir dolayısiyle biraz fazla izahat 
vermeye mecbur oldum, Sayın Başkanımdan 
özür dilerim. Arkadaşlarımın, güvenlik bakı
mından, endişelerini kısmen izale ettiğimi zan
nediyorum. Bu tekliflerden şunu açıkça ifade 
etmek lâzımdır ki, kabulü mümkün olanlar da 
var. Fakat, içinde bulunduğumuz aylar bir se
çim yılının dördüncü yılı ve Mart ayının bit
mekte olduğu bir zaman. Siyasi veçhesi olan ka
nunların çıkmasının istendiği bir devredir. Bir 
komisyon olarak arkadaşlarımızın kıymetli tak
rirleri var. Elbet her takririn bünyesinde bir 
hakikat payı yatıyor. Biz bir komisyon olarak 
bu kadar her şeye cephe alıyoruz, diye bir şey 
yok. Hayır olmaz arkadaşlar. Bizi lütfen anla
manızı rica ediyoruz. Bu kadar bekliyen meslek-
daşların akıbeti meçhul bir devre daha bekle
melerine mâni olmak için, hakikati görmekle 
beraber, mutlak surette kabulü zaruri olan hal
ler olmadığı için iştirak edemiyoruz. Bu şekilde 
bunların tashihi mümkündür. Büyük bir hata 
mevcut değildir. Bizi bu şekilde anlamanızı rica 
ediyorum. 

Cümlenizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Tuna 

teşekkür ederim. 
Sayın Güvenç buyurunuz efendim. Zatıâlini-

zin 40 ncı Birleşimde 187 - 188 ve 189 ncu mad
deler üzerinde söz talebiniz vardır. Cümlesinde 
musirsiniz değil mi efendim. 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 
— Evst. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 

— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri; müzakeresini yapmakta bulundu
ğumuz Avukatlık Kanununun Sosyal Sigorta
larla ilgili kısımları... 

BAŞKAN — Sayın Güvenç bir dakikanızı 
rica edeyim. 

Yazılı konuşacaksanız zamanı tesbit edece
ğim, lütfen bana izhar eder misiniz nasıl konu
şacağınızı? 

VAHAP GÜVENÇ (Devamla) — Efendim 
hem yazılı, hem de şifahi. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
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VAHAP GÜVENÇ (Devamla) — 187 - 188 
ve 189 ncu ve geçici birinci maddeleri teşbihin 
birer tanesi gibi birbiriyle ilgili olan ve birbiri
ni tamamlıyan maddelerdir. Bu bakımdan ver
miş olduğum o maddelerdeki önergelerin hepsi
ni içine alan bir konuşma yaparak diğer mad
delerde konuşmak arzusunu da göstermiyorum. 

Değerli senatörler, İkinci Beş Yıllık Plânın 
so'syal güvenlik hedeflerinden birisi de küçük 
esnaf ve sanatkârlar ile, serbest meslek erbabı
nın bu meyanda avukatların hastalık, ihtiyarlık 
ve ölümleri halinde Sosyal Sigorta yardımların
dan çeşitli mesleklerin de hususiyetleri nazarı 
itibare alınarak özel bir kanun hazırlanmak su
retiyle faydalanmalarıdır. Bu itibarla özel bir 
sosyal güvenlik mevzuatı hazırlanıncaya kadar 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun genel 
prensiplerini zedelemeksizin avukatların, bu ka
nunda belirtilen hak ve yardımlardan faydalan
dırılmalarını sağlamak gayesi ile Hükümetçe 
hazırlanmış bulunan Avukatlık kanunu tasarısı
na her ne kadar sosyal güvenlik hususunda ye
terli geçici hükümler konulmuş ise de, tasarı
nın ilgili komisyonlarda müzakeresi sonucunda 
bu hükümleri Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Si
gortalar Kurumu teknisyenleri ile mutabakata 
varılmaksızm tamamen değiştirilmiş olup, sos
yal sigortacılık tekniğine çok aykırı 6,5 milyon 
sigortalının haklı kıskançlığını tahrike sebebi
yet verecek bir metin halinde Senato Genel Ku
ruluna arz edilmiş bulunmaktadır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın sosyal güvenlik il
kelerine paralel olarak Hükümet teklifinin ge
çici birinci maddesinde belirtildiği gibi, Türkiye 
Barolar Birliğnn de mütalâası alınmak sure
tiyle avukatları ve diğer meslek sahiplerini kap
samına alacak özel bir sosyal sigorta mevzuatı 
hazırlanıncaya kadar, sosyal sigorta genel pren
siplerinin zedelenmemesi hususu teknik ve sos
yal bir zarurettir. 

Bilindiği üzere Milletlerarası Çalışma Kon
feransı hür demokratik ülkelerde tatbik edilen 
sosyal güvenliğin asgarî normları hakkındaki 
sözleşmenin anahatlarını çizerken uzun vadeli 
sigorta kollarından yardıma hak kazanmak için 
mutlak bir staj şartı ile bu süre zarfında öde
nen primlere dayalı yardımların aktif devrede
ki kazançlarla orantılı olarak tefriki esasını 

vaz'etmiş bulunmaktadır. Yardıma hak kazan
mak için zorunlu bir staj süresinin bulunması, 
•aylıktan yararlanacak herkesin bu aylıkların 
finansmanına mütevazi bir ölçüde de olsa katıl
masını sağlar. Maluliyet ve ölüm sigortaların-
daki staj şartından maksat söz konusu riziko
ları kendisine yakın olarak hisseden kimselerin 
hemen sigortalı bir işe girmek suretiyle sigorta
dan menfaat sağlamalarını önlemektir. Malûl
lük yaşlılık ve ölüm sigortalarının finansman 
plânı sigortalıların çoğunluğunun bu hallerden 
biri vukubuluncaya kadar muntazaman prim 
ödiyecekleri hipotezine dayanır. 

Bu sebeple, sadece belli bir staj süresinin ta
mamlanması yetmez. Ayrıca primlerin munta
zam bir şekilde ödenmesi de gerekmektedir. Yu
karda arz olunan genel sigorta prensiplerinin 
milletlerarası normlara uygun bir şekilde işle
mesi suretiyle hazırlanmış bulunan 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesine 
tevfikan öteden beri grup sigortası yolu ile sos
yal sigortalara tâbi tutulmuş ve 5 yıldır prim 
ödemekte bulunan serbest avukatların malûllük, 
yaşlılık ve ölüm risklerinin karşılanmakta oldu
ğunu bilmek dahi yürürlükte olan Sosyal Si
gortalar Kanununun genel esprisini takdire ye
terli bulunmaktadır. Hal böyle iken, Hükümet 
teklifinde, avukatların sosyal sigortalardan fay
dalanmalarının özel bir kanunla tanzim edile
ceği öngörüldüğü ve sadece yaşlılık sigortası 
bakımından eski hizmetlerin değerlendirilmesi 
derpiş edildiği halde Geçici Komisyonca âdeta 
bu müstakbel özel kanunun hükümleri kaleme 
alınmış, şu kadar ki, erken yaşlanma, malûllük, 
yaşlılık ve ölüm halleri tek maddeden ifade 
edilmek suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa 
ayrı ayrı teknik bölümler halinde derpiş olun
muş hükümlere ait prensipler esasından zede
lenmiştir. Sosyal sogartacılık mevzuunda getiri
lecek bilcümle değişiklik ve yeniliklerin aynı 
kanunun eki olarak yapılması hususu bütün 
ülkelerce benimsenmiş bir hukuk kuralı olduğu 
halde, bugün avukatlar, yarın öbürgün mühen
disler, doktorlar, müşavirler gibi meslek grup
ları hakkında çıkarılacak çeşitli kanunlarda 
sosyal sigorta hükümlerine yer verilmek sure
tiyle sosyal sigorta mevzuatı tatbikatı içinden 
çıkılmıyacak bir mecraya sevk edilmiş olacak
tır. 
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Genel bir kaide olarak, uzun vadeli sigorta 
kollarından yararlanmak için sigortalının işin
den ayrılması gerekmektedir. Sigortalı tekrar 
çalıştığı takdirde yaşlılık veya maluliyet ay
lığı kesilir ve yeniden ödiyeceği sigorta prim
lerine göre müstakbel aylığı hesaplanır. 506 
sayılı Kanunla sigortaya tabi olarak çalışan bü
tün vatandaşlar hakkında bu hükümler istisna
sız bir şekilde tatbik edildiği halde, avukatlık 
kanun tasarısının 189 ncu maddesi hükmü bu 
eşitlik ve genellik prensibini bozacak şekilde 
kaleme alınmıştır. Yani emekli olan bir avukat, 
yeterli staj süresi bulunmasa dahi hem sigorta
dan emekli aylığını alacak, hem de meslekini 
ifa dolayısiyle kazanç sağlıyacak ve de sigorta 
kurumuna prim ödemiyecektir. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununu tadil eden 1101 sayılı zam 
Kanununda da bu prensipler bütün açıklığı ile 
benimsenmiş olup, emeklilerin ya emekli aylığı
nı veya görevlerine devamı tercih hakkını kul
lanmaları esası derpiş edilmiş bulunmaktadır. 
Tasarının 186 ncı maddesinde çabşan, çalışma 
hayatının içtimai ve meslekî risklerinden olan 
iş kazaları ve meslek hastalıkları, hastalık ana
lık gibi sosyal güvenliğin diğer kollarına dâhil 
olmaları hususu avukatların kendi ihtiyaçları
na terk edildiği halde malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları kollarına girmeleri mecburi tutulmuş 
bulunmaktadır. 

Bu durum, avukatların sosyal güvenlik ted
birlerinden tüm olarak faydalandırılmalarında 
talep ve arzusundan ayrılıp, sosyal dayanışma 
prensibi bir tarafa itilerek 506 sayılı Kanunun 
daha az külfetle kazanılabilecek şartlara haiz 
olan nimetleri tercih ettikleri mânasını vermek
tedir. 

Gerek yukarda arz olunduğu üzere ileri Ba
tı ülkeleri sosyal sigorta tatbikatında, gerekse 
Türk sosyal sigortalar mevzuatında malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortalarından faydalanma 
şartları belli bir staj süresinin tamamlanmasını 
gerektirdiği halde, tasarının geçici 1 nci mad
desinde halen kamu hizmeti tarifine giren sigor
taya tabi çeşitli meslek mensupları ve 6,5 mil
yon sigortalıya tatbik edilmekte olan genel hü
kümler nazara alınmaksızın bu staj süresinin de 
bâzı hallerde tamamen kaldırıldığı müşahede 
olunmaktadır. 

Sigortadan bağlanacak aylık, gelirin tesbi-
tinde topluluk sigortasına son defa ödenen pri
me esas teşkil eden aylık gelirin esas alınması 
sosyal sigortayı çok özel bir rejim haline getir
mektedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde suiistimale 
çok kolay imkân verecek böyle bir prensip ilti
fat görmemiştir. Sosyal sigorta sistemlerinde 
genel olarak çalışılan yılara ve bu yıllar zarfın
da ödenen primlere paralel matematik bir yar
dım esası vaz'edilmiştir. Tasarının geçici 1 nci 
maddesinde muayyen bir süre ceman 35 ay çalı
şarak prim ödememiş kimselere dahi yardım ya
pılması derpiş edilmiş olup, ödemeleri gereken 
primlerin müstakbel yardımlarından mahsubu 
yoluna gidilmiştir ki, bu işlemin sosyal sigortayı 
çok hususi bir rejime tebdil etmek anlamına ge
len ve nevema bir ticari veya banka mevduatına 
mütaallik muameleyi ifade eden bir teşekkül ha
line getireceği de aşikârdır. 

Sosyal sigorta rejimlerinde eşit muamele ve 
homojenlik en büyük prensiplerden biridir. Fil
hakika tasarıda bahis konusu olan avukatlık 
meslekinin diğer mesleklerden farklı olduğu ve 
bu grup içinde diğerlerinden farklı bir himaye 
sisteminin gerekli oluşu ne kadar müdafaa edi
lirse, geri kalan bütün meslek gruplarının da 
birbirlerinden farklı çalışma şartlarına tâbi ve 
birbirinden farklı garantilere muhtacolduklan 
da bir gerçektir. Avukatlık meslekinin dışında 
506 sayılı Kanunun kapsamına dâhil ve âmme 
hizmeti tarifinden mütalâası mümkün olan o 
kadar çeşitli meslekler mevcuttur ki, kamu hiz
meti zaviyesinden rüçhaniyet esası benimsendiği 
takdirde her biri için çeşitli özel problemlerinin 
ortaya atılması mümkün bulunmaktadır. Bu du
rumda her meslekin kendi şartlarına göre düzen
lenmiş birçok özel rejimlerin bir araya getiril
mesi şeklindeki bir sosyal sigorta tatbikatının 
imkânsız olduğu açıktır. 

Yardım şartları ve seviyelerinin bütün bu çe
şitli ihtiyaçların hepsini de tatmin edecek bir 
ölçüde tesbit edilmesi halinde sosyal sigorta tat
bikatı, memleket ekonomisi için altından kalkıl-
ması pek zor, hattâ imkânsız bir yük teşkil eder. 

Avukatlık kanun tasarısının sosyal sigorta
ları ilgilendiren ve yukarda etraflıca arz etmiş 
bulunduğum maddeleri üzerinde işbu teklifin 
hazırlanması ve müzakereleri safhalarında sos
yal Sigortalar Kurumu ile mutabakata varılma-
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mış bulunduğundan Senato Genel Kuruluna tak
dim edilen bahse konu metnin mezkûr değişik 
hükümlerinin benimsenmesi gerekmektedir. Sos
yal Sigortalar her hangi bir meslekî, iş kazası, 
veya meslek hastalığı veya sosyal hastalıkâ ana
lık, malûllük, yaşlılık ve öttüm risklerinden ötü
rü gelir ve kazancı inkıtaa uğratmış kimselerin 
başkasının yardımına müracaata lüzum kalmak
sızın geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını makbul ve 
mütevazi bir nisbette karşılıyan bir sistemdir. 
Bu tarifi bilim açısından değerlendirdiğimiz za
man 23 yıldan beri muhtelif mesleklere mensup 
6,5 sigortalının yatırdığı primlerle kemâle ermiş 
bir malî bünyeden yeni grupların nefine dü
zenlenecek daha avantajlı hükümlerle faydalan
dırılmalarını sağlamak suretiyle Türk sosyali 
sigortalar mevzuatının genellik prensiplerini 
sarsmanın hem sosyal adalet ve nasafet kaidele
rine, hem de İkinci Beş Yıllık Plânın hedefleri
ne aykırı olacağı aşikârdır. 

Bugün sosyal güvenlik kapsamına giren küt
lelerin sadece mütevazi ve makbul bir yardım 
seviyesi temin eden bir genel sigorta rejimi ile 
değil, çeşitli meslek mensuplarının özel şartla
rına ödeme şekil ve imkânlarına himaye ihtiyaç
larına göre düzenlenen özel ve munzam yardım 
rejimleri ile takviyeli bir şekilde kurulması hu
susu illeri garp ülkeleri sosyal güvenlik tatbika
tında yerleşmiş bir keyfiyettir. Örneğin; Ordu 
Yardımlaşma Kurumu. 506 sayılı Kanunun ge
çici 20 nci maddesine göre yardım normları ek
seriya sosyal Sigortalar mevzuatının içinde bu
lunan bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, 
ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar ve ben
zeri müesseseler personelinin kurduğu sandık ve 
dernekler sosyal güvenlik alanında üyelerine ba
şarılı mükerrer sosyal yardımlar sağlryan mües
seseler haline gelmiştir. 

Nitekim, 21 . 12 . 1953 tarihli 6207 sayılı 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 1 nci mad
desi gereğince büyük bir titizlik ve özenle kurul
muş bulunan ve yıtllarca bu meslek erbabının 
sevgi ve mânevi bağlılığına mazhar olan Avu
katlar Yardımlaşma Sandığı da, bu gayeye tev
cih edilmek suretiyle, emsalleri gibi daha mo
dern ve istikrarlı bir sosyal müessese bünyesine 
sahip kılmırsa Sosyal Sigortalar Kurulundan 
avukatlar için istenenden daha ehven şartlara 
dayanacak, daha fazla yardımların bile bu san
dıktan sağlanabileceği de izahtan varestedir. 

19 . 3 . 1969 O : 2 

Değerli arkadaşlarım; vermiş olduğum iza
hattan da anlaşılacağı üzere, Hükümet tasarı
sında da, huzurunuzda müzakeresi yapılan hu
suslar yoktu. Ancak Meclisteki geçici komis
yonda değiştirilmiş, Meclislerden geçirilmiştir. 
Hâlâ huzurunuzda zannediyorum Hükümet de 
iltifat etmiyecektir, bu maddelere tahmin edi
yorum. Elbette ki Sayın Tunan'm da dediği gibi, 
sosyal güvenlik geliştirilmiştir ama, sosyal gü
venlik benim anladığım mânada tüm insanla
rın sosyal güvenliğinin geliştirilmesi mânasında 
geliştirilmeli. Yani, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bu maddesi, oraya tabi tüm insan
lar için değiştirilmelidir. Ayrıca, bir meslek gru-
pu için sosyal güvenliğin geliştirilmesi diye 
bir şeyi kabul etmek mümkün değildir. 

Geçici madde devamlılık arz etmez. Geçici 
işler içindir buyurdular. Aslında, geçici madde, 
öyle bir kaleme alınmış durumdadır ki, hiç ge
çiciliği yoktur, devamlılık arz etmektedir. Öm
rü boyunca kanun durdukça geçici birinci mad-
d-3 devamlılık arz etmektedir. Eğer bir müd
det koyarsa Yüce Senato, şu tarihe kadar ge
çicidir bu madde diye, ben razıyım. O tarihten 
sonra çünkü avukatların topluluk sigortasına, 
ne prim ödeme hakları, ne de malûl oldukları, 
öldükleri, emekli oldukları zaman yardım hak
lan o tarihten sonra ortadan kalkar. Devamlı
lık arz eden bir geçici madde getirmişlerdir. 

Hiç değilse alman primlerin, yapılan tah
sisleri karşılaması gerekir. Transfersiz yapıl
ması gerekir. Haddizatında gergi işverenle ken
di hissesini, işçi hissesini kanuni deyimi ile avu
kat arkadaş ödiyecek ama, emekliye ayrıldığı 
zaman ödemiş olduğu prim, tüm avukatların 
ödemiş olduğu primin üstünde bir sene sonra 
büyük bir gider meydana gelecektir. Bu fazla
lık gider nereden gidecektir. Topluluk sigorta-
tasına prim yatıran diğer insanlardan alınacak, 
avukatlara verilecek mânası çıkar. 

Değerli arkadaşlarım, tümü üzerinde yap
mış olduğum konuşmalarda da, bu konulan izah 
etmiştim. Daha fazla huzurunuzu işgal etmek 
istemiyorum. Bu anlatmış olduğum nedenlerle 
vermiş olduğum önergelere iltifat gösterilme
sini arz ve teklif ederim. 

Saygılanmla. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Güvenç teşekkür ede
rim. Buyurun Sayın Bakan. 
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ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena
törler, bu kanunun hazırlanmasında kanunla 
ilgili hükümleri itibariyle, Sosyal Sigortalarda, 
ve Emekli Sandığı ile, kendileri ile ilgili mad
delerde mesai iştiraki yapılmıştır ve Hükümet 
tasarısı böyle bir iştirakin semeresidir. Bina
enaleyh, bizim tasarımızda bulunan hükümler, 
alâkalı bu müesseselerin görüşleri ve muvafa-
katları alınmak suretiyle getirilmiştir. Fakat, 
Millet Meclisinde ve komisyonlarda yapılan mü
zakerelerde, bizim tasarımız, Sosyal Sigortalar 
konusun da ve Emekli Sandığım ilgilendiren ko
nular da genişletilmiştir. Geriişliyen kısımlar iti
bariyle Hükümet olarak katılmamız mevzuubahis 
değildir. Bu genişletilmelerin nedenini Komis
yon Başkanı burada izah ettiler. Millet Meclisi 
müzakerelerinde de genişletilmenin sebepleri 
izah edildi. Bu genişletilmeyi bir nevi sosyal 
mahiyette mütalâ etmek suretiyle takdir etmiş
tir, Millet Meclisi. Yüce Senatonun takdiri 
de nasıl tecelli eder şüphesiz buna şimdiden 
bir kanaat yürütmek mümkün değildir. 

Şimdi müzakere edilen maddede bizim ta
sarımızda olmıyan ve genişletilen ve ilâve edi
len maddeler itibariyle, ahengi tanzim etmek 
için konmuş olan bir maddedir. Maddeler üze
rinde, takrir verilmiyen maddeler üzerinde, ko
nuşmak mümkün olmadığına göre, meselenin 
hazırlanış şekli ve mahiyeti hakkında ve Hükü
met noktayı nazarı hakkında bu kısa mâru
zâtta bulunmayı faydalı ve hattâ lüzumlu say
dım. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı teşekkür 

ederim. 
FERİD MELEN (Van) — Bir sorum var 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Bakan, bu 

genişletilen metne Hükümet mutabık mıdır. Bu
nu sarahaten ifade ederler mi? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Bunu sarahaten ifade ettiğimi sanı
yorum. Hükümet tasarısında olmıyan kısımlar
da, mutabık değiliz. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Buyu
runuz Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, sosyal güvenliğin her 

meseleye ve hattâ bütün vatandaşlara teşmil 
edilmesi hususundaki görüşte hepimiz mutabı
kız. Aykırı düşünmeye imlkân yoktur. Ve zaten 
Birinci ve ikinci Plânlarda da bunu bir pren-
sibolarak koyduk. Süratle gerçekleştirmeye de 
çalışıyoruz. Bu sebeple avukatlara orada tanı
nan sosyal güvenlik hakkına, muarız değilim, 
prensip itibariyle yerindedir. Ancak, Sayın Ba
kanın da ifade buyurdukları gibi, Hükümet bu 
sosyal güvenlik müesseseleri ile yani, bu tazmi
natları veyahut aylıkları ödiyecek müesseseler
le mutabık kalarak bir metin getirmişlerdir. 
Bilâhara bu metin Mecliste, komisyonda geniş
lemiştir. Mecliste genişliyen metne bir itiraz 
vardır. Bu itiraz doğrudan doğruya Türk - iş'-
ten gelmektedir. Bütün gruplara birer mektup 
yazmıştır ve eşitliğin bozulduğunu ve işçile
rin aleyhine bir durum yaratıldığını iddia et
mektedir. Eğer o doğru ise, bunu avukat ar
kadaşların da kabul etmiyeceklerine eminim. 
Yani işçilerin zararına bir hakka sahiboimak 
istiyebilecek bir avukat tasavvur etmiyorum. 
Bu sebeple bu noktayı halletmek lâzımdır. Ben 
pek aydınlanamadım. Sayın arkadaşım geniş 
izahat verdi. Tabiî çok teknik bir şeydir. Kar
şılıklı mukayeseler yapmak lâzım. Ama bir id
dia vardır. Eşitlik bozulmaktadır, işçiye tanı
nan haktan farklı bir hak tanınmaktadır avu
kata, sigortalıya. Bu üzerinde durulması, dik
kate alınması lâzımgelen bir iddia olmak lâzım
dır. Ben, biraz evvel konuşan sayın komisyon 
sözcüsünün görüşüne iştirak etmiyorum. Var 
bu kanunda bâzı değişiklikler. Arkadaşlarımı
zın da biraz hakkı var. Ama, bunları yaparsak 
kanun geri kalır. Bu gerekçe bu Senatoda bir 
kaç defa da tekrar edildi. Söylenmemelidir. 
Eğer bu böyle ise, bu varit ise, o vakit bu mü
esseseye ihtiyaç yoktur. Niye tetkik ediyoruz? 
Gelen Kanunun madem ki gecikmesinde, bir iki 
maddesinin değiştirilmesinde bir başka mahzur 
çıkacak, bu kanunu müzakere etmeden de biti
rebilirdik? Bilhassa hukukçu bir arkadaşımın 
ikide bir böyle bir şeye dayanmasını hakikaten 
yerinde ve haklı görmüyorum. Bu müesseseyi 
inkâr etmiş oluruz, bunu yapmakla. 

Bir şey sormak istiyorum Komisyona; ümi-
dederim ki, tetkik etmişlerdir. Madem ki böyle 
bir itiraz vardır, eşitlik hakkı, eşitlik kaybol
maktadır ve işçinin zararına avukatlara bir 
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hak sağlanmaktadır, deniyor, acaba bir ayrı 
sandık düşünülemez mi idi? Bu hakları, avu
kata da tanımak istiyoruz, doğru. Ben de taraf
tarım. Ama bu hakkın İşçi Sigortasından değil, 
Emekli Sandığından değil, başka, kendi prim-
leriyle beslenen bir sandık kurmak suretiyle o 
yoldan temin edilemez mi? Buna ait misaller 
vardır. Filvaki bizde bütün sigortaların Sos
yal Sigortada birleşmesi lâzımgeldiği üzerinde, 
bir prensip mevcuttur. Plânımızda da yer al
mıştır. Ama bu uzunca bir zaman içerisinde ola
bilir. Bu geçici şeyleri, intibakları başka, ara-
yere müesseseler koymak suretiyle pekâlâ bütün 
itirazları ortadan kaldıracak şekilde, âdil ola
rak, âdilâne bir surette halledebiliriz. Dedi
ğim gibi ayrı bir sandık kurmakla. Faraza iş 
Bankasının sandığı, mevcuttur. Sosyal Sigorta 
Kanunu çıktığı zaman bizzat ben müdafaa et
miştim, Maliye Bakanı olarak. Ayrı bir sandık 
olarak kalmasında sosyal mülâhaza daha ağır 
basmaktadır, demiştim, kalmıştır. Buna benzi-
yen birkaç sigorta sandığı mevcuttur. Pekâlâ 
avukatlar için de böyle bir sandık kurmak ve 
bu şekilde yürütmek kabildir bu sosyal güven
liği ve o vakit hiç kimsenin bir itiraz serd et
mesine veya bu kanuna bir gölg'e düşmesine ma
hal kalmamış olur. Bu nokta hakkında Hükü
metin ve sayın Komisyonun görüşünü rica edi
yorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Melen teşekkür ederim. 
Sayın Alpaslan buyurunuz efendim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh
terem arkadaşlarım, bir tesadüf eseri olarak 
partidaşım Sayın Melen'den sonra ben söz al
mış oluyorum. Fakat bu madde üzerinde zan
nederim ki, meseleyi diğer sahalara sıçratma
dan, madde ve önergenin sınırları içerisinde 
kalmak suretiyle mevzuun üzerine eğilmenin 
isabetini arz ve izaha çalışacağım için bir ay
kırılık durumu da hâsıl olmıyacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Gü
venç arkadaşımız 187 nci maddenin, kanımdan, 
metinden çıkarılmasını teklif ediyorlar öner
geleriyle. Bir defa avukatların topluluk sigorta
sına girmelerinin zorunluluğu hakkındaki mad
deyi, üzerinde müzakere açılmaksızm, 186 ncı 
madde olarak kabul ettik. 186 ncı maddeyi ka
bul ettiğimize göre, artık avukatların Sosyal 

j Sigortalar bünyesine girmeleri, yalnız üç hal
den ötürü girmeleri zorunlu bir hal almıştır. 

Şimdi 187 nci madde ne diyor? 187 nci mad
de; «Geçici 2 nci maddenin kapsamına giren 
avukatlar, T. C. Emekli Sandığına borçlanma 
haklarını aynı madde içerisinde gösterilen süre 
içerisinde kullanmadıkları takdirde 186 ncı 
madde uyarınca topluluk sigortasına girmek zo
runluluğundadır.» Yani, emekli hakkı işlemiş 
olan ve borçlanma suretiyle emekliliğin yürüt
me mevkiinde olan bir avukat - kendi ihtiya
rına kalmıştır - bunu yapmaz ise, o zaman ben 
bir taraftan da emekli hakkı yürütülmüş olan 
avukatım binaenaleyh topluluk sigortasına gir
miyorum diye kendi meslektaşlarından ayrı bir 
statü içerisinde bulunamazlar diye avukatları 
kayıtlayıcı bir hüküm getirilmiştir. Yani, tek
lifle maddeleri ele aldığımız zaman geçici mad
de geldiği vakit üzerinde konuşacağız. 

Türk - iş'in hakikaten bir talebi vardır, bir 
tebliği vardır, bunun isabet derecesi üzerindeki 
görüşlerimizi arz edeceğiz. Şimdi benden evvel 
konuşan arkadaşlarım, sözlerinin bir kısım yer
lerinde işçi Sigortalarından para alanlar gibi 
söz ettiler. Türkiye'de İşçi Sigortaları diye bir 
müessese yok. Türkiye'de Sosyal Sigortalar Ku
rumu diye bir müessese vardır. Bir defa bunu 
tesbit edelim. Türkiye'deki Sosyal Sigortalar 
Kurumunun hüviyetini iyi tetkik edersek bunun 
üzerinde söz söyleme hakkının yalnız işçi teşek
küllerine aidolmadığım her insaf sahibi kolay
lıkla kabul eder. Eğer malî yönden meseleleri 
tetkike kalkarsak, hemen arz edeyim ki, Tür
kiye işçi teşekküleri kadar ve onlardan daha 
çok, kat, kat, bu mevzuda Türkiye işverenleri
nin söz etmesi de en tabiî hakları olur. Çünkü 
Türkiye'deki Sosyal Sigortalar Kurumunun 
maddi yönünü, birinci derecede temin eden, 
doğrudan doğruya işverenlerdir. Hattâ tatbika
tı daha derinleştirirsek bizzat işçiden kesilme
si icabeden primi dahi işveren müteahhidin öde
mekte olduğu vakıası karşısında, o zaman «pa
rama göre söz konuşuyorum» lâfı ortaya atıla
cakla kulağımızı daha çok işverenlere çevirmek 
gibi bir durumla karşı karşıya kalırız. Mesele
leri buraya kadar götürmeye şimdilik lüzum 
yok. 

Şimdi madde üzerinde duralım. 186 ncı mad
de ile avukatları topluluk sigortasına mecbur 
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ettiğimize göre ve bu Heyeti Umumıiyenin ka
bulü ile artık kendini göstermiş bir madde ol
duğuna göre emeklilik hakkından istifade edip 
etmemekte muhtar olan bir avukatın sonra
dan, diğer avukatlardan farklı şekilde «Ben 
emeklilik hakkından da istifade etmek haıkkına 
sahiptim, etmedim ama bu hakka sahibolduğum 
halde etmediğim için beni siz sigortalı olmaya 
mecbur edemezisiniz, derse işte ona bu deyişi, 
bu tarzda konuşma imkânını vermemek için 
187 nci madde vaz'edilmiştir. Yani, değerli 
Güvenç arkadaşımın ve Sayın Melen'in müna
kaşasını yapabileceğimiz madde gelecektir önü
müzde, henüz o mevzudaki münakaşaya gir
meye lüzum yok. Burada başka teşekküllerin 
başka müesseselerin hukukî statüleri üzerinde 
de bir değişiklik bahis konusu değildir, doğ
rudan doğruya avukatlık meslekine mensubolan 
arkadaşlarımızın durumu ile ilgilidir ve bir nevi 
kayıtlayıcı hükümdür, avukatlar bakımından. 
O itibarla meseleyi dağıtmadan işi ele almak 
suretiyle haklı ve yerinde olmıyan bu önerge
nin reddi lâzımgeldiği görüşümü arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan teşekkür ede
rim efendim. Sayın Komisyon Sayın Melenin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Maddesi ge
lince arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, Sayın Mslen'in 
vâki suallerini cevaplamak üzere.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Efendim bu 
madde ile hakikaten ilgili değildir. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon

ya Milletvekii) — Efendim başka bir formül 
getirme konusunda araştırmalarımız ve çalış
malarımız olmuştur. Fakat en iyiyi Sosyal Si
gortalara bağlamak şeklinde mütalâa ettiğimiz 
için bunu getirmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın 
Başkan. Efendim söz istiyen sayın üye?. Yok. 
Takriri tekrar okutuyorum efendim. 

(Vahap Güvenç'in takriri tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — İştirak etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya Milletvekili) — Hükümet tasarısında ol
madığı için takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Sayın Ko
misyon iştirak etmiyorlar, Sayın Hükümet takdi
re bırakıyorlar, önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir efendim. 

187 nci maddeyi okutup oylarınıza arz edi
yorum efendim. 

(187 nci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum efendim. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Topluluk Sigortasına giremiyenler 
Madde 188. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığına tabi bir hizmette çalışmakta olan
lar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
kapsamına girenler (Aynı Kanunun 85 nci mad
desindeki isteğe bağlı sigortadan faydalananlar 
dâhil) ve geçici 2 nci maddedeki borçlanma 
hakkından faydalananlar 186 nci madde uyarın
ca Topluluk Sigortasına giremezler. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «Olanlar ile» 
diye okunacak efendim. 

BAŞKAN — Bitişik okundu efendim. Çok 
teşekkür ederim Sayın Ucuzal. «Olanlar ile» 
olacak. Muhterem senatörler 188 nci madde üze
rinde bir takrir var okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
187 nci madde muhteviyatının 188 nci mad

dede tevhidedilabilmesi ve 506 sayılı Kanu
nun geçici 20 nci maddesindeki şartlara uy
gun faaliyette bulnan sandıklara tabi perso
nelin mükerreren sigortaya tabi tutulmamaları 
gayesiyle, 188 nci maddenin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Vahap Güvenç 

Madde 188. — T. C. Emekli Sandığına tabi 
bir hizmette çalışmakta olanlar ve geçici 2 nci 
madde hükümlerinden faydalananlar ile 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına 
girenler (aynı kanunun 85 nci maddesindeki 
isteğe bağlı sigortadan faydalananlar ile geçici 
20 nci maddesindeki şartlara uygun olarak faali
yette bulunan sandıklara tabi personel dâhil) 
188 nci madde uyarınca topluluk sigortasına 
giremezler. 
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BAŞKAN — Muhterem senatörler 183 nei 
madde üzerinde müzakere açıyorum efendim. 
Söz istiyen sayın üye? Sayın Güvenç 40 neı 
birleşimde bu madde üzerinde söz istemiş bu
lunuyorsunuz. 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın başkan biraz evvel bu husus
ta izahatta bulundum. 

BAŞKAN — Benim vazifem zatıâlinizin ta
lebine uymaktır efendim, teşekkür ederim. 

Söz istiyen sayın üye? Yok. Sayın komis
yon takrire katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — 187 nci mad
de kabul edildiğine göre bir değişikliğe lüzum 
kalmadığı için kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. Hü
kümet?.. Katılmıyor. 

Takriri oyiarınza arz ediyorum. Kabul eden
ler..; Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir efen
dim. 

188 nci maddeyi tekrar okutup oylarınıza 
arz edeceğim efendim. 

(188 nci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 
Topluluk Sigortasına girmeleri isteklerine bağlı 

olanlar 
Madde 189. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığından emeklilik veya malûllük (âdi malûl
lük veya vazife yahut harb malûllüğü) aylığı al
makta olanlarla,506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa göre malûllük ve Yaşlılık Sigortasından 
faydalanmış bulunanlar ve aynı kanunun geçici 
20 nci maddesindeki şartlara uygun olarak faa
liyette bulunan sandıklara tabi personelin 
186 nci madde uyarınca Topluluk Sigortasına 
girmeleri isteklerine bağlıdır. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler 189 ncu 
madde üzerinde bir takrir var okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığ-a 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 

genel prensiplerine göre, uzun vadeli sigorta 
kollarından yararlanmak için, sigortalıların 
işlerinden ayrılması gerekmektedir. Sigortalı 
tekrar çalıştığı takdirde, yaşlılık veya malu
liyet aylığı kesilir ve kazancı üzerinden yeni

den odiyeceği sigorta primlerine göre müstak
bel aylığı hesaplanır. Bu prensip, T. C. Emekli 
Sandığı kanunlarında da benimsenmiş bulun
maktadır. Bu genel prensibin zedelenmemesi 
ve avukatlarında diğer meslek mensupları gibi 
bu prensibe uymaları maksadiyle, 189 ncu 
maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Vahap Güvenç 

BAŞKAN — Muhterem senatörler 189 ncu 
madde üzerinde müzakere açıyorum. Söz isti
yen sayın üye? Yok. Sayın Komisyon? Katıl
mıyorlar. Sayın Hükümet.. Katılmıyorlar. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir 
efendim. 

189 ncu maddeyi okutup oylarınıza arz ede
ceğim efendim. 

(189 ncu madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

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

Prim borcunu ödememenin sonuçları 
Madde 190. — Topluluk Sigortası primle-

lerini, topluluk sözleşmesinde gösterilen zaman
da ödemiyen avukatın adı baro yönetim ku
rulunun karariyle, birikmiş prim borcunu, söz
leşmedeki şartlar dairesinde ödeyinceye kadar, 
baro levhasından silinir ve durum ilgili yerlere 
bildirilir. 

Topluluk Sigortası primini ödememenin so
nuçları, prim borçlusu avukatın şahsına mün
hasır olup, bu sonuçların aynı Topluluk Sigor
tası Sözleşmesine katılmış olan diğer sigorta
lılara veya baroya sirayeti hakkında bir hüküm 
sözleşmeye konulamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir efendim. 

Tip sözleşmenin hazırlanması ve Topluluk Söz
leşmesine giriş 

Madde 191. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 86 nci maddesi gereğince barolarla 
Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak 
sözleşmelere esas teşkil eden tip sözleşme, Ça
lışma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve 
Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak 
görüşmelerle tesbit edilir. 
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Tip sözleşmede yapılacak değişiklikte de 
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
kurulacak olan barolar da, kuruluşlarını taki-
beden bir ay içinde tip sözleşmeye göre top
luluk sigortası sözleşmesi yapmak üzere Sos
yal Sigortalar Kurumuna başvururlar. Yeni te
şekkül eden baroya kayıtlı avukatlar, evvelce 
kayıtlı oldukları baroda iken girdikleri toplu
luk sigortası ile kazandıkları haklar saklı kal-
malk üzere, yeni kaydoldukları baronun toplu
luk sigortasına girerleı. 

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

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
Madde 192. — 3499 sayılı Avukatlık Kanu

nu ile ek ve tadilleri, Geçidi 7 nci madde hü
kümleri saklı kalmak şartiyle, yürürlükten kal
dırılmıştır. 

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

Değiştirilen kanun hükümleri hakkında 
Madde 193. — 6207 sayılı Avukatlar Yar

dımlaşma Kanununun 1, 4 ve 5 nci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Her baro merkezinde Baro Ge
nel Kurulu karariyle (Avukatlar Yardımlaşma 
Sandığı) kurulabilir. 

Sandığa üye olmak isteğe bağlıdır. 
Sandıkların kurulmasından amaç, yardıma 

muhtacoldukları baro yönetim kurullarınca ka
bul edilen veya yönetmeliklerde gösterilecek 
süre ile üye olup da ihtiyarlığı, hastalığı yahut 
maluliyeti gibi sebepler yüzünden fiilen çalışa-
mıyacak hale gelerek barolarla ilgisini kesen 
avuktlar ile avukatlık yapmakta iken ölenlerin 
daha evvelden gösterecekleri kimselere, göster
medikleri takdirde yönetmeliklerde gösterile
cek mirasçılarına tesbit olunacak şekil ve mik
tarda yardımları sağlamak ve düzenlemektir. 

Sandıkların idareleri ile çalışma tarzları 
ve 2 nci maddenin giderlere ait (a) fıkrasında 
yazılı istihkak şartları, oranları, miktarları ve 
2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) 
bencileri ile 4 ncü maddenin ikinci fıkrasında 
yazılı duhuliye, aidat ve katılma paylarını öde-
miyenler hakkında uygulanacak esaslar baro 

yönetim kurulları tarafından hazırlanıp, genel 
kurullarca kabul edilen yönetmeliklerde göste
rilir. 

Sandıkların idare ve temsili baro yönetim 
kurullarına aittir. 

Madde 4. — Yardımlaşma Sandığına üye 
olmıyan avukatlarla, adlî müzaharete nail olan 
kimselerin vekâletini alan avukatlar üçüncü 
madde hükmünden ayrıktırlar. 

Yardımlaşma Sandığına üye olan avukatlar 
ikinci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) 
bendlerinde gösterilen duhuliye ve aidattan 
başka, yönetmeliklerde tesbit edilecek maktu 
aylık katılma payı da verirler. 

Madde 5. — Pul bedelini müvekfkilinden al
dığı sabit olan veya üçüncü maddenin birinci 
fıkrası hükmüne aykırı olarak merciince uygun 
bir mehil tâyini suretiyle yapılan ihtara rağ
men pul yükümlülüğünü yerine getirmiyen ve
ya tamamlamıyan avukattan, Baro Disiplin Ku
rulu kararı ile, ilk defasında (50) ve her te
kerrüründe (100) lira para cezası alınır ve 
Avukatlık Kanununun 162 nci maddesi gere
ğince tahsil edilerek Sandığa gelir kaydolunur. 

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

1086 sayılı Kanunun değiştirilen hükmü 

Madde 194. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 61 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 61. — Dâvaya vekâlet deruhde etme
sine kanunen imkân bulummıyan vekil mahke
meye kabul olunmaz. Bu takdirde, mahkemeye 
kabul edilmîyen vekilin müvekkiline, keyfiyet
ten bahisle, bir defaya mahsus olmak üzere 
re'sen davetiye gönderilir. 

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

Efendim iki takrir var, okutuyorum. 

Muhterem senatörler, şüphesiz ki, Riyaseti 
takibedip etmemek, hususunda muhtarsınız. Yal
nız Heyeti Umumiyeden sesler yükseldiği tak
dirde okuduğumz metinlerde hata ediyoruz. Bu 
hususta bize yardımcı olursanız çok teşekkür 
ederiz efendim. Buyurunuz. 
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Sayın Başkanlığa 

Avukatlık Kanununun müzakeresi bitince
ye kadar oturumun devam etmesini saygiyle 
arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresine devam edilen %1217, sıra sayı

lı tasarının müzakeresi bitmek üzeredir. Bu se
beple müzakere hitamına kadar saat 19, 00 dan 
sonra çalışmaya devam edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Eskişehir İstanbul 
Ömer Ucuzal Rifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, takrir
ler aynı mahiyette bulunmaktadır. Takrirler 
hakkında söz istiyen sayın üye? Yok... Takrir
leri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Takrir kabul edilmiştir, efendim. 
Buyurun. Müzakereye devam ediyoruz efendim. 

14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa eklenen madde 

Madde 195. — 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki mad
de eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — Avukatlık Kanunu gere
ğince topluluk sigortasına girmiş olan ve prim
lerini zamanında ödemek suretiyle sigortalılığı 
devam eden bir avukat, T. C. Emekli Sandığına 
tabi bir memuriyete atandığında, sigortalılığı
na esas alman avukatlık süresinin üçte ikisi 
memuriyet kıdemine sayılır. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 195 nci 
made üzerinde bir takrir var. Okutuyorum efen
dim. 

Başkanlığa 
Tasarının 195 nci madesi ile Devlet Memur

ları Kanununa eklenen ek madde 1 sözü geçen 
kanunun memuriyetteki yükselme prensiplerine 
aykırı esaslar getirmiştir. 

Tasarıdaki hükümlerin bu esaslara uygun 
hale getirilmesini sağlamak üzere maddenin ko
misyona iade olunmasını arz ve teklif ederim. 

Van 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Muhtrem senatörler, 195 nci 
madde üzerinde müzakere açıyorum. Söz isti
yen sayın üye? Sayın Melen buyurunuz efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, bu 
madde sosyal güvenliğin dışında avukatlar için 
bir başka imkân getirmektedir. Bu da devlet 
memuriyetine, her hangi bir zaman, girdikleri 
zaman, girdikleri takdirde avukatlıkta geçen 
hizmetinin üçte ikisinin memuriyet kıdeminde 
sayılması hükmü. Yani emekliliğe esas olan 
müdette değil, dikkatinize arz ediyorum, memu
riyet kıdemine sayılma hükmü. Yani bir avu
kat 20 sene hizmet eden bir avukat, 25 sene hiz
met eden bir avukat bir devlet memuriyetine 
girdiği takdirde bunun 15 veya 17 senelik hiz
meti memuriyet kıdemine sayılacak ve devlet 
bareminde ona göre alacağı maaş tesbit edile
cektir. Esas budur. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ şunu arz ede
yim. Ben şahsan bu prensibe muazır değilim. 
Ancak bizim gerek eski ve gerekse yeni kanun
larımız, gerekse yeni Personel Kanunumuz bir 
başka esas kabul etmiştir. Başlangıçta memuru 
alır staj devresi geçirtir ve ondan sonra hizmet 
müddetine göre ehliyet ve kıdem esasına göre 
terfi eder. Böyle ara yerde başka hizmetlerde 
bulunmuş başka işlerde bulunmuş kimse memu
riyete girdiği takdirde dahi bizim sistemimize 
göre ki zannediyorum, kara Avrupasmda da 
bu sistem caridir ama Anglo - Saksonlarda baş
ka sistem var. Girdiği takdirde baştan bağlı
yacaktır. 25 senelik bir avukat bugünkü sistem
de devlet memuriyetine girdiği takdirde bare
min birinci derecesinden başlaması lâzım, alt 
derecesinden. Bu aslında sert bir rejimdir. Sı
kı bir rejimdir, yanlış bir rejimdir. Amerika'da 
bugün pek âlâ iş hayatında yetişmiş insanları 
alıp devletin en yüksek kademesine getiriyor
lar ve bundan faydalanıyorlar. Bizim sistemi
miz bugün buna imkân vermiyor. Bu kanunla 
biz bu sistemde yeni bir yol açıyoruz, avukat
lar için. İcabında avukatları devlet memuriyeti
nin yüksek kademelerine dâhi getirmek imkâ
nını bu suretle vermiş oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, böyle olduğuna göre, 
bunu sadece avukatlar için düşünmek yerinde 
olmaz. Aynı vaziyette denebilir ki, avukat âm
me hizmeti görüyor, yaptığı iş bir nevi memu
riyettir. Ama buna benzer meslekler mevcuttur. 
Faraza doktorluk böyledir. Avukata verdiği
niz bu hakkı bir doktora da vermeniz lâzımdır. 
Mühendislik böyledir. Uzun zaman yetiştiriyor
sunuz vesika veriyorsunuz. Ve murakabe altm-
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da çalışmaktadır. Aynen böyledir. Ona da ver
mek lâzımdır. Faraza eczacılık böyledir .Buna 
benzeyen meslekler vardır .Eğer biz barem sis
temimizde ve devlet memurları sistemimizde 
personel sistemimizde böyle bir değişiklik yap
mak istiyorsak. Bunu sadece avukata verme 
değil, daha geniş şekilde düşünmemiz icap eder. 
Aksi halde başlangıçda da arzettim. Bir yeni 
tekelcilik yaratmış oluruz, ki yerinde görmem. 
Bu sebeple komisyonun bu maddeyi geri alarak 
hakikaten daha geniş şekilde tedvin etmesi ve 
devlet memurları kanununa ek bir madde ha
line getirmesi, yani ayrı bir madde halinde ge
tirmesi lâzım gelir ve doğrusu budur. O vakit 
avukatta istifade eder, doktorda istifade eder, 
mühendiste istifade eder. Buna benzeyen bir 
başka meslek sahibi de istifade eder ve bu su
retle devlet iş hayatında serbest meslek haya
tında yetişmiş insanların icabında hizmetlerin
den faydalanmak imkânını bulur. Faraza dışarı
da yetişmiş bankacılıkta yetişmiş bir insanı 
özel sektörde yetişmiş bir insanı alıp getirip 
Hazine Umum Müdürü yapabilir. Bir avukatı 
alıp getirip Temyiz Mahkemesine üye seçebilir, 
bugün de var o imkân, veyahutta Adalet Ba
kanlığında başka bir vazifeye veyahut Maliye 
Bakanlığında bir başka vazifeye getirebilir. 
Arzettiğim gibi bu sistemde bizim devlet me
murları kanununun kabul ettiği dar sistemi 
genişletmek lâzım ama bunu sadece avukata 
münhasır olarak değil, daha geniş şekilde ele 
alınmasına taraftarım. Bu sebeple bu maddenin 
komisyona verilmesini teklif ettim. Kabulünü 
rica ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Melen Teşekkür ederim. 
Sayın Türkmen buyurunuz efendim. 

SALÎH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başkan, 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ferid Melen'in 
takriri haksızdır. Ve izahatı da hakikaten ta-
rafgiranedir. Yani her halükârda bu kanunun 
bir iki maddeden hiç olmazsa Meclis'e geri dön
mesi gayreti içindedir. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen bir dakika, fi
kir hürriyetini benimsemiş bir Yüce senato ola
rak birbirlerimizin fikrine taarruz etmekten 
ziyade onlara mukabil fikirlerimizi arsetmeği 
önce prensip olarak kabul edelim. Bu kanun 
tasarısı görüşülürken, kıymetli ve muhterem 
senatörler birbirlerinin hatıralarını rencide 
etmeden bu görüşmeleri bitirme hususunda 
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riyasete yardımcı olmalarını bilhassa istirham 
ediyorum efendim. Buyurunuz efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Muhte
rem Başkanım, ben de fikir hürriyeti bakımın
dan düşündüğüm şeyi konuşmak hakkımı kul
lanıyorum. Burada bir evvel buyurdular dedi
ler ki, biz senatoda bir kanunun meclise gitme
si bir tehlike arzeder endişesi gibi bu sözler 
söylenmesin, bu doğru değildir dediler. Böyle 
bir durum içine girmiyelim, dediler. Bu bir 
düşünce idi. Ben de diyorum ki, biz haklı ola
rak bu endişeyi duyuyoruz .Çünki, burada me
selâ 187 nci madenin buradan çıkarılmasında 
başka bir maksat yok. 186 ncı madde kabul 
edildikten sonra 187 nci maddeyi çıkarmaya 
sebep yoktur, bir zaruret yoktur, bir fayda 
yoktur. Nedir; bir tadil elde edilmek isteniyor. 
Şimdi diyorlar ki, 25 sene avukatlık yapan bir 
kimse gelecek devlet memuriyetine girecek bi
rinci derecede maaş alacak, nerede bu bolluk 
demek isterler. 

FERİD MELEN (Van) — Tahrif etme öyle 
bir şey söylemedim. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Efendim, 
demek isterler dedim, dediler demedim. Yani 
25 sene avukatlık yapacak, buyurdular. On
dan sonra gelirler devletin birinci dereceden 
maaşına tâyin edilir, dedi. Neden bu avukat
lara veriliyor da başka kimselere verilmoyor? 
Sanki bu kanunla yeni birşey getiriliyor. Ken
dileri bilmiyorlar mı ki, halen bile mevcut 
mevzuatımız avukatların hâkimliğe tâyini ha
linde avukatlıkta geçen müddetlerin böyle bir 
nisbetle mahsup edilerek kıdemelerine sayılı.-
yor. Binaenaleyh, halen mevcuttur. Ve bu iti
barla yeni birşey değildir. Bu kanunla yeni 
birşey getirilmiş olmuyor. Diğer taraftan di
yorlar ki, neden bu avukatlara bu imtiyaz baş
ka mesleklere değil Biz de kendilerine söyleye
lim. Avrupada tahsil yapan birçok doktorları
mız memlekete gelmiyor. Orada çalışıyor. Hü
kümet olarak düşünüldü bu doktorlar gelmi
yorlar. Çekici yapabilmek için orada geçen 
müddetlerini saymak suretiyle cazip hale geti
rilmek için kıdemlerine sayılacak şekilde bir ka
nun getirildi. Bu kanun buraya meclise geldi. 
Binaenaleyh, onlara da yapılmış oldu. Bâzı mes
leklerde bu olmuştur. Nasıl ki, doktorlara ve
rilmiştir, binaenaleyh, herhangi bir makamdan 
da bir avukatın vazifesinden, şahsiyetinden ve-
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ya ilminden istifade edilirse tâyin edilir, mec
bur değildir. Ama tâyin edilirse kıdemi yani 
avukatlıkta geçen müddetinin sayılması gerek
lidir. Bununla ne demek istenir. Avukatlık hiz
meti yalnız serbest meslek değildir. Avukatlık 
hizmeti bizatihi âmme hizmetidir. Burada ge
çirilen müddet bir hizmet mukabili geçmiş bir 
müddettir. Bu devlet memuriyetinde geçirmiş 
değildir ama diğer devlet memuriyetinden far
kı bunun üçte ikisini alarak daha mahdut b 
hak vermek suretiyle mahsup yapılmaktadır. 
Yani bu böyle buyurdukları şekilde karşılıksız, 
yersiz verilmiş bir imtiyaz değildir. Avukatlık 
mesleğinin âmme hizmeti olduğunun tekrar bu
rada teyidinden başka birşey değildir ve halen 
mevcut mevzuatımız da, hâkimlikte de bu ca
ridir. Bu bir yenilik değildir. Takrir yerinde 
değildir, reddini rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Melen sizi söz sırasına 
kaydediyorum efendim. Sayın Ucuzal buyu
runuz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kanım, Sayın Türkmen açıkladılar yeni birşey 
getirmiyor, dediler, ben konuşmayacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Sayın Gümüşoğlu buyurun. 

OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Değerli arkadaşlarım, benim aslında bu konuda 
bir mütalâa beyan etmeme imkân bırakmıyacak 
şekilde sayın Türkmen arkadaşım konuştular. 
Yalnız Sayın Melen'in buradaki mütalâasına 
da hak vermemek mümkün değildir. Bu iktisa
dî hayatımız için, cemiyetimizin sosyal yapısı 
için, gerçekten hekimler için de, mühendisler 
içinde diğer meslek erbabı için de özlenen, ge
tirilmesi arzu edilen bir hüküm olsa gerek. 

Bu kanunda cemiyetimiz için, hattâ Devlet 
bünyesi için zarureti aşikâr olan bir maddenin 
bu metin içinde yer almış olmasını yadırga
mak şöyle dursun, diğer meslekler bakımından 
da yeni açılan bir çığır olarak memnuniyetle 
tesbit etmek gerektiği kanısındayım. Gerçek
ten, seneler senesi bir mesleke emek vermiş 
hattâ meselâ hâkimlik meslekinden Avukatlık 
Kanunu görüşüldüğü için arz edeyim, bir iki 
senelik kısa süre içinde kendisine güvenerek, 
avukatlık sahasında mücadele yapmış, tecrübe 
kazanmış, bir insanın 10 sene sonra, 15 sene 
sonra tekrar lüzumunda çalışmasında fayda 

mütalâa edilerek memuriyete almışında bırak
tığı yerden maaşa başlatılması hakşinaslık ol
maz her halde. Yine bir hekimin kısa bir süre 
resmî dairede, hastanede çalıştıktan sonra, ser
best hayata atılıp seneler boyu tecrübesinden 
istifade edilmiş, hizmet görmüş bir insanın da 
bıraktığı yerden başlatılması her halde hakka
niyete, adalete uygun düşmez. Bu madde bu 
itibarla zedeleyici, hattâ diğer mesleke göre 
hususi mesleklere göre haksızlık getiren bir 
konu değildir. Biz temenni ediyoruz M, özel 
hayatta Devlet kadrosu dışında çalışma sahası 
olan diğer meslekler için de böylesine hüküm
ler getirilsin, onu da memnuniyetle mütalâa ve 
tesbit ederiz. 

Aslında Sayın Türkmen'in ifadesi gibi Hâ
kimler Kanununda yer alan bir hükmün bura
ya intikalinden ibarettir. Ancak madde Perso
nel Kanununda bir değişiklik şeklinde tasarı
ya intikal etmiştir. Bu belki kanun yapma tek
niğine aykırıdır. Ama bu Meclislerimizde ka
bul edilmiş bir teamül haline geldi. Çünkü 
her yeni kanun ısdar edilirken, daha evvel 
çıkmış kanunlarla irtibatını ve koordinasyonu
nu sağlamak ve iki kanun arasındaki denge
sizliği ortalan kaldırmak için böylesine kanun
larda, başka kanunların tadili maddeleri gel
miştir, emsalleri de geçmiştir. Bu itibarla me
sele benim anlamadığım bir yönü ile mesleke 
taallûk eden bir maddedir. Personel Kanunu 
ile ilgili olmamak icabeder. Bu kanun içinde 
bunun yer alması icabederdi. Ama Hükümetin 
ve komisyonun ne düşündüğünü bilmem. As
lında Personel Kanununun dışında sadece avu
katlık mesleki ile ilgili, onun hizmet ve kıdem
lerini tanzim eden bir madde iken neden Per
sonel Kanunu ile ilgili görülerek tadil edilir 
bilmem. Bu konuda komisyonun bir açıkla
ması olursa memnun olacağımı arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu teşekkür 

ederim. Sayın Melen buyurunuz efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

ben burada konuşurken bir sıfatımı hiçbir za
man unutmuyorum. Türk Milletini temsil edi
yorum. Türk Milletinin menfaatleri zaviyesin
den her meseleye bakmaktayım, bunu yapar
ken... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Herkes sizin 
kadar yapar bunu. 
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FERİD MELEN (Devamla) — Bunu yapar
ken bâzı meslek zümrelerinin görüşüne uymaz
sam, uymıyabilirim, hattâ bundan dolayı kı
rılmış olanlar olabilir. Ama ben vazifemi böyle 
anlıyorum. 

Bu kanunu ne yapıp yapıp geri bırakmak 
hususunda bir azmim olduğunu söylediler. Bu 
insafsızca bir ithamdır. Ne yapıp yapıp geri bı
rakmak azminde olan insan daha bu kanunun 
o kadar çeşitli maddeleri varki, her madde
sinde söz alır saatlerce konuşur ve görüyorsu
nuz çoğunluk da yoktur ve bu kanunu bu şekil
de çıkarmaz. Bunu hiçbir zaman düşünmedim. 
Arkadaşım benim düşünmediğim şeyi kendisi 
nasıl kafasından geçirmiş buna hayret ediyorum. 

Bir nokta ileri sürülüyor... 

BAŞKAN — Muhterem Melen bir dakikanı
zı rica edeceğim, önce çoğunluk olmadığı hu
susunu tesbit ederek sözünüze başladınız. Ma-
lûmuâliniz çoğunlukla Meclisimiz açılmıştır, 
yalnız arkadaşlarımız bütün müzakerelerin 
müddeti zarfında Heyeti Umumiye de oturmak 
mecburiyetinde olmadıklarından belki nazarı 
dikkatinizi celbeden noksanlık oradan neşet 
etmiştir. Çoğunlukla müzakerelere devam et
tiğimiz hususunu tesbit için sözünüzü kestim. 
özür dilerim. Buyurun efendim. 

FERİD MELEN (Devamla) — Ben gördü
ğüm manzarayı tesbit etmiş olmak için söyle
dim. Zatıâliniz başka şekilde görüyorsanız 
takdir sizin şüphesiz. 

Bir nokta üzerinde duruluyor. Efendim, bu 
kanun tadile uğrar Meclise giderse kalır. Na
sıl olabilir Meclise giderse? Meclis Hazirana 
kadar toplanacak, çalışacak. Hazirandan ev
vel tatil yapmasına imkân yok. Farz edelim ki 
iki üç maddesi tadil edildi, komisyon sözcüsü 
de itiraf ediyor, var diyor tadil edilecek şeyler 
ama geri kalır bu kanun diyor, bunu yapar
sak diyor. 

insaf edin, yani bu Meclisi itham etmektir. 
Gönderirsek bu Meclisten çıkmaz, kalır orda.. 
Bu görüşe iştirak etmiyorum ben. Bu Meclis
ten çıkar. Meclis Haziran'a kadar devam ede
cektir. 

Kaldı ki farz edin ki o Meclisten çıkmadı, 
ne olur?... Gelecek Mecliste - Çünkü kadük olmu
yor - çıkar altı ay sonra çıkmış olur. Olan 
bundan ibaret olur. Kaldı ki böyle şeye de 

mahal olduğuna kaani değilim. Ben arkadaşla
rımın bir taktik olarak bu kanunu süratle ge
çirmek için bunu ileri sürdüklerine inanıyorum. 
Yoksa bu kanun tadil edilirse, birkaç maddesi, 
pekâlâ Meclisten çıkar, bunu önliyecek hiçbir 
şey yoktur. 

Kaldı ki arkadaşlar, takibeden arkadaşlar da 
vardır. Süratle çıkarılır. Biz de takipçiler ara
sında oluruz. * 

Muhterem arkadaşlar, ben konuşurken avu
katların Devlet memuriyetine alınmasına yük
sek memuriyetlere alınmasına muhalif olduğu
mu söylemedim. Bilâkis bunda fayda olduğunu 
söyledim, bilâkis bizim mevcut nizamımızın bu
nu önliyen nizamımızın yerinde olmadığını söy
ledim. Dışarıda serbest hayatta yetişmiş insan
lardan Devletin faydalanması yolunun açılması 
lâzımgeldiğini, söyledim. Arkadaşım dinleme
di mi, yoksa beni böyle söyletmek için, zabıt
lara böyle geçirtmek için bir hususi gayret mi 
sarf ediyor, bilmiyorum. Bütün arkadaşlar din
lediler. Yalnız şunu ifade ettim, avukattan iba
ret değildir bu. BelM avukatlar bunun başında 
gelir, doğru, iştirak edebilirim. Devlet memu
riyetine en yakın bir hayat, bir meslek hayatı
dır. Ama onun yanı başında bugün doktora ih
tiyacımız var, alamıyoruz doktorları memuri
yet kadrosuna. Bütün sosyalizasyon bölgesi 
bomboştur, bu sebepten ileri geliyor. Açarsanız 
bu yolu pekâlâ serbest hayatta çalışmış insan
lar belki rağbet ederler, giderler o kadroları 
doldururlar, mühendisi öyledir, başka mesleki 
öyledir. Elimize kelmişken böyle bir imkân ko
misyon bunu pekâlâ bir, iki saat içersinde böy
le bir madde tedvin etmek imkânına malikken 
niye bu fırsatı kaçıralım ve bir milleti temsil 
eden insanlardan birisi olarak neden dolayı ben 
bunu teklif etmiyeyim ve teklif edersem neden 
suçlu olayım? Bunu anlamak mümkün değildir. 
Çok rica ediyorum, millî meseleleri her şeyin 
üstünde tutmak lâzımdır. Meslekî menfaatler 
onun ardından gelir. 

BAŞKAN — Sayın Melen teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon söz mü talebediyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Evet. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz söz sırası 
son olarak Sayın öztürkçine'dedir. Tercih hak
kını... 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Komis

yon konuşsun, tenvir ederse konuşmak lüzumu
nu hissetmem belki. 

BAŞKAN — O hak Sayın Komisyona ait 
bulunmaktadır. Hangisini tercih ediyorsa o şe
kilde hareket edeceğim efendim... Buyurun Sa
yın Komisyon. 

Sayın öztürkçine, sisi vazgeçmiş telâkki edi
yorum. 

Sayın Komisyon buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Melen her iki konuşmasında 
benim beyanımı kısmen tahrif buyurdular, onun 
için ve bir de bir başka hususa cevap vermek 
için söz aldım. 

Ben dedim ki. muhterem arkadaşlarımızın 
verdiği önergelerde elbet bir hakikat payı var. 
Tutuyor bir mevzu hakkında bir önerge veriyor. 
Fakat bir mahzur doğuracak, şu metnin bu şe
kilde çıkmasına mâni olacak ağırlıkta değil. 
Bir önerge sahibi tutmuş şu da ilâve edilsin di
yor. ilâve edilmesi bir şey katacak değil. Fa
kat bu şekilde çıkması da neticeye müessir bir 
hata şeklinde tezahür etmediği için bunlara ilti
fat etmiyoruz, dedim. Yoksa hata var, hata ol
duğu halde yine bunu böyle çıkaracağız, böyle 
bir beyanda bulunmadım. Zabıtlar meydanda
dır, lütfen tetkik buyursunlar. Bir önerge 
veren arkadaşımızın zihni elbet bir yere takıl
mıştır, bir teklifte bulunuyor . Onun kabul edil
memesi takdirinde büyük bir mahzur doğmadığı 
için iltifat etmiyoruz dedim. Bunu bu şekilde 
tashih etmek isterim. 

İkincisi, şimdi muhterem arkadaşlar konuş
tuğumuz Avukatlık Kanunu. Sayın Melen aca
ba bize kendisi hizmette bulunduğu zamanlar 
böyle özel bir meslek grupunun hakları ile ilgili 
bir kanun getirdiği zaman onun içerisine bu 
haklardan avukatlardan, meselâ, o meslek gru-
pundan gayrı diğer bütün meslek gruplarını 
saymak suretiyle şümullü bir kanun teklif etti
ler mi? Arkadaşlar, olmaz bu. Eğer bu, me
selâ Emekli Sandığı Kanunu olsa, yahut bir 
memurlar kanunu olsa bunda bu yakışık alır 
ama şimdi avukatların haklariyle ilgili bir ka
nun, bu kanunda avukatlıkta geçen müddetin 
şu kadarı hizmete geçmiş telâkki edilir, sayılır, 
diye bir madde var. Sayın Melen der ki hayır 

bu avukatlık lâfı kalksın. Ne olsun?... Şu, şu, şu 
serbest meslekte geçen hizmetlerin de şu kadar 
miktarı ilâve edilir gibi daha şümullü bir madde 
olsun derler. 

Fikirde mutabakat halindeyiz. Hakikaten 
bugün serbest hizmet gören kimselerden Dev
let memuriyetine alındığı zaman kendisinden 
istifade edilecek ve Devlet kadrosunda ihtiyaç 
duyulan kadroları dolduracak meslekler, züm
reler var. Fakat şu mütevazi avukatlık kanunu 
içinde topyekûn bu işleri halletmeye imkân yok. 
O itibarla fikirlerine iştirak etmediğimizi arz 
ediyorum. Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuna teşekkür ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Başkan, bir şeyi 
ilâve edeyim, bu madde Hâkimler Kanununun 
70 nci maddecine tam mânasiyle mütenazır ola
rak tanzim edilmiştir. Ve avukatlık hizmeti de 
bir âmme hizmeti olup memuriyete en yakın 
bulunması itibariyle bu madde sevk olunmuş
tur. 

BAŞKAN — Sayın özden teşekkür ederim. 
Efendim, 195 nci madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Takriri okutup oylarınıza 
arz edeceğim efendim. 

(Van üyesi Ferid Melen'in önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor, Hü
kümet?... Katılmıyor. 

Muhterem senatörler 195 nci madde üzerin
de Sayın Melen tarafından verilmiş olan takri
re, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmı
yorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. KaJbul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir 
efendim. 

195 nci maddeyi okutup oylarınıza arz edi
yorum. efendim : 

(195 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir, efendim. 

14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa eklenen geçici madde 

Madde 196. — 14 . 7 . 1965 tarih ve 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir. 

Geçici madde 25. — Bu maddenin yürürlü
ğe girdiği tarihte bu kanunun kapsamındaki 
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bir memuriyette bulunanların, memuriyetten ön
ce T, C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olma
dan ve Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına 
da girmeden avukatlıkta geçirdikleri fiilî hiz
met sürelerinin üçte ikisi memuriyet kıdemle
rine sayılır. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Bendenizin 
bir takriri vardı efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim şimdi arz edece
ğim, efendim. Muhterem senatörler 196 ncı mad
de üzerinde bir takrir var okutuyorum efen
dim. 

Başkanlığa 

Avukatlık kanunu tasarısının 196 ncı mad
desi sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun kapsamındaki bir memuriyette bulunan
ların memuriyetten önceki avukatlık müddetle
rinin (2/3) ünün memuriyet kıdemine sayıla
cağını derpiş eylemiştir. 

Halbuki 657 sayılı Kanun kapsamına girmi-
yen hizmetlerde çalışanlardan halen Emekli 
Sandığı ile irtibatı bulunanların bu gibi müd
detlerinin memuriyet kıdemine sayılması bu ta
sarı ile ihdas edilen emeklilik statüsünün gaye
si icabıdır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde emekliliğe 
tabi hizmetlerde çalışanların evvelce yapmış ol
dukları avukatlıkta geçen müddetlerin 2 /3 ünün 
memuriyet kıdemine sayılmamasını eşitlik hak-
kiyle telif etmek mümkün değildir. Bu balam
dan tasarının 196 ncı maddesi matlabiyle kal
dırılarak aşağıdaki şekilde tedvin edilmesini arz 
ve teklif eylerim, 

Madde 196. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte emekliliğe tabi hizmetlerde bulu
nanların memuriyetten önce T. C. Emekli San
dığı Kanununa tabi olmadan ve Sosyal Sigor
talar Kurumu kapsamına da girmeden avukat
lıkta geçirdikleri fiilî sürelerinin 2/3 ü memu
riyet kıdemlerine sayılır. Bu halde emekli ke
seneklerinin hesap ve ödenmesinde geçici 2 nci 
maddenin (B) bendi hükümleri tatbik olunur.) 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

BAŞKAN — Muhterem senatörler 196 ncı 
madde üzeninde müzakere açıyorum. Söz isti-
yen sayın üye. Sayın Gümüşoğlu buyurun. Muh
terem Seyhan ikinci sırada zatıâliniz bulunu
yorsunuz. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Takrir sa
hibi olarak bendeniz istiyorum. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — 
Buyursunlar görüşsünler, takrir sahibidirler. 

BAŞKAN — Buyurun. Yalnız müsaade eder
seniz hata etmediğimi huzurunuzda arz etmek 
istiyorum. Takrir okunurken Sayın Gümüşoğlu 
söz istediler. Takrir okunduktan sonra söz isti-
yen sayın üye dediğim zaman, zatıâliniz işti
rak ettiniz. O sebepten Sayın Gümüşoğlu zatıâ-
linize tekaddüm ediyordu. Onu arz etmek isti
yorum. Şimdi söz sırasını haddizatında vermiş 
bulunuyorum. Buyurun efendim. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan değerli arkadaşlarım önergemde açıkça 
açıkladığım veçhile Kanunun 196 ncı maddesin
de bir haksizlik yapılmaktadır. 196 ncı madde 
ile 657 sayılı Personel Kanununa eklenen geçici 
25 nci madde, sadece 657 sayılı Kanunun kap
samı içinde olan avukatların evvelce avukat
lıkta geçen müddetlerinin 2/3 nün memuriyete 
sayılmasını kabul etmiştir ki, bu İktisadi Devlet 
Tevekküllerinde çalışan ve 657 sayılı Personel 
Kanunu şümulü dısmda bulunan avukatların M, 
halen emeklilik hizmetine tabidir bunlar. Ev
velce avukatlıkta geçen müddetlerinin 2/3 
=nün memuriyete geçmiş sayılmaması gibi bir 
hatalı durum ortaya getirmektedir. 

Malûmuâliniz bir kanun evvelâ eşitliği sağ 
Ihmakla mükelleftir. Bendeniz bu kanun içe
risinde bu önergemi cerh edecek başka bir hük-
•"ie raslayamadım. Eğer sayın komisyon bu 
benim önergemin aksinde bir mütalâada bulu
nursa elbetteki çok memnun olacağım. Yani 
halen iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan 
ve 657 sayılı Personel Kanunu şümulü dışında 
"bulunan avukatların evvelce avukatlıkta geçen 
müddetlerinin 2/3 ünün bu kanunun kapsamı
na girdiğini, yani 2/3 ünün memuriyetten sa
yılacağını sayın komisyon kabul ediyorsa el
bette ki önergemi geri alacağım. Çok teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Seyhan teşekkür ederim 
efendim. Sayın Gümüşoğlu buyurun (C. H. P. 
sıralarından vazgeç, vazgeç sesleri) 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Emredersiniz beyefendi. Efendim sözlerime 
başlamadan evvel bir üzüntümü arz edeyim, 
Biz burada gelişigüzel vazife ifa etmenin gay-
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reti içinde değiliz, inançlarımızı, duyguları
mızı bir vazife mesuliyeti içinde yerine getir
meye uğraşmaktayız. Zaman zaman bâzı arka
daşların, söz almaktan vazgeçmeyi, imtina et
meyi telkin eden ibareleri bir lâubalilik içinde 
devam etmektedir. Bir defa Sayın Başkanın 
buna mâni olmasını istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlar gerçek şudur; Sayın 
Necip Seyhan'ın ifade ettiği gibi bir meslek 
grupunu muayyen yerde çalışıyormuş gibi ya
hut çalışanlar varmış gibi onları bir tarafa bı
rakıp diğer meslek grupuna bâzı imkânlar ge
tiren bir madde olarak hakikaten dengesiz, eşit
sizlik tevlideden haksızlık doğuran bir şekilde 
tedvin edilmiştir. Fakat sayın komisyona de
min de bir sual olarak arz ettiğim halde ceva
bını bulmadım. Eğer bu, Avukatlık Kanunu 
içinde, bir meslek grupunu istihdaf eden bir 
madde ise, mesele yok. Fakat Personel Kanu
nunu tadil eden bir madde olarak gelmiştir ve 
ona atıf yapmıştır, hattâ Hükümetin ilgilileri
ne sordum, muhterem sınıf arkadaşım Hukuk 
İşleri Müdürü ile konuştum, Personel Kanu
nuna atıf yapmak zarureti hâsıl olmuştur, ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin bir Personel Ka
nunu yoktur, o çıkmadığı için ve personelin 
hak ve menfaatlerini 440 sayılı Kanun tanzim 
etmediği için mecburen bu yapılmıştır şeklinde 
cevabını buldum. 

Şimdi ne olacak? Serbest çalışan avukatlar 
emeklilik statüsü içinde muayyen kıdeme göre 
muamele görecekler. Memur olan yâni Devlet 
•Personel Kanununun şümulü içine giren daire
lerde hizmet görenler, avukatlıkta geçen sü
reyi kıdemlerine hesabettirecekler, emeklilik 
maaşım o ölçü içinde alacaklar fakat iktisadi 
Devlet Teşekküllerinde çalışan avukatlar yâni 
avukat olup muayyen süre çalıştıktan sonra 
iktisadi Devlet Teşekküllerinde vazife almış 
olan memurlar; eski avukatlar, avukatlıkta ge
çildikleri süre emeklilik için esas olmıyacak 
hattâ aldıkları maaş kıdemi için esas olmıya-
caktır. Bunu gerçekten noksan kalmış, ihmal 
edilmiş bir aksaklığı tevlideden bir madde ola
rak görmekteyim. Bu itibarla bir endişenin 
içindeyim. Komisyon, Hükümet beni tatmin 
ederse memnun olacağım yoksa konu şuradan 
konuşmak, konuşmamak, söz almak veya alma
mak mevzuu değildir. 

Aydınlanmak istiyorum, mâruzâtım bun
dan ibarettir, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu teşekkür ede
rim. 

Sayın Gümüşoğlu; ikazlarınızın bir nokta
sına cevap vermek isterim. 

Zatıâliniz Riyasetin bir hususa ehemmiyet 
vererek, söz istiyen arkadaşlara, vaz geçti, şek
lindeki beyanlarla mâni olmasını önlemesini 
talep ettiniz. Riyaset İçtüzüğe bağlı kalmayı 
kendisine vazife bilir. İçtüzükte Riyasete ve
rilen salâhiyetleri müsaade ederseniz ithamı
nız sebebiyle okuyorum : 

Genel Kurulda söz kesmek, şahsiyetle uğ
raşmak ve düzeni bozmak hususlarında Riyaset 
titizdir ve bunlara müdahale etmeyi vazife bi
lir Genel Kurulda kaba ve edep dışı konuşma
ları Riyaset hassasiyetle takip eder ve bu hu
susta müdahalelerde bulunur. Genel Kurulda 
gürültü çıkmaması hususunda Riyaset titizdir, 
müdahalede bulunur. Yine 65 nci madde gere
ğince sayın senatörlerin birbirlerine sataşması 
hususunda hassastır ve vazifesini yapmaktadır. 
Bu sebepten dolayı demin zatıâlinizin ikazını 
tekabbül edecek bir madde bulamr.dığımı ifa-
ds etmek isterim. 

Sayın Ucuzal, buyurunuz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, uzun yıllar aranız
da beraber çalışan bir arkadaşmımız. Esasen 
madde üzerinde söz almıyacaktım ama çok de
ğerli arkadaşım Osman Gümüşoğlu kürsüye 
geldi ve sözüne başlamadan evvel bir iki cüm
le ile hem yüce Hej'etinize, hem şahsımı itham 
eden ifadelerde bulundular. Biz bu kanunda ve 
bundan evvelki tasarılarda meseleleri oldu bit-
tiye getiren bir çalışmanın içinde değiliz. Me
seleleri daima ciddî olarak ele almış, tasarıla
rın ilk maddesinden tut son maddesine kadar 
ehemmiyetle üzerinde her arkadaşımız durmuş, 
fikirlerini getirmiştir. Yüce Senatonun bu kür
süsüne gelipte burada çalışmak istiyen arka
daşları, çalışanları lâubalilik kelimesi ile itham 
etmeye değerli arkadaşımın hakkı yoktur. Söz 
istemişlerdir. Hepimizin başına gelmiştir bu 
aziz arkadaşlarım, söz sıramız Sayın Başkan 
tarafından verildiği sırada bir çok arkadaşı
mız, vazgeçti demiştir, hakikaten vazgeçmiş
tir. Nitekim daha beş dakika evvel diğer mad-
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denin üzerinde söz aldığım halde Sayın Başkan j 
söz hakkımı kullanmak üzere kürsüye davet et
tiği sırada bir iki arkadaşımızın, vaz geçti, de
mesi üzerine ben de vaz geçtim dedim. Bu bir 
lâubalilik değil arkadaşlar. 

Yine Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi 
içtüzüğün maddesini okuyarak benim sarf et
tiğim söz de Yüce Senatonun çalışmasını sek
teye uğratacak veya kürsüye davet edilen sa
yın arkadaşımızın da şahsiyetini gölgeliyecek 
tek bir söz yoktur. Ama sayın arkadaşımızın 
da gerek Yüce Senatonun çalışmasını, gerekse 
Yüce Senatoda vazife veren arkadaşlarımızı 
gölgelemeye hakkı yoktur, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal teşekkür ederim. 
Sayın Öztürkcine, buyurunuz efendim. 
EÎFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, ben daha zi
yade bu maddenin daha vuzuha kavuşması için 
komisyondan bir soru sormak istiyorum; avu
kat olan bir arkadaşımız evvelâ, memuriyet 
yapmış ise, sonra da serbest, uzun müddet, avu
katlık yapmış ve ondan sonra da tekrar me
muriyet almış ise bu iki memuriyet arasındaki 
geçen serbest avukatlık müddetinin üçte ikisi 
de bu maddeden sarahat olmadığına fföre aca
ba tatbik imkânı bulunabilecek midir? Meselâ, 
Sağlık Bakanlığını ele alalım, bunun hukuk 
mücaviri vardır, misal olarak veriyorum yani 
şahıs için değil, evvelâ memuriyet havacında ça
lışmıştır. memur avukat olmuştur, ondan sonra 
uzun müddet serbest olmuştur, tekrar Saflık 
Bakanlığında müşavir avukat olarak gelmiştir. 
Bu arkadaşımızın serbest avukatlıkta gecen 
müddetinin üçte ikisi de kıdemden sayılacak 
mıdır? Birincisi bu. 

İkincisi, memur olmuş tekrar serbest haya
ta atılmış, ondan sonra da iktisadi devlet te
şekküllerinde bir vazife almış, bu durum mu
vacehesinde bu avukatların da hukukî durumu 
ne olacaktır? Yüce Komisyon bu iki noktayı 
açıklarsa teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine teşekkür 
ederim. 

Sayın Komisyon, 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 

ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar, müzakeresi açılan bu madde ek bi- ' 
rinci maddede kabul edilmiştir, onun bir mü-
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temmimidir. Bu itibarla tedvin edilmiş ve hu
zurunuza getirilmiştir ve bu madde de uygun 
bir şekilde tanzim edilmiştir. Yani ek madde
ye uygun bir şekilde tanzim edilmiştir. Personel 
Kanunu çıktıktan sonra diğer kanunlara ve 
personelle alâkalı hükümlerin yer almaması ön
görülmüştür. Bu madde bu sebeple Avukatlık 
Kanunu, Personel Kanununa ek olarak getiril
miştir. Komisyon olarak şu ciheti arz etmek is
teriz ki ; hiç şüphesiz Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinde çalışan arkadaşlarınızın da bu haklar
dan istifade etmeleri şayanı temennidir. Kanun 
yürürlüğe gireceği tarihte memuriyette bulunan
lardan evvelce memuriyet yapmış olanlarla hiç 
memuriyet yapmadan avukatlık hizmetini ifa 
etmiş olan kimselerin fiilen avukatlıkta geçir
dikleri müddetlerin üçte ikisinin memuriyet kı
demlerine sayılarak terfilerinin saklanacağı 
esasını koymuş olduğunu ve bu hükmün açık
lığı karsısında tereddüdü mucip bir hal bulun
madığını izahtan vareste olduğunu arz etmek 
isterim. 

Saygılarımla. 

B&.SKA.N — Sayın ösden teşekkür ederim. 
Bir dakika sual sorulacaktır, efendim. 

FECtP SFÜVTTMY ^TTpidcâri) — S*yıu Baş
ka". S^vın Sözcünün ib l is t i bendendi tatmin 
etmedi. Favanı temennidir, dedi. İktisadi Dev
let, Ta°ok'k""'ne-nrıde ca^an . evvelce avukatlık 
-"•Pınm/ıs ol^n arkadaşlarımızın da bu kanunun 
ü"t,e ikisinden istifade etmesi savanı temennidir 
dedi. Ama bu kanunla bunların istifade edeceği 
hakkında kesin bir konuşma yapmadı... 

rnpntnt ^/VTtşYON S ö ^ n n s ^ JÜTTPI'M 
ö,7T)!F,N fnevamla} — Arz et+im ve d°dim ki. 
Personel Kanunu hnlHinıierini biz burada tadil 
ediyoruz. Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkın
daki maddeler mevzuubahis demdir ve esasen 
bu şekilde bir huk"kî prensip kabul edilmiştir, 
bu sebeple Kaımu İktisadi Teşebbüslerinde ça
lışan arkadaşlarımızın da ileride hakları temin 
edilmelidir, dedim, başka bir şey ilâve edecek 
değiliz. 

NECİP SEYHAN (Devamla) — İleride edil
miyor... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ÖZDEN (Devamla) — O kanunlarla, gelecek 
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kanunlarla, tadili mümkündür dedim. Biz bura
da Personel Kanunu hükümlerini tadil ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özden. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 

Takriri tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 
(Hakkâri Üyesi Necip Seyhan'ın önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon takrire katılı

yor musunuz, efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 

ÖZDEN (İstanbul) — Hayır. 
BAŞKAN — Hükümet? 
HÜKÜMET ADINA ADALET BAKANI 

HASAN DİNÇER (Konya Milletvekili) — Hü
kümet tasarısında olmaması itibariyle takdire 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon takrire il
tihak etmiyorlar, Sayın Hükümet takdire bı
rakıyorlar. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

196 ncı maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(Madde 196 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Madeyi oylarınıza arz ediyo

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

22 . 4 . 1962 tarih ve 44 sayılı Kanuna 
eklenen madde 

Madde 197. — 22.4.1962 tarih ve 44 sayılı 
Anavasa Mahkemesinin kurulusu ve yarerılama 
usulleri hakkındaki Kanuna aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

Ek madde 4. — Avukatlık Kanunu gerepin-
ce topluluk sigortasına girmiş olan ve erimleri
ni zamanında ödemek suretiyle sigortalılığı de
vam eden bir avukatın, bu kanunun 3 ncü mad
desinin (c) bendinde nitelikleri gösterilenler 
arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçil
mesi halinde, sigortalılığa esas alman avukatlık 
süre^min ii^te ikisi memuriyet kıdamine sayılır. 

BASKA.N — Maddeyi oylarınıza arz edivo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
22 . 4 . 1962 tarih ve 44 sayılı Kanuna eklenen 

geçici madde 
Madde 198. — 22 . 4 . 1962 tarih ve 44 sayılı 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 

Usulleri hakkındaki Kanuna aşağıdaki geçici 
nevide ekleırmştir. 

Geçici Madde 8. — Bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihte Anayasa Mahkemesi üyeliğinde 
bulunanlardan bu kanunun 3 ncü maddesinin 
(e) bendinde nitelikleri gösterilenler arasından 
üyeliğe seçilmiş olanların, üyelikten önce T. C. 
Emeldi Sandığı Kanununa tabi olmadan ve 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına da gir
meden avukatlıkta geçirdikleri fiilî hizmet süre
lerinin üçte iîdsi memuriyet kıdemlerine sayılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Greçici hükümler 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yiiriilüğe 
girmesinden sonra 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 86 ncı maddesi gereğince barolarla 
rSosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak 
sözleşmelere esas teşkil eden ilk tip sözleşme, 
bu kanunun geçici 10 ncu maddesi uyarınca Tur
luya Barolar Birliğinin yapacağı ilk toplantıyı 
takibeden üç ay içinde Çalışma Bakanlığı, Tür
kiye Barolar Birliği ve Sosyal Sigortalar Kuru
mu arasında yapılacak görüşmelerle tesbit edi
lir. Hazırlanan tip sözleşme, Türkiye Barolar 
Birliği Yönetim Kurulu tarafından, bir hafta 
içinde bütün barolara gönderilir. Topluluk sigor
tasına girmeye mecbur olan avukatların bağlı 
bulundukları barolar, tip sözleşmeye göre toplu
luk sigortası sözleşmesi yapmak üzere tip sözleş
menin baroya gelişi tarihinden itibaren iki ay 
içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna başvurur
lar. Sözleşmeler, baronun ba-şvurma tarihinden 
itibaren en geç üç ay içinde yürülüğe konur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadın
sa 30, erkekse 35 yaşını doldurmuş olup avukat
lık ruhsatnamesine sahip bulunan ve bu kanun 
hükümleri gereğince topluluk sigortasına girmiş-
olan avukatlardan ölümleri tarihinde Sosyal Si
gortalar kanununun 66 ncı maddesindeki şart
ları yerine getirmemiş olanların hak sahibi kim
seleri ile bu avukatlardan kadın iseler 55, erkek 
iseler 60 yaşım dolduran veya 50 yaşını doldurup 
erken yaşlanmış oldukları tesbit edilen ve Sos
yal Sigortalar Kanununun 54 ve 60 ncı madde
lerinde yazılı şartları yerine getiremediklerinden 
malûllük veya yaşlılık sigortasından aylık bağ
lanmasına hak kazanamıyanlara topluluk sigor-
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tasının başladığı tarihten önceki 10 yıl içinde il
gili avukatın en az 70 ay baro levhasında kayıt
lı olduğu tevsik edilmek şartiyle, son defa ödedi
ği prime esas teşkil eden aylık geli tutar ıüzerin-
den ölüm veya malûllük yahut yaşlılık sigortası 
yardımı yapılır. 

Şu kadar ki, ikinci fıkra gereğince ölüm ve
ya malûllük yahut yaşlılık sigortası yardımına 
hak kaşanılan tarihte sigortalı avukatın ceman 
35 ay topluluk sigortası primi ödememiş olması 
halinde, eksik kalan primleri ödenen son prim 
esas alınarak mahsubedilir. Mahsup, her ayın 
ölüm veya malûllük yahut yaşlılık sigortası yar
dımlarından bir aylık prim çıkarıldıktan sonra 
kalanın hak sahiplerine ödenmesi suretiyle ya
pılır. 

İkinci fıkradaki en az 70 aylık fiilî avukat
lık süresi, avukatların sigortalılıklarının başladı
ğı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ilgili 
barolardan alınarak Sosyal Sigortalar Kurumu
na verilecek belgelerle tesbit edilir. 

Barolar bu çalışma belgelerini düzenlemekten 
kaçınırlarsa, sigortalı avukatların ilgili baro yö
netim kurulu başkan ve üyelerinden zarar ve 
ziyan isteme hakları saklıdır. 

Avukatlık süresini gösteren belgelerin gerçe
ğe uymadığı bir hükümle tesbit edildiği takdir
de gerek bunu düzenliyenler, gerekse ilgili sigor
talılar Kurumunun bu yüzden uğrıyacağı zarar
ları yüzde elli fazlasiyle ve kanuni faizi ile birlik
te adı geçen kuruma ödemekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında ayrıca ceza kavuş
turması da yapılır. 

İkinci fıkranın uygulanmasında, Sosyal si
gortalar Kanununun 60 ncı maddesinin (B) ben-
dinkeki 150 günlük yıllık asgari prim ödeme 
süresi, avukatlar bakımından beş ay, aynı kanu
nun 54 ncü maddesinin (b) bendi ile Q6 ncı mad
desinin (d) bendlerindelri 150 günlük yıllık asga
ri prim ödeme süresi avukatlar bakımından beş 
ay ve 1 800 günlük toplam prim ödeme süresi 
60 ay olarak hesaplanır. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, geçici bi
rinci ma&e üzerinde bir takrir vardır, okutu
yorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Yüksek malûmları olduğu üzere, Maluliyet, 
yaşlılık ve ölüm sigortalarının finansmanı, si-

j gortalılarm çoğunluğunun, bu hallerden biri 
vukubuluncaya kadar muntazaman prim ödiye-
cekleri hipotezine dayanır. Bu sebeple sadece 
belli bir «sigortalılık süresinin» tamamlanması 
yetmez, ayrıca, primlerin muntazam bir şekilde 
ödenmesi de gerekmektedir. 

Gerek yukarda arz olunduğu üzere, Batı ül
keleri sosyal sigorta tatbikatında, gerekse Türk 
sosyal sigortalar mevzuatında maluliyet, yaşlılık 
ve ölüm sigortalarından faydalanma şartları 
belli bir sigortalılık süresinin tamamlanmasını 
gerektirdiği halde, tasarının Geçici Komisyon
ca değiştirilen geçici 1 nci maddesinde, halen 
kolaylıkla kamu hizmeti tarifine sokulabilecek 
durumda bulunan sigortaya tabi çeşitli meslek 
grupları ve 6,5 milyon sigortalıya tatbik edil
mekte olan genel hükümler nazara alınmaksızın, 
bu sigortalıbk süresinin de bâzı hallerde tama
men kaldırıldığı müşahede olunmuştur. 

Yine, mezkûr tasarının geçici 1 nci madde
sindeki hükme göre, sigortadan bağlanacak ay
lık gelirin tesbitinde, Topluluk sigortasına son 
defa ödenen prime esas teşkil eden aylık gelirin 
esas alınması sosyal sigortayı çok özel bir re-
üm haline getirmektedir. Dünyanın hiçbir ül
kesinde, suiistimale çok kolay imkân verecek 
böyle bir prensip iltifat görmemiştir. 

Sosval sigorta sistemlerinde, genel olarak, 
çalışılan yıllara ve bu yıllar zarfında ödenen 
primlere paralel matamatik bir yardım esası 
vaz'edilmistir. 

Tasarının geçici 1 nci maddesinde, muayyen 
bir süre (cem'an 35 ay) çalışarak prim ödememiş 

I kimselere dahi, yardım yapılması derpiş edilmiş 
olup. ödemeleri gereken primlerin, müstakbel 
vardımlardan mahsubu yoluna gidilmiştir ki, bu 
işlemin sosyal sigortayı çok hususi bir reiim 
tebdil etmek anlamına gelen, nevema bir talih 
oyunları işletmesi haline getireceği aşikârdır. 

Sosyal sigorta rejimlerinde eşit muamele ve 
homojenlik en mühim prensiplerden biridir. 
Yardım şartları ve seviyelerinin bütün ihtiyaç
ları tatmin edecek bir ölçüde tesbit edilmesi ha
linde ise, sosyal sigorta tatbikatı, memleket eko
nomisi için altından kalkılmadı pek zor, hattâ 
imkânsız, bir yük teşkil eder. 

Bu itibarla; 
— İkinci Beş Yıllık Plânın sosyal güvenlik 

I ilkesi gereğince serbest meslek erbabının, bu 
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meyanda avukatların (X) meslek hususiyetleri 
de nazara alınarak ayrıca özel bir knaun hazır
lanmasını öngören Hükümet tasarısının geçici 
1 nci maddesi, 

— Geçici Komisyonca değiştirilen geçici 1 
nci madenin Tip Sözleşmenin hazırlık şekline 
mütaallik birinci fıkrası, 

— îleri yaşlardaki avukatlara daha kolay 
şartlarla aylık bağlanmasını derpiş eden Hükü
met tasarısının geçici 3 ncü maddesi, 

— Malûl olacak sigortalılarla ölen sigortalı
ların hak sahiplerine, çok ehven şartlarla bu si
gorta kollarından 506 sayılı Kanun gereğince 
aylık bağlanmakta olduğundan, bu duruma du
çar olacak avukatların da, mezkûr hükümler
den faydalandırılması gayesiyle ilâve edilmiş 
(c) fıkrası, 

Bir araya getirilmek suretiyle, grecici 1 nci 
maddenin asaihdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici madde — Türkive Cumhuriyeti Emek
li Sandığına tâbi olan veya 17 Temmuz 1964 gün 
ve 506 sayılı Sosval Sigortalar Kanununun kap
samına s:irenler dışındaki avukatların sosyal si
gortalardan faydalanmalarını sasıyacak olan 
hükümler, bu konu için hazırlanacak özel bir 
kanunla veya di£er serbest meslek sahiplerini 
de kapsamına alacak bir kanunla düzenlenir. 

506 savılı Sosval Sigortalar Kanununun 86 
nci maddesi gereeince barolarla Sosyal Sigorta
lar Kurumu arasında yapılacak sözleşmelere 
esas teşkil eden ilk tip sözleşme, bu kanunun 
geçici 10 ncu maddesi uyarınca Türkive Baro
lar BirüD-inin vapacaoı ilk toplantıvı takibeden 
üç ay içinde Çalışma Bakanlığı. Türkiye Baro
lar Birlimi ve Sosval Sigortalar Kurumu arasın
da yapılacak görüşmelerle tesbit edilir. Hazır
lanan tip sözleşme. Türkiye Barolar Birlimi Yö
netim Kurulu tarafından, bir hafta içinde bü
tün barolara gönderilir. 

(X) sosval güvenlisi için TopTnluk Sigor
tasına girmeye mecbur olan avukatların bağlı 
bulundukları barolar, tip sözleşmeye göre Top
luluk Sigortası Sözleşmesi yapmak üzere tip 
sözleşmenin baroya gelişi tarihinden itibaren 
iki ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna baş
vururlar. Sözleşmeler, baronun başvurma tari

hinden itibaren en geç üç ay içinde yürürlüğe 
konur. 

506 sayılı Kanuna göre, topluluk sigortasına 
tabi olacak avukatlar hakkında 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun geçici 8 nci madde
sinin (A), (B) ve (C) bendleri yerine aşağıdaki 
hükümler uygulanır. 

A) Topluluk Sigortasına tabi oldukları ta
rihte, otuz yaşını geçmiş bulunan kadın ve otuz-
beş yaşını geçmiş bulunan erkek avukatlardan, 
kadın iseler 55, erkek iseler 60 yaşını doldur
makla beraber Sosyal Sigortalar Kanununun 60 
nci maddesinde yazılı şartları yerine getirmedik
lerinden yaşlılık sigortasından aylık bağlanma
sına hak kazanamıyan ve : 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten ön
ceki 10 yıl içinde en az yetmiş ay baro levhasın
da kayıtlı avukat olduklarını tevsik eden, 

b) Sigortalılık süresince her yıl en az 7 ay 
sigorta primi ödemiş olan, 

c) En az 5 yıl sigortalı bulunan, 
Avukatlara, sigortalılık süresi 15 yılı doldur

muş olanlar gibi Sosyal Sigortalar Kanununun 
61 nci maddesindeki esaslara göre yaşlılık ay
lığı bağlanır. 

(a) bendinde sözü geçen avukatlık süresi, 
avukatların sigortalılıklarının başladığı tarih
ten itibaren en geç bir yıl içinde ilgili barolar
dan alınarak Sosyal Sigortalar Kurumuna ve
rilecek belgelerle tesbit edilir. 

Barolar, bu çalışma belgelerini düzenlemek
ten kaçınırlarsa, sigortalı avukatların ilgili Ba
ro Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinden za
rar ve ziyan istemek hakları saklıdır. 

Avukatlık süresini gösteren beklerin ger
çeğe uymadığı bir hükümle tesbit edi'dioi tak
dirde srerek bunu düzenlivenler, gerekse ilgili 
sigortalılar, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu 
vüsden uorıvaca£ı zararları yüzde elli fazlasivle 
ve kanuni faiziyle birlikte adı geçen kuruma 
ödemekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında ayrıca ceza kovuşturma
sı da yapılır. 

B) Topluluk Sigortasına tabi oldukları ta
rihte 30 varını p-ecmis bulunan k^dm ve 35 ya
sını p-ecmis b"lunan erkek avukat1 ardan, 50 va
si *u doMurup. erken yaslanmış oldukları tesbit 
edilen ve Sosyal Sigortalar Kanununun 60 nci 
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maddesinde yazılı şartları yerine getirmedikle
rinden aylık bağlanmasına hak kazanamıyan-
lara (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık sü
releri 15 yılı doldurmş olanlar gibi, Sosyal Si
gortalar Kanununun 61 nci maddesindeki esas
lara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

C) Topluluk Sigortasına tfabi bulunan avu
katlardan ölenler ile 506 sayılı Kanunun 53 ncü 
maddesine göre malûl sayılanlar hakkında, 
Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili hükümleri
ne göre tahsis işlemi yapılır. 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
Vahap Güvenç 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, geçici 
1 nci madde üzerinde müzakere açıyorum. Söz 
istiyen sayın üye?... Yok. Takriri okutmuş bu
lunuyorum. Sayın komisyon?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ÖZDEN (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
HÜKÜMET ADINA ADALET BAKANI 

HASAN DİNÇER (Konya Milletvekili) — 
Efendim, bu madde Hükümet tasarısına uyma
makla beraber, bu takrir de Hükümet tasan-
siyle ilgili bir muhteva taşımadığı cihetle ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, sayın senatörler, önergeye sayın 

komisyon katılmıyor, saym Hükümet biraz ev
vel Sayın Bakanın izah ettikleri esbabı muci
be ile katılmıyorlar, önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge reddedilmiştir, efendim. 

Geçici 1 nci maddeyi okuduğumuz şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte T. C. Emekli Sandığında emek
liliğe esas teşkil eden hizmetleri toplamı en az 
15 yıl olan avukatlardan; 

A) Emekli keseneği ödenekleri memuriyet 
veya hizmetten bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce her ne sebeple olursa olsun ayrıl
mış olanlar, kendilerine emeklilik veya malûllük 
aylığı bağlanmamış olmak şartiyle , T. C. Emek
li Sandığı ile ilgilerinin kesildiği tarihten bu 
kanunun yürürlük tarihine kadar Sosyal Sigor
taya da tabi olmaksızın geçen fiilî avukatlık 
sürelerinin tamamını veya bu sürenin emeklili

ğe esas olan eski hizmetlerinin süresi ile birlikte 
25 yılı doldurmaya yetecek kısmını aşağıdaki 
hükümlere göre borçlanabilirler. 

Fiilî avukatlık süresinin tamamını borçla
nanlar aşağıdaki (B) bendi hükümlerine göre 
T. C. Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettire
bilirler. Bunlardan T. C. Emekli Sandığı ile il
gilerini devam ettirmek istemiyenlerle fiilî avu
katlık süresinin bir kısmmı borçlanmak sure
tiyle emekliğe esas hizmet sürelerini 25 yıla çı
karmış olanlara aşağıdaki hükümlere göre 
emekli aylığı bağlanır. 

B) Emskli keseneği ödedikleri memuriyet 
veya hizmetten bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte veya daha sonra her ne sebeple olur
sa olsun ayrılanlar, toplam süre 30 yılı geçme
mek üzere, T. C. Emekli Sandığı ile ilgilerini 
devam ettirebilirler. 

(A) bendine göre borçlanabilmek için ilgili
nin, listesine yazılı bulunuğu baronun topluluk 
sigortasına katıldığı tarihten itibaren üç ay 
içinde, bu baro aracılığı ile T. C. Emekli San
dığına yazık olarak başvurması zorunludur. 
Borçlanılacak miktar, ilgilinin T. C. Emeldi 
Sandığına evvelce kesenek ödediği memuriyet 
veya hizmette son aldığı maaş yahut ödenek 
derecesindeki kıdeminden itibaren o memuriyet 
veya hizmetin asgari terfi süresi nazara alına
rak 2 veya 3 yılda bir terfi etmiş sayılmak su
retiyle T. C. Emekli Sandığı Kanunu hüküm
leri dairesinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadarki fiilî avukatlık süresi için öde
mesi gereken keseneklerin (kurum hissesi dâ
hil) tamamıdır. Ancak, kesenekler ve kurum 
hssesi aidoldukları geçmiş yıllarda yürürlükte 
bulunan T. C. Emekli Sandığı Kanunu hüküm
lerine göre hesaplanır. 

Borçlanılan süre ile T. C. Emekli Sandığına 
tabi eski memuriyet veya hizmet süreleri top
lamı 30 yılı geçemez. Fülî avukatlık süresinin 
bu miktarı aşan kısmı için borçlanmak müm
kün değildir. 

Borçlanılacak miktar, ilgilinin talebine göre, 
T. C. Emekli Sandığı tarafından yapılacak teb
ligat üzerine en geç 1 ay içinde toptan veya on 
yıl içinde on eşit taksitle ödenir. T. C. Emekli 
Sandığına tabi eski memuriyet veya hizmetle
rinden ayrılırken keseneklerini almış olanlar 
bunun tamamını kanuni faizi ile birlikte, borç-
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lanılan miktarın tamamının veya ilk taksitinin 
ödenmesi süresi içinde sandığa iade ile yüküm
lüdürler. Kesenekleri süresi içinde iade etmi-
yenlerhı bu madde hükümlerinden faydalanma
ları mümkün değildir. 

Borçlanan kimseler emekliliğe esas olan eski 
memuriyet veya hizmet sürelerine borçlandık
ları sürenin eklenmesi suretiyle hesaplanacak 
süre üzerinden ve borçlandıkları miktarın ta
mamını ödedikleri tarihten itibaren 5434 sayılı 
Kanuna göre emekli aylığına hak kazanırlar. 
Emekli aylığına hak kazanılabilmesi için top
lam süresinin 25 yıl olması yeterlidir. 

Taksitle ödemede, borcun tamamını ödiye-
meden ölen veya T. C. Emekli Sandığına göre 
malûl olan avukatların kendilerine veya hak 
sahibi mirasçılarına ölüm veya maluliyeti taki-
beden aybaşından itibaren 5434 sayılı Kanun 
hükümlerine göre malûllük yahut dul ve yetim 
aylığı bağlanır. Şu kadar ki, ödenmemiş yıllık 
taksitlerin her biri 12 eşit parçaya bölünerek o 
yılın malûllük veya dul ve yetim aylıklarından 
kesilir ve artan miktar hak sahiplerine öde
nir. 

Taksitle ödemede, bir taksiti zamanında öde-
miyen ve T. O. Emekli Sandığınca yapılan teb
ligat üzerine 1 ay içinde bu brocunu yerine ge-
tirmiyenlerin borçlanma durumuna son verilir 
ve ödedikleri miktara tekabül eden sürenin eski 
memuriyet veya hizmetlerine eklenmesi sure
tiyle hesaplanacak süre üzerinden T. 0. Emek
li Sandığı Kanunu hükümlerine göre işlem ya
pılır. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince kendilerine 
veya hak sahibi mirasçılarına emekli, malûllük 
veya dul ve yetim aylığı bağlananlara borçlan
madan önceki fiilî memuriyet veya hizmetlerin 
tutarı üzerinden T. C. Emekli Sandığı Kanunu 
hükümlerine göre ikramiye ödenir. 

(B) bendinden faydalanabilmek için ilgili
nin, T. C. Emekli Sandığına kesenek ödediği 
memuriyet veya hizmetten ayrılmasını takibe-
den bir ay içinde sandığa dilekçe ile başvur
ması ve kendisine emekli aylığı bağlanmamış 
veya kesenekleri iade edilmemiş olması gerekli
dir. (A) bendinin ikinci fıkrası delaletiyle (B) 
bendinden faydalananlar için bu süre borçlan
ma taleplerinin kabul edildiğinin sandıkça ken
dilerine tebliği tarihinden başlar. 

I (B) bendinden faydalanmak dileği ile yapılan 
başvurmanın T. C. Emekli Sandığınca kabul 
edildiğinin ilgiliye tebliğini takibeden aybaşın-

I dan itibaren sandığa kesenek ödeme yükümlü-
I lüğü doğar. Kesenekler (kurum hissesi dâhil) 

her ayın ilk haftası içinde doğrudan doğruya 
veya T. C. Emekli Sandığının belirteceği bir 
banka aracılığı ile sandığa ödenir. 

Kesenek ve kurum hissesi, ilgilinin T. C. 
Emekli Sandığına kesenek ödediği evvelki me
muriyet veya hizmette son iktisabettiği maaş 
veya ödeneğindeki kıdeminden başlamak üze
re, o memuriyet veya hizmetin en az yükselme 
süresine göre iki veya üç senede bir terfi edi-
yormuşçasına yürütülecek maaş dereceleri üze
rinden hesaplanır. 

(B) bendi uyarınca T. C. Emekli Sandığı ile 
ilgileri devam edenlerin emekliliğe esas sürele
rinin 30 yılı doldurduğu, sandıkla ilgilerinin ke
silmesini yazılı olarak istedikleri öldükleri ya
hut T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre malûl 
duruma girdikleri veya borçlanma hükümlerin
de gösterildiği şekilde sandık tarafından veri
len bir aylık süre içinde ödememekte temerrü-
dettikleri takdirde bu durumların husule gelr 
diği tarihi takibeden aybaşından itibaren san
dıkla ilgileri kesilir ve toplam süreleri üzerin
den kendilerine yahut hak sahibi mirasçılarına 
5434 sayılı Kanun uyarınca emekli, malûllük 
dul veya yetim aylığı bağlanır. Bu kimselere öde
necek ikramiye hakkında borçlanma ile ilgili 
hükümler kıyasen uygulanır. 

Geçici 3, 4 ve 5 nci maddeler uyarınca borç
landıkları süre ile birlikte emekliliğe esas hiz
metleri tutarı 15 yıl veya daha fazla olanlar da 
bu maddenin (B) bendi hükmünden faydalana
bilirler. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler geçici 
2 nci madde üzerinde verilmiş bir önerge var
dır. Okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Avukatlık kanun tasarı
sının geçici 2 nci madesinde T. C. Emekli Sandı
ğına tabi bir memuriyetten ayrılmış bulunan ve 
kesenekleri de kendilerine iade edilmemiş, 15 
hizmet yılını doldurmuş ve emeklilik veya ma
lûllük aylığı almakta olmıyan avukatların son 
aldıkları maaştan itibaren bu maaşdaki kıdem-

j leri hesaba katılmak suretiyle üç veya yılda bir 
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terfi esasına göre T. C. Emekli Sandığı Kanunu 
hükümlerince ayukatlık süreleri için kesenekle
ri ödedikleri takdirde avukatlık sürelerinin 
emekliliğe esas olan fiilî hizmetlerine ilâve edi
leceği öngörülerek gerekli hükümler getiril
miştir. 

Tasanda genel olarak ve memuriyette 15 yıl
dan az hizmetleri olanlar ile emekli maaşına 
müstehak olduktan sonra avukatlığa intisabe-
denlerden istiyenlerin 189 ncu maddeye konu
lan hükümle topluluk sigortasına girebilecekle
rine işaret olunmuştur. 

Tasarının birinci maddesinde kanun hizmeti 
olarak kabul edilen avukatlık görevini ifa eden
lerden bir kısmının Emekli Sandığı ile ilgilen
dirilmesi, diğer bir kısmının işçi gibi sigorta ile 
ilgilendirilmesinin mâkul bir izahı olamaz. 

Sözü edilen geçici maddede memuriyette 15 
hizmet yılını doldurmuş emekli aylığı almıyan 
avukatların Emekli Sandığı ile ilgilendirilerek 
birinci derece maaş ve % 70 üzerinden emekli 
aylığı almasına imkân bahsedildiği halde 15 yıl
dan as hizmetten sonra memuriyetten ayrılan
larla, birinci derece maaş ve âzami miktar üze-
rinden emekli aylığına müstehak olmadan daha 
az maaş dereceleri ve miktarları üzerinden 
emekli veya malûllük aylığı alarak avukatlığa 
intisabedenlere aynı imkânın tanınmaması ta
sarının getirdiği sistem ve espri ile kabili telif 
olmadığı gibi hak, ııesafet ve Anayasanın 12 nci 
maddesindeki ilkelere de uygun bulunmamakta
dır. 

7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 sayılı Kanunla 
emeklilik aylığı nisbetinin % 80 e kadar çıka
bileceği kabul edilmesi karşısında 30 yıldan 
fazla hizmetin emeklilikten sayılmaması nede
ni anlaşılamamaktadır. Diğer taraftan borç
lanma ile ilgili esaslar 545 sayılı Kanunda dü
zenlenmiştir. Geçici 2 nci maddenin fıkraların
da borçlanmaya ve maaş yükselmesine dair çe
lişme yaratan hükümler konulmasına lüzum, bu
lunmadığı gibi kanun tekniğine de uygun de
ğildir. 

Belirtilen sebeplerle adalete yardım etmekle 
görevli kimseler arasında ayrıntı yaratilmaksı-
zın keseneklerini ödemek şartiyle Emekli Sandı
ğı. ile bağlantılarının sağlanması için geçici 2 nci 
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maddenin ilişik şekilde kanunlaşmasının temi
nini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak 

Geçici madde 2. — T. C. Emekli Sandığına 
tabi bir memuriyetten ayrılmış olup emekli ay
lığı almakta olmayan avukatlarla T. C. Emekli 
Sandığından emekli veya malûllük (Âdi malûl
lük veya vazife veyahut harb malûllüğü) aylı
ğı almakta elan avukatlardan istiyenlerin me
muriyette son aldıkları maaştan itibaren (bu 
maaştaki kıdemleri hesaba katılmak suretiyle) 
üç yılda bir terfi esasına göre T. G. Emekli San
dığı Kanunu gereğince ödemeleri gereken kese
neklerin tamamını (kurum hissesi dâhil) öde
dikleri takdirde fiilî avukatlıkta geçen süreleri 
emeklilik hizmetine eklenir. 

Avukatlıkta geçen hizmet süreleri emeklilik 
fiilî hizmet sürelerine birinci derece maaş ve 
âza^ıi emeklilik aylığı nisbetinin hak edileceği 
samana kadar ilâve ettirilebilir. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, geçici 
2 nci madde üsserinde müzakere açıyorum. Söz 
istiyen sayın üye var mı? Yok. Takrir üzerinde 
söz istiyen sayın üye yok. 

Sayın Komisyon, takrire iştirak ediyor mu-
,ciiıni",rj? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ÖZDEN (İstanbul) — Hayır efendim. 

BASKAÎT —• Saym Hükümet? 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇEE (Kon

ya Milletvekili) — Gerek Hükümet tasarısında 
bulunmaması, gerekse bu tekliflerde serd edilen 
hususların Emekli Sandığı Kanununun prensip
lerine uymaması itibariyle, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Muhterem, senatörler, takrire Saym Komisyon 
ve Sayın Hükümet izah ettikleri esbabı mucibe 
ile katılmıyorlar. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir red
dedilmiştir efendim. 

Geçici ikinci maddeyi biraz evvel okuduğu
muz şekli ile oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte T. C. Emekli Sandığına kesenek 
ödemekte bulunan avukatlardan, daha önce 
Sosyal Sigortaya ve Emekli Sandığına tabi ol-
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madan avukatlık yapmış olanların bu fiilî avu
katlık süreleri, 5434 sayılı Kanuna 23 Şubat 
1965 tarihli ve 545 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi ile eklenen maddedeki esaslara göre borç
lanmaları şartiyle, emekliliğe esas hizmetlerine 
eklenir. Şu kadar ki, bu avukatların borçlan
dıkları süreye ait keseneklerin hesabında geçici 
ikinci maddenin borçlanma ile ilgili hükümleri 
kıyasen uygulanır. 

Bu madde hükmünden faydalanmak için, il
gili avukatın, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren üç ay içinde T. C. Emeldi San
dığına yazılı olarak başvurması şarttır. 

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

Geçici madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte T. C. Emekli Sandığına kesenek 
ödemekte bulunan avukatlardan, daha önce 
Sosyal Sigortaya ve Emekli Sandığına tabi ol
madan avukatlık yapan ve ondan önce de T. C. 
Emekli Sandığına kesenek ödiyenlerin, T. C. 
Emekli Sandığı ile ilişkileri bulunan İM devre 
arasındaki fiilî avukatlık süreleri geçici 3 ncü 
maddeye göre borçlanmaları şartiyle, emeklili
ğe esas hizmetlerine eklenir. 

Geçici 3 ncü maddenin son fıkrası hükmü 
bu halde de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum,.. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok affe
dersiniz Sayın Başkan. Bu maddenin uygulan
masında bâzı hatalara düşülmesi ihtimalini dü
şünüyorum, geçici 2 nci maddenin bilhassa bir 
hayli muğlâk şekilde vaz'edilmiş olması itiba
riyle. Acaba kabil midir Yüksek Başkanlık, 
Muhterem Komisyon Başkanının, - kendileri bu
nun üzerinde bir hayli uğraştılar biliyorum -
bu maddenin ne şekilde uygulanabileceği hak
kında bir izah tarzım vaz'etmelerine imkân ver
sinler. 

BAŞKAN — Muhterem Alpaslan, bu husus
ta dün de bir teklif vâki olmuş idi, içtüzüğü 
anlayışımız bu istikamette değildir, özür dile
rim, eğer bu hususta mutlaka bir konuşma ica-
bettiğine kaani iseniz usule uygun olarak bir 
önerge veriniz, müzakere açalım ve neticeyi is
tihsal edelim efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum efendim. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Geçici madde 5. — Geçici 2, 3 ve 4 ncü mad
delerin kapsamına giren avukatların bu madde
ler gereğince borçlandıkları fiilî avukatlık sü
relerinden önce Sosyal Sigortalar Kurumu kap
samına giren hizmetleri de mevcutsa, Sosyal 
Sigortalar kapsamına giren hizmetler 5.1.1961 
tarihli ve 228 sayılı Kanunun aylık bağlanma
lına ilhkin esasları dairesinde T. C. Emekli San-
dığmdald hizmetler (borçlanılan süreler dâhil) 
ile birleştirilir. 

Bu madde hükmünden faydalanmak istiyen-
lerin, T. C. Emekli Sandığına başvurmalarının 
şekli ve süresi hakkında geçici 3 ncü madde 
hükmü kıyasen uygulanır. 

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

Geçici madde 6. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Avukatlar Yardımlaşma Sandı
ğında üye bulunan avukatlar, levhasına yazılı 
oldukları baroya müracaat ederek sandıktaki 
kayıtlarının silinmesini istiyebilirler. 

Yukarıki fıkra gereğince Sandıktan kayıt
ları silinen avukatların Sandıktaki alacakları
nın, üyelik süresi ve Sandık mevcuduna göre 
kendilerine ödenmesi şekli, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili 
baro yönetim kurulu tarafından hazırlanıp ba
ro genel kurulunca onaylanan bir yönetmelikle 
tesbit edilir. 

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

Geçici Madde 7. — a) Bu kanun yürürlüğe 
girmeden önce hukuk fakültelerinden mezun 
olanlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç yıl içinde. 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
hukuk fakültesinde kayıtlı öğrenci durumunda 
bulunan ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren, altı yıl içinde, hukuk fakültelerin
den mezun olanlar, mezuniyet tarihinden iti
baren üç yıl içinde, 
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Avukatlık stajı için başvurdukları takdir
de, ilk altı ayı mahkeme, ikinci altı ayı avu
kat yanında olmak üzere bu kanun hükümleri 
uyarınca bir yıl staj yaparlar ve bu kanunun 
12 nci maddesi, 15 nci maddesinin birinci fık
rası, 23 ncü maddesinin birinci fıkrası, 24 ncü 
maddesinin son fıkrası ve 26 nci maddesi hü
kümleri yerine 3499 sayılı Avukatlık Kanunu
nun 16 nci maddesinin ikinci fıkrası, 17 nci 
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve 
5178 sayılı Kanunla değişen 19 ncu maddesi 
hükümleri bunlar hakkında uygulanır. Bunlar, 
bu kanunun 3 ncü maddesinin (d) bendi ile 
avukatlık sınavına dair 28, 29, 30, 31, 32 ve 
33 ncü maddeleri hükümlerine tabi değildir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte avu
katlık stajına başlamış olup da, henüz bitirme
miş olanlar hakkında 3499 sayılı Avukatlık 
Kanununun staj hükümleri ve o kanuna göre 
hazırlanmış olan yönetmelik uygulanır. 

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

Muhterem senatörler, 8 nci madde ile tasa
rının 3 ncü maddesi birbirine tesir edici hü
kümleri ihtiva etmektedir. Her ne kadar tasa
rının 3 ncü maddesi bundan evvel oylanmış 
ve Yüce Senato tarafından kabul edilmiş ise 
de şimdi içtüzüğün 77 nci maddesinden istifa
de etmek suretiyle yeniden görüşülmesi talebe-
dilmektedir. Takriri okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Müzakere edilmekte bulunan Avukatlık Ka
nun tasarısının 3 ncü maddesinin tekriri müza
keresini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Van Bursa 

Ferid Melen Cahit Ortaç 
Diyarbakır Adana 

Selâhattin Cizrelioğlu Mukadder ÖzteMn 
Hakkari Manisa 

Necip Seyhan Oral Karaosmanoğlu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Mehmet İzmen Sadi Koçaş 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Takri
rin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin aleyhinde efendim. Mü
saade ederseniz önce Riyaset olarak görüşü
müzü arz edelim efendim. 

Efendim, İçtüzüğümüz tekriri müzakere 
müessesesini kurmamış. Buna mukabil 77 nci 
maddede şu hükmü vaz'etmiştir: «Bir tasan 
veya teklifin kesin olarak oylanmasından önce 
komisyon veya bir üye tasarı veya teklifin bir 
veya birkaç maddesinin hatalı olarak kabul 
edildiğini ileri sürerek gerekli değişikliğin ya
pılmasını isteyebilirler.» Binaenaleyh tekriri 
müzakereye ihtiyaç yoktur. Hatalı olarak ka
bul edildiği iddiasiyle yeni bir değişiklik ta
lebinde sayın senatörler bulunmuşlardır. 77 nci 
maddeye göre, son fıkrasını okuyorum, bu son 
fıkraya göre de muamele görecektir. «Cumhu
riyet Senatosu teklif sahibini, komisyonu ve 
Hükümeti dinledikten sonra teklifin kabul ve
ya reddi hakkında görüşmesiz işari oyla karar 
verir.» Tekriri müzakere takririni oylamıyo
ruz, diğer değişiklik önergesini okuyunuz efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 

Müzakere edilmekte bulunan Avukatlık ka
nun tasarısının 3 ncü maddesinin (b) bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Bursa Diyarbakır 

Cahit Ortaç Selâhattin Cizrelioğlu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Adana 

Mehmet izmen Mukadder ÖzteMn 
Van Manisa 

Ferid Melen Oral Karaosmanoğlu 
Edirne Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Nafiz Ergeneli Sadi Koçaş 

Avukatlık kanunu tasarısı 

ikinci kısım 

Avukatlık meslekine kabul, avukatlığa kabul 
şartları 

Madde 3. — 

Bend : b) Türk Hukuk fakültelerinin bi
rinden mezun olmak veya yabancı bir memle
ket Hukuk Fakültesinden mezun olup da Tür
kiye Hukuk fakülteleri programlarına göre 
noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş 
bulunmak veya Siyasal Bilgiler Fakültesinden 
mezun olup da bu fakültede hiç okutulmıyan 
veya Hukuk fakültelerindekine nazaran noksan 
okutulan derslerden her üniversite senatosunca 
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hazırlanacak yönetmeliğe göre fark sınavını 
vermiş bulunmak. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Usul hakkın
da söz istiyorum Sayın Başkan. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkanım, bendenizin takririm vardır, bu me
seleyi halledecektir. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, 8 nci madde
ye geldiğinde şüphesiz ki hakkınız kullanıla
caktır. Fakat 3 ncü madde hakkında içtüzüğün 
77 nci maddesi hükmüne göre takrir vermiş 
olan arkadaşlarımın takririni okumaya vazife
liyim efendim. Şüphesiz sayın komisyonun söz 
hakkı mevcuttur, konuşacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın komisyon hangi usul hak
kında görüşmek istiyorsunuz? Usul hakkında 
mı yoksa esas hakkında mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Usul hakkın
da. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Şimdi muh
terem arkadaşlar, bizde tekriri müzakere hak
kında özel bir madde yok. 77 nci madde bu 
tekriri müzakereyi temin eden maddedir. Di
yor ki birinci fıkrasında; «Bir tasarı veya tek
lifin kesin olarak oylanmasından önce, komis
yon veya bir üye tasarı veya teklifin bir veya 
birkaç maddesinin hatalı olarak kabul edildi
ğini ileri sürerek gerekli değişikliğin yapılma
sını istiyebilir.» " Yani bu kısım tekriri müzake
re talebinde bulunabilir, demektir. Bu talep 
yapıldıktan sonra Cumhuriyet Senatosu tek
lif sahibine, komisyonu ve Hükümeti dinledik
ten sonra teklifin kabul veya reddi hakkında 
görüşmesiz işari oyla karar verir. 

Şimdi bir takrir verilmiştir, doğrudur. Ne
ticeyi tam bağlamadık. Diyorlar ki; «3 ncü 
madde kabul edildi ama hatalı bir kabul var, 
müzakerenin tekririni isteriz.» Doğru. Şimdi 
burada o kısımda bir hata yoktur, tekriri mü
zakeresi açılacak kısımda ben şahsan Başkanlı
ğın görüşlerine iştirak edemiyorum. Bir tek
lif yapılmıştır, tekriri müzakere talebi haklı 

mı, değil mi? Bu hususta Yüce Heyet karar 
verecektir; tekriri müzakereyi kabul ettikten 
sonra serbest müzakere yapılacaktır, sonun
da bir karara varılacaktır. Binaenaleyh şimdi 
yapılması lâzımgelen husus; önerge sahibine, 
komisyona, Hükümete söz vermek suretiyle 
tekriri müzakerenin kabulüne lüzum olup ol
madığını tesbittir. Bu iki fıkra birbiriyle ir
tibatlıdır. Bu kabul edildikten sonra madde 
üzerinde serbest müzakere açılacaktır. Red
dedilirse elbette İd müzakere açılmıyacaktır. 
Tatbikatta böyledir, kanunun metninde de 
böyledir. Bu şekilde tatbikini istirham etmek
teyim. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Umumi 
Heyette tekriri müzakere yoktur. Komisyon
larda tekriri müzakere vardır. 

BAŞKAN — Riyasetin fikrini arz ediyorum: 
Tekriri müzakere müessesesi hukukumuzda var
dır. Hukukumuzda tekriri müzakere müessese
si olduğu halde vazu kanunun 77 nci maddede 
bunu ihmal etmesi sebepsiz değildir. O sebep
ten dolayıdır ki birinci maddede Yüce Senato
nun muhterem üyelerine bu hakkı mutlak su
rette vazu kanun tanımış bulunmaktadır. Oy
lama kısmını ikinci ve son fıkraya almıştır. 
Orada da muamelenin şeklini tesbit etmiştir. 
Teklif sahibi, komisyon ve Hükümet konuştuk
tan sonra işari oya arz edilecektir. Başkanlığın 
görüşü budur. Şimdi 77 nci maddenin 2 nci fık
racına göre teklif sahibine, komisyona ve Hü
kümete söz vereceğim ve takriri oylayacağım. 

Sayın teklif sahiplerinden görüşmek isti-
yen... Sayın Çizrelioğlu buyurunuz efendim. 

SELÂHATTİN ÇİZRELİOĞLU (Diyarba
kır) — Sayın Başkan muhterem senatörler mü
zakere edilmekte bulunan Avukatlık kanun ta
sarısı hakkında; «Tasarının hatalı, aksak taraf
ları. vardır, ama, şimdi çıkaralım sonradan ak
sak ve hatalı kısımları tadil yoluna gidilebilir» 
şeklinde umumi bir görüş ve bir kanaat hisse
dilmektedir. Bu görüşe iştirak etmek güçtür. 
Gerçi Meclis düşünebilir, zira Senato vardır, ta
san Meclisten sonra Senatodan geçecektir, Se
nato bunu süzgeçten geçirsin diyebilir. Fakat 
Senato böyle düşünemez. Senato süzgeçtir, ta
sarıları süzerek en iyiye, en mükemmele yakın 
bir hale getirmelidir. Vazifesi budur. Şimdi 
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çıksın sonra düzeltilebilir düşüncesi Senato
nun mevcudiyet sebebiyle bağdaşamaz. 

BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu müsaade 
ederseniz 77 nci madde hükmü gereğince muh
terem zatiâlinize söz vermiş bulunuyorum. Ora
da, tasarısının hatalı olarak bizatihi ve fiilen 
kanaatinizce hatalı olduğunu iddia ediyorsu
nuz. Yalnız bu hata üzerinde konuşmanızı rica 
ediyorum. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba
kır) — Efendim tekriri müzakere talebi ka
bul edildikten sonra o kısma geçebileceğim. 

BAŞKAN — A.. O halde müsaade ederseniz 
arz edeyim. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba
kır) — Tekriri müzakere talebini izah edece
ğim. 

BAŞKAN — Müsaadenizi rica edeyim. Tek
riri. müzakere müessesesi içtüzüğümüzde yok
tur diye izahta bulundum. Onun yerine 77 nci 
madde hükmünü takririnizde esas ittihaz ettim. 
77 nci maddeyi okudum. 77 nci maddede şu hü
küm var. «Bir tasarı veya teklifin kesin olarak 
oylanmasından önce komisyon veya bir üye 
tasarı veya teklifin bir veya birkaç maddesinin 
hatalı olarak kabul edildiğini ileri sürerek ge
rekli değişikliğin yapılmasını istiyebilir» Tek
riri müzakere müessesi olmadığı için takririnizi 
77 nci madde hükmü gereğince müzakere edi
yoruz. Bu hudut içinde kalmanızı rica edece
ğim efendim. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba
kır) —- istirham ederim efendim. Kanunlar 
günlük, haftalık aylık, senelik değil, uzun za
manlar içindir. Bir kanun uzun seneler tadil, 
iptal, ilga gibi görüş ve düşüncelere zemin teş
kil etmiyecek ileri bir görüş eseri olmalıdır. 

Şimdi, tasarının 3 ncü maddesinin (b) ben
di, meri kanunda; halen meriyette bulunan ka
nunda Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarına, 
avukat olabilme hakkım tanıdığı halde tasarı
da bu husus çıkartılmıştır. Bunun çıkarılma se
bepleri zikredilmiş değildir. Bu hususta bir es
babı mucibe de gösterilmiş değildir. Bunu an
lamak zordur. Yani bu şu mânaya gelir ki mü
zakere edilmekte bulunan tasarıdan, bendin 
ihtiva etmiş olduğu bir kısmının çıkarılmış ol
masının haklı bir sebebi yoktur. Bu uzun müd
detten beri tatbik edilmekte olan ve halen ve 
halen de meriyette bulunan kanuna göre Si

yasal Bilgiler Fakültesi mezunları için mükte-
da bu husus çıkarılmıştır. Bunun çıkarılma se-
sep bir hak durumundadır. Tasarıda bunun 
bulunmayışı müktesep bir hakkın ortadan kal
dırılması demektir. 

Yine tasarıda dikkat buyurulursa yabancı 
Hukuk fakültelerinden mezun olanlara bu hak 
tanınıyor. Farzımuhal ingiltere ve Amerika'da 
hukuk tahsili etmiş bir kimse var. ingiltere ve 
Amerika'dan bahsedişimin sebebi hukuk sistem
lerinin hukuk sistemlerimize uymayışmdandır. 
O buraya geldiği zaman fark imtihanları vere
cek ve avukat olacaktır. Normal. Siyasal Bilgi
ler Fakültesinde okuyan talebelerimiz kendi 
hukukumuza yakından aşina oldukları halde ev
velce mevcut bulunan fark imtihanı ile avukat 
olabilirken şimdi olamamak durumu ile karşı 
karşıya geleceklerdir. Bunu izah etmek zordur. 
Geçici 8 nci maddeden bahsedilmekte ve geçi
ci 8 nci maddede bunlara birtakım haklar ve
rildiği iddia edilmektedir ki, geçici 8 nci mad
de ayrı bir husus meydana getirmektedir. Ka
nun yürürlüğe girdiği anda Siyasal Bilgiler 
Fakültesini bitirmiş olacak. Ayriyeten fark im
tihanlarına girecek. Fark imtihanlarını da ba
şarmış bulunacak. Buna ancak avukatlık hak
kı veriliyor, ki o zaman tuhaf bir durum mey
dana gelmiş olacak. Siyasal Bilgiler Fakülte
sini aynı anda bitirmiş iki kişiden birisi kanun 
yürürlüğe girdiği zaman imtihanlara girmiş 
muvaffak olmuştur, diye avukat olacak, diğeri 
ise imtihanlara girme imkânı bulamamıştır gire
memiştir o anda fakat yürürlüğe kanun girdiği 
zaman imtihana girip muvaffak olamadığı için 
avukat olamıyacaktır denecek. Birtakım farklı
lıklar meydna getirecektir. Siyasal Bilgiler Fa
kültesi ile Hukuk Fakültesinin pek farklı ol
madığı gibi fark imtihanları da ayriyeten ve
rilecek ve buna ilâveten yeni getirilmiş bulu
nan bu tasarı da ayriyeten bir de stajı mütaa-
krp imtihan da vardır. Şimdiye kadar böyle bir 
imtihan yoktu. Ya daha evvelceleri mevcuttu 
bilâhara kaldırılmış idi. Şimdi ise bir de im
tihan var. Hem Siyasal Bilgiler Fakültesini 
bitirecek hem fark imtihanlarına girecek hem 
de aynı zamanda stajını bitirdikten sonra staj 
imtihanını başarı ile verecek bir kimse duru
muna geldiğine nazaran Siyasal Bilgiler Fa
kültesi mezunu bundan şimdi bu tasarı ile bu 
avukatlık hakkını almayı izah etmek hakika-
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ten güçtür. Bu itibarla biz takriri veren arka
daşlar halen mer'i bulunan kanunda olduğu gibi 
bu tasarıya da yine Siyasal Bilgiler Fakültesi 
mezunlarının ithal edilmesini arz ve teklif edi
yoruz. Karar Heyeti Umumiyenizindir. Teşek
kürler, hürmetler. 

BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu, teşekkür ede
rim efendim. 

Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar, şimdi Sayın Cizrelioğlu gerekçeler
de bulunmadığını bildirdiler. Millet Meclisi ko
misyonlarında kabul edilen metin bizlere yani 
senatörlere de dağılmaktadır. Umumi Heyet
ten geçmiştir. Gelmiştir. Biz Millet Meclisinden 
gelen metni tetkik etmekteyiz. Daha evvel çı
karılmış olan bu madde üzerinde Cumhuriyet 
Senatosunun gerekçesinde bir kaydın bulun
maması gayet tabiîdir, normaldir. Çünkü çıka
ran Cumhuriyet Senatosu değildir. Millet Mec
lisinde çıkarılmıştır. Millet Meclisi de şu gerek
çeyi ileri sürmektedir. 

«Tasarının 3 ncü maddesinin (b) bendinde
ki Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olup 
da bu fakültede hiç okutulmıyan veya hukuk 
fakültelerindekilere nazaran noksan okutulan 
derslerden her üniversite senatosunca hasırla
nacak yönetmeliğe göre fark sınavını vermiş 
olmak kaydı çıkarılmıştır. Filhakika üniversi
teler veya millî eğitim mevzuatında yer alması 
gereken bu prensip hükmünün Avukatlık Ka
nununda bulunması kanun tekniğine uygun gö
rülmemiştir. Ayrıca kabul ettikleri tarihlerde 
memlekette ihtiyaca yeter sayıda hukuk fa
külteleri mezunlarının bulunmaması sebebiyle 
hâkim, C. Savcısı, noter ve avukat ihtiyacını 
karşılamak üzere münhasıran Hâkimler Kanu
nu, Avukatlık Kanunu ve Notelrik Kanununda 
yer alan bu hükmün hukuk fakülteleri mezun
larının memleket ihtiyacını karşılayacak sayı
ya erişmiş bulunması karşısında mevcudiyeti
ni devam ettirmek gerekçesinden de mahrum 
kalmıştır. Bu itibarla kanuna giriş nedeni zail 
olmuş bulunan bu hükmün maddede muhafaza
sı faydasız ve lüzumsuz görülmüştür.» 

İşte arkadaşlar, bunu metinden çıkaran Mil
let Meclisi komisyonudur. Millet Meclisinin 
dermeyan ettiği gerekçe de budur, ilâveten şu 

hususu arz edeyim. Bizim muhtar üniversitele
rimizden istanbul Üniversitesi şimdi biraz evvel 
arkadaşlar konuştular, istanbul Üniversitesi 
bu fark imtihanını açmamaya Senato karar ver
miştir. Kararın gerekçesi daha evvel arkadaş
lar konuştu, o kısma muttali oldum, kararın 
gerekçesi de Siyasal Bilgiler Fakültesinde oku
tulduğu kabul edilen ve dolayısiyle hukuk fa
kültesi mezunu olması için ayrıca imtihana ta
bi tutulmıyan dersler hukuk fakültesinde oku
tulan derslerin indiği derinliğe inmediğini bu
nun aşağı yukarı bu kanunlarda ne cins mü
esseselerin bulunduğunu tarif etme hududu içe
risinde kaldığını bu itibarla okunmıyan ders
lerden imtihan etmek suretiyle öbür derslerden 
muvaffak olmuş telâkki edilmesinin doğru ol
madığını kabul ettiği için istanbul Üniversite
si de Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarına 
hukuk mezuniyeti için imtihan açmamakta 
olduğunu ifade ettiler. 

Bunu 3 ncü madde konuşulurken de derme
yan etmiştik. Bu sebeplerle kalkmıştır. Maddi 
jir hata yoktur. Millet Meclisi komisyonları bu 
gerekçe ile kaldırmıştır. Bizim elimize gelen 
metinde de bu mevcut değildir. Olmadığı için 
jizim gerekçemizde çıkarılma sebebi izah edil
memiştir. Bu itibarla tekriri müzakerenin red
dini istirham etmekteyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna. 
Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon-

/a Milletvekili) — Yüce Senatonun takdirine 
bırakıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Efendim, takriri okutup oylarınıza arz ede

ceğim. (Okundu sesleri) 
(Van üyesi Ferid Melen ve arkadaşlarının 

nergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Efendim, takriri oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Takrir reddedilmiştir, efendim. 

Geçici madde 8. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce Siyasal Bilgiler okulu veya 
fakültesinden mezun olup da eksik kalan ders
lerden hukuk fakültesinde sınav vermiş olanlar, 
bu kanunun uygulanmasında hukuk fakültesi 
mezunu sayılırlar. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, geçici 
8 nci madde üzerinde iki takrir var; okutuyo
rum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Avukatlık kanunu tasarısı geçici 8 nci mad

denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Geçici madde 8. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Siyasal Bilgiler Okulundan veya 
fakültesinden mezun olmuş bulunanlar, hukuk 
fakültesinden noksan kalan derslerden sınav 
verdikleri takdirde, bu kanunun tanıdığı hak
lardan faydalanırlar. 

Yüksek Başkanlığa 
3499 sayılı Avukatlık Kanunu, avukat olma 

hakkını hukuk fakültesinden mezun olanlarla, 
Siyasal Bilgiler Okulundan mezun olup da, 
noksan kalan derslerden hukuk fark imtihanını 
vermiş bulunanlara tanımakta iken; 1217 Sıra 
Sayılı Avukatlık kanunu tasarısının 3 ncü mad
desinde, avukatlığa kabul edilebilmek için mün
hasıran hukuk fakültesinden mezuniyet şartı 
aranmaktadır. 

Tasarı aynen kabul edildiği takdirde; Siya
sal Bilgiler Okulu veya fakültesi mezunları mük
tesep bir haktan mahrum edilmiş olacaklardır. 

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

Bursa Hakkâri 
Cahit Ortaç Necip Seyhan 

Geçici madde — Bu kanunu yürürlüğe girdi
ği tarihte Siyasal Bilgiler Okulu veya fakülte
sinden mezun olmuş bulunanlar, hukuk fakül
tesinden noksan kalan derslerden sınav verdik
leri takdirde bu kanunun tanıdığı haklardan 
faydalanırlar. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Takrir 
üzerinde konuşmak istiyorum Başkanım. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, şüphe
siz konuşacaksınız. Nedir bu istical muhterem 
efendim? Muhterem senatörler geçici sekizinci 
madde üzerinde müzakere açıyorum. Söz isti-
yen sayın üye?... Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, üçüncü madde ile Siyasal Bilgi
ler Fakültesi mezunlarına bundan sonra artık 
avukatlık hakkı verilmiyecektir. Kanunun es-
pirisi bu. Dün de arz etmiştim. Ama, geçici 
8 nci madde ile bundan evvelki kanunla kendi-

• lerine hak tanınmış olan şahısların müktesep 
haklan tanınmak istenmiştir. Ama, benim kana
atim odur ki, şimdi bu maddeyi okuduğum za
man bu surete konulmuş bir maddedir. Bu 
arkadaşların müktesep haklarını, korumak değil, 
tamamen kökünden kesip atmak ve bunların bu 
haktan mahrum etmek mânasını taşımaktadır. 

Şimdi arz ediyorum. «Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce Siyasal Bilgiler Okulu 
veya fakültesinden mezun olup da eksik kalan 
derslerden Hukuk Fakültesinde sınav vermiş 
olanlar bu kanunun uygulanmasında hukuk fa
kültesi mezunu sayılırlar.» Şimdi sınav vere
cek. Zaten şu an kadar sınav verdi ise avukat
lık hakkını elde etmiş demektir. Sınav verme-
diyse bü haktan zaten mahrumdur. O halde şu 
geçici sekizinci madde bence bir haşivdir. Bunu 
vuzuha kavuşturmak lâzım. Siyasal Bilgiler Fa
kültesinden mezun olan kimseler eski kanuna 
göre fark imtihanı veriyorlar avukatlık stajı 
yapıyorlardı. Avukat oluyorlardı. Bendeniz ver
diğim takrirde bu hakkı iktisabetmiş olan kim
selerin faydalanmalarını sağlamaya matuftur. 
Önergemde şöyle arz ediyorum : «Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte Siyasal Bilgiler Oku
lundan veya Fakültesinden mezun olmuş bulu
nanlar Hukuk Fakültesinde noksan kalan ders
lerden sınav verdikleri takdirde bu kanunun 
tanıdığı haklardan faydalanırlar.» Yani bu ka
nun yürürlüğe girdikten sonra da bu haklarını 
daha evvelki hakkı iktisabetmiş olan şahısların 
kullanmalarını tanımamız gerekmektedir. Hak
kaniyet ve adalet bunu icabettirmektedir. Hak
kı müktesep müessesesi bunu icabettirmektedir. 
Yüce Senatonun bu hakkı tanıyacağı ümidi 
içerisinde önergemi vermiş bulunuyorum, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artuk
maç. Sayın Özden, Sayın Seyhan'dan evvel mi 
görüşmek istersiniz yoksa sonra mı? 

KOMİSYON ADINA EKREM ÖZDEN (İs
tanbul) — Hayır, hayır sonra görüşürüm efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Seyhan. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Değerli ar
kadaşlarım, benden evvel konuşan Artukmaç 
arkadaşımız ve daha evvel konuşan Sayın Ciz-
relioğlu bu mevzuda geniş izahat verdi. Şimdi 

I ne konuşsak faydasız olacağını da peşinen arz 

171 — 



C. Senatosu B : 41 19 . 3 . 1969 O : 2 

etmek isterim. Yalnız şunu arz edeyim ki, yan-
yana iki fakültede aynı hocadan aynı hacımda 
feyz almış iki talebe bir tanesi avukatlık ka
nunundan faydalanacak avukat olacak öteki 
olmıyacak, bunun izahı bence güçtür. Ama Hu
kuk Fakültesinden mezun olan bir arkadaşı
mız Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan 
bir arkadaşımızla aynı hakkı haiz olacak, kay
makam olacak, vali olacak ve hükümetin bütün 
dairelerinde aynı nisbette ve aynı hakta çalışa
cak. Bu tamamen hissi olmuş. Nitekim hükü
met tasarısında, 3 ncü maddede Siyasal Bilgi
ler Fakültesinden mezun olup da fark imtihanı 
verenlerin de avukat olabileceği kabul edildiği 
halde komisyonda tamamen hissi olarak bu hak 
kaldırılmış. Hoş bir şey olmadı, Heyeti umumi-
yenin de bu kanunu değiştirmeden, Meclisten 
geldiği şekilde çıkarma azminde olduğunu da 
görülmektedir. Bu bakımdan hiç olmazsa şimdi
ye kadar Mülkiye Mektebinden, Siyasal Bilgi
ler Okulundan veya Fakültesinden mezun ol
muş arkadaşların fark imtihanı vermek sure
tiyle bu son çıkacak olan avukatlık kanunun
dan faydalanmasına iltifat etmenizi rica edece
ğim. Aksi takdirde meselâ dün ben bâzı arka
daşlarımla konuştum. Mülkiyeden mezun olmuş 
- dil alışkanlığı ben o zamandan mezun oldu
ğum için söylüyorum - mezun olmuş bir arka
daşımız fark imtihanlarından birkaç tanesini 
vermiş bir tane imtihanı kalmış, fakat şu anda 
vermesi de mümkün değil, çünkü kanun belki 
birkaç gün sonra yürürlüğe girecek. Ve o arka
daşımız fark imtihanının büyük kısmını verdi
ği halde bu Avukatlık Kanunundan istifade 
edemiyecek. Bu bakımdan hiç olmazsa bende
nizin ve Artukmaç arkadaşımızın vermiş oldu
ğu bu takrire iltifat etmenizi istirham edeyim, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Seyhan teşekküt ede
rim. Sayın Özden buyurunuz efendim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM ÖZDEN 
(İstanbul) — Yerimden müsaade ederseniz arz 
edeyim. Sayın Başkan, daha evvel avukatlığa 
kabul şartları hususuna taallûk eden matlabı 
böyle olan üçüncü maddeyi kabul etmiş bulu
nuyoruz. Sonra tekriri müzakereye benzer bir 
müzakere oldu. Bu takrir de reddedildi. Ve ya
ni artık hukukçu tabiri ile bu avukatlığa ka
bul şartlarına taallûk eden ve yalnız Türk hu

kuk fakültelerinden birinden mezun olmak ve
ya yabancı memleketler hukuk fakültelerinden 
mezun olup da Türkiye hukuk fakültesi prog
ramlarına göre noksan kalan derslerden başa
rılı imtihan vermiş bulunmak şartı tahakkuk 
etmiştir. Binaenaleyh, bu şartın başka bir mad
dede değiştirilmesine komisyon olarak imkân 
görmüyoruz. Bu sekizinci geçici madde haşiv 
de değildir. İleride bir tereddüde meydan veril
memesi için bir tavzih mahiyetindedir, bu iti
barla maddenin aynen kabul edilmesini ve öner
genin reddini rica ederiz. 

^BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öz
den. Buyurunuz Savın Öztekin. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sayın 
Başkan muhterem arkadaşlarım, ben bu madde 
üzerinde söz almıyacaktım. Yalnız bir hususu 
belirtmekte fayda gördüğüm için temas edece-
ceğim. Siyasel Bilgiler Okulu mezunları için 
hukuk muadelet imtihanlarını vermek bir he
def değildir. Çok kere bir teminat mülâhazası 
ile girerler. İdari hayat çeşitli iniş ve çıkışlarla 
pürüzlerle doludur. Bilhassa Siyasal Bilgiler 
Okulundan mezun olanların sermayesi sadece 
Devlet kapısında geçer kimselerdir. Bu sıkın
tılar çok kere bir teminat mülâhazası ile hu
kuk fark imtihanlarını vermeye onları zorlar. 
Ve bu imtihanları veren arkadaşlarımızın çoğu 
da bir sıkıntı, bir bunalım anında kendini zorla
mış, bu imkândan faydalanmıştır. Çoğu da bu 
imtihanın kendisine sağladığı hakları kullan
maz. Onun için her hangi bir Mülkiyelilik ve
yahut hukukçuluk mülâhazasiyle bu kürsüye 
getirilen ve çok kere ağır ithamlara mâruz bı
rakılan mülkiyeyi savunmak gayesiyle huzuru
nuza çıkmadım. Herkes kabiliyeti ve gayreti 
nisbetinde, irfanla kendini teçhiz edebilir ar
kadaşlar. Hukuktan mezun olup da iyi hukuk
çu olmıyan çok kimse olduğu gibi, mülkiyeden 
mezun olup da çok kötü idareci olan çok kim
se de vardır. Her hangi bir meslek insanın şe
refine bir şey katmaz. Kendisi eğer şerefli in
sansa o mesleke bir şeref getirir. Bizim kanaat 
ve mülâhazamız budur. 

Onun için ben sadece Siyasal Bilgiler Oku
lu mezunlarına teminattan öte bir fayda getir-
miyen bu madde üzerindeki teklifin Heyeti 
Umumiyenizce muvafık görülmesini rica edece
ğim. 
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Bir noktaya da temas ettikten sonra müza-
denizi istiyeceğim. Maalesef iuülerek şunu ifa
de edeyim. Senatoda çok konuşan bir arkadaşı
nız değilim. Müzakerelere de imkân nisbetinde 
devam ederim. Bu kanunun, 200 küsur madde
lik bir kanunun, en ufacık; bir tadile uğrama
dan Senatodan geçirilmesi gayretini biraz hay
retle karşıladım. Senatolar Sayın Cizrelioğlu 
da belirtti denge meclisleridir arkadaşlar. Bu
radaki tahsil, yaş ve ağırlığımızla biz bir isti
cal davranışı içindeyiz. Pekâlâ Senatoda iki 
maddenin değişmesi, Meclise bu şekilde gönder
diğimiz bir çok kanunlar da olmuştur, bize bir 
şey kaybettirmez. Avukat arkadaşlarımızın bil
hassa bu mevzuda bize müzahir olmalarını ben 
isterdim. En mükemmel hukukçular, hem mek
tebinde, hem tatbikatta hukuk ve adalet duy
gularını en iyi temsil eden arkadaşlarımız, lüt
fen bu değiştirme önergesine iltifat etmenizi 
vicdanınızın emrettiğini yapmanızı istiyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özteldn teşekkür ede
rim efendim. Madde üzerinle söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Takrirleri okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(Sadık Artukmao'm önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — İki takrir de aynı olması ha-

sabiyle birleştirmiş bulunuyoruz. Takrire ilti
hak ediyorum mu Sayın Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
NÜSRET TUNA (Kastamonu) — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

HÜKÜMET ADINA ADALET BAKANI 
HASAN DÎNÇER (Konya Milletvekili) — Hü
kümet tasarısının 3 ncü maddesini destekler 
mahiyettedir. Takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Tak
rire Sayın Komisyon iştirak etmiyorlar. Sayın 
Hükümet beyan ettikleri esbabı mucibe ile tak
dire bırakıyorlar. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
reddedilmiş bulunmaktadır. 

8 nci maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz 
ediyorum efendim. 

(Geçici madde 8 tekrar okundu) 

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

Geçici Madde 9. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce Yargıtayda hukuk mezunu 
başkâtip olarak en az dört yıl süre ile hizmet 
etmiş olanlar, 3 ncü maddenin (c) bendindeki 
kayıttan vareste tutulurlar. 

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

Geçici Madde 10. — Ankara Baro Başkanı, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
iki ay içinde Ankara'da toplanıp Türkiye Baro
lar Birliği Başkanı ile Birlik Yönetim Kurulu, 
Birlik Disiplin Kurulu ve Birlik Denetleme Ku
rulu üyelerini ve yedeklerini seçecek olan ilk 
genel kurul için delegelerini seçip göndermele
rini ve toplantı yer, gün ve saatini, toplantı gü
nünden en az bir ay önce barolara bildirir. Be
lirtilen günde toplantıyı açarak yerini en yaşlı 
delegeye bırakır. 

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

Geçici Madde 11. — 708 sayılı Kanunun ikin
ci ve 7 nci maddelerinde ve 2573 sayılı Kanu
nun 6 nci maddesinde yazılı mülâzemet süresi
ni 3499 sayılı Avukatlık Kanununun yürürlüğü 
tarihinde bitirmiş olanlar 3 ncü maddenin (a), 
(b) ve (c) bendlerinde ve 5 nci maddede gös
terilen şartlara sahiboldııkları takdirde baro 
levhasına yazılırlar. 

Bu kanunun uygulanmasında Medresetulku-
zat ve Nüvap Mektebi mezunları hukuk mezu
nu sayılır. 

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

Geçici Madde 12. — Gerek 3499 sayılı Ka
nun ve gerekse bu kanunun yürürlüğe girme
sinden sonra dâva vekâleti ruhsatnamesi ile 
708 sayıüı Kanunun 5 nci maddesine dayanıla
rak avukatlık ruhsatnamesi verilemez. 

Ancak, hukuk fakültesi veya mektebinden 
mezun olmadıkları halde 3499 sayılı Kanunun 
yürürlüğünden önce hâkimlik veya savcılık sı
nıflarında, 3499 sayılı Kanunun yürürlüğün
den önce veya sonraki görev sürelerinin topla
mı dört yılı doldurmuş olanlara 3 ncü madde
nin (b) ve (c) bendlerindeki kayıtlarından vâ-
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reste tutulmak şartlyle avukatlık ruhsatnamesi 
verilir. Sicilleri itibariyle görevlerinden çıkarıl
mış olanlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

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

Muhterem senatörler, 18 . 3 . 1969 tarih ve 
40 ncı birleşimde müzakere edilen Avukatlık 
Kanununun 35 nci maddesi üzerinde bir tâdil 
teklifi kabul edilmişti. Riyaset 97 nci maddenin 
son fıkrası gereğince «tâdil teklifi dikkate alı
nırsa komisyona havale edilir» hükmüne uya
rak tâdil teklifini komisyona havale etmiş idi. 
Komisyan dikkate alınan tâdil teklifine uymak 
zorunda değildir. Son karar Genel Kurula ait
tir. 

35 nci madde üzerinde komisyon kararını ha
zırlamış ve şimdi Riyasete bildirmiş bulunmakta
dır. Bu takriri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Avukatlık Kanun tasarısının 35 nci maddesi 

üzerinde yapılan görüşmeler sırasında madde
nin Komisyonumuza iadesi Yüksek Genel Kurul
ca kabul edilmiş olmakla, verilen önergelerdeki 
teklifler muvacehesinde sözü geçen madde hü
kümleri yeniden incelemeye tâbi tutulmuş ve 
aşağıdaki sonuca varılmıştır. 

Önergelerde özelikle üzerinde durulan hü
küm resmî dairelerdeki çekişmesiz işlerin yal
nız baroda kayıtlı avukatlar tarafından vekâle
ten takibedileceğine müteallik hükümdür. 

Mer'i Kanundan farklı olan bu hükmün ge
rekçesi lüzumlu bilgi ve ehliyete sahip olmıyan 
kimselerin resmî dairelerde vekâleten iş taki-
betmelerinin ilgililerin haklarının ziyama sebe
biyet verme yanında, resmî daireyi de fuzuli 
yere işgal etme ve işlerin gecikmesine yahut 
hiç yapılmamasına sebep olma gibi mahzurlar 
tevlit etmekte bulunmasıdır. Tasarının 2 nci 
maddesinde avukatlığın amacı belirtilirken, avu
katın hukuk kurallarının tam olarak uygulan
ması hususunda resmî ve özel kurul ve kurumla
ra yardım etmesinden açıkça bahsedilmiş bulun
ması da 35 nci maddedeki söz konusu hükmün 
hukukî ve mantıkî dayanağını teşkil etmekte
dir. 

Durum böyle olmakla beraber «çekişmesiz 
işleri takibetme» ibaresinin çok geniş mânada 
anlaşılmaması gerektiğini de peşinen belirtmek
te zaruret vardır. Gerçekten bu maddedeki (iş 

takibi) mefhumu hukuki veçhesi bulunan bir 
faaliyeti göstermektedir. Binaenaleyh bir kim
senin resmî mercie hitaben kaleme aldığı bir 
dilekçeyi başka bir kimsenin ilgili daireye tev
di etmesi kayıt numarasını alması ve işlem sonu
cunu öğrenmesi giH hukukî niteliği bulunmıyan 
faaliyetlerin (iş takibi) mevhumunun kapsamı 
içinde mütalâa edilemeyeceği tabiîdir. 

Diğer taraftan maddenin 2 nci fıkrasında 
yer alan, herkesin kendi işini bizzat takibede-
bilmesi hakkındaki, hükmün tüzel kişilerin or
ganları ve meselâ müdürleri vasıtasiyle yapa
cakları takip işlemlerini de içine aldığı şüphesiz
dir. Keza medenî hakları kullanma ehliyeti ol
mıyan kişilerin kanuni temsilcilerinin de bu hü
küm gereğince temsil ettikleri kişilerin yerine ka
im olmaları hukukan mümkün bulunmaktadır. 

Maddenin 3 ncü fıkrası, belli hısımlık ilişkisi 
olan kimselere de resmî dairelerde vekâleten 
iş takibedebilme yetkisi tanınmıştır. Böylece 
maddedeki memnuniyetin kapsamı zaruretlerin 
gerektirdiği nisbette sınırlanmış bulunmakta^ 
dır. 

Tüzel kişilerin resmî dairelerde vekâleten 
iş takibettirmeleri konusunda izhar edilen endi
şelere de, mevcut tatbikat muvacehesinde katıl
mak mümkün değildir. Gerçekten ticari ve ikti
sadi hayatın gerektirdiği büyüklük ve güçteki 
tüzel kişilerin en az bir hukuk müşavirinin veya 
mukaveleli avukatın mevcut olması normal bir 
durumdur. Bu imkâna sahibolmıyan küçük tüzel 
kişilerde ise organların iş takibi görevini de de
ruhte etmelerini tabiî karşılamak gerekir. Öte 
yandan gerçek kişi tacirlerin, avukatlarına ta-
kibettirmeye lüzum görmedikleri az önemli iş
leri bizzat takibetmekte oldukları da bir vakıa
dır. Kaldı ki dilekçenin tevdii gibi hukuki veç
hesi olmıyan faaliyetlerin zaten maddenin kap
samı dışında kaldığını biraz önce belirtmiş bu
lunuyoruz. 

Önergelerden birinde teklif konusu olan, 
maddedeki «özel» kelimesinin «gerçek» olarak 
değiştirilmesi hususu Komsyonumuz sözcüsünün 
maddeyle ilgili izahında yüksek Genel Kurula 
tavzihen yaptığı açıklama ile karşılanmış bulun
maktadır. 

Netice olarak, istisnalar mahfuz tutulmak 
ve arz ettiğimiz hudutlar içinde kalmak gartiyle 
resmî dairelerdeki işlerin ancak bir avukat eliy-
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le vekâleten takibi mümkün olacaktır. Daimî 
bir genişleme kaydetmekte olan mevzuatın hu
kukçu olmıyan kimseler için arz ettiği karışık 
manzara karşısında, menfaatini müdrik bulunan 
kimselerin bizzat takibedebilecekleri işleri bu 
gün bile avukatlarına havale etmekte olmaları 
vakıası dahi bu hükmün sevkindeki zarureti 
açıkça ortaya koymaktadır, istikbalde bu zaru
retin çok daha bariz bir hale geleceği şüphesiz
dir. Binaenaleyh gerek ilgililerin menfaatini ko
rumak gerekse resmî daireleri ehil olmıyan bir 
kısım şahısların takip faaliyetlerinin yükünden 
kurtararak işlemlerde sıhhat ve sürat sağlamak 
bakımlarından tasarı, hükmünün uygulamada 
müspet ve ferahlat"oı bir tesir icra edeceğine 
kaani bulunuyoruz. 

Bu itibarla, komisyonumuz, iade edilen mad
de üzerinde yeniden yaptığı inceleme sonucun
da, maddenin Millet Meclisinden gelen şekliy
le kabul edilmesinin gerek tasarmın sistemi, ge
rekse ilgililerin menfaati noktasından zaruri 
bulunduğu sonucuna varmıştır. 

Keyfiyeti yüksek takdirlerinize saygı ila arz 
ederiz. 
Komisyon Sözcüsü Geçici Komisyon Başkanı 

istanbul Kastamonu 
Ekrem özden Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Sayın Melen buyurunuz. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan bu 

konuşmamla hiç şüphesiz Yüce Senatonun kara
rını değiştirmek ümidinde değilim. Çünkü bu 
kanun gerek Mecliste ve gerekse Senato'da bu
güne kadar gördüğümüzden farklı bir usulde 
müzakere edilmektedir. Bunun da, bir usul
süzlük olduğunu iddia etmiyorum. Ama belli 
bir kadro ile müzakere ediliyor, onun için kara
rın değişmesine imkân görmüyorum. Bunu ifa
de etmek istiyorum. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Bu da 
sizi pek gocunduruyor nedense? Belli bir kad
royla ne demek, burada senatörler var. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmamanızı istir
ham ediyorum. 

FERİD MELEN (Van) — Yâni birkaç keli
meyi de fazla mı görüyorsunuz. (Gürültüler) 
Muhterin arkadaşlarım zabıtlarda bulunmasında 
fayda gördüğüm için konuşuyorum. Sözlerimin 
başında da arz ettim, Yüce Senatonun karan 
belli olmuştur; bu mevzuda ne karar alacağı belli 
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olmuştur, bu sebeple konuşmamın bir fuzuli ko
nuşma olmadığı sadedinde birkaç kelime söy
ledim, onu da fazla görmesinler zapta söylüyo
rum ve memlekete söylemekte fayda görüyorum. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) —Tabu. 
tarihe geçecek. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem Melen bir dakikanızı 
rica edeyim. Muhterem Senatörler Sayın Melen 
konuşurken «başka bir usulde müzakereler ya
pıldı» sözünü sarf ettiler. Fakat hemen akabin
de «fakat bunu usulsüz olarak müazekere edildi 
şeklinde söylemiyorum» demek suretiyle ifade
lerini tavzih ettiler. O sebepten dolayıdır kî 
Riyaset müdahale etmemiştir. Rica ederim Ri
yaset konuşmaları takibetmektedir. icabettiği 
yerde müdahale edecektir efendim. Sayın Me
len buyurun efendim. 

FEEİD MELEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar bu konuda benim anlayışıma göre, 
hürriyet düzeninde akit serbestisi vardır. Diğer 
akitler gibi herkes vekâlet akdini de serbestçe 
yapar. Temsil akdi de böyledir, bunu da ser
bestçe yapar. Yalnız özür dilerim belki ifadele
rim tamamen hukuku elfaz yerinde kullanılan 
kelimelerle ifade edilmiyor sözlerim. Ama esas 
mânayı zannediyorum arkadaşlarım kavramış 
olacaklar. 

Yine benim anlayışıma göre herkes böyle bir 
rejimde, herkes dilediğine, itimadettiğine tem
sil yetkisi verebilir. Gerek Kanuni Medenimiz 
gerek Borçlar Kanunumuz muayyen ehliyeti haiz 
kimselere temsil yetMsi vermesini kabul etmiş
tir. Bu bir prensiptir. Temsil müessesesi ancak 
âmme mülâhazasiyle takyidedilebilir. Bu sebep
ledir ki, faraza bâzı islerin takibinde âmme mü
lâhazası mevcu&olduğu için avukatlara hasredil
miştir. Mahkemelerde dâva takibi, mahkeme
lerde dâva müdafaası bu kabîl işlerdendir. Bu 
sadece bizde değil dünyanın her yerinde böyle
dir. Yalnız bâzı memleketlerde bu kadar sıkılık 
da yoktur, onu da arz edeyim. Faraza, benim bil
diğime göre Belçika'da, Almanya'da avukat ol-
mıyanlara da bâzı muayyen mevzularda mahke
melerde temsil, vekâlet verilebilir ve vatandaşlar 
kendilerini temsil ettirebilirler. .Ezcümle vergi 
mahkemelerinde. Ama kabul edelim ki Türki
ye'nin şartlarına göre hakikaten mahkemede 
is takibi, mahkemede dâva müdafaası ve müda
faa yapılması ve dâva dilekçesi ve evrakın ha-
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zırlanması avukattan başka kimseye verilmemeli
dir ve bunda bir âmme mülâhazası vardır, ve 
vatandaşın yararına bir iştir. Ama resmî dai
relerde iş takibine gelince; bu aynı mahiyette 
değildir, bilmiyorum arkadaşlarım misal gös
terebilirler mi? Benim bildiğime göre hiçbir 
memlekette veyahut varsa pek mahdut memle
ketlerde, resmî dairelerde iş takibi avukatlara 
verilmiştir, yetkisi pek mahdut yerdedir, ben 
şahsan bilmiyorum. Şu sebeple rahatlıkla arz 
ediyorum; bu mevzuları vaktiyle meslekî haya
tımda maliyede çalışırken, Vergi Usul Kanunu
nu hazırlarken tetkik ettirmiştik ve o vakit gör
müştük ki resmî dairelerde iş takibi, birçok 
memleketlerde iş takibi, mahkemelerde olduğu 
gibi, avukatlara verilmiş bir imtiyaz değildir. 
Avukatlar da takibedebilir, avukat olmıyan-
lar da vekâlet alıp iş takibedebilirler, bir mâ
ni yoktur ve bunda resmî dairelerde iş takibi
nin avukatlara verilmesinde bir âmme menfaati 
de görmüyorum şahsan, çünkü buralarda ekse
riya basit olabilir. Nadiren karışık, avukata 
ihtiyaç gösteren işler olabilir veyahutta avu
kat olmıyanlarm ihtisasına giren isler olabilir. 
Faraza bir arkadaşım misal olarak vermişti, bir 
inşaat yaptırıyorsunuz, imar dairesinde bu 
inşaata ait projeleri götürmek tasdik ettirmek, 
kabul ettirmek için bir avukat mı göndermek 
iyidir, yoksa vekâlet vererek mimarınızı mı 
gönderirsiniz. Elbetteki mimar o mevzuda da
ha yetki, ile hareket edebilir, bilhassa fennî 
kısımlarında. Bu sebeple bir âmme menfaati 
olmadığı gibi bilâkis avukatların inhisarına ve
rilmesi halinde, bâzı hallerde zarar da olabilir, 
vatandaşın aleyhine. Buna rağmen bizim mev
zuatımıza bir nokta girmiştir, ihtilaflı iş. 
Bundan evvelki Avukatlık Kanununda vardır, 
benim görüşüme göre o dahi Anayasadaki, Ana
yasanın esprisine uymaz bir hükümdür. Ama 
buna rağmen yıllardır tatbik edilmektedir. 
Şimdi buna bir başkasını daha ilâve ediyoruz. 
İhtilafsız iş, alelıtlak resmî dairede ihtilafsız 
işin takibi, madde çünkü ihtilafsız işin takibin
den bahseder, takip nedir? Takip bir kelime ile 
resmî daireye gidip kaydını sormaktan başlar, 
3 işin neticesine kadar devam eden, muhtelif 
safhalı bir iştir. Bunlar içinde çok basitleri de 
vardır. Komisyon gerekçesinde bu kadar ge
niş mânada anlaşılmamalıdır, diyor ama tatbik 
edilecek kanun hükmüdür, komisyonun maz

batası veya gerekçesi değildir. Kanun hükmü 
sarih değilse o vakit belki Meclisteki müzake
relere müracaat edilir ama kanun hükmü gayet 
sarihtir, açıktır. Basit dahi olsa bütün takip 
işlerini resmî dairelerde alelıtlak takip işini 
bu metin avukata vermektedir. Tapu dairesin
de intikal işini avukata vermeye mecbursunuz, 
bundan sonra. Halbuki bunun basit muakkip
leri vardı, takibederlerdi, bundan sonra avu
kata vermeye mecbursunuz. Bir nüfus nakil 
işini avukata vermeye mecbursunuz, bu hü
küm karşısında. Gümrüklerden mal çıkarmak 
için gümrük komüsyoncularmın bugün yaptığı 
işi avukata vermeye mecbursunuz, bu hüküm 
karjırında. Arkadaşım şimdi diyecek ki, efen
dim ayrı kanuna tâbi muahhar kanundur. 
Pekâlâ bu mânada anlamak mümkündür, mu-
dıhar kanunu. Avukata vermeye mecbursu
nuz. 

Vergi dairesinde bir müessese muhasebecisi 
vasıtasiyle takibedeeeği vergi işini, beyanna
mesini, beyanname üzerindeki bilmem anlayış 
farklarını götürüp orada izah etmeyi ve saire-
yi muhasebecisine değil, avukata yaptırmaya 
mecburdur. Belediyedeki işlerinizi avukata 
vermeye mecbursunuz, imardaki işlerinizi avu
kata vermeye mecbursunuz. Hattâ o kadar ki 
bir köy muhtarı köylüsüne ait tohumluk işini, 
bilmem buna benzer işleri gelip bu hüküm mu
vacehesinde rahatlıkla ilçede resmî daireler 
nezdinde takibedemez, memurlar haklı olarak 
bu avukata mevdu bir iştir, sen muhtarsın 
bunu yapamazsın diyebilecektir, bu hüküm mu
vacehesinde. 

Muhterem arkadaşlar, bu kadar geniş bir 
m.âna taşıyan bir hükmü çeşitli arz ettioim se
beplerle ben yerinde görmüyorum, haksız bir 
hüküm olarak görüyorum ve Anayasanın tanı
dığı haklan sebepsiz ve haksız olarak takyide-
den bir hüküm olarak mütalâa ediyorum. Bu hü
küm birçok vatandaşlarımızı dediğim gibi lü
zumsuz ve haksız olarak bütün işleri için avu
katlara müracat etmeye mecbur bırakmakta ve 
avukatlara bir bedel ödemeye müracaata mec
bur bırakmaktadır, yerinde değildir, takdir si
zindir. 

BAŞKAN — Sayın Melen teşekkür ederim. 
Söz istiyen sayın üye. 

Sayın Türkmen, Sayın Demiryüce, sırayı 
böyle tesbit ettim. 
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Buyurunuz Sayın Türkmen. 
SALÎH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, bana öyle geliyor ki, 
bu maddede bu kadar münakaşa edilmesinin se
bebi çekişmesiz işlerin avukat tarafından taki-
bedilmesine verilen mânadan ileri gelmektedir. 
Çünkü buyurdular ki, eğer bu şekilde kabul edi
lirse bir kimse muhasibini gönderemez, iş yap
mak için vergi dairesine. Veyahut bir köy muh
tarı köylünün işini takibedemez. Halbuki evvelâ 
köy muhtarı köyün muhtarı olarak köyün namı
na hareket edip, köyü temsil eden, hakkın sahi
bidir. Binaenaleyh köy namına hareket ettiği 
vakit hak sahibi olarak taMbeder ve hakkıdır. 
Ama köy namına olmayıp da bir köylü namına 
köy muhtarı esasen iş takibedemez. Çünkü ne 
sıfatla köy muhtarı Ahmet Mehmet'in işini ta-
kibeder ama, takipte kasıt da yine arz ediyo
rum, takipten kasıt bir neticeyi sormak, bir vesi
kayı tevdi etmek değildir. Bundan maksat bir 
resmî daireye diğ-er bir kimseyi temsil edecek 
şekilde karşısına geçerek hak iddia etmektir. 
Yani gidip diyecek ki; bu adamın namına ben 
bu şeyi istiyorum, bunu verin. Meselâ onun na
mına, onu ilzam edecek imzayı atmak yetkisi 
mevzuubahistir. Bugün bile, bu kanun olmadan 
bile resmî dairelere her hangi bir kimse gidip 
bir şeyi sorabilir ama onun namına hak iddia 
etti mi vekâletin diye sorulabilir. Hattâ dün mil
letvekilleri için de söylendi, bugün bir milletve
kili, bir vatandaşın işini bir dairede takibedebi-
lirı ne şekilde? Onun namına değil, bir milletve
kili bir vatandaşın işi intacedilmediği için resmî 
daireye giderek bu iş niçin oldu ne oldu der, bu 
şekilde eder. Fakat o kadar artık. Onun namına, 
onun yerine kaim olarak muamele yapamaz ve 
nitekim bu şekildeki milletvekilleri diğer dai
relerde vatandaşın işini taMbetse, bir mahkeme
ye giderek, bu vatandaşın işi ne oldu, dese kim
senin ondan vekâletname istemek yetkisi yok
tur. Yani buradaki çekişmesiz iş takibetmekte 
vekâlet aranmaz, bu vekil olarak iş takibetmek 
gerektiği, vekâlet lâzım olduğu zaman iş taM-
betmektir. Yoksa lalettayin gidip de bir iş sor
mak değildir. O halde bir kimsenin vekili olarak 
hir söz söylemek mevzuulbahsolduğu vakit de bir 
vekil sıfatını haiz olup olmadığını aramak mec
buriyetindeyiz. Bugün bu hâdisenin haricinde; 
inşaat yapan ve onun mesuliyetini alan mühen
disler vardır. Bilmem kaç bin liranın üstünde 

olan bir inşaat için ancak şu ehliyette bir mü
hendis lâzımdır, denebilir. Lalettayin bir mühen
dis alınamaz. O halde demek ki, muayyen bir iş 
için muayyen ehliyet aranmaktadır. Bu hâdise 
de bir kimseyi ilzam etmek mevzuubahsolduğu 
zaman, onun yerine hareket etmek mevzuubah
solduğu zaman, bunun bir avukat olması ve bir 
avukatlık ehliyetinin aranması arkadaşımızın da 
dedikleri gibi, haddizatında iş sahibinin menfaa
tinedir. Lalettayin kimseler onu ilzam edemez, 
onun namına hareket eden, onu ilzam etmeye 
giden kimsenin, onu temsil edecek, ona vekâlet 
edecek vasıfta olması, aynı zamanda, onun men
faatinedir. 

Yine buyurdular M, efendim bu âkıd serbes
tîsine muhaliftir. Herkes istediği adamı vekil 
seçebilir. Bu gayet tabiîdir. Bu kanunla bu hak 
tahdidedilmiş değildir. Herkes istediği adama 
vekâletname verebilir. Meselâ kendi işlerini ta
kibetmek için istediğin kimseye vekâletname 
verebilirsin. Ama resmî dairelere karşı bir taah
hüde gidildiği vakit bunun için bir ehliyet aran
ması başka bir zarurettendir. Arz ettiğim şekil
de bunda daha büyük bir ehliyet aranmaktadır 
ve bir tahdit de yoktur. Hattâ dediler ki, bâzı 
memleketlerde mahkemeler huzurunda temsilde 
bile bizim memleketimizde olduğu kadar avu
katlık şartı aranmıyor, orada daha serbest bıra
kılıyor. Ben başka memleketlerde mahkeme 
huzurunda diğerlerini temsil için avukattan 
başka vekâlet kabul edildiğini bilmiyorum. 
Hattâ ben aksine söylerim. Öyle memleket
ler var ki, bunlarda asliye hukuk mahkeme
sine avukattan başkası çıkmaz. Evvelâ halkla 
temas için avuer den'len kimseler var, onlar 
halkla temas eder, işi temin eder, ama asliye 
mahkemesine gittiği vakit avuer mahkemeye 
de çıkamaz. Çünkü, avukat halkla temas et
mez, avukat ondan sonra işi alır, asliye mah
kemesine gider ve bunu avukat götürmeye 
mecburdur. Yine bâzı memleketlerde hattâ 
mahkemelerde avukatlık derecesi bile bir sı
raya, bir dereceye lâbi tutulur. Bâzı mem
leketler var ki, meselâ Temyiz Mahkemesine 
başka avukat, millet mahkemesine başka 
avukat kabul ederler. Ben kalkıp diyeyim 
ki, o halde ben Temyiz Mahkemesine inan
dığım bu avukatı niçin göndermeyeyim? Ha
yır, menfaat düşünülmüştür. Temyiz Malike 
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meşine gitmek için yalmz diploma alan avukat 
kâfi değildir. Eu kadar müddet avukatlık ya
pan kimse ancak girebilir. Bu nedir? Te
minat isteniyor. O halde, resmî dairede bir 
şahsı temsil ederken de bir avukat vasfını, eh
liyeti, tecrübesini aramak halkın menfaati
nedir. Bu haddizatında serbest akde muhalif 
bir şey de değildir. Bu itibarla gelen metin 
doğrudur, tadil teklifi yerinde değildir, red
dini arz ve rica ediyorum. 

BAŞKAM — Teşekkür ederim Sayın Türk
men. 

Sayın Demir Yüce buyurunuz efendim. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 35 nci mad
de Komisyondan bir tadile uğramama gerek
çesi ile geri dönmüştür. Bendenizin bu gerek
çeyi tatminkâr bulmadığımı ve lisanım bu nevi 
beyanlara müsaidolmamakla beraber bir espri 
şeklinde telâkki etmeniz kaydı ile âdeta bi~ 
kılıfa uydurulduğunu söylemek mecburiyetin
deyim. 

35 nci madde eski kanunun 23 ncü madda-
sinin aşağı - yukarı aynıdır. Yalnız burada, 
«ihtilafsız» yani, veni tâbiri ile «çekişmesiz» 
işleri takibetmek konusu bir yenilik olarak 
ilâve edilmiştir. Takibetmek keyfiyeti her işin 
en iptidai safhasından en nihai safhasına ka
dar olan hususları kapsamaktadır. Binaen
aleyh, eski kanunda bir ihtisas müessesesi olan 
avukatlara nizalı ve ihtilaflı işleri takibetîir-
mek gayet tabiîdir. Ancak çekşimesiz yani, 
ihtilafsız işleri takibettirmek mânası, bir di
lekçenin verildiği andan itibaren başlıyabil'r. 
Bizlerin vermiş olduğu takrirler bu madde
nin değiştirilmesine k'fayet etmiyebilir. An
cak bizler bu takrirlerimizle ashabı mesalih 
ile, resmî dairelerde iş gören memurların çe
kişmelerinin kısmen önlenmesine de faydalı 
bir hizmet yapmış olduğumuz kanısındayım, 
Çekişmesiz iş, eshabı mesalih ile Devlet me
murlarını karşı karşıya daima bulunduran iş
tir. Binaenaleyh, eline böyle bir madde geçmiş 
olan Devlet memuru, « bugün gel yarın git» 
nazariyesini «hiç gelme» şeldinde fakir halka 
tatbik edebilir. Binaenaleyh, bu madde Dev
letle halk arasında muhtelif ihtilâfların doğ
ması, halkın Devlet kapılarında bizar olma
sına sebep teşkil edecek maddelerden biridir. 
Komisyonun ve sözcülerin burada tavzihlerde 

bulunmuş olmalarının bâzı tatbikatçıların mü
samaha ile karşılamalarına sebebolacağı için 
faydalı telâkki etmekteyim. EsM maddede 
yani, esiri kanunun 23 ncü maddesinde de 
resmî dairelerle halkın temasını barolara ka
yıtlı olan avukatlara vermiştir. Fakat sırf 
nizalı işler için vermiştir, buna rağmen bu mad
de tatbik gödmemiştir. Bu kanunda da tatbik 
görmiyecek ve bir sürü ihtilâflara sebebiyet 
olacak bir maddeyi getirmiş oluyor. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sebebiyet olacak değil, sebebiyet verecek olur. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Se
bebiyet verecek bir maddeyi getirmiş oluyoruz. 

Teşekkür ederim. Sürçü lisanı düzeltmek 
fırsatını verdiğinizden dolayı size teşekkürle
rimi arz ederim Sayın Kalpaklıoğlu. Ve bu 
benim bu hususta konuşma bilmemesliğime de
ğil de, mikrofon önündeki sürçmelere vermenizi 
istirham ederim. 

Muhterem senatörler, ben konuyu uzatmıya-
cağım. Benden evvel konuşan Sayın Melen ve 
diğer arkadaşlarım, bu mevzuda lâzımgeien bil
gileri verdiler. Bu maddeye iltifat etmemenizi 
bilhassa istirham edeceğim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce teşekkür 
ederim. 

Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın" 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bâzı sayın se
natörler avukatlığa da geçtiğimizi söylediler. 
Ben haddimi bilirim. Ama bizim asıl yerimiz 
gecekondu bölgesi olduğuna göre, bu gecekondu 
bölgesi vatandaşlarının her türlü dertlerini res
mî dairelerde takibetmek vazifemizdir. 

Şimdi ben bu gerekçe ile bu madde üzerinde 
söz aldım. «Çekişmesiz işleri takibetmek.» Sayın 
snatörler bunu gayet güzel olarak anlattılar. 
Ben bunun üzerinde duracak değilim. Bir öner
gem mevcut idi. «Çekişmesiz» kelimesinden 
sonra kerre içerisinde «adlî» kelimesini ilâve 
etmek suretiyle metin «çekişmeli ve çekişme
siz» kerre içerisinde «adlî işleri takibetmek 
yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.» 

Şimdi aşağıya doğru iniyoruz, «eşler, birbi
rinin yargı mercileri ve adalet daireleri dışın
da..,» «adalet daireleri» bu meyanda icra daire
leri de olabilir. Çünkü, Adliye Vekâletine bağ
lı olan teşkilât, icra Dairesi. Demek ki, bir 
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insanın ailesine ait bir para geldi mi, gelmedi 
mi?, icra dairesine gidip, bunu sormıya yet
kisi yok. Adalet daireleri deniyor. Dışında ka
lan resmî dairelerdeki işlerini vekâleten taki-
bedebilirler. Cümleyi tam okuduğumuz zaman 
da, demek, insan, kendi ailesine ait, kendi çocu
ğuna ait icra dairelerinde ve adalet dairelerinde 
her hangi bir iş geldi mi, gelmedi mi, para ya
tırıldı mı, yatırılmadı mı, alındı mı, alınmadı 
mı? Gibi hususları da takibetme imkânı vermi
yor. Bir taraftan sosyal adaletten bahsediliyor, 
bir taraftan da sosyal dâvaların, yani sosyal iş
lerin çekişmeliler dışında kalan işlerin de avu-
katsız halli imkânsız görülüyor. 

Bu itibarla «çekişmesiz» kerre içerisinde 
«adlî» kelimesi konulduğu zaman da, o zaman 
her hangi bir resmî dairede bir vatandaşın işi 
rahatlıkla diğer bir vatandaş tarafından da 
istidası verilebilecektir, numarası alınabilecek
tir, her hangi bir vekâle+e gidip işi, tâyini çık
tı mı, çıkmadı mı, oldu mu, olmadı mı gibi işlere 
bakabilecektir. Çünkü, bunlar çekişmesiz işler. 
Bu gibi hususları rahatlıkla takibetme imkânı 
bulunacaktır. 

Bu itibarla önergeme iltifat halinde mevzu 
daha sarahate kavuşmuş olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, teşekkür ede
rim. 

Muhterem senatörler, söz talebeden sayın 
üyelerin söz sırasını arz ediyorum: Sayın Altan, 
Sayın Adalı, Sayın Alpaslan, Sayın Gümüşoğlu, 
Sayın Ucuzal. 

Sayın Altan, buyurunuz efendim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu önergeyi veren arkadaşların 
fikirlerine, mütalâalarına iştirak etmiye imkân 
yoktur. Biz avukatlıktan geldik. Taşrada bil
hassa avukatlık yapan arkadaşlarımız bu mem
lekette avukatların dışında vekâletle iş takibe-
denlerin ve bunu kendine sanat edinenlerin 
ne şekilde halkı aldattığını, soyduğunu ve dala
vereli işler çevirdiğini çok iyi bilirler. Dikkat 
ediyorum, avukat olmıyan veya akuvatlıkta bu-
lunmıyan arkadaşlar daha ziyade bu meselenin 
üzerinde durup bu takriri vermiş bulunuyorlar 
ve bu takrir üzerinde konuşuyorlar. 

Şimdi, hepinizin malûmudur, bir şehit maaşı 
mevzuu vardır. Taşrada lalettayin birisi şehit 
maaşı işini taldbeder, tütün ikramiyesi işini 

taMbeder ve bunun yarısından fazlasını cebine 
atar, fakir - fukarayı Devletin lütfettiği bu 
parayı kendi cebine atar, çok az bir miktarını 
o vatandaşa verir. Buna benzer daha birçok 
misâller verebiliriz. Burada mühim olan çekiş
meli veya çekişmesiz üzerinde... Çekişmesiz iş 
diyor, işte bu iş de çekişmesiz bir iştir. Adamın 
hakkı vardır. Devlet nezdinde takibedildiği za
man alınacaktır. Ama, alınması halinde o cahil, 
fakir halk, şahıs bunu takibedenden ne kadar 
aldığından bile habersiz, kendisine ne verirse 
onu alır. Gayrimesul bir şahıstır, takibeden. 
Avukatlığın bir meslek şerefi ve haysiyeti var
dır. Ve bunun da ayrıca suiistimali halinde ne 
gibi müeyyidelerle garantili hale getirildiği ve 
haysiyetinin ve şerefinin korunduğu malûmdur. 
Bir meslek sahibi dururken, ihtisas sahibi durur
ken böyle şahısların memlekette bir avukata ta
nınan hakkı, hukuk bakımından tanınan hak
ları bile takibedecek duruma getirilmesi çok 
acıdır. O vakit biz bu memlekette iğne vuraıİ 
vatandaşın da doktor gibi faaliyet göstermesini 
ister bir duruma geleceğiz. Nitekim önümüzde 
bâzı tasarılar geliyor, birçok tekliflerin destek
lenmesi hususunda mektuplar alıyoruz. Sağlık 
koruyucusu kendisine sağlık memuru yardımcı
lığı sıfatı verilsin ister, iki gün sonra, verildiği 
takdirde, diyecek ki, ben bunun yardımcısıyım, 
benim maaşımı artırın. Sonra ben iğne vurayım, 
sonra şunu yapayım, diyecek. Bunlar tevali ede
cek. 

Tekniker meseleleri de malûmdur. Mühen
dis arkadaşlarımın nazarı dikkatini celbederim. 
Teknikerler bu hak kendilerine verildikten son
ra birçok haklar istemiye başladırlar ve dolayı-
siyle memleketin en mühim hayatî mevzularında 
birçok büyük ihtilâflar doğmıya başladı. 
Memlekette ihtisasa hürmet etmediğimiz müd
detçe, ihtisas sahiplerinin dışında o müessesele
re ait hususlarda ihtisas sahibi olmıyanlara hak
lar tanıdığımız müddetçe birçok daha haklar bu 
şekilde hak değil de, birçok talepler gelecek ve 
bunları önliyemiyeceğiz. O vakit de ihtisasın 
hiçbir kıymeti kalmıyacaktır, ihtisasa hürmet 
etmek burada başlar. Biz hukukçu olarak eğer 
bunlara daha şimdiden set çekmezsek kimsenin 
ihtisasına hürmet edilmemesi halinde biz hukuk
çu olarak kanunlar çıkarmıya mecbur kalırız. 

Bu bakımdan bu madde yerindedir, takrir 
hakikati dile getirmemiştir, nazari bakımdan, 
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mantıkî bakımdan belki uygun görülür ama ha
kikatlere aykırıdır. İltifat edilmemesini arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Altan, teşekkür ederim, 
efendim. Sayın Adalı?... 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, buyurunuz. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, değiştirge öner
gesi vermek suretiyle bir endişe izhar eden ar
kadaşlarımın endişe izharlarını normal telâkki 
ediyorum. Ama, bu kadar geniş izahattan son
ra endişelerinde eğer ısrar ediyorlarsa haksız
lıklarına hükmetmek lâzımgelir. 

Bu maddedeki «çekişmesiz» tâbirinin hu
kukilik, hukukî niteliği haiz bir işlemi icabetti-
recek bir muamelenin dışına götürülerek dilek
çe takdimi, bir muamelenin ne safhada oldu
ğunun sorulması, ve saire gibi en tabiî insanlık 
düşünceleri ve insanî muameleler içerisinde mü
talâası icabeden hallere kadar götürülmesi ev
velâ mantıkla bağdaşmaz, sonra maddenin ne 
metni, hele hele ne de ruhu sureti katiyede bu 
mânaya alınamaz. 

Bir defa Devlet dairelerinde vazife veren 
memurları vatandaşlarımıza karşı bu derece ka
yıtsız ve bu derece gaddar telâkki etmek için 
sebep yoktur. Bir memur olacak, memurun 
karşısına bir vatandaş gidecek, yahu bizim köy
den Ali'nin bir müracaatı vardı, acaba ne oldu? 
Diye soracak. Hayır, sen gelemezsin, bunu avu
kat takibedecek diye memur ona mukabelede 
bulunacak. Memurları da bu kadar duygusuz 
telâkki etmek haksızlıktır. Memur, her şeyden 
evvel insanî vazifesiyle muamele şu safhadadır, 
diyecektir. Kaldı ki, bizim Devlet mekanizması, 
Devlet çarkının işlemesinde gönül ihtilafsız mev
zularda takip keyfiyetinin ortadan kaldırılma
sını samimiyetle ister. Devlet mekanizması nor
mal statüsü içerisinde çalışırsa zaten ihtilaf
sız işlerin takibi diye bir zaruret de hâsıl ol
maz. 

Sonra arkadaşlarım, gayet basit bir muame
le için bir avukatın kendi üç paralık menfaati 
uğruna aracılık edeceğini farz etmek, düşünmek 
de evvelâ haksızlıktır, sonra kabul ettiğimiz bu 
kanunun 11 nci maddesinde, avukatlık mes
lekinin onuru ile bağdaşır hallerden olmadığı 
için avukatta bundan, bizzat kanun ile, mem

nudur. Meseleyi bu kadar derinliğine götürmek, 
bu kadar inadetmek ve fikirlerde bu derece bu
lantı husule getirmek, tahmin ediyorum ki, 
haklı bir davranış değildir. Komisyonun ver
diği izahat çerçevesinde, arkadaşlarımın da 
daha anlayışlı, tatbikatta yer gören bir düşün
ceye gelmeleri suretiyle, ısrarlarından uzaklaş
malarını ve o itibarla da önergelerin reddini arz 
ve talebediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan teşekkür ede
rim. Sayın Gümüşoğlu?.. Yok. Sayın Ucuzal?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vaz geç
tim. 

BAŞKAN — Sayın inkaya. Buyurun efen
dim. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu 35 nci 
madde hakikaten Sayın Ahmet Demir Yüce'nin 
ifade ettiği gibi, idare ile iş sahipleri arasında, 
geniş çapta ihtilâflara, anlaşmazlıklara yani, 
çekişmelere sebebolacaktır. 

Ben, kendi meslekimle ilgili, küçük bir mi
sâli arz etmek istiyorum. Meselâ Türkiye'nin 
her hangi bir noktasında mütaahhitlik yapan bir 
insanın istihkakı, idareden alacağı, mahallin
den tanzim edilir ve Ankara'ya gönderilir. Me
selâ Devlet Su işlerinden alacağı bir istihkak
tır. Belki bu istihkakın normal rakibi için 
avukata müracaat etmek icabetmeyecektir. Ko
misyon belki bunu böyle ifade edebilir. Ben bu
rada, bu fikre iştirak ederim. Ancak, bu istih
kak içerisinde her hangi bir ilâve edilmiş kale
min, ihale birim fiyatı içerisinde fiyatı yok ise 
ve buraya da büyük bir kalem olarak ilâve edil
miş ise, yani şunu demek istiyorum. Yapılan 
işin fiyatı yoktur, keşif evrakında ama, dosya 
içerisinde, birim fiyat içerisinde vardır. Ben 
bu teknik malûmatı kısaca arz edeyim. Ve kont
rol mühendisi de, istihkakı tanzim eden mühen
dis de, birim fiyattaki fiyatı alır istihkaka 
kor. Ama bu fiyatla Ankara'da bu istihkakın 
tanzimi mümkün değildir. Neden değildir? 
Çünkü idare ile mütaahhit, yani işveren ile işi 
alan karşı karşıya gelip bir fiyat tutanağı yap
maları icabeder. Şimdi fiyat tutanağı mesele
sini kim yapacaktır. Lalettayin birisi yapabilir 
mi? Bu kanunun 35 nci maddesine göre yapa-
mıyacaktır. Bunu mutlaka bir avukatın yap
ması lâzımdır. Çünkü bu çekişmeli değildir. 
Çekişmesiz bir iştir . Ama ihtilaflı da değil-
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dir. iki iş verenle idare karşı karşıya gelecek j 
anlaşacaktır. Anlaşacağı bir meselesidir. Anla-
şamazsa ihtilaflı bir hale gelir. O zaman avukat 
bu meseleyi takibeder. Ama, kendisi gelemi
yor, gelmesi mümkün değil. Artvin'de, Hakkâ
ri'de başka işleri var. O halde bu gibi işlerin 
ve avukatlara verilmesi gibi bir durum orta 
yere çıkıyor. Yani çekişmesiz işler nelerdir? 
Kanunda tadadetmeye imkân olmadığına göre, 
burada her sorulacak suale de komisyon bu 
çekişmelidir, bu çekişmesizdir der. Belki bu me
seleyi halledebilir. Ama çekişmesiz diye tarif 
edeceğimiz işler namütanahiye kadar götürüle
cek durumdadır. Bu itibarla bu madde zaten 
işlemiyecektir ama, fakat idare ile iş sahipleri 
arasında hakikaten bir çekişme meydana geti
recektir. Bu itibarla bu kanunu çıkarmak gay
retinden vaz geçelim. Çok rica ediyorum, Sena
tomuza, bu kanunu buradan bugün çıkarmak 
itibar kazandırmıyacaktır. Ben kanunun ba
şından beri ve bugün bilhassa başından beri ta-
kibediyorum. Süratle çıkması için ne lazımsa 
arkadaşlar tarafından itibar ediliyor. Konuş
mak istiyenlere konuşmayınız, deniliyor. Konuş
mayınız, konuşmayınız, aman çıksın. Bu çıkar. 
Kanun çıkacaktır. Zaten öyle gözüküyor. Ama, 
sakat bir kanun çıkacaktır. Belki tatbikatta 
da işlemiyecek maddeler vardır. Ama, inşallah 
ileride gelecek yeni bir teklif, tasarı ile, bunları 
tashih etmek imkânı olacaktır. Zaten Sayın 
Komisyon da bu mânada bir şey ifade etmişler
dir. Bu itibarla ben bu önergeye itibar edil
mesini arz ve rica ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın inkaya teşekkür ederim. 
Yalnız bir hususu tavzihe mecburum. Değiştir
ge önergesi verilen her madde üzerinde ortala
ma sekiz arkadaşımız konuşma imkânını bul
muştur. O sebepten dolayıdır ki, tatbik edilen 
usûlde bir gayritabiîlik olmadığı gibi konuşma | 
hürriyeti bütün genişliği ile, bütün imkânı ile 
elde edilmiş bulunmaktadır. Arz ediyorum. Ri
yaset olarak bunu arz etmeye mecburum, zatiâli-
nizin fevkalâde usul tatbik edildiği hususunda
ki beyanınız sebebiyle, özür dilerim. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, fevkalâde bir usul tatbik edildiğini 
söylemedim. 

— 181 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın inkaya. 
Efendim, söz istiyen sayın üye yok. Komisyon 
raporunun 35 nci madde üzerinde Riyasete ve
rilen dört takriri de nazarı itibara almak sure
tiyle incelemiş ve öylece karara başlamıştır. 
Şimdi Komisyonun son raporunun karar kısmını 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Komisyon raporunun karar kısmı okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon raporunu oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Komisyon raporu kabul edilmiştir. 35 nci mad
deyi okutup oylarınıza arz ediyorum efendim. 

Yalnız avukatların yapabileceği işler 
Madde 35. — Kanun işlerinde ve hukukî me

selelerde mütalâa vermek, mahkeme, hakem ve
ya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organ
lar huzurunda özel ve tüzel kişilere ait hakları 
dâva etmek ve savunmak, bu işlere ait bütün ev
rakı düzenlemek, adlî işlemleri ve resmî daire
lerde çekişmeli ve çekişmesiz işleri takibetmek, 
yalnız baroda yazılı avukatlara aittir. 

Dâva açmaya yeteneği olan herkes kendi dâ
vasını bizzat açabilir ve işini taMbedebilir. 

Usul ve füru ile nesep ve sebepten ikinci de
receye kadar (bu derece dâhil) civar hısım
ları ve eşler birbirlerinin yargı mercileri ve ada
let daireleri dışında kalan resmî dairelerdeki iş
lerini vekâleten takibedebilirler. 

Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri ka
nunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır. 

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

Geçici madde 13. — 3499 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte dâva vekâleti ruhsat
namesine sahibolanlar, beş avukat bulunmıyan 
yerlerde vekâlet icra edebilirler. Bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce 3499 sayılı Kanu
nun (muvakkat IV ncü) maddesi uyarınca beş 
avukat bulunmıyan yerlerde dâvavekilliği yap
makta olanların kazanılmış hakları saklıdır. 

, Dâvavekillerinin, mesleklerini icra edebilme
leri için, o yerin bağlı olduğu baroca tutulan 
bir Üsteye yazılmaları şarttır. Listeye yazılmak 
için yapılan başvurma üzerine barolar, istemin 
kabul veya reddine dair kararlarını bir ay için
de vermek zorundadır. Bu süre içinde karar 
verilmezse istem reddolunmuş sayılır. Listeye 
kayıt kararı kesindir. Belli süre içinde karar 
verilmez yahut ret kararı verilir ise ilgili şahıs, 
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karar verilmemiş ise bir aylık sürenin sonun
dan, istem reddedilmişse ret kararın tebliği ta
rihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Ba
rolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. 
Türkiye Barolar Birliğinin kararı Adalet Bakan
lığının onaylaması ile kesinleşir. 

Listeye yazılma, bu kanunun dâva vekillerine 
tanıdığı hak ve yetkilerden faydalanmak ve yü
kümlere tabi olmak bakımından, baro levhasına 
yazılmanın sonuçlarını doğurur. 

Listenin barolarca nasıl düzenleneceği, lis
teye yazılmak için yapılacak başvurma hakkın
daki işlemler listenin mahkemelere, Cumhuriyet 
savcılıklarına, icra ve iflâs dairelerine ve diğer 
resmî mercilere bildirilme tarzı ve listeden kay
dın silinmesi şekli bu kanunun 182 nci madde
sinde yazılı yönetmelikte gösterilir. 

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

Geçici madde 14. — 3499 sayılı Kanunda 
ek ve değişikliklerine göre kurulmuş olan baro
lar, bu kanun hükümlerine göre görevlerine de
vam ederler. 

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

Geçici madde 15. — 168 nci madde uyarın
ca hazırlanacak asgari ücret tarifesi, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde yapılır ve yeni tarife yürürlüğe girinceye 
kadar eski tarife uygulanır. 

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

Geçici madde 16. — Türkiye Barolar Bir
liği Disiplin Kurulu görevine başlayıncaya ka
dar, avukatlık haysiyet divanındald dosyalar, 
bu kurula devredilmek üzere Ankara Baro Baş
kanlığınca teslim alınır. 

Geçici Madde 17. — Yargı mercileri, Cum
huriyet savcılıkları, icra memurlukları nezdin-
de başkâtiplik, zabıt kâtipliği, zabıt kâtibi mu
avinliği yahut icra memurluğu veya yardımcı
lığı görevlerinden birini en az on yıl süre ile 
yapmış olan kimseler, bu kanunun 3 ncü mad
desi uyarınca avukatlık meslekine kabul için 
aranılan tahsil, staj ve sınav dışındaki şartla
rı haiz olurlar ve 5 nci maddede yazılı engeller 
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kendilerinde bulunmazsa, en az üç avukat veya 
dâvavekili olmıyan bir yerde, o yerin bağlı 
olduğu baroca tutulan listeye yazılmak şartiy-
le, münhasıran o yerin hukuk mahkemeleri ve 
icra ve iflâs dairelerinde dâva ve iş taMbede-
bilirler. 

Bu kimseler, münhasıran vekâlet görevini 
yapabilecekleri yerde, listeye yazılma tarihin
den itibaren üç ay içinde bir büro açmak zo
rundadırlar. Bu zorunluğa uymıyanların adla
rı listeden silinir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 61 nci maddesinin son fıkrası gere
ğince vekâlet görevini yapanlar, geçmiş adalet 
hizmetine ait şarta bakılmaksızın, birinci fıkra
da yazılı diğer şartlara sahiboldukları takdirde, 
o yerin bağlı bulunduğu baroca tutulan liste
ye yazılmak suretiyle, münhasıran o yerdeki 
hukuk mahkemeleri ve icra ve iflâs dairelerin
de vekâlet görevini yapmaya devam ederler. 
Ancak, listeden her hangi bir suretle adları si
linenler, birinci fıkrada yazılı şartların tama
mına sahibolmadıkça bir daha listeye yazıla
mazlar. Bu kimseler, bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde listeye 
yazılmak için başvurmak ve yazılma tarihin
den itibaren üç ay içinde bir büro açmak zo
rundadırlar. Aksi halde listeye yazılmazlar; 
listeye yazılmışiarsa adları listeden silinir. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca vekâlet göre
vini yapmak hakkı o yer avukat veya dâva 
vekilleri sayısının üçü bulması halinde kendi
liğinden sona erer. Sona erme tarihinden iti
baren üç ay içinde, ilgili şahsın aynı baro böl
gesi içinde üç avukat veya dâva vekili bulun-
mıyan başka bir yere naklederek büro açması 
halinde, listedeki kaydı, nakledilen yer işaret 
edilmek suretiyle devam eder. Belli süre için
de nakil yapılmamışsa ilgilinin adı baroca lis
teden silinir. 

Geçici 13 ncü maddenin listeye yazılma için 
yapılacak başvurma ile ilgili ikinci fıkrası hük
mü bu kimseler hakkında da kıyasen uygula
nır. 

Listeyle ilgili olup, geçici 13 ncü maddenin 
son fıkrasında gösterilen hususlar ve bu mad
deye göre vekâlet görevini ifa edeceklere veri
lecek yetki belgesinin neleri ihtiva eyliyeceği 



O. Senatosu B : 41 19 . 3 . 1969 O : 2* 

182 nci maddede yazılı yönetmelikte gösteri
lir. 

Bu kanunun ikinci, dördüncü, beşinci, seki
zinci, dokuzuncu, onbirinci ve onikinci kısmı 
ile 49, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ve 65 nci madde
leri dışında kalan hükümleri bu maddenin kap
samına giren kimseler hakkında da kıyasen 
uygulanır. 

Baro giriş ve yıllık kesenekleri bu madde
nin kapsamına giren kimselerden alınmaz. 

Bu maddenin 1 nci fıkrasından gayri diğer 
fıkraları kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 4 yıl sonra yürürlükten kalkar. 

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

Madde 199. — 1580 sayılı Belediye Kanunu 
ile 13 Mart 1329 tarihli idarei Umumiyei Vi-
lâyat Kanununa aşağıdaki maddeler eklen
miştir. 

Belediye Kanununa eklenen madde : 
Ek madde — Bir kadroya bağlı olarak ay

lık veya ücreti belediye bütçesinden yahut be
lediyenin yönetim ve denetimi altındaki daire, 
müessese veya şirketlerden verilen müşavir ve 
avukatların takibettikleri dâva ve işlerde, mah
keme ve icra daireleri tarafından müvekkilleri 
belediye, daire, müessese veya şirket lehine 
avukatlık ücret tarifesine göre takdir edilen 
avukatlık ücretinin tahsil olunan kısmı beledi
ye veya onun yönetim ve denetimi altındaki 
daire, müessese veya şirketin hukuk işleri mü
dürlüğü yahut hukuk müşavirliği personeline, 
belediye meclisi tarafından tesbit edilecek esas
lara göre ve 7244 sayılı Kanundaki hadler dâ
hilinde tevzi ve tediye olunur. 

idarei Umumiyei Vilâyat Kanununa ekle
nen madde : 

Ek madde — Bir kadroya bağlı olarak ay
lık veya ücreti il özel idaresi bütçesinden ve
rilen müşavir ve avukatların takibettikleri dâ
va ve işlerde, mahkeme ve icra daireleri tara
fından müvekkilleri il özel idaresi lehine avu
katlık ücret tarifesine göre takdir edilen avu
katlık ücretinin tahsil olunan kısmı, bu idare
nin hukuk işleri müdürlüğü veya hukuk mü-
şavirliğindeki personele, il genel meclisi tara
fından tesbit edilecek esaslara göre ve 7244 
sayılı Kanundaki hadler dâhilinde tevzi ve te
diye olunur. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler 199 ncu 
madde hakkında bir takrir var okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Avukatlık kanun tasarısının 199 ncu madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve mad
deye ek fıkra ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Madde : 199 - 1580 sayılı Belediye Kanunu 
ile 13 Mart 1329 tarihli idarei Umumiyei Vi
lâyat Kanununa ve 3659 sayılı «Bankalar ve 
Devlet Müesseseleri memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkında Kanun» a aşağı
daki maddeler ilâve edilmiştir. 

1580 sayılı Belediye Kanununa eklenen mad
de : 

Ek Madde — Bir kadroya bağlı olarak ay
lık veya ücreti belediye bütçesinden yahut be
lediyenin yönetim ve denetimi altındaki daire, 
müessese veya şirketlerden verilen müşavir ve 
avukatların takibettikleri dâva ve işlerde, mah
keme ve icra daireleri tarafından müvekkille
ri belediye, daire, müessese veya şirket lehine 
avukatlık ücret tarifesine göre takdir edilen 
avukatlık ücretinin tahsil olunan kısmı beledi
ye veya onun yönetim ve denetimi altındaki 
daire, müessese veya şirketin hukuk işleri mü
dürlüğü yahut hukuk müşavirliği personeline, 
belediye meclisi tarafından tesbit edilecek esas
lara göre ve 7244 sayılı Kanundaki hadler dâhi
linde tevzi ve tediye olunur. 

13 Mart 1329 tarihli tdarei Umumiyei Vi
lâyat Kanununa eklenen madde : 

Ek Madde — Bir kadroya bağlı olarak ay
lık veya ücreti il özel idaresi bütçesinden ve
rilen müşavir ve avukatların takibettikleri 
dâva ve işlerde, mahkeme ve icra daireleri ta
rafından müvekkilleri il özel idaresi lehine 
avukatlık ücret tarifesine göre takdir edilen 
.̂vnka+lık ücretinin tahsil olunan kısmı, bu ida

renin hukuk işleri müdürlüğü veya hukuk mü-
şavirliğindeki personele il genel meclisi tarafın
dan tesbit edilecek esaslara göre 7244 sayılı 
Kanundaki hadler dâhilinde tevzi ve tediye 
olunur. 

3659 sayılı Bankalar ve Devlet Müessesele
ri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki Kanuna eklenen madde : 

Ek Madde — 3659 sayılı Kanuna tabi olup 
da, 440 sayılı Kanunun şümulüne girmiyen ku-
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rom ve müesseselerin hukuk müşavirleri ve 
yardımcıları ile müşavir, avukat, avukatlara 
ve dâva takip işlerinde çalışan ücretli perso
nele; mahkeme ve icralarca teşekkül ve mü
essese lehine hükmedilip borçlusundan tahsil 
olunan vekâlet ücretleri, bu kurum ve mües
seselerin direktörler encümenince kabul edilen 
yönetmelik esasları uyarınca ve 7244 sayılı 
Kanunda tâyin edilen hadler dâhilinde tevzi 
ve tediye olunur. 19 . 3 . 1969 

Balıkesir Zonguldak 
Cemal trikaya A. Demir Yüce 

GEREKÇE 
«3659 sayılı Bankalar ve Devlet müesseseleri 

memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kında Kanun» a tabi olan kurum ve müessese
lerden birçoğu 21 Mart 1964 tarihinde yürür
lüğe konulan 440 sayılı Kanunun şümulüne 
girmiş ve anılan Kanunun 31 nci maddesiyle 
de bu kurum ve müesseselere bağlı olarak ça
lışan kadrolu ve ücretli hukuk müşaviri, mü
şavir avukat ve avukatlık idare lehine hükme
dilen vekâlet ücreti tevziinden tam mânasiyle 
yararlandırılmıştır. 

Buna karşılık aynı barem Kanununa yani 
3659 sayılı Kanuna tabi oldukları halde sırf 
440 sayılı Kanunun şümulü dışında kalmış ol
maları yüzünden birkaç teşekkül ve müessese 
hukuk müşaviri ve avukatları ise Vekâlet üc
reti tevziinden yararlanamamaktadırlar. 

Bu suretle, 1389 sayılı Kanuna göre Hazine 
avukatları 440 sayılı Kanuna göre iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve müesseselerinin büyük 
bir çoğunluğuna mensup avukatlık mesleki 
mensupları vekâlet ücreti alırken, aynı barem 
kanunlarına ve aynı meslekî özel kanunlara 
tabi emsalleri vekâlet ücreti alamamakta ve 
böylece bu yoldaki tatbikatta bir vahdet te
min edilememektedir. 

Teklif edilen fıkranın tasarının 199 ncu 
maddesine ilâvesi suretiyle süregelmekte olan 
bir eşitsizlik bertaraf edilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler 199 ncu 
madde üzerinde müzakere açıyorum. Söz isti-
yen sayın üye? Yok. Takriri oylarınıza arz ede
ceğim. Sayın Komisyon? Katılmıyor, Sayın Hü
kümet? Katılmıyor. 

Okunan takrire Sayın Komisyon ve Sayın 
Hükümet katılmıyorlar, takriri oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
rir reddedilmiştir efendim. 

199 ncu maddeyi okutup oylarınıza arz ede
ceğim. 

(199 ncu madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 199 ncu maddeyi oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun yürürlük tarihi : 
Madde 200. — Bu kanun yayımı tarihinden 

üç ay sonra yürürlüğe girer. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Kanunun 
yürürlük tarihi başlığı konmamış efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim biz tashih etmiş 
bulunuyoruz. «Kanunun yürürlük tarihi: Mad
de — 200 bu kanun yayımı tarihinden 3 ay 
sonra yürürlüğe girer» şeklinde. Maddeyi oy
larınıza arz ediyodum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Kanunu yürüten makam. 
Madde 201. — Bu kanunun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

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

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya Milletvekili) — Söz istiyorum. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Kanunun tümü üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan zatîâlinize söz 
vereceğim. Yalnız içtüzüğümüzün 74 ncü mad
desi gereğince maddelerin müzakeresinden son
ra sayın üyelerin talepleri veçhile bir lehte, 
bir aleyhte söz vermek mecburiyetindeyim. 
Müsaade ederseniz sayın üyeler konuştuktan 
sonra zatîâlinize söz vermiş olayım. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Konya Milletvekili) — Sonra görüşeyim. 

BAŞKAN — Efendim söz sırası Sayın Ada
lı ve Sayın Kalpaklıoğlu... 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Ben daha evvel istedim efendim. 

BAŞKAN — Muhterem inkaya ne zaman 
istediniz efendim? 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Sayın Bakandan önce istedim. 

BAŞKAN — Evet bu okumuş olduğum isim
ler, yarım saat evvel yazılı olarak talebetmiş 
olan arkadaşlara aittir. Yalnız ümidederim M, 
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burada size konuşma fırsatı doğacaktır. Çün
kü bir lehte bir aleyhte söz vereceğim. Eğer 
zatıâliniz aleyhte konuşacaksanız sırada birin
ci sayılırsınız. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Aleyhte konuşacağım. 

BAŞKAN — Evet efendim. Sayın Adalı leh
te, buyurunuz efendim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan muhterem arkadaşlarım, gecenin bu saa
tinde kıymetli vakitlerinizi fazla işgal etme
mek için maruzatım kısa olacaktır. 

Kabul ettiğimiz kanun uzun senelerden be
ri bütün avukat meslektaşlarımızı ve bununla 
alâkalı olarak bütün vatandaşlarımızı yakinen 
ilgilendiren ve bilhassa bu cefalı mesleke ha
yatlarının en güzel senelerini vermiş olan ve 
hakikaten 70 - 80 yaşında adliye koridorların
da hâlâ ayaklarını sürükiiyerek dolaşan çok 
sevdiğim, hürmet ettiğim üstadım, meslektaşla
rımın, burada bulunamıyan meslektaşlarımın 
namına hepinize, bütün muhterem senatör ar
kadaşlarıma teşekkür etmeyi vicdani borç bi
lirim. 

Muhterem arkadaşlarım hakikaten bu ka
nun mevzuunda şu dakikada bana söz vermek 
lûtfunda bulunan Sayın Başkana da teşekkür 
ediyorum. Biraz heyecanlıyım. Çok genç ya
şımda; 22 - 23 yaşımda mahkeme koridorların
da bu mesleke başladım. Hâlâ, bilâ fasıla bu 
şerefli meslekin içindeyim. Tarih kadar esM 
olan, ibadet kadar mukaddes olan müdafaa 
meslekinin şu kanunla bir miktar durumunu 
düzeltebilirsek, itibarını sağlıyabilirsek ve bu 
meslek mensuplarına yarınlarından hiç olmaz
sa hastalandıkları zaman bir tedavi imkânı 
bulacak bir maddi imkân sağlıyabilirsek bu 
kanunu çıkarmakla büyük bir hizmet başarmış 
oluruz. 

Aleyhte, lehte ne söylenirse söylensin bâzı 
kanunların, birçok kanunların, aksak tarafları 
olabilir. Eğer aksak tarafları olmasaydı en lü
zumlu kanunlar dahi muhtelif tadiller görmez
lerdi. Buradan çıkan kanunların bir ihtiyacın 
mahsûlü olduğu muhakkaktır. 

Ben tekrar bütün muhterem arkadaşlarıma 
teşekkür ederken, bu kanunun bütün vatandaş
larımıza ve bilhassa muhterem avukat meslek
taşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını Cenabı hak

tan temenni eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Adalı teşekkür ederim. 
Sayın tnkaya buyurunuz efendim. 
CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bir 
talihsizlik eseri olarak avukat arkadaşlarımla 
bu kanun münasebetiyle karşıkarşıya gelmiş 
bulunuyorum. Ama ben, peşinen şunu ifade 
edeyim ki, kanunun tümüne muhalif değilim. 
Hattâ böyle bir kanunun gelmiş olmasından çi
leli avukatlarımızın uzun yıllar böyle bir ka
nuna kavuşamamış olmasından ben de üzüntü 
duyarım. Ama gerçek şudur ki, bu kanun içe
risinde öyle maddeler vardır M, bunların yal
nız sakat olduğu burada, aksi ispat edilemiye-
cek şekilde, ifade edilmiştir. Buna rağmen ka
nunun biran evvel çıkması gayreti içerisinde 
bu aksaklıklar görüle görüle, konuşula konu-
şula çıkarılma gayreti içine girilmiştir. 

Sayın Adalı, her kanunda noksanlık vardır. 
öyle olmasaydı zamanla bütün kanunlar tadile 
uğramazdı, buyurdular. Ben hemen şunu ifade 
edeyim. O kanunlar tatbik mevkiine konduk
tan sonra noksanlıklar görülüp tadile uğramış
tır. Ama hiçbir kanun aksaklıkları biline bili
ne meclislerden geçirilmemiştir, hele geçiril
memelidir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bu da öyle, bu da öyle... 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — 
Arz edeceğim Sayın Kalpaklı. Ama peşin hü
kümlerden, peşin yargılardan hareket ettikten 
sonra hele şu gecenin bu geç saatlerinde yalnız 
avukat arkadaşlarımla karşıkarşıya kaldığım 
müddetçe ben bir mühendis olarak kendimi 
nıüdafaa etme imkânını elbet bulamıyacağım. 
Bu kanun çıkacaktır. Ucu değil sonu göründü 
kanunun. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün fertlerin sos
yal güvenliğe kavuşturulması hepimizin ikti
dar ile muhalefet ile bütün millet ile hepimizin 
arzu ettiği bir husustur. Bu kanunla avukat
ların bir sosyal güvenliğe kavuşturulmuş olma
sı olsa olsa ancak sevindirici olur. Buna mem
nun oluruz. Ancak bu sosyal güvenliğe, diğer 
sosyal güvenliğe kavuşmuş insanlarla farklı 
şekilde kavuşturulursa o zaman biz bunum 
karşısmda oluruz. Neden karşısında oluruz? 
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Çünkü o sosyal güvenliği sağlıyan müesseseyi 
zedelersiniz de onun için. Bugün Sosyal Sigor
talar bu kanunun çıkması ile tahribedilmiştir 
ve zedelenmiştir. 

Arz edeyim. Geçici 1 nci maddede, kısa arz 
edeceğim, son defa ödediği prime esas teşkil 
eden aylık gelir tutarı üzerinden ölüm veya 
malûllük yahut yaşlılık sigortası yardımı ya
pılır, diyor. Diğer sigortalılar nasıl bu yardı
mı alıyor. Son ödediği prime esas olan geliri 
üzerinden değil. Son 7 sene içerisinde ödediği 
primlerin ortalamasına yahut gelirinin ortala
masına tekabül eden prim üzerinden bir emek
liliğe hak kazanıyor. Burada avukatlar en son 
ödediği, en yüksek prim esas alınarak sosyal 
güvenliğe kavuşturulmuş oluyor. O halde işte 
bu müessese sosyal sigortalar müessesesi bu 
suretle zedelenmiş oluyor. Çünkü bünyesindeki, 
bünyesine dâhil fertlere farklı bir muamele 
yapmak mecburiyetinde kalıyor. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bu bey
ler de buraya gelirse daha iyi olmaz mı? istik
balde en yüksek prim üzerinden emekli olur
larsa daha iyi olmaz mı? Hedef veriyoruz. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — 
Elbette. Ama bu, yalnız avukatlara sağlanan 
bir hak olarak gelmemeli idi. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Işık tutuyo
ruz. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — 
O da ayrı. Tabiî sizin telâkkinize göre ışıktır. 
Bize göre yanlış bir harekettir. Bunun hakemi 
millettir. Bunun takdir kararını bununla ilgi
lenenler verecektir. Elbet biz burada münaka
şaları yapacağız. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Bit
miş bir iş için... 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — 
Evet bitmiş bir iş için konuşuyorum. Fuzuli 
konuşuyorum. Ama ben buraya sekiz ay evvel, 
9 ay evvel seçilerek geldiğim zaman bir yemin 
ettim. Bu yeminimin vecibesini yerine getir
mek mecburiyetindeyim. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Biz de 
yerine getiriyoruz. 

BAŞKAN — Sayın inkaya, zatıâlinize tev
cih edilen suallere lütfen cevap vermeyiniz. 
Siz yerinde konuşuyorsunuz. Çünkü aleyhte 
konuşuyorsunuz. Aleyhte olmanın bir esbabı 
mucibesi vardır. Onu ifade ediyorsunuz. Zatı-

âliniz haklısınız. Buyurunuz devam ediniz efen
dim. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — 
Affedersiniz Sayın Başkanım. Geçici 1 nci 
madde eşitliği zedelemektedir. Ve avukatları 
imtiyazlı bir zümre haline getirmektedir. Bun
dan 6,5 milyon tutarındaki işçi zümresi maale
sef zarar görecektir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — işçi zarar 
görmez. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — 
Sonra bir 189 ncu madde var. Yine bu 189 ncu 
madde hakikaten gayet güzel, gayet ince bir 
üslûp içerisinde hemen okuyanın anlıyamıya-
cağı bir şekilde tedvin edilmiş ve getirilmiştir. 
Bununla şu sağlanıyor. Bir sigortaya tabi olan 
sigortalı emekli olduktan sonra yeniden emek
li aylığı bağlandıktan sonra yeniden bir işe 
girdiği takdirde emekliliği kesilmek suretiyle 
yeni girdiği işte sigortalılığı devam ediyor. 
Ama emekli maaşı kesiliyor. Burada avukat
larda emekli olduktan sonra hizmete devam 
ettiği zaman yine emeklilik maaşını alıyor ama 
bir taraftan da hizmetine devam ediyor. Bu da 
bir adaletsizliktir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — işçi de alı
yor, işçi de yapıyor. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — 
işçi emekliliğini almıyor. O yeni girdiği işten... 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, haksızlık edi
yorsunuz. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Ama 
bu şekilde teferruatı ile konuşulamaz. Madde 
madde üzerinde duramaz. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — 
Tümü hakkında konuşuyorum. (Gürültüler) 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Umumu 
hakkında konuşamaz. Madde madde üzerinde 
duramaz. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? Sayın 
senatörler, eğer içtüzüğümüzde bu buyurmuş 
olduğunuz espiri hâkim olmuş olsaydı o tak
dirde yine içtüzüğün hükümlerinde 10 daki
ka ile 15 dakika ile tahdidedilmiş meseleler 
gibi bu hususta da bir müddetle hakkı takyî-
detmiş olurlardı. Binaenaleyh, zatıâlilerinizin 
umumi hatlarla konuşma hakkı vardır.. Onun 
dışında teferruata giremez şeklindeki beyan
larınız Riyasetin Tüzük anlamına ve hattâ İç-
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tüzüğün esprisini uygun değildir. Müsaade 
ediniz konuşsunlar. Buyurunuz efendim. 

CEHALETTİN İNKAYA (Devamla) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben 
bu kanuna muhalif olduğumu ifade etmek için 
elbette bâzı hususa dayanacağım. Onlar da bu 
kanunun maddeleri olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın inkaya cevap vermeyi
niz, lütfen. Bendeniz veriyorum zatıâliniz na
mına. Konusunuz hakkınızı istimal ediniz. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, sonra komisyon be
nim 35 nci madde hakkındaki bir sualimi de 
cevaplamamıştır. Burası da açık kalmıştır. 

Hülâsa bu kanunun Senato Komisyonuna 
Senatodaki Adalet Komisyonuna yahut Karma 
Komisyona gelip oradan şu anda çıkıncaya 
kadar ki, taıkibettiği seyir gayet enteresan. 
Millet Meclisinden gelen metin aynen komis
yondan geçmiş. Komisyondan gelen metin bü
tün çabalara rağmen Yüksek Senatomuzda da 
aynen geçti. Neden? Çünkü bu zaten komis
yon tarafından da ifade edildi, biran evvel bu 
kanun çıksın ama, Millet Meclisine gitmesin. 

KOMİSYON ADINA EKREM ÖZDEN (is
tanbul) — Böyle bir şey ifade etmedik. 

BAŞKAN — Sayın inkaya içtüzük hüküm
lerine uygun hareket edilmiş olduğu sabittir. 
Binaenaleyh, zatıâliniz aleyhinde konuşmayı 
usul üzerinde, değil, lütfen maddelerin muhte
viyatı üzerinde teksif ediniz rica ediyorum. 

Buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Bunlar ağır itham Senato için. 
CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım, görüyorum ki, bu geç 
saatte konuşmama dahi tahammül edilmiyor. 
Bu itibarla bu Avukatlık Kanununun avukat
lar camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ederken, bu adaletsiz hükümlerinin de 
biran evvel ortadan kaldıracak tasarının yine 
ilgili arkadaşlar tarafından Meclise sevk edil
mesini temenni eder, hepinize saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İnka
ya. Sayın Adalet Bakanı Sayın Dinçer buyuru
nuz efendim. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Konya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın 
senatdrler, iki günden beri sürekli bir şekilde 
müzakeresi yapılmış ve bugün tamamlanmış 
olan Avukatlık Kanun tasarısı avukatlık cami
asının uzun süreden beri beklediği ve özledi
ği bir tasarıdır. Bu tasarı getirdiği yenilikler 
itibariyle ileri bir tasan, ileride kanuniyet 
kesbettiği zamanda ileri bir kanun olarak tak
dime müsait bir muhteva taşımaktadır. 

Meslektaşların sosyal durumlarını ve mes
lekteki mesailerini camianın şeref ve itibarını 
koruyan ve birçok yenilikler getiren bir hüvi
yet taşımaktadır. Tasarının kanunlaşması ha
linde meslek için hayırlı olacağı inancını, bü
tün kalbimle huzurunuzda ifade etmeyi haki
katen zevkli bir vazife biliyorum. Bu tasarının 
avukatlık camiası için hayırlı ve uğurlu olma
dım temenni ederken, tasarı üzerindeki müza
kerelerde Yüce Senatonun ve ona mensubolan 
komisyonun gösterdiği mesaiyi ve büyük has-
-^iveti şükranla kaydetmek benim için zevk
li bir vazifedir. 

Bu vesile ile hepinize derin saygılarımı arz 
öderim, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı teşek
kür ederim efendim. 

Muhterem senatörler, Avukatlık Kanunu 
tasarısının maddeleri oylanmıştır. Şimdi tü
münü oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
îr.ffşMr. Avukatlık kanun tasarısı kanuniyet 
kesbetmiştir arz ederim. (Alkışlar) 

Böylece bu tasarının vekile ve müvekkile 
diğer taraftan bütün âmme hizmetine ve son 
ol arık da büyük adalet müesessesine hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ve Cenabı Haktan 
niyaz ederim, efendim. 

Muhterem senatörler gündemimizdeki ça
lışma mevzuu bitmiştir. Birleşimi 20 . 3 . 1969 
Perşembe günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati 22,15 
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3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Ozgüneş'in, bâzı eğitim kurumlarındaki yıl
lık masraflara dair yazılı soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı îlhami Ertem'in, cevabı (7/466) 

22 . 6 . 1968 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile rica ederim. 

Mehmet özgüneş 
Soru : 
Aşağıdaki eğitim kurumlarında, sabit tesis

ler yıpranma payı ve bütün eğitim, öğretim ve 
yönetim masrafları dâhil olmak üzere gündüzlü 
bir öğrenciye isabet eden yıllık masraf ne ka
dardır 

a) Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Mühen
dislik Fakültesi. 

b) Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Mimar
lık Fakültesi. 

c) Yıldız Yüksek Teknik Okulu Mühendis
lik Bölümü. 

d) Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu. 
e) Ankara 1 nci Erkek Sanat Enstitüsü. 

T. C. 
Mililî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
Sayı : B/41 -137 

19 . 3 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

îlgi : 25 . 6 . 1968 tarih, 9190.1008-7/466, 
8 . 1 . 1969 tarih ve 9190/2777 - 7/466 sayılı ya
zılarınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Ozgüneş'in, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri, Yıldız 
Yüksek Teknik Okulu Mühendislik Bölümü, Er
kek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ile Ankara 
1 nci Erkek Sanat Enstitüsünde bir öğrenciye 
isabet eden yıllık masraflar hakkındaki yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişik cetveller
de belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
îlhami Ertem 

ÖZEL TABLO 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 

Mühendislik ve Mimarlık fakültelerinde okuyan bir öğrenciye isabet iden yıllık masraf : 

Mühendislik 
Lira K. 

Mimarlık 
Lira K. 

I - Dış teknik yardımlar dâhil : 11 380 68 13 603 04 
II - Dış teknik yardımlar hariç : 9 195 99 11 668 05 
Not : Bu rakamların hesaben tesbitinde : 
1. Bahis konusu iki fakülteye servis yapan Fen ve Edebiyat Fakültesi masraflarından ge

rekli hisse ilâve edilmiştir. 
2. Amortismanlar, tahminî olarak tevzie tâbi tutulmuştur. 

Not : Bu hesaplar '1967 malî yılına aittir, 
AYRINTILAR TABLOSU 
2. 3. 4 ncü sayfalardaki ra
kamlar son dört yıl ortala-
masıdır. 
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I - Doneler : 

1. Harcamalar 

Üniversitenin 1967 malî yılında iç kay
naklardan cari harcaması 
Üniversitenin 1967 malî yılında amor
tismanları 

» » dış kaynaklardan cari har
camalar 

2. Öğrenci sayıları : 

Ders yılı : 

1966 - 1967 
1967 - 1968 
1967 malî yılı ortalaması 

II - Harcamaların analizi : 

1. îç kaynaklardan yapılan direkt mas
raflar toplamı 

2. Dış kaynaklardan yapılan direkt mas 
raflar toplamı 

3. Amortismanlar (Takribi) 
4. G-enel servis ve faaliyetlerin bu fakül

telere tevzii gereken masrafları 
a) Dış yardım dâhil 16 956 983 
b) Dış yardım hariç 16 706 356 

TII - Dış yardım dâhil harcamalar : 

1. Direkt masraflar 
2. Amortismanlar 
3. Genel servis masraf hissesi 

Topla-

"W - Dış yardım hariç harcamalar : 

1. Direk masraflar 
2. Amortismanlar 
3. Genel servis masraf hissesi 

Tl. 

35 080 288 

6 494 793 

6 924 028 

Mühendislik 
Lira K. 

2 539 
2 834 
2 686 

Mühendislik 
Lira K. 

9 353 222 

4 749 657 
1 623 700 

Mimarlık 
Lira K, 

454 
511 
483 

Mimarlık 
Lira K, 

2 913 258 

733 501 
454 635 

Mühendislik 
Lira K. 

14 102 879 
1 623 700 
9 379 420 

25 105 999 

Mühendislik 
Lira K. 

Toplar 

9 353 22 
1 623 700 
9 240 788 

20 217 710 

Mimarlık 
Lira K. 

3 646 759 
254 635 

1 686 600 

5 587 994 

Mimarlık 
Lira K. 

2 913 258 
254 635 

1 661 690 

4 829 583 
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V - Öğrenci başına yıllık harcama : 

a) Dış yardım dâhil : 
30 568 511 

Mühendislik : = 
2 686 

6 570 270 
Mimarlık : = 

483 

b) Dış yardım hariç : 
24 700 422 

Mühendislik : = 
2 686 

6 635 670 
Mimarlık : . = 

483 

Yıldız Yüksek Teknik Okulu ile Erkek Tek
nik Yüksek öğretmen Okulu : 

Tesisat, mefruşat, inşaat, maaş, ücret öde
nekleri ile genel giderlerin tutarları üzerinden 
yapılan hesaba göre öğrenci başına düşen yıl
lık cari masraf tutan; 

c) Yıldız Yüksek Teknik Okulunda (Oku-
lur bütün bölümleri için hesaplanmıştır.) 5 870 
Tl. 

d) Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Oku
lunda... 8 500 Tl. dır. 

% 2 bina, % 10 makina ve teçhizat amor
tismanı olarak hesaplanan sabit tesisler yıpran
ma payından öğrenci başına düşen takriben: 

c) Yıldız Yüksek Teknik Okulunda... 1 080 
Tl. 

d) Erkek Teknik Yüksek öğretmen Oku
lunda... 1 600 Tl. dır. 

Netice olarak, sabit tesisler yıpranma payı 
ve bütün eğitim, öğretim, yönetim masrafları 
dâhil olmak üzere gündüzlü bir öğrenciye isa
bet eden yıllık masraf takriben : 

c) Yıldız Yüksek Teknik Okulunda... 6 950 
Tl. 

d) Erkek Teknik Yüksek öğretmen Oku
lunda... 10 100 Tl. dır. 
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11 380 68 Tl. 

13 603 04 Tl. 

9 195 99 Tl. 

11 668 05 Tl. 

Ankara 1. Sanat Enstitüsü : 
e) Ankara I. Sanat Enstitüsünde, 4 yıllık 

ortalamaya göre bir öğrenciye düşen yıllık ca
ri masraflar 2 805 liradır. Buna yeni binalar 
için yapılması gerekli yatırım ve teçhizat dik
kate alınarak 800 lira amortisman ilâvesiyle, 
gündüzlü bir öğrencinin yıllık maliyeti yakla
şık olarak 3 605 lira olarak tesbit edilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mu
kadder Öztekin'in, 1969 yılı icra programında 
Adana iline bağlı köyler için ayrılan tahsisat 
miktarına dair yazılı soru önergesi ve Köy İş
leri Bakanı Sabahattin Kılıç'ın cevabı. (7/527) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Mukadder öztekin 
Adana Senatörü 

Soru : 
1969 yılı icra programında Adana iline ait 

hangi köylerin programa alınarak, yol, su, 
elektrifikasyon işleri için ne miktar tahsisat ay
rılmıştır?. 
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T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 861 

18 . 3 . 1969 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Adana üyesi Mukadder özte-
kin'in önergesi 03062 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 22 . 1 . 1969 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

7/527 - 9574/3088 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mukad

der Ö2tekin'in, 1969 yılı icra programında Ada
na iline bağlı köyler için ayrılan tahsisat mik
tarına dair, Bakanlığımıza yönelttiği yazılı so
ru önergesi; cevabı ilişik olarak gönderilmiştir. 
Arz ederim. 

Selâhattin Kılıç 
Köy İşleri Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mukad
der öztekin'in, 1969 yılı icra programında Ada
na iline bağlı köyler için ayrılan tahsisat mik
tarına dair, Köy İşleri Bakanlığına yönelttiği 
yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1969 bütçe yılı yol, içme suyu ve elektrifi
kasyon programı çalışmaları devam etmektedir. 
Bu ay içinde YSE Bölge müdürlerinin katılma-
siyle Bakanlığımızda yapılacak toplantılarda 
program taslakları gözden geçirilecek ve Ba
kanlıkça onaylanmasını mütaakıp kesin şeklini 
alacaktır. 

Bu nedenle bu aym sonuna veya Nisanın ilk 
haftasına kadar diğer illere olduğu gibi Ada
na iline de 1969 yılında ayrılacak tahsisat ile 
programa alman köy isimleri kesin olarak belli 
olacaktır. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

41 XOİ BİRLEŞİM 

19 . 3 . 1969 Çarşamba 

Saat : 16,00 
I 

A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KAR ARYA Ş-

TIRILAN İŞLER 
IY 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu. (Millet Mec
lisi 1/313; Cumhuriyet Senatosu 1/987) (S. 
Sayısı : 1217) (Dağıtma tarihi : 11 . 3 . 1969) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




