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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

izmir Milletvekili Muzaffer Döşemeci'nin, | sağlanamadığı, oylamanın gelecek birleşimde 
gündemde bulunan daimî komisyonlardaki ve j tekrarlanacağı bildirildi. 
iki araştırma komisyonundaki açık üyeliklere 
yapılacak seçimlerin 10 . 2 . 1969 Pazartesi 
günü yapılacak Birleşime ertelenmesine dair 
önergesi kabul olundu. 

Tütün ve tütün tekeli kanunu tasarısı ve bu
nunla ilgili tekliflerin maddeleri üzerinde gö
rüşmeler tamamlanarak tümü açık oya sunuldu 
ise de, oyların ayırımı sonunda çoğunluğun 

7 . 2 . 1969 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 21,35 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Urfa 
Nurettin Ok Ramazan Tekeli 

Kâtip 
Kütahya 

Mehmet Ersoy 

SORULAR 

Yazılı sorular 

1. — istanbul Milletvekili Nurettin Bulak'ın, 
488 ve 1331 sayılı kanunların tatbikatına dair 
yazılı soru önergesi, imar ve iskân Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1040) 

2. — Kastamonu Milletvekili ismail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu'nun Taşköprü ilçe

sine bağlı Urgancı ve Samankören köylerinin 
sulama işine dair yazılı soru önergesi, Köy iş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1041) 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Trabzon'un elektrik enerjisi ihtiyacının 
karşılanmasına dair yazılı soru önergesi, imar 
ve iskân, Sanayi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/1042) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 
1. — Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı cetvellerde değişiklik, yapılması 

hakkında kanun tasarısı. (1/613) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma ısaati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanveküi Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğltı (Kars), Mehmet Göbekli (Af^on Karahisar) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 46 ncı Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak, sayın mil
letvekilleri lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

Yoklama muamelesi başlamıştır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
son zamanlarda görülen tapulu arazinin işgali 
olaylarına ve hu olayların bâzı çevrelerce teşvik 
edildiğine dair demeci 

BAŞKAN —• Sayın ihsan Ataöv, gündem dı
şı, son zamanda vukubulan tapulu arazilerin iş
gali olayları ile ilgili beyanda bulunmak isti
yorsunuz. Buyurunuz kısaca. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Huzurunuzu işgal edişimin sebebi, yeni bir 
olay için değil. Senelerden beri memleketimizde 
vukubulduğu zaman, bunun kanunsuz olup ol
madığını düşünmeden bâzı çevreler tarafımdan 
tahrik edilen ve masum vatandaşların suç işle
mesinin teşvik edildiği olaylardır. Bu olaylar 
sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de mer'i Anayasa
nın âmir hükmüne göre, mülkiyet hakkı, hak
ların özüdür ve hakların özüne dokunulamaz, 
kaydına rağmen tapulu arazilerin bâzı masum 
vatandaşlar tahrik ve teşvik edilerek yağma 
edilmesi karşısında memleketimizdeki belirli 
çevreler ve bu arada sol basın kanunsuz hare
ketleri teşvik edip vatandaşları suç işlemeye sevk 
etmektedirler. Bu araziler tapulu arazilerdir, 
derken, sol basın, bu araziler Hazine arazisidir, 
o arazilere sahibolamüar bunu gasbetmişlerdir, 
derler. Biz de diyoruz ki; Hazine arazileri de 
tapulu araziler, fakat onun sahibi Hazinedir, Ha
zine arazilerinin yağması da, şahsın arazisinin 
yağması ne ise, o da aynıdır. Hazine arazilerimin 

BAŞKAN — Yoklama işlemi sona ermiştir. 
Müzakere için gerekli çoğunluğumuz mevcut
tur, görüşmelere başlıyoruz. 

vatandaşlara intikal tarzı kanunla tesbit edilir, 
o yolda yapılır. Şimdi bu konu; arazilerin köy
lüler tarafından işgal konusu, Devletin başına 
yeni bâzı gaileler açmak, memlekette anarşiyi 
yaratmak, Devlet otoritesini sarsmak ve bu su
retle de anarşi ortamında huzurun, hürriyetin 
zedelenmesi suretiyle arzulanan vasatı bulmak 
için yapılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; bu mesele yalnız 
bunun için de yapılmıyor. Bu mesele, İM gün ev
vel solcu bir gazetenin, bir fıkra yazarının ele-
aldığı bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Ben 
arazi yağmasını teşvik edenlerin nerelere ka
dar gitmek istediğini ifade etmek suretiyle Yü
ce Parlâmentonun, hakların özüne dokunulamı-
yacağı gerekçesi ile masum vatandaşları suç iş
lemeye teşvik ve tahrik eden mihraklar karşısı
na çıkmasını ve memlekette kanun ve nizam çer
çevesinde icranın sağlanmasını istemek için hu
zurunuzda toulunuyoruım. 

Bir gazete diyor M; «Türkiyefain kaderine 
üç devirde sahibolmuş üç insan vardır; bun
lardan birisi Büyük Atatürk'tür, büyük Atatürk 
askeridir, devrimcidir, siyasetçidir. İkincisi, Ad
nan Menderestir, toprak ağasıdır, politikacıdır. 
Üçüncüsü Süleyman Demirci'dir, Morrison Fir
masının Türkiye'de aracısldır.» 

Şimdi bunu söyliyen solcu yazar, kalemini 
kimin için kullandığı herkesçe belli, vicdanını 
satmış, ahlâkını satmış, Türk Devletinin adam
larını, Türkiye'nin kıymetlerini zedelemek sure-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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tiyle memlekette 'kıymetleri inkâr, kanunları iş
lemez hale getirmek, anarşiyi teşvik etmek su
retiyle Türkiye'yi efendilerinin istediği bir va
sat halline getirmek istiyor. 

Sevgili arkadaşlarım; Atatürk üzerinde bir 
şey söylemiyor. Atatürk üzerinde eğer söyliye-
bileceği bir zaman ve vasat olsa, onun için de 
söyliyecektir. Çünkü solcu kişiler, solcu insan
lar Atatürk'ü kalkan yapmak suretiyle, onun 
arkasında karanlık emellerinin tahakkukuna 
çalışıyorlar. Bunun içerisinde ne vardır? izmir'
in Torbalı kazasının Güllüce köyünde Evliya-
zade diye bir hanımın çiftliği varmış. Bu ha
nım rahmetli Menderes'in halası imiş. Yalan ar
kadaşlar. Rahmetli Menderes'in halası değildir, 
uzaktan bir akrabasıdır. Ama uzaktan bir akra
bası olmak bu meseleyi bir tarafa itmeyi ica-
bettirmez. Türkiye'de tapusu olan herkesin, 
Türk vatandaşı olarak bu memlekette tapu sa
hibi olan herkesin tapuyu namus kabul eden 
Hükümetimiz tarafından tapu çerçevesi içerisin
deki mülkü korunacaktır. Nasıl ki, Çankaya 
sırtlarında bir pembe köşkün etrafındaki çift
liğin kapısında Türkiye inin polisi, jandarması 
muhafaza tertibatı alıyorsa, en ücra köydeki 
bir vatandaşımızın iki dönümlük toprağında da 
Türkiye Cumhuriyeti tedbir alacak ve tapuyu 
namus addederek koruyacaktır, koruması lâzım
dır. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım; bu toprak meselesini 
ele alarak rahmetli Menderes'in uzaktan bir ak
rabasını ele ailmak suretiyle Türkiye'de kinleri 
tahrik eden, intikamları tahrik eden, kendisine 
verilmiş bir cezadan dolayı öbür dünyaya inti
kal etmiş ve bu memlekette milyonlarca insa
nın gönlünde bulunan bir insanın kemiklerine 
küfretmeye müsaade etmemelidir bu cemiyet. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, tamamlayınız 
efendini. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım; 

Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanına haya
sızca, Amerikan Devletinin Morrison Firmasının 
aracısı demek suretiyle haya hudutları dışına 
çıkmak suretiyle Cumhuriyet Hükümetinin ba
şını aklınca tahkir mevzuu yapacak olan kalemi 
satılmış, vicdanı satılmış, iz'anı satılmış, bu va
tandan ipleri kopmuş olan iğreti vatandaşlara, 

Cumhuriyet Hükümetine bühtan etmeye Yüce 
Meclisler müsaade etmemelidir. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen tamamla
yın efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Cümlemi top
luyorum. 

Eğer sevgili arkadaşlarım, arazi yağmasını 
meşru kılar, masum vatandaşları suç işlemeye 
teşvik ederseniz bir gün, dar da olsa, sizin ara
zilerinizin yağma edileceğini, bir gün sizin ce-
binizdeki paraların yağma edileceğini, bir gün 
sizin evlerinizin işgal edileceğini, bir gün sizin 
namusunuz olan, mukaddes mefhumların da tak
sime tabi tutulacağını hatırlatmak isterim. 

Aziz arkadaşlarını; bu gibi hâdiseler karşı
sında Yüce Meclisin beraber olmasını, ikibuçuk 
tane satılmış kaleme bu memleketin mukaddes 
mefhumlarını, tapu gibi, nikâh gibi, Devlet ada
mı gibi değerli kişilerini ağıza oyuncak yaptır
maya müsaade etmeyiniz. Beraber olalım, Tür
kiye ide Anayasa çerçevesi içindeki temel hak
larımızı beraber koruyalım. Eğer buna riayet et-
miyecek olursak, bugün kapıda polis ve jandar
ma befcliyebilir, polis çekildiği zaman o bahçe
ler de Altındağ lılar tarafından gelip işgal edile
bilirse, ey Cumhuriyet zabıtası bizi koruyun di
ye şikâyet» etmeye hakkımız olamaz. Bunu ha
tırlatmak istiyorum. 

2. •— Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'-
nin, memur, işçi, emeldi, dul ve yetimlerin Mart 
1969 aylıklarının Kurban Bayramından önce 
ödenmesine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Metin Cizreli, memur, 
işçi, emekli, dul ve yetimlerin mart 1969 maaş
larının Kurban Bayramından önce ödenmesi 
hakkında kısa bir beyanda bulunmak istiyorsu
nuz. 

Buyurun. 
METİN CİZRELİ (Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; Kurban 
Bayramının bu yıl 27 Şubat tarihine rastlama
sı dolayısiyle memur, işçi, emekli,*dul ve yetim 
maaşlarının 1 Mart tarihinde ödenmesi müm
kün olamıyacaktır. Bu bakımdan memur, işçi, 
hizmetli ve maliyeden emekli, dul, yetim ve 
maluliyet maaşı alanlarla bunların yetimlerinin 
maaşlarının Kurban Bayramı ertesi 3 Martta 
ödenmesi halinde sabit ve dar gelirli büyük bir 
kütlenin, kış mevsiminin çok sert ve etkili geç-

— 314 — 
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tiği memleketimizde Kurban Bayramını çok zor 
şartlar altında geçireceği açıktır. Sayın Hükü
metin bu hususları ve geçmiş yıllarda buna 
benzer tatbikatı dikkate alarak ve Devletten 
maaş alan vatandaşlarımızın bayramlarını iyi 
bir şekilde geçirebilmelerini temin için memur, 
işçi ve maliyeden emekli, dul, yetim ve maluli
yet maaşı alanların Mart 1969 maaşlarının Kur
ban Bayramından önce ödenmesini ve Hükü
metin şimdiden hazırlığa başlamasını ve bu hu
susu açıklamasını dilemekteyim. 

Bu meyanda belediye memur, hizmetli ve 
işçilerinin bundan faydalanabilmeleri için iller 
Bankasınca gönderilen hisselerin tamamının 
Kurban Bayramından önce belediyelere gönde
rilmesinin teminini Sayın Hükümetten bekler, 
hepinize saygılar sunarım. 

3. — Konya Milletvekili 8. Faruk Önder ve 
üç arkadaşının, 1969 Bütçesinin Cumhuriyet 8e-
natosundaki görüşülmesi sırasında serd olunan 
bâzı iddiaların vâridolup olmadığı konusunda 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair önerge
si (1.0/49) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; gün
deme geçmeden önce Başkanlığa verilmiş bu
lunan bir Meclis araştırma önergesi var, onu 
okutacağım. 

Bu arada arkadaşlarımdan önemli bir konu
yu rica edeceğim; dün gece de çalışmak sure
tiyle Tütün ve tütün ekicileri Kanununu görüş
müş ve bitirmiş bulunmaktayız. Bugün bu 
kanun açık oylamaya sunulacaktır. Bu sebep
le arkadaşlarımın açık oylama muamelesinden 
evvel salonu terk etmemelerini önemle rica ede
ceğim. 

Araştırma önergesini okutuyorum. 
6 . 2 . 1969 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1969 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının 

Cumhuriyet Senatosunda müzakeresi sırasında 
bâzı üyeler, bir kısım senatör ve milletvekille
rinin şahsi çıkar karşılığı menfaat gruplarının 
işlerini takibettikleri ve böylece nüfus ticareti 
yaptıkları, hakkında kürsüde beyanlarda bulun
muşlar ve icabında bu işi yapanların isimleri
ni verebileceklerini ve olaylar zikredebilecekle-
rini de alenen ifade etmişlerdir. 

İleri sürülen ve Parlâmentonun itibarını 
vaJhîm şekilde zedeliyen bu iddialar karşısında 

Sayın Başbakanın iddiaları ileri süren bir se
natörle uzun bir konuşma yaptığı ve kendisin
den izahat istediği şeklinde basında yer alan 
haber dışında, ilgili ve sorumlu diğer makam 
sahiplerinin bu konuda harekete geçtiklerini 
gösteren, bir neşriyata da tesadüf etmemiş bu
lunuyoruz. 

Millet Partisi Meclis Grupu, ileri sürülen bu 
iddiaların, Parlâmentoyu ve rejimi itibardan 
düşürücü, vahîm mânasını nazara alarak, bu 
hususta Meclislere birer araştırma önergesi ve
rilmesini zaruri görmüştür. 

Bu ağır ithamları sükûtla geçiştirmenin, 
Parlâmentonun itibarına büyük bir darbe ola
cağı ve bu sükûtun ithamları bir nevi kabul
lenme ve kendine güvenememe mânasında yo
rumlanacağı, kanaat ve endişesindeyiz. 

Yıllardan beri bir fısıltı hâlinde dillerde do
laşan bu nevi ithamlardan Parlâmentoyu tenzih 
etmek ve varsa, böyle kirli işlere karışanları 
teşhir ve mânevi bir tasviyeye tabi tutmak, her 
şeyden evvel Parlâmentonun kendini koruma 
ve savunma görevlerinin başında gelmek icabet-
tiği kanaatindeyiz. 

Bu köklü kanaatimizin bir icabı olarak si
yaset ve Devlet adamlarının gayrimeşru yol
lardan servet edinmelerini önliyeoek ve bunla
rın servetlerinin hesabını soracak, itibar kırıcı 
m a t ve dedikoduların devamına ve tahribatına 
mâni olacak, güvenilir bir mekanizma kurul
analım sağlamak amaciyle, Millet Partisi Mec
lis Grupu Üyeleri 29 . 1 . 1968 tarihinde Millet 
Meclisi Yüce Başkanlığına bir kanun teklifi de 
sunmuş bulunmaktadırlar. 

Bir taraftan bu kanun teklifinin kanunlaş
ması için gayret gösterilirken diğer taraftan 
Senato kürsüsünde ileri sürülen iddiaları Mec
lis Araştırma voliyle aydınlığa çıkarmak Bü
yük Millet Meclisimize büyük bir kuvvet ve 
itibar sağlıyacaktır. 

Bu inançla, şahsi çıkar karşılığı menfaat 
gruplarının işlerini takibedenler ve bu yolda 
nüfuz ticaretinde bulunanlar olup olmadığı 
hakkında bir Meclis araştırması yapılmasını 
saygıyla arz ve teklif ederiz. 
Maraş Milletvekili M.P. Meclis Grup Bask. V. 
Hüseyin Yaycıoğlu Konya Milletvekili 

S. Faruk önder 
Çankırı Milletvekili Sinop Milletvekili 

M. Ali Arsan Hilmi işgüzar 
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BAŞKAN — Gereği, gelecek birleşimlerde 
Meclis araştırmalarının görüşüleceği celselerde 
icra edilecektir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

mış ve bazı maddelerin benimsenmesine karar 
vermiş bulunmaktadır. 

Şimdi, kesinleşmiş maddelerin haricinde ka
lan ve Cumhuriyet Senatosunca değişikliğe tabi 
tutulmuş bulunan maddeler üzerinde görüşme 
açacağız. Şayet, Yüce Meclis Cumhuriyet Sena
tosundan değişik şekilde gelmiş bulunan bu 
maddelere uyar ise, maddeler kesinleşmiş bulu
nacak ve fakat Meclis, Cumhuriyet Senatosun
dan değişik şekilde gelmiş bulunan maddeleri 
benimsemez, ona uymaz ise o zaman mesele, 
Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca, Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisinden eşit sayı
da üyeden kurulu bir Karma Komisyona intikal 
edecek, Karma Komisyon duruma nihai hal ça
resi bulacaktır. 

Sayın Maliye Bakanı tarafından bu kanu
nun öncelikle görüşülmesi hususunda bir önerge 
verilmiştir, okutuyorum. 

1. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, • 
Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi îşgüzar'ın, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük v Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; demin 
beyan etmiş olduğum Tütün ve tütün tekeli ka
nunu tasarısının açık oylamasına geçiyoruz. 
Müsaade ederseniz açık oylama işlemini oy ku
pasını gezdirmek suretiyle yapalım. 

Muvafık mı? («Muvafık», sesleri) 
Oy kupasını gezdiriniz. 

2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişikliklere dair Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu. (Millet Mec
lisi 1/557; Cumhuriyet Senatosu 1/936) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 749 ve eki; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1198) (1) 

BAŞKAN — Yüce Meclisin daha önce al
mış olduğu karar gereğince 1 saatlik süre zar
fında görüşülmesi gereken kanunlara geçiyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 5434 sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 
ve geçici madde eklenmesine dair kanun tasarı
sı Cumhuriyet Senatosuna gitmiş ve Cumhuri
yet Senatosunda bâzı değişikliklere uğramak 
suretiyle tekrar Geçici Komisyona intikal etti
rilmiş bulunmakta idi. Geçici Komisyon, Cum
huriyet Senatosundan gelen maddeleri incele-

(1) 749 a 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonuna eklidir. 

Sayın Başkanlığa 

Gündemin 22 nci sırasında kayıtlı 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu ka
nunun nazı hükümlerinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılar 
Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

Balıkesir 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Geçici Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde ve maddeler 

üzerinde konuşmaların beşer dakika ile kayıt
lanmasına dair bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bugün gündemde olup da bir saatlik işler 
arasında görüşülmesi kararlaştırılan kanun ta-
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sarı ve tekliflerinin tümü ve maddeleri üzerin
deki görüşmelerin beşer dakika ile sınırlandırıl
masını arz ve teklif ederim. 

Reşat özarda 
Aydın 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Bu kanunun tümü üzerinde Sayın Süleyman 

Onan, buyurunuz. 
Sayın Onan, bir şey rica etsem; bu kanunun 

tümünden ziyade değişen maddeleri var. Tümü 
diye demin belki sehven beyan ettim. Değişen 
maddelere konuşmanız sırasında atıfta bulu-
nursanuz daha faydalı olur. 

Buyurun efendim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Değerli 
Başkan, muhterem milletvekilleri; Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun ıslah olu
narak mutlak adaletin, sosyal adaletin tahakku
kunu temine çalışmıştık ve hu hususta Yüce 
Mecliste 16 Aralık 1968 tarihinde bununla ilgili 
kanun didik didik edilerek vuzuha kavuştul-
mug idi. 

Cumhuriyet Senatosuna intikl eden bu kanu
nun bâzı maddeleri değiştirilmek suretiyle ye
niden Yüce Meclisimize gelmiş bulunuyor. 

Değerli, milletvekilleri; bir kanun yapılır, il
gilileri refaha kavuşturur. Biz onun için yıllar
dan beri Türk Milletine hizmet etmiş ve sinleri 
ilerlemiş, hizmet müddetleri bir hayli yüksel
miş olan memleket evlâtlarının lâyık olduğu 
haklarının teminat altına alınmasını sağlamış 
idik. Bu esasa uyarak Sayın Hükümetimiz ve 
Yüce Meclisimiz ittifakı fikir eyleyerek emek
li olacaklara, kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren maddelerin emrettiği şekli ile 24 er 
maaş ikramiye verilmesini uygun görmüş idi. 
Buinıa muvazi olarak emekli olup da yeniden 
Devlet dairelerinde veya benzeri teşekküllerde 
görev alanların yerlerine genç kuşaklardan ge
len iş peşinde kapı kapı dolaşan memleket genç 
aydınlarına fırsat vermek bakımından bu arka
daşların, yani emekli olanların kendi maaşlariy-
le başbaşa bırakılmasının gerçeğine uygun ol
duğunu hüküm altına bağlamış idi. Cumhuri
yet Senatosunca bunlar maalesef değiştirilmiş 
ve Geçici Komisyonca da, 24 maaş yerine 15 
maaşa indirilmesi, emekli olanların Bakanlar 

I Kurulu kararı alınmak suretiyle yeniden Dev-
I let dairelerinde istihdamları öngörülmüş bulu-
I nuyor. 
I Değerli milletvekilleri; Yüce Mecliste bu ka-
I nun müzakere edilirken, muhterem Hükümet 
I ve ilgili komisyon bu konuyu tamamen vuzuha 
I kavuşturmuş, Yüce Meclise vermiş olduğu bil-
I gilerle Yüce Meclis de bunu onaylamış ve 24 
I maaş ikramiye verilmek suretiyle bu arkadaşla

rın takdir olunmaları cihatine gidilmiş idi. Bu 
I haber üzerine ,bir hayli yıllarını doldurmuş, 
I bu hakkı iktisabetmiş olan memurlar emekli 
I olabilmek için âdeta dosyalarını toparlar du-
I rumda idiler. Şimdi, ikramiyenin 15 maaşa indi

rilmesi suretiyle işitiyoruz, pekçokları emekli 
I olmaktan vazgeçmiş bulunuyorlar. Bunun için 
I değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisin almış oldu-
I ğu kararda ısrar edelim, Senatonun değiştirge-
I siyle Meclise gelene uymıyalım. Bu şekil olur-
I sa Yüce Meclis i:abetli. bir kanım çıkartmış 
I ve ilgililer rahatlıkla emekliye ayrılmış olacak-
I 1ar. Benim mâruzâtım budur. Takdir Yüce He-
I yetinizindir. Hürmetlerimi sunarım. 

I BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, buyu-
I run efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
I Muhterem arkadaşlarım. ; 

I Türkiye'de memurların gittikçe ağırlaşan 
I hayat şartları karşısında büyük malî, maddî 
I güçlükler içerisinde bulunduğu hepinizin, bütün 
I milletin bildiği bir gerçektir. 

I Bundan bir kaç gün önce Personel Sendika-
I lannın yaptığı açık oturumda ifade edildiği 
I üzere, memurların yüzde doksan beşi haıttâ yüz-
I de yüz\i ağır borçların altındadır. Son derece 
I güçlükler içimdedir. Devletin bütün yükünü, 
I Devleti yönetme görevini üzerine almış bulunan 
I bu memurların daha rahat ve hakları olan bir 
I yaşama düzeyine kavuşturulması maalesef cid-
I diyetle ele alınmamış bulunmaktadır. 
I Memurken % 100 maaş alırken, bu sıkıntı-
I 1ar içinde bulunan Devlet memurunun tekaüd-
I olduktan sonra yüzde şu kadar kısmı da kesi-
I len maaşlar ile idare etmeleri zaten güçleşmiş 
I bulunacaktır. Zaten bugünkü hayat şartlan 
I içinde sembolik mahiyet taşıyan memur maaşları 
I ile emekli ikramiyesi onbeş maaşa indirilmek 
I suretiyle bir memura âhir ömründe bir başını 
| sokacak mesken dahi temin edemiyecektir. Bi-

— 317 — 



M. Meclisi B : 46 7 . 2 . 1969 O : 1 

rinci sınıf bir Devlet memuru dahi ancak 30 - 40 
bin lira arasında bir tazminat alabilecektir. Bu
günkü hayat şartları, para değeri nazara alın
dığı takdirde bu paranın da hiçbir mâna ifade 
etmiyeceği bellidir. Devlet, kendisine, bu millet 
kendisine otuz sene alnının akıyla ve namuskâ-
rane hizmet etmiş insana âhir ömrünü bir yuva
da, bir meskende geçirmesi için gerekli parayı 
verebilir arkadaşlar, vermelidir. 

Bu itibarla bu 24 maaş ikramiye kabul edil
melidir. Senato, 15 maaşa indirmekle hatalı bir 
tutum içine girmiştir. Aslında, her zaman denir; 
personel reformu, Anayasa emretmiştir, Meclis
ler kabul etmiştir. Reformun bir mânası da genç
leştirmek, yenilendirmek, yeni, genç, enerjik, 
bilgili unsurları Devlet hayatına intikal ettir
mektir. Bu kanun, 24 maaşı kabul etmekle biraz 
da bu maksadı temin edecekti. Rızasiyle en az 
40 - 50 bin memur ayrılacak ve yerlerine yeni, 
enerjik, yeni dünya görüşleri ve bilgileriyle mü
cehhez insanlar vazife başına geçecekti. 

Bu yolu tıkamanın da Devlet ve millet için 
değil, uzun vâdede, kısa vâdede hiçbir faydası 
olduğu kanısında değilim. 

Bu itibarla, Senato değiştirisinin, bilhassa 
bu 24 maaşın 15 maaşa indirilmesi şeklindeki de
ğiştirisinin reddini istirham etmekteyim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti-
yen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, birinci madde ke
sinleşmiş bulunmaktadır. 

Ek madde 1 kesinleşmiş bulunmaktadır. 
Ek madde 2 de dağıtılmış olan metinler dik

katle incelendiği takdirde görülür ki, Millet 
Meclisinin kabul etmiş olduğu metin ile Cumhu
riyet Senatosunun kabul etmiş olduğu metin ara
sında âdeta hiçbir fark yoktur. Yalnız, Cumhu
riyet Senatosu metni : «Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra, barem, teşkilât, kadro ve 
sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonunda 
aylık tutarlarında husule gelecek yükselmeler; 
aynı rütbe, kadro unvan ve dereceden bağlan
mış» Millet Meclisince «olan», Cumhuriyet Se
natosunca, «bulunan» «bulunan emekli, âdi ma
lûllük ve vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve 

1 yetim aylıkları hakkında da uygulanır» şeklin
dedir. 

Demek ki, Millet Meclisi bu cümlede, «bağ
lanmış olan» tâbirini kullanmış olduğu halde, 
Cumhuriyet Senatosu «bağlanmış bulunan» tâbi
rini kullanmış bulunmaktadır. Bundan başka bir 
değişiklik bahis konusu edilmemiştir. 

Ek 2 nci maddede söz istiyen var mı? Yok. 
Ek 2 nci maddedeki bu değişiklik, «olan» 

kelimesinin yerine, «bulunan» kelimesinin ika
mesine münhasır bu değişiklik, Geçici Komisyon 
tarafından benimsenmiş bulunmaktadır. 

Şimdi benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Be
nimsenmeye uyulmasını kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Benimsenmeye uyulması kabul edil
miştir. Bu şekliyle bu madde de Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişik şekilde kesinleşmiş 
bulunmaktadır. 

Ek madde 5. 
Müsaade ederseniz ek madde 5 te, önce Mil

let Meclisi tarafından hazırlanmış bulunan met
ni okutacağım. Onu takiben Cumhuriyet Sena
tosunca vukubulan değişik metni okutacağım. 

Ek madde 5, Millet Meclisince düzenlenen 
metin. Okutuyorum. 

Ek madde 5. — Emekliliğe tabi olmıyan Dev
let ve diğer kamu tüzel kişiliklerinde ve bunla
ra bağlı kuruluşlarda, daimî veya geçici kadro
lardan ücret veya yevmiye almak suretiyle ça
lıştırılan emeklilerin, emekli aylıkları kesilir. 

BAŞKAN — Millet Meclisi, ek madde 5 i bu 
şekilde kabul etmiştir. Madde, Cumhuriyet Se
natosunca şimdi okutulacak şekilde değişikliğe 
tabi tutulmuştur. 

Ek madde 5. — T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna tabi daire, kurum ve ortaklıklar ile bun
ların Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işyerle
rinde emekliliğe tabi olmıyan ücretli, geçici kad
rolu veya yevmiyeli hizmetlere tâyin edilen 
emeklilerin, buralarda çalıştıkları sürece emekli, 
aylıkları kesilir. 

Bunları çalıştıranlar, vazifeye başladıkları 
tarihlerden itibaren bir ay içinde yazı ile T. C. 
Emekli Sandığına bildirirler. 

Şu kadar ki, mahiyeti itibariyle hizmetin gö
rülmesi mücbir bir sebebe dayandığı ve özel bir 
ihtisası gerektirdiği ilgili Bakanlığın teklifi ve 
Maliye Bakanlığının mütalâası alınmak suretiy
le Bakanlar Kurulu karan ile belirtilen yerlere 
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tâyin edilecekler hakkında 1 nci fıkra hükmü 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Geçici komisyon bu değişikliği 
benimsemiş bulunmaktadır. Buyurunuz Sayın 
Soyer, söz istiyorsunuz. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Emeklilik, Devlet memurlarının hayatları 
boyunca çalıştıkları müddetçe kendi maaşların
dan bir miktar terk etmek suretiyle Emekli San
dığında biriktirmiş olduğu paraların, emekli ol
duktan sonra kendilerine tahsisidir. Bu bir nevi 
sosyal sigorta mahiyetindedir. 

Böyle olması itibariyle, emekli olmuş, yılla
rın hizmetinin ve biriktirdiği paralarının karşı
lığı olarak almakta olduğu paranın, yaşı itiba
riyle çoluğunun, çocuğunun okutulması, adedi
nin artmış olması bakımlanndan emekli maaşı 
yetmiyen kimselerin çalışmak suretiyle alacak-
lan ücret karşılığı emekli aylıklarının kesilmesi 
ne Sosyal Sigorta usulüne, ne de adalete uygun-
bir harekettir. 

Evvelâ arz edeyim sevgili arkadaşlarım; 
bu madde, Emeklilik Kanununun gece saat 24 
de tümünün kabulü sırasında anî gelmiş ve vak
tin gecikmiş olması itibariyle burada pek az 
milletvekilinin bulunduğu bir sırada Riyasete 
verilmiş ve adamakıllı da anlaşılmadan kabul 
edilmiş, geçmiş bir maddedir. O gün buraday
dım, kabul ediliş şeklini biliyorum. Burada bu
lunan arkadaşlar da bilirler. Bir defa sen ma
demki çalışıyorsun, o halde senin emekli maaşı
nı kesiyorum, demeye hiç kimsenin hakkı ve 
yetkisi yoktur. Çalışmazsın denir, anlarım, belki 
mümkündür. Eğer vatandaşın ihtiyacı yoksa 
çalışmaktan menedebilirsin belki. Çalışırsın, 
ama senin emekli maaşını keserim... Olmaz böy
le şey. Bu yanlış bir tutum olur, Senatodan da 
yanlış geçmiştir. 

Kaldı ki, vatandaşın çalıştığı yerde alacağı 
ücret karşılığı maaşının kesilip kesilmemesini 
şu veya bu şartlara bağlamakta (Senatonun ka
bul ettiği gibi) yanlıştır. Geçici Komisyon be
nimsemiş olabilir, ama tamamen yanlıştır; ada
lete uygun değildir, nısfete uygun değildir, va
tandaşın hakiki ihtiyacına ve durumuna uygun 
değildir. Ne, çalışmak istiyen bir adama çalışa
mazsın, diyebiliriz, ne de bir emeklinin yıllar 
boyu kazanmış olduğu sosyal sigorta mahiye-
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tindeki maaşını her hangi bir sebeple kesmek 
yetkisini haiziz. Meclisin bu ağır ve hakikaten 
bütün emeklileri müşkül duruma düşürecek 
olan bu maddeyi değiştirmesi ve emeklilerin 
fırsat bulduğu zaman çalışma imkânını onlara 
sağlaması yerinde olur kanaatindeyim. 

Kaldı ki muhterem arkadaşlarım, çok psi
kolojik bir şeydir; insanlar emekli olduktan 
sonra hiçbir şeyle meşgul olmazsa; «Ha! De-
mekki ben artık bu memlekete, bu millete ve bu 
dünyaya yararlı insan olmaktan çıkmışım demek 
ki benim dünyada yapacağım bir şey kalmamış» 
kompleksi içine düşerler ve süratle çökerler. 
Binaenaleyh, «İşliyen demir ışılar» demiş atala
rımız,.. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, lütfen cümlenizi 
tamamlayınız, vaktiniz hitama erdi efendim. 

RUHÎ SOYER (Devamla) — Başüstüne 
Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar ediyorum; 
hiçbir emeklinin maaşını, sen filân yerde çalışı
yorsun bahanesiyle kesmek ne bu Devletin, ne 
de kanunların hakkı değildir. Bu maddenin ilga 
edilmesi ve böyle bir şeyin kabul edilmemesi 
icabettiği kanaatindeyim. Bir önerge takdim 
edeceğim, iltifat buyurulmasmı rica ediyorum 
ve bütün arkadaşlarımın dikkatini tekrar çeki
yorum; hakikaten bu, yurt sathında büyük 
akisler uyandıracak bir maddedir. Dikkatinize 
arz ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer, bir nokta
ya cevap vermek mecburiyetindeyim. Yeniden 
bir önerge getirmeniz bahis konusu değil. Mec
lisin benimseyip benimsememesi mevzuubahis. 

RUHt SOYER (Devamla) — Sayın arkadaş
larım, Yüce Başkana çok teşekkür ederim, ikaz 
buyurdular. Önerge vermek hakkımız değilmiş, 
geçmiş tabiî o fırsatımız. 

Bu itibarla Yüce Meclisin bu maddeyi be
nimsememesini ve kökünden aleyhinde oy kul
lanmasını arz ediyorum. Çünkü maalesef bir 
önerge vermekliğim imkânı yoktur. Teşekkür 
ederim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Şayet Yüce Meclis benimse
mezse o zaman Karma Komisyona intikal ede
cek. Karma Komisyon bir metin hazırlıyacak, 
92 nci maddenin âmir hükmü. 

Sayın Kabadayı... 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Vazgeç

tim. 
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BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda, buyuru
nuz efendim, 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Arkadaşlarımızın bâzıları bu maddeyi yan
lış mânada anlamaktadırlar. Bir şahsın Devlet 
memuriyetinden emekli olduktan sonra artık 
hiçbir yerde çalışmıyacağı gibi bir mâna çıka
rıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, onbinlerce, kırkbin-
lerce emekli içerisinde Devlete gidip de tekrar 
Devletten hizmet görenlerin adedi azdır. Dev
let memuriyeti haricinde her yerde iş bulmak 
ve çalışmak imkânı her zaman mevcuttur. 

Sonra, Devletten emekli olan bir kimsenin 
Devlette maaşlı, ücretli veya yevmiyeli hizmet
lerde çalışmasını meneden bir hüküm yoktur. 
Buralarda çalışılır, ama nasıl ki, Devlet emek
lisi kendi hizmetinden istifade edilecek durum-
daysa, barem dahili bir memuriyete girer ve 
orada tekrar memuriyeti devam eder, emekli 
maaşı kesilirse, barem dışı ücretli, yevmiyeli 
yerlere gittiği zaman da o emekliliğin kesilme
si lâzımdır. Esasen iki seneden beri, üç seneden 
beri muvazzaf memurların dahi bir tek yerden 
maada aldıkları ek görevlerin kaldırılması için 
çalışıyorum. O da mahzurludur. Ancak burada 
kabul edilen maddeye Cumhuriyet Senatosun
ca bir fıkra eklenmiştir ki, Cumhuriyet Senato
sunun eklediği bu fıkra Hükümetin başına bir 
davul oturtmak gibi birşey olmuştur. Çünkü 
Hükümete, Bakanlar Kurulu kararı ile bu ka
nun hülkmıünden muaf tutulacak kimselerin 
kadrolarını tesbit etmek yetkisi verilmektedir 
ki, bundan dolayı Hükümetin başı çok ağrıya
caktır. Herkes gelip daima ricada bulunacak, 
bu madde hükmünden faydalandırılmak istiye-
cektir. 

Sonra muhterem arkadaşlar, bizde her han
gi bir konuda bir istisnaî hüküm koydunuz mu 
iğnenin deliği kadar bir istisnadan, bir açıktan 
deve de geçer, fil de geçer. Bir misalini arz 
edeyim; Devlet Plânlama Teşkilâtı Kanunu çı
karken bir maddesine bir fıkra eklendi ve şu
rada şöyle izah edildi, maddede aynen şöyle
dir: «Lüzum görüldüğü takdirde mukaveleli 
olarak yerli ve yabancı uzmanlar çalıştırılabi
lir» dendi ve biz de bunu Plânlama Teşkilâtına 
girip Devlet memuru olamıyacak yabancı uz

manların mukaveleyle çalışabileceğini zannede
rek bu maddeyi kabul ettik. Şimdi bugün Dev
let Plânlama Teşkilâtında en küçük memurun
dan en yükseğine, müsteşarına kadar hepsi 
mukaveleli olarak çalışıyor, hepsi bu is
tisnaî hükmün içerisine girdi. Binaena
leyh, bu istisnaî hükmün buraya konması doğ
ru değildi. Ancak burada bir istisnaî hüküm 
konması lâzımdı, o da; harb mâlûlleriyle, va
zife malûlleri bu kanun hükmünden muaftır. 
şeklinde bir hüküm konması lâzımdı. Zamanın 
darlığı, Mart ayının yaklaşması, Bütçe Kanu
nunun gelmesi gibi sebeplerle bu madde belki 
aynen bu şekilde Meclisten geçecektir. Ancak 
Meclisten geçip kanunlaştıktan sonra Mart ayı 
içerisinde bu maddede yapılan hataların dü
zeltilmesi için yeni bir kanun teklifi getirece
ğim. Temenni ederim ki, o zaman daha düzgün 
bir halde meclislerden geçer ve böylelikle bu
rada görülen aksaklıklar da düzelmiş olur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ali Karahan, Y. T. P. 

Grupu adına, buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALİ KARAHAN 
(Hakkâri) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri, muhterem Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen ek 5 nci maddede; ihtisaslarından 
faydalanması lâzımıgelenlerin, ancak Maliye 
Vekâletinin fikri alınıp ilgili bakanlıkça Ba
kanlar Kurulundan çıkan bir kararla tekrar is
tihdamları caizdir mânâsı çıkmaktadır. Biz 
Y. T. P. olarak Türkiye'nin muhtacolduğu bi
limsel müesseeler içinde, bilhassa muhtar üni
versiteler üyelerinden son senesine kadar isti
fade edilmenin Türkiye için hayatî ve lüzumlu 
olduğu kanısındayız. Madde bizce sarih değil
dir. Acaba muhtar üniversite Senatoları emekli 
olduktan sonra da ilmî kariyerinden istifade 
lüzumunu arzuladıkları bir ilim adamını istih
damda muhtar olacaklar mıdır? Yani bunların 
emekli olduktan sonra istihdamlariyle maaş
ları kesilecek midir, kesıilmiyecek midir? İstis
nalar içinde midir, değil midir? Bizce bunu vu
zuha erdirmek için, bilhassa muhtar üniversite-
sitelerimizin ve Türkiye'mizi muhtacolduğu bi
limsel seviyeye yükseltecek kafalı insanların 
son zerresine kadar istifade edilmesi lâzımge-
len insanlar olduğunu göz önüne alarak bura
da maddeye vuzuh vermek için bu maddenin 
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tümü hakkında ret reyi kullanmak suretiyle 
maddenin komisyonda bu şekilde ıslahına mü
başeret buyurmanızı ve bu şekilde rey kullan
mak suretiyle maddenin ıslahını rica ediyoruz. 
Saygılarımızla. 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın İr
fan Solmazer, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Tokat) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
ek 5 nci madde Millet Meclisinde kabul edil
diği gün, o gün Başkanlık Divanını işgal eden 
Sayın Başkanla uzun boylu tartışmalara giriş
miş, ıbu şeklin çok sakıncalı olduğunu belirtme
ye çalışmış idik. 

Öyle bir madde kabul etmiştik ki, ilk anda 
belki Türkiye'de 25 000 çalışan emeklinin işine 
son verme gibi bir durumla karşı karşıya kal
mıştık. Senato bu mahzuru büyük miktarda 
gidermiştir. 

Yalnız G. P. Grupu olarak iki noktayı dik
katlerinize sunduktan sonra Senato teklifinin de 

"bâzı objektif ölçülerden uzak olduğunu belirte
cek, yeni bir methi hazırlanmak üzere Karma 
Komisyona şevkini talebedeceğiz ve bu, çok sü
ratle yapılırsa memnun olacağız. 

Şöyle ki; bütün memuriyeti devamınca, biraz 
evvel Sayın Soyer'in belirttiği gibi, pirimini ödi-
yen kişinin hakkını alacağı zaman, hakettiği pa
rayı emekli olarak alması lâzımgeldiği zamanda 
bunun şu veya bu şekilde kesilmesi hiçbir suret
te caiz değildir. Çünkü kendi ödediği paradır, 
primini yatırmıştır, yıllar ve yıllar bunun karşı
lığını. elbette alacaktır. Bu zaten sosyal sigorta
nın en basit bir kaidesidir. Bu bakımdan bu
nun bu kadar katı bir şekilde kısıtlanmasına ta
raftar değiliz ve bu adaletsiz olacağına kaani ol
duğumuz hususun giderilmesini Geçici Komisyon 
tanzim edebilir. 

İkinci husus da; objektif ölçülerin dışındadır. 
Belki bugünkü iktidar değil ama, gelecek ikti
darlar aynı şartta olan belki bir kısım vatandaş
larımızı hizmete almıyacaktır, partizanlığa yol 
açabilir. İlgili bakanlık arzu ettiği kişiyi nam
zet gösterebilir ve bu, bugünkü iktidarda belki 
olmaz, ama gelecek iktidarlar, kendi partilerine 
mensup emeklileri son fıkra hükmüne uydurarak 
çalıştırmaya devam edebilir. Bu da objektif öl
çülere daha uygun şekilde kaleme alınmalıdır. 

Güven Partisinin dileği budur. Saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Abdülbâri Akdoğan, buyuru
nuz. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına konuşabilmek için 
yetki kâğıdının Başkanlığa intikali gerekmekte
dir. Grup Başkanvekilinizden yetki kâğıdı gön
deriniz veya Grup Başkanvekiliniz tekabbül et
sin Grup adına söz vereyim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Balkan, sayın milletvekilleri; bu ek 5 nci madde 
Hükümet teklifi olmamakla beraber, Senatodan 
teklif edilen bir maddedir. Yalnız maalesef ek 
5 nci madde fevkalâde mahzurlu ve karışık bir 
maddedir. Yine bunu yüksek huzurlarınızda, 
memleket içersinde çeşitli gruplar adına çıkan 
T)ir kanun tasarısı olarak vasıflandıracağım. Zira 
rîir taraftan halihazırda emekliye ayrılmış, on
dan sonra gelmiş her hangi bir Devlet dairesinde 
yevmiyeli çalışan bir kimsenin yeniden aldıkları 
naaş üzerinden emekli ödeneğinin kesilmesini ön
görmektedir. Bir daire içersinde bu şekilde 
çalışan bir kimse emekliye ayrıldıktan sonra 
yeniden gelmiş 10 - 15 seneden beri de yevmi
yeli hizmet etmiş olan kimsenin durumu ne ola
cak Sayın Komisyon diyecek ki, 228 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanımu muvacehesinde müta
lâa edilmektedir, diyecek. Bir daire içerisinde 
yevmiyeli, statü altında çalışanlara çeşitli yön
lerden bu şekilde haksızlık yapmak adaletsiz
lik olur. Eğer bunların bir düzene sokulması 
isteniyorsa, hiçolmazsa öteki, bütün halihazırda 
hiçbir emeklilik durumlariyle garantileri olmı-
yan ve yeni hayata atılmış olan yevmiyeli perso
nelin, yahut birkaç seneden beri çalışmakta olan 
yevmiyeli personelin durumunun da hiçolmazsa 
asgari haddi ile bu statü altında mütalâa edil
mesi gerekir. 

Kaldı ki, tekrar der ki; eğer o müessese is
terse, lüzum görülürse emekliye ayrılmış olan 
kimsenin, yevmiyeli çalışanın, icabederse tekrar 
aym emekli durumu ile yeni yevmiyeli çalıştığı 
oski haline getirilebilir, mülâhazasiyle yeniden 
başka bir hüküm getirmekte. Şöyle der: «Şu 
kadar ki mahiyet itibariyle hizmetin görülmesi 
mücbir bir sebebe dayandığı ve özel bir ihtisası 
gerektirdiği ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye 
Bakanlığının mütalâası alınmak suretiyle Ba
kanlar Kurulu kararı ile belirtilen yerlere tâyin 
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edilecekler hakkında birinci fıkra hükmü uygu
lanmaz.» Yani bu dahi, kendilerinin getirmiş 
oldukları bu teklif dahi 3 - 5 kimsenin menfaati 
için yeniden bir karar almak suretiyle başka 
bir istikamete sürüklenecektir. Bu kadar kötü 
hazırlanmış, - yani affedersiniz, kötü hazırlan
mış bir madde olamaz. Bunun tamamen çıkarıl
ması uygun olur kanaatindeyim. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Erez, 
buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MESUT 
EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; şimdi görüşmekte olduğumuz 
Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinde bâzı 
değişiklikler getiren bu kanun, takdir buyu
rursunuz ki, bir reform kanunudur. Bu kanun 
emekli aylıklarının nisbetini yüzde 70 e çıkar
maktadır. Eski emekli aylııklariyle yeni emekli 
aylıklarını aynı seviyeye getirmektedir ve za
manla maaşlara yapılacak zamların emekli ay
lıklarına da intikalini sağlamaktadır. 

Bu kanunun çıkmasını 200 000 den ziyade 
emekli, dul, malûl ve yetim beklemektedir. 

Bu açıdan meseleye baktığımız zaman bu 
kadar iyi niyetlerle, bu kadar hayırhah niyet
lerle hazırlanmış olan bu reform kanununun 
bir talihsizlik ile karşıkarşıya olduğunu kabul 
etmemeye imkân yoktur. 

Şimdi, görüştüğümüz bu madde hakkında 
mütalâa serdeden arkadaşlarımızın mütalâaları 
gereğince Büyük Meclis tarafından bu madde 
değiştirilecek veya reddedilecek olursa kanun, 
biraz önce Sayın Başkanın da izah buyurduğu 
gibi, bir Karma Komisyona gidecek, karma ko
misyonda görüşülecek, tekrar huzurunuza gele
cek. Meclisin gündeminin ne kadar mahmul ol
duğu malûmdur; yine de kanunlaşması geci-
kebilecektir ve belki de uzunca bir müddet ka
nunlaşma imkânı bulamıyacaktır. Bunu arz et
tikten sonra bizatihi madde üzerinde serdedi-
len mütalâalar hakkındaki düşüncemize geçiyo
rum. 

Sayın Özarda; Millet Meclisinde kabul edi
len - ki, Millet Meclisinde Sayın özarda'nın 
bir takriri üzerine bu madde ilâve edilmiştir -
Millet Meclisinde kabul edilen metnin kabul 
olunmasını, Senatonun yaptığı değişikliğe ve 
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Geçici Komisyonun benimsememesine iltifat 
edilmemesini burada beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, takdir buyurursunuz 
ki, bu konu ile ilgili olarak teessüs etmiş bir 
nizam vardır ve binlerce hizmetli bugün hem 
emekli maaşını almakta, hem de Devlet kadro
larında çalışmaktadır. Savın özarda'nın teklifi 
veçhile muamele olunacak olursa bu kanun, ke-
sinleşir kesinleşmez binlerce vatandaşımızı, bir
denbire sadece emekli aylıklarını almak veya
hut da hizmetlerini terk etmek gibi bir durum 
karşısında bırakmış oluyoruz ve binnetice te
essüs etmiş nizama birdenJbire gayet bürüt bir 
şekilde, böyle şiddetli bir şekilde bir darbe vu
rulmuş oluyor. 

Şimdi, Senato ne yapmıştır, onu arz etmek 
istiyorum. 

Senato, geçici 9 ncu madde ile, ki, sırası ge
lince okunacak ve görüşülecektir, geçici 9 ncu 
maddede bir yıllık bir müddet tanımıştır. Bu 
bir yıl içerisinde bu durumda olan kişiler ya 
emekli aylığı almayı tercih ettiklerim veyahut 
da hizmetlerinde kalmayı tercih ettiklerini bil
direceklerdir. Demek ki, Senatonun bu geçici 
9 ncu maddesi meseleye bir yumuşaklık getir
miştir. Bundan başka Senato, mücbir sebepler 
halinde ve özel ihtisasına binaen bir kimsenin 
hizmetinden istifade edilmek isteniyorsa buna 
mâni olmıyaoak şekilde Bakanlar Kuruluna bir 
de salâhiyet getirmiştir. Bâzı arkadaşlarımız, 
böyle mücbir sebep veya özel hizmet fıkrasına 
lüzum olmadığı şeklinde beyanda bulundular. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Harita Genel Müdürlüğünde, Nüfus Genel 

Müdürlüğünde, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünde, eski kuyudat ile iştigal eden bir
çok emekli memur vardır ve bunların hizmet
lerinden bu genel müdürlüklerde istifade edil
mektedir. Eğer madde, Sayın özarda'nın dedi
ği şekilde kanunlaşacak olursa bu elemanlardan 
istifade etmek imkânı kalmıyabilecektir. Ayrı
ca, Türk Havayollarının pilotları veya pilotla
rının büyük bir kısmı, ekseriyeti asker olup, 
cihatı askeriyeden mütekaiden ayrılmış kimse
lerdir ve Havayollarında pilot olarak da çalış
maktadırlar. Sayın özarda'nın teklifi yine ay
nen kabul edilecek olursa bu defa Havayolları 
pilot bulmakta müşkülât çekecektir. Belki de 
hiç bulamıyacaktır. Bu misalleri taaddüdettir-
mek mümkündür, bunları çoğaltmak mümkün-
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dür. Ancak bunları zikretmekten maksadım, 
meselenin öyle basit olup bir çırpıda halledile
bilecek nitelikte olmadığını yüksek Meclise arz 
etmek içindir. 

Sayın Karahan, üniversite öğretim üyele
rimden bahsederek bu üyelerin tekaüt edilme
leri halinde hizmetlerinden istifade etme imkâ
nının da bu madde ile ortadan kaldırılabilece
ğini ve bunun da mahzurlu olduğunu beyan 
ettiler. Biz bu endişesine katılamıyoruz. Çünkü 
13 . 6 . 1946 tarihli ve 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna madde eklenmesi-hakkında 115 sayı
lı Kanun, bir 66 ncı madde tedvin etmiştir ki, 
şöyledir: «Üniversite profesörlerinden öğretim 
görevini yapabilecek durumda bulundukları il
gili Üniversite Senatosunca kabul olunanlar 
emeklilik bakımından yaş haddi hükümlerinden 
ayrı tutulur.» Üniversitelerde tahdit için yas 
haddi 70 olup, üniversite senatosu da bu mad
deye göre bir profesörün, bir örğetim üyesinin 
hizmetinden istifade edilmesinin, daha da uzun 
müddet istifade edilmesinin uygun olacağına 
karar verir ise yaş haddine tabi olmaksızın bir 
öğretim 'üyesinin hizmetinden istifade edilecek 
ve kendisi emekliye sevk olunmıyacaktır. Bu 
suretle esasen emekliye sevk edilmediğine göre 
emekli aylığının kesilip kesilmiyeceği hususu 
da bahis mevzuu değildir. 

Bir diğer sayın arkadaşım, zannediyorum 
Abdülbâri Akdoğan arkadaşım olacak, yevmi
yeli personele ve Sosyal Sigortalarda çalışanlara 
da bu hükmün teşmil edilmesi lâzımgeldiği mü
talâasında bulundular, eğer yanlış hatırlamıyor
sam. Bu ek 5 nci madde bunu temin etmekte
dir. «Emekli Sandığı Kanununa tabi daire, ku
rum ve ortaklıklar ile bunların Sosyal Sigorta
lar Kanununa tabi işyerlerinde» Sosyal Sigorta
lar da giriyor, «Emekliye tabi olmıyan ücretli, 
geçici kadrolu veya yevmiyeli hizmetlere tâyin 
edilen emeklilerin buralarda çalıştıkları sürece 
emekli aylıkları kesilir.» («Evvelce emekliye ay
rılmış olanların kesilir.» sesleri.) 

Tabiî evvelce emekliye ayrılmış olanların. 
Zaten bu madde onunla ilgili. Evvelce emekli
ye ayrılmış olup da bilâhara âmme hizmeti de
ruhte eden kimselerle ilgilidir. Eskiden emek
liye ayrılmış olup da bilâhara yevmiyeli bir kad
roya veya yevmiyeli bir hizmete tâyin olunanla

rın maaşları da kesilecektir ve bu kabîl teşekkül
lerde, Sosyal Sigortalara tabi kuruluşlarda hiz-
.net aldıklarında yine kesilecektir. Binaenaleyh 
bu Sayın Akdoğan'in mütalâasını karşılıyor zan
nediyorum. 

Muhterem milletvekilleri; 
Muhterem arkadaşlarımın temas ettikleri hu

luslara ait mütalâamızı, tahmin ediyorum ki, arz 
3ttim. Ancak huzurunuzdan ayrılmadan önce 
bir hususa yine işaret etmek isterim. 

Bu kanun, yavaş yavaş talihsiz bir kanun 
olmaktadır. Bu kanunun talihsizliği kanunlaş-
masmdaki gecikmeden mütevellittir. Muhterem 
Heyetinizin bu kanunun talihsizliğini artırmama
sını istirham eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı buyuru
nuz efendim. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, bendeniz 
huzurunuzu fazla işgal etmiyeceğim. Değerli 
komisyon sözcüsü Mesut Erez arkadaşımız du
rumu arz ettiler. Ben yalnız bir noktayı ifade 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Bilindiği üzere; «Emekliliğe tabi olmıyan 
Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinde ve 
bunlara bağlı kuruluşlarda, daimî veya geçici 
kadrolardan ücret veya yevmiye almak suretiy
le çalıştırılan emeklilerin, emekli aylıkları ke
silir» hükmü bizim Hükümet tasarısında mevcut 
değildir. Bunu Yüce Meclis o şekilde kabul et
ti ve Senato da bunun işliyebilir bir hale geti
rilmesi hususunda bâzı tadillerde bulundu. Biz 
Hükümet olarak bu hükmün tamamen karşısın
da bulunduğumuzu ve emeklilerin çalışmasına 
mâni böyle bir hükmün bu kanunda yer alma
masını, işlerin selâmetle yürütülmesi bakımın
dan, selâmetli görmekteyiz. 

Bu hususu arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın, buyuru
nuz efendim. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan muhterem arkadaşlarım, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Kanununa 
ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu ka
nunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair 
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olan tasarının geçici beşinci maddesinin Mec
liste müzakeresi sırasında burada bulundum ve 
birçok münakaşalardan sonra akla en uygun şe
kilde bu kanun Meclisimizden geçmiş bulunda. 
Meclisçe kabul edilen metin, benden evvel konu
şan arkadaşların temas ettikleri ü^ere, Senatoda 
değiştirilmiş ve Geçici Komisyon da Senatodaki 
değişikliği benimsemek suretiyle yeni bir metin 
halinde karşımıza gelmiş bulunuyor. Senato
dan geçen metnin iyi olmıyan taraflarına Sayın 
Reşat özarda ve Sayın Abdülbâri Akdoğan te
mas ettiler. Ben de onlara katılmakla iktifa 
ediyorum, yeniden izaha girişip zamanınızı al
mak istemiyorum. 

Geçici Komisyon Sözcüsü maliyeci ve bu iş
leri bilen muhterem Mesut Erez Beyefendi de 
Geçici Komisyondan geçen metnin aynen kabulü 
gerektiğini, esbabı mucibesini zikretmek sure
tiyle, huuzrunuzda izah buyurdular. Gerçekten 
Geçici Komisyon sözcüsünün izahatı da yabana 
atılır cinsten değil, çünkü diyor ki; vehleten, 
geçici 5 nci maddenin son fıkrası benim korku
mu da giderecek şekilde geçici 9 ncu madde ile 
tahfif edilmekte ise de, benim daima korkum 
budur, bundan evvelki bütçe müzakereleri sıra
sında birçok defa temas ettiğimiz üzere, emekli 
olmuş bir memur, ihtisasına binaen Tapu ve Ka
dastroda, Harita Genel Müdürlüğünde veya 
arşivlerde çalıştırılyor. Hakikaten birçokları, 
ihtisas elemanları o derece azalmış kimseler ki, 
çalıştırılmak mecburiyeti var ama bizde bir âdet 
vardır Türkiye'de; en çok da yıldığım şey bu
dur, açık kapı bırakıldığı zaman, küçük bir ka
pı, deve sokulur oradan, deve!.. Onun için kor
kuyorum, vakıa Sayın Komisyon Başkanı, geçi
ci 9 ncu madde ile bir sene içinde bu işlerin hal
ledilebileceğini beyan ediyor, ama Sayın Hükü
met erkânı alınmasın veya daire müdürleri, 
umum müdürler alınmasınlar, bizde maalesef ve 
gerçekten, Sayın Komisyon Başkanının dediği 
gibi, öyle ihtisas yerleri var ki, emekli olmuş 
olmasına rağmen orada çaktırılması iktiza edi
yor. Ne var ki, o delikten, o aralıktan deve so
kulur, herkes oradan girer, bulur yolunu. Vakıa, 
zaruret memnu şeyleri mubah kılar, kaMesince 
9 ncu maddede olduğu cihetle, bir bakımdan bu 
geçici 5 nci maddenin son fıkrasmı. kabul etmek 
akla yakın gelir ise de izahata göre, korkuyo
rum.. 

BAŞKAN — Kararsızsınız yani Sayın Aka
lın, 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Hayır 
Sayın Başkan, geleceğim neticeye. 

Tahdidi olmasına imkân olmadığına göre, biz 
evvelce Meclisten geçirildiği gibi, şimdi Sayın 
Hükümet namına Sayın Maliye Bakanının de de
diği gibi biz, Senatodan gelen ve Geçici Komis
yonda benimsenmiş olan teklifin aleyhinde oy 
kullanmalıyız. Aksi halde en çok üzücü olan, ki 
herkes bir adamını bulacak, Bakana gidecek, şu
na gidecek, buna gidecek, herkes ihtisas sahibi 
olacak, herkes orada çalışmaya bağlıyacak. Neti
ce olarak sözümü bağlıyorum. Bir adam çalış
mış, çalışmış emekli olmuş. Bu emekli olan zat
tan tekrar istifade etmek gerekiyor, tekrar me
muriyete alınıyor ise, elbette ki. man+^H ^Hn 
da budur, adam on yerden emekli olmaz. Maa
şının, üst metinde olduğu gibi, derhal Kesilmesi 
iktiza eder. Bu itibarla Geçici Komisyonun be
nimsediği metnin aleyhinde oy kullanılması ik
tiza ettiğini arz etmek isterim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde ürerinde müsaderenin 
yeterli görüldüğüne dair önerge gelmiştir, oku
tuyorum. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, heyecanlanmayın 
peki. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 5 nci madde üzerinde görüşmeler ay

dınlığa kavuşmuştur. Müzakerenin yeterliğinin 
oya konulmasını arz ve teklif ederim. 

Maraş 
Kemali Beyazıt 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, buyurun, ye
terliğin aleyhinde. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sa
yın Başkanımıza evvelâ şu hususu arz etmekle 
söze bağlıyacağım. 

Ben heyecanlanmak için konuşmuyorum. Ken
dileri bir aceleciliğin tutumu içerisindeler, illâ 
çıksın, derler. Ben de, elbette ki yetim ve dul
ları ilgilendiren bu kanun tasarısının çıkmasını 
arzu, ediyorum hakikaten. Ama hatalı ve ileride 
tekrar bunu ortadan kaldıracak mahiyette ka
nun teklif ve tasarıları yine bu Meclise gelir ve 
zamanlarımızı işgal ederse o zaman asıl memle-

_ 324 — 
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kete yazık olur. Onun için mazur görsünler, 
beni biraz heyecanlı görüyorlarsa bu yüzden
dir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ben bu seferki 
konuşmamı rakamla izah ederek arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan.... 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — Bir 

emeklilik kelimesinin bir gayesi vardır. Yani ke
lime olarak bunun bir mânası varır. Emekli de
mek, o zattan, o memurdan artık istifade edil-
miyecektir, demektir. Peki, emekli olan bir 
kimse, çalışyıor, iyi, ihtisas sahibi vesaire, çalış
sın. Fakat bir dairenin bünyesi içerisinde, bi
raz evvel arz ettiğim gibi, çeşitli, aynı statüye 
dâhil olan hattâ aynı mesleği taşıyan kimselere 
çeşitli statüleri tatbik etmek hatalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, biliyorsunuz, 
yeterlik önergesinin aleyhinde konuşuyorsunuz. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
İşte bunları izah maksadiyle Sayın Başkanım. 
Yani müsaade edin de şunları rakamlariyle dile 
getireyim, Sayın Heyeti Umumiyeye... 

BAŞKAN — Meclis müsaade etsin de. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 

Sayın Heyet etsin ama, yeterlik önergesinin 
aleyhinde oy kullanınız ki, bunları izahtan 
uzak kalmıyalım, izah etmek fırsatını bulalım. 

Bir emekli memur, 1 200 lira, 1 500 lira 
arasında maaş aldıktan osnra 140 lira yevmiye 
alacak, ondan sonra bu yetmiyormuş gibi tek
rar zait, Bakanlar Kurulu Karariyle yeniden. 
ihtisasına binaen üç beş kişiye yeniden hiz
met verilecek şeklinde bir hüküm getirmekte
dir. 

İşte bunlar tamamen hatalı hazırlanmış olan 
hususlardır ki, bunları izah sadedinde, yeter
lik önergesinin aleyhinde oy verirseniz bunu 
izah etmek fırsatını bulacağız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec

lisin oyunu sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul 
etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir, 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ek 5 nci 
madde Cumhuriyet Senatosunca değiştirilmiş 
ve bu değişiklik Geçici Komisyon tarafından 
benimsenmiş bulunmaktadır. 

Oyunuza sunacağım. 
Benimsemeye Meclisçe uyulmasını kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Benimsemeye 
uyulması kabul edilmiştir. Dolayısiyle madde 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik şek
liyle kabul edilmiş ve kesinleşmiş bulunmakta
dır. 

Ek Madde 6. — Emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü, harb malûllüğü, dul ve yetim ay
lıklarının (vatani hizmet tertibinden bağlanan 
aylıklar dâhil) zamanında ödenmesini teminen 
lüzumu halinde genel ve katma bütçelerin 
emekli keseneği karşılıkları tertiplerinden, 
T. C. Emekli Sandığına yeteri kadar avans ve
rilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ek 
madde 6 Cumhuriyet Senatosunca tasarıya ilâ
ve edilmiştir. Geçici Komisyon bu ilâveyi benim
semiştir. 

Söz istiyen arkadaşımız var mı?.. Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Benimsemeye uyulma

sını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. Dolayısiyle tasan metnine şimdi 
okutulmuş bulunan ek madde 6 ilâve edilmiş 
bulunmaktadır. 

Madde 2; ikinci madde Millet Meclisince 
ayrı, Cumhuriyet Senatosunca ayrı düzenlen
miştir. Bu sebeple hafızanızı tazelemek için 
önce Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu 
metni okutacağım. 

Madde 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun geçici 20 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının; Hazinece bütçelerin zat maaş
ları bölümüne konulacak ödenek miktarına ve 
bu bölümden aktarma yapılamıyacağına dair 
hükmü ile, sözü geçen kanunun bu kanuna ay
kırı diğer hükümleri, 2 . 8 . 1960 tarihli ve 42 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrası, 
8 .11 . 1960 tarihli ve 124 sayılı Kanun kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Millet Meclisi madde 2 yi bu 
şekilde düzenlemiştir. Madde daha sonra Sena
toya gitmiş şimdi okutacağım şekilde değişik
liğe tabi tutulmuştur. 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen 2 nci 
maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun, 23 .2 . 1965 tarihli ve 545 
sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle değişik 14 ncü 
maddesinin (e) fıkrası, 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasının 4 ncü bendi, geçici 20 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrasının; Hazinece bütçelerin zat 
maaşları bölümüne konulacak ödenek miktarı
na ve bu bölümden aktarma yapılamıyacağına 
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dair olan hükmü ile, sözü geçen kanunun bu 
kanuna aykırı diğer hükümleri, 2 . 8 . 1960 ta
rihli ve 42 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin son 
fıkrası, 8 . 11 . 1960 tarihli ve 124 sayılı Ka
nun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu 2 nci 
maddeyi bu şekilde düzeltmiştir. Söz istiyen?.. 
Yok. 

Geçici Komisyon bu 2 nci maddeyi, Cumhu
riyet Senatosunca yapılan bu değişik şekli be
nimsemek suretiyle Meclise göndermiştir. 

Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Benim
semeye uymayı kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... 2 nci madde bu şekliyle düzenlenmiş ve 
kesinleşmiş bulunmaktadır. 

Üçüncü madde kesinleşmiştir. 
Geçici 1 nci madde kesinleşmiştir. 
Geçici 2 nci madde kesinleşmiştir. 
Geçici 3 ncü madde kesinleşmiştir. 
G-eçici 4 ncü madde kesinleşmiştir. 
Geçici 5 nci madde kesinleşmiştir. 
Geçici 6 nci madde kesinleşmiştir. 
Geçici madde 7 : Millet Meclisinin hazırla

mış olduğu geçici madde 7 metnini okutuyorum. 
G-eçici Madde 7. — Yasama organı üyele

rinden olup da 1046 saayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce üyelikten ayrılmış 
veya vefat etmiş veya emekliye ayrılmış bu
lunanlar hakkında da 1046 sayılı Kanun hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci maddeyi Cumhu
riyet, Senatosu değiştirmiştir. 

Değişik şeklini okutuyorum. 

Geçici Madde 7. — G-eçici 1 nci madde uya
rınca T. C. Emekli Sandığına devredilecek 
aylıkların Mart ve Haziran 1969 dönemleri, ek 
6 nci maddedeki avanstan karşılanmak ve 
sonradan mahsubu yapılmak üzere Maliye 
Bakanlığınca ödenir. 

BAŞKAN — Demek ki, geçici 7 nci madde 
bu şeklide değiştirilmiştir. Geçici Komisyon bu 
değişikliğin benimsenmesini tavsiye ediyor. 
Söz istiyen olmadığına göre bu benimsemeyi 
oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Benim
seme kabul edilmiştir. 

Geçici 7 nci madde Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişik şekliyle kabul edilmiş ve 
kesinleşmiş bulunmaktadır. 

Geçici madde 8; Millet Meclisinin kabul 
etmiş olduğu metni okutuyorum. 

Geçici Madde 8. — Emeklilik hakkını haiz 
olup da bu kanunun meriyeti tarihinden itiba
ren bir yıl içinde emekliye sevk edilmelerini 
istiyen ve talepleri üzerine emekliye sevk olu
nanlardan fiilî hizmet süreleri 30 yıl've daha 
yukarı olanlara bir defaya mahsus olmak üze
re emekli aylığına esas olan görev ayıklarının 
24 katı tutarında ikramiye verilir. Fiilî hiz
met süresi 25 yıl ile 30 yıl arasında olan
lara ödenecek ikramiye, 30 yılı dolduranlar 
için verilecek ikramiye miktarının, beher tam 
hizmet yılı için 30 da 25 ve daha fazla yıl
lara isabet eden miktarı nisbetinde ödenir. 

BAŞKAN — Millet Meclisi geçici 8 nci mad
deyi bu şekilde kabul etmiştir. 

Cumhuriyet Senatosuna giden geçici 8 nci 
madde, şimdi okutacağım şekilde değişikliğe 
tâbi tutulmuştur. 

Geçici Madde 8. — Geçici 2 nci madde ge
reğince yükseltme işlemleri yapılıncaya kadar, 
ödenmekte olan emekli, âdi malûllük, vazife ma
lûllüğü, harb malûllüğü, dul ve yetim aylık
ları, sonradan mahasubedilmek üzere, % 30 
zamlı olarak ödenebilir. 

Ancak, 2 . 8 . 1960 tarihli-ve 42 sayılı Ka
nun gereğince ödenen aylıklar, 15 . 7 . 1965 ta-
tarihli ve 669 sayılı Kanun uyarınca 250 li
raya yükseltilmek surtiyle ödenen aylıklar ve 
vatani hizmet tertibinden bağlanmış aylıklar 
ile er vazife malûllüğü aylıkları hakkında bu 
madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — G-eçici 8 nci madde bu şekilde 
değişikliğe tâbi tutulmuştur. 

Söz istiyen?.. 
PAtK KIRBAŞLI (Burdur) — Bir soru 

sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Şimdi, ge

çici 8 nci maddenin birinci fıkrasında bahsedi
len emekli, dul ve yetimlere yüzde 30 nisbetin
de avans verilebileceği esbabı mucibesiyle ikinci 
fıkrada belli edilenlere bu işlemin tatbik edile-
miyeceğinin esbabı mucibesi nedir? 

BAŞKAN — Saynı Komisyon, suali anladı
nız mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MESUT 
EREZ (Kütahya) — Evet, efendim. 
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BAŞKAN — Beyanınız uzun sürecekse kür
süye buyurun, eğer kısa ise yerinizden de 
mümkün. 

Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MESUT 

EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan; bu eski 
emekli aylıklarının da bu kanunla yeni emek
liye sevkedilecek kimselerin seviyesine çıkarı
lacağı malûmdur. Bu, uzunca bir müddet ala
bilir. Zaten kesinleşmiş geçici maddelerde 
bunun bir *uman içinde yapılacağı yazılıdır. 
Bu arada fazla beklemelerini önlemek veya 
beklemenin ağırlığını tahfif etmek için yüzde 
30 nisbetinde avans verileceği hakkındaki fıkra 
tedvin edilmiştir. 

Bu maddenin ikinci fıkrasında 250 liradan 
az aylıklı olanlara ait hükme gelince; bunun 
da sebebi şudur : Bir kanun vardır, bu kanunla 
emekli aylıklarının asgari, ayda 250 lira olacağı 
Yüksek Meclis tarafından kabul edilmiştir. 

Şimdi, emekli aylığının aslına yüzde 70 
nisbeti uygulanarak bir miktar bulunacaktır, 
bu miktar bağlanacaktır ancak bu miktar 
250 liradan az olursa ne muamele yapı
lacaktır, bu nokta ortada kalıyor idi. 250 
liradan az olduğu takdirde yine 250 lira öde
neceğini sağlıyan bir fıkradır, bu. Bu se
beple buraya konulmuştur, efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. 
Olmadığına göre geçici 8 nci maddenin Cum

huriyet Senatosu tarafından değiştirilmiş şe
kilde Meclisçe benimsenmesi tavsiye edilmekte
dir. 

Benimseme hususunu oyunuza sunuyorum 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici 8 nci madde, Cumhuriyet Senatosu 
tarafından yapılan değişik şekilde kesinleşmiş 
bulunmaktadır. 

Geçici madde 9 : Muhterem arkadaşlarım, 
geçici madde 9 diye Millet Meclisi metninde 
bir madde bulunmamaktadır. Cumhuriyet Se
natosu tarafından geçici madde 9 ilâve edil
miş bulunmaktadır. Geçici Komisyon ise bu 
ilâveyi zaruri ve lüzumlu addetmiştir. 

Geçici madde 9 u okutuyorum. 
Geçici Madde 9. — Halen ek 5 nci maddenin 

1 nci fıkrası şümulüne giren emekliler, bu 
. kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl içinde yazı ile görevlerine devam edip et-

miyeceklerini T. C. Emekli Sandığına bildir-
meye mecburdurlar. Bu müddet içinde tercih 
hakkını kullanmış olanlarla olmıyanların emekli 
aylıkları, birinci yılın sonunu takibeden ay
başından itibaren kesilir. 

Bunları çalıştıranlar, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde 
T. C. Emekli Sandığına bildirirler.. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kaba
dayı buyurunuz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; hepinizin çok iyi 
bildiği gibi memur ömrünün baharını ve yazı
nı hilmetleri ile vazifesine, milletine veren in
sandır. Pekçok emekli memur emekli maaşın
dan başka hemen hemen hiç geliri olmıyan, 
yalnız emekli maaşı ile geçinen insandır, öm
rünün hemen hemen âhir vaktine gelmiş olan 
hn insanları yeni ikinci bir vazifede çalışmaya 
zoılıyan sebep geçim zorluğu ve evlâd-ü iyalin 
bir babaya yüklemiş olduğu külfet, âhir vak
tinde onu çalışmak zorunda bıraktığı için bir 
ikinci vazifeye girerek çalışmak, evinin ve ai
lesinin ihtiyacını, nafakasını karşılamak duy
gularından mütevellit vazife alır. Bu işin in
sanî ve içtimai yönü ile iyi cephesidir. Ancak, 
fakir memleketiz, kalkınma halinde bulunan 
bir milletiz. Bütçenin imkânları ve malî kay
naklanmaz müsait olmadığı için cari giderleri 
azaltmak,^ kadroları daraltmak yönüne, şahsan 
ben de inanıyorum. Ancak, tanınan bir sene 
süreyi şahsan az görmekteyim. Bu müddetin 
hiç olmazsa 2 seneye çıkarılmasını ve bu pek-
coğu ihtiyar olan, ömrünün âhir vakti gelmiş 
olan - Tanrı geçinden versin - bu kimseleri bir 
sıkıntıya sokmamak, bir yıl içerisinde huzur
suz kılmamak için, bir yılın 2 yıla çıkarılması 
:le özel veya resmî yerlerde çalışabileceği, baş
ka bir iş bulması, emeğini değerlendirmesi ba
kımından rahatlık vermiş oluruz. Ben şahsan 
Hr yıllık müddeti az bulmaktayım, iki yıla çı
karsa rahat rahat iş bulabilir, ona manen yük
ünecek azap ve ıstırap da azaltılmış olur. Tek
lifim bundan ibarettir, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı buyurunuz efen
dim. 

PAtK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan sayın milletvekilleri; geçici 9 ncu madde 
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5 nci maddenin esprisine uygan olarak hazır
lanmış bulunmaktadır. 5 nci madde ne diyor? 
Emekli Sandığına tabi bulunan kurumlar ile 
Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı işyerlerinde 
çalışanların emeklilik maaşlarının kesileceği 
veya vücutlarından, kafalarından istifade edi
lecek olanların muayyen bir formül içerisinde 
tekrar istihdam edilebileceklerini âmir bir mad
dedir. Yani prensip itibariyle emeklilerin artık 
çalışma imkânlarının kısıtlandığının bir delili
dir. Durum böyle iken, geçici bir 9 ncu mad
de geliyor ve orada bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren bir yıl içinde yazı ile 
görevlerine devam edip etmeyeceklerini T. C. 
Emekli Sandığına bildirmeye mecburdurlar di
yor. Bu maddenin, 5 nci maddenin aşağı yu
karı, ağırlığı, erpriri güdülmek istenen gaye 
ortadan kalkıyor demektir. Bu müddet pren
sip itibariyle uzundur ve 5 nci maddenin ted
vininde kabul edilen prensiple kabili telif de 
değildir. 

Kaldı ki, çelişen birkaç nokta da vardır. 
Bunları çalıştıranlar bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde T. C. 
Emekli Sandığına bildirirler. Bunları çalıştı
ranlar. Çalışanlar için birşey koyuyorsunuz, 
çalıştıranlar için başka birşey koyuyorsunuz. 
Arkacından 5 nci maddenin içinde, bir ay için
de gibi başka bir müddet koyuyorsunuz. Yani 
bunlar maddenin tam anlaşılmasına ve mad
denin esasmdaki nosyona aykırı. Prensip ka
bul edildikten sonra diyeceksiniz 3 ay içerisin
de, bilemediniz 6 ay içerisinde bunlar ikisin
den birisini tercih etmek mecburiyetindedir
ler. Yok bir yıl içerisinde diyeceksiniz, bir yıl 
daha, onları çalıştırmak gibi 5 nci maddenin 
esasına aykırı bir husus getirmiş oluyorsunuz. 
Ya 5 nci maddeyi ortadan kaldırınız veya bu 
müddeti kısaltınız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bu
yurunuz Sayın Komisyon. 

GEÇÎCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ MESUT 
EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; Sayın İhsan Kabadayı ar
kadaşımız bu bir yıllık müddetin az olduğunu 
ve 2 yıla çıkması icabettiğini, Sayın Kırbaşh 
•arkadaşımız da bu müddetin uzun olduğunu 
beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlar evvelce de arz ettim; 
böyle bir madde olmamış olsa bugün aynı du

rumda olup da çalışan binlerce kişiye bu tasa
rı kanunlaşır kanunlaşmaz, buyurunuz ya 
emekli aylığınız kesilsin, yahut da çalışmakta 
bulunduğunuz yerdeki ücretiniz kesilsin, diya 
birdenbire bir emri vâki ile karşı karşıya bırak
mak gibi bir durum hâsıl alacak. Takdir buyu
rursunuz ki, bu şekilde çalışan emekliler ken
di şahsi bütçelerini, kendi hesaplarını, aylık 
gelirlerine göre tanzim etmişlerdir. Bunların bir 
müddet içerisinde durumlarını ıslah edecek 
şekilde bir imkâna kvuşmaları 5 nci maddenin 
esprisi ile zıt değil, bilâkis bu espri ile tama
men uyuşur haldedir. Evvelce de arz ettim; 
daha önemli maddeleri Yüksek Meclis kabul et
ti. Ve bu kabulde zannediyorum ki tasarının 
Liran önce kanunlaşması arzusunun büyük te
siri olmuştur. Böyle bir geçici maddede değişik
lik yapılacak olursa bu tasarının kanunlaşma
sı yine gecikecektir ve gecikmenin de mahzur
ları Yüksek malûmunuzdur. Saygılarımı suna
lım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. , 
Geçici 9 ncu maddenin tasarıya ilâve edil

mesi hususunda Cumhuriyet Senatosunca ve
rilmiş cilan karar Geçici Komisyonca benim
senmiş bulunmaktadır. 

Benimsemeye uyulmasını Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
niyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıya Cumhuriyet Senatosunca ilâvesi 
"ngörülen geçici madde ilâve edilmiş bulun
maktadır. Ve bu şekilde muhterem arkadaşıla-
rım uzun zamandan beri müzakeresi devam 
eden Emekli, dul, yetim ve malûllerin birtakım 
haklarını garantiye alan ve onlara yine birta
kım haklar bahşeden kanun şu andan itibaren 
Yüce Parlâmentoda kesinleşmiş ve kanunlaşmış 
bulunmaktadır. Bütün istifade edeceklere ha
yır getirmesini niyaz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, gündemin bir saat
lik süre zarfında görüşülmesi gereken kanun
lara aynlan müddet sona ermiştir. 

Bir önerge var, bu önerge ile gündemin bir 
saatlik süre zarfında görüşülecek kanunlar 
kısmı için de bir saat daha uzatmak suretiyle 
iki kanun daha alınması isteniyor, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemin bir saatlik süre içinde konuşu

lacak 3 kanun tasan ve tef lif inin bitimine ka-
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dar müzakerelerin devamı hususunu arz ve tek
lif ederim. 

Aydın 
Kemal Ziya Öztürk 

BAŞKAN — Bu üç kanundan murat; birin
cisi bittiğine göre, diğer ikisi, bir tanesi as
kerî mühendislere tazminat verilmesini ön
gören kanun, diğeri de Sayın ismail Sarıgöz 
tarafından Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun madesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun. 

önergenin lehinde Sayın Solmazer. 
Lütfen kısa konuşunuz, lehinde ve aleyhin

de ve muradolan husus ortadan zail olmasın. 
Lehte, aleyhte deyip de bir saat konuştuktan 
sonra o zaman zaten vakit geçiyor. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; görüşülmesi iste
nen üç kanun teklifi de gayet kısa olan kanun 
teklifleridir. Öyle umarım ki, hattâ bir tane
sinde belki hiç müzakere yapılmıyacaktar. En 
az on sınıfı ilgilendiren, onbeş bin subayı ilgi
lendiren bir kanun teklifi, Sayın Rize Milletve
kili ismail Sarıgöz'ün. 

Diğeri de artık yavaş yavaş sıfıra mün
cer olmakta olan askerî mühendislerin tazmi
nat kanunudur. Kanun geldiğinde göreceksi
niz ki bu adaletsizliğin bu zamana kadar nasıl 
sürdürülmüş olmasına şaşacaksınız. 

Bu bakımdan, kerem edin, onbeş dakikada 
bunları görüşelim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Nazif Arslan. 
NAZİF ARSLAN (Sivas) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Zonguldak Milletvekili Kemal Doğan 
Sungun ve 34 arkadaşının, Silâhlı Kuvvetlerde 
görevîi muvazzaf yüksek mühendis ve mühendis 
subaylara tazminat verilmesi hhkkında kanun 
teklifi ve Milli Savunma ve Plân komisyonları 
raporları (2/496) (S. Sayısı : 760) (1) 

BAŞKAN — Önerge gereğince, ilk olarak 
bu kanun teklifinin müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon... 

(1) 760 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Söz istiyo
rum. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Hem kanunlar 
çabuk çaksın diyorsun, hem de söz istiyorsun. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Ne yapa
lım yani, kanunlar eksik mi çıksın? 

BAŞKAN — Beyler, rica ederim sükûnet 
myurun. Evvelâ Başkan konuşuyor. Başkan 
konuşurken milletvekili konuşmaz bizim bildi
ğimiz. Sözümü bitirmedim. 

Demek ki şimdi icra edeceğimiz müzakere, 
ara sayısı 760 ta kayıtlı Zonguldak Milletve
kili Kemal Doğan Sungun ve 34 arkadaşının 
Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek 
nühendis ve mühendis subaylara tazminat ve-
ilmesi hakkında kanun teklifi. 

Henüz daha öncelikle görüşülme tasvibini 
ulmadan söz istiyoruz. 

Kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususunda teklif vardır. Teklifi oku
muyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin birinci görüşmesi ya
pılacak işler bölümünün 47 nci sırasında ka
yıtlı sıra sayısı 760 olan Silâhlı Kuvvetlerde 
görevli muvazzaf yüksek mühendis ve mühen
dis subaylara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin öncelikle ve ivedilikle görü
şülmesi hususunu arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

- Kütahya 
Mesut Erez 

BAŞKAN — önergeyi Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Düzenlenmiş bulunan raporu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen-
ler?... Yok. Olmadığına göre maddelere geçil-
nesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklif i vardır. Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir... 

1 nci. maddeyi okutuyorum. 
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Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek 
mühendis ve mühendis subaylara ihtisas tazmi

natı verilmesi hakkında Kanun 
Madde 1. — Yüksek mühendis ve mühendis 

unvanım kazanarak yüksek mühendis ve mü
hendis subay sınıfına geçirilmiş üsteğmen ve 
daha üst rütbelerde bulunan muvazzaf yüksek 
mühendis ve mühendis subaylara albay aylı
ğının yüzdesi itibariyle bu kanun esaslarına 
göre ihtisas tazminatı verilir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi okutmuş bulun
maktayım. Madde üzerinde Sayın Solmazer, bu
yurun. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Madde üze
rinde önergeler varsa Sayın Başkan, lütfen 
onları okutun, belki konuşmaktan vazgeçebili
rim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen şu ânda?.. 
Yok. O halde müsaade ederseniz önergeleri oku
tayım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Zonguldak Milletvekili Kemal Doğan Sun

gun ve 34 arkadaşının 760 Sıra Sayılı ve mü
zakere konusu kanun teklifinin başlığının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

«Kanun başlığı : Silâhlı Kuvvetlerde görev
li yüksek mühendis ve mühendis unvanını ka
zanmış muvazzaf subaylara ödenek verilmesi 
hakkında Kanun.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan Zonguldak Millet

vekili Kemal Doğan Sungun ve arkadaşlarına, 
ait, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf mü
hendis ve mühendis subaylara ihtisas tazmina
tı verilmesi hakkında kanun teklifinin 1 nci 
maddesinin aşağıda gösterilen şekilde değişti
rilerek kabulünü arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Balıkesir 

Zeki Yücetürk 

«Madde 1. — Üsteğmen ve daha üst rütbe
lerde bulunan yüksek mühendis, mühendis ve 
gemi makinaları işletme mühendisi unvanını ka
zanmış (Üç yılını ikmal etmiş) albay aylığı
nın yüzdesi itibariyle bu kanun esaslarına 
göre ihtisas tazminatı verilir.» 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Zonguldak Milletvekili Kemal Doğan Sun-

^un ve 34 arkadaşının 760 Sıra Sayılı kanun 
teklifinin 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

«Madde 1. — Yüksek mühendis veya mühen
dis unvanını kazanmış muvazzaf subaylara ay
lıklarından başka rütbelerine göre albay maaşı
nın yüzdesi itibariyle bu kanun esasları dâhilin
de ihtisas ödeneği verilir.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan, Zonguldak Millet

vekili Kemal Doğan Sungun ve arkadaşlarına 
ait, «Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
yüksek mühendis ve mühendis subaylara ihti
sas tazminatı verilmesi hakkında Kanun» tek
f inin 1 nci maddesinin aşağıda gösterilen şe
kilde değiştirilerek kabulünü arz ve teklif 
ederiz. 

Zonguldak Artvin 
Kemal Doğan Sungun Sabit Osman Avcı 

Madde 1. — Üsteğmen ve daha üst rütbe
lerde bulunan yüksek mühendis, ve mühendis 
ve gemi makinaları işletme mühendisi unva
nını kazanmış muvazzaf subaylara, üç yılını 
ikmal etmiş albay aylığının yüzdesi itibariyle 
^u kanun esaslarına göre ihtisas tazminatı ve
rilir. 

Sayın Başkanlığa 

760 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Hatay 
Hüsnü Özkan 

«Madde 1. — Yüksek mühendis ve mühen
dis unvanını kazanarak muvazzaf yüksek mü
hendis ve mühendis subaylara albay aylığının 
vüzdesi itibariyle bu kanun esaslarına göre 
ihtisas tazminatı verilir.» 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerini okutmuş 
bulunmaktayım. 

ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — önerge
mi Sayın Kemal Doğan Sungun ve Sayın Sabit 
Osman Avcı'nm verdikleri önerge ile aynı is
tikâmette gördüğüm için ben de ona iltihak 
ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Avcı ile Sayın Sungun'-
un müştereken hazırlamış oldukları önerge
ye katılıyorsunuz. O halde önergenizi muamele
den kaldırıyorum. 

Söz istiyen efendim?. 
Sayın özarda... önergesini okutup oya koya

cağım. Başlık hakkında değişiklik istiyor. 
(Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mn öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 

DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm 2 nci 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÜZCÜSÜ KEMAL 

DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mamaktadır. 

önergeyi ovunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Sayın Hüsnü Özkan tarafından verilmiş olan 
önergevi okutuyorum. 

(Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Plân Komisyo
nunun vermiş olduğu önerge bütün bunları kap
samaktadır, bundan dolayı önergemi geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Talep üzerine önerge geliveril
miş tir. 

Di£er önergeyi okutuyorum. 
(Zonguldak Milletvekili Kemal Doğan Sun

gun ve Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'-
nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önerge komisyon tarafın
dan mı verilmiştir? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Hayır efen
dim, değil. 

BAŞKAN — Komisyon olarak bu önergeye 
katılmamaktadırlar. 

Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Dikkat 
nazara alınma kaydiyle önerge kabul edilmiş
tir. 

Komisyon filhal de katılıyor. Filhal katılmış 
bulundukları cihetle 1 nci maddeyi şimdi kabul 
edilen değişik metin suretinde oyunuza sunuyo
rum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 1 nci 
madde bu değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — İhtisas tazminatına esas olan 

albay aylığı 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
167 nci maddesinin (a) fıkrasının 1 nci ben
dinde tarif edilen albay aylığıdır. 

İhtisas tazminatı olarak; birinci fıkradaki 
aylığın, 

a) Üsteğmen ve yüzbaşı yüksek mühendis
lere % 50 si, mühendislere % 40 ı, 

b) Binbaşı ve daha üst rütlbedeki yüksek 
mühendislere % 70 i, mühendislere % 60 ı, 

c) Tez yazıp usulüne uygun olarak tas
dik ettiren yüksek mühendislere % 75 i, mühen
dislere % 65 i verilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde bâzı de
rişiklik önergeleri vardır. Söz istiyen de olma
dığına göre değişiklik önergelerini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan Zonguldak Millet

vekili Kemal Doğan Sungun ve arkadaşlarına 
ait «Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yük
sek mühendis ve mühendis subaylara ihtisas 
tazminatı verilmesi hakkında kanun» teklifinin 
2 nci maddesinin aşağıda gösterilen şekilde de
ğiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
M. Zeki Yücetürk 

Balıkesir 
Madde 2. — İhtisas tazminatına esas olan 

albay aylığı 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 167 nci maddesinin (a) fıkrasının 1 nci 
bendinde tarif edilen albay aylığıdır. 

İhtisas tazminatı olarak 1 nci fıkradaki ay
lığın; 

a) Üsteğmen ve yüzbaşı yüksek mühendis
lere % 50 si, mühendislerle gemi makmaları 
işletme mühendislerine % 40 ı, 
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b) Binbaşı ve daha üst rütbedeki yüksek 
mühendislere % 70 i, mühendislerle gemi ma-
kinaları işletme mühendislerine % 60 ı, 

c) Tez yazıp usulüne uygun olarak tasdik 
ettiren yüksek mühendislere % 75 i, mühendis
lere % 65 i verilir. 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Zonguldak Milletvekili Kemal Doğan Sun

gun ve 34 arkadaşının 760 sıra sayılı kanun 
teklifinin 2 nci maddesine aşağıdaki (d) fıkra
sının eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Reşat özarda 
Aydın 

Madde 2. —. 
d) 1 nci madde kapsamına giren general 

ve amirallere her rütbede ödenecek ihtisas öde
neği, albaylık rütbesinde ihraz ettikleri en son 
ödenek miktarıdır. 

JBAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
760 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ederim. 

Hüsnü Özkan 
Hatay 

Madde 2. —. 
a) Teğmen ve yüzbaşı yüksek mühendis

lere % 50 si, mühendislere % 40 ı verilir. 

BAŞKAN — Başka bir önergeyi okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yük
sek mühendis ve mühendis subaylara ihtisas taz
minatı verilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak Artvin 
Kemal Doğan Sungun Sabit Osman Avcı 

Madde 2. — ihtisas tazminatına esas albay 
aylığı 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 167 nci 
maddesinin (a) fıkrasının 1 nci bendinde tarif 
edilen albay aylığıdır. 

ihtisas tazminatı olarak: 1 nci fıkradaki ay
lığım, 

a) Üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerindeki yük
sek mühendislere % 50 si, mühendislerle Gemi 
Makinaları işletme Mühendislerine % 40 ı. 

b) Binbaşı ve daha üst rütbelerdeki Yük
sek Mühendislere % 70 i, mühendis ve Gemi 
Makinaları İşletme Mühendislerine % 60 ı. 

c) Tez yazıp usulüne uygun tasdik ettiren 
Yüksek Mühendislere % 75 i, Mühendislerle Ge
mi Makinaları işletme Mühendislerine % 65 i 
verilir. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan bütün deği
şiklik önergelerini okutmuş bulunmaktayım. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabozn) — Sayın 
Başkan, komisyondan bir soru sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Şimdi 

efendim, burada bir tez yazma mevzuu vardır. 
Bu tez yazmadan maksat nedir? Doktora tezi 
mi, yoksa ilmî bir çalışma mı? Sonra bunu yaz
mak kâfi midir? Kabulü için ilmî bir inceleme 
ve sınav var mıdır? Bu hususta komisyonun 
açıklama yapmasını rica etmekteyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 

DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, daha evvelki kanunda da muvazzaf mü
hendis subaylar için aynı şekilde bir madde var
dı. Buna göre de bu mühendis arkadaşlarımız 
burada tez yazdıkları takdirde (bu bir doktora 
değil, faikat ilmî bir tezdir.) Bu ilmî tezlerini 
hazırlarlar verilen mevzulara göre ve bunları 
da ilgili resmî makamlara tasdik ettirdikten 
sonra tez resmî hüviyetini alır ve ona göre de 
bu % 5 ilâve tazminata hak kazanırlardı. Biz 
aynı hükmü buraya da getirmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Teker teker önergeleri yeniden okutup Yü

ce Meclisin oyuma sunuacağım. 
MEHMET ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — 

Sayın Başlkan, benim önergem Sayın Doğan 
Sungun ve Sayın Osman Avcı'nın önergeleri 
ile aynı istikamet ve mânada oldukları için, 
ben onlara katılarak önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yücetürk'ün önergesi 
muameleden kaldırılmıştır. 

(Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mamaktadır. 
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Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. 

Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

(Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın önerge
si tekrar okundu) 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — önergemi izah 
sadedinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Eaym Özkan. Ko
misyon bu önergeye katılmamaktadır. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Kanunun 1 nci maddesine gemi maMnaları 
işletme mühendisleri de dâhil edildiğine göre, 
şu anda çiçeği burnunda ordu saflarına katıl
mış yeni mühendis çıkmış deniz maMnaları iş
letmeciliği yapan genç subayları bu tazminattan 
mahrum bırakacağız. 

Maaş bakımından bir üst rütbedeki ağabey
lerinden daha az maaş alan, az maaş almaları 
dolayısiyle geçim sıkıntısı çeken bu mühendis
lerin, 1 noi maddenin hükmüne girmelerine rağ
men, eğer 2 nci maddenin 2 nci fıkrasında ken
di rütbelerini zikretmezsek bu tazminattan 
mahrum kalacaklardır. Hak ve hukuk tam te
celli etmemiş olacaktır. 

Yüce Meclise bunu hatırlatmak için söz al
dım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 

Meclisin oyuna sunuyorum. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Esbabı 

muolbesi öyle değil, bu maddeye katılacağız 
ama, bizim söyliyeceMerimizi belki de Komis
yon benknsiyeoektir. Bir haksızlık var, müsaa
de buyurun izah edeyim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın 
Solmazer, bir dakika. 

Takdir edersiniz ki, daima meseleleri usu-
lî yönden mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. 
İtirazda bulunuyorsunuz ama, hazan itirazları
nızın mesnedi olmuyor. Dikkat ederseniz bu 
madde üzerinde önergeleri okutup oylama saf-
hasındayız. 119 ncu maddeye göre değişiklik 
önergesini veren zat, şayet komisyon önerge
sine katılmazsa, mücmıelen beyanda bulunma 
hakkını haizdir. Bunun dışında başka bir mil
letvekilinin konuşma hakkı usulen mümkün 
değildir. O bakımdan çok haklı bir eda içeri
sinde itirazda bulunuyorsunuz. 

Bana bir sual tevcih ediniz; «Konuşabilir 
miyim?» deyiniz. Onu takiben ben size lâzım-
gelen muameleyi söyliyeyim. öyle bir tavırlar 
takmıyorsunuz ki, sanki size bir haksızlık yapı
lıyormuş, sizin konuşmanıza mâni oluyormuşuz 
gibi bir hal takınıyorsunuz. Bu bakımdan usulî 
yönden zatıâlinize söz vermem şu anda mümkün 
değil. 

Komisyon katılmadı. 
Sayın Özkan önergesini Meclis huzurunda 

izah etti, şimdi oya koyacağım. 
Sayın Hüsnü Özkan tarafından verilmiş bu

lunan önergeye komisyon katılmamaktadır. 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Hakem sizsiniz. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge 

kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı ve 

Zonguldak Milletvekili Kemal Doğan Sungun'-
un önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önerge Sayın Avcı ile, Sayın 
Sungun tarafından verilmiştir. 

Komisyon olarak katılıyor muşunu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 

DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Değişik
lik önergesi kabul edilmiştir. 

Yalnızca bu önerge kabul edilmiş olduğuna 
^öre ve Komisyon olarak filhal de kabul etmiş 
olduğunuza göre maddeyi şimdi okunan değişik 
bu şekliyle oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 2 nci 
madde değişik bu şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İhtisas tazminatının tediye şek
li maaşlar hakkındaki hükümlere tabidir. 

Ancak, görevin her hangi bir sebeple fiilen 
yapılamaması halinde bu durumun başladığı 
tarihi takibeden aybaşından itibaren ihtisas 
tazminatı kesilir. Göreve tekrar başlanılan ta
rihi takibeden aybaşından itibaren ihtisas taz
minatı ödenmesine devam olunur. 

BAŞKAN — 3 noü madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. 

3 ncü maddeyi tasarı metninde yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 4. *— Aşağıda yazılı hallerde ihtisas 
tazminatı kesilmez: 

A) Bir takvim yılında toplamı iki ayı geç-
ıniyen izinlerde. 

B) Geçici görev veya eğitim mjaksadiyle 
üç ayı geçmemek üzere yapılan yurt içi ve 
yurt dışı seyahatlerde. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz 
ıstiyen? Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — Bu ihtisas tazminatı hakkında 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uygulan
maz. 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yak. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... 5 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 6. — Bu kanun hükümlerine göre ih
tisas tazminatı alanlar hakkında 23 Aralık 1942 
gim ve 4335 sayılı Kanunla ek ve değişiklikle
rinin hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isti
yen? Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, yedinci maddeye 
geçmeden önce, tahmin ediyorum o şekilde be
yanda bulunuluyor. 7 nci madde ve 8 nci mad
de yürürlük maddeleri olduğu için bir geçici 
madde ilâvesini öngören Sayın Reşat özarda'-
nın bir teklifi var. Onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Zonguldak Milletvekili Kemal Doğan Sun
gun ve 34 arkadaşının, 760 sıra sayısında ka
yıtlı kanun teklifine aşağıdaki geçici madde
nin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Reşat ozanda 
Aydın Milletvekili 

«Geçici Madde — Halen Orduda bulunan 
ve kanunun kapsamına giren muvazzaf subay
lar, bulundukları rütbelerin bu kanunda belir
tilen yüzdesi karşılığı ihtisas tazminatı almaya 
hak kazanmış sayılır.» 

BAŞKAN — Komisyon? 

7 . 2 . 1969 0 : 1 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Bu geçici madde teklifini oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Madde 7 yi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihini taki

benden aybaşında yürrülüğe girer. 
BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Bu kanunun hükümlerini Millî 

Savunma ve Maliye bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun bu şekilde işari oya tabidir, içtüzü

ğün 110 ncu maddesi gereğince, son söz olarak 
reyini ihsas etmek üzere Sayın Sadi Binay 
lehinde, Sayın ilyas Kılıç lehine. 

Buyurun Sayın Binay. 
Sayın Binay lütfediniz, biliyorsunuz veciz 

bir konuşma yapacaksınız 110 ncu maddeye gö
re. Reyimi şu şekilde vereceğim, şunun için. 

ŞADİ BİNAY (Biledik) — Muhterem arka
daşlarım ; 

Senelerden beri Silâhlı Kuvvetlerimizin bu 
konudaki çektiği sıkıntı, bu kanunla giderilmiş 
olacaktır. 600 mühendisten 150 si kalmıştır, si
vil mühendis çalıştırılması, yevmiyeye göre uy
gun bir tatbikat vermemiştir. Askerî yargıçlar, 
askerî tabipler bu hakları kısmen olsun, yahut 
da yeter derecede olsun almışlardır. Mühendis 
arkadaşlarımız için hakikaten adalet sağlıya-
cak bir kanun teklifinin kabul edilmesi çok 
müspettir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Kanunun tümünü Yüce Mecli

sin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kanun 

tümü itibariyle kabul edilmiştir. (Alkışlar) 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 
Muhterem arkadaşlarım, biraz önce Yüce 

Meclisin almış olduğu karar gereğince, görü
şülmesi bir saatlik sürenin dışında, bir saatlik 
süre zarfında görüşülecek kanunlar mahiyetin
de tecelli etmesi kararlaştırılan diğer bir kanun 
teklifinin müzakeresine geçiyoruz. 
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4. — Rize Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün, 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi ve ge
çici 18 nci maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (2/631) (S. Sayısı : 705 ve 705 e 1 nci 
ek) (1) 

BAŞKAN — Teklifin öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunda bir önerge var okutuyo
rum 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin birinci görüşmesi yapı
lacak işler bölümünün 30 ncu sırasında kayıtlı 
sıra sayısı (705) ve (705) e 1 nci ek olan 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
ve geçici 18 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunu arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı 

Kırklareli Milletvekili 
Orhan Türkkan 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öncelikle 
görüşülme teklifi kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 

(Millî Savunma Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Hazırlanmış olan raporu okut
muş bulunmaktayım. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, bir dakika. 
Bu kanun bir maddeden ibarettir, esas iti

bariyle. Müsaade ederseniz, madde üzerinde ko
nuşursanız rapora da şâmil olacaktır. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — PeM Baş
kanım. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti-
yen? Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 705 ve 705 e 1 nci ek Sıra Sayılı basma-
yazılar bu birleşim tutanağı sonundadır. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 18 nci maddesine bir fıkra ek

lenmesine dair Kanun 

Madde 1. — 27 . 7 . 1967 gün ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
geçici 18 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

Ek fıkra : 
«25 Mayıs 1965 tarihli ve 613 sayılı Kanun 

ile 30 Ağustos 1967 tarihli ve 926 sayılı Kanu
nun geçici 18 nci maddesinin (b) ve (g) fıkra
ları hükümlerine göre yapılan nasıp düzeltme
sinden yararlananlar haricolmak üzere 28 Mayıs 
1961 tarihli Millî Birlik Komitesi kararından 
6 ay ve daha az nasıp ilerlemesi alan subayla
rın nasıpları ile 5611 sayılı Kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte 5434 sayılı Kanunun 12, 30 ve 
31 nci maddeleri gereğince fiilî hizmetleri başla
mış olan ve 10 Ağustos 1967 tarihinde Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinde görevli bulunan subayla
rın nasıpları bir evvelki 30 Ağustos tarihine 
götürülür. 

Subay nasbedildikten sonra muhtelif sebep
lerle bir üst rütbeye terfileri gecikmiş olan ve 
bu gecikme süresi 6 aydan az bulunan subay
lar hakkında aynı tarihte mezun olduğu emsal
leri gibi işlem yapılır. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte general, 
amiral ve albay rütbesinde bulunan subayların 
bir üst rütbeye terfilerinde bu kanun gereğince 
düzeltilen nasıpları dikkate alınmaz. Bu subay
ların bir üst rütbeye terfileri, o rütbelere mah
sus bekleme sürelerini fiilen tamamladıkları ta
rihte diğer terfi şartlarını da haiz olmaları kay
dı ile yapılır. 

Bu nasıp ilerletilmesinden dolayı yarbay ve 
daha aşağı rütbedeki subaylardan terfi ve ter
fih sırasına girenleri terfi ve terfihleri mevcut 
sicillerine göre derhal yapılır. 

Bu nasıp ilerletilmesinden ve terfi ve ter
fihlerinden dolayı eski maaş farkları ödenmez. 

Bunların aldıkları aylıklarla bu kanunla 
yükseltilen aylık tutarları arasındaki farkın 
emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak 
adlarına borç kaydedilerek aylıklarından % 10 
kesilmek suretiyle T. C. Emekli Sandığına öde
nir. 

BAŞKAN — 1 ncd madde üzerinde, Saym 
İhsan Kabadayı, buyurun. 
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İHSAN KABADAYI (Konya) — Komisyon 
maddeyi aynen kabul ettiği için konuşmaktan 
vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Konuşmaktan vazgeçiyorsunuz. 
Başka söz istiyen? 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 

İSMAİL SARIGÖZ (Rize) — Efendim, burada 
maddî bir hata var, onu düzeltmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Matbu teklifte maddî hata mı 
var diyorsunuz? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
İSMAİL SARIGÖZ (Rize) — Evet efendim. 

8 nci satırda «5011 sayılı Kanun» yazılı, bu 
«5611 sayılı Kanunun» olacak. 

BAŞKAN — Peki, o şekilde değiştirilsin, 
düzeltilsin. «Kanun» yerine «Kanunun» şeklin
de düzeltilsin. 

Dağıtılan matbu teklifin ek fıkrasında «25 
Mayıs 1965 tarihli ve 613 sayılı Kanun ile 30 
Ağustos 1967» yazılı, öyle midir; yoksa değişti
rilerek «10» mu yapılmış? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
İSMAİL SARIGÖZ (Rize) — 10 Ağustos ola
cak. 

BAŞKAN — Biz dıe Divan kâtibi arkadaşı
mıza o şekilde okuttuk. Binaenaleyh «10 Ağus
tos» olarak itibar edilecektir. 

Maddede başka değişiklik yok. 
Maddeyi teklifin dışında Millî Savunma Ko

misyonunun, başlığı değiştirmiş olduğu şekilde 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddelerinden evvel, Sayın ilyas 
Kılıç tarafından bir madde ilâvesini öngören 
bir teklif gelmiştir. Onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifine geçici 

madde olarak aşağıdaki maddenin ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Samsun 
ilyas Kılıç 

Madde — Bu'kanunun şümulüne girip de 
yayımı tarihimde sivil sektörde vazife alan müs
tafi subaylar da kanunun getirdiği haklardan 
istifade ederler. 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor musunuz 
efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
İSMAİL SARIGÖZ (Rize) — Katılıyoruz. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — izah edecektim, 
komisyon katıldığına göre lüzum kalmadı. 

BAŞKAN — İzahınıza lüzum kalmadı. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Oy kulla

nacağız. Anlıyamadık, bir daha okunsun efen
dim. 

BAŞKAN — Peki, bir daha okunsun. 
(Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'm önergesi 

tekrar okundu) 
(«Bir kelime anlaşılmadı» sesleri) 
BAŞKAN — «Müstafi» efendim, arif olan 

anlar. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Komisyon-

yondan bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyondan soru, peki efen

dim. Buyurun. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Kanun tek

lifinin ek fıkrasında «10 Ağustos 1967 tarihin
de Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli bulunan 
subayların naısıpları bir evvelki 30 Ağustos ta
lihine götürülür.» deniyor. Zaten bu fıkra ile 
bu ilâve edilmiş oluyor. 10 Ağustos 1967 tari
hinde Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli olan
lardan müstafi bulunanlar da bundan faydala
nacaklar mıdır? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
İSMAİL SARIGÖZ (Rize) — Daha evvel isti
fa etmiş olan arkadaşların bâzıları bugün sivil 
sektörde çalışmaktadırlar. Bir başka teklifi© 
Yüce Heyetin huzurunuzu işgal etmemek mak-
sadiyle bu fıkranın da> bu maddenin de kabu
lünü uygun mütalâa etmekteyiz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etaniyenler... 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Komisyon 

önergeyi kabul ettiğini söylediği halde kabul 
oyu kullanmıyorlar. 

MİLLÎ SAVUNMA*KOMİSYONU ADINA 
İSMAİL SARIGÖZ (Rize) — Yanlışlıkla oy 
kullandım. Kabul edenler diye zannettim efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katıldığını beyan et
ekten sonra, mesele tamam. 

Yeniden oya sunuyorum. 
Maddenin, ilâvesini kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Maddenin değişikliğe tabi tu
tulmasını öngören bir önerge vardır. Onu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunun yürürlük maddesinin 1 . 8 . 1969 

olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Sabit Osman Avcı 

Artvin 
BAŞKAN — önergeye, kanunun yürürlük 

maddesinin 1 . 8 . 1969 olarak tesbitini talebe-
diyor. 

Komisyon katılıyor musunuz? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
İSMAİL SARIGÖZ (Bize) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
önergeyi... 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Oy kulla

nacağız, gerekçesini öğrenmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, öğrenin. Ben 
öğretecek değilim. Peki. 

Buyurun komisyon, gerekçenizi izah ediniz. 
Arkadaşlarımız anlatsın, diyorlar. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ADINA 
İSMAİL SARIGÖZ (Rize) — Bu kanuna göre 
rütbe, terfi edecek subayların tâyinleri bahis 
mevzuudur. Kadro mülâhazalariyle bulunduk
ları yerlerde hizmet edemiyecekleri cihetle tâ
yinleri bahis mevzuudur. Halbuki 1 Ağustos 
kabul edildiği takdirde tâyinler, malûmunuz 
olduğu veçhile, Temmuz - Ağustos ayları içinde 
ikmal edilmektedir. Bununla bu pürüz halle
dilmiş olacaktır. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Söz itsiyo-
rum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Solmaızer. 
t^.F*N SOTMAZER (Tokat) — Sayın Bal

kan, değerli arkadaşlarım, 
Bir haksızlığı giderirken yeni bir haksızbğ1 

d,a yakmış oluyoruz. Çıkmış bir kanuna göre 
+)9**fi «timiyecek birçok arkadaş bulunacak. 

Niçin 30 Ağustosta, kanun yürürlüğe girdik 
tarihte kazandığı halklarla terfi edemes'in? Hep
sinin intibak tâyinleri yapılabilir. Hattizettında 
tr-yiin plânlaması, Millî Savunma Bakanlığı 
Poımonel Başkanlığında Şubat ayında başlar ve 
Mart 31 den sonra hepsi yürürlüğe girer. Bu 
şartlar altında, sırf bütçe mülâlhazasiyle bu tek
lif yapılmışsa o zaman gerekçeyi düşünürüz, el

bette ona göre oy kullanırız. Ama, intibak tâ
yini yapamayız, demek gayet garip. Çünkü ter
fi edecek olanlar; binbaşılar yarbay olacaktır, 
yarbaylar da albay olacaktır. Bütün husus bu
dur. Binbaşı yarbay kadroları zaten çok yerde 
birleştirilmiştir. Hemen hemen bütün hizmetler 
'~ıı kadrolarda binbaşı yarbay olarak gösterilir, 
albay kadroların da ise; yeni terfi edeceklerin 
hiçbirisi eski bildiğimiz miralay kadrolarımda 
zaiten kullanılmamaktadır bu şişkinlik sebebiyle. 
Onların da intibak tâyinleri mümkündür. Mart 
ayından itibaren 3 - 5 ay kazandıkları, hak ettik
leri rütbenin maaşım alma yolunda bir engel 
^ıkarılıyorsa ona diyeceğim yoktur. Yürürlük 
maddesinin Komisyonun teklif ettiği şekilde ka-
>ul edilmemesini saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
Değişiklik önergesini tekrar okutup oyunu-

"~% sunacağım. 
(Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın 

" nergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Zdhul edenler... Etmiyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Madde 2 yi metinde yazılı şekliyle oyunuza 
ranuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 2 nci 
*na)d!de metinde yazılı şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millî Savunma 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu

nu izhar sadedinde söz istiyen? 
Buyurun Sayın Özoğul. 
NAZMİ. ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar; zamanınızın kıymetini 
bilerek kısaca arz edeceğim. 

Esasen Askerî Personel Kanununun geçici 
18 nci maddesi olarak Yüce Meclisinizce bu 
bak verilmişti. Geçen sene Yüce Meclisiniz
den çıkan bu kanun münakaşa edilmiş ve oy
birliği ile kabul edilmiş, ancak Senatoda yapı
lan kulis dolayısiyle, Kanunun 18 nci madde
sinin içinde bulunan bir paragraf değiştirilmek 
suretiyle Meclise gelmiş, Yüce Meclisimizde yü
ne yapılan bir kulis dolayısiyle reddedilmişti. 
4 090 subaya birer sene İadem vermek suretiy
le haklarını Yüce, âdil Meclis tekrar yerine ge-
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tiirmiş ve 4 000 subayın huzur içinde, bu ka
nun tatbikatından dolayı, vazifelerinde daha-
şevkle çalışmalarını teşvik etmiştir. Kanunun 
lehimde reyimi kullanacağım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Aleyhinde söz istiyen? Yok. 
Kanun tümü itibariyle işari oya tâbidir. 
Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... etmiyenler.... Kanun tümü itiba
riyle de kabul edilmiştir. 

5. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakİh Özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet An-
g% ve 2 arkadaşının Auvaktlık kanunu, tek
lifleri ile Çalışma ve Adalet komisyonlarından 
7 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/313, 2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 
324 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
Avukatlık kanun tasarısı üzerindeki müzakereye 
geçiyoruz. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arkadaş
larımız lütfen oylarını kullansınlar. 

Avukatlık kanun tasarısının müzakeresine 
başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun geçen 
birleşim yapılan müzakeresinde 34 maddesi ka
bul edilmiş bulunmakta idi. 35 nci maddeyi oku
tuyorum. 

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 
evrakı düzenlemek, adlî işlemleri ve resmî dai
relerde çekişmeli ve çekişmesiz işleri taki-
betmek, yalnız borada yazılı avukatlara ait
tir. 

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

Usul ve füru ile nesep ve sebepten ikinci de
receye kadar (bu derece dâhil) civar hısım
ları ve eşler birbirlerinin yargı mercileri ve 
adalet daireleri dışında kalan resımî dairelerde
ki işlerini vekâleten takibedebilirler. 

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

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde değişik
lik önergeleri vardır. 

Grup adına Sayın Ozansü, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MESUT OZANSÜ 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 35 nci maddenin sonuna bir fıkra ilâvesini 
teklif ediyoruz. «Hazırlık soruşturmalarının her 
safhasında, müvekkilinin kovuşturmadaki sıfatı 
ne olursa olsun, yanında hazır bulunmaya ve 
düzenlenen tutanakları müvekkili ile birlikte im
za etmeye yetkilidir.» deniyor. Bundan evvelki 
tatbikatta gerek ceza işlerinde, gerek zabıtada, 
gerek savcılıkta avukat müvekkili ile birlikte 
hazırlık soruşturmasında bulunmamakta idi. 
Geçmiş tatbikatların neticesinde bundan bekle
nen fayda bu ana kadar istihsal edilmiş değildir. 
Aksine, soruşturmanın bu safhasında avukat da 
müvekkili ile birlikte eğer bu soruşturmada bu
lunduğu takdirde, dosyanın adlî makamlara in
tikalinde, daha iyi bir şekilde tekemmül ede
ceği cihetle, bu ek maddenin ilâvesine iltifat bu
yurmanızı rica eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nazif Arslan, buyurun. 

NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Sayın 
arkadaşlarım, 35 nci madde üzerinde söz alma
mın sebeplerini üç nokta üzerinde arz edece
ğim. 

Bir önerge verdim, konunun birisi bu: Türki
ye'de avukatlar vardır, icra memurluğu veya 
başkâtiplik isterler. Avukatlar vardır, ayda 
500 liranın üzerine çıkamazlar. Buna mukabil 
öyle avukatlar vardır, nerede ise avukatlık mes
leki üzerine bir nevi ipotek koymuştur. Devlet 
sektörünün bir kesiminde mukayyet veya muka
veleli olarak avukatlık yapan kimselerin Devlet 
sektörünün bir başka bölümünde mukayyet avu
katlık veya mukaveleli avukatlık almasına im
kân bulunmaması yolunda bir önerge verdim. 
Bu hususta Yüce Meclisin nazarı dikkatini celbe-
derim. Bir haksızlık olmaktadır. Bir misal arz 
edeyim; Falanca avukat, ismini söylemiyorum, 
altı yerin hukuk müşavirliğini yapmaktadır, mu
kaveleli olarak. Bu, eşitlik prensibine de, hak
kaniyete de aykırıdır. Bu itibarla diyorum M, 
Devlet kesiminin bir ünitesinde mukayyet veya 
mukaveleli olarak avukatlık yapan kimse bir 
başka kesiminde yapmasın diyorum, önerge
min esası bu. 
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35 nci madde üzerinde 2 nci maruzatım şu
dur: Arkadaşlarım, biliyorsunuz Türkiye'de Hu
kuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesine göre birtakım kimseler... 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Bu, madde ile 
ilgili değil. 

NASUH NAZİF ARSLAN (Devamla) — İl
gisi var. 

Birtakım kimseler, dâvavekilliği yapmakta
dır. Her ne kadar 35 nci maddenin son fıkasın-

, da, «Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü ka
nunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır.» de
niyor. Ama tasarının 194 ncü maddesi Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci madde
sini değiştiriyor. Bu itibarla ben Komisyondan 
bir sarahat getirmesini, bir izahatta bulunmasını 
rica ediyorum. Bugün halen 61 nci maddeye 
göre dâvası takibedilen kimseler bu kanuna 
göre bu haklarını devam ettirecekler mi, ettir-
miyecekler mi? Çünkü, 194 ncü madde ile 35 
nci madde birbirine karışır vaziyettedir. 

Arkadaşlarım; son maruzatım şudur : Avu
katın dilekçe tanzim etmesi sorumluluğu uy
gundur, ama dâva açmada avukatın imzası 
aranmaktadır. Yani bu takdirde dâva avukatın 
imzası ilç açılır gibi bir mânası oluyor. Bunu 
da anlamadım. Yani teklif edilen değiştirge 
önergesi üzerine konuşuyorum. Bu isabetsizdir; 
avukatın yazması kafidir, imzası lüzumsuzdur. 
35 nci madde üzerindeki mâruzâtım bu. 

BAŞKAN — Peki efendim, 35 nci maddeye 
taallûku bâzı noktalardan az. 

MESUT ÖZANSÜ — (Balıkesir) — öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Daha sonra, önerge okunduğu 
sırada geri alırsınız. 

Buyurun Sayın Uyar. 
,MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım 35 noi madde yalnız 
avukatların yapabileceği işlerden bahsetmek
tedir. Avukat olarak neler yapabileceğimizi bu 
madde de saymış bulunmaktayız. Binaenaleyh; 
bu maddeyi diğer maddelerle karıştırmamak 
lâzımdır. Bir avukatın resmî bir Devlet sektö
ründe mukaveleli veya mukayyet görev alma
sının veya bunu birkaç resmî daireye teşmil 
ettirmesinin kanaatimce bu madde ile ilgisi 
yoktur. Bu maddede münhasıran «avukatlar 
şu, şu, şu işleri yapabilir» diye ' sayılmakta
dır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 

61 nci maddesi tasarının 194 ncü maddesi ile 
bir değişikliğe uğramaktadır. Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 61 nci maddesinden ya
rarlanan ve halen kaza mercilerinde üç avu
kat veya dâva vekili bulunmayıp da vekâlet 
icra eden kimselerin durumları 194 ncü mad
dede müzakere ve münakaşa edilecektir. Peşi
nen şunu söyliyeyim ki, halihazırda 61 nci 
maddeden yararlanmak suretiyle icrayı vekâ
let edenlerin müktesep haklarının devam et
mesi inancındayım. Bu görüşlerle maddenin 
her hangi bir değişikliğe tabi tutulmasının lü
zumu olmadığı kanısındayım. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Siz Reşit Ülker, grup adına 
mı konuşacaksınız. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hayır. 
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa

lih Yıldız, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA SALİH YILDIZ 
(Van) — Muhterem arkadaşlarım; bu madde 
o kadar sarih ve açık ki, bu madde ile hiç ilgisi 
olmıyan birtakım mütalâalar serd etmek kana-

, atimce lüzumsuz. Madde evvelâ şu esasa daya
nıyor : Dâvasını bizzat takibedebilen bir kim
se, takibetme yetkisini haiz olan vatandaş, bir 
şahıs avukata gitmeden de dâvasını takibede-
bilir. Ama mutlaka başkası vasıtasiyle takibet-
mek lüzumunu hissettiği takdirde avukatın ya
pabileceği yani avukata tevdi edilmesi mecburi 
olan işleri sayıyor. Mahkeme huzurunda, her 
hangi bir yargı mercii huzurunda dâva taki-
betmek, mütalâa vermek avukata ait bir yetki
dir. Bugün de böyledir bu, ama bu madde 
dışarıda da yanlış anlaşıldığı için mâruzâtta 
bulunmak ihtiyacını hissediyorum. 

Dışarıda şöyle anlaşılmaktadır : Her vatan
daş dâva takibi için mutlaka avukata gitmeye 
mecburdur. Bu hava verilmiştir. Halbuki, mad-
•*!eWe bu yoktur. Dâvayı bizzat takibetme yete
neğini haiz iseniz avukat tutmak mecburiyeti
niz yoktur, ama dâvanızı tevkil yolu ile taki
betme durumunda iseniz o takdirde muayyen 
şartlarda avukata gideceksiniz. Bugün de böy
ledir. Hele 61 nci maddenin bu madde içinde 
mütalâa edilmesi katiyen sıöz konusu değildir. 
O ayrı bir hükümdür. Bu itibarla madde son de
rece açık ve yerinde olduğundan kabulü gerek
mektedir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
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BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, buyurunuz. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Çok muh

terem arkadaşlarım; 
Kanun tümü itibariyle birçok yenilikler ge

tiren bir kanundur, reform kanunudur. 
Şimdi, bu yeniliğe uygun olarak bu madde 

esas itibariyle avukatlık meslekinin ruhunu 
teşkil eden bir maddedir. Burada maalesef, hiç
bir yeniliği görmüyoruz. Aşağı - yukarı eski ka
nundaki gibi bir ifade, bir metin getirilmiştir. 
Türkiye'nin realitelerini, adlî muameleleri, adli
yenin durumunu iyi bilmek lâzım. iyi bildiği
miz takdirde bu maddede birtakım yenilikler ar
zu ederdik, isterdik. Bunun bir tanesi şudur : 
Evet, dâva açmaya yeteneği olan herkes dâva 
açmakta serbest olacaktır. Fakat tatbikatta bir
çok kere görmüşüzdür ki, reddedilen dâvaların 
yüzde itibariyle büyük kısmı tanzim edilen di
lekçelerin yanlış tanzim edilmesinden meyrana 
gelmektedir. Burada, birçok ileri memleketler
de olduğu gibi, hiç olmazsa dâva açmada avu
katın, bir hukuk'bilgininin mütalâası ve yazısı 
olmasında içtimai fayda çoktur. Tatbikatta bu 
büyük bir yük doğurmıyacaktır, vatandaşa. Dâ
va dilekçelerinin bir avukatın kontrolundan geç
mesi çoğu zaman büyük bir bedelle de olmaz, 
ama bu yenilikten maalesef mahrumdur. 

ikincisi : Avukatlar Ceza Usulü Hukukuna 
göre ilk soruşturmada ve sorgu hâkimi huzu
runda müvekkilini temsil edememektedir. Hazır
lıkta ve sorguda temsil edememektedir. Gerçi 
bunun Ceza Hukuku prensiplerine göre gizli ol
duğu bir gerçektir. Şimdi, avukat âmme hizme
ti yapan bir kişidir, hâkim gibidir, birtakım hak
lara sahiptir. O niçin bulunmasın, hazırlıkta ve
ya sorguda? Bu husus getirilseydi bir yenilik 
olabilirdi. Ben tatbikatta çok şahidoldum, bir
çok sanıkların ne söylediğini dahi bilmeden ifa
desi alınmıştır. Bundan sonra avukat ne yapabi
lecektir? Delillerin toplanmasında... (C.H.P. sı
ralarından «ayrı madde» sesleri) Hangi ayrı 
madde, yoktur başka bir madde; ayrı madde 
yok. Burada yapılması lâzımdır, çünkü burada 
saklanmış. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, ona göre ko
nuşmanızı ayarlayın. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Binaen
aleyh ; bir yenilik olarak bunun da getirilmesin
de fayda vardı ve avukat; hazırlıkta, sorguda 

bulunmalı idi ve müvekkilinin haklarını orada 
koruyabilmeli idi. Gizliliğe hiçbir surette halel 
gelmez. Esas itibariyle prensibe de halel getir
mezdi. Çünkü avukatlık da âmme hizmeti gören 
bir müessesedir ve en az hâkim kadar da bu ko
nuda hassastır. Bu gibi yenilikleri göremediği
miz için bu maddeyi bu şekilde tenkid etmekte
yiz. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; Sayın Nazif Arslan son 
derece ehemmiyetli bir nokta üzerinde durdular. 
Bir avukat Devlet sektöründen bir dairenin tek 
bir işini alabilmelidir. Halbuki, tatbikatta dayı
sı olan, nüfuzu olan, hulul etmesini bilen avu
katlar 1, 3, 5, 10, 20 yerin, 20 Devlet sektörünün 
avukatlığını almaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, madde 
muhtevasında zatıâlinizin belirttiği hususlarla 
hiçbir ilgi görülemiyor. Yanlışlık mı var acaba? 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Efendim, Nazif Arslan Beyin değiştirge 
önergesi üzerinde konuşuyorum. 

GEfîtCt KOMİSYON BAŞKANI ÎSMAlL 
HAKKI TEKÎNEL (istanbul) — Yok böyle bir 
önerge. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Nazif Arslan Bey burada ifade ettiler ve din
lendi. önerge okunmadı, olmadığı da ifade edil
medi. E#er yoksa... 

BAŞKAN — önerge şimdi geldi, başka. Siz 
madde üzerinde konuşuyorsunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Ama arkadaş konuştu ve böyle bir önergesi 
mevcut olduğunu söyledi, kabulünü istedi. Ben 
de bu önerge üzerinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, konuşun. Mad
de ile irtibatı olmadığını teslim ettiniz, ama. 
Buyurun. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Efendim, şimdi bir önerge var, önerge üze

rinde.. 
BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, bir ar

kadaşımız madde ile ilgili olmıyan beyanda bu
lunmuş ise ve madde ile irtibatı görülmiyen bir 
önerge vermiş ise, abesi mutlaka burada mü
dafaa etmek mecburiyetinde miyiz? 
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KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Sayın Reis, bir milletvekili arkadaşımız bv 
ilgiyi tesbit eylemiş, önergeyi vermiş, burada 
konuşmuş ve bu konuşmaya müsaade buyur
muşsunuz. Filhal önerge de mevcut. Bunun 
madde ile ilgili olup olmadığı da Yüce Heyetin 
kararına iktiran edecektir. 

Bu itibarla bu yaranın burada deşilmesinde 
fayda vardır ve avukatlık bir yönü ile âmme 
vazifesi, bir yönü ile serbest rekabete dayanan 
bir serbest meslektir. Devlet imkânlarının kud
retli kişilere hasredilmesi suretiyle rekabet şart
larının alt üst edilmesi doğru değildir, Sos
yal adalete aykırıdır, haksızlıklar yaratmakta
dır ve meslekî tahribeylemektedir. Bu itibarla 
arkadaşın önergesi yerindedir; bir. 

ikinci; bir önerge verdim şimdi ve bu öner
gede bu maddeye bir fıkranın ilâvesini istir
ham eyledim. Bu fıkrada, asliye hukuk ve 
asliye ticaret dâvalarının avukat bulunan yer
lerde avukatlar marifetiyle tâkibedilebilmesi 
ve bu suretle de adaletin süratle ve selâmetle 
cerayan edebilmesi için. Çünkü, bilebildiğim 
kadar ve tesbit edebildiğime göre garp mem
leketlerinde bilhassa Fransa'da asliye mevadı 
avukatlık marifeti ile takibedilir edilmek gere
kir. Bizim usul hukukumuz tetkik edilirse 
hukukçu arkadaşlar bilirler, o cevap, alet ce
vap ve çeşitli incelikler getirmiş olan Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu hakikaten bir 
avukat dlhtısasma ve bilgisine ihtiyaç gösterir 
ve bu avukat ihtisasını bugüne kadar nazara 
almadığımla için mahkemeler bu gayet güzel 
son derece sür'atli neticeler almaya müsait 
usul hükümlerini ihmâl edegelmişlerdir. Adalet 
bundan mutazarrır olmuştur. Bu asliye ve tica
ret dâvaları gibi paraya taallûk eden ve yük
sek meblâğlara taallûk eden dâvaların avukat
lar marifeti ile görülmesini doğru bulurum, 
yerinde bulurum. 

Yalnız şu söylenebilir. Bugün 1 000 liradan 
yukarı dâvalar asliye mevadmdadır. Bu da 
bugünkü iktisadi şartlar muvacehesinde gerçek
lere uygun değildir. Asliye mevadmm da en az 
10 000 liranın üstündeki dâvalara çıkarılma
sı gerekir Bu da ayrı bir usul maddesi deği
şikliği ile getirilebilir. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Sulh mahkemelerinin, 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Devam
la) — Hayır, asliye mahkemelerinin 10 000 lira
nın üzerindeki dâvalara bakması gerekir. Bu
gün 1 000 liradan yukarı dâvalara bakıyor ve 
bu yüzden de asliye dâvaları asliye ticaret dâ
vaları lüzumsuz uzamalara mâruz kalıyor, bu
nu önlemek için de böyle bir önerge verdim. 
Kabulünü istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde müzakerenin 
yeterli görüldüğüne dair önerge gelmiştir, oku
tuyorum. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Peki. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Madde üzerindeki görüşmelerin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Aydın 

Reşat özarda 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhin
de Sayın Kodamanoğlu, 

NURÎ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, aziz arkadaşlarım; 35 nci maddenin 
kapsamının ne olduğu bizim gibi hukuk mesle
kinin dışında olan arkadaşlarınız tarafından ge
reği kadar anlaşılamamıştır. Bâzı avukat arka
daşlarımız çıktılar bu maddenin kapsamından, 
avukat bulunmıyan küçük merkezlerde vatan
lasın dâvavekillerine hizmetlerini gördüremi-
yeceklerini söylediler. Böyle midir, değil midir? 
Bu anlaşılamadı. Bir kısım arkadaşlarımız «böy
ledir» diyor. Maalesef ne Hükümet, ne de ko
misyon kalkıp bizi tatmin etmek için «Bu tez
lerden şu haklıdır, öbürü değildir» demiyor. 
hükümet aydmlatmıyacak, komisyon konuşmı-
vacak, bir kısım arkadaşlar böyledir diyecek, 
"tekiler hayır aksi varittir diyecek. Bizim gibi 
Hırada halkın menfaatini korumak amacı ile 
-a^redip oturup oy kullanmak istiyen arkadaş
larımız nasıl oy kullanacağını bilemiyecek. Bu 
olmaz arkadaşlarım. Zaten geç saatlerde müza
kere ediliyor, pek mahdut milletvekilinin önün
de müzakere ediliyor. Geniş ölçüde fakir fu
kara halkın haklarının korunması ile ilgili bir 
r.tir. istirham ediyoruz, Hükümet vazifesini 
vapsm, komisyon vazifesini yapsm; çıksın bizi 
+^nvir etsin. O saman müzakerelerin kifayetine 
"en de oy veririm. Ama herkes susacak, konu
lanlar birbirinin zıddına mütalâalar beyan ede-
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cek, konu aydınlandı denecek. Bu olmaz arka
daşlarım. Çok rica ediyorum, bizim gibi bütün 
Millet Meclisi üyelerinin iyiniyetle oy kullan
maya hazır olduğu bellidir, ama müsaade edin, 
tenevvür edelim; reddediniz. Hükümet ve ko
misyon konuşsun, bizi tatmin etsin, arkadaşla
rım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerini okutuyorum : 

Görüşülmekte olan Avukatlık kanunu tasa
rısının 35 nci maddesinden sonra aşağıdaki mad
denin ilâvesini teklif ederim. 

«Madde — Avukat, hazırlık kovuşturmasını 
her safhasında müvekkilinin kovuşturmadaki 
sıfatı ne olursa olsun yanında hazır bulunmaya 
ve düzenlenen tutanakları müvekkiliyle birlikte 
imza etmeye yetkilidir.» 

Gerekçe : Ceza işlerinde gerek zabıta ve ge
rek Cumhuriyet savcılıklarınca yapılan hazır
lık soruşturmalarında tarafların bilgisiz ve bâzı 
art düşünceler dolayısiyle yanlış hareket etme
leri sonucunda birçok yanlışlıklar ve haksızlık
lar meydana gelmektedir. Bu sebepledir ki, ha
zırlık soruşturmasında avukatın bulunması işle
rin hüsnü suretle ifasına yardım edeceği gibi 
birçok hakların da ziyamı önliyecek, savcılık ve 
mahkemelerin işlerini kolaylaştırmış olacaktır. 
Eskiden düşünüldüğü gibi hazırlık soruşturma
sının müdafaasız olarak yapılmasında hiçbir 
fayda bulunmadığı gibi delillerin noksan top
lanması sebebiyle duruşma işlerin sürüncemede 
kalması ve hak sahiplerinin zararlarını meyda
na getirmektedir. Avukatın bulunması her ba
kımdan bir garantidir. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Avukatlık Kanunu tasarısının 35 nci madde 

sinin ikinci fıkrasının kaldırılarak yerine aşa
ğıda yazılı fıkranın ilâvesini teklif ederim. 

Madde 35. — 
«İkinci fıkra : Avukatın imzasını taşımıyan 

dava isdidalan iHe dâva ikâme edilemez ve ta
kip yapılamaz. 

Dâva açmaya yeterli olan her kişi dâva is-
didasını bir avukat tarafından imza edilmek 

suretiyle kendi dâva ve işini kovuşturabilir. An
cak, 10 000 lira ve daha fazla değeri olan dâ
vaların avukat eliyle yürütülmesi şarttır. Nü
fusu 100 000 den fazla olan il merkezlerinde 
avukatlıktaki kıdemi iki yılı aşmış avukatlar 
yalnız Sulh Mahkemeleri ile İcra Hâkimlikle
rinde ve îcra Dairelerinde iş takibedebilirler. 

Avukatlıkta on yıl kıdemi alamıyan veya 
bu kadar süre ile yargıçlık, savcılık veya sav
cılık sayılan görevlerde bulunmıyan, Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay duruşmala
rında hazır bulunamazlar.» 

Balıkesir Milletvekili 
Mesut Özansü 

Başkanlığa 
Maddeye aşağıdaki fıkraların ilâvesini arz 

ederim : 

«Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret Mahkeme
sinin görevine giren dâvaları (avukat olan ma
hallerde) ancak avukatlar takibedebilir.» 

Adana 
Kemal Sanibrahimoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Avukatlık Kanun tasarısının 35 nci madde

sinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Afyon 
Mustafa Akalın 

«Avukat, müvekkilinin sıfatı ne olursa ol
sun, tahkikatın her safhasında, müvekkilinin 
yanında hazır bulunabilir ve tutanaklan mü
vekkili ile birlikte imza etmeye yetkilidir.» 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, okunan önergemi geri alıyorum. On
dan sonra bir fıkra ilâvesiyle ilgili bir önergem 
gelecek. 

BAŞKAN — Şimdi okunmuş bulunan öner
geyi geri alıyorsunuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Komisyon 
izahat versin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, yani Başkanın 
Komisyonun dinlenip dinlenmemesi hususunda 
bir reyi olmaz ki. Komisyon konuşmak isterse 
konuşur, dinlersiniz. Yeterlik önergesinden son
ra söz verilebilir mi Komisyona? Bunu zatıâli-
niz çok iyi bilirsin! 
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FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Oturduğu 
yerden izahat verebilir. 

BAŞKAN — Onun izahatı İçtüzüğün 119 ncu 
maddesi uyarınca her hangi bir değişiklik öner
gesine katılmadığını beyan sadedinde olabilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Avukatlık Kanun tasarısının 35 nci madde

sinin sonundaki satırın değiştirilmesi ve bir fık
ra eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon 
Mustafa Akalın 

Hukuk ve Ceza Mahkemeleri Usulü Kanun
ları ile diğer kanun hükümlerinin aşağıdaki fık
raya aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

Son fıkra : 
Avukat, müvekkilinin sıfatı ne olursa olsun 

kovuşturmanın her safhasında müvekkilinin ya
nında hazır bulunabilir ve tutanakları müvek
kili ile birlikte imza etmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Bunuda mı geri alıyorsunuz 
Sayın Akalın? 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Evet efendim, bunu da geri alıyorum. Bugünkü 
tarih ile olanı var. 

BAŞKAN — Anladım efendim, ona daha 
sıra gelmedi. Bunu geri alıyorsunuz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Avukatlık kanun tasarısının 35 nci madde

sine aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Sivas 
Nazif Arslan 

Fıkra : «Devlet sektörünün her hangi bir 
ünitesinde kadrolu veya mukavelleli avukat 
bu sektörün başka bir dalında müşavirlik ve 
avukatlık görevi olamaz.» 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın tarafın
dan verilmiş bulunan son önergeyi ben okuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 35 nci maddesinin son satırının 

değiştirilmesi ve bir fıkra eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

«Hukuk ve Ceza Mahkemeleri Usulü Kanun
ları ile diğer kanun hükümlerinin aşağıdaki fık
raya aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

Avukat, müvekkilinin sıfatı ne olursa olsun, 
siyasi suçlar dışındaki kovuşturmanın her saf
hasında müvekkilinin yanında hazır bulunabi
lir ve tutanakları müvekkili ile birlikte imza et
meye yetkilidir.» 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Akalın?.. Ta
mam, peki. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şu ana ka
dar gelmiş bulunan bütün değişiklik önerge
leri okunmuş bulunmaktadır. Müsaade eder
seniz şimdi teker teker okutup Yüce Meclisin 
oyuna sunacağım. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Başka
nım, eğer müsaade ederseniz, Sayın Kodaman-
oğlu'nun maruzatına cevap vermek üzere kı
saca beyanda bulunacağım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, mümkün değil. 
Sadece önerge hakkında. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Önergeye iş
tirak etmiyoruz. Zira, tahkikatların seyrine ta
allûk eden hükümler Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda yazılıdır. Üç çeşit tahkikat vardır: 
İlk tahkikat, hazırlık tahkikatı, üst tahkikat 
ve son tahkikat. Bunların hangisinin gizli ol
duğu, hangisinin açık olduğu bu kanunda tas
rih edilmiştir. IBu itibarla usule taallûk eden 
konuların burada yer almasına imkân yoktur. 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu geldiği tak
dirde bunun tartışmasını yaparız ve iştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

(Adana Milletvekili Kemal Sarribrahimoğ-
lu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Anayasanın 
31 nci maddesinde, «Herkes, meşru bütün vası
ta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı 
mercileri önünde davacı veya dâvâlı olarak 
iddia ve savunma hakkına sahiptir. Hiç bir 
mahkeme, görev ve yetkisi içindeki dâvaya 
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bakmaktan kaçınamaz.» Hükmü muvacehesin
de ; ayrıca Anayasanın diğer eşitlik prensipleri 
muvacehesinde avukatlar arasında tefrika yara
tacak bu hükme iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Buyurun 
Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Komisyon Reisinin okuduğu madde as
liye mevadmdaki dâvalarda veya bilcümle dâ
valarda ve iş sahibinin mutlaıka ve şahsan da
vacı veya dâvâlı olabilme hakkını değil, avu
kat marifetiyle de olsa, avukatı mümessil tâyin 
etmek suretiyle de olsa, davacı veya dâvâlı ola
bilmesi hakkını tâyin eylemiştir. Avukat, mü
vekkili temsil ettiği zaman da müvekkil davacı 
veya dâvâlıdır. Avukat değildir dâvâlı veya 
davacı. Bunlar birbirine karıştırılıyor. Anayasa 
ya aykırı değildir, ama buna rağmen Komisyon 
katılır veya katılmaz, kendi bileceği iş. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmüyenler... Kabul edil-
mıeımişıtir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Balıkesir Milletvekili Mesut Ozansü'nün 

önergesi tekrar okundu.) 
MESUT OZANSÜ (Balıkesir) — Efendim, 

ben önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ozansü önergesini geri 

aldığını beyan ettiği cihetle geriverilmistir. 
(Sivas Milletvekili Nasuh Nazif Arslan'm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

TEKİNEL (istanbul) _ Kanım ma-Mesi ile 
ilgili değildir. Bu itibarla iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum.. 
(Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 

Akalın'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim, ilk 
verilen takririn gerekçesine uygundur. Aynı ge
rekçe ile iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Başka değişiklik önergesi olmadığına göre 
35 nci maddeyi tasarı metninde yazılı şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
ırJiyenler... 35 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarı metninde 
yazılı 36 nci maddeye geçmeden yeni bir 36 nci 
madde ilâvesini öngören bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Avukatlık kanun tasarı-

mmn 35 nci maddecinden sonra aşağıdaki mad
denin ilâvesini teklif ederim. 

Madde : «Avukat, hazırlık kovuşturmasının 
h^r 'safhasında müvekkilinin kovuşturmadaki 
^fatı ne oluna olsun yanmda hazır bulunmaya 
ve düzenlenen tutanakları müvekkili ile birlik
te imza etmiye yetkilidir.» 

Balıkesir 
Mesut Ozanısü 

BAŞKAN — Komisyon?... 
G^mCt KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Başka
nım, bunun münakaşası biraz evvel yapıldı ve 
reddedildi, aynı mahiyetteki, isler. Bu itibarla 
konuşulmadan oya sunulmasını ve reddini is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Tasan metninde yazılı 36 nci maddeyi oku
tuyorum. 

Sır saklama 

Madde 36. — Avukatların, kendilerine tevdi 
edilen veya gerek avukathk görevi gerekse 
Türkiye Barolar Birliği ve barolar organların
daki görevleri dölayısiyle öğrendikleri husus
ları açığa vurmaları yasaktır. 

Avukatların birindi fıkrada yazılı hususlar 
hakkında tanıklık edebilmeleri, iş sahibinin 
muvafakatini almış olmalarına bağlıdır. Ancak, 
bu halde dahi avukat tanıklık etmekten çeki
nebilir. 

Yukarıki hükümler, Türkiye Barolar Birliği 
ve baroların memurları hakkında da uygula
nır. 

JBAŞKAN — 36 nci maddeyi Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 



M. Meclisi B : 46 7 . 2 . 1969 O : 1 

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

nan işi sebep göstermeden reddedebilir. Reddin, 
iş sahibine gecikmeden bildirilmesi zorunludur. 

işi iki avukat tarafından reddolunan kimse, 
kendisme bir avukat tâyinini baro başkanından 
istiyebilir. 

Baro başkanı tarafından tâyin olunan avu
kat, işi ücret karşılığında takibetmek zorunda
dır. 

BAŞKAN — 37 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

işin reddi zorunluğu 
Madde 38. — Avukat; 
a) Kendisine yapılan teklifi yolsuz veya 

haksız görür yahut sonradan yolsuz veya haksız 
olduğu kanısına varırsa, 

b) Aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukat
lık etmiş veya oy vermiş olursa, 

c) işe evvelce hâkim, hakem, Cumhuriyet 
Savcısı veya memur olarak elkoymuş bulunur
sa, 

d) Kendisinin düzenlediği bir senet veya 
sözleşmenin hükümsüzlüğünün ileri sürmek du
rumu ortaya çıkmışsa, 

e) iş sahibi, meslek görevini yapan bir avu
kata saldırıda bulunmuşsa, 

f) Görmesi istenilen iş Türkiye Barolar Bir
liği tarafından tesbit edilen meslekî dayanışma 
ve düzen gereklerine uygun değilse, 

Teklifi reddetmek zorunluğundadır. 
Bu zorunluk, avukatların ortaklarına ve yan

larında çalıştırdıkları avukatları da kapsar. 
Avukatlar, baro yönetim kurulunun iznini al

madan başka bir avukat aleyhine dâva açamaz
lar. Acele durumlarda baro yönetim kuruluna 
önceden bildiride bulunarak, izin verilmesini 
dâvayı açtıktan sonra da istiyebilirler. 

BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergeleri var. 

MESUT OZANSÜ (Balıkesir) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ozansü. 
C. H. P. GRUPU ADINA MESUT OZANSÜ 

(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 38 nci maddenin (e) fıkrasında şöyle bir 
değişiklik teklifinde bulunuyoruz: «iş sahibi, 
meslek görevini yapan avukata karşı suç işlemiş

se..» yalnız burada «saldırı» deyimini kullan
dığımız zaman hem kanunun nezaheti bakımın
dan, hem de tam suç vasfını tebarüz ettirmemesi 
dolayısiyle buraya; «avukata saldırıda bulun
ması» yerine fıkraya şunun eklenmesini istir
ham ediyoruz: «iş sahibi meslek görevini yapan 
avukata karşı bir suç işlemişse.» bu şekilde bir 
tadil teklifimiz var. 

TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Suç işledi
ğini nasıl anlarız?.. 

BAŞKAN — Milletvekili milletvekiline sual 
soramaz. Yerinizden konuşmayınız lütfen. 

O. H. P. GRUPU ADINA MESUT OZANSÜ 
(Devamla) — Efendim burada, «Avukata sal
dırıda bulunmuşsa» deniyor. «Saldırı» tâbirini 
kaldırıyoruz, buraya; «iş sahibi meslek görevi
ni yapan avukata karşı bir suç işlemişse.» ibare
sinin konmasını teklif ediyoruz. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Mahkeme 
tarafından sabit olacak. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca, buyu
runuz. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

38 nci madde avukatın kendisini reddetmek 
zorunda kaldığı halleri tasrih etmektedir. Madde 
metni tetkik edildiği takdirde son derece rijit, 
sert olduğu anlaşılmaktadır. 

Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü kanun
larında hâkimlerin ret sebepleri vardır. Bu 
avukatlar için konmuş olan ret sebepleri, hâ
kimler için konmuş olan ret sebeplerinin çok 
üstündedir. Bir iki misâlle arz etmek isterim. 

«a) Kendisine yapılan teklifi yolsuz veya 
haksız görür yahut sonradan yolsuz veya haksız 
olduğu kanısına varırsa», bu teklifi reddetmek 
zorunluğundadır, diyor. 

Şimdi bir teklifin haksız olduğunu tetkik et
mek veya haksız olduğu kanısına varmak, o dâ
vayı görmekte olan, o vekâleti almakta olan 
avukatın kendi takdirine kalmıştır. Avukat 
kendi takdirinde bunu reddetmek zorunluğunu 
görmemiş ise, başka bir şekilde baro veyahut da 
Barolar Birliği vasıtasiyle kendisinin bu dâvadan 
çekilmesi zorlanabilir mi acaba? Zorlanamaz. 
Zorlanamıyacağına göre bu (a) fıkrası rijittir. 

Saniyen, (e) bendinde: «iş sahibi, meslek gö
revini yapan bir avukata saldırıda bulunmuşsa.» 
deniyor. 
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Şimdi metin okunduğu takdirde görülecektir 
ki, ifade çok çelişiktir. Acaba iş sahibi kendi 
vekâletini alan avukata olan saldırısından mı 
bahsediliyor, yoksa iş sahibi kendisinin karşısın
daki vatandaşın, davacının veya davalının vekâ
letini alan avukata olan saldırısından mı bahse
diliyor? Bunu tefrik etmek lâzımdır. Bu madde 
metninden bu anlaşılmıyor. 

Şimdi o halde burada dâvadan çekilecek avu
kat kimdir? Benim müvekkilim karşı tarafın 
avukatına saldırmış ise ben bu dâvadan niçin 
çekileyim? Ücretini almışım, parasını almışım, 
dâvayı taldbetmişim, haklı bir noktaya gelmi
şim; karşı taraftaki avukat benim müvekkili
min taaruzuna, saldırısına uğrayacak, ama ben 
bu vekâletten çekileceğim.. Ben mi çekileceğim 
bu vekâletten yoksa dövülen avukat o düvül-
düğü adamın vekâletinden mi çekilecek? Bu 
madde noksandır; ifadenin daha sarih bir duru
ma getirilmesi lâzımdır ve esasında da lüzumlu 
değildir. Bir avukat müvekkilinin saldırısına 
uğramış olmasına rağmen o dâvayı takibetmek 
isterse, illâ onu o dâvadan çekilmek zorunlu-
ğunda bırakmak, savunma hakkına, bir dâvayı 
takibetmek baklana, daha doğrusu hürriyethıe 
bir nevi tecavüz mahiyetinde sayılır. 

Son mâruzâtımız; (f) bendinde: «Görmesi 
istenilen iş Türkiye Barolar Birliği tarafından 
tesbit edilen meslekî dayanılma ve düsen gerek
lerine uygun değilse.» deniyor. Meslekî daĵ a-
nışma ve gereklerine uygun olup olmadığını kim 
takdir edecektir? O zaman Barolar Birliği bir 
avukatın takibetmiş olduğu işi baştan sona 
kadar inceliyecek. Avukat almış, takibetmiş, dâ
vayı tam intacedeceği bir zamanda Barolar Bir
liği; «efendim, siz bu dâvayı takibedemezsiniz, 
bundan çekilmek zorunluğundasmız,» diyecek ki, 
bu da ilerde büyük ihtilâflara mahal verecek. 

Son kısımda, bir avukatın diğer bir avu
katı dâva edemiyeceği söyleniyor. Acaba bu 
dâva edememe sebebi o avukatın almış oldu
ğu bir vekâletle ilgili olan dâvadan dolayı mı
dır, yoksa bu dâvanın dışında başka her han
gi bir sebeple mi ilgilidir? Bu izin meselesi 
acaba Memurin Muhakemat Kanununda oldu
ğu gibi midir? Nasıl suç işlemiş olan bir me
mur hakkında yetkili idare merciinden dâva 
açılması için bir karar alınması gerekiyorsa, 
acaba bu baronun da verdiği izin bir tahki-
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kin sonunda verilecek karara müstenit midir, 
yoksa doğrudan doğruya dilekçenin mahiye
tine ve suçun vasfına göre verilecek bir ka
rar mahiyetinde midir? Bu konuların eleştiril
mesi ve komisyonun bu hususları cevaplandır
masını istirham etmekteyim. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Nazif Arslau, buyurun. 
Açık oylamada oylarını kullanmıyan ar

kadaşlarımız kalmışsa lütfen oylarını kullan
sınlar. 

NASUH NAZÎF ARSLAN (Sivas) — Aziz 
arkadaşlarım, 38 nci madde avukatlık mesle
kinin işler hale gelmesi, tutarlı olması, itibarlı 
duruma yükselmesi bakımından son derece 
önemli saydığım bir maddedir. Kısa mâruzâtta 
bulunacağım ve bu maddenin birinci fıkrası
nın (e) bendi üzerinde duracağım. 

Tasarıda; «iş sahibi, meslok görevini ya
pan bir avukata saldırıda bulunmuşsa.» diyor. 
Bu biraz müphemdir ve biraz çok geniştir. Ba
lıkesir Milletvekili Mesut Ozansü arkadaşımın 
teklifinde ise, «iş sahibi meslek görevini ya
pan avukata karşı bir suç işlemişse.» diyor. 
Kanaatimce bu değiştiri teklifi daha isabetli
dir. 

Biliyorsunuz saldırı kavlen ve fiilen olur 
ve saldırı her zaman suç olmaz. Suç teşkil eden 
bir saldırı şeklinde olursa, suç teşkil eden bir 
fiil şeklinde olursa bu daha isabetli olacak. 
Bu npktayı arz etmek için söz istemiştim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Uyar. 

G. P. GRUPU ADINA MUSTAFA UYAR 
(izmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 38 nci madde ile avukatın hangi işleri 
reddedeceği, kabul etmiyeceği tadadedilmek-
tedir. (e) bendinde; «îş sahibi, meslek görevi
ni yapan bir avukata saldırıda bulunmuşsa,» 
fıkrası var. Bâzı arkadaşlar saldırıyı kâfi gör
müşler, bâzıları da bunu yetersiz veya hafif 
sayarak suç işlemeyi esas almak suretiyle be
yanda bulunmuşlardır. Aslında psikolojikman 
bir avukat, vekâletini aldığı bir kimsenin gü
veni devam ettiği sürece bunun vekâletini ya
par. Güveni, gerek kavlen, gerek fiilen kalmı-
yan bir müvekkilin vekâletini takibetmeik za
ten avukatlık meslekinin vekarı ile bağdaşan 
bir şey değildir. Bu itibarla hiç böyle bir fık-

346 — 
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raya lüzum yoktur kanısındayız. Biraz evvel 
konuşan bir başka arkadaşımın da işaret et
tiği gibi, avukatın kendi takdirine bırakmak 
lâzımdır. Bu konuları buraya rijit olarak al
makta bir fayda mülâhaza etmiyoruz. 

İkincisi : Son fıkrada «Avukatlar, baro 
yönetim kurulunun iznini almadan başka bir 
avukat aleyhine dâva açamazlar,» diyor. Sun
dan anladığımız mâna, bir avukatın aleyhine 
bir şahsın vekâletini alarak dâva açmak şek
lindedir. Böyle anlaşılabileceği gibi, ki biz böy
le anlıyoruz, doğrudan doğruya vekâletini al
madan vatandaşın şikâyetini dinleyip dâva di
lekçesini yazmak şeklinde de yorumlanabilir. 
Ama bu ikinci yorumlama kanunun maksadına 
uygun değildir sanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, avukat bir hakkın 
doğumuna, bir hakkın tecellisine yardımcı olan 
kimse demektir. Her şeyden evvel hakkın ayı
rımını önde tutacaktır. Bu itibarla son fıkra
nın bu anlayış çerçevesi içerisin do lüzumsuz 
olduğu kanısındayız : «Avukatlar, ba.ro yöne
tim kurulunun iznini almadan başka bir avu
kat aleyhine dâva açamazlar. Acele durumlar
da izni sonradan istiyebilirler.» diyor. Bu tak
dirde avukatlara bir imtiyaz tanımış oluruz. 
Meslek tesanüdü ile de pek bunun ilgi ve ili
şiğini görmüyorum. Her hangi bir vatandaş, 
bir avukat aleyhinde dâva açmak istemek için 
gelmiştir bir başka avukat arkadaşa, derdini 
dökmüştür, şikâyetini yapmıştır, vekâletini 
vermek istemiştir. Bir hakkın ayırıcısı olarak 
bunu reddetmek veya «dur, evvelâ baro yöne
tim kurulundan karar alayım, ondan sonra se
nin vekâletini alayım» diye bir hakkın ayrılma
sını tehir etmek, geriye atmak hukukun umumi 
prensipleri ile bağdaşan bir şey değildir. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Uyar bir dakika. Muh
terem arkadaşlarım her halde Avukatlık Kanu
nu görüşüldüğü için mi bu kadar gürültü olu
yor, anlamıyorum. Biraz sakin olalım. (Gülüş
meler) 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — Bu itibar
la biz Güven Partisi Grupu olarak maddenin 
son fıkrasının maddeden çıkarılmasını istiyoruz. 
Esasen Hükümetin getirmiş olduğu tasarıda bu 
son fıkra yoktur. Komisyon tarafından ilâve 
edilmiştir. Lüzumsuz olduğu kanısındayız. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
33 nci madde gerçekten avukatın kendi ken

dini reddi konusunda hâkimleri aşan ağır hü
kümler getirmiş bulunmaktadır. Bence burada 

en sivri gördüğüm ve en tehlikeli gördüğüm konu, 
maddenin (b) bendinde yazılı olan hükümdür : 
«Aynı fcte menfaati zıt bir tarafa avukatlık et
miş veya oy vermiş olursa» denmektedir. Aynı 
işte menfaati zıt olan tarafa avukatlık etmiş 
olan kimsenin karsı tarafın dâvasını almaması 
normaldir, almaması lâzım. Ama oy vermiş olup 
olmadığını nasıl ispat edecek diğer taraf? O za
man hasım taraf istediği avukatı şaibe altında 
tutarak, itham altında tutacak, hasmının dâva
sını bir avukat tarafından takibine mâni olabi
lir. Onun için kanaatimce bu «veya oy vermiş» 
kelimelerini maddeden tayyetmek lâzımdır. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Yazılı ola
rak oy vermişse... 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Yazılı ola
rak oy vermiş olabilir. Yazılı oy vermişse o za
man olabilir. Fakat her davacı yahut her dâ
vâlı bu maddeye göre, «efendim ben buna vak
tiyle gitmiştim, bu bana şöyle şöyle söylemişti, 
binaenaleyh, bu adam Avukatlık Kanununun 
33 nci maddesine göre bu dâvayı takibedemez» 
diyebilir ve avukatın meslek görevini yapma
sını güçleştirebilir. Onun için buradan bunu cı
rnak lâzım. 

Sonra 38 nci maddenin (e) bendindeki «sal
dırı» kelimesi bence doğrudur. «Suç işlemiş» 
unsurunu koymak biraz tehlikelidir. Çünkü suç 
işleyip işlemediği uzun boylu muhakeme so
nunda sabit olabilir. Fakat saldırı kelimesinin 
konulması avukatı daha koruyan bir mahiyet 
arz etmektedir ve meslekî dayanışmayı daha 
güzel sağlıyabilecek bir hükümdür. Bu bakım
dan bu fıkranın aynen kalmasını, fakat oy ver
mek hususunun maddeden çıkarılmasını teklif 
ederim. Bu husustaki önergemi destekliyeceği-
nizi ümidederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Tekinel 
buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKİ TEKÎNEL (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, bundan evvelki birleşimde bu ta
sarının ne şekilde hazırlandığını ve komisyonda 
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yapılan çalışmaları kısaca arz etmiştim. Şimdi 
birleştirilerek görülen kanun teklifleri ve tasa
rıları içerisinde baroların mütalâasını almıştık. 
38 nci maddede konuşan hatip arkadaşlarımı
zın da ifade ettiği gibi (e), (f) ve son fıkra 
baro başkanlarının, baro idare heyetleriyle bir
likte hazırladıkları ve bize sundukları raporlar
dan mülhem olarak bu tasarıya intikal etmiştir. 

Şimdi, bir arkadaşımız tasarının 38 nci mad
desinin (a) bendinde yazılı, «kendisine yapılan 
teklifi yolsuz veya haksız görür yahut sonra
dan yolsuz veya haksız olduğu kanısına varır
sa» ibaresinin doğru olmadığını, bunun tesbiti-
ne imkân olmadığını söylediler. Bu madde ve bu 
fıkra mer'i bulunan Avukatlık Kanununun 
27 nci maddesinden aynen alınmıştır. Meslekin 
ulviyetine bir nişane olmak üzere zikredilmiş
tir. Tatbikat bakımından da zorluklarla karşı
laşılmamaktadır. Kalmasında fayda vardır. 

Yine Sayın Yunus Koçak (b) bendinde yazı
lı «aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık 
etmiş veya oy vermiş olursa» ibaresine takıldı
lar. Oy vermiş ibaresine takılmaları doğrudur. 
Bu, aşırı Türkçeleştirmeden veyahut da bâzı 
mefhumların karşılığını bulmadaki zorluktan 
gelmiş olacaktır. Hatalı bir deyim geçmiştir. 
Bunun «mütalâa olarak değiştirilmesi için bir 
takrir, Yüksek Başkanlığa takdim ediyorum. 
Çünkü bâzı iş sahipleri, ellerindeki işi isim yap
mış, öğretmenlik yapmış, profesörlük yapmış ve 
yahut da bu işte bilgisi olan arkadaşlara götür
mekte ve onlardan ücreti mukabilinde yazılı mü
talâa almaktadırlar. Ondan sonra bu, mahkeme
lere intikal etmekte ve zaman zaman mütalâa 
vermiş bâzı meslekdaşlarımızm maalesef baro 
idare heyetlerine intikal etmiş disiplin işlerinde 
yazılı olarak vermiş olduğu mütalâalara aykırı 
olarak aynı dâvada karşı tarafın menfaatini sa
vunmak gibi bizce iyi karşılanmıyan ve avukat
lık meslek ve vakariyle kabili telif olmıyan ha
reketlere tevessül ettiklerinden dolayı bu müta
lâa kelimesini de ilâve etmekte zaruret vardır. 
Biz vermiş olduğumuz takrirle «Aynı işte men
faati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya müta
lâa vermiş olursa» ibaresini koymakla düzeltmek 
istiyoruz. 

Buradaki «oy» kelimesi «mütalâa» kelimesi
nin karşılığıdır. Ayrıca «oy» olarak kalmasm-
daki müşkülâtı şu şekilde arz etmek isterim : 
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Bâzı hâkimlerimiz, hâkimlikleri sırasında aynı 
konularda oy vermiş de olmaktadırlar. Onlar 
bilâhara mesleke intikal ettiklerinde yine böyle 
bir durumla karşılaşabilirler düşüncesiyle «oy» 
ibaresi, terimi kullanılmak istenmiştir. Fakat bi
raz sonra bu hususu tashih edecek bir takrir tak
dim edeceğiz. 

Şimdi, yine 38 nci maddenin (e) bendinde 
«İş sahibi, meslek görevini yapan bir avukata 
saldırıda bulunursa» ibaresi vardır. «Saldırıda» 
tâbirini biz de Komisyon olarak benimsememiş 
durumdayız. Yalnız bunun mânasımn iyi anlaşıl
masında fayda vardır. Mesele, müvekkil ile avu
kat arasında olan meselenin dışında meslekî va
zifesini yapan bir avukata vazife sırasında bizzat 
ilgililer veyahut ilgililerin dışında başka şahıs
lar veyahut da onların ortaya çıkarttıkları tu
tulmuş kişiler tarafından yapılan saldırıların 
takbih edilmesinden ibarettir. Elbette ki, bir hâ
kim gibi avukatlar da bu hizmeti ifa ederken 
âmme hizmeti ifa etmektedirler. Bu itibarla on
ların da vakar ve haysiyetinin korunması ica-
beder. Böyle bir suç işlenmişse bunun hakkında 
takibat yapılacaktır, ama bunları bir de manen 
ezik duruma getirmekte meslek haysiyeti ba
kımından fayda vardır. Filhakika hiç kimseyi 
bizim mesleğimiz müdafaasız bırakmaz. Avukat
lık mesleki herkesi müdafaa etmek zorundadır. 
Bu, burada bir disipline bağlanmak istenmiştir. 
Şayet bir kimse ister bir dâva sebebiyle kendi 
müvekkiliyle arasında geçmiş bir işten dolayı 
olsun, ister dışardan birinin saldırısına vazife 
sırasında uğramışsa ve bu bir suç mahiyetinde 
ise, o zatın direkt olarak baroya kayıtlı bir 
avukat tarafından savunmasımn alınmamasını 
öngörmektedir. Bu tip insanlar savunmasız mı 
kalacaklardır? Hayır, arkadaşlar bu mânada an
laşılmamalıdır. Böyle durumda olan bir vatan
daş baroya müracaat edecektir, baronun izni 
alındıktan sonra kendisine gösterilecek bir avu
kat tarafından kendisinin hakları da yine savu
nulacaktır. Fıkranın bu şekilde anlaşılması lâ
zım. 

SELÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Sarahat yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Sarahati 
şimdi tanzim edebiliriz. Bunları aynen barola
rın getirmiş oldukları tasarılarından almış ol-



M. Meclisi B : 46 7 . 2 . 1969 O : 1 

duğumuz için terim farklarından dolayı iyi in
tikal ettirmemişiz demek. 

Gene (f) bendinde yazılı «Görmesi isteni
len iş, Türkiye Barolar Birliği tarafından tes-
bit edilen meslekî dayanışma ve düzen gerek
lerine uygun değilse.» 

Arkadaşlar bu hüküm doğrudur. Bunun 
karşısındaki müeyyide arkadaşlarımızın bahset
tiği gibi işin reddi zorunluğundan ziyade ken
disinin meslekî balamdan bir disiplin takiba
tına maruz bırakılmasından ikâz edilmesinden 
ibarettir. Şayet Barolar Birliğinin gene bu ka
nunda gösterilen usuller içerisinde tanzim ede
ceği ve kanunlara uygun olan kaidelere aykı
rı hareket eden arkadaşlar olursa bunların da 
disiplin halamından bir kovuşturmaya tabi tu
tulmasında fayda ve zaruret vardır. 

Gene son fıkra: «Avukatlar, yönetim kuru
lunun iznini almadan başka bir avukat aley
hine dâva açamazlar.» Bu tatbikattan gelmiş bir 
hükümdür. Benim şahsi kanaatime göre doğru
dur. Bu her bakımdan bir avukatın diğer avu
kat aleyhine dâva açmasını önliyecek bir hü
küm niteliğinde değildir. Ancak iki avukat ara
sında suç niteliğinde olmamak kaydiyle bir ni
za vuku bulmuş ise, evvelâ bunların müşte
reken mensup olmuş oldukları baro idare he
yetlerinin aracılığını aramaktadır bugünkü tat
bikatımız. Giderler baro idare heyetinin önüne 
onların koymuş oldukları kaidelere göre ya an
laşırlar veya anlaşamazlar. Anlaşamadıkları 
takdirde zaten baro idare heyetlerimiz mec
burdur bunların dâva açması için izin vermeye. 
Meslekî bir dayanışmanın icabıdır. Aksi halde 
bâzı haksız rekabetlerin zuhuruna ve meslek 
vakar ve haysiyetinin ve hattâ şahısların hay
siyetinin sarsılmasına müncer olacak davranış
larla karşı karşıya kalınması mümkündür. Bunu 
önlemeye matuf bir tedbir olarak getirilmiş
tir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan-

mıyan arkadaşımız var mı? Yok. Oy kupasını 
kaldırınız. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Sayın Salih Yıldız, Güven Partisi adına bu
yurunuz. 

GP GRUPU ADINA SALİH YILDIZ 
(Van) — Efendim Komisyon bâzı hususları izah 
ettiler, ama kanaatimce Gıyasettin Karaca ar-
kadaşımında izah ettiği gibi, maddenin (a) fık

rasında «Kendisine yapılan teklifi yolsuz veya 
haksız görür yahut sonradan yolsuz veya hak
sız olduğu kanısına varırsa.» şeklindeki hüküm 
tatbikatta işliyen bir hüküm değildir. Her ne ka
dar avukatlık meslekini siyanet etmek esasına 
dayanan bir espri var ise de avukatın bu hüküm
den dolayı karşılaşabileceği müşkilâtı da göz 
önüne almak lâzımdır, icabında illerde avuka-
ta denilebilir ki,«bu dâva açıkça haksız olduğu 
halde sen niçin dâvanın şu safhasında çekilme
din? Böyle bir durumda kalmamak için her ne 
kadar işliyen bir madde olmadığı söyleniyorsa da 
fıkranın şu şekilde değiştirilmesi uygun olacak
tır : «Başlangıçta kendisine yapılan teklifi yolsuz 
veya haksız görürse» şeklindeki müeyyide kana
atimce kâfidir. 

Keza maddenin (b) (c) ve (d) fıkralarında
ki müeyyide tasarıdaki gibi zorunlu olmalıdır. 
Onlar hakkında zorunluluk şart Ama (c) fıkra
sı hakkındaki müeyyide ihtiyarî olmalıdır. Avu
kat kendisine karşı yapılan muameleye rağmen 
muayyen bir ihtiyar hakkında sabilbolmalıdır. 

(f) fıkrası ise, kanaatimce tasarıdan çıkarıl
malıdır. Bu bakımdan Komisyondan istirha
mım; bu maddenin maruzatımızın da nazarı iti
bara alınması suretiyle yeni bir şekilde ele alın
masında fayda vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ISMAÎL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kanım, yeterlik önergesinin oylanmasından son
ra maddeyi, düzenleyip bilâhara takdim etmek 
üzere, istemekteyiz. 

BAŞKAN — Yalnız maddeyi değil verilmiş 
olan bütün değişiklik önergelerini Komisyona 
istiyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKlNEL (istanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Talep üzerine havale macbu-
ridir. Bu bakımdan bütün değişiklik önergeleri
ni veriyorum. Maddenin müzakeresi bitmiş ve 
size önergeleri vermiş bulunmaktayım. 

39 ncu maddeyi okutuyorum. 

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

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

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

BAŞKAN — 39 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler Ka
bul edilmiştir. 

40 ncı maddeyi okutuyorum. 

Tazminat isteklerinde zamanaşımı 
Madde 40. — İş sahibi tarafından sözleş

meye dayanarak avukata karşı ileri sürülen 
tazminat istekleri, bu hakkın doğumundan son
ra beş yıl ve her halde o işin sona ermesinden 
başlıyarak bir yıl sonra zamanaşımına uğrar. 

BAŞKAN — 40 ncı maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ay

nen kabul edilmiştir. 
41 nci maddeyi okutuyorum. 

Avukatın vekâletten çekilmesi 
Madde 41. — Belli bir işi takipten veya sa

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

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum. 
Bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesi 

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

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

işin yeni avukata verilmesi durumu, baro 
başkanının mahkemelere yapacağı tebliğ ile 
tesbit olunur. 

Kendisine görev verilen avukat haklı se
bepler göstererek bunu reddedebilir. Ret sebep
lerinin yerinde olup olmadığına baro yönetim 
kurulu karar verir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi okutmuş bulunmak
tayım. Sayın Gıyasettin Karaca söz istemekte
dir. Bu hususta zaten Sayın Ozansü'nün veril
miş bir önergesi vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Tütün ve Tütün 
Tekeli Kanun tasarısının yapılan açık oylama
sına 245 milletvekili katılmıştır. 235 kabul, 6 
ret, 4 çekinser oy kullanılmıştır. Bu şekli ile 
tasarı Meclisimizce kabul edilmiş bulunmakta
dır. 

Türk tütünlerinin inkişafında ve Türk tü
tün ekicisine büyük çapta haklar tanımakta 
bulunan bu kanunun, bütün ekicilere ve tüke
ticilere hayırlı olmasını dilerim. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,30 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 18,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğlu (Kars), Mehmet Göbekli (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Ara verilmiş bulunan 46 ncı 
Birleşimin ikinci oturumuna başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce görüş
mekte bulunduğumuz madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergeleri komisyona inti
kal ettirilmiştir. 42 nci madde üzerinde Sayın 
Mesut Ozansü bir önerge vermişti önergeyi 
okutuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir usulî maruzatta bulunmak istiyorum, 

müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım; daha evvelce kabul edilen bar tak
rirle sadece üzerinde önerge verilen maddeler 
görüşülecektir. Biz komisyon olarak bu tak
dim edilen önergelerin hepsini tetkik ettik. Bu 
itlibarla işe sürat kazandırmak maksadiyle öner
ge verilmiş olan maddelerin önergelerle birlik
te komisyona iadesini istirham ediyorum, öner
ge verilmemiş; maddeler okunsun, ondan sonra 
biz teker teker cevaplarını arz etmek suretiyle 
önerge verilmiş baleye maddelerin müzakeresi
ne geçilmesini teklif ediyoruz. S?.ym Balkan
dan bunu istirham ederim. 

BAŞKAN — Bu noktayı bu meyanda Yüce 
Heyete belirtmek isterim... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sadece öner
geleri istiyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Bir noktayı Yüce Heyete bu 
meyanda belirtmek isterim; önerge verilmiyen 
maddeler Meclisin oyuna sunulup kabul edili
yor. Değişildik önergesi verilip de değişikliğe 
tabi kılınması gerekecek maddelerle bu mad
delerin irtibatı mevcut ise o zaman müşkül du
rum hâsıl olur. O mahzur yok ise, eğer arka
daşlarımız bütün maddeler üzerinde verilmiş 
bulunan önergelerin komisyona verilmesini ta-
lebediyorlarsa onları vereyim, ama bunun yanı 

tacında olcunup oya sunulan maddeler kabule 
iktiran ettiği için ve Meclisimizde tekriri mü
zakere olanııyacağı cihetle ortada sonradan is
lâm müşkül olan bir durum hâsıl olmamış 
olsun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Başkan-
nım; tetıldk ettiğimiz önergelere göre, aslında 
arkadaşlarımız bâzı prensip meseleleri üzerin
de durmaktadırlar. Bu prensiplerden başlıcası 
8 nci maddede halledilmiştir. Diğer önergeler 
arasmda sizin bahsettiğiniz mahzur doğmıya-
caktır. En son kısım da bu avukatlık meslekin
de bulunanların sosyal güvenlik haklariyle il
gilidir. Orada da bir çelişiklik yoktur. Esasen 
İr, konuda da takrirler verilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi maddeleri isterseniz, 
maddelerin komisyona iadesi için Meclisin ka-
r, rmı almam lazım. Yalnızca üzerinde değişik
lik önergeleri verilen maddelerdeki önergeleri 
istiyorsunuz, değil mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TFKİNEL (istanbul) — Evet, efen
dim. Zaten bu hususu biraz evvelki konuşma
mın sonunda tasrih ettim. 

BAŞKAN — Bütün önergeleri komisyona 
gönderiyorum. 

44 ncü maddeyi okutuyorum. 
Ortak avukat bürosu halinde birlikte çalışma 

Madde 44. — Birden çok avukat, çalışma
larını bir (ortak avukat bürosu) seklinde bir
leştirebilirler. Bu halde birlikte çalışan avukat
lardan birinin veya birkaçının öz ve soyadla
rı nm yanında (ortak avukat bürosu) ibaresi 
kullanılabilir. Bu büro tüzel kişiliğe sahibolma-
djğı gibi, yapılan iş serbest meslek çalışması 
olup, ticari sayılamaz. Ortak avukat bürosu ha
linde birlikte çalışan avukatlar kendi araların
daki durumu, ücretleri kararlaştırılacak oran
lara göre paylaşmak veya bâzılarının sadece 
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belli ücret alması şeklinde düzenlenmekte ser
besttirler. 

BAŞKAN — 44 ncü maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

nız avukatlık mesleki için gerekli olan yardım
cı elemanları çalıştırabilirler. 

Hâkimliğe ve avukatlığa engel suçlardan biri 
ile hükümlü olanlar veya avukatlıktan yasak
lananlarla her ne şekilde olursa olsun işbirliği 
edilemez veya bu gibiler büroda çalıştırılamaz. 

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

BAŞKAN — 45 nci maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
İşlerin stajiyer veya sekreterle takibi, dâva dos
yalarının incelenmesi ve dosyadan örnek alma 

Madde 46. — Avukat, bürosuna ait işleri, 
kendi sorumluluğu altında, yanında çalışan 
stajiyer veya sekreter eliyle de takibettirebilir 
ve örnek aldırabilir. Adalet dairesi içinde im
kân bulunduğu ve gerekli giderler de ödendi
ği takdirde, fotokopi yoliyle örnek çıkarılabi
lir. 

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

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

BAŞKAN — 46 ncı maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Çekişmeli haklan edinme yasağı 

Madde 47. — Avukat el koyduğu işlere ait 
çekişmeli hakları edinmekten veya bunların 
edinilmesine aracılıktan yasaklıdır. Bu yasak, 
işin sona ermesinden itibaren bir yıl sürer. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

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

dan vadolunan veya verilen bir ücret yahut da 
her hangi bir çıkar karşılığında avukata iş ge
tirmeye aracılık edenler ve aracı kullanan avu
katlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

Bu eylemi yapanlar memur iseler, verile
cek hapis cezası bir yıldan aşağı olamaz. 

BAŞKAN — 48. nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

kiye Barolar Birliğinin belirteceği resmî kılık
la çıkmak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Baroya ve avukatlara ayrılacak yer 

Madde 50. — Her adalet dairesinde, bölge
sinde bulunduğu baro için, her mahkeme salo
nunda ve icra dairesinde ise avukatlar için ih
tiyaca yetecek nitelikte yer ayrılması zorunlu
dur. 

BAŞKAN — 50 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Danışma yapılması uygun olmıyan yerler 
Madde 51. — Avukatlar, baroda yazılı olan 

bürolarından başka yerlerde, mahkeme salonun
da veya adalet binasının başka bir yerinde iş 
sahipleri ile hukukî danışmada bulunmaktan 
ve iş kabul etmekten yasaklıdırlar. 

Yukarıki fıkra hükmü, avukatın özel ola
rak çağırıldığı hallerde uygulanmaz. 

BAŞKAN — 51 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum.. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

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

yahut yazılı mütalâasına başvurulan her hu
sus hakkında düzenli dosya tutmak zorundadır. 

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

BAŞKAN — 52 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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Görüşmelere ait tutanak 
Madde 53. — Avukat, iş yaptığı görüşme

lerden gerekli saydıklarını bir tutanakla tes-
bit eder. Tutanağın altı, görüşmede bulunan
lar tarafından imzalanır. 

BAŞKAN — 53. ncü maddeyi oyunuza su-
/nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

Sicil cüzdanları 
Madde 54. — Levhada yazılı her avukatın 

bağlı olduğu baroda, Türkiye Barolar Birli
ğinden gönderilen örneğe göre düzenlenecek 
bir sicil cüzdanı bulunur. Bu cüzdan gizlidir; 
ancak sahibi veya vekâlet vereceği başka 
bir avukat tarafından her zaman görülebilir 
ve gerekli not alınabilir. 

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

BAŞKAN — 54 ncü maddeyi Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Reklâm yasağı 
Madde 55. — Avukatların iş elde etmek için, 

reklâm sayabilecek her türlü teşebbüs ve ha
rekette bulunmaları ve özellikle tabelâlarında ve 
ve basılı kâğıtlarında avukat unvanı ile aka
demik unvanlarından başka sıfat kullanmala
rı yasaktır. 

BAŞKAN — 55 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 
Örnek çıkarabilme ve tebligat yapabilme hakka. 

Madde 56. — Usulüne uygun olarak düzen
lenen ve avukata verilmiş olan vekâletname 
52 nci maddede yazılı dosyada saklanır. Avu
kat, bu vekâletnamenin örneğini çıkarıp aslına 
uygunluğunu imzası ile onaylıyarak kullanabi
lir. Avukatın çıkardığı vekâletname örnekle
ri bütün yargı mercileri, resmî daire ve kurum
lar ile gerçek ve ^üzel kişiler için resmî örnek 
hükmündedir. 

Asıllarının verilmesi kanunda açıkça göste-
rilmiyen hallerde avukatlar, takibettikleri iş
lerde, aslı kendilerinde bulunan her türlü kâ
ğıt ve belgelerin örneklerini kendileri onaylı
yarak yargı mercileri ile diğer adalet dairele
rine verebilirler. 

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

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

Avukatlar, vekâlet aldıkları işlerde, ilgili 
yargı mercii aracılığı ile ve bu yargı merciinin 
tebligat konusunda bir kararı olmaksızın, diğer 
tarafa adlî kâğıt ve belge tebliğ edebilirler. Teb
liğ edilen kâğıt ve belgelerin birer nüshası, ge
rekli hare, vergi ve resim ödenmek şartiyle, il
gili yargı merciinin dosyasına konur. 

BAŞKAN — 56 nci maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

ğı görevden dolayı avukata karşı işlenen suç
lar hakkında, bu suçların hâkimlere karşı işlen
mesine ilişkin hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — 57 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Soruşturmaya yetkili Cumhuriyet Savcısı 
Madde 58. — Avukatların görevlerinden 

' ^ğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan 
dolayı haklarında soruşturma, Adalet Bakan
lığının vereceği izin üzerine, suçun işlendiği 
yer Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun duruşmanın in
zibatına ilişkin hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, 
bu hükümlere göre avukatlar tutuklanamıyacağı 
gibi, haklarında hafif hapis veya hafif para ce
zası da verilemez. 

BAŞKAN — 58 nci maddeyi Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
^îadde aynen kabul edilmiştir. 
Kovuşturma izni, son soruşturmanın açılması 

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

soruşturmaya ait dosya Adalet Bakanlığı Ceza 
İşleri Genel Müdürlüğüne tevdi olunur, incele
me sonunda kovuşturma yapılması gerekli gö
rüldüğü takdirde dosya, suçun işlendiği yer 
ağır ceza mahkemesinde en yakın bulunan ağır 
ceza mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönde
rilir. 

Cumhuriyet Savcısı beş gün içinde, iddiana
mesini düzenliyerek dosyayı son soruşturma
nın açılmasına veya açılmasına yer olmadığı
na karar verilmek üzere ağır ceza mahkemesi
ne verir. 
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iddianamenin bir örneği, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun hükümleri uyarınca, hak
kında kovuşturma yapılan avukata tebliğ olu
nur. Bu tebliğ üzerine ilgili, kanunda yazılı süre 
içinde bâzı delillerin toplanmasını ister veya ka
bule değer bir istemde bulunulursa nazara alı
nır, gerekirse soruşturma başkan tarafından 
derinleştirilir. 

Haklarında son soruşturmanın açılmalına, 
kırar verilen avukatların duruşmaları, .raşım 
işlendiği yer ağır ceza mahkemesinde yapılır. 

BAŞKAN — 59. ncu maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etnıiyenler... 
kabul edilmiştir. 

itiraz hakkı 
Madde 60. — 59 ncu maddede yazılı mahke

melerin tutuklama veya salıverilmeye yahut 
son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına 
dair kararlarına karşı Cumhuriyet Savcısı ve
ya sanık tarafından genel hükümler uyarınca 
itiraz olunabilir. 

Bu itiraz, suçun işlendiği yer ağır ceza mah
kemesi hariç olmak üzere, itiraz edilen kararı 
veren mahkemeye en yakın ağır ceza mahke
mesinde incelenir. 

BAŞKAN — 60 ncı maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etnıiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali 
Madde 61. — Ağır cezayı gerektiren suç

üstü halinde hazırlık ve ilk soruşturma gen ol 
hükümlere göre yapılır. 

BAŞKAN — 61 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Görevi savsaklama ve kötüye kullanma 

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

BAŞKAN — 62 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Baro yönetim kuruluna kargı özel görevler 
Madde 64. — Denetleme ve şikâyetle ilgili 

meselelerde avukat, bu kanunda gösterilen 
meslek sırrını saklama yükümlülüğüne aykırı 
düşmedikçe, baro başkanına veya yönetim ku
ruluna yahut bunlar tarafından görevlendiri
len üyelerden birine bilgi vermek ve istek üze
rine dosyaları göndermek, dinlenmek üzere 
çağırıldığı hallerde baro başkanı, yönetim ku
rulu veya bu kurul üyelerinden birinin daveti
ne uymak zorundadır. 

Birinci fıkrada yazılı zorunluğa uymıyan 
avukat hakkında, baro başkanı, yüz liradan beş-
yüz liraya kadar para cezasına hükmedebilir. 
B;ı ceza her davet ve isteğe uymama halinde 
yeniden verilebilir. Ancak gönderilen yazıda 
•i'avyt ve isteğe uymama halinde para cezası 
verileceğinin belirtilmiş olması şarttır. 

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

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

v" yazılır. 
BAŞKAN — 64 ncü maddeyi oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

gata rnğmen, kabule değer bir sebebolmaksızm 
fjilfv içmekte direnenlerin adları, yönetim ku
rulu kararı ile borçlarını ödeyinceye kadar 
baro levhasından silinir ve durum ilgili yerle
re bildirilir. 

BAŞKAN — 65 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; saat 19,00 a gelmiş 
bulunduğu için Birleşimin normal olarak ka
patılması gerekir. Bir önerge var, önergeyi 
okutacağım; şayet Yüce Meclis lüzum görür
se, önerge kabul edilirse çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin saat 24,00 e kadar uzatılması

nı arz ederiz. 
Sivas Erzurum 

Nazif Arslan Ahmet Mustafaoğlu 

354 — 
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BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sryın 
Başkanım, eğer çalışmalarımız yeni. bir birle
şim şeklinde olacaksa o zaman yoklama yapı
lıp ekseriyetin tesbit edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Birleşimin devamını istiyor 
efendim, önerge birleşimin saat 24,00 e kadar 
devamını istiyor, önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Birle
şimin saat 24,00 e kadar devam etmesi kabul 
edilmiştir. 

Yedinci kısım 
Baro levhası ve avukatlar listesi 
Levhaya yazılma yükümlülüğü 

Madde 66. — Her avukat, bölgesi içinde sü
rekli olarak avukatlık edeceği yerin baro lev
hasına yazılmakla yükümlüdür. 

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

BAŞKAN — 66 ncı maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Avukatlığın sürekli olarak başka bölgede 
yapılması 

Madde 67. — Bir avukat, levhasında yazılı 
bulunduğu baro bölgesi dışında sürekli olarak 
avukatlık eder veya disiplin cezası gerektiren 
bir eylemde bulunursa, o yer barosu yönetim 
kurulu tarafından bu konuda düzenlenecek 
tutanak, gereken işlem yamlmak üzere, avuka
tın levhasında yazılı olduğu baroya gönderi
lir. 

BAŞKAN — 67 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenöer... 
Kabul edilmiştir. 

Başka baroya nakil 
Madde 68. — Bir barodan diğer baroya 

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

Nakil, dilekçelerine hangi belgelerin ekle
neceği ve nakilde ne gibi usullerin uygulanaca
ğı. yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — 68 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Nakille ilgili incellsme ve istemin kaibıüü 
Madde 69. — Nakil isteği ile başvurulan ba

ronun yönetim kurulu, istekte bulunan avukat 

hakkında gerekli gördüğü her türlü inceleme ve 
işlemııeri yapar ve özellikle avukatın disiplin ko
vuşturması altında olup olmadığını, ödenecek 
fcoreıı bulunup bulunmadığını levhasına yazılı 
olduğu barodan sorar. Disiplin kovuşturması- • 
nm sonuçlanmasından veya avukatın baroya 
borçlarını ödemesinde evvel hiçbir işlem yapı
lamaz. 

Nakil isteminin kabulü hainde verilecek 
karar, nakledilen baro yönetim kurulu tarafın
dan Türkiye Barolar Birliğine ve avukatın ay
rıldığı baroya derhal bildirilir. 

BAŞKAN — 69 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

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

zılmak için başvurulan baroca reddi halinde, na
kil isteğinde bulunan avukat, bu karamı kendi
sine tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Tür
kiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. 

Baro yönetim kurulu, nakil isteminin baroya 
varışı tarihinden itibaren bir ay içinde bir ka-
rar vermezse istem reddedilmiş sayılır. Bu halde 
bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbes gün 
ioılnrİG ilgili, Türkiye Barolar Birliğine itiraz 
edebilir. 

Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine ve-
kararlar kesin olup bu kararlara karşı 

ilgili taraflından Danıştaya başvurulabilir. 
Türkiye Barolar Birliği itiraz dilekçesinin 

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

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

BAŞKAN — 70 nci Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler. Kabul eitmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

Levhaden silinme 

Madde 71. — Levhadan silme kararını, avu-
kafrn yazılı olduğu baronun yönetim kurulu ve
rir. 

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

Levhadan silme kararı gerekçeli olarak veri
lir. Bu karara karşı avukat, kendisine tebliği ta
rihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye Ba-
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Levhaya yeniden yazılmasına evvelce dâhil 
olduğu baro tarafımdan karar verilen avukat
tan yeniden giriş keseneği alınmaz. 

rolar birliğine itiraz edebilir. Türkye Barolar 
Birliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet 
Bakanlığının onaylaması ile kesinleşir. Seki
zinci maddenin 6 ncı fıkrası burada da uygula
nır. 

İlgili, levhadan silme kararı 'kesinleşinceye 
(kadar avukatlık yapmak hakkına sahiptir. Şu 
kadar ki, baro disiplin kurulu, kamu yararı ba
kımından gerekli gördüğü hallerde, yönetim 
kurulunun levhadan silme kararı üzerine, avu
katı secici olarak işten ya^aklıyaıbilir. 

BAŞKAN — 71 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler. Kabul etmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

Levhadan silinmeyi gerektiren haller 

Madde 72. — Aşağıdaki haillerde avukatın 
adı levhadan silinir. 

a) Avukatlığa kabul için bu kanunun ara
dığı şartların sonradan kaybedilmiş olması, 

b) Ruhsatnamenin verildiği tarihte onun 
verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığı
nın sonradan tesbit edilmiş bulunması, 

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

d) Baro yıllık keseneğini, tebligata rağmen 
ödememekte direnilmesi, 

e) Avukatın, meslekten isteği ile ayrılmış 
olması, 

f) Topluluk sigortası primlerinin topluluk 
sözleşmesinde gösterilen zamanlarda ödenmesi. 

BAŞKAN — 72. nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler. Kabul etmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

Levhaca yenliden yazılma haıkkı 

Madde 73. — 72 nci maddeye göre levhadan 
silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat 
eden avukat, levhaya yeniden yazılmak hak
kını kazanır. Şu kaidar ki, baro yönetim kurulu, 
gerekli gördüğü hallerde, sebeplerini de açıkla
mak suretiyle, levhaya yeniden yazılma talebin
de bulunan, ilik yazılmaya esas olan şartların 
hepsinin veya bir kısmının varlığını ispatla zo
runlu tutabilir. 

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

BAŞKAN — 73 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir daha yazılmamak üzere levhadan silinme 

Madde 74. — Cezai veya disipline ilişkin bir 
karar sonunda meslekten çıkarılanlarla 5 nci 
maddenin (a) bendinde yazılı suçlardan kesin 
olarak hüküm, giyenlerin ruhsatnamesi baro yö
netim kurulunca geri alınarak iptal ve adları 
bir daha yazılmamak üzere levhadan silinir. 

Bu islemlin uygulanması, kararın kesinleş
miş olmasına bağlıdır. 

Baro yönetim kurullarının bu maddeye da
yanarak verdiği kararlara karşı avukat, kara
rın kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün 
içimde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebi
lir. Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine 
verdiği kararlar Adalet Bakanlığının onayla
ması ile keısinleşıir. 8 nci maddenin altıncı ve 
yedinci fıkraları hükümleri burada da uygu
lanır. 

BAŞKAN — 74 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

Avukatlar listesi 
Madde 75. — Baro yönetim kurulu, her ad

lî yılın başlangıcında bölgesi içinde bulaman ve 
baro levhasında yazılı olan bütün avukatların 
bir listesini o yılın 31 Aralık tarihine kadar dü
zenler. Listeye, her avukatın alfabe sırasiyle 
adı ve soyadı ile büro ve konut adresi yazılır. 
Ortak avukat bürosu niteliğindeki bürolar lis
tede ayrıca belirtilir. 

Bu listenin düzenlenme şekli Türkiye Baro
lar Birliğince tesbit edilir. 

Listenin düzenlenmesinden sonra baro levha
sınla yazılanlara, yeni listenin düzenlenmesine 
kaidar kullanılacak geçici bir belge verilir. 

Listeden Anayasa Mahkemesine, Yüksek 
Mahkemelere, Adalet Bakanlığına, Türkiye Ba
rolar Birliğine, diğer barolara, baronun bölgesi 
içinde bulunan mahkemelerle Cumhuriyet Sav
cılıklarına, em büyük idare âmirine, diğer yar
gı mercilerine, noterlere ve icra iflâs daireleri
ne yeteri kadar gönderilir. 
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BAŞKAN — 75 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sekizinci kısım 

Barolar 

Birinci bölüm 

Genel hükümler 

Baroların (kuruluş ve nitelikleri 

Madde 76. — Barolar, bu kanunda yazılı 
esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, mes
lekî ahlâk ve daıyanışmıayı korumak, avukatlığın 
genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağ
lamak amaciyle kurulan tüzel kişiliğe sahip ka
mu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 

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

Resmî törenlerde ba-rolar il Cumhuriyet Sav
cısının yanında yer alırlar. 

BAŞKAN — «Resmî törenlerde barolar il 
Cumhuriyet Savcısının yanında yer alırlar.» 
Sayın Komisyon, «baro başkanları» olmıya-
cak mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAMI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Baroları ba
ro başkanları temsil ederler. Baroyu temsil 
eden kişi baro başkanıdır. 

BAŞKAN — Bu ifadenin bu şekilde kal
masını mı istiyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Kalsın efen
dim. 

Esasında bu bir protokol meselesidir; Hâri
ciye Vekâleti düzenlemektedir. Protokol meşe
lisinin bu kanunda bir defa daha önümüze gel
mesi ihtimali vardır. Fakat onu bertaraf edici 
hükümleri getirmişiz, takrirlerimizle gelecektir. 

BAŞKAN — Efendim ben tabiî daha ziya
de tâbire, Türkçeye takıldım da, «barolar yer 
alırlar,» o bana biraz tuhaf geldi de onun için 
sordum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim 
tatbikat böyledir. 

BAŞKAN — Anlıyorum da, «Resmî tören
lerde barolar İl Cumhuriyet Savcısının yanında 
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yer alırlar.» Baro başkanları veya baro temsil
cileri dense daha ifade düzgün oluyor gibi ge
liyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Şimdi Sayın 
Başkanım; baro başkanının bulunmaması, gay
bubeti halinde kendi kanunlarında kimlerin se
çileceği esasen yazılıdır. Bu itibarla buna riayet 
edilmek suretiyle bu iş yapılacaktır. Elbetteki 
topyekûn, grup halinde bulunmalarına imkân 
yoktur. 

BAŞKAN — 76 ncı maddeyi metinde yazılı 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

77 nci ve 78 nci madde üzerinde önergeler 
var. Önergeleri komisyon istedi. Talep üzerine 
havale mecburi olduğu için kendilerine havale 
ettik. 

İkinci Bölüm 

Baroların organları 

Organlar 

Madde 79. — Baroların organları şunlar
dır : 

1. Baro genel kurulu, 
2. Baro yönetim kurulu, 
3. Baro başkanlığı, 
4. Baro başkanlık divanı, 
5. Baro disiplin kurulu, 
6. Baro denetleme kurulu, 
BAŞKAN — 79 ncu maddeyi Meclisin oyu

na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

I - Baro genel kurulu 
Kuruluşu 

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

BAŞKAN — 80 nci maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

357 — 
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BAŞKAN — 81 nci madde üzerinde deği
şiklik önergesi bulunduğu ve komisyon tara
fından önerge talep edildiği, havale bu yüz
den yapıldığı cihetle 81 nci maddeyi atlamış 
bulunuyoruz. 

82 nci maddeyi Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Olağanüstü toplantı 
Madde 83. — Türkiye Barolar Birliği, baro 

başkanı, yönetim veya denetleme kurulu gerek
li gördükleri hallerde genel kurulu o'iağanüstü 
toplantıya çağırabilirler. Baro başkanı, levhada 
yazılı avukatların beşte birinin, görüşme ko
nularını belirten yazılı istemi ile, en geç onbeş 
gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantı
ya çağırmak zorundadır. 

BAŞKAN — 83 ncü maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Toplantıya çağrı 
Madde 84, — Genel kurul toplantısına, lev

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

BAŞKAN — 84 ncü maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler.., Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Genel kurul başkanlık divanı 
Madde 85. — Gerek olağan, gerekse ola

ğanüstü genel kurul toplantılarında ilk iş ola
rak toplantıya bir başkan, bir başkanvekili ile 
iki üyeden kurulu bir başkanlık divanı seçilir. 
Seçim ayrı ayrı ve genel kurulca aksine karar 
alınmadıkça işari oyla yapılır ve kullanılan 
oyların en çoğunu alanlar seçilir. 

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

BAŞKAN — 85 nci maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Toplantıya katılma yükümü 
Maidde 86. — Baro levhasında yazılı her 

avukat gerek olağan, gerekse olağanüstü ge

nel kurul toplantılarına katılmakla yükümlü
dür. Haklı bir engele dayanmış olmadıkça, 
bn toplaııtıtılara gelmiyen avukatlara bora 
başkanı tarafından ilk defasında uyarma, te
kerrüründe 100 liradan 500 liraya kalar para 
cezası verilebilir. Ancak, para cezası verilebil-
meoi için, uyarma cezasının tebliğ edildiği ya
nda, engeli olmadan genel kurula tekrar katıl
mama halinde para cezası verileceğinin açık
lanmış olması gerekir. 

61 ncü maddenin 3 ve 4 ncü fıkraları, bu 
maddeye göre verilen uyarma ve para cezalan 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — 80 nci maddeyi Meclisin oyu
na nımuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Görüşme ve karar yetersayısı 
Madde 87. — Genel Kurul, levhada yazılı 

avukatların yarıdan bir fazlasının katılmasiyle 
toplanır. 

Birinci fıkrada yazılı çoğunluk olmadığı 
hallerde toplantı 15 günü geçmemek üzere 
başka bir güne bırakılır. Bu toplantıda, üye 
say ini 30 a kaçlar (30 dahil) olan barolarda en 
az üçte bir, yüzQ kadar olanlarda (100 dâhil) 
beşte bir ve vüzden fazla olanlarda onda bir 
üye katılmadıkça toplantı ve görüşme yapıla
maz. 

Y'ukardaki hükümlere göre yetersayı bu
lunmak şartiyle, kararlar, tekliflerden en çok 
oy alanın kabul edilmiş sayılması suretiyle ve
rilir. Oyların eşitliği halinde genel kurul baş
kanının bulunduğu taraf üstün sayılır. 

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

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

Genel kurulun kararları ve seçimlerin so
nuçları bir tutanakla tesbit edilir. Tutanak, 
genel kurul başkanlık divanı tarafından imza
lanır ve Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. 

BAŞKAN — 87 nci maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gündem dışı görüşme yasağı 
Madde 88. — Genel kurul toplantısında, gö

rüşüleceği gündemde belirtilmemiş konular hak
kında karar verilemez. Yeni bir toplantı kararı 
bu hükmün dışındadır. 
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BAŞKAN — 88 nci maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

II - Baro yönetim kurulu 
Kuruluşu 

Madde 89. — Her baronun yönetim kurulu, 
baro başkanı ile en az dört üyeden kurulur. 

Avukat sayısı elliden yüze kadar olan baro
larda altı, yüzbirden İkiyüzelliye kadar olan 
boralarda 8, 251 den fazla olan barolarda 10 
asıl üye ve her baroda asıl üye sayısınca yedek 
üye bulunur. 

Baro başkanı, yönetim kurulunun başkanı
dır. 

BAŞKAN — 89 ncu maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Seçilme yeterliği, engelleri ve seçimin şekli 

MADDE 90. — Yönetim Kurulu üyeleri lev
hada yazılı ve avukatlıkta en az on yıl kıdemli 
olan avukatlar arasından seçilir, üye sayısı el
liden az olan barolarda on yıllık kıdem şartı 
aranmaz. 

Haklarında avukatlığa engel bir suçtan 
dolayı son soruşturma açılmasına karar veril
miş veya geçmiş beş yıl içinde Disiplin Kuru
lunca verilerek kesinleşmiş bir kararla kınama, 
para veya işten çıkarılma cezalariyle tecziye 
edilmiş olanlar Yönetim Kurulu üyesi seçilemez
ler. 

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

Yönetim kurulu üyeleri gizli oy ile seçilirler 
Oy puslasına, seçilecek asıl üye tam sayısının 
yarısından en az bir fazla isim yazılması zorun
ludur. Bundan noksan isim yazılmış oy pus-
laları geçerli değildir. Oy puslasına seçilecek 
asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde, 
sondan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz. 

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

ıSeçim yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu 
üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer. 

BAŞKAN — 90 ncı maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Seçim dönemi 
Madde 91. — Yönetim Kurulu üyelerinin gö

rev süresi iki yıldır. Süresi dolan üye yeniden 
seçilebilir. Şu kadar ki, asıl ve yedek üyele
rin yarısı her yıl yenilenir, ilk seçimden bir 
yıl sonra ayrılacak üyeler ad çekme ile belli 
olur. 

Yeni seçilen yedek üyeler aldıkları oy sa
yısına göre sıralanarak eski yedek üyelerin 
altına ilâve edilir. 

BAŞKAN — 91 nci maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

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

ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yeri, ilk 
'Genel Kurul toplantısında yeni bir üye seçil
mek üzere, en çok oy almış olan yedek üye 
ile doldurulur. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Toplantılar 
Madde 93. — Yönetim Kurulu, Baro Baka

nı tarafından, doğrudan doğruya veya üyelerden 
birinin görüşme konusu taşıyan yazılı isteği 
üzerine toplantıyla çağırılır. 

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve 
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. 
Oylarda eşitlik halimde, başkanın bulunduğu ta
raf üstün tutulur. Baro Başkanı veya Yönetim 
Kurulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin görüşül
mesine katılamazlar. 

Yön'etim Kurulu kararları hakkında düzen
lenen tutan'ak başkan ve üyeler tarafından im
zalanır. 

BAŞKAN — 93 ncü maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 94. — Yönetim kurulu üyeleri çağrı 
mektup ve listeleriyle toplantıya çağrılır. Ardı 
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ardına üç toplantıya özürsüz olarak katılmamış 
olan üye, yönetim kurulu kararı ile istifa etmiş 
sayılır. 

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

BAŞKAN — 94 ncü maddeyi Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yönetim kurulunun görevleri 
Madde 95. — Yönetim kurulu, kendisine 

kanunen verilen görevleri yerine getirmekle 
yükümlü olup, baronun işlerini kovuşturur ve 
menfaatlerini korur. 

Yöriet'im kurulunun başlıca görevleri şun
lardır : 

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

2. iS'tajiyer ve avukatların baroya kabul ve 
levhaya yazılma veya nakil işleri hakkında ka
rar Vermek, 

3. Baro levhasını ve avukatlar listesini dü
zenlemek, 

4. Meslekî ödevler hususunda baro mensup
larına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve 
meslekî görevlerin yapılıp yapılmadığını denet
lemek, 

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

6. Baro mallarını idare ve muhtaç avukat
lara yapılacak yardım şeklini tesbit etmek, 

7. Baro mallarının idaresi hakkında her se
ne bir rapor hazırlıyarak genel kurula hesap 
vermek ve senelik bütçeyi hazırlayıp genel ku
rulun oyuna sunmak, 

8. Baro adma menkul ve gayrimenkul al
mak. satmak, ipotek etmek ve bu mallar üze
rinde her türlü aynî haklar tesis eylemek ve 
kaldırmak, bu hususlarda baro başkanına özel 
yetki vermek, 

9. Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek, 
10. Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları 

hakkında karar vermek, 
11. Adlî müzaharet bürosu kurup yönet-

. mek, 
12. Genel Kurul gündemim hazırlamak, 

13. Genel Kurul kararlarını yerine getir
mek, 

14. Baronun ücretli memurlarımın Özlük 
işlerini düzenlemek ve yürütmek, 

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

16. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Bir
liği ve disiplin kurulu kararlarını yerine getir
mek, 

17. Bakanlıklar yahut mahkeme veya resmî 
kurumların istediği konularda görüşünü bildi-
mek, 

18. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kul
lanmak, 

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

BAŞKAN — Matbu tasarıda Yönetim Kuru
lunun görevlerinin düzenlenmesinde 7 nci mad
de olarak ıson ifade «bütçeyi hazırlayıp Genel 
Kurulun oyuna sunmak» şeklinde yazılmıştır. 
Halbuki «oyuna» yerine «omiayına» denecektir. Bu 
tekilde düzeltiyorum. 

95 nci maddeyi demin ifade etmiş olduğum 
düzeltme şeklinde oyumuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Bu şekilde kabul 
edilmiştir. 

III - Baro başkanlığı 
'Secim ve seçim dönemi bitmeden avrılwa 
Madde 96. — Baro başkanı iki yıllık bir gö

rev süresi için seçilir. Yeniden seçilmek caiz
dir. 

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

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

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

BAŞKAN — 96 nci maddeyi Meclisin ovu-
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

IV - Baro başkanlık divanı 
Kuruluşu ve seçimi 

Madde 98. — Başkanlık divanı : 
1. Baro Başkanı, 
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2. Baro Başkan Yardımcısı, 
3. Baro Genel Sekreteri, 
4. Baro Saymanından, 

ibarettir. 
Başkanlık divanı kurulması, 50 den fazla 

üyesi bulunan barolar için zorunludur. 
Divanın başkan dışındaki üyeleri, yönetim 

kurulu için yapılan her seçimden sonraki ilk 
toplantıda bu kurul tarafından kendi üyeleri 
arasından gizli oyla seçilir. 

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

BAŞKAN — 98 nci maddeyi Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Başkanlık Divanının görevleri 
Madde 99. — Başkanlık Divanı, kanunla ve

ya yönetim kurulu kararı ile kendisine veriler 
görevleri yerine getirir. 

Divan, baro mallarının yönetimi hakkında 
gerekli kararları alır ve aynı konuda yönetim 
kurulunun isteğine göre/ bu kurula yazılı veya 
.sözlü bilgi verir. 

BAŞKAN — 99 ncu maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Baro Başkan yardımcısının görevi 
Madde 100. — Baro Başkan yardımcısı, ba

ro başkanının bulunmadığı zamanlarda veya 
baro başkanlığı her hangi bir sebeple boşal-
mışsa yenisi işe başlayıncaya kadar başkana ait 
yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. 

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

BAŞKAN — 100 ncü maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

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

tim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzen
ler, baronun iç çalışmalariyle yazı işlerini yöne
tir, baro kalemine gerekli direktifleri verir ve 
kalemin çalışmasını denetler. 

BAŞKAN — 101 nci maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyeıi-
ler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Baro saymanı, para alma ve vermede düzen
lenen kâğıtları baro başkanı ile birlikte imzalar. 

BAŞKAN — 102 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
\ynen kabul edilmiştir. 

103 ncü madde üzerinde değişiklik önergesi 
rardır. Komisyon önergenin kendisine havalesi-
li istemiştir. Havale mecburi olduğu cihetle 
Başkanlıkça önerge komisyona havale edilmiş
tir. 

Seçilme yeterliği ve engelleri 

Madde 104. — 90 nci maddenin 2 - 6 nci fık
raları hükümleri disiplin kurulu üyeleri hak
kında da kıyasen uygulanır. 

Seçim sonucu, yönetim kurulu tarafından 
düzenlenen bir tutanak ile Türkiye Barolar Bir-

1 iğine bildirilir. 
BAŞKAN — 104 ncü maddeyi oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
TCabul edilmiştir. 

Seçim dönemi 
'Madde 105. — Disiplin kurulu üyeleri üç yıl 

için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. 
Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk top

lantısında kendi arasında, bir başkan seçer. 
92 nci madde hüküm, disiplin kurulu üye

leri hakkında da kıyasen uygulanır. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Tabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Toplantılar 

Madde 106. — Disiplin kurulu, üyelerinden 
•m az üçü hazır bulunursa toplanır. 

Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile verilir. Oylarda eşitlik halinde, başkanın bu
lunduğu taraf üstün tutulur. 

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

BAŞKAN — 106 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler,.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Görev 
Madde 107. — Disiplin kurulunun görevi, 

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

BAŞKAN — 107 nci maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

VI - Baro Denetleme Kurulu 
Kuruluşu ve görevi 

MADDE 108. — Baro genel kurulu, baronun 
malî iglemlerini denetlemek üzere en çok üç ki
şiyi denetçi seçer. 

Denetçiler, gizli oyla seçilir. 90 ncı madde
nin 5 noi ve 6 ncı fıkraları ve 92 nci madde de
netçiler hakkında da kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — 108 nci maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

109 ncu madde üzerinde değişiklik önergesi 
vardır. Komisyon değişiklik önergesinin kendi
sine havalesini talebetmiştir. Talep üzerine ha
vale mecburi olduğu cihetle, önerge komisyona 
havale edilmiştir. Bu balamdan 110 ncu mad
deye geçiyoruz. 

Birliğin amaç, görev ve yetkileri 
Madde 110. — Türkiye Barolar Birliğinin 

görevleri şunlardır : 
1. Baroları ilgilendiren konularda her ba

ronun görüşünü öğrenip, ortaklaşa görüşmeler 
sonunda çoğunluğun düşünce ve görüşünü be
lirtmek, 

2. Baroların çalışmalarını ortak amaca ula
şacak şekilde tasarlayıp meslekin gelişmesini 
sağlamak, 

3. Baro mensuplarının genel menfaatlerini 
ve meslekin ahlâk, düzen ve geleneklerini koru
mak, 

4. Türkiye barolarını ve mensuplarını bir
birine tanıtarak aralarındaki meslek bağını kuv
vetlendirmek, 

5. Her il merkezinde baro kurulmasına ve 
vatandaşlarda kendilerine ait dâvaları avukat
lar. eliyle açmanın ve savunmanın lüzum ve fay
daları hakkındaki inancı yerleştirmeye çalış
mak, 

6. Kanunların memleket ihtiyaçlarına uy
gun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda 

j dileklerde, yayınlarda bulunmak, gerekirse ön 
tasarılar hazırlamak, 

7. Baroları ilgilendiren konularda görüşü
nü yetkili mercilere duyurmak, 

8. Adalet Bakanlığının, yargı veya yasama 
yetkisini taşıyan mercilerin ve baroların sora
cakları adlî ve meslekî konular hakkında görüş 
ve düşüncelerini - rapor halinde bildirmek, 

9. Avukatların meslekte gelişmelerini teş
vik edecek ve sağlıyacak her türlü tedbirleri 
almak, 

10. Mahkeme içtihatlarının sistemli bir su
rette toplanması ve yayınlanması için Adalet 
Bakanlığı ve yargı mercileri ile işbirliği yap-

! mak, 
I 11. Kanunların avukatlara tanıdığı hakların 

gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve 
şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalış-

' mak, 
12. Baro mensuplarının ilmî ve meslekî se-

j viyelerini yükseltmek için kitaplık açmak, der
gi çıkarmak, konferanslar düzenlemek, telif ve 
tercüme eserler meydana getirilmesini teşvik et
mek, 

13. Meslekin daha cazip bir hale getirilmesi 
ve bu konuda yazılı amaçlara erişebilmesi için 
düşünülecek çare ve tedbirleri görüşmek üzere 
zaman zaman toplantılar düzenlemek, 

14. Memleket içinde kurulmuş hukukla ilgili 
kurul ve kurumlarla ilgilenmek ve temaslarda 
bulunmak, 

15. Yabancı memleket baroları, avukatlar 
birlikleri ve hukuk kurumları ile temaslarda 
bulunmak ve uluslararası kongrelere katılmak, 

16. Uyulması zorunlu meslek kurallarını tes-
bit ve tavsiye etmek, 

17. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kul
lanmak. 

BAŞKAN — 110 ncu maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler,.. Kabul etmiyen-

J 1er... 110 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

I Muhterem arkadaşlarım, 111 nci madde üze-
I rinde değişiklik önergesi verilmiş ve komisyon 
j önergenin kendisine havalesini istemiş, Başkan-
I lıkça da buna uyulmuş olduğu cihetle şu anda 
I atlanmış bulunmaktadır. 112 nci maddeyi oku-
! tuyorum : 
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Görevlerin ücretli oluşu 
Madde 12. — Türkiye Barolar Birliği Baş

kanlığı, başkan yardımcılığı, genel sekreterliği 
ve saymanlığı görevleri ücretlidir. Birlik yöne
tim kurulunun başkanlık divanında görev alma
mış olan üyeleri ile disiplin ve denetleme kurul
ları üyelerine, katıldıkları toplantılar için hu
zur hakla ödenir. Ücretlerle huzur hakkının 
miktarları ve ödenme şekilleri birlik genel ku
rulunca belli edilir. 

Bu kimselerden Ankara'dan başka illerden 
seçilenlere yolculuk, ikamet giderleri ile diğer 
zaruri giderler birlik bütçesinden ödenir. Bun
ların miktarı da genel kurulca belli edilir. 

BAŞKAN — 112 nci maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler. Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Birliğin organları 

Organlar 

Madde 113. — Türkiye Barolar Birliğinin 
organları şunlardır : 

1. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu, 
2. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, 
3. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, 
4. Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Diva

nı, 
5. Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuru

lu, 
6. Türkiye Barolar Birliği Denetleme Ku

rulu. 
BAŞKAN — 113 ncü maddeyi Meclisin oyu

na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

I - Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu 
Kurulusu 

Madde 114. — Türkiye Barolar Birliğinin 
en yüksek organı genel kuruldur. 

Genel kurul baroların avukatlıkta en az on-
beş yıl kıdemli olan üyeleri arasından seçecek
leri ikişer delege ile kurulur. 

Avukat sayısı yüzden fazla olan barolar, 
yüzden sonraki her üçyüz üye için ayrıca birer 
delege seçerler. 

Barolara aynı sayıda yedek üyeler seçilir. 
Delegeler, her baronun olağan genel kurul 

toplantısında iki yıl için seçilirler. 

90 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı en
gelleri bulunanlar delege seçilemezler. 

Delegelerin yolculuk ve oturma giderlerini 
her baro kendi bütçesinden öder. 

Genel kurul toplantısının yeri, tarihi ve gün
demi ile delegelerini gönderme lüzumu, toplan
tılardan en az otuz gün önce, barolara yazı ile 
bildirilir. 

BAŞKAN — 114 ncü maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Toplantılar 
Madde 115. — Birlik genel kurulu, yılda 

bir defa ve bir evvelki genel kurulun tâyin ede
ceği zaman ve yerde olağan toplantısını yapar. 

Birlik yönetim kurulu, gerekli gördüğü hal
lerde veya en az on baronun yönetim kurulları 
yazı ile isterse genel kurulu olağanüstü toplan
tıya çağırır. 

Adalet Bakanı, adaletin ve meslekin genel 
menfaatleri ve hazırlanacak adlî ve meslekî ka
nun tasarıları hakkında görüş ve düşüncelerini 
almak üzere genel kurulun olağanüstü toplan
tıya çağırılmasmı birlik yönetim kurulundan 
istiyebilir. 

Birlik genel kurulu başkanlık divanının se
çimi hakkında 85 nci maddenin birinci fıkrası 
hükmü kıyasen uygulanır. Birlik organlarında 
görev alanlar, başkanlık divanına seçilemezler. 

BAŞKAN — 115 nci maddeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Görüşme ve karar yetersayısı 
Madde 116. — Birlik genel kurulu, üyeleri

nin en az dörtte biri katılmadıkça toplantı ve 
görüşme yapamaz. 

Birinci fıkrada yazılı yetersayı olmadığı 
hallerde, toplantı bir ayı geçmemek üzere başka 
bir güne bırakılır. Bu ikinci toplantıya da üye
lerin en az beşte biri katılmadığı takdirde, top
lantı bu sayı elde edilinceye kadar bir ay son
raki tarihlere bırakılır. 

87 nci maddenin 3, 4 ve 5 nci fıkraları ve 88 
nci madde hükmü birlik genel kurulu toplantı
ları ve görüşmeleri hakkında da kıyasen uygu
lanır. 

BAŞKAN — 116 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, 117 nci madde üze
rinde değişiklik önergesi verilmiştir. Komisyon 
değişiklik önergesinin kendisine havale edilme
sini istemştir. Havale mecburi olduğu cihetle 
önerge komisyona gönderilmiştir. Binaenaleyh, 
bu şartlar içinde 117 nci maddeyi geçiyoruz. 

118 nci maddeyi okutuyorum : 

II - Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 
Kuruluşu 

Madde 118. — Birlik yönetim kurulu, birlik 
başkanı ile, birlik genel kurulu tarafından ken
di üyeleri arasından gizli oyla seçilen on üyeden 
kurulur. Ayrıca on yedek üye seçilir. 

Birlik yönetim kuruluna birlik başkanı baş
kanlık eder. 

BAŞKAN — Yine, matbu tasanda bir bas
kı hatası olarak 117 nci maddenin sonunda (II) 
Romen rakamiyle yazılı bulunan «Türkiye Ba
rolar Birliği Yönetim Kurulu» matlabı. başlığı 
bu şekilde düzenlenmiyecek ve büyük harfle, 
ortada «Türkiye Barolar Birliği Yönetim Ku
rulu» olarak bulunacak, bu şekilde düzenlene
cek. 118 nci maddeyi Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Seçim dönemi 
Madde 119. — Birlik yönetim kurulu üye

leri dört yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeni
den seçilebilir. Şu kadar ki, üyelerin yarısı her 
iki yılda bir yenilenir. îlk ikinci yıl sonunda 
ayrılacak üyeler ad çekme ile belli olur. 

90 nci maddenin 3, 4, 5 ve 6 nci fıkraları ve 
92 nci madde hükmü birlik yönetim kurulu üye
leri hakkında da kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — 119 ncu maddeyi Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Toplantılar 
Madde 120. — Birlik yönetim kurulu ayda 

bir defa olağan toplantı yapar. Başkan veya 
yönetim kurulu üyelerinden birinin isteği ile 
kurul, acele hallerde her zaman olağanüstü 
toplantıya çağrılabilir. 

Her toplantı sonunda, gelecek toplantının 
günü kararlaştırılır. Toplantı günü, üyelere çağ
rı mektubu ile bildirilir. Engelli olanlar, bunu 
en az yedi gün önce yazı ile bildirirler. 

Belgeye bağlanmış yerinde bir engele dayan
maksızın üst üste üç toplantıya gelmiyen üye 
istifa etmiş sayılır. 

Birlik yönetim kurulu, üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanla
rın salt çoğunluğu ile karar veçir. Şu kadar ki, 
on veya daha az üyenin katılmasiyle yapılan 
toplantılarda karar verilebilmesi için en az beş 
üyenin bir oyda birleşmesi şarttır. Oylarda eşit
lik halinde, başkanın bulunduğu taraf üstün tu
tulur. 

BAŞKAN — 120 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

121 nci madde üzerinde değişiklik önergesi 
vardır. Komisyon, madde ve önergeyi istemiş 
olduğu cihetle, komisyona gönderilmiş bulun
maktadır. Bu sebeple 121 nci maddeyi şimdilik 
geçiyoruz. 

III - Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 
Seçim ve seçim dönemi bitmeden ayrılma 
Madde 122. — Birlik başkanı, birlik genel 

kurulu tarafından kendi üyeleri arasından dört 
yıllık bir dönem için seçilir. Yeniden seçilmek 
caizdir. 

90 nci maddenin 3 ve 6 nci fıkraları ile 96 nci 
maddenin 4 ncü fıkrası hükmü birlik başkanı 
hakkında da kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — 122 nci maddeyi Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Crörevleri 
Madde 123. — Birlik başkanının görevleri 

şunlardır : 
1. Birliği temsil ve birlik yönetim kurulu

na başkanlık etmek, 
2. Birlik genel kurulu, yönetim kurulu ve 

disiplin kurulu kararlarını yerine getirmek, 
3. 121 nci maddeye göre verilecek yetki da

iresinde birlik adına iltizam ve iktisapta bulun
mak, yüklenmelere girişmek, birliğe yapılan ba
ğışları kabul etmek ve bütçeyi uygulamak, 

4. Mahkeme ve resmî dairelerde birliği tem
sil edecek ve savunacak avukatları tâyin etmek, 

5. Yabancı barolar birlikleri, barolar ve hu
kuk kurumları ile ilişkiler kurmak ve yürüt
mek, 

6. Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili 
işlerde kanunlar ve meslek kurullarının gereği-
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ni her türlü organlara karşı savunmak ve bu 
konuda doğrudan doğruya veya dolayısiyle ken
disini göreve zorlıyan hususları yapmak, 

7. Birliğin çalışmaları hakkında her yıl bir
lik genel kuruluna yazılı bir rapor vermek, 

8. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kul
lanmak. 

BAŞKAN — 123 ncü maddeyi Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
IV - Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı 

Kuruluşu ve seçimi 
Madde 124. — Birlik başkanlık divanı; 
1. Türkiye Barolar Birliği Başkanı, 
2. Türkiye Barolar Birliği iki başkan yar

dımcısı, 
3. Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri, 
4. Türkiye Barolar Birliği saymanından, 
İbarettir. 
Divanın başkan dışındaki üyeleri, birlik yö

netim kurulu için yapılan her seçimden sonraki 
ilk toplantıda, bu kurul tarafından kendi üye
leri arasından gizli oyla seçilir. 

Birlik başkanlık divanı üyelerinden biri süre
si dolmadan önce ayrılırsa, kalan görev süresi 
için, bir ay içinde yenisi seçilir. 

BAŞKAN — 124 ncü maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Birlik başkanlık divanının görevleri 
Madde 125. — Birlik başkanlık divanı, ka

nunla veya birlik yönetim kurulu karariyle 
kendisine verilen görevleri yerine getirir. 

Divan, birlik mallarının yönetimi hakkında 
gerekli kararları alır ve aynı konuda, birlik yö
netim kurulunun isteğine göre, bu kurula yazılı 
veya sözlü bilgi verir. 

BAŞKAN — 125 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Barolar Birliği Başkan 
yardımcılarının görevleri 

Madde 126. — Birlik Başkan yardımcıları, 
Birlik Başkanı tarafından verilecek görevleri ya
par ve yetkileri kullanırlar. 

Birlik Başkanının bulunmadığı zamanlarda 
veya Birlik Başkanlığı her hangi bir sebeple bo-
şalmışsa yenisi işe başlayıncaya kadar Başkana 
ait yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine 

getirilmesi meslekteki kıdem sırasına göre Baş
kan yardımcılarına aittir. 

Birlik Başkan yardımcılarının da yokluğunda 
Birlik Yönetim Kurulunun meslekte en kıdemli 
üyesi Başkana ait yetkileri kullanır ve görevleri 
yerine getirir. 

BAŞKAN — 126 ncı maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, müsaade ederseniz, 
bu okuma süresinin uzun süreceği anlaşılıyor. 
Divan Kâtibi arkadaşımız oturarak okursa daha 
rahat olur. Bu hususta lûtfunuzu rica edeceğim. 
Muvafık mı? («Muvafık» sesleri) 

Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterinin 
görevleri 

Madde 127. — Birlik Genel Sekreteri, Birlik 
Yönetim Kurulu toplantılanna ait tutanakları 
düzenler, Birliğin iç çalışmaları ile yazı işlerini 
yönetir, Birlik kalemine gerekli direktifleri ve
rir ve kalemin çalışmasını denetler. 

BAŞKAN — 127 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Barolar Birliği Saymanının görevleri 

Madde 128. — Birlik Saymanı, Birliğin mal
larını Birlik Başkanlık Divanının kararları gere
ğince yönetmeye ve para alıp vermeye, bütçenin 
uygulanmasına dair her türlü gözetimi yapmaya 
yetkilidir. 

Birlik Saymanı, para alma ve vermede düzen
lenen kâğıtları Birlik Balkanı ile birlikte imza
lar. 

BAŞKAN — 128 nci maddeyi, oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

129 ncu madde üzerinde değişiklik önergesi 
verilmiş ve bu değişiklik önergesi Komisyon ta
rafından istenmiş olduğu için, bu önerge Ko
misyona tevdi edilmiş olduğundan, bu maddeyi 
geçiyoruz. 

Seçim dönemi 

Madde 130. — Birlik Disiplin Kurulu üyeleri 
dört yıl için seçilirler. Süresi dolan üye yeni
den üye seçilebilir. 

90 ncı maddenin, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları ve 
92 nci madde hükmü Birlik Disiplin Kurulu üye
leri hakkında da kıyasen uygulanır. 
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BAŞKAN — 130 ucu maddeyi Yüce Meclisin 
oyyiıvı üuırayorurn. Kabul edenler... Kabul et-
ı:ı:.y-s;.ih.r.., ilabul edilmiştir. 

Toplantılar 
iafLÜdc 131. — Birlik Disiplin Kurulu ayda 

I ir dofa olağan toplantı yapar. Birlik Başkanı-
mv. veya Birlik Disiplin Kurulu Başkan yahut 
üyelerbuen birinin isteği ile Kurul acele hallerde 
lı̂ v 7,ı\ ni»j oLığamiatü toplantıya çağırılabilir. 

120 nei maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları Birlik 
D:î m-im Kurulu hakkında da kıyasen uygulanır. 

TÂcük Disiplin Kurulu, üye tamsayısının salt 
ÇÖÖ-İ'LÎIU -̂U ilo toplanır ve en as dört üyenin bir 
oy..H < L'lfi.îî osi ile karar verilir. Oylarda eşitlik 
jvıK-.v̂ r rtî ra in in bulunduğu taraf üstün tutulur. 

BA"^/iiNT — 1.31 nci maddeyi Yüce Meclisin 
Gyt'îa :Tan,,ycr^m. Kabul edenler... Kabul et-
ıv'y--;7.-l3r... Kabul edilmiştir. 

Görevi 
" ; d İ3 132. — Birlik Disiplin Kurulu bu ka-

• : ' : ' , \-.vrJ.cn fcrevleri yapar ve yetkilen kul-
1 .-w. 

7 ^«'T; ATI ._. 132 nci maddeyi Yüce Meulisin 
oy*:•::-.', ;;iv\v\ym"rm.. Kabul edenler... Kabul et-
ıvöyrr:]cı\„ Kabul edilmiştir. 
V'•'. Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu 

Kuruluşu ve g'örevi 
" ~ — Birlik Genel Kurulu, birliğin 

ı i •" * . u denetlemek üzere, her toplantı 
t < \ > 1 -» 'iı üyeleri arasmdan üç asıl ve 
\ <• f r ->• i " e ş e r . 

k '; oyla seçilir. 90 nci maddenin 
u ı Uı'i ve 92 nci madde hükmü de-

- • \> da kıyasen uygulanır. 
n v.L ıe Kurulunun çalışma usulü ile 

1 '" \ yönetmelikte gösterilir. 
\ - 133 ncü maddeyi Yüce Meclisin 

/« »' < •> *ı. Kabul edenler... Kabul et-
MJ " "'"bul edilmiştir. 

ONUNCU KISIM 

D! iplin işlem ve cezaları 

Di-Jplb1. cefalarının uygulanacağı haller 

lıîıvlâe li4. — Avukatlık onuruna yahut 
racdek dü:;en-ve geleneklerine uymıyan eylem ve 
dtVvT^m^arda bulunanlarla, meslekî çalışmada 
g'örcvkvivû yapmıyan veya görevinin gerektir
diği. darü^lüğe uygun şekilde davranmıyan-

lar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları 
uygulanır. 

v BAŞKAN — 134 ncü maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

daha dikkatli davranması gerektiğinin' Baro Baş
kanı tarafından kendisine bir mektupla bildiril-
mesidir. Uyarma cezası sicile geçmez. 

2. Kınama; meslekinde ve davranışında ku
surlu sayıldığının avukata bildirilmelidir. 

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

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

5. Meslekten çıkarma; Avukatlık ruhsatna
mesinin geri alınarak avukatın adının baro lev
hasından silinmesi ve avukatlık unvanının kaldı
rılmasıdır. 

BAŞKAN — 135 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Cezaların uygulanma şekli 
Madde 136. — Bu kanunun avukatların hak 

ve ödevleri ile ilgili altıncı kısmında yazılı esas
lara uymıyanlar 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 
bulunan avukata her yeni suçu için bir Öncekin
den daha ağır ceza uygulanır. 

Bir defa işten çıkarılan avukat, beş yıllık dö
nem. içinde bu kanunun altıncı kısmındaki kural
lara aykırı davranışta bulunursa meslekten çıka
rılır. 

BAŞKAN — 136 nci mddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Savunma hakkı 
Madde 137. — Avukatlar hakkında yapılacak 

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

BAŞKAN — 137 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Baroya yasılmadan önceki ve meslekten ayrıl

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

madan önceki eylem ve davranışlar, meslekten 
çıkarma cezasını gerektirmiş olmadıkça, disiplin 
kovuşturmasına konu olamaz. 

Avukatın, avukatlıktan ayrılması, avukatlığı 
sırasındaki eylem ve davranışlarından dolayı di
siplin kovuşturması yapılmasına engel değildir. 

BAŞKAN — 138 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kovuşturma yetkisi ve eksik 
üyelerin tamamlanması 

Madde 139. — Kovuşturmanın dayandığı şi
kâyet veya ihbarın vâki olduğu yahut Cumhuri
yet savcısının kovuşturma isteğinde bulunduğu 
veya kovuşturmaya esas teşkil eden eylem veya 
davranışın re'sen haber alındığı tarihte avukat 
hangi baronm levhasında yazılı ise, disiplin ko
vuşturmasına karar verme ve kovuşturmayı yü
rütme yetkisi o baroya aittir. 

Baro başkam, ba.ro yönetim ve disiplin kuru
lu üyeleri, kendi haklarındaki kovuşturmalarla 
ilgili görüşme ve kararlara katılamazlar. 

ikinci fıkranın kapsamına giren bir durumun 
mevcudolması veya ret yahut istinkâf sebeple
riyle başkan ve üyelerin katılmamaları yüzün
den baro yönetim VQ disiplin kurullarında top
lantı yeter sayısı bulunamazsa, eksikler yedek
lerle tamamlanır. Yedeklerin de her hangi bir 
sebeple görüşme veya karara katılmamaları ya
hut sayılarının yetişmemesi halinde, baro levha
sında yazılı olup yönetim ve disiplin kurullarına 
seçilme yeterliği bulunan avukatlar arasından 
ad çekme yolu ile seçileceklerle eksikler tamam
lanır. 

BAŞKAN — 139 ncu maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ceza kovuşturmasının disiplin 
cezalarına tesiri 

Madde 140. — Avukat hakkında başlamış 

olan ceza kovuşturması, disiplin işlem ve karar
larının uygulanmasına engel olmaz. 

Şu kadar ki, disiplin işlem ve kararına konu 
teşkil edecek bir eylemde bulunmuş olan avukat 
hakkında aynı eylemden dolayı ceza mahkeme
sinde dâva açılmış ise, avukat hakkındaki disip
lin kovuşturması ceza dâvasının sonuna kadar 
bekletilebilir. Bu halde, yönetim kurulunun 
isteği üzerine disiplin kurulu, avukatın işten 
yasaklanmasına yer olup olmadığı hakkında bir 
karar vermek zorundadır. 

Eylemin işlenmemiş veya sanığı tarafından ya
pılmamış olması sebebiyle beraat hali müstesna, 
beraatle sonuçlanmış bir ceza dâvasının konusu
na giren eylemlerden dolayı disiplin kovuştur
ması, o eylemin ceza kanunları hükümlerinden 
ayrı olarak başlı başına disiplin kovuşturmasını 
gerektirir mahiyette olmasına bağlıdır. 

Baro yönetim kurulları hükümlülükle sonuç
lanan bir ceza dâvasının konusunu teşkil eden 
eylemlerden dolayı ayrıca disiplin kovuşturması 
açmak zorundadırlar. 

BAŞKAN — 140 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Disiplin kovuşturmasının açılması 
Madde 141. — Disiplin kovuşturması, yöne

tim 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 şikâyeti 
veya Cumhuriyet savcısının isteği üzerine yahut 
re'sen, disiplin kovuşturması açılmasına karar 
vermeye esas olacak soruşturmanın yapılması 
görevini kendi üyelerinden birine verebilir. So
ruşturma ile görevlendirilen üye, delilleri toplar, 
gerekli gördüğü kimselerin ifadelerini yeminle 
de alabilir; hakkında soruşturma yapılan avuka
tı da dinledikten veya dinlenmek için verilen sü
re dolduktan sonra dosyayı bir raporla yönetim 
kuruluna verir. 

Şikâyet, ihbar veya istem konusu eylem veya 
davranış hakkında kovuşturma açılmasına yer 
olmadığına dair yönetim kurulu tarafından veri
lecek kararlar ilgililere ve Cumhuriyet savcı
sına tebliğ olunur. 

http://ba.ro
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BAŞKAN — 141 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

142 nci madde üzerinde değişiklik önergesi 
verilmiştir, Komisyon bu değişiklik önergesini 
kendisine istemiştir, önerge Komisyona tevdi 
edilmiştir. Onun için bu maddeyi şimdilik geçi
yoruz. 

Aynı eylemden dolayı yeniden inceleme 

IVtadde 143. — Disiplin kovuşturması açılma
sına yer olmadığına dair kararın konusuna giren 
eylemlerden dolayı yeniden inceleme yapılabil
mesi, yeni delillerin bulunmasına ve bu kararın 
kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmemiş ol
masına bağlıdır. 

BAŞKAN — 143 ncü maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... I^abul edilmiştir. 

144 ncü madde üzerinde değişiklik önergesi 
mevcuttur, Komisyon önergeyi kendisine istemiş
tir. Bu cihetle önerge Komisyona gönderilmiş
tir. Bu sebeple bu maddeyi de şimdilik geçiyo
ruz. 

Gıyapta duruşma 
Madde 145. — Çağrıya uymıyan avukatın gı

yabında duruşma yapılır. Şu kadar ki, duruş
maya gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında 
yapılacağının davetiyeye yazılması şarttır. 

BAŞKAN — 145 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

terilme ve incelenme şeklini, istek veya feragatle 
yahut evvelce verilmiş kararlarla bağlı olmak-
zızm takdir ve tâyin eder. 

BAŞKAN — 146 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

maya çağrılması veya üyelerden biri tarafından 
yahut istinabe yoliyle dinlenmesi veya yazılı ifa
delinin okunmasiyle yetinilmesi, disiplin kurulu
nun takdirine bağlıdır. 

Ancak, bir olayın delili yalnız bir tanığın 
şahsi bilgisinden ibaret ise, bu tanık her halde 
dinlenir. 
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BAŞKAN — 147 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Duruşma tutanağı 
Madde 148. — Duruşma tutanağı, disiplin 

kurulu başkanının görevlendireceği bir üye ve
ya kâtip tarafından tutulur. 

Duruşma dışında dinlenenlere ait tutanak
ların duruşmada okunması zorunludur. 

BAŞKAN — 149 ncu maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

BAŞKAN — 149 ncu maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tanık ve bilirkişinin çağrılması 
Madde 150. — Tanıklar ve bilirkişiler Teb

ligat Kanunu hükümlerine göre çağrılır. 
Usulüne göre çağrılıp da gelmiyen veya 

kanuni bir sebebolmaksızın tanıklık yahut 
bilirkişilikten veya yemin etmekten çekinen 
kimsenin giderlerden başka, 20 liradan 200 lira
ya kadar hafif para cezasına çarptırılması, bu 
kimsenin ikamet ettiği yer sulh ceza hâkimin
den istenebilir. Ayrıca istek üzerine, tanığın 
zorla getirilmesine, baronun bulunduğu il mer
kezindeki sulh ceza hâkimi karar verir. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandı
rılan ve zorla getirilmesi istenmeyip yeniden 
çağrılan tanık ve cezalandırıldıktan sonra ye
niden çağrılan bilirkişi yine gelmezse tekrar 
cezalandırılır. 

ıSulh hâkimi, gerek hafif para cezasına ge
rekse zorla getirmeye, disiplin kurulunun tu
tanak örneği üzerinden karar verir. 

BAŞKAN — 150 nci maddeyi Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Disiplin kurulu üyelerinin reddi ve istinkâfı 
Madde 151. — Disiplin kurulu üyeleri, Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununda yazılı sebep
lerle reddedilebilir ve istinkâf edebilirler. 

Ret istemi, istenen üyeden başkalarının ka-
tılmasiyle incelenir. 
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Ret ve istinkâf sebebiyle kurulun toplana
maması halinde 139 ncu maddeye göre işlem ya
pılır. 

BAŞKAN — 151 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kararların tebliği 
Madde 152. — Disiplin kurulu kararlarının 

onanmış bir örneği ilgililerden başka, baronun 
bulunduğu il merkezindeki Cumhuriyet savcı
sına tebliğ olunur. 

BAŞKAN — 152 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

işten yasaklanma 
Madde 153. — Hakkında meslekten çıkar

ma cezasını gerektirebilecek mahiyette bir işten 
dolayı kovuşturma yapılmakta olan avukat, 
disiplin kurulu karariyle, tedbir mahiyetinde 
işten yasaklanabilir. 

Kararın verilmesinden önce ilgilinin din
lenmiş veya dinlemek üzere çağrılmış olup da 
belirtilen günde gelmemiş olması şarttır. 

Disiplin kurulu, bu karara esas olacak de
lillerin hangi sınır dâhilinde gösterilip ince
leneceğini, istekle bağlı olmaksızın, serbestçe 
takdir 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. İtiraz kararın uy
gulanmasını durdurmaz. Bu husustaki itirazlar 
ivedilikle ve en geç bir ay içinde karara bağ
lanır. itiraz yerinde görülürse karar kaldırılır. 

İşten yasaklanma kararı, yargı organlan ile 
sair mercilere baro başkanlığı tarafından der
hal duyurulur. 

BAŞKAN — 153 ncü maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İşten yasaklanmanın zorunlu olduğu haller 
Madde 154. — Haklarında meslekten çı

karma cezası verilen veya tutuklama müzake
resi çıkarılan yahut rüşvet, sahtecilik, hır
sızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma 
ve yalan yere tanıklık cürümlerinden biri ile 
haklarında son soruşturmanın açılması ka
rarı verilen ve 42 nci madde uyarınca geçici 
olarak görevlendirilmiş olup, yapılan işlerin 
ücretini iş sahibinden aldığı halde aynı mad

denin son fıkrası gereğince kabule değer bir 
sebebolmaksızın ilgili mercie ödememiş olan 
avukatların işten yasaklanmaları zorunludur. 

BAŞKAN — 154 ncü maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İşten yasaklanmanın hükümleri 
Madde 155. — İşten yasaklanmış olanlar 

bu tarihten itibaren avukatlığa ait yetkileri 
hiçbir şekilde kullanamazlar. Bu hüküm avu
katın eşi ile reşidolmıyan çocuklarına ait işler
de uygulanmaz. 

Birinci fıkrada yazılı yasağa aykırı ha
reket eden avukat hakkında 135 nci madde
nin 4 ve 5 nci bendlerinde yazılı cezalardan biri 
uygulanır. 

Mahkemeler, resmî daireler işten yasakla
nan avukatları kabul etmemekle görevlidirler. 

BAŞKAN — 155 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İşten yasaklanma kararının kaldırılması 
Madde 156. — İşten yasaklanma karan, 

kovuşturmanın durdurulmuş veya avukatlığa 
engel olmıyan bir ceza verilmiş yahut 42 nci 
maddenin son fıkrasında yazılı ücretin öden
miş olması hallerinde kendiliğinden kalkar. 

işten yasaklanma, karan, bu karann veril
mesine esas olan hal ve şartların bulunmadığı 
veya sonradan kalktığı sabit olursa, disiplin 
kurulu tarafından kaldırılır. 

BAŞKAN — 156 nci maddeyi Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 157 nci madde üze
rinde değişiklik önergesi verilmiştir, önerge Ko
misyon tarafından istenilmiş olduğu cihetle 
Komisyona havale edilmiştir. Bu sebeple bu 
maddeyi şimdilik geçiyoruz. 

Delillerin serbestçe takdiri ve ceza vermenin 
amacı 

Madde 158. — Türkiye Barolar Birliği Di
siplin Kurulu ve barolar disiplin kurullan, gös
terilen delilleri, soruşturma ve duruşmadan edi
necekleri kanıya göre serbestçe takdir ederler. 

Bu kurullar, disiplin cezalannın verilme
sinde, avukatlık onur ve itibarını korumak, mes
lekin adalet amaç ve gereklerine ve meslekî 
düzen, gelenek ve âdetler uygun olarak yerine 
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getirilmesini sağlamak ilkesini göz önünde tu
tarlar. 

BAŞKAN — 158 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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 işle
mesinden itibaren dört buçuk yıl geçmiş ise 
disiplin cezası verilemez. 

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

BAŞKAN — 159 ncu maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Disiplin kararlarının uygulanması 
Madde 160. — Disiplin cezalarına ait karar

lar kesinleşmedikçe uygulanamaz. 

BAŞKAN — 160 ncı maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tanık ve bilirkişi gideri 
Madde 161. — Disiplin işlemleri dolayı-

siyle çağrılan her tanık ve bilirkişinin, kay
bettiği zaman ve harcadığı mesaiye uygun bir 
tazminata hakkı vardır; bunlardan çağırıya 
uymak için yolculuk etmek zorunluğunda 
olanlara yolculuk ve ikâmet giderleri de veri
lir. Şikâyetçi ve hakkında kovuşturma yapılan 
avukat, dinlenmesini istedikleri tanık ve bilir
kişiye ait giderleri evvelden öderler. 

Avukata veya üçüncü bir kişiye yükletil-
miyen veya borçludan alınma imkânı kalmı-
yan giderler baroya yüklenir. 
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BAŞKAN — 161 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Para cezası veya giderlerin tahsili 
Madde 162. — Para cezasına veya gider

lerin ödenmesine dair olan kararlar icra ve İf
lâs Kanununun ilâmların yerine getirilmesi 
hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. 
Para cezaları baroya gelir yazılır. 

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

BAŞKAN — 162 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 11 nci kısımda 
«Avukatlık ücreti» olarak başlığı muhtevi 
olan 163 ve 164 ncü maddeler üzerinde değişik
lik önergeleri vardır. Değişiklik önegeleri Ko
misyon tarafından .istenmiş olduğu cihetle Ko
misyona gönderilmiştir. Bu sebeple bu madde
lerin müzakerelerini şimdilik geçiyoruz. 

Ücret dolayısiyle müteselsil sorumluluk 

Madde 165. — iş sahibinin birden çok ol
ması halinde bunlardan her biri, sulh ile sonuç
lanan işlerde ise her iki taraf, avukat ücret
lerinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu 
sayılırlar. 

BAŞKAN — 166 ve 167 nci maddelerde de
ğişiklik önergesi verilmiş, Komisyon tarafından 
önergeler istenmiş olduğu cihetle önergeler 
Komisyona verilmiş bulunuluyor. Bu sebeple 
166 ve 167 nci maddelerin müzakeresine geçiyo
ruz. 

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

Avukatlık ücret tarifesinin hazırlanması 

Madde 168. — Her baronun yönetim kurulu 
üç senede bir seçim devresi başlangıcında, 
yargı yerlerindeki işlemlerle diğer işlemden 
alınacak avukatlık ücretinin asgari haddini 
gösteren birer tarife hazırlıyarak Türkiye Ba
rolar 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 uy-

Şikâyet edenden, şikâyetin mahiyeti ve 
yapılacak disiplin soruşturma ve kovuşturması
nın genişliği göz önünde bulundurularak 10 
liradan 200 liraya kadar avans alınabilir. Ya
pılan işlemlere, alınan avansın yetmemesi ha
linde, tamamlanması her zaman istenebilir. 
Avans ve tamamlanması istenen miktar ilgilisi 
tarafından ödenmedikçe işlem yapılmıyabilir. 
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gulanacak tarifeleri hazırlıyarak Adalet Bakan
lığına gönderir. 

Adalet Bakanlığı, tarifeyi onaylar veya 
lüzumlu gördüğü değişiklikleri yapar. 

Yeni bir tarifenin onaylanmasına kadar 
eldeki tarife hükmü devam eder. 

Ücretsiz dâva alınması halinde, keyfiyet 
baro yönetim kuruluna bildirilir. 

'BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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 oyunuzu sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarifenin uygulanacağı diğer yerler 
Madde 170. — Danıştay, vergi itiraz ve tem

yiz komisyonları gibi mercilerde görülen dâva 
ve işlerde de bu merciler, tarifede yazılı avu
katlık ücretlerine hükmederler. 

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

tşi sonuna kadar takibetme zorunluğu ve 
başkasını tevkil 

Madde 171. — Avukat, üzerine aldığı işi 
kanun hükümleri ve yazılı sözleşme şartlarına 
göre sonuna kadar takibeder. 

Avukata verilen vekâletnamede başkasını 
tevkile yetki tanınmış ise, yazılı sözleşmede 
aksine açık bir hüküm olmadıkça, işi başka 
bir avukatla birlikte veya başka bir avukata 
vererek takibettirebilir. Vekâletnamede, bu
nun düzenlendiği tarihten sonra açılacak ve
ya taMfoedilecek bütün dâva ve işlerde vekâ
lete ve başkasını tevkile genel şekilde yetki 
verilmişse, avukat, bu tarihten sonraki dâva 
ve işlerde müvekkilinden ayrıca vekâlet al
maya lüzum kalmaksızın işi başka bir avu
katla birlikte veya başka bir avukata vererek 
takibettirebilir. 

ikinci fıkradaki hallerde, avukatın mü
vekkile karşı sorumluluğu devam eder. Bir
likte takibettiği veya işi tamamen devretttiği 
avuktların kusurlarından ve meydana getir
dikleri zarardan dolayı müvekkile karşı hem 
şahsan, hem de diğer avukatla birlikte müş
tereken ve müteselsilen sorumludur. Şu kadar 
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ki, bu hüküm, 12 nci maddede yazılı bir iş se
bebiyle başka bir yerde çalışmak zorunlu-
ğunda olduğu için işi tamamen başkasına 
devreden avukatlar hakkında uygulanmaz. 

Avukat tarafından işe başka avukatlar 
teşrik edilmiş ise, avukat bundan dolayı ayrı 
bir ücret istiyemiyeceği gibi, işi birlikte takibe -
den avukat da müvekkilden her hangi bir üc
ret istiyemez. iş tamamen başka bir avukata 
bırakılmış ise, tevkil eden ve tevkil olunan 
avukatlar ücret sözleşmesindeki miktarı aşma
mak şartiyle, harcadıkları mesaiye karşılık olan 
ücreti müvekkilden istiyebilirler. Ancak, tev
kil eden avukat müvekkilden peşin ücret al
mışsa, harcadığı mesaiye karşılık olan miktarın 
fazlasını tevkil ettiği avukata ödemekle yü
kümlüdür. 

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

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

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

iş sahibi, ilk avukatın muvafakatini ken
disine tevdi veya tebliğ edilecek bir yazı ile 
en az bir haftalık süre vererek talebeder. 
Avukat bu süre içinde cevap vermemişse mu
vafakat etmiş sayılır. 

İlk avukatın muvafakat etmemesi halinde, 
vekâlet akdi kendiliğinden sona erer. İş sa
hibi, muvafakat etmiyen avukata ücretin tama
mını ödemekle yükümlüdür. 

İlk avukatın muvafakati ile işin başka 
avukatlar tarafından da takibi halinde iş sa
hibi, ilk avukatın ücretinden kısıntı yapamaz. 
Bu halde avukatların müvekkile karşı sorum
luluğu konusunda 171 nci maddenin üçüncü fık
rası hükmü uygulanır. 

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

Avukatlık ücretinin belli bir işe hasredilmesi 

Madde 173. — Sözleşmede aksine bir hüküm 
yoksa, kararlaştırılan avukatlık ücreti yal
nızca avukatın üzerine almış olduğu işin kar
şılığı olup, mukabil dâva, bağlantı ve ilişki 
bulunsa bile başka dâva ve icra kovuşturma
ları veya her türlü hukukî yardımlar ayrı 
ücrete tabidir, 
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Avukata tevdi edilen işin yapılması veya ya
pıldıktan sonra sonucunun alınması için ge
rekli bütün vergi, resim, hare ve giderler iş 
sahibinin sorumluluğu altında olup, avukat ta
rafından ilk istekte avukata veya gerektiği 
yere ödenir. Bu harcamaların avukat tarafın
dan yapılabilmesi için, yeteri kadar avan
sın iş sahibi tarafından verilmiş olması gerek
tir. Avukatın iş için yapacağı yolculuk 
masrafları ve bulunduğu yerden ayrılma taz
minatı, anlaşma gereğince iş sahibi tarafından 
ayrıca ödenir, Bu giderler peşin olarak öden
medikçe avukat yolculuğa zorlanamaz. Bu hük
mün aksine sözleşme yapılabilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 174 ncü 
madde üzerinde değişiklik önergesi verilmiş
tir. Önerge Komisyon tarafından talebedildiği 
cihetle Komisyona havale edilmiştir. Bu sebeple 
maddenin müzakeresine geçiyoruz. 

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

iş sahibinin adresi 
Madde 175. — iş sahibinin verdiği vekâlet

namede yazılı adrese avukat tarafından ya
pılacak her tebliğ, kendisine yapılmış sayı
lır. Adres değişiklikleri en geç üç gün içinde 
iş sahibi tarafından taahhütlü mektupla avu
kata bildirilir. 

İş sahibinin adresine gönderilecek yazıların 
tebliğ edilememesinden veya adres değişiklik
lerinin bildirilmemesinden dolayı doğan so
rumluluk iş sahibine aittir. 

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

ONİKİNCİ KISIM 

Adlî müzaharet 

Adlî müzaharet bürosu 
Madde 176. — Asliye mahkemesi bulunan 

her yerde baro yönetim kurulu tarafından tâ
yin kılman bir avukatın gpzetim ve denetimi 
altında bir adlî müzaharet bürosu kurulur. 

Avukat sayısı beşten aşağı olan yerlerde bu 
zorunluk yoktur. 

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

Büronun açılması 
Madde 177. — Adlî müzaharet bürosunda 

sürekli şekilde çalışacak stajiyer ve ücretli me-

ı murlarm tâyini ve büroda görev alacak avu
katlara ait sıra defterinin düzenlenmesi baro 
yönetim kuruluna aittir. 

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

Büronun görevleri ve adlî müzaharete memur 
avukat 

Madde 178. — Adlî müzaharet bürosu, adlî 
müzaharet sağlanması için gerekli işlemleri yap
mak, yardım isteminin kabulü halinde dâvayı 
takibetmek ve sonuçlandırmak, genellikle mu
hakeme veya diğer takip işlerinin gerektirdiği 
giderleri ödemekten kısmen veya tamamen aciz 
olanları mahkemeler ve adalet daireleri ile di
ğer mercilerdeki işlerini takibetmekle yüküm
lüdürler. 

Adlî müzaharete memur avukat, o işin ta
rifede belirtilen ücretini baro kasasına yatır
dığı takdirde bu yükümden kurtulur. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
adlî müzaharet hakkındaki hükümleri saklıdır. 

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

Adlî müzaharet için delil gösterme zorunluğu 
Madde 179. — Adlî müzaharet isteminde 

haklı olduklarına dair delil göstermiyenlere 
yardım edilemez. 

Yardım isteğinin reddi halinde ilgili, yazı 
veya sözle baro başkanına başvurabilir. Baro 
başkanının vereceği karar kesindir. 

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

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 zorun-
ludu. 

il veya belediye bütçelerinden yahut hayır 
müesseselerinden baroya tahsis edilen yardım
lar ile baro lehinde yapılan her türlü ba
ğışlardan tahsis yeri gösterilmiyenler bu bö
lümün gelir kısmına eklenir. 

Adlî müzaharete memur avukat, aldığı üc 
retin yüzde yirmisini ve büronun yardımın
dan yararlanan kimse avukat ücretinden 
başka yararlandığı kısmın yüzde onunu baroya 
ödemeye zorunludur. Şu kadar ki, adlî müza-
haretten yararlananın vereceği meblâğ asgari 

I tarifeden aşağı olamaz. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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 
ikramiye dağıtılmasına karar verebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 13 ncü kısımda müta
lâa edilen ve «Çeşitli hükümler» başlığını taşı
yan 182 nci madde üzerinde değişiklik öner
gesi verilmiş olduğu cihetle, değişiklik öner
gesi Komisyona havale edilmiştir. Bu sebeple 
Komisyonun hazırlığının bitimine kadar mad
denin müzakeresini geçiyoruz. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

184 ncü maddede de önerge vardır, önerge 
Komisyon tarafından istenmiştir. Bu bakım
dan 184 ncü maddenin de müzakeresini geçiyo
ruz. 

Dâvavekilleri hakkında uygulanacak hüküm 

Madde 185. — Bu kanunun ikinci, dör
düncü, beşinci, yedinci, sekizinci ve doku
zuncu kısmı ile 65 nci maddesi dışında kalan 
hükümleri dâvavekilleri hakkında da kıyasen 
uygulanır. 

Baro giriş ve yıllık kesenekleri dâvave-
killerinden alınmaz. 

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

186, 187, 188, 189, 190, 191 nci maddeler üze
rinde de değişiklik önergeleri verilmiş bulun
maktadır. önergeler kornişon tarafından isten
miştir. Onun için bu maddelerin de müzakere
sini geçiyoruz. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

Madde 129. — 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nu i?l ek ve tadilleri, Geçici 7 nci madde hüküm
leri saklı kalmak şartiyle, yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

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

Sayın Tekinel, 192, 193 şeklinde gittikçe 
ilerliyor maddeler. Bu maddenin diğer madde
lerle irtibatı var mı? Teknik bir noksanlık yap-
mıyalım. 

GEÇtCt KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Yok Sayın 
Başkanım. Zaten olanların da biz irtibatını ku
racak tarzda hazırlamış durumdayız. 

BAŞKAN — 193 ncü maddede önerge ol
duğu için, komisyon istemiş tetkik etmekte
dir, 194 ncü maddeye geçiyoruz. 

1086 sayılı Kanunun değiştirilen hükmü 
Madde 194. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu

hakemeleri Kanununun 61 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir:. 

Madde 61. — Dâvaya vekâlet deruhde et
mesine kanunen imkân bulunmıyan vekil mah
kemeye kabul olunmaz. Bu takdirde, mahkeme
ye kabul edilmiyen vekilin müvekkilini, key
fiyetten bahisle, bir defaya mahsus olmak üzere 
re'sen davetiye gönderilir. 

BAŞKAN — 194 ncü maddeyi oya sunu
yorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

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

Ek madde 1. — Avukatlık Kanunu gere
ğince topluluk sigortasına girmiş olan ve prim
lerini zamanında ödemek suretiyle sigortalılı
ğı devam eden bir avukat, T. C. Emekli Sandı
ğına tabi bir memuriyete atandığında, sigor
talılığına esas alınan avukatlık süresinin üçte 
ikisi memuriyet kıdemine sayılır. 

BAŞKAN — 195 nci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Madde 116. — 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 
bir memuriyette bulunanların, memuriyetten 
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önce T. 0. Emekli Sandığı Kanununa tabi ol
madan ve Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamı
na da girmeden avukatlıkta geçirdikleri fiilî 
hizmet sürelerinin üçte ikisi memuriyet kıdem
lerine sayılır. 

BAŞKAN —196 ncı maddeyi oya sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
22 . 4 . 1962 tarih ve 44 sayılı Kanuna eklenen 

madde 
Madde 197. — 22 . 4 . 1962 tarih ve 44 sayılı 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargıla
ma Usulleri hakkındaki Kanuna aşağıdaki mad
de eklenmiştir. 

Ek madde 4. — Avukatlık Kanunu gereğin
ce topluluk sigortasına girmiş olan ve primle
rini zamanında Ödemek suretiyle sigortalılığı 
devam eden bir avukatın, bu kanunun 3 ncü 
maddesinin (c) bendinde nitelikleri gösterilen
ler arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine 
seçilmesi halinde, sigortalılığa esas alınan avu
katlık süresinin üçte ikisi memuriyet kıdemi
ne sayılır. 

BAŞKAN — 197 nci maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 46 ncı Birleşimin 3 ncü oturu
muna başlıyoruz. 

Avukatlık kanunu tasarısının görüşülmesine 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem 
arkadaşlar; şimdi Komisyon tarafından talebe-
dilmiş bulunan değişiklik önergelerini, tahmin 
ediyorum, Komisyon incelemiş ve değişiklik öner
geleri muvacehesinde noktai nazarını tesbit et
miş bulunmaktadır, 

Saym Tekinel, önergeleri ve bu önergelere 
göre yeni, maddeler düzenlemiş ise onları istiyo
ruz, 

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

Madde 198. — 22 .4 . 1962 tarih ve 44 sayılı 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargıla
ma Usulleri hakkındaki Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

Geçici madde 8. — Bu maddenin yürürlü
ğe girdiği tarihte Anayasa Mahkemesi üyeli
ğinde bulunanlardan bu kanunun 3 ncü mad
desinin (c) bendinde nitelikleri gösterilenler 
arasından üyeliğe seçilmiş olanların, üyelikten 
önce 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. 

BAŞKAN — 198 nci maddeyi oya sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 20 dakika ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 20,05 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) Takdim ettik, 
efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 38 nci 
madde üzerinde değişiklik önergeleri vardı. De
ğişiklik önergelerini Komisyon talebetti, Ko
misyona havale ettik. Komisyon tarafından in
celenen 38 nci madde yeniden tanzim edilmiş bu
lunmaktadır. 38 nci maddenin, verilmiş bulu
nan değişiklik önergeleri muvacehesinde yeni
den düzenlenmiş şeklini okutuyorum ; 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,34 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğlu (K.ırs), Abdurrahman Güler (Çorum) 
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Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin (b) bendinin 

«b) Aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukat
lık etmiş veya mütalâa vermiş olursa,» şeklinde, 

(e) bendinin: «e) tş sahibi, meslek göre
vini yapan bir avukata karşı bir suç işlemişse,» 

Şeklinde değiştirilmesini ve bu maddeye (e) 
bendi ile ilgili olarak aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
istanbul Milletvekili 

ismail Hakkı Tekinel 
(e) bendinde gösterilen hallerde, baro baş

kanı, iş sahşibinin başvurması üzerine kendisine 
bir avukatı vekil olarak tâyin eder. 

BAŞKAN — 38 nci madde Komisyon tara
fından daha önce kendisine tevdi edilen deği-
ğişklik önergeleri muvacehesinde bu şekilde dü
zenlenmiştir. Şimdi müsaade ederseniz verilmiş 
bulunan önergeleri okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Avukatlık kanunu tasarısının 38 nci maddesi

nin son fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Reşat özarda 
Aydın Milletvekili 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz, 
efendim. Düzenlediğimiz metnin kabulünü is
tirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın özarda tara
fından verilmiş bulunan 38 nci maddenin son 
fıkrasının metinden çıkarılması teklifine katıl
mamaktadır. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaubl etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Avukatlık kanun tasarısı 38 nci madde (e) 
bendinin aşağıdaki şekilde düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Mustafa Akalın 
Afyon K. Milletvekili 

e) iş sahibi, meslek görevini yapan avuka
ta karşı bîr suç veya kabahat işlemişse. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın, Komis
yon tarafından yeni hazırlanan metne göre lü
zum kalmadı, diyorsunuz, önergenizin muamele
ye konmasını istemiyorsunuz. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Evet. 

BAŞKAN — Peki. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan avukatlık kanun tasarı

sının 38 nci maddesinin (e) fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 

Madde 38. — 
Fıkra : e) iş sahibi, meslek görevini yapan 

avukata karşı bir suç işlemişse. 
istanbul 

Reşit Ülker 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Komisyon ka
bul etmiş ve kendi metnine ithal etmiştir. Bizim 
teklifimizin oylanmasını istirham ediyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — önergenizi bu beyan karşısın
da geri alıyorsunuz; peki efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Avukatlık kanunu tasa
rısının 38 nci maddesinin (e) fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini teklif ederim: 

Fıkra : e) iş sahibi, meslek görevini ya
pan avukata karşı bir suç işlemişse. 

BAŞKAN — Komisyon 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Aynı mahi
yettedir, efendim, Reşit Ülker'in takririnin 
aynısıdır, muameleye konmaması lâzımıdır. 

MESUT OZANSÜ (Balıkesir) — Ged alı
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Ozansü, bu sebeple mu
ameleye lüzum yoktur, diyorsunuz; peki efen
dim. 

Başkanlığa 
38 nci maddenin (b) bendinden «veya oy 

vermiş olursa» kelimelerinin çıkarılmasını öne
ririm. 

YunuS Koçak 
Konya 

— 375 — 
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YUNUS KOÇAK (Konya) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, geri alıyorsu
nuz, peki efendim. 

Yüce Başkanlığa 

38 nci maddenin son fıkrasının maddeden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Güven Partisi Grupu adına 
Mustafa Uyar 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz, 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, 
MUSTAFA AYAR (izmir) — Oylanmasına 

lüzum yok, geri alıyorum; daha evvel reddedildi. 
BAŞKAN — Daha önce oylanmış ve reddedil

miş bulunan Sayın Özarda'nm önergesi mahi
yetindedir. Tekrar muameleye koymaya lüzum 
yok. 

Sayın Başkanlığa 

38 nci maddenin Hükümet tasansınıda yazı
lı olduğu üzere kabulünü arz ve teklif ederim. 

Esat Kemal Aybar 
Mardin 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kahul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Başka değişiklik önergesi yok. 38 nci mad
deyi Komisyonun son değiştirmiş olduğu sekil
ide Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir, madde bu şekilde düzenlenecektir. 

42 nci madde üzerinde Sayın Mesut Ozan-
sü'nün bir önergesi var. 

MESUT OZANSÜ (Babkesir) — Geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerindeki öner
genizi geri mi alıyorsunuz efendim?.. Geri alı
yorsunuz. 

Bu şekilde başka önerge olmadığına göre 
42 nci madde tasan metninde yazılı şekli ile 
oya sunulacak, öyle mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN — 42 nci maddeyi tasarı metninde 
yazılı şekliyle oyunuza - sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Büro edinme sorunluğu 
Madde 43. — Her avukat, levhaya yazıl

dığı tarihten itibaren üç ay içinde baro bölge
sinde bir büro kurmak zorundadır. Büronun 
niteliklerini barolar belirtir. 

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

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

BAŞKAN — 43 ncü madde tasarı metninde 
bu şekilde düzenlenmiştir. Sayın Mustafa 
Akalın'm bir önergesi var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Avukatlık kanun tasarısının 43 ncü madde 

ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

2 nci fıkra : 
Bir avukat ayrı baro bölgelerinde bürolar 

açamaz. Baro bölgesi dahilindeki bürolar bir 
sayılır. Birlikte çalışan avukatlar aynı hükme 
tabidirler. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Başka
nım, avukatın ifa ettiği kamu hizmeti ile bağ-
dasamıyan haksız bir rekabete imkân açacağı 
düşüncesiyle bu teklife katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini... 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, ben şu 
maksatla verdim önergemi: 

Vakıa metinden de benim verdiğim önerge
nin mânası çıkabilir ama, daha ziyade aynı 
bp.ro bölgesi içinde... Bir ilde kurulduğunu farz 
edelim baro bölgesini; kazalarda yazıhane aça
mıyor. Bâzı arkadaşlar gidiyor, kazalarda bir 
arzuhalcinin, takipçinin yazıhanesine levhasını 
asıyor. Bu ayrı büro kabul edilmez benim ka
naatimce. Nitekim, tatbikatta bu böyledir. 

http://bp.ro
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Ben önergemde ayrı baro bölgesi içimde, di
ğer kazalardaki yazıhanelerin aynı yazıhane 
sayılması mânasını taşıyan bir karar getiriyo
rum. Lütfederseniz daha sarih bir şey olur, 
o bakımdan önergemi verdim. Kabul buyu-
rulursa sarahaita kavuşturulmuş olacaktır. Na
sılsa tatbikatta var bu. Bunu istirham ede
ceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kanım, aynı baro bölgesi içerisinde merkez ile 
kazalar arasında tefrik yoktur. İki ayrı yazı
hane açılmış mânasını tazammun etmektedir. 
iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Kabul edilmediğine göre 43 ncü maddeyi 
tasarı metninde yazılı şekliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 43 
ncü madde aynen kaibul edilmiştir. 

Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafınldan 
kullanılmaması 

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

Birinci fıkra hükmüne aykırı eylemde bulu
nanlar yüz liradan bin liraya kadar ağır para 
Cefasına ve tekerrürü halinde altı aydan bir yı
la kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

Avukatlık yapmak yetkisini taşımaidıkları 
halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve 
kanunların tanıdığı başka hakları kötüye kul
lanarak avukatlara ait yetkileri kullananlar üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile birlikte 
beşyüz liradan beşbm liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Mahkemeler, icra ve iflâs daireleri ve ba
rolar, bu maddenin kapsamına giren bir ola
yı öğrenince Cumhuriyet Savcılığına bildirmek 
zorundadırlar. Yapılacak kovuşturma sonu 
Cumhuriyet Savcısı tarafından baroya bildiri
lir. 

BAŞKAN — 63 ncü madde üzerinde deği
şiklik önergeleri var. 

Başkanlığa sunulmuş olan bir yazı ile 63 ncü 
madde üzerinde Sayın Reşit Ülker ve Sayın 
Mesut Ozansü tarafından verilmiş olan önerge
lerin geri alındığı beyan edilmiştir. Doğru 
mudur efendim? 

MESUT OZANSÜ (Bakkesir) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Peki, Sayın Ozansü ve Sayın 
Ülker önergelerini geri aldıkları cihetle baş
ka önerge kalmamıştır. 

63 ncü maddeyi tasarı metninde yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

77 nci madde üzerinde değişiklik önergesi 
var. 

77 nci maidde üzerinde başka değişiklik öner
gesi yok mu Sayın Tekinel? Bir tane sizin var. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Efendim, Ko
misyon olarak biz bir noksanlık tesbit ettik. 
Anayasanın 122 nci maddesindeki son fıkra hük
müne istinaden buraya metin koymak lâzım
dır, ona uygun hale getirdik. Başka önerge 
yoktur efendim. 

BAŞKAN — Bu 77 nci maddeyi tasarı met
ninden ayrı bir şekilde düzenlemek mi istiyor
sunuz, madde olarak? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN — O zaman madde mimar ataj lan 
birer sıra değişecek. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstabul) — Aynı maddeye 
bir fıkra ilâve ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şimdi, önce 77 nci maddeyi sonra Komisyo

nun değiştirmiş olduğu şökli okutacağım: 

Baronun kurulması 
Madde 77. — Bölgesi içinde en az onbeş avu

kat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur. 
Baro kurulamıyan yerlerin en yakın baroya 

bağlanmasına veya bunların birleştirilerek bir 
baro kurulmasına ve merkezlerinin belirtilmesi
ne Türkiye Barolar Birliği karar verir. 

Barolar, kuruluşlarını Türkiye Barolar Bir
liğine bildirirler. 
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Türkiye Barolar Birliği de keyfiyeti derhal 
Adalet Bıakanlığına bildirir ve barolar bu bil
dirme ile tüzel, kişilik kazanırlar. 

BAŞKAN — 77 nci madde tasarı metninde 
bu gtikiMe düzenlenmiştir. Komisyon 77 nci 
maddeyi değiştirmiştir. 

Şimdi, bu şekliyle okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Geçici Komisyon raporunun genel gerekçe 
kısmı ile 8 nci madde gerekçesinde etraflıca arz 
ve izah edildiği üzere Türkiye Barolar Birliği 
ve barolar kamu kurumu niteliğinde meslek te
şekkülleri olup, idari vesayet rejimi içinde Ada
let Bakanlığının denetimine tabi bulunmakta
dırlar. Bu denetim, hizmet ademi merkeziyeti 
prensibine uygun olarak sınırlı konularda Tür
kiye Barolar Birliği ve baroların yetkili organ
larınca verilen bâzı kararların Adalet Bakanlı
ğının onaylanması sonucunda lâzumülicra hale 
gelmesi suretiyle işletilecektir. Bakanlığın onay
lama yetkisinin, Türkiye Barolar Birliği ve ba
roların yetkili organlarının yerine kaim ollarak 
karar vermesini tazammun etmiyeceği tabiîdir. 
Bunun sonucu olarak da, Bakanlıkça onanmıya-
rak iade edilen kararın yerine, kararı veren or
ganın yeniden bir karar ittihaz etmesi ve bunu 
da Bakanlığın onayına arz etmesi gerekecektir. 
Ba'kanlık denetiminin müessiriyeti ise, kararı 
onanmıyan Türkiye Barolar Birliği ve baroların 
yetkili organlarının evvel emirde onanmıyan ka
rar yerine yeni bir karar ittihaz etmesi ve bu 
yeni kararın da Bakanlığın onamama tasarru
funda belirttiği esaslara uygun düşmesi ile müm
kün olacaktır. Aksi halde, yani kararı Bakanlık
ça onanmıyan organın yeni bir karar ittihaz et
memesi veya eski kararda ısrar mahiyetinde ka
rar ittihaz etmesi halinde, Bakanlık denetiminin 
müessiriyetinden hattâ mevcudiyetinden bahset
mek mümkün olamaz. Bu gibi hallerde kararı 
onanmıyan organın görevini kanuna uygun ola
rak ifa etmemesi söz konusudur. Binaenaleyh, 
kanun hükümlerinin gereken titizlikle ve za
manında uygulanmasını sağlamak bakımından 
Türkiye Barolar Birliği ve baroların kanuna 
uygun olarak görevini ifa etmiyen organlarını 
feshetmek zımnında yargı merciine başvurmak 
yetkisinin de Bakanlığa tanınması gerekir. Ni
tekim 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 122 nci maddesinin ikinci fıkrası hük

mü, idareye, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
teşekküllerinin seçilmiş organlarını, geçici veya 
sürekli olarak görevinden uzaklaştırabilme yet
kisini bir yargı mercii kararma dayanmak şar
tına bağlı olarak açıkça tanımıştır. 

Bu itibarla, Anayasanın 122 nci maddesiyle 
idareye tanınan yetkinin kullanılacağı haller ile 
bunun usulünü belirtmek üzere tasarıya yeni hü
kümler ilâvesi zaruretiyle tasarının 77 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini say
gıyla arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul Milletvekili 

İsmail Hakkı Tekinel 

Baronun kurulması ve organların feshi 

Madde 77. — Bölgesi içinde en az onbeş avu
kat bulunan her il merkzinde bir baro kurulur. 

Baro kurulamıyan yerlerin en yakın baroya 
bağlanmasına veya bunların birleştirilerek bir 
baro kurulmasına ve merkezlerinin belirtilme
sine Türkiye Barolar Birliği karar verir. 

Barolar, kuruluşlarını Türkiye Barolar Birli
ğine bildirirler. 

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

Adalet Bakanlığının bu kanun uyarınca baro 
organlarının işlemleri hakkında onay mercii ola
rak verdiği kararları, görevli baro organları ay
nen yerine getirmekle yükümlüdür. Bakanlık 
kararı aleyhine süresi içinde Danıştaya başvu
rulmamış olmasına rağmen bu kararın baronun 
görevli organınca, kanuni bir sebep bulunmak
sızın yerine getirilmemesi veya eski kararda di
renme niteliğinde yeni bir karar verilmesi halin
de, Bakanlık, o baro organının feshine karar ve
rilmesi için keyfiyeti Danıştaya bildirir. Danış
tay, bildirme tarihinden itibaren en geç üç ay 
içinde karar verir. Feshi istenen organ üyeleri
nin bu kanunun 62 nci maddesinde yazılı cezai 
sorumlulukları saklıdır. 

Danıştaym fesih kararı vermesi halinde, fes
hedilen organın yerine en geç bir ay içinde yeni
si seçilir. Yeni seçilen üyeler eskilerin süresini 
tamamlarlar. 

Feshedilen organın Adalet Bakanlığının ka
rarma aykırı olarak yaptığı tasarruflar hüküm
süzdür. 
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Fesih hükümleri baro genel kurulu hakkında 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — 77 nci madde Komisyon tara
fından bu şekilde değiştirilmiştir. Söz istiyen 
var mı?.. Yok. 

Olmadığına göre 77 nci madde üzerinde ve
rilmiş bulunan bu değişiklik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından verilmiş bulunduğuna 
göre filhal kabulü de mutazammındır. Bu sebep
le maddeyi 77 nci madde olarak bu şekilde oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

78 nci maddeyi okutuyorum : 

Görevlerin parasız oluşu ve bir kişide birleşemi-
yecek görevler 

Madde 78. — Baro başkanlığı, başkanlık di
vanı, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları 
üyelikleri ille baro menfaatlerini gözetme, temsil 
ve savunma hususunda avukatlara verilen işler 
ücretsiz görülür. 

Yolculuk ve ikamet giderleriyle diğer zaruri 
giderler baro kasasından ödenir. 

Baro başkanlığı, baro yönetim ve disiplin ku
rulu üyelikleri ve denetçilik bir kişide birleşe-
mez. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 78 nci 
madde üzerinde Geçici Komisyon Başkanlığı bir 
fıkra eklenmesini öngören bir önerge vermiştir. 
önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclise şifahen arz edeceğim sebep

lerden, Avukatlık kanun tasarısının 78 nci mad
desinin 3 ncü fıkrasına ikinci cümle olarak aşa
ğıdaki hükmün ilâvesini saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
istanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel 

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

BAŞKAN — Bu hususta söz istiyen?.. Yok. 
Değişiklik önergesini Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

önerge komisyon tarafından verilmiş olduğu 
cihetle filhal kabulü de mutazammındır. Bu se

beple maddeyi bu önergede yazılı olan fıkranın 
ilâvesiyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde bu ilâve ile 
birlikte kabul edilmiştir. 

Görevleri 
Madde 81. — Genel kurulun görevleri şun

lardır : 
1. Yönetim, disiplin ve denetleme kurulları 

üyeleri ile baro başkanını ve Türkiye Barolar 
Birliği delegelerini seçmek, 

2. Levhada yazılı avukatlardan alınacak gi
riş keseneği ile yıllık keseneğin miktarı ve bun
ların ödeneceği tarihleri belirtmek, 

3. Yönetim kurulunun, baronun gelir ve gi-
dirleri ile mallarının yönetimi hakkında verece
ği hesapları incelemek ve yönetim kurulunun 
ibra edilip edilmiyeceği hakkında karar vermek, 

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

netmeliği inceliyerek onaylamak, «, 

6. Mevcut mevzuatın baro yönetim kurulu
na verdiği yetkinin dışında, muhtaç avukatlarla 
bunların ölümlerinde geride bıraktıkları kimse
lere yapılacak yardımın şekil ve miktarını tes-
bit etmek, 

7. Mesleke ait istekleri görüşüp karara bağ
lamak, 

8. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kul
lanmak. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon bir değişiklik 
önergesi vermiştir, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Meclise şifahen arz edeceğim sebep
lerden, Avukatlık kanun tasarısının 81 nci mad
desine 8 numaralı bend olarak aşağıdaki hük
mün ilâvesini ve bu maddenin 8 numaralı bendi
nin numarasının 9 olarak değiştirilmesini saygı 
ile arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
istanbul Milletvekili 

ismail Hakkı Tekinel 
8. Avukat bürolarının niteliklerini belirt

mek; 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 81 nci 

maddenin muhtevasında yazılı bulunan 7 nci 
paragrafta; «Mesleke ait istekleri görüşüp ka
rara bağlamak» unsuru var. Onun akabinde ko
misyon, 8 nci bend olarak : «Avukat bürolarının 
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niteliklerini belirtmek.» hükmünü koymak isti
yor. Şayet kabule şayan görülürse tasarıda mev
cut 8 nci bendde yazılı «kanunlarla verilen di
ğer yetkileri kullanmak» da 9 numarayı alacak. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Dola-
yısiyle 81 nci maddede 1 den 8 e kadar bend nu
marasını taşıyan husus 9 a intikal etmiştir ve 
şimdi kabul edilen önerge 8 numarayı işgal et
miştir, 8 numarayı işgal eden «kanunlarla veri
len diğer yetkileri kullanmak» şıkkı 9 numara 
olarak kanunda yer alacaktır. 

81 nci maddeyi bu şekilde oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bu şe
kilde kabul edilmiştir. 

G-örevleri 
Madde 97. — Baro başkanının görevleri şun

lardır : 
1. Baroyu temsil ve yönetim kuruluna baş

kanlık* etmek, 
2. Genel kurul, yönetim kurulu ve disiplin 

kurulu kararlarını yerine getirmek ve günlük 
işlemleri yürütmek, 

3. 95 nci madde gereğince verilen izin ve 
yetki dairesinde baro adına iltizam ve iktisapta 
bulunmak, yüklenmelere girişmek, baroya yapı
lan bağışlan kabul etmek ve bütçeyi uygulamak, 

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

5. Avukat sicillerinin Türkiye Barolar Bir
liği tarafından gönderilen örneğine uygun ola
rak düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak, 

6. Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili iş
lerde kanunlar ve meslek kurallannm gereğini 
her türlü organlara karşı savunmak ve bu ko
nuda doğrudan doğruya veya dolayısiyle kendi
sini göreve zorlıyan hususları yapmak, 

7. Baronun ve yönetim kurulunun çalışma-
lan hakkında her yıl Türkiye Barolar Birliğine 
yazılı bir rapor vermek, 

8. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kul
lanmak, 

BAŞKAN — 97 nci madde üzerinde Komis
yon, ilâveyi tazammun eden bir değişiklik öner
gesi vermiştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclise şifahen arz edeceğim sebep

lerden, Avukatlık kanun tasarısının 97 nci mad

desine 8 numaralı bend olarak aşağıdaki hük
mün ilâvesini ve bu maddenin 8 numaralı bendi
nin 9 olarak değiştirilmesini saygı ile arz ve tek
lif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul Milletvekili 

İsmail Hakkı Tekinel 
8. Başkanlık Divanı olmıyan barolarda, di

vanın diğer üyelerine ait görevleri yerine getir
mek ve yetkileri kullanmak, 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buna göre 97 nci maddenin 8 nci bendi ola
rak şimdi kabul etmiş olduğunuz husus monte 
edilecektir ve 8 nci bend olarak yazılmış bulu
nan ; «Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullan
mak» 9 numarayı alacaktır. 

97 nci maddeyi bu şekilde oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bu şe
kilde kabul edilmiştir. 

V - Baro Disiplin Kurulu 
Kuruluşu 

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

BAŞKAN — 103 ncü maddede Sayın Reşit 
Ülker ve Sayın Mesut Ozansü tarafından veril
miş bulunan önergeler vardı. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bundan sonra
ki bütün önergelerimizi de geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Bu önergeleri önerge sahipleri 
gerek Başkanlığa yazılı beyanlariyle, gerekse 
şimdi huzurda vukubulan şifahi beyanlariyle 
geri aldıklannı beyan etmişlerdir. Bu sebeple 
maddeyi tasan metninde yazılı şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde tasarı metninde yazılı şekliyle kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlanm 109 ncu maddeyi 
okutuyorum : 

Dokuzuncu Kısım 
Türkiye Barolar Birliği 

Birinci Bölüm 
Genel hükümler 

Birliğin kuruluş ve nitelikleri 
Madde 109. — Bütün barolann katılacağı 

Türkiye Barolar Birliği kurulur. 
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Birlik, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu ni
teliğinde bir meslek kuruluşudur. 

Birliğin merkezi Ankara'dır. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 109 

ncu madde üzerinde Saym Ülker ve Sayın Ozan-
sü birer değişiklik önergesi vermişlerdir. Baş
kanlığa verdikleri yazılı beyanda önergelerini 
geri aldıklarını beyan etmişlerdir. Bu sebeple 
önergelerini muameleye koymak mümkün olmu
yor. 

Maddeyi tasarı metninde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde tasarı metninde yazılı şekliyle 
kabul edilmiştir. 

Madde 111 i okutuyorum : 
Yasaklar, mal edinme ve protokoldeki yer 
Madde 111. — Birlik, kuruluş amacına ay

kırı işlerle ve siyasetle uğraşamaz. 
Birlik, amacına uygun işlerde kullanılmak 

üzere menkul ve gayrimenkul edinebilir. 
Birlik, protokol kurallarına uygun olarak 

resmî törenlere katılır. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 111 

nci maddede Sayın Ülker ve Sayın Ozansü daha 
önce vermiş oldukları önergeleri geri aldıklarını 
beyan etmişlerdir. Bu sebeple önergeleri muame
leden kaldırılmıştır. 

Geçici Komisyon Başkanlığı ise bir önerge 
vermiştir, önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Avukatlık kanun tasarı
sının 111 nci maddesine aynı tasarının 77 nci 
maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önergenin ge
rekçesinde zikri geçen sebepler dolayısiyle aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesi ve maddenin kenar 
başlığının (Yasaklar, mal edinme, protokolde
ki yer ve organların feshi) olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
istanbul Milletvekili 
ismail Hakkı Tekinel 

77 nci maddenin 5, 6, 7 ve 8 nci fıkraları hü
kümleri birlik organları hakkında da kıyasen 
uygulanır. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini okutmuş 
bulunmaktayım. Önerge üzerinde söz istiyen 
yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu hale göre 111 nci maddeyi bu ilâveyle bir
likte oyunuza sunuyorum Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... 111 nci madde bu ilâveyle birlikte 
kabul edilmiştir. 

Görevleri 

Madde 117. — Birlik genel kurulunun görev
leri şunlardır : 

1. Birlik yönetim, disiplin ve denetim ku
rulları üyeleri ile birlik başkanını seçmek, 

2. Kuruluş amacı içindeki işlere dair hazır
lanan raporları ve gündemdeki maddeleri görü
şüp karara varmak, 

3. Birlik yönetim kuruluna talimat ver
mek, 

4. Birliğin hesaplarını incelemek, bütçesini 
onaylamak, birlik yönetim kurulunun geçmiş yı
lın çalışmalarından dolayı ibrası hakkında ka
rar vermek, 

5. Yerli ve yabancı kongrelere gidecek dele
geleri seçmek, (genel kurul bu yetkisini birlik 
yönetim kuruluna verebilir.) 

6. Gelecek genel kurul toplantı zaman ve 
yerini kararlaştırmak, 

7. Adaleti ve mesleki ilgilendiren işler hak
kında teklifte bulunmak, 

8. Barolardan alınacak birlik keseneği mik
tarını tesbit etmek, 

9. Birlik başkanı, başkan yardımcıları, ge
nel sekreteri ve saymanının ücretleri ile yöne
tim, disiplin ve denetim kurulları üyelerine ve
rilecek huzur hakları miktarını ve ödenme şek
lini belli etmek, 

10. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kul
lanmak, 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 117 
nci madde üzerinde Geçici Komisyon bir öner
ge vermiştir. Önergede bir 10 numaralı bend 
olarak arzu etmiş olduğu bend ilâvesini' taleb-
etmektedir. Kabule şayan görülürse 10 numa
ralı bend olarak girecektir. Mevcut tasarıdaki 
10 numaralı bend ise 11 numarayı alacaktır. 
Okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclise şifahen arz edeceğim se

beplerden Avukatlık kanunu tasarısının 117 
nci maddesine 10 numaralı bend olarak aşağı-
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daki hükmün ilâvesini ve bu maddenin 10 nu
maralı bendinin numarasının 11 olarak değişti
rilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel 

10. Bu kanunun 30 ncu maddesinin (b) 
bendi ile 49 ve 75 nci maddelerinde ve 77 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında Birliğe verilen 
görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullan
mak, 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği buna göre icra edilecek ve 117 nci 
maddenin 10 numaralı bendini bu şekilde teş
kil etmek suretiyle mevcut taşandaki 10 nu
maralı bend 11 numarayı alacaktır. 

Maddeyi bu şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bu şekilde 
kabul edilmiştir. 

121 nci maddeyi okutuyorum. 

(Görevleri 
Madde 121. — Birlik yönetim kurulunun gö

revleri şunlardır : 
1. Birlik genel kurulunu toplantıya çağır

mak ve gündem hazırlamak, 
2. Birliğin mallarını yönetmek, 
3. Yıllık bütçeyi hazırlayıp genel kurula 

sunmak, 
4. Birlik Genel Kurulunca alınan kararla

rı uygulamak, 
5. Birlik adına iktisap ve iltizam husus

larında birlik başkanına yetki vermek, 
6. Birliğin ücretli memurlarının özlük işle

rini düzenlemek ve yürütmek, 
7. Birlik yönetim kurulu kararlarının öze

tini gösteren defterleri tutmak, 
8. Birliği yönetmek, 
9. Birliğin genel durumu ile geçmiş yıl iş

lemleri ve çalışmaları hakkında birlik genel 
kuruluna rapor vermek ve geçmiş yıl çalışma 
ve hesaplarından dolayı ibra istemek, 

10. Kanunlarla başka bir merci veya orga
na verilmiş olmamak şartiyle, baroların karar
larına karşı yapılan itirazları incelemek ve 
karara bağlamak, 

11. 77 nci maddede birliğe verilen yetkileri 
kullanmak ve görevleri yerine getirmek, 

12. Baro genel kurullarını olağanüstü top
lantıya çağırmak, 

13. Avukatların ve baroların hak ve men
faatlerinin korunması için ilgili mercilere ge
rekli başvurmalarda bulunmak, 

14. Avukatlık meslekinin gelişmesine, avu
katların haklarının korunmasına ve sosyal du
rumlarının geliştirilmesine yarıyacak inceleme
leri yapmak, vardığı sonuçlan ve teklifleri 
birlik genel kuruluna sunmak, 

15. Avukatlık mesleki ile ilgili olarak res
mî yerlerden sorulacak hususlar hakkında ge
rekli düşünce ve görüşleri bildirmek, 

16. Avukatların meslekte ilerlemesi için 
kitaplıklar açmak, meslekî yayında bulunmak, 
avukatlann hazırlıyacağı eserlerin yayımına 
yardımcı olmak, 

17. Barolar arasında çıkan anlaşmazlıkları 
çözümlemek, 

18. Meslekî dayanışmanın sağlanması ve 
devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulun
mak, 

19. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kul
lanmak. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon bu 121 nci 
maddenin 11 numaralı bendinde ufak bir deği
şikliği. öngörmektedir. Önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Meclise şifahen arz edeceğim se
beplerden Avukatlık Kanunu tasarısının 
121 nci maddesinin 11 numaralı bendinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini saygı ile arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekine! 

11. Bu kanunun 33 ve 54 ncü maddeleri ile 
77 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ve 
83 ncü maddesinde birliğe verilen görevleri 
yerine getirmek ve yetkileri kullanmak. 

BAŞKAN — Değişiklik öneresini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

121 nci maddenin değişik bu şekliyle oyla
masını yapıyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... 121 nci madde değişik bu şekliyle 
kabul edilmiştir. 
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V - Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu 
Kuruluşu 

Madde 129. — Birlik Disiplin Kurulu, Bir
lik Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri ara
sında gizli oyla seçilen yedi üyeden kuruludur. 
Ayrıca yedi yedek üye seçilir. 

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

BAŞKAN — 129 ncu madde üzerinde Sa
yın Ülker ve Ozansü değişiklik önergeleri ver
mişlerdi. Kendilerinin yazılı beyanı ile Baş
kanlıktan önergelerini geri istemeleri bahis 
konusudur. Bu sebeple muameleden kaldırıl
mıştır. Dolayısiyle 129 ncu maddeyi tasarı 
metninde yazılı şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair 

Kararlara itiraz 
Madde 142. — Baro yönetim kurulunun, di

siplin kovuşturmasına yer olmadığına dair ka
rarlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içinde şikâyetçi veya Cumhuriyet savcısı 
tarafından Türkiye Barolar Birliği Yönetim 
Kuruluna itiraz olunabilir. 

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 
tarafından dosya üzerinde yapılacak inceleme 
sonunda şikâyet, ihbar veya istem konusu in
celemeye değer mahiyette görülürse, evvelki 
karar kaldırılarak, disiplin kovuşturmasının 
açılması için dosya evvelki karan 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 yöne
tim kurulu ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim 
Kurulu Danıştaya başvurabilirler. 

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

BAŞKAN — 142 nci madde üzerinde Sayın 
Ozansü ve Ülker tarafından verilmiş bulunan 
önergeler sahipleri tarafından geri istenmiş 
olduğu için muameleden kaldırılmıştır. 142 nci 
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maddeyi tasan metninde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Disiplin kurulunda duruşma 
Madde 144. — Disiplin kovuşturması açıl

masına karar verilen hallerde, yönetim kuru
lunun iletmesi üzerine, disiplin kurulu incele
mesini 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 
sonuçlandırmak zorundadır. 

BAŞKAN — 144 ncü madde üzerinde Sa
yın Ozansü tarafından bir önerge verilmiş, fa
kat kendisi tarafından önergesinin muameleden 
kaldırılması talebedildiği cihetle, kaldırılmış
tır. Dolayısiyle maddeyi tasarı metninde ya
zılı şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde tasarı metnin
de yazılı şekliyle kabul edilmiştir. 

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

karşı, Cumhuriyet Savcısı ve ilgililer, tebliğ 
tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye 
Barolar Birliği Disiplin Kuruluna itiraz ede
bilirler. 

Birlik disiplin kurulu, disiplin dâvalarını 
dosya üzerinde inceler. Ancak, işten veya mes
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-
kurulu 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 
önce dinlenir. Son söz, hakkında disiplin kovuş
turması yapılanındır. 

Birlik disiplin kurulu, inceleme konusu ka
rarın onanmasına veya kovuşturmanın derin
leştirilmesi için kararın bozularak dosyanın il
gili baroya gönderilmesine karar verileceği gibi, 
yeniden incelemeyi gerektirmiyen hallerde, uy
gun görmediği karan kaldırarak işin esası hak-
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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 Ba
kanlığın onayına tabi değildir. 

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

Muhterem arkadaşlarım, 157 nci madde üze
rinde verilmiş bulunan değişiklik önergeleri sa
hipleri tarafından geri istenmiş olması dolayı-
siyle, önergeler sahiplerine geriverilmiştir. Bu 
öebeple 157 nci maddeyi tasarı metninde yazılı 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ONBÎRlNCÎ KISIM 

Avukatlık ücreti 

Avukatlık ücretinin serbestçe kararlaştırılması 
Madde 163. — Avukatlık ücreti, avukatın ve

kâlet hizmetine karşılık olan meblâğı ifade 
eder. 

Avukatlık ücreti, avukatla iş sahibi arasında 
serbestçe kararlaştırılır. 

Şu kadar ki, tarifedeki asgari miktar altında 
kalan avukatlık ücreti karşılığında iş ve dâva 
kabulü yasak olup, aksine hareket disiplin ce
zasını 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 — Muhterem arkadaşlarım, 163 ncü 
maddede Sayın Mustafa Akalın'm, bir değişik
lik önergesi vardır. Sayın Akalın, önergenizi 
okutuyorum... 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Avukatlık kanunu tasarısının 163 ncü mad

desinin 6 nci bendinden sonra aşağıdaki cümle
nin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Mustafa Akalın 
Afyon Karahisar 

«Yazılı sözleşmeler icra dairelerinde icra 
takibine esas alınır.» 

BAŞKAN — Sayın Akalın önergenizi okut
tum. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI tSMAÎL 
HAKKI TEKlNEL (istanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunu. Değişiklik 
önergesini Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edilmemiş
tir. 

163 ncü maddeyi tasarı metninde yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Ücret sözleşmesinin kapsamı 

Madde 164. — Ücret sözleşmesinin kural ola
rak belli bir miktarı kapsaması gereklidir. 

Şu kadar ki, üçüncü fıkra hükmü saklı kal
mak üzere, dâvada gösterilen başarıya göre de
riştirmek ve yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, 
dâva olunan veya hülkmolunacak şeyin değerinin 
belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak karar-
laştırılabilir. 

İkinci fıkraya göre yapılacak anlaşmalar, 
dâva konusu olan mal, alacak veya hak sahibi 
kıymetlerden bir kısmının aynen avukata aido-
lacağmı ve böylece avukatın taraflardan biri 
imiş gibi dâva konusuna doğrudan doğruya or
taklığını kapsıyamaz. Bu gibi ücret sözleşme
leri bâtıldır. 

Avukatla iş sahibi arasında aksine yazılı 
sözleşme bulunmadıkça tarifeye dayanarak kar
şı taraf yüklenecek vukatlık ücreti avukata 
aittir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di okutulmakta bulunan 164 ncü maddeden ev
vel, Sayın Mesut Ozansü daha önce vermiş ol
duğu bir önerge ile, 164 ncü madde olarak ken
disinin talepte bulunduğu maddenin tasarı met
nine ithalini arzu etmektedir. Okutuyorum:. 

MESUT OZANSÜ (Balıkesir) — Sayın Baş
kanım, muttali olduğuma göre, komisyon 199 
dan sonra bir madde ilâve edeceklermiş. Bu ba
kımdan ben madde teklifimi geri alıyorum. 

GEÇlCt KOMİSYON BAŞKANI ÎSMAlL 
HAKKI TEKlNEL (istanbul) — Sayın Başka
nım, teklif edilen hususun mevzuu itibariyle bu 
maddede yer almasına imkân hâsıl olmadığın-
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dan, prensibini komisyonumuz benimsemiş ve 
bunu 199 ncu maddenin sonunda ek 1 ve 2 nci 
maddeler olarak getirmeyi uygun mütalâa et
miştir. 

BAŞKAN — Ben önergeyi okutayım, ona 
göre yer alsın. Çünkü, son maddede buna göre 
atıfta bulunan bir maddenin ilâve edilmesi ba
his konusu oluyor. Okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Avukatlık kanun tasarısının 163 ncü madde

cinden sonra aşağıda yazılı yeni bir maddenin 
ilâvesini arz ve teklif ederim: 

«Madde 164. — Resmî dairelerde İktisadi 
Devlet Teşekkülleri, belediyeler ve özel idareler
de istihdam edilen maaşlı, mukaveleli ve ücretli 
avukatların idari ve âdi kaza mercileriyle ic
ra dairelerinde takip ve intacettlirdikleri dâva
lardan dolayı sözü geçen merciler tarafından 
takdir edilen vekâlet ücretleri, dairelerinin tan
zim edecekleri yönetmelik esasına göre tevzi 
edilmek üzere avukatlara ödenir.» 

Balıkesir 
Mesut Ozansü 

BAŞKAN — Sayın Ozansü, biraz evvel zapta 
geçen ifadesiyle önergesini geri aldığını beyan 
etmiştir. Bu sebeple 163 ncü maddeden sonra 
yeniden bir maddenin ilâvesi hususunda müza
kere açılması mevzuubahsolamamıstır. 

Şimdi, tekrar 164 ncü maddeyi okutuyo
rum: 

(164 ncü madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 164 ncü maddeyi okuttum. 
Şimdi, 164 ncü madde üzerinde Sayın Akalın 

tarafından verilmiş bulunan önergeyi okutuyo
rum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Avukatlık kanun tasarısının 164 ncü mad

desinin son fıkrasının ardına aşağıdaki cümle
nin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
Mustafa Akalın 

«164 ncü maddenin son fıkrasına ilâve : 
Hüküm verildikten sonra avukatın kusur ve 

ihmali olmaksızın azli veya tarafların haricen 
sulh olması halinde; karşı tarafa yüklenen ve
kâlet, ücreti, avukatın müvekkili tarafından 
ödenir. 

Bu alacağın tahsili hükmün kesinleşmesine 
bağlı değildir.» 

BAŞKAN — Komisyon; Sayın Akalın tara
fından verilmiş bulunan önerge Meclis huzu
runda okundu, katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Başka
nım, Borçlar Kanununun genel hükümleri içeri
sinde bu gibi haksızlıklara şâmil hükümler var
dır. İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Buyurunuz 
Sayın Akalın, mücmelen beyanda bulunacak
sınız. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, Avukatlık Kanununun 
biran evvel çıkması bakımından çoğumuz verdi
ğimiz önergeleri dahi geri aldık; ama hepimi
zin başına gelen bâzı dertler var ki, bunların 
kanunlaşmış maddeler halinde, metinler halinde 
ortaya çıkmasını arzu ettik. 

Şimdi, demin okunan önergemde her gün de-
faatle başınıza gelen bir duruma dokunuyorum. 
Dâvayı alıyoruz; birçok ahvalde adama acıya
rak ücreti vekâlet dahi almadan dâvalarını al
dıklarımız olmuştur, hepinizin basma gelmiştir, 
yalnız bana ait bir şey değil. Dâvayı takibede-
riz, hattâ cebimizden masraf ederiz, «aman» der 
«paraım yok, ücreti vekâleti dâvayı kazandık
tan sonra vereyim» der. Dâvayı kazandığım za
man, tutar azleder. Hattâ çoğumuzun başına gel
miştir, dâva kesinleşmiştir, tahsil için icraya 
müracaat etmişsinizdir, kalkar ücreti vekâlet 
almıyasmız diye sizi azleder. 

Hepiniz gecenin şu geç vaktinde dikkatle 
dinliyor ve okuyorsunuz; 164 ncü maddenin di
ğer fıkraları madem M, «ski 3499 sayılı Kanun
da olmıyan hükümler getiriyor, Temyiz Mahke
mesinin içtihatları hilâfına, «Avukata aittir» di
yor, «ücreti vekâlet» pazarlığını yapabiliyor, 
neden, tam dâvayı kazanmış durumda bu hal
ler olsun?... Bakın, ne diyorum burada:.. 

«Hüküm verildikten sonra avukatın kusur 
ve ihmali olmaksızın.» İhmali varsa başka. 

«Azli veya tarafların haricen sulh olması 
halinde karşı tarafa yüklenen vekâlet ücreti 
avukatın müvekkili tarafından ödenir. Bu ala
cağın tahsili hükmün kesinleşmesine bağlı de
ğildir.» 

Bunun kabul edilmemesini aklım almıyor, 
kendi menfaatimize ve her zaman başımıza ge
len felâketleri önleme babında. Bunu lütfeder-
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seniz, haksızlığı bize yapıyorlar, biz acıyoruz 
hüsnüniyetle dâvayı alıyoruz, »onunda müvekkil
ler... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — «Biz» denir 
m'i? Ne biçim konuşma?.. Burada milletvekili 
olarak bulunuyoruz. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Avukat
lar efendim, şimdi avukat olarak konuşuyorum.. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, bu kürsüde avu
kat olarak konuşamazsınız. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Ben, 
Avukatlık Kanunu vesilesiyle avukatların der
dini bilen adam sıfatiyle konuşuyorum. 

BAŞKAN — Tamam, avukatların dertlerini 
bilen bir milletvekili sıfatiyle konuşuyorsunuz. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Millet
vekilli olarak ve avukatların derdini bilen adam 
olarak konuşuyorum, önergeme iltifat buyurun. 

BAŞKAN — Şimdi oldu. 
Değişiklik önergesine komisyon katılmamak

tadır. önergeyi oyunuza sunuyorum .• Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

164 ncü maddeyi tasarı ımetninde yazılı 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Avukatın hapis hakkı ve avukatlık ücretinin 
rüohanlı bulunması 

Madde 166. — Avukat, müvekkili tarafından 
verilen veya onun namına aldığı malları, pa
rayı ve diğer her türlü kıymetleri, avukatlık üc
reti ve giderin ödenmesine kadar, kendi alaca
ğı nisbetinde elinde tutabilir. 

Avukat, sözleşme ile kararlaştırılan ve hâkim 
tarafından takdir olunan ücretinden dolayı, 
kendi çalışması sonucunda müvekkilin muhafa
za ettiği veya kazandığı mallar ve dâvadaki di
ğer taraftan ilâm gereğince tahsil edilecek para 
yahut alınacak mallar üzerinde diğer alacaklı
lara nazaran rüçjhan hakkını haizdir. Rüçhan 
hkkı, vekâletnamenin düzenlenme tarifine, ve
kâletname umumi ise iş sahibi adma ücret ko
nusu işten dolayı ilk yapılan resmî başvurma 
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 düzenliyeoeği 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, üçün
cü fıkrada yazılı bildirim zorunluğu bu kimse
ler hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — 166 ncı madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergesi sahibi tarafın
dan geri alınmıştır. Bu sebeple 166 ncı maddeyi ta
san metninde yazılı şekliyle oyunuza sunuyo
rum. Kafbul edenler... Kabul etmiyenler... 166 ncı 
madde aynen kabul edilmiştir. 
Avukatlar tarafından açıklanan avukatlık ücreti 

dâvaları 
Madde 167. — Ücret dâvası açacak avukat

lar önce baro yönetim kuruluna haber vermek 
zorunluğundadırlar. Bu zorunluluk ihtiyatî tedbir 
ve ihtiyatî haczi kapsamaz. 

BAŞKAN — 167 ncı madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergesi sahibi tarafın
dan geri alınmıştır. Bu sebeple muameleden kal
dırılmıştır. 167 nci maddeyi tasarı metninde ya
zılı şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 174 ü okutuyorum: 

Avukatın işi takipten vazgeçmesi, azli ve ücretin 
gününde ödenmemesi 

Madde 174. — Üzerine aldığı işi haklı bir 
sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiç
bir ücret istiyemez ve peşin aldığı ücreti geli
vermek zorundadır. 

Avukatın azli halinde ücretin tamamı veri
lir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden 
dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez. 

Anlaşmaya göre avukata peşin verilmesi ge
reken ücret ödenmezse, avukat işe başlamakla 
zorunlu değildir. Bu sebeple doğabilecek her 
türlü sorumluluk iş sahibinindir. Yazılı sözleş
medeki diğer ödeme şartlarının yerine getirilme
mesinden dolayı avukat işi takibetmek ve sonu
cunu elde etmekten mahrum kalırsa sorumluluk 
bakımından aynı hüküm uygulanır. 
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BAŞKAN — 174 ncü madde üzerinde Sayın 
Mustafa Akalın bir değişiklik önergesi vermiş
tir. önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Avukatlık kanunu tasarısının 174 ncü mad

desinin sonuna aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz 
Ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

«174 ncü maddeye son fıkra : . 
Lehe hüküm istihsalinden sonra avukat az

ledilir veya iş sahibi avukatın yazılı muvafaka
tini almadan karşı tarafla anlaşırsa, yazılı söz
leşmede aksine hüküm olmadığı ahvalde, karşı 
tarafa yükletilen avukatlık ücretini de iş sahi
bi avukata ödemek zorundadır.» 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Başka
nım, 164 ncü maddede vermiş olduğu teklife 
mümtenazır bir tekliftir. O teklifi de Yük
sek Meclis reddetmiştir. Bu itibarla iştirak et
miyoruz. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
önergemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın, önerge
sini geri aldığını beyan etmiştir. Bu şekilde 
muameleden kaldırılmıştır. 

174 ncü maddeyi, tasarı metninde yazılı şek
liyle ovunuzia sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmivenler... Aynen kabul edilmiştir. 

182 nci maddeyi okutuyorum. 

ONÜÇÜNCtt KISIM 

Çeşitli hükümler 

Yönetmelik 

Madde 182. — Bu kanunda düzenlenmesi 
Yönetmelice bırakılan hususlar için, Türkiye 
Barolar Birliği tarafından hazırlanacak yönet
melik Adalet Bakanlığınca onaylanarak yürür
lüğe konur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 182 nci 
madde üzerinde Komisyon bir değişiklik öner
gesi vermiştir, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Meclise şifahen arz edeceğim sebep
lerden, Avukatlık Kanunu tasarısının 182 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

Yönetmelik 

Madde 182. — Bu kanunda düzenlenmesi 
yönetmeliğe bırakılan hususlar ile kanunun uy
gulanabilmesi için yönetmelikte yer alması ge
reken diğer konuları kapsıyan Yönetmelik Tür
kiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafın
dan hazırlanarak Adalet Bakanlığının onayıyla 
yürürlüğe konur. 

BAŞKAN — Geçici Komisyonun değişiklik 
önergesini okutmuş bulunmaktayım, önergeyi 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyemler.. Kabul edilmiştir. 

182 nci maddeyi, değişik bu şekliyle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... 182 nci madde, değişik bu şekliyle kabul 
edilmiştir. 

184 ncü maddeyi okutuyorum: 
Avukatlık kıdemine sayılacak hizmetler 
Madde 184. —• Dördüncü maddenin birin

ci fıkrasında sayılan hizmetlerden avukatlığa 
geçenlerin bu hizmetlerde geçen süreleri avu
katlık kıdemime sayılır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 184 
ncü madde üzerinde Yunus Koçak bir deği
şiklik önergesi vermiştir, okutuyorum: 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Avukatlık Kanununa ait 

Geçici Komisyon değiştirisinin 184 ncü madde
sinin, aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
mesini teklif ederim.-

Konya 
Yunus Koçak 

Madde 184. — Devlet ve Kamu iktisadi Dev
let Teşekküllerinde, emekliliğe talbi bir hiz
metten sonra avukatlık meslekine intisabeden-
lerin bu hizmetleri emeklilik bakımından avu
katlıkta geçmiş gibi kabul ve kıdemlerine ilâve 
olunur. 

Ancak, memuriyetten ayrıldıktan sonra 
emekli keseneği kendilerine iade edilmiş olan
ların memuriyette geçen hizmet sürelerimin 
emeklilik bakımından avukatlıkta geçmiş gibi 
dikkate alınabilmesi için, ilgili avukatın 
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fou kanunun kabulünden itibaren 3 ay içinde, 
bu durumunu ve isteğini bağlı olduğu baro 
başkanlığına bildirmesi ve bu bildirim tarihin
den itibaren 6 ay içinde, kendisine evvelce iade 
edilmiş bulunan emeklilik keseneklerinin tama
mını Sigorta Kurumuna yatırması şarttır. 

Yanında staj yapılacak avukatın tayini hu
susunda 15 nci madde hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Baş
kanım. 

Bu 184 ncü madde daimi bir maddedir. Ar
kadaşımız, bizim geçici maddede düzenlenme
sini öngördüğümüz hususu, bu maddede daimi 
bir madde olarak düzenlemek istemektedir. 
Kanun tekniğine aykırıdır. 4 ncü maddede bu 
ıhıısus görüşülecektir. Bu bakımdan iştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Koçak. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Geçici 4 ncü mad
dede bulunan hüküm, adından da belli olduğu 
gibi geçicidir ve avukatların bir muayyen süre 
için memuriyette geçirdikleri hizmetlerin emek
liliklerine sayılmasını derpiş etmektedir. 

Halbuki Ibenim getirdiğim hüküm, devamlı 
olarak memuriyetten mesleke intisabeden avu
katlara, memuriyette geçen hizmetlerinin emek
liliklerine de sayılmasını derpiş eden bir hü
kümdür va birçok meslekdaşlar da vaktiyle 
memuriyette bulunmuşlar, sonradan aj-rılmış 
olup emekli keseneklerini almışlardır. Bu mes-
lekdaşlarımız böyle bir kanunun geleceğini 
o zaman bilmiyorlardı. Şimdi mesleke intisap 
etmiştir, onun için bu haklarının sayılması ge
rekir. Kısa bir süre içerisinde aldığı keseneği 
iade ederse, bu kanundan istifade etmesi lâ-
zımgelir. Eğer geçici 4 ncü maddede bu iş böy
le düzenlenirse, ben önergemi geri alırım, fa
kat, 4 ncü maddede böyle bir vuzuh yoktur. 

O bakımdan ben önergemde ısrar ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak tarafından 

verilmiş bulunan değişiklik önergesine Komis
yon katılmıyor, önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. KaJbul edenler... Kabul etmiyen
ler... önerge kabul edilmemiştir. 

184 ncü maddeyi, tasarı metninde yazılı ol
duğu şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... KaJbul etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiş tir. 

186 ncı maddeyi okutuyorum. 
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, yaşlılık 
ve ölüm sigortası) bakımından olup, (iş kazâ  
lan ve meslek hastalıkları), (hastalık) ve (ana
lık) sigortalarına girmek avukatın isteğine bağ
lıdır. 

BAŞKAN — Muhterem arkdaaşlarım, 186 
ncı madde üzerinde iki değişiklik önergesi var
dır, onları okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Avukatlık kanun tasarısının 186 ncı mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini tek
lif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Barolar Birliği Yardım Sandığı kuruluşu 
Madde 186. — Avukatların işsizlik, muhtaç

lık, hastalık, malûllük ve ölüm hallerinde ge
rekli sosyal güvenliğini temin ve emeklilik hü
kümlerini kapsıyan ve 6207 sayılı Kanun hü
kümlerine göre (Barolar Birliği Yandım San
dığı) kurulur. 

188 nci madde dışında kalan her avukat Ba
rolar Birliği Yardım Sandığı üyesidir. 

Birlik Yardım Sandığı Yönetmeliği Barolar 
Birliği Genel Kurulunca 6 ay içinde düzenlenir. 

Her baro, kendi levhasına kayıtlı avukatla
rın Barolar Birliği Yardım Sandığı ödenekleri
ni tahsil ederek Barolar Birliği Yardım Sandığı
na ödemekle görevlidir 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
MESUT OZANSü (Balıkesir) — Benim öner

gem de aynı mahiyettedir, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Peki efendim, aynı mahiyette 

olduğu için okutmuyorum. 
Sayın Komisyon, bu önergelere katılıyor mu

sunuz efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Başka-
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lar tarafından hararetle desteklenmekte bulunan 
tasarı hükümlerinin aynen muhafazasının, mes
lekin geleceği bakımından, büyük faydalar sağ-
lıyacağı kanaatindeyiz. Topluluk sigortasına gi
ren avukatın 240 lira ile 3 000 lira arasında ken
disinin göstereceği bir aylık gelir üzerinden pi
rim ödiyebilmesi kolaylığı, tasarının hükümle
rinin önergede ileri sürüldüğü gibi, hiçbir suret
le yürütülmesine imkân olmıyan ve ağır mükel
lefiyet tahmil eden hükümler olduğu yolundaki 
iddianın gerçeğe uymadığını açıkça ortaya koy
maktadır. Şimdiye kadar Emekli Sandığı gibi 
bir mecburi sigorta sistemine tabi olmamış bulu
nan avukatların bâzılarının mecburi bir sigorta 
sistemini yadırgamaları tabiî görülebilir. Ancak, 
Devlet memurları gibi, avukatların da zamanla 
bu sisteme ulaşacakları ve sigorta primini aylık 
gelirine dâhil olmıyan bir vergi borcu gibi mü
talâa ederek muntazaman ödiyecekleri şüphesiz
di!'. 

Arz ettiğimiz sebepler dolayısiyle, ancak bu 
iki büyük baronun muhalefetleriyle karşılaşan, 
fakat memleketin dört yanına dağılmış bulunan 
küçük barolar müntesibi avukatlarca gerçekleş
mesi sabırsızlıkla beklenen tasarının Sosyal Si
gortalar hükümlerinin aynen kabulünü istiyo
ruz. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; bu konu çok 
önemli bir konudur. Anayasanın dibacesi za
man zaman burada tartışılır, fakat hiçbir zaman 
vazgeçilmiyen unsurlarından bir tanesi, Sosyal 
Devlet olduğu, hususudur. Anayasanın dibace
sine, Anayasamn haklar ve ödevler bölümünde 
Anayasada öngörülen organlara vermiş olduğu 
istikamette çalışmalar yapmak zorundayız. Bu
gün memlekette 27 Mayıs 1960 tarihinde cere
yan eden hâdiseden sonra bizim barolarımıza 
mensubolan meslek mensupları, halkı sosyal ada
let ve sosyal güvenlik için uyarmışlar ve bunu 
meydanlarda bizzat meslek mensubu ve siyasi 
hüviyetlerle ileri sürmüşlerdir. Biz bu mefhuma 
inanıyoruz ve bu Parlâmento sosyal adalet ve 
sosyal güvenlik meselesini gerçekleştirmek zo
rundadır. Anayasa bize bu vazifeyi vermiştir. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Arkadaşlar ve nihayet Anayasanın 122 nci 
maddesinde yazılı kamu niteliğindeki meslekî 
kuruluşların da bu kanundan istifade edecekle
rini düşünmek zorundayız. Bu memleketin 34 

milyona varan nüfusu içerisinde çok büyük bir 
miktara varan esas' teşkilâtı vardır, ziraatçisi 
vardır ve bunlar da aynen baroların tabi olduğu 
meslekî kuruluşlar gibi vazife görmektedirler. 
Biz burada bu memleketin topraklarında bu 
memleketin imkânlarından en iyi tarzda istifade 
etmiş, asgari yüksek tahsil yapmak imkânını bul
muş ve bir meslek sahibi olmuş insanların top
luluğu, bir fikir topluluğu olan meslektaşlarımı
zın bu tasarıya aykırı bir davranışta bulunma
masını canü gönülden isterdik. Meydanlarda 
öyle konuşacağız, sosyal adalet diyeceğiz, sosya
lizm diyeceğiz, ama burada biraz evvel, ismini 
vermek istemediğimiz, düşünceleri bizce malûm 
olan bir arkadaşımız bu kanunun buradan çık
maması için teşebbüse geçecek. 

Arkadaşlar, samimî olmak lâzımdır. Bu ka
nunun en önemli kısmı sosyal adalet ve sosyal 
güvenlik kısmıdır. Eğer bu memleketin münev
verleri olan avukatlar buna öncülük etmezlerse, 
diğer sınıflar ve bizler kadar imtiyaz sahibi ol
mamış, okumak imkânlarından mahrum bulu
nan vatandaşlarımıza biz sosyal adaleti ve sos
yal güvenliği getirmek imkânından mahrum ka
lırız. 

Ben istirham ediyorum; arkadaşlarımız belir
li, benim de müntesibi olduğum ve bugün 20 
milyon liraya yakın bir setvete sahibolan bir ba
rodan bu direniş gelmemeli idi ve bu teklif bu
raya getirilmemeli idi. 

Bundan istifade edecek arkadaşlar vardır, 
arkadaşlarım. Bugün milyonları kazanan büyük 
servet sahibi olmuş insanlar vardır. Belirli bir 
tarzda baro idare işlerine gelmek ve orada bu 
baroların mülkünü idare etmek gibi basit bir 
düşünce tarzında bu Meclisin işgal edilmeme
sini ben canü gönülden isterdim, arkadaşlar, 
(«Bravo» sesleri) 

Burada eşit muamele yapacağız, arkadaşlar. 
Belirli, büyük şehirlerde toplanmış, büyük pa
ralar kazanmak imkânına sahibolan barolarda 
çok az para kazanan arkadaşlarımız olduğu gibi, 
Türkiye'nin her tarafına dağılmış, oralarda hiz
met gören arkadaşlarımız da vardır. Bir İstan
bul Barosu veyahut da bir diğer büyük şehrin 
barosundan bâzı arkadaşlar buna mümanaat 
ediyorlarsa, kendilerini varlıklı olarak ilân edi
yorlarsa; biz temenni edelim ki, tekrar kendi 
şartları içerisinde o barolara bağlı olan arka-
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nım katılamıyoruz. Belki müzakere konusu olma 
ihtimali vardır. Komisyonumuzun görüşümü arz 
etmeye amadeyiz. Arkadaşlarımız bununla ikti
fa ediyorlarsa mesele yoktur, (izah etsinler, ses
leri) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlarımı ; 

Tasarının 186 ncı maddesinin değiştirilmesi
ne ilişkin bu önerge, tasarının getirdiği temel 
yeniliklerden biri olan Topluluk Sigortasıma 
girme mecburiyetini ortadan kaldırmayı ve 
onun yerine Barolar Birliği Yardım Sandığının 
kurulmasını öngörmektedir. 

Önergemin gerekçesinde, «Avukatların sosyal 
sigortaların kapsamına alınmasının meslekin 
bünyesine uymadığı, filhakika Topluluk Sigor
tasında işçi ve işveren primi yükünün avukata 
yükletilmesi sebebiyle primlerin tahsilinde zor
lukla karşılaşılacağı, nitekim Komisyonda da 
bu zorunluğu müşahede ve ek prim ödeneğinin 
müeyyidesini meslekten men şeklinde tesbit et
tiği, bimmetice Sosyal Sigorta yerine, avukatlara 
mahsus ve birliğe bağlı bir yardım sandığının 
teşkilimin daha uygun olacağı ileri sürülmekte
dir. 

Evvelemirde şu hususum belirtilmesinde fay
da vardır ki, tasarının getirdiği sosyal sigorta 
'hükümleri, avukatlık mesleki bakımından ideal 
bir çjözüm tarzı değildir. Fakat, mevcut şartlar 
muvacehesinde bu çözüm tarzının ihtiyaçlara en 
uygun bir mahiyet arz ettiği de şüphesizdir. 
Gerçekten, avukatlar bakımımdan ideal bir sos
yal sigorta sisteminin, serbest meslek erbabıma 
mahsus bir Sosyal Sigorta Kanunu ile sağlana
bileceğine de şüphe yoktur. Ancak, henüz ha
zırlık çalışmaları yapılmakta olan bu kanunun 
yürürlüğe girmesinin uzunca bir zamana ihti
yaç göstermesi muvacehesinde, avukatları ileri
de çıkacak serbest meslek erbabıma mahsus Sos
yal Sigortalar Kanununa derhal intibak edebile
cek bir statü içerisine sokmak zarureti ortaya 
çıkmış bulunmaktadır. Böyle bir statü ise, mer'i 
mevzuata göre, Sosyal Sigortalar Kanununun 
86 ncı maddesinde yer alam, «Topluluk Sigor
tası» olabilir. Topluluk Sigortasına girmesi zo
runlu bulunan avukatlar, böylece Sosyal Sigor
tanın himaye sahası içerisine şimdiden alınmış 

olacaklar ve ilerde Topluluk Sigortasınla girem 
bu kimseleri serbest meslek erbabına mahsus 
Sosyal Sigortalar Kanunu şümulü içerisine al
mak ve geçmiş kıdemlerini mahfuz tutmak im
kânları hâsıl olacaktır. 

Diğer taraftan, sosyal sigorta sisteminde 
primin ödemmemesi ihtimalinin bir müeyyide ile 
bertaraf edilmesi yollarının araştırılması da 
açık bir zarurettir. Komisyonumuz, primini ödi-
yemiyen avukatın, ödenmiş primleri üzerindeki 
haklarını kaybetmesi müeyyidesi yerine, ken
disini meslekten yasaklamak suretiyle, sigorta
lılığın devamını sağlamak yolunu, avukatların 
daha lehinde bir yol olarak mütalâa etmiştir. 
Esasen, ilerde çıkacak serbest meslek erbabı
na mahsus sosyal sigortalar kanununda dahi 
bu iki müeyyideden birinin seçileceği aşikârdır. 

Diğer taraftan, avukatın bir kamu hizmeti 
görmekte olması ve istikbalinin Devlet memur
larına benzer tarzda teminat altına alınması za
rureti de, avukatların sosyal sigortasında emek
li kesmeklerinde olduğu gibi, ödemenin ihtiyara 
terk edilmesi sistemini haklı gösterecek ayrı bir 
gerekçe teşkil etmektedir. Yüksek Heyetinize 
bu hususun belirtilmesinde fayda mütalâa olun
maktadır. Halen bütün memlekette, sayıları 
10 000 civarında olan avukatların kuracakları 
bir sandık ile, üye sayısı milyonları aşan Sos
yal Sigortalar Kurumunun sigorta müesseseleri 
olarak yapacakları yardımlar arasındaki fark 
inkâr edilemiyecek kadar büyüktür. Bugün için 
3 000 avukatın kayıtlı bulunduğu istanbul Ba
rosu Yardımlaşma Sandığının, üyelerine sağla
dığı. yardımın Sosyal Sigortalar Kurumunun 
sağladığı, yardımlarla mukayesesi dahi bu farkı 
açıkça ortaya koyabilecek niteliktedir. Kaldı ki, 
barolar yardımlaşma sandıklarının üyelerinden 
aidat tahsili hususunda karşılaştıkları güçlükle
rin bu müeyyideye bağlanmadıkça, Barolar Bir
liği Yardım. Sandığı bakımımdan da aynen vâki 
olacağı şüphesizdir. 

Nihayet Komisyonumuz, avukatların toplu
luk sigortasından faydalanmaları konusunda, 
Sosyal Sigortalar Kanunundan da ileri gitmek 
suretiyle geçici 1 nci maddede bilhassa yaşı 
ilerlemiş avukatların Sosyal Sigortadan en elve
rişli şartlarla faydalanmalarını sağlıyacak çok 
ileri hükümler getirmiştir. Mesleke bir istikbal 
teminatı sağlıyacak olan ve bilhassa küçük baro-
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dağlarımıza munzam teminat olarak yeni hü
kümler koysunlar. Getirebilirler, kendileri. Sos
yal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci madde
sinde böyle bir hüküm vardır. Büyük bankalar 
kendi kurmuş oldukları sandıkların yanında, 
kanunun tahmil ettiği mükellefiyetleri işveren 
olarak çalışan arkadaşlarına, çalışan memurla
rına temin ettikleri gibi, ayrıca munzam sandık
larına da yardım etmektedirler. Şayet böyle bir 
organizasyon yapmak istiyorlarsa arkadaşları
mız, açıktır ve biz bundan memnun oluruz. 

Mesleke girmiş arkadaşlarımızı düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Mesleki, diğer vasıflarını da 
göz önünde tutmak ve hakikaten geçerli ve iti
bar gören bir meslek haline getirmek istiyor
sak; avukatı yarınından emin insanlar haline 
getirmek mecburiyetimiz vardır. Adalet bunu 
istemektedir, arkadaşlar. Bir hâkim teminatı 
üzerinde bu Meclisler ne kadar duruyorsa, hâ
kime yardımcı olan ve bir âmme hizmeti ifa 
eden avukatın da yarınını teminat altına alma
yı bu Meclisler düşünmek mecburiyetindedir. 

Ben vaktin gecikmiş olması sebebiyle sade
ce zabıtlara geçirtmek üezre Komisyonumuzun 
almış olduğu kararı burada sizlere bildirdim. 
Bunun teknik teferruatı vardır ve takdim edil
diği gibi de, bilcümle avukatlar bu mükellefi
yete tabi olmıyacaklardır. İcabettiği takdirde 
size yanlış malûmat vermemek için, çok teknik 
teferruatı olan bir konudur, Sayın Bakanımı
zın müsaadesiyle, komisyonumuzda almış oldu
ğumuz kararları bir teknik arkadaşımız size 
bildirecektir. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım, arkadaşlar. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, mesele Sayın Komisyon Başkanı tara
fından tamamen politik bir açıdan izah edildi. 

Bir defa şunu ifade etmek isterim ki, bura
da verdiğimiz, altına imza koyduğumuz teklif, 
avukatları koruyucu niteliktedir. Sebebini arz 
edeyim : 

Bu getirilen hüküm yeni bir şey değildir. 
Bugün Sosyal Sigortalar Kanununda topluluk 
sigortası olarak vardır ve ihtiyarîdir. Yalnızca 
bunun, getirilen kısmı mecburi olmaktadır. 

Şimdi böyle getirilen şey acaba akuvatlara 
yararlı mı, yoksa zararlı mı, zararlı olabilir mi, 

bunu tesbit etmek lâzımdır. Eğer bu tesbitin 
neticesi yararlı ise mesele yok, ona katılmak 
lâzımdır. Yararlı olmıyabilirse, tehlikeleri var
sa, sakıncaları varsa o zaman bu teklifi destek
lememek yerinde olur. 

Şimdi burada kabul edilen esas; 86 ncı mad
dede gösterilen topluluk sigortasına girmeleri 
zorunluğudur, ancak bu zorunluk malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortasıdır. Yani, mecburi 
olan kısmı da malûllük, yaşlılık, ölüm sigorta
sıdır. Onun yanında kalan iş kazaları, meslek 
hastalıkları, hastalık, analık sigortaları mecbu
ri değildir. 

Şimdi, bir avukatın ortalama olarak tekaüt
lüğü, emekliliği halinde alabileceği parayı, ya
ni geçinebileceği parayı bin lira olarak kabul 
edelim, ortalama bir hesapla. Bunun için öden
mesi lâzımgelen aylık pirim 210 liradır. Eğer 
o ihtiyari olan sigortalara da katılırsa, tam si
gorta olursa o takdirde 4110 lira oluyor. Şimdi 
410 lirayı Sosyal Sigortalarda mütalâa ettiği
niz zaman bir kısmını işveren verir, bir kıs
mını sigortalı verir. Burada ise, işveren de, 
sigortalı da olduğu gibi bu parayı ödemek mev-
kiidedir. Bu primi ödemezse ns olur? ödeme
diği takdirde demin de ifade edildiği gibi, ba
rodan silinir, yani avukatlık yapamaz, mahke
melere bildirilir ve avukatlık yapmaktan men 
edilir. Şimdi, şöyle etrafımıza bir bakalım. Avu
katlıkta böyle bir primi ödiyebilecek insanla
rın miktarı nedir? Bu bir gerçektir ki, tümün
de de ifade ettim, böyle bir primi üst üste ko
layca ödiyecek güçleri yoktur. 

Size olmuş hâdiseler, Adalet Bakanı da bu
nu bilir, İstanbul Türkiyeaıin 10 000 avukatın
dan 4 000 ini barındırır. Toplanmışlardır, bir 
yardım sandığı kurmuşlardır. İsminin yardım 
sandığı olması birşey ifade etmez. Kanunla ku
rulmuş tam bir sosyal sigortadır, tekaüt de edi
yor hastalığında da yardım yapıyor, ölümün
de de yardım yapıyor. Hiçbir farkı yoktur. Bu 

i sandık için ayda 90 lira verilmesini baro tek-
! lif etmiş; fakat ayda bu miktar parayı biz 

ödiyemeyiz, diye karar alınmıştır. Şimdi bunu 
; nasıl ödiyeceklerdir? 205 lirayı nasıl ödiyecek-
' lerdir, 410 lirayı nasıl ödiyeceklerdir? Bura

daki görüşümüz, mesele ödemesidir. Ödedikten 
sonra hiçbir mesele yoktur. Ama ödiyemediği 

; takdirde yaşama hakkından mahram edsceksi-
j niz, ekmek yemek hakkından mahrum edecek-
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siniz, mahrum edeceğiz. Bunun üzerinde düşün
mek lâzımdır. 

Buna karşılık şu söylenmektedir: Mecburen 
1 000 lira üzerinden ödenmesi şart değildir. 
En azından yapılır, ki onun primi de en azın
dan 26 lira olduğunu ifade ediyorlar. 120 lira
mın karşılığı, yani 120 lira maaş bağlanmanın 
karşılığı 26 lira olarak ifade ediliyor. Yani ar-
tabilen bir miktar oluyor. O zaman da bir gös
termelikten ibaret olur, yani hakikaten onun 
istifade edeceği bir durum olmaz. Buna muka
bil gene kanunla 6207 sayılı yardımlaşma ka
nununda burada teklif edilen, bendemizin tek
lifim - ki, barolar da bunu desteklemektedir, 
onların da bir bildiği vardır, bu kadar kişiyi 
kargılarına alıp da gelemezler - onu da tasav
vur etmeniz lâzımgelir. 

Şu olacak: Barolar Birliği Ankara'da kuru
lacak, bu kanun yürürlüğe girdiği zaman ku
rulacak ve bu Barolar Birliğinin bütün üye
leri kanun çıktığı anda mecburi olarak bun
daki gibi Barolar Birliğinin yardımlaşma san
dığının üyesi olacak. Bunun bir maktu kısmı 
var, ödiyecekleri az bir para, bir de yardım 
pulu var. Yardım pulu da mecburi olacak. O 
takdirde yapılan hesaplara göre daha az bir 
para ödemek suretiyle bütün Türkiye avukat
ları, sayın Komisyon Başkanının ifade ettiği kü
çük yerlerde, fakir yerlerde çalışan avukat ar
kadaşlarımız da bu kanunun kendilerine temin 
etmiş olduğundan daha fazlasını ve bütününü, 
ihtiyarî olarak değil, temin etmek imkânını bu
lacaklardır. Yardım pullarının hasılatı büyük
tür. Bugün İstanbul Barosunun elinde 
10 000 000 vardır. Bu kanundan Sosyal Sigor
talar, eğer mutlaka ismini edebiyat yapmak 
için öyle söylemek gerekiyorsa, bir teklif ya
parız o kanunun ismini de bu Meclis değiştirir, 
Sosyal Sigortalar, Sosyal Sigorta anlamına ge
len bir kelime kullanılabilir yardım sandığı 
yerine. Meselenin esası budur. Bunun tercihini 
yapmak mevkiindeyiz. Neticesi kısa zamanda 
görülecektir. Burada güzel sözler söylemek bir 
şey ifade etmez. Kısa bir müddet sonra tatbi
kata geçildiği zaman bu feryatları yapanlar 
her halde Reşit Ülker'e gelmiyecekler, evvelâ 
Sayın Adalet Bakanına, o mevkii işgal eden
lere geleceklerdir. 

Şimdi, bunu böylece ifade ettikten sonra 
söylediğimiz fikrin bu olduğunu ortaya koyu

yoruz. Getirilen nedir? Büyük bir kanunmuş 
Barolar Birliği geliyor, bir maddelik kanunla 
da gelebilirdi. O Barolar Birliğinin Anayasanın 
emrettiği bağımsızlığı yok. Onun yanında bir 
edebiyat, Sosyal Sigortalan getiriyoruz, zaten 
mevcudolan bir kanuna mecburilik getirmekten 
ibaret. İşin iç yüzü budur. Sosyal Adaletten 
bahsetmenizden engin bir şekilde memnunluk 
duyuyorum. Bu sözleri söylemenizden bu söz
leri ifade etmenizden memnunluk duyuyoruz. 
Ama işin hakikati de budur, bunu milletten 
gizlemenize, hele bizlerden gizlemenize hiçbir 
imkân yoktur, istirhamım serimkanlılılkla, ede
biyatın dışında, hangisi faydalı ise fikirleri 
tartıştıralım ikna ederseniz, ikna olursak elbet
te ki o faydalıdır. Ama onun da karşı bir tezi 
vardır ve bu tez yabana atılacak bir tez değil
dir. Tez şu: Bütün Barolar Birliğine üye ola
caklar, bu maddeye göre bütün avukatlar Ba
rolar Birliğinim üyesidir, maktu olarak alınmak
ta olan bir senelik para ödiyecekler 90 lira di
ye ifade edildi. Onun yanında her avukatın res
mî bir mercie verdiği dilekçe üzerinde, yazı kâ
ğıdı üzerinde mecburi olarak pul yapıştırıla
cak. Bugün istanbul Barosu, Ankara Barosu bu 
pulları kontrol edememektedir, buna rağmen 
fevkalâde zengin bir varlığa sahiptir. Bunun 
tatbikatı senelerce yapılmıştır bu memlekette. 
Bunun münakaşası yapılmalı ve böyle bir karar 
verilmeli. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu buyuru
nuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, son derece seviyeli 
ve zevkli bir münakaşa dinlemiş bulunmaktayız. 
Saygı değer arkadaşım ismail Tekmel'in, Ana
yasanın sosyal Devlet ve sosyal haklar bölü
münden inançla ve heyecanla bahsetmekte olu
şu bizleri cidden heyecanlandırdı. Geçende de 
söylemiştim, iyi niyetle meseleleri mütalâa etti
ğimiz takdirde samimî, memleket sever insanlar 
olarak birleşemiyeceğimiz hiçbir nokta mevcut 
değildir. Temenni ederim ki, Adalet Partisi 
diri janlarının tamamına Anayasanın ruhu, is
mail Tekin arkadaşımızın benliğine hâkim oldu
ğu kadar hâkim olsun ve burada dile gelsin. 

ATA BODUR (Ordu) — Ne lüzumu var, 
ne mânası var? 
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BAŞKAN — Saym Sarıibrahimoğlu, mad
deye gelin şu maddeye. Gecenin bu saatinde. 
186 ncı maddeye geliniz lütfen. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşım İsmail TeMnel burada, 
bir arkadaşımın meydanlarda, diğer yerlerde 
sosyal Devletten, sosyal haklardan bahsedip 
burada da aksini söylediğini ifade ıetti, biz kız
madık. 

ATA BODUR (Ordu) — Yarası olan gocu
nur, bu saatte söylediğinizin ne lüzumu, ne mâ
nası var? 

BAŞKAN — Ne ise Sayın Sarıibrahimoğlu, 
teknik kanundur, Avukatlık Kanunu, avukat 
edası ile konuşunuz biraz, milletvekili olarak 
avukat edası ile. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Milletvekil olarak konuşuyorum. Sayın Ül
ker arkadaşım da bir noktai nazarı son derece 
güzel, son derece vazıh şekilde izah ettiler. As
lında iki taraf da haklı kendi görüş zaviyele
rinden. 

Muhterem arkadaşlarım; avukatlar Sosyal 
Sigortalar Kurumuna girmelidirler. 10 - 20 mil
yon varlığı olmuştur şu veya bu baronun. Doğ
rudur. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, söze 
böyle başlasaydmız da şu gürültü de çıkmasaydı. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Doğrudur. Canım biraz şakaya da dayan
sınlar, ne var? 

Yalnız arkadaşlar, ben biraz tetkik eyledim 
Sosyal Sigortalar Kurumunun varlığını. Hattâ 
«Sosyal Bank» diye bir kanun teklifim de var, 
inşallah bir gün gelir. Bu gün iki milyarın üze
rindedir senslik prim tahsilatı. On senede yirmi 
milyom, devede kulaktır. Böyle güçlü bir teşek
küle dayanmak ve avukatların geleceğini böy
le güçlü bir teşekkülde görmek faydalıdır ve 
şu kanunun (getirdiği en büyük hamlelerden biri
dir. inşallah olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir yardımlaşma 
sandığı, yine de olalbilir, mümkün. Yani Sosyal 
Sigortalar Kurumuna girmekle beraber, nasıl ki 
Ordu Yardımlaşma Sandığı vardır, emeklilik 
haklan da vardır, bu olabilir, bunlar birbirine 
zıt değil, tamamlar. 

Bir noktayı hatırlatmak isterim arkadaşla
rıma, plân tasarısında onbeş yıl içinde emek

lilik mevzuatı tevhitedilecektir, birleştirile
cektir, tek bir emeklilik, bütün vatandaşlara şâ
mil emeklilik esası, sosyal güvenlik esası getiri
lecektir. Bu, Yüce Meclislerin kabul ettiği, em
rettiği bir kanun hükmüdür. 

Biz burada bu güvenlik tedbirlerini ayırmak 
değil, birleştirmek zorunda ve durumundayız. 
Hattâ Hükümet, iktidar, Meclis olarak Emekli 
Sandığı ile »Sosyal Sigortalar Kurumunun bir
leştirilmesi ve bütün vatandaşlara şâmil bir gü
venlik esasının kurumasını şimdiden hattâ geç 
bile kalınmıştır, p7 laması ve şu onbeş yıl hi
tamından evvel T urj, gerçekleştirmesi gerekir 
kanısındayız. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Bu itibarla, avukatların bir Dayanışma 
Sandığı vardır, bu kalsın, Sosyal Sigortalara 
girmiyelim, olmaz. Bir teklif verdim arkadaş
lar, biz âmme vazifesi görüyoruz. Avukatlar 
pek çok haklardan kısıtlanmış, avukat olduk
ları, âmme vazifesi gördükleri için. Ticaret 
yapamazlar, şunu yapamazlar, bunu yapamaz
lar. Bir âmme vazifesidir ama Devlet olarak 
bu kısıtlamaların hiçbir karşılığı verilmemiş
tir. Olmaz böyle şey arkadaşlar, olmaz böyle 
şey. Alacağım, fakat vermiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, onun için bende
niz küçük, kısa bir takrirle maddenin altına 
bir fıkra ilâvesini öngördüm. Diyorum ki, 
«Avukatların bu sigortalar münasebetiyle öde
mekle yükümlü olacakları meblâğın % 50 sini 
Devlet her yıl genel bütçeye koyduğu tahsisat
la karşılar.» Sırrı Atalay arkadaşımızın Adliye 
Vekilliği zamanında tasavvuru şu idi ve o şe
kilde de hazırlanmış idi... 

BAŞKAN — Bağlayınız lütfen. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Bağlıyorum efendim. 
Bu, birtakım cezalar para cezasına tahvil 

edilebilecek, avukatlar Emekli Sandığına dâ
hil olacak ve % 50 Devlet primi bu cezalar kar
şılığı elde edilen meblâğla karşılanacak idi 
ve o maksatla hazırlanmıştı zaten o kanun da. 
Hakikaten cezaların paraya tahviline dair ka
nun çıktı, fakat avukatların sosyal güvenli
ğine tahsis edilmedi bu para. Ve edilmemekte
dir. 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Sarıibrahim
oğlu. 
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KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) j 
— Muhterem arkadaşlarım, arkadaşımın ikisi j 
de haklıdır. Hakikaten yük ağırdır Sosyal Si- i 
gortalara girince. Hafifletmek lâzım. Bunu, j 
birçok külfetler yükliyen cemiyetin, Devletin 
omuzlaması lâzımdır % 50 nisbetinde. Tekli- ı 
fimin kabulü tahfif etmiş olacaktır ve bu su
retle de adaletli bir neticeye varacağız. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başka söz istjyen? Yok. 
MUSTAFA UYAR (izmir) — Ben söz isti

yorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyar. 
(MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, söz almak niyetim yoktu, 
fakat Sayın Sarıibrahimoğlu arkadaşımızın 
son cümlesi dolayısiyle kısaca bu konuda gö
rüşlerimi' arz etmek istedim . 

Arkadaşlar, avukatlık, mahiyeti itibariyle, 
gördüğü işin özü itibariyle bir âmme hizmeti
dir. Bunda kimsenin şüphesi yok. Ama, avu
katlık ekonomi yönünden, para yönünden Dev
let memuriyetiyle, Devlet personeliyle kıyasla-
namıyacak bir serbesti içindedir. Tamamen ti
cari bir şekilde ücretlerimiz serbestçe tezahür 
etmektedir. Biz, memur statüsüne tabi, memur
ların aldığı, («Biz değil» sesleri) 

BAŞKAN — Avukatlar efendim. 
MUSTAFA UYAR (Devamla) — Avukatla

rın, hayır memur statüsüne tabi memurların 
aldığı para gibi muayyen paralar almıyoruz.. 

BAŞKAN — Hayır, Sayın Uyar. 
MUSTAFA UYAR (Devamla) — Avukatlar 

almıyor. 
; BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar, avukat-

mış gibi değil de Milletvekili olarak beyanda 
bulunun. Alışkanlık oluyor, evet. 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — Avukat
ların almış olduğu parayı izah etmek sadedin
de görüşüyorum. Bendeniz de avukat' olduğum 
için avukatların aldığı para ile memurların 
aldığı paranın kıyaslanamıyacağmı, mahiyetle
rinin ayrı olduğunu tebarüz ettirmek istiyorum. 

Binaenaleyh, avukatların sosyal güvenliği
ni, sosyal güvenliğinde avukatm gördüğü iş bir 
âmme hizmetidir, diye: Devlete bir külfet yük-
lstmekte hakkımız yoktur. 

Biz, sosyal güvenliğimizi kendi gelirimiz- I 
den, kendi kazancımızdan ayırmak zorunda
yız. Devlet memuru, aldığı paradan kendi | 

| sosyal güvenliği için Devlete bir hisse vermek-
\ tedir. Devletle bir mukavelesi vardır. Ama 
[ avukatların böyle bir mukavelesi yoktur. Bu 
j bakımdan Devletin.. (A. P. sıralarından «Biz 

vergi veriyoruz» sesi) Avukatın verdiği vergi 
ı G-elir Vergisidir, memur ayrıca Gelir Vergisi 

de vermektedir, o ayrı. Memurlar muayyen 
para alır ayda, ama avukatlar muayyen para 
almazlar. Bu bakımdan avukatların sosyal 
güvenliğine Devleti iştirak ettirmek doğru de
ğildir. Ama, müzakeresini yapmakta olduğu
muz tasarıda sosyal güvenliği için avukatla
rın tesbit edilmiş olan, ileri sürülmüş olan mad
deler, hükümler doğrudur, yerindedir ama bu 
konuda Devlete bir külfet yükletmek doğru 
değildir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

186 ncı maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesi
ni arz ederim. 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Avukatların ödemesi gereken primin % 50 si 
genel bütçeye her yıl konacak tahsisatla kar
şılanır. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Avukatlık kanun tasarısının 186 ncı madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederim. 

Barolar Birliği Yardım Sandığı Kuruluşu.. 
Madde 186. — Avukatların issizlik, muhtaç

lık, hastalık malûllük ve ölüm hallerinde gerek
li sosyal güvenliğini temin ve emeklilik hüküm
lerini kapsıyan ve 6207 sayılı Kanun hükümle
rine göre (Barolar Birliği Yardım Sandığı) ku
rulur. 

188 nci madde dışında kalan her avukat, 
Barolar Birliği Yardım Sandığı üyesidir. 

Birlik yardım sandığı yönetmeliği Barolar 
Birliği Genel Kurulunca altı ay içinde düzenle
nir. 

Her baro kendi levhasına kayıtlı avukatla
rın Barolar Birliği Yardım Sandığı ödenekle
rini tahsil ederek Barolar Birliği Yardım San
dığına ödemekle görevlidir. 

Reşit Ülker 
İstanbul 
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BAŞKAN — Komisyon, katılmadığınızı beyan 
ettiniz, deminki izah ettiğiniz gerekçe muvace
hesinde. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kan, Kemal Sarıibrahimıoğlu'nun takririne de 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum, önergeyi. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Efendim, Sayın Reşit Ülker'in okutmuş ol
duğum takririni oya sundum kabul edilmedi. 
Şimdi zatıâlinizin önergesi okunacak. 

(Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimıoğ
lu'nun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
madığını beyan etti. önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

18& ncı maddeyi, başka önerge olmadığı için 
tasarı metninde yazılı şekliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Topluluk Sigortasına girme zorunluğu şarta 
bağlı olanlar 

Madde 187. — Geçici 2 nci maddenin kapsa
mına giren avukatlar, T. C. Emekli Sandığına 
borçlanma haklarını aynı maddede gösterilen 
şiire içinde kullanmadıkları takdirde, 186 ncı 
madde uyarınca Topluluk Sigortasına girmek 
zorunluğundadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, biraz evvel red-
dolunan önergenize murtabıt, onunla mütem
mim bir önerge var. Hususiyetini ve hukukiye-
tini kaybediyor aşağı - yukarı. Okutayım mı 
©fendim? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Kabul edile
cekse okutunuz efendim. Kabul edilmiyecekse 
oya koymayınız. 

BAŞKAN — Ben o şekilde anladım, önerge 
muhtevasından. Çünkü siz topluluk sigortasın
dan bahsediyorsunuz. Biraz evvel 186 ncı mad
dede bu değil de, Sosyal Sigortalara bağlanma
sı kabul edildiği için, bu önerge de sizin 186 
ncı maddede vermiş olduğunuz önergenin deva
mı mahiyetinde telâkki ediliyor. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Geri aldım. 
BAŞKAN — Geri aldınız. O halde 187 nci 

maddeyi tasarı metninde yazılı şekliyle oyunu-

I za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Aynen kabul edilmiştir. 

Topluluk Sigortasına giremiyenler 
Madde 188. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığına tabi bir memuriyette çalışmakta olan
lar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kap
samına girenler (Aynı Kanunun 85 nci madde
sindeki isteğe bağlı sigortadan faydalananlar 
dâhil) ve geçici 2 nci maddedeki borçlanma 
hakkından faydalananlar 186 ncı madde uya
rınca Topluluk Sigortasına giremezler. 

BAŞKAN — Sayın Ülker'in bu önergesi de 
aynı mahiyettedir. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Emekli Sandığına bağlı bir görevde çalış

makta olanlar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun kapsamına girenler aynı kanunun 
85 nci maddesindeki isteğe bağlı sigortadan 
faydalananlar dâhil ve geçici 2 nci maddedeki 
borçlanma hakkında faydalananlar 186 ncı 
madde uyarınca Barolar Birliği Yardım Sandı
ğı üyesi olamazlar. 

Reşit Ülker 
istanbul 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kanım, bu da aynı mahiyettedir, murtabıttır. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Eğer prensi
be dokunuyorsa oya koymayınız Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Zaten Barolar Birliği Yardım 
Sandığı diye birşey kabul etmedik. 

önerge muameleden kaldırılmıştır. 

188 nci maddeyi tasarı metninde yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Topluluk Sigortasına girmeleri isteklerine bağlı 
olanlar 

Madde 189. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığından emeklilik veya malûllük (âdi ma
lûllük veya vazife yahut harb malûllüğü) ay
lığı almakta olanlara, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa göre malûllük ve Yaşlılık Si
gortasından faydalanmış bulunanlar ve aynı 
kanurun geçici 20 nci maddesindeki şartlara 
uygun olarak faaliyette bulunan sandıklara ta
bi personelin 186 ncı madde uyarınca Topluluk 
Sigortasına girmeleri isteklerine bağlıdır. 
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BAŞKAN — Verilmiş olan önergeler de 
aynı mahiyette. Bu sebeple muameleden kaldı
rılmıştır. 

189 ncu maddeyi tasarı metninde yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Bizim tashih 
cetvelimiz var zaten Sayın Başkan sonunda. 

BAŞKAN — Evet efendim, düzeltilir o. Ka
nunun sonunda tertip tensik itibariyle, tabı iti
bariyle vukubulan yanlışlar mevcutsa onlar dü
zeltilir, elbette. 

Madde 190 ı okutuyorum. 

Prim borcunu ödememenin sonuçları 
Madde 190. — Topluluk Sigortası primleri

ni, topluluk sözleşmesinde gösterilen zamanda 
ödemiyen avukatın adı baro yönetim kurulu
nun karariyle, birikmiş prim borcunu, sözleş
medeki şartlar dairesinde ödeyinceye kadar, ba
ro levhasından silinir ve durum ilgili yerlere 
bildirilir. 

Topluluk Sigortası pirimini ödememenin so
nuçları, prim borçlusu avukatın şahsına münha
sır olup, bu sonuçların aynı Topluluk Sigortası 
Sözleşmesine katılmış olan diğer sigortalılara 
veya baroya sirayeti hakkında bir hüküm söz
leşmeye konulamaz. 

BAŞKAN — Sayın Ülker'in önergesi de, 
âdeta Barolar Birliği Yardım Sandığı kurulma
sı kabul edilmiş olduğuna göre düzenlenmiş. 
Daha önce Meclis tarafından reddolunmuş ol
duğu cihetle bunu muameleye koymuyorum. 

190 ncı maddeyi, bu vaziyete göre, tasarı 
metninde yazılı şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Tip sözleşmesinin hazırlanması ve Topluluk 
Sigortasına giriş 

Madde 191. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 86 ncı maddesi gereğince barolarla 
Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak 
sözleşmelere esas teşkil eden bir tip sözleşme, 
bu kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca Tür
kiye Barolar Birliğinin yapacağı ilk toplantıyı 
taMbeden üç ay içinde. Çalışana Bakanlığı, 
Türkiye Barolar Birliği ve Sosyal Sigortalar 
Kurumu arasında yapılacak görüşmelerle tesbit 
edilir. Hazırlanan tip sözleşme, Türkiye Baro

lar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, bir haf
ta içinde bütün barolara gönderilir. Topluluk 
Sigortasına girmeye mecbur olan avukatların 
bağlı bulundukları barolar, tip sözleşmeye göre 
topluluk 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. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 191 
nci madde üzerinde değişikliği öngören bir öner
ge var. Komisyon tarafından verilmiştir. Oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Meclise şifahen arz edeceğim sebep
lerden dolayı avukatlık kanunu tasarısının 191 
nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni saygı ile arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail Hakkı Tekinel 

istanbul 

Tip sözleşmesinin hazırlanması ve Topluluk Söz
leşmesine giriş 

Madde 191. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 86 ncı maddesi gereğince barolar
la Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapıla
cak sözleşmelere esas teşkil eden tip sözleşme, 
Çalışma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve 
Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak 
görüşmelerle teslbit edilir. 

Tip sözleşmede yapılacak değişiklikte de 
yukardaki fıkra hükmü uygulanır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
kurulacak olan barolar da, kuruluşlarım taki-
beden bir ay içinde tip sözleşmeye göre toplu
luk sigortası sözleşmesi yapmak üzere Sosyal 
Sigortalar Kurumuna başvururlar. Yeni teşek
kül eden baroya kayıtlı avukatlar, evvelce ka
yıtlı oldukları baroda iken girdikleri topluluk 
sigortası ile kazandıkları haklar saklı kalmak 
üzere, yeni kaydoldukları baronun topluluk si
gortasına girerler. 

BAŞKAN — Komisyon 191 nci maddeyi 
şimdi okutulan şekilde değişikliğe tabi tutmuş
tur. 

Söz istiyen? Yok. Değişiklik önergesini'Yü
ce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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önerge komisyon tarafından verilmiş oldu
ğu cihetle filhal kabulü de mutazammındır. Bu 
sebeple 101 nci maddeyi şimdi okunan değişik 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 191 nci madde bu şekilde 
kabul edilmiştir. 

193 ncü maddeyi okutuyorum. 
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 

muhtaooldukları baro yönetim kurullarınca ka
bul edilen veya yönetmeliklerde gösterilecek 
aüre ile üye olup da ihtiyarlığı, hastalığı yahut 
maluliyeti gibi sebepler yüzünden fiilen çalışa
mayacak hale gelerek barolarla 'ilgisini kesen 
avukatlar ile avukatlık yapmakta iken ölenle
rin daha evvelden gösterecekleri kimselere, 
göstermedikleri takdirde yönetmeliklerde gös
terilecek mirasçılarına tesbit olunacak şekil ve 
miktarda yardımları sağlamak ve düzenlemek
tir. 

Sanıdılkların idareleri ile çalışma tarzları ve 
2 nci maddenin giderlere ait (a) fıkrasında ya
zılı istihkak şartlan, oranları miktarları ve 
2 nci maddenin birinci fıkrasının '(b) ve (c) 
bendleri 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 ol-
mıyan avukatlarla, adlî müzaharete nail olan 
kimselerin vekâletini alan avukatlar üçüncü 
madde hükmünden ayrıktırlar. 

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

Madde 5. — Pul bedelini müvekkilinden 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 teker
rüründe (100) lira para cezası alınır ve Avu
katlık Kanununun 162 nci maddesi gereğince 
tahsil edilerek Sandığa gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — 193 ncü madde üzerinde öner
geler var. Sayın Mesut Ozansü, önergesini geri 
aldı. 

Sayın Ülker sizin önergeniz de aynı mahi
yeti kapsıyor. Okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Avukatlık Kanununun 193 ncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 

Madde 193. — 6207 sayılı Avukatlar Yar
dımlaşma Kanununun 3 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Yardımlaşma pulları; Avukat
larım, Avukatlık Kanunu hükümlerine göre gö
revlerini yaparken düzenliyecekleri veya res
mî makam ve mercilere verecekleri bilûmum 
evraka yapıştırılır. Yardım pulu yapıştırıl
mamış veya noksan yapıştırılmış evrak kabul 
edilmez. 

Avukatlar yardım pullarının bedellerini 
kendileri öderler. Hiç bir suretle müvekkilden 
alamazlar. 

Yardım pulları 20 kuruştan az ve 1 000 ku
ruştan fazla olamaz. Pullar Maliye Bakanlığın
ca hazırlanarak, maliyet bedelleriyle barolara 
verilii'. 

Hangi evraka kaç kuruşluk pul yapıştırıla
cağı sandık yönetmeliğinde gösterilir. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kanım, sigorta mecburiyetini kabul ettik. Hal
buki arkadaşımız teklif ettiği evvelki metnin 
esasına uygun olarak bunu hazırlamıştır. 

BAŞKAN — Evet. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Biraz evvel
ki konuşmamızda izah etmiştim; ayrıca baro
lar, istiyorsa munzam bir teminat olarak, men-
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suplarına böyle bir sandık kurabilirler. Ancak 
burada yardım pulu koymak mecburiyeti yok
tur. 

BAŞKAN — Madde ile irtibatı bulunma
maktadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Mecburiyeti 
yoktur, ihtiyarî bırakmışladır. Burada mecbu
ri hale getirilmek istenmektedir, iştirak etmi
yoruz. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Bu hale göre 193 noü maddeyi tasarı met
ninde yazılı şekliyle oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler.., 193 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu şekilde 
numarataja tabi olan maddelerin okunması, 
müzakeresi ve kabulü bitmiştir. 

Geçici maddelere geçiyoruz. 
Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte kadınsa 30, erkekse 35 yaşını 
doldurmuş olup avukatlık ruhsatnamesine sa
hip bulunan ve bu kanun hükümleri gereğince 
topluluk sigortasına girmiş olan avukatlardan 
ölümleri tarihinde Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 66 ncı maddesindeki şartları yerine getir
memiş olanların hak sahibi kimseleri ile bu 
avukatlardan kadın iseler 55, erkek iseler 60 ya
şını dolduran veya 50 yaşını doldurup erken 
yaşlanmış oldukları tesbit edilen ve Sosyal Si
gortalar Kanununun 54 ve 60 ncı maddelerinde 
yazılı şartları yerine getiremediklerinden ma
lûllük veya yaşlılık sigortasından aylık bağlan
masına hak kazanamıyanlara, Topluluk sigorta
sının başladığı tarihten önceki 10 yıl içinde il
gili avukatın en az 70 ay baro levhasında ka
yıtlı olduğu tevsik edilmek şartiyle, son defa 
ödediği prime esas teşkil eden aylık gelir tu
tarı üzerinden ölüm veya malûllük yahut yaş
lılık sigortası yardımı yapılır. 

Şu kadar ki, birinci fıkra gereğince ölüm 
veya malûllük yahut yaşlılık sigortası yardımı
na hak kazanılan tarihte sigortalı avukatın ce
man 35 ay topluluk sigortası primi ödememiş 
olması halinde, eksik kalan primleri Ödenen son 
prim esas alınarak mahsubedilir. Mahsup, her 
ayin ölüm veya malûllük yahut yaşlılık sigorta

sı yardımlarından bir aylık prim çıikarıldıJktan 
sonra kalanın hak sahiplerine ödenmesi suretiy
le yapılır. 

Birinci fıkradaki en az 70 aylık fiilî avu
katlık süresi, avukatların sigortalılıklarının 
başladığı tarihten itibaren en geç bir yıl için
de ilgili barolardan alınarak Sosyal Sigortalar 
Kurumuna verilecek belgelerle tesbit edilir. 

Barolar bu çalışma belgelerini düzenlemek
ten kaçınırlarsa, sigortalı avukatların ilgili ba
ro yönetim 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 si
gortalılar, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu 
yüzden uğrıyacağı zararları yüzde elli fazlasiy-
le ve kanuni faiziyle birlikte adı geçen kuru
ma ödemekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında ayrıca ceza kovuştur
ması da yapılır. 

Birinci fıkranın uygulanmasında, Sosyal Si
gortalar Kanununun 60 ncı maddesinin (B) 
bendindeki 150 günlük yıllık asgarî prim öde
me süresi, avukatlar bakımından 5 ay, aynı ka
nunun 54 ncü maddesinin (b) bendi ile 66 ncı 
maddesinin (d) bendlerindeki 150 günlük yıl
lık asgari prim ödeme süresi avukatlar bakı
mından 5 ay, ve 1 800 günlük toplam prim 
ödeme süresi 60 ay olarak hesaplanır. 

BAŞKAîf — Muhterem arkadaşlarım, geçi
ci birinci maddenin, tasarı metninde yazılı 
şeklini okuttum. 

Şimdi geçici birinci madde, Komisyon ta
rafından daha sonra yeniden müzakere edilmiş 
ve şu şekli almıştır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Meclise şifahen arz edeceğim se
beplerden Avukatlık Kanunu tasarısının ge
çici birinci maddesinin "aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkana 
istanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka-

, nununun 86 ncı maddesi gereğince barolarla 
Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak 
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sözleşmelere esas teşkil eden ilk tip sözleşme, 
bu kanunun geçici 10 ncu maddesi uyarınca 
Türkiye Barolar Birliğinin yapacağı ilk top
lantıyı takibeden üç ay içinde Çalışma Bakan
lığı, Türkiye Barolar Birliği ve Sosyal Sigor
talar Kurumu arasında yapılacak görüşmeler
le tesbit edilir. Hazırlanan tip sözleşme, Türki
ye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, 
bir hafta içinde bütün barolara gönderilir. Top
luluk sigortasına girmeye mecbur olan avu
katların bağlı bulundukları barolar, tip söz
leşmeye göre topluluk sigortası sözleşmesi yap
mak üzere tip sözleşmenin baroya gelişi tari
hinden itibaren iki ay içinde Sosyal Sigortalar 
Kurumuna başvururlar. Sözleşmeler, baronun 
başvurma tarihinden itibaren en geç üç ay 
içinde yürürlüğe konur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ka
dınsa 30, erkekse 35 yaşını doldurmuş olup 
avukatlık ruhsatnamesine sahip bulunan ve bu 
kanun hükümleri gereğince topluluk sigorta
sına girmiş olan avukatlardan ölümleri tari
hinde Sosyal Sigortalar Kanununun 66 ncı mad
desindeki şartları yerine getirmemiş olanların 
hak sahibi kimseleri ile bu avukatlardan kadın 
iseler 55, erkek iseler 60 yaşını dolduran veya 
50 yaşını doldurup erken yaşlanmış oldukları 
tesbit edilen ve Sosyal Sigortalar Kanununun 
54 ve 69 neı maddelerinde yasılı şartlan yeri
ne getirmediklerinden malûllük veya yaşlılık 
sigortasından aylık bağlanmasına hak kazana
mayanlara topluluk sigortasının başldığı tarih
ten önceki 10 yıl içinde ilgili, avukatın en az 
70 ay baro levhasında kayıtlı olduğu tevsik 
edilmek şartiyle, son defa ödediği prime esas 
teşkil eden aylık gelir tutarı üzerinden ölüm 
veya malûllük yahut yaşlılık sigortası yardımı 
yapılır. 

Şu kadar ki, ikinci fıkra gereğince ölüm 
veya malûllük yahut yaşlılık sigortası yardı
mına hak kazanılan tarihte sigortalı avuka
tın cem'an 35 ay topluluk sigortası primi öden
memiş olması halinde, eksik kalan primleri öde
nen son prim esas alınarak mahsubedilir. Mah
sup, her ayın ölüm veya malûllük yahut yaş
lılık sigortası yardımlarından bir aylık prim 
çıkarıldıktan sonra kalanın hak sahiplerine 
ödenmesi suretiyle yapılır. 

İkinci fıkradaki en az 70 aylık fiilî avu
katlık süresi, avukatların sigortalıklannın .baş

ladığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde 
ilgili barolardan alınarak Sosyal Sigortalar 
Kurumuna verilecek belgelerle tesbit edilir. 

Barolar bu çalışma belgelerini düzenlemek
ten kaçınırlarsa, sigortalı avukatların ilgili 
baro yönetim kurulu başkan ve üyelerinden 
.savar ve ziyan isteme hakları saklıdır. 

Avukatlık süresini gösteren belgelerin ger
çeğe uymadığı bir hükümle tesbit edildiği tak
dirde gerek bunu düzenliy enler, gerekse ilgili 
sigortalılar, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu 
yüzden ıığnyaeağı zararları yüzde elli fazla-
siyle ve kanuni faizi ile birlikte adı geçen ku
ruca öekmekle yûkünâüdür, 

Bu gibiler hakkında ayrıca ceza kovuştur
ması da yapılır. 

îkhıci fıkranın uygulanmasında, Sosyal 
Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesinin (B) 
boii.din.deki 150 günlük yıllık asgari prim ödeme 
süresi, avukatlar bakımından beş ay, aynı ka
nunun 54 ncü maddesinin (b) bendi ile 66 ncı 
maddesinin (d) bendlerindeki 150 günlük yıl
lık asgari prim ödeme süresi avukatlar bakı
mından beş ay vo 1 800 günlük toplam prim 
ödene süresi 60 ay olarak hesaplanır. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon, geçici birin
ci maddeyi bu şekilde değişikliğe tabi tutmuş
tur.. 

Buyurun Sayın Akalın. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
S-ııym Bakkamın, bu geçici birinci maddede ya
pılan değişiklik, birinci fılcra yerine, 2 nci fık
ra olarak yazılması lâzım. Günkü, buraya yeni 
bir fıkra eklendiği için, ikinci fıkra olması ge
rekiyor. 

BAŞKAN — Evet efendim, onu Komisyon
dan soralım. Bakalım zatıâlinizin buyurduğu 
gibi mi. 

GHÇÎCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Baş
kanım,, tasarının 191 nci maddesinde mevcu-
dolan hüküm, bu geçici maddenin birinci fık
rayı olarak buraya aktarılmıştır. Bunun daimî 
bir hüküm olması yerine, geçici bir hüküm ol
masını kabul etmek mecburiyeti vardır. Bunu 
temin etmek istedik, 191 nci maddedeki hük
mü geçici maddeye aktardık ve diğer madde
ler de aynen kalmıştır. 

Bu itibarla, geçici madde bu şekilde tanzim 
edilmiştir. 

http://boii.din.deki
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MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Burada bahis konusu hüküm, ikinci fıkra ol
ması lâzım değil mi? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ÎSMAlL 
HAKKI TEKlNEL (istanbul) — Evet, arka
daşımız haklı. Sondaki «birinci fıkra» tabirini, 
«ikinci fıkra» olarak düzeltmek mecburiyetin
deyiz. Onu şimdi bir takrirle düzeltiyorum 
efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — «Birinci fıkra» tabiri yerine 

«ikinci fıkra» tabiri kaim olacak. 
GEÇÎCI KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKlNEL (istanbul) — Evet efen
dim, tabı hatasıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aka
lın. 

Geçici birinci madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Geçici birinci maddeyi, değiştiren, geçici 
komisyonun bu önergesini Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

önerge, Komisyon tarafından verilmiş ol
duğu cihetle filhal kabulü de mutazammındır. 
Bu sebeple, geçici birinci maddenin bu şekilde 
kabulünü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Geçici birinci madde bu 
şekilde kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce T. C. Emekli Sandığına 
tabi bir memuriyetten ayrılmış olup bu kanun 
gereğince topluluk sigortasına girmek zorunlu-
ğunda bulunan avukatlardan, memuriyette 
yirmi hizmet yılını doldurmuş olup, emeklilik 
veya malûllük (âdi malûllük veya vazife veya 
harp. malûllüğü) aylığı almakta olmıyan ve 
kesenekleri de kendilerine iade edilmemiş bu
lunanlar, memuriyette son aldıkları maaştan 
itibaren (bu maaştaki kıdemler hesaba katıl
mak suretiyle) üç yılda bir terfi esasına göre 
T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri dai
resinde fiilî avukatlık süreleri için ödemeleri 
gereken keseneklerin tamamını (kurum hissesi 
dâhil) toptan ödedikleri veya beş yıl içinde 
5 eşit taksitle ödemeyi taahhüdettikleri tak
dirde, fiilî avukatlık süresi emekliliğe esas 
olan hizmetlerine ilâve edilir. 

Bu madde hükümlerinden faydalanabilmek 
için, ilgili avukatın, listesine yazılı bulunduğu 

baronun topluluk sigortasına katıldığı tarih
ten itibaren üç ay içinde, bu baro aracılığı ile 
T. C. Emekli Sandığına bir dilekçe ile başvur
ması zorunludur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, geçi
ci 2 nci maddeyi Komisyon daha önce kendi
sine tevdi edilmiş bulunan değiştirge önerge
lerinin ışığı altında incelemiş ve yeni bir geçici 
2 nci madde metni hazırlamıştır. Müsaade eder
seniz önce bu geçici 2 nci maddenin hazırlan
mış şeklini Yüce Meclise sunalım. Onu takiben 
bu madde üzerinde müzakere açalım. 

Yalnız, madde biraz uzundur, arkadaşları
mın hem dikkatle ve hem de sabırla dinlemele
rini rica edeceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Mecliste görüşülmekte olan avu
katlık kanun tasarısının geçici 2 nci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
istanbul Milletvekili 
ismail Hakkı Tekinel 

Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte T. 0. Emekli Sandığındaki emek
liliğe esas teşkil eden hizmetleri toplamı en az 
15 yıl olan avukatlardan; 

A) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet 
veya hizmetten bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce her ne sebeple olursa olsun ayrıl
mış olanlar, kendilerime emeklilik veya malûl
lük aylığı bağlıanmaımış olmak şartiyle, T. C. 
Emekli Sandığı ile ilgilerinin kesildiği tarihten 
bu kanunun yürürlük tarihine kadar Sosyal Si
gortaya da tâbi olmaksızın geçen fiilî avukatlık 
sürelerinin tamamını veya bu sürenin emekliliğe 
esas olan eski hizmetlerinin sünesi ile birlikte 
25 yılı doldurmaya yetecek kısmını aşağıdaki 
hükümlere göre borçlanabilirler. 

Fiilî avukaltlik süresinin tamamını borçlanıan-
lar aşağıdaki (B) bendi hükümlerine göre T. C. 
Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirelbilr-
ler. Bunlardan T. C. Emekli Sandığı ile ilgile
rini devam ettirmek istemiyenlerle fiilî avukat
lık süresinin bir kısmını borçianJmaJk suretiyle 
emekliliğe esas hizmet sürelerini 25 yıla çıfkar-
mış olanlıara aşağıdaki hükümlere göre emekli 
aylığı bağlanır. 
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B) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet 
veya hizmetten bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte veya daha sonra her ne sebeple olursa 
olsun ayrılanlar, toplam süre 30 yılı geçmemek 
üzere, T. C. Emekli Sandığı ile ilgilerini devam 
ettirebilirler. 

(A) bendine göre borçlanabilmek için ilgili
nin, listesine yazılı bulunduğu baronun topluluk 
sigortasına katıldığı tarihten itibaren üç ay için
de, bu baro aracılığı ile T. C. Emekli Sandığına 
yazılı olarak başvurması zorunludur. Borçlanı
lacak miktar, ilgilinin T. C. Emekli Sandığına 
evvelce kesenek ödediği memuriyet veya hizmet
te son aldığı maaş yahut ödenek derecesindeki 
kıdminıden itibaren o memuriyet veya hizmetin 
asgari terfi süresi nazara alınarak 2 veya 3 yıl
da bir terfi etmiş sayılmak suretiyle T. C. Emek
li Sandığı Kanunu hükümleri dairesinde, bu ka
nunum yürürlüğe girdiği tarihe kadar ki, fiilî 
avukŞatlık süresi için ödenmesi gereken kesemek-
rin (Kurum hissesi dâhil) tamamudır. Ancak, 
kesenekler ve kurum hissesi aidoldukları geç
miş yıllarda yürürlükte bulunan T. 0. Emekli 
Sandığı Kanunu hükümlerine göre hesaplanır. 

Borçlanılan süre4ile T. C. Emekli Sandığına 
tâbi eski memuriyet veya bıiznıet süreleri topla
mı 3İ0 yılı geçemez. Fülî avukatlık süresinin bu 
maktan aşan kısmı içjin borçlanmak mümkün 
değildir. 

, Borçlanılacak miktar, ilgilimin talebine göre, 
T. 0. 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 eslM memuriyet veya hizmetle
rinden ayrılırken keseneklerini almış olanlar 
bunun tamamını kanunî faizi ile birlikte, borç
lanılan miktarın tamamının veya ilk taksidinin 
ödenmesi süresi içinde sandığa iade ile yüküm
lüdürler. Kesenekleri süresi içimde iade etmi-
yenJ|erin bu madde hükümlerimden faydalanma-
ları mümkün değildir. 

Borçlanan kimseler emekliliğe esas olan es
ki ıftemuriyet veya hizmet sürelerine borçlan
dıkları sürenin eklenmesi suretiyle hesaplana
cak süre üzerinden ve borçlandıkları miktarın 
tamâmını ödedikleri tarihten itibaren 5434 sa
yılı Kanuna göre emekli aylığına hak kazanır
lar. Emekli aylığına hak kazanılalbilmesi için 
toplam süresinin 25 yıl olması yeterlidir. 

Taksitle ödemede, borcun tamamını ödiye-
medem ölen veya T. C. Emekli Sandığına göre 
malûl olan avukatların kendilerine veya hak sa
hibi mirasçılarıma ölüm veya maluliyeti takilbe-
den ay başından itibaren 5434 sayılı Kanun hü
kümlerine göre malûllük yahut dul ve yetim ay
lığı bağlanır. Şu kadar ki, ödenmemiş yıllık tak
sitlerin her biri 12 eşit parçaya bölünerek o yı
lın malûllük veya dul ve yetim aylıklarından 
kesilir ve artan miktar hak sahiplerine ödenir. 

Taksitle ödemede bir taksidi zamanında öde-
miyen ve T. C. Emekli Sanldığımıoa yapılan teb
ligat üzerine 1 ay içinde bu borcunu yerine ge
tirmeyenlerin borçlanma durumuna son verilir 
ve ödedikleri miktara tekabül öden sürenin eski 
memuriyet veya hizmetlerime eklenmesi suretiy
le hesaplanacak süre üzerinden T. G. Emekli 
Sandığı Kanunu hükümlerime göre işlem yapı
lır. 

YukardaM fıkralar gereğince kendilerine ve
ya hak sahibi mirasçılarına emekli, malûllük ve
ya dul ve yetim aylığı bağlananlara borçlanma
dan önceki fiilî memuriyet veya hizmetlerin tu
tarı üzerimden T. C. Emekli Sandığı Kanunu hü
kümlerime göre ikramiye ödenir. 

(B) bendinden faydalanabilmek için ilgilimin, 
T. C. Emekli Sandığına kesenek ödediği memu
riyet veya hizmetten aynltmıasımı taMbeden bir 
ay içinde sanldığa dilekçe ile başvurtması ve ken
disine emekli aylığı bağlanimamış veya kesenek
leri iade edilmemiş olması gereklidir. (A) ben
dinim ikinci fıkralsı delaletiyle (B) bendinden 
faydalananlar için bu süre borçlanma talepleri
nin kabul edildiğinin sandıkça kendilerime teb
liği tarihinden başlar. 

(B) bendinden faydalanmak dileği ile yapı
lan başvurmamın T. C. Emekli Sandığınca kabul 
edildiğimin ilgiliye tebliğini taMbeden aybaşın
dan itibaren Sandığa kesenek ödeme yükümlü
lüğü doğar. Kesenekler (Kurum hissesi dâhil) 
her ayın ilk haftası içinde doğrudan doğruya 
veya T. C. Emekli Sandığımın belirteceği bir 
banka aracılığı ile sandığa ödenir. 

Kesenek ve kurum hissesi, ilgilinin T- 0. 
Emekli Sandığıma kesenek ödediği evvelki me
muriyet veya hizmette son iktiısabettdği maaş ve
ya ödeneğindeki kıdeminden başlamak üzere, o 
memuriyet veya hizmetim en az yükselme süresi
ne göre iki veya üç senöde bir terfi ediyormuş-
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oasına yürütülecek maaş dereceleri üzerinden 
hesaplamar. 

(B) bendi uyarınca T. C. Emekli Sandığı ile 
ilgileri devam edenlerin emekliliğe esaıs sürele
rinin 30 yılı doldurduğu, sandıkla ilgilerinin ke-
öilmesiini yazılı olarak istedikleri, öldükleri ya
hut T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre ma
lûl duruma girdikleri veya borçlanma hüküm
lerinde gösterildiği şekilde sandık tarafından 
verilen bir aylık süre içinde ödememekte temer-
rüdettikleri takdirde bu durumların husule gel
diği tarihi taikübeiden alabaşından itibaren san
dıkla ilgileri keisilir ve toplam süreleri üzerin
den kendilerine yahut hak sahibi mirasçılarına 
'5434 sayılı Kanun uyarınca emekli, malûllük 
dul veya yetim aylığı bağlanır. Bu kimselere 
ödenecek ikramiye hakkımda borçlanma ile ilgili 
hükümler kryasen uygulanır. 

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

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde Komisyon 
tarafından yeniden, daha önce verilmiş bulunan 
değişiklik önergelerinin ışığı altında bu şekilde 
düzenlenımişjtir. 

Sayın Nazif Arslan ve Sayın Hasan Ünlü bu 
hususta önerge vermişleredir. 

Buyurun, Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon

ya) — Sayın Nazif Aralan'm önergesi okunduk
tan sonra konuşayım. 

BAŞKAN — Onu da dinlemek istiyorsunuz. 
Sayın Arslan, bu muhteva dâhilinde önerge

niz halledilmiş durumda midir? Önergenizi oku
talım mı? 

NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Okun
sun etfendim. 

BAŞKAN — Peki efendini. Önergeyi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Avukatlık kanunu tasarısının geçici 2 nci 

maddesinin aşağıda yazılı şekilde değiştirerek 
kabul edilmesini saygı ile rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Nazif Arslan 

Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte aynı kanunun geçici 3, 4 ve 5 

nci maddelerde belirtilen muhtelif hizmeuıeri 
toplamı 15 yılı aşan avukatlardan bu kanunun 
yürürlük tarihinden önce veya sonra T. C. 
Emekli Sandığına tabi bir memuriyetten ayrıl
mış bulunsalar dahi Emekli Sandığı ile irti
batları devam eder. Bu kimseler emeklilik ve
ya malûllük (âdi malûllük veya vazife veya 
harp malûllüğü) aylığını almamış ve 'kesenek
leri de kendilerine iade edilmemiş olmak kay
dı ile muhtelif hizmetlerin toplamı üzerine tes-
bit edilen kıdeme uygun son maaştan itibaren 
üç yılda bir terfi esasına göre T. C. Emekli 
Sandığı Kanunları hükümleri dairesinde de
vam edecek fiilî avukatlık süreleri için emek
lilik hakikim kasanmeaya kadar ödemeleri ge
reken keseneklerin tamamını (Kurum hissesi 
clâJhil) toptan ödedikleri veya 10 yıl içinde 10 
eşit taksitle ödemeyi taahhüd ettikleri takdirde 
fiilî avukatlık süresi emekliliğe esas olan hiz
metlerine ilâve edilir. 

Bu madde hükümlerinden faydalanmak için, 
ilgili avukatın, listesine yapılı bulunduğu ba
ronun, topluluk sigortasına girmek zorunlu-
ğıında kaldığı tarihten itibaren 6 ay içinde, bu 
büro aracılığı ile T. C. Emekli Sandığına bir 
dilekçe ile başvurması sorunludur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hasan Ünlü. 
Geçici 2 nci maddenin komisyon tarafından 

son değiştirilmiş şeklini dinlediniz. Buyurun. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, geçici 2 nci madde 
için sayın komisyonun hazırlamış olduğu me
tin, bence mühim olan bir hususu açık bırak
maktadır ve bu şekilde kabul edildiği takdirde 
uygulamada bir hayli arkadaşlar zarar görmüş 
olacaklar, dikkat ederseniz. 

Bir misalle i^ah edeyim; komisyon memu
riyette, yani Emekli Sandığına bağlı olarak 
memuriyette, 15 yılı aşmış olan kimseler, bu 
kanunun yürürlüğünden evvel veya sonra, is
tifa etmiş de serbest olarak çalıştığı takdirde 
bu fiilî avukatlık hizmetleri Emekli Sandığına 
bağlı bulundurularak bu şekilde emekliye ay
rılmış olduğu yolunda bir teklif hazırlamıştır. 
Şimdi, memuriyette 15 seneden aşağı çalışmış 
ise, yani 14 sene çalışmış ise, o avukat bu ka
nunun yürürlüğünden evvel veya sonra; bu 
tarihte 15 sene Emekli Sandığına bağlı ola
rak çalışmış olmaması sebebiyle, serbest avu-
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katlık süresinin 20 yıl olduğunu kabul ede
lim veyahut da 14 yıl olduğunu kabul edelim, 
14 yıl memuriyette hizmeti var, 14 yıl da ser
best avukatlıkta hizmeti var 28 yıl oluyor, yi
ne bundan istifade edemiyor. Bu gibi kimseler 
sosyal sigortalar bakımından da istifade ede
miyor. Yahut 20 yıl avukatlık yapmış 14 yıl 
Emekli Sandığına bağlı olarak çalışmış, 24 yıl 
içerisinde ancak bu mevzuatın, yani geçici 
1 nci maddede yalms 10 yılı sayılırdı, o da 5 
yıl sigorta pirimi ödemek kaydiyle, 14 yıl 
Emekli Sandığma bağlanmış, pirim vermiş, 
ondan sonra o yanıyor, bir de geçici 1 nci mad
deye göre 10 yıl sayılıyor, fakat o da 5 yıl 
pirim ödemek şart ve kaydiyle. 25 sene çalış
mış bir avukat bundan sonra Sosyal Sigortaya 
bağlansa dahi bir kıymet ifade etmiyecektir. 

Şu duruma göre Sayın Nazif Arslan'm ver
miş olduğu önergede mevcudolan bir ölçü var. 
Bu ölçü, geçici 3, 4 ve 5 nci maddelerle mev
cudolan hizmetlerin toplamı 15 yılı aşarsa. Ya
ni, o geçici 3, 4 ve 5 nci maddelerdeki hizmet
ler; Emekli Sandığında çalışmış bir miktar, 
bir miktar serbest çalışmış, bir miktar Sosyal 
Sigortalarda mevcudolan bir hizmette çalışmış, 
işte bu hizmetlerin toplamını ele alıyor, bu top
lam 15 yılı doldurur ve 15 yılı aşarsa bu gibi 
kimselerin Emekli Sandığına bağlı olmasını 
teklif ediyor Nazif Arslan. 15 yıldan aşağı ise 
ve hiç memuriyet yapmamış ise, bu gibi kim
selerin de doğrudan doğruya Sosyal Sigortala
ra bağlı olmasını istiyor. Teklif böyle. Ben de 
geçici komisyonda bulunan bir arkadaşınız ola
rak, bu teklif böyle geldiği için konuşmak mec
buriyetinde kaldım. 15 yıldan aşağı serbest 
avukatlık yapmış kimselerin Sosyal Sigortaya 
bağlı olmasını bu kanun temin ediyor. Fakat 
15 yıldan fazla avukatlık yapmış, omdan sonra 
bilmem ka.ç sene Emekli Sandığına bağlı olarak 
kpltnış; bu gibi arkadaşları hiçbir garantiye bağ-
layamıyoruz. Sosyal adaletten bahsediyoruz, 
güvenlikten bahsediyoruz, büyük bir boşluk bı
rakıyoruz. 

Benim Sayın Komisyondan istirham ettiğim 
nokta şu; o «memuriyette geçen hizmetlerin top
lamı 15 yılı asmış ise» şeklindeki fikranın, «ge
çici 3, 4 ve 5 nci maddelerdeki hizmetlerin topla
mı 1̂5 yjlı aşmış ise» seklinde tadil edilerek 
bakanlığa verilmesi halinde, bütün arkadas-

| larm durumları zannederim halledilmiş olacak
tır, bu hususifeı da kimse müşteki olnuyaoaktır. 

I Ve arz edeyim; meselâ hâkimlikten ayrılmış, 
öğretmenlikten ayrılmış, 10 sene, 14 sene Emek
li Sandığına- bağlı kalmış, ama ondan sonra 
üaıfceet çalışmış, 10 sene, 15 sene serbest ça
lışmış, 20 veya 30 senelik bir hizmeti olmuş, 
hiçbir garantiye tâbi tutamıyoruz. Böyle olun
ca bu aradaM arkadaşların durumu da telâfi 
edilmiş olur ve bir daha yeni bir teklifle bura
yı bu hususta hiçbir arkadaşımız işgal edemez. 
Bu durumu arz eder ve Yüce Meclisten de Sa
yın Nadif Arslan'm teklifinin kabulünü ve bu 
kabul edildiği takdirde de demin arz ettiğim 
ma.hzurlarm bertaraf edileceğine Tsmaû olarak 
huzurunuzdan ayrılırım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun 
Sayın Öner. 

MURAT ÖNER (Afyon KaraJhisar) — De
ğerli arkadaşlarım, Hasan ünlü arkadaşımız 
izah ettiler. Ben bir iki misalle meseleyi açık
lamak istiyorum. Meselâ, halen memur, ge
çici 3 ncü madde, 4 ncü maıdde ile ilgili bir me
mur, eskiden avukatlık hizmeti var, halen me
mur, memuriyet hizmeti 14 sene, 14,5 sene, 14 
#ene 11 ay memuriyeti var, geçici 3 ncü ve 
4 ncü maddelere göre de borçlanıyor, bunlarla 
beraber 25 seneyi de buluyor, 24 seneyi bulu
yor farz edelim. Bu arkadaş memuriyetten, 

I bu ka,nun çıktıktan 1 ay sonra ayrılırsa, hiç-
I bir güvenlik sistemine bağlı değil, tamamen 

açıktaidır artık bu kanuna göre. Mademki ge
çici 1 nci madde ile Emekli Sanıdığına bağlı 

[ olanların, 15 sene hizmeti olanların, güvenlik 
sistemi yine aynı müesseseye bağlı, devam ettir 
ril'iyor, borçlanma suretiyle de 15 yılını dol
duranlar devam ettirebilmeli Emekli Sandığın
da hizmetlerini. Bu arkadaşların yaptıkları 
teklifler bunu sağlıyor. 24 seneyi de doMur-
rpnız, eğer memuriyette 14 sene 11 avınız var-
SPJ 24 sene sonra a,çığa çıktığınız ve avukatlığa 

I tekrar başladığınız zaıman, ne sigortalısınız, ne 
Emekli Sandığından istifade edebilirsiniz. Onun 
için bu kadar hizmeti yapmış olan artık Emek
li Sandığında devam ediebilmelMir. Bunu ya 
Komisyonun teklif ettiği maddeye secici 3 ncü, 
4 ncü. 5 nci maddeleri de dâhil etmek suretiyle 

I tashih etmeli, yahut da arkadaşların teklifleri 
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kabul edilerek bu tamamlanımahidır. Aksi hal
de senelerce avukatlık yapmış, Emekli Sandı
ğına para ödemiş, 24 sene, 25 sene para öde
miş arkadaşlar teminatsız kalacaktır. Ne za
man? Ayrıldıkları an, serbest avukatlığa tek
rar geçtikleri an teminatsız kalacaklardır. 
Eğer Geçici Komisyon geçidi 3 ncü, 4 ncü, 5 nci 
maddelerdeki borçlanmaları da bu maddeye, 
son teklifine ilâve edebilirse mesele kendiliğin
den halledilir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Bu

yurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon

ya) — Sayın Başkan, saym arkadaşlarım, bu 
teklifler, yani Komisyon adına Verilmiş olan 
son metin ve Sayın Nazif Arslan arkadaşımız 
tarafından verilmiş olan metin, bizimi getirdi
ğimiz kanunun prensipleri ile bağdaşır durum
da değildir. Avukatlığın serbest süresinde ge
çen kısmının Emekli Sandığında, memuriyette 
geçmişçesine bir muameleye tâbi tutulması 
prensibi getiriliyor burada. Yani memuriyet 
hizmeti ile avukatlıkta geçen hizmetin aynı mu
ameleye tabi tutulması suretiyle avukatların 
Emekli Sandığına bağlanması esas olarak alını
yor. Bu "sistem aynı zamanda Emekli Saldığı 
Kanununun, anaprensiplerine de uymuyor. Çün
kü Emekli Sandığı Kanununa göre, Emekli 
Sandığı haklarından istifade edebilmek için 
daimî bir kadroda aylık alması gerekir. Ser
best meslekte geçen hizmetin bu prensiplerle. 
bağdaştırılması mümkün değil. Aynı zamanda 
diğer serbest meslek erbabı ile bu avıkatların 
durumu karşılaştırıldığında bir eşitlik prensibi 
de arada ihlâl ediliyor. Yarın aynı taleplerle 
karşımıza gelecek başka meslek erbabı da ola
caktır. 

Bu itibarla, Hükümet olarak bu önergele
re katılmıyoruz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; biraz evvel de arz et
miştim, plân tasarısında -ki, kanunlaşmıştır, 
kanun hükmündedir ve Meclisin emridir - ikin
ci Beş Yıllık Plân döneminin sonunda bütün 
vatandaşlara şâmil tek bir güvenlik sistemi ih
das edilecektir. Yani 5434 sayılı Kanun bun
dan 90 sene evvel çıkmış, ya iştirakçi olacak

sın, ya Devletten maaş alacaksın demiş, bu san
ki hiç değişmez «Türkiye bir Cumhuriyettir» 
hükmü gibi buna sarılınmaz. Bu hükmü, bi
raz evvel söylediğim plân tasansındlaiki hüküm 
zaten hükümden düşürmüştür. Çünkü bütün 
vatandaşlara, bütün çalışanlara şâmili bir sos
yal güvenlik sistemi kurulacaktır. Ve bu, «en 
geç 15 yıl içinde gerçekleşecektir» dedikten 
sonra, bilmem 30 sene evvel konmuş bir fıkraya 
dayanarak bir güvenlik sistemini daha da ge
nişletip, daha da perçinleyecek tekliflerin kar
şısına çıkılmaz. Yarın fabrikada çalışan işçi
ler, özel sektörün fabrikasında çalışan işçiler, 
diğer meslek mensupları, diğer meslek sahip
leri biraz evvel söylendi, elbette hepis de bu 
sosyal güvenlik sisteminden faydalanmayı isti-
yeoektir ve iktidarın vazifesidir, Meclisin va
zifesidir onları da faydalandırmak. Hattâ is
temeleri faydalıdır, elbette istiyeceklerdiir, el
bette cevap verecektir Yüce Parlâmento onlara 
da, onların hakkını da teslim edecektir. Ben 
Sayın Bakanın müdafaa tarzını doğrusu tas-
vibetmedim, yani özür dilerim pek de beğen
medim. Anayasanın esprisi ile, lâfzı ile, ru
hu ile ve Yüce Meclislerden geçmiş olan plân 
tasarısındaki âmir hükümle telifi mümkün de
ğildir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Hasan Ünlü, buyurun 
efendim. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlarım; Sayın Hükümet verilmiş olan öner
gelerin kabul edilmemesi iddiasiyle huzurunuz
da açıklamalarda bulundu. Ben demin bir hu
sus üzerinde durdum, Emekli Sandığına bağlı 
olarak çalışmış bulunan ve ödenek vermiş olan, 
bugün mevcut 10 000 avukatın belki yarısından 
fazlam bu hususta prim vermiştir, yani kesenek 
vermiştir. Şimdi bu avukatlardan EmeMi San
dığında 15 seneden aşağı hizmet görmüş olan
ların bu ödenekleri, bu kesenekleri doğrudan 
doğruya, eğer bu şekilde kabul edilmiyorsa, 
Sayın Nazif Arslan'in vermiş olduğu önerge ka
bul edilmiyorsa, o ödenekleri ve hizmetleriyle 
birlikte sosyal sigortaya devam ettirilmesi ve 
bu şekilde hiçolmazsa o sosyal sigortaya ser
best olarak bağlandığında beş senelik primi 
ödemekten kurtulmuş ve hizmetleri de toplan
mış olacaktır. 
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Şimdi o nazara alınmıyor, bakalım Sayın 
Nazif Arslan'm vermiş olduğu önerge hakkın
da Komisyonun görüşü ne olacak, o da belli 
değil, tabiî bu Yüksek Heyetinizin kararı ile 
halledilmiş olacaktır. Biz burada sadece Emek
li Sandığında hizmeti olan avukatların bilâha-
ra, serbest çalışma anındaki hizmetleri ÜB bir
leştirilmesi suretiyle bir güvenliğe bağlanması 
ve bunun gerek sigorta yönünden veyahut 
Emekli Sandığında emekliliğe ayrılması hak
kının kendilerine verilmesini buraJda bu kanun
la sağlamış olacağımızı belirtiyoruz. Takıdır 
tabiî Yüce Heyetin olacaktır. Bu durumu arz 
etmek -üzere tekrar huzurunuza gelmiş bulun
dum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü, sizin beyan

larınız geçici 3 ncü maddede bir miktar bahis 
konusu ediliyor. Bir yanlışlık yapmaya smız.. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Efendim? 
BAŞKAN — Diyorum ki, geçici 3 ncü mad

dede sizin bu beyanlarınızı kapsar mahiyette 
bir hüküm var. Okudunuz mu» geçici 3 ncü 
maldldeyi .. Orada biraz bu noktaya temas eden, 
şimdi kürsüde beyan ettiğiniz hususlara deği
nen bâzı noktalar var. 

Buyurun Sayın Akbıyıkoğlu. 
ALİ RIZA AKBIYIKOĞLU (Uşak) — Muh

terem arkadaşlar; 
Saym Adalet Bakanı, avukatlık meslekini 

tarif ettiler ve bir tâbir kullandılar: «Sanat er
babıdır, her sanat erbabı bu şekilde teklifte 
bulunur» dediler. 

Ben şahsan buna iştirak etmiyorum, çünkü 
avukatlık mesleki bir âmme vazifesidir, kanun
larımız bunu bir âmme vazifesi olarak kabul 
etmiştir. Nitekim, serbest avukatlık yapan 
her hangi bir şahıs tekrar hâkimlik vazifesine 
dönecek olursa serbest olarak çalışmış olduğu 
avukatlık süresinin zannedersem 3/4 ü nisbetin-
de bir kıdem almak suretiyle tekrar hâkimli
ğe tâyini yapılır. 

Şu halde muhterem arkadaşlarım; avukat
lık mesleki lâalettâyin bir sanat erbabı değil
dir, bir âmme vazifesidir. Çünkü ayrı bir re
jime tâbidir, gerek şahsi olarak yapmış ol
duğu bir suçtan dolayı veyahut başkası tara
fından şahsına yapılan bir suçtan dolayı ayrı 
ayrı kanuna ve Hâkimler Kanununa " tâbidir. 
Bu bakımdan, avukatlık gibi bir âmme vazife

si yapan bir şahıs tekrar hâkimliğe dönüp ve 
oradaki geçmiş olan müddeti de muayyen kı
dem olarak sayılırsa, artık biz bunu bir sanat 
erbabı değil, doğrudan doğruya bir âmme 
vazifesi görmüş bir meslek erbabı olarak ka
bul etmek mecburiyetindeyiz. Ve mevzuatı
mız da budur, bunu tasrih etmek isterlin. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN —Başka söz istiyen?.. Yok. Ol

madığına göre verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerini tekrar okutup oya sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Avukatlık kanunu tasarısının geçici 2 nci 

maddesinin aşağıda yazılı şekilde değiştirerek 
kabul edilmesini saygı ile rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Nazif Arslan 

Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte aynı kanunun geçici 3, 4 ve 5 nci 
maddelerde belirtilen muhtelif hizmetleri top
lamı 15 yılı aşan avukatlardan bu kanunun 
yürürlük tarihinden önce veya sonra T. Ow-
Emekli Sandığına tabi bir memuriyetten ay
rılmış bulunsalar dahi Emekli Sandığı ile irti
batları devam eder. Bu kimseler emeklilik veya 
malûllük (âdi malûllük veya vazife veya harb 
malûllüğü) aylığını almamış ve kesenekleri de 
kendilerine iade edilmemiş olmak kaydiyle 
muhtelif hizmetlerin toplamı üzerine tesbit 
edilen kıdeme uygun son maaştan itibaren üç 
yılda bir terfi esasına göre T. 0. Emekli San
dığı kanunları hükümleri dairesinde devam 
edecek fiilî avukatlık süreleri için emeklilik 
hakkını kazanmcaya kadar ödemeleri gereken 
keseneklerin tamamını (Kurum hissesi dâhil) 
toptan ödedikleri veya 10 yıl içinde 10 eşit 
taksitle ödemeyi taahhüdettikleri takdirde fiilî 
avukatlık süresi emekliliğe esas olan hizmet
lerine ilâve edilir. 

Bu madde hükümlerinden faydalanmak 
için, ilgili avukatın, listesine yazılı bulundu
ğu baronun, topluluk sigortasına girmek zo-
runluğunda kaldığı tarihten itibaren 6 ay için
de, bu büro aracılığı ile T. C. Emekli Sandığı
na bir dilekçe ile başvurması zorunludur. 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığını beyan 
etti. Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeleri okutuyorum. 
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Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının geçici 2 nci maddesinin, değiş

tirilmesini öngören Geçici Komisyon önergesin
deki 15 yıl kelimesinden önce (ve geçici 3, 4, 
5 nci maddelerdeki borçlanmalarla birlikte) 
ibarelerinin ilâvesini arz teklif ederiz. 

Afyon Karahisar Sivas 
Mustafa Akalın Tevfik Koraltan 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 

önergesini Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etoıiyenler... önerge dikkat na
zara alınma kaydiyle kabul edilmiştir. 

Filhal katılıyor musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Başka
nım, geçici 2 nci maddenin yeni metnini ha
zırlarken arkadaşlarımızın vermiş olduğu bü
tün takrirleri göz önünde tuttuk ve mevcut 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun diğer 
memur vatandaşlarımız ve açıkta kalan memur
lar hakkındaki hükümlerini tetkik ettik ve 
objektif bir hüküm getirmek istedik. Şimdi, 
burada kabul edilen metnin iyi bir yere monte 
edilebilmesi lâzımdır. Diğer maddelere geçil
sin. Yüksek Meclis böyle takdir ettiğine göre 
maddenin teselsülünü bozmıyacak bir yere 
monte edelim. 

BAŞKAN — Evet, zaten dikkat nazarına 
alınma kaydiyle kabul edildiğine göre siz Mec
lisin bu temayülünü madde içerisinde muayyen 
bir şekilde redakte edeceksiniz. 

Geçici madde 3 ü okutuyorum. 
Geçici madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe 

gediği tarihte T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na tabi bir memuriyette bulunmakta olan avu
katlardan, memuriyetten önce Sosyal Sigorta
lar Kurumu kapsamına girmeden ve T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa da tabi olmadan 
avukatlık yapmış olanların bu fiilî avukatlık 
süreleri, münhasıran memuriyetteki son ma* 
aşları üzerinden hesaplanmak şartiyle geçici 
2 nci madde uyarınca borçlanmaları şartiyle, 
emekliliğe esas hizmetlerine eklenir. 

Bu madde hükmünden faydalanmak için, 
ilgili avukatın, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç ay içinde, Türkiye Cumhu-
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rlyeti Emekli Sandığına yazılı olarak başvur
ması şarttır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; ge
çici 3 ncü madde tasarı metninde bu şekilde 
yazılmıştır. Geçici 3 ncü maddenin değişikliğe 
tabi tutulmasını öngören Sayın Reşat özarda 
tarafından verilmiş bir önerge vardır. Sayın 
özarda, önergenizi okutuyorum. 

Geçici Komisyon da bir önerge vermiştir, 
müsaade ederseniz evvelâ Geçici Komisyonun 
önergesini okutayım. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — önergemi Ge
çici Komisyon nazarı itibara almıştır. Geçici 
Komisyon metnine iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Peki. Geçici Komisyon tarafın
dan 3 ncü maddenin yeniden düzenlenmiş şekli
ni okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Mecliste görüşülmekte olan Avukat

lık kanunu tasarısının geçici 3 ncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

ıGeçici Komisyon Başkanı 
istanbul 

İsmail HakkıTekinel 

Geçici madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte T. C. Emekli Sandığına kese
nek ödemekte bulunan avukatlardan daha ön
ce Sosyal Sigortaya ve Emekli Sandığına tabi 
olmadan avukatlık yapmış olanların bu fiilî 
avukatlık süreleri, 5434 sayılı Kanuna 25 Şu
bat 1965 tarihli ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi ile eklenen maddedeki esaslara göre 
borçlanmaları şartiyle, emekliliğe esas hizmet
lerine eklenir. Şu kadar ki, bu avukatların 
borçlandıkları süreye ait keseneklerin hesabın
da geçici ikinci maddenin borçlanma ile ilgili 
hükümleri kıyasen uygulanır. 

Bu madde hükmünden faydalanmak için, 
ilgili avukatın, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç ay içinde T. C. Emekli 
Sandığına yazılı olarak başvurması şarttır. 

BAŞKAN — Komisyon geçici 3 ncü madde
yi daha önce tasarı metninde mevcut geçici 3 ncü 
maddeden değişik olarak bu şekilde hazırlamış
tır. 

Buyurun, Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon

ya) — Efendim, buradan arz edeyim. 
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Geçici 2 nci madde için arz ettiğim Hükümet 
görüşünü bu geçici 3 ncü madde için de tekrar
lıyorum. Katılmıyorum. 

BAŞKAN — Evet. Geçici 3 ncü madde için 
Sayın Bakan daha önce geçici 2 nci madde do-
layısiyle izah etmiş, olduğu hususlar muvacehe
sinde komisyonun bu değişikliğine katılmadığını 
beyan ediyor. 

Komisyon tarafından hazırlanmış bulunan 
geçici 3 ncü madde değişiklik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Önerge komisyon tarafından verilmiş olduğu 
cihetle filhal kabulü mutazammındır. Bu sebeple 
önerge muhtevasını geçici 3 ncü madde olarak 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Geçici 3 ncü madde bu şekilde kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
tabi bir memuriyette bulunmakta olan avukat
lardan, memuriyetten önce Sosyal Sigortalar 
Kanunu kapsamına girmeden ve T. C. Emekli 
Sandığına da tabi olmadan avukatlıkta ve on
dan önce de T. C. Emekli Sandığına tabi bir me
muriyette bulunmuş olanların, T. C. Emekli San. 
dığma tabi oldukları iki devre arasında geçen 
fiilî avukatlık süreleri, bulundukları memuri
yette halen aldıkları maaşları üzerinden, geçici 
2 nci madde hükmü gereğince borçlanmaları şar-
tiyle, emekliliğe esas hizmetlerine eklenir. 

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

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde üzerinde 
daha önce verilmiş bulunan değişiklik önerge
leri Geçici Komisyonca incelenmiş ve madde şim
di okutacağım şekilde değişikliğe tabi tutulmuş
tur. Komisyon tarafından geçici 4 ncü madde
nin yeni düzenlenmiş şeklini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
Yüksek Mecliste görüşülmekte olan Avukat

lık kanunu tasarısının geçici 4 ncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
ismail Hakkı Tekine 

istanbul 

Geçici madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte T. C. Emekli Sandığına kesenek 

ödemekte bulunan avukatlardan, daha önce Sos
yal Sigortaya ve Emekli Sandığına tâbi olma
dan avukatlık yapan ve ondan önce de T. C. 
Emekli Sandığına kesenek ödiyenlerin, T. C. 
Emekli Sandığı ile ilişkileri bulunan iki devre 
arasındaki fiilî avukatlık süreleri geçici 3 ncü 
maddeye göre borçlanmaları şartiyle, emekliliğe 
esas hizmetlerine eklenir. 

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

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; geçici 
4 ncü madde komisyon tarafından bu şekilde 
değiştirilmiştir. 

Buyurun Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI HASAN DÎNEÇR (Kon

ya) — Sayın Başkanım, geçici 2 nci ve 3 ncü 
maddelerde serd ettiğim noktai nazarı bu mad
de için de tekrarlıyorum. İltihak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı geçici 2 
nci ve 3 ncü maddeler hakkında ifade buyurduk
ları gerekçe dâhilinde 4 ncü maddedeki bu deği
şikliğe katılmadıklarını beyan ediyorlar. 

Şimdi Sayın Arslan ve Sayın Mustafaoğlu 
birlikte. Sayın Izerdem, Aytan, öztürk de yine 
birlikte ayrı bir önerge vermişler. Bunları geçici 
4 ncü maddenin yeni şekli muvacehesinde mua
meleye koyayım mı, efendim? 

Geçici 4 ncü madde bunları kapsamıyor mu 
efendim 

NAZİF ARSLAN (Sivas) — Kapsamıyor. 
BAŞKAN — Okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Avukatlık Kanununun geçici 4 ncü madde

sinin beşinci satırındaki ve altıncı satırda de
vam eden (bulundukları memuriyette halen al
dıkları maaşları üzerinden) ibaresinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

«Ayrıldıkları memuriyetteki son maaşları 
üzerinden» 

Erzurum Sivas 
Ahmet Mustafaoğlu Nazif Arslan 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Geçici 4 ncü maddeye aşağıdaki ek fıkra

nın ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Ek fıkra : Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihte yasama organı üyeliğine seçilenlerden 
tekrar seçilmiyenler veya Seçim Kanunu icâbı 
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istifa edip yasama organı üyeliğine seçilmi-
yenler veya yasama görevi sona erenler ile dı
şarıdan atanmış bakanlardan görevi sona eren
ler, iktisabettikleri memuriyetten sayılacak 
kadroya uygun bir göreve atanırlar ve 104/3 
sayılı Kanun hükümlerinden istifade ederler. 

Konya Konya 
Ziya îzerdem Selçuk Aytan 

Aydın Urfa 
Ziya Öztürk Halil Balkıs 

Sivas Ordu 
Tevfik Koraltan Ata Bodur 
Afyon Karahisar Erzurum 
Mustafa Akalın Necati Güven 

Sivas Uşak 
Nazif Arslan Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

BAŞKAN — Bu okuttuğum önergeler şu 
anda verilmiş önergeler. Bir de daha önceden 
geçici 4 ncü madde hakkında değişikliği ön
gören önergeler verilmişti. Onları da okutaca
ğım, ayrı ayrı oya koyacağım. Bunlar Geçici 
Komisyon tarafından daha önce tetkik edil
miş, ona göre bir formüle icra edilmiş. Ama 
bâzılarının esası alınmış, bâzılarının alınma
mış. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmakta olduğumuz Avukatlık kanun 

tasansınm geçici 4 ncü maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ediyo
rum. 

Kayseri 
Atıf Hacıpaşaoğlu 

Geçici Madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına emekli keseneği ödiyen avukatlar
dan daha önce Sosyal Sigortalar Kanunu kap
samına girmeden ve Türkiye Cumihuriyeti 
Emekli Sandığına da tabi olmadan avukatlık
ta ve daha önce Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına tabi bir memuriyette bulunmuş olan
ların Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
emekli keseneği ödiyen'lerin iki devre arasın
da geçen fiilî avukatlık sureleri, son aldıkları 
aylık veya tahsisatları üzerinden geçici 2 nci 
madde hükmü gereğince borçlanmaları şartiy-
le emekliliğe esas hizmetlerine eklenir, 

Geçici 3 ncü maddenin son fıkrası hükmü-
bu maddfede de uygulanır. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Avukatlık kanunu tasarısının geçici 4 ncü 
maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat Özarda 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vaz geçiyo
rum efendim, komisyona iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun yeni hazırlamış 
olduğu metin karşısında artık önergenizin ye
niden muameleye konmasına lüzum yok, diyor
sunuz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Avukatlık kanunu tasarısının geçici 4 ncü 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Murat Öner 

Geçici 4 ncü maddeye eklelenecek fıkra : 

Bu madde hükümlerine göre toptan veya 
taksitle ödenmesi gereken keseneklerin hesa
bında, emekli süresine eklenecek avukatlık hiz
metinin fiilen yapıldığı tarihlerde uygulanan 
aidat nisbeti esas alınır. İşbu fıkra hükmü ge
çici 2 nci ve geçici 3 ncü maddelerdeki borç
lanmaların hesabına da yürür. 

BAŞKAN — Önergeleri okutmuş bulun
maktayım. Şimdi teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 

(Erzurum Milletvekili Ahmet Mustafaoğ-
lu ile. Sivas Milletvekili Nazif Arslan'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, Nasuf Nazif Arslan arkadaşımızın di
ğer bir arkadaşı ile birlikte imzalayıp vermiş 
olduğu takriri tetkik ettim. Evvelce vermiş ol
duğumuz takrire, bu takrirden ilham almak 
suretiyle ve el yazısiyle bir ilâve yapmak su
retiyle Yüksek Başkanlığa takdim ettim. Bu 
itibarla bizim metnimiz istenilen neticeyi hâ
sıl edecektir. Bu bakımdan reddi icabeder. 

BAŞKAN -— Sayın Tekinel, 4 ncü madde 
için verilmiş bulunan önergede el yazısı ile 
bir ilâve yok. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim, ge
çici 3 neti maddeyi ilgilendirir aslında, o ba
kımdan 3 ncü maddeye yazdım. 

NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Ora
ya atıf yapıyorsa mesele yok. Yalnız okunsun 
efendim. 

BAŞKAN — Beyefendi, tamam, kabul bun
lar yok usulde. Şimdi önergeniz okundu. Ko
misyon kendisine göre vermiş olduğu gerekçe 
muvacehesinde katılmadığını beyan ediyor. 
Meclisin hakemliğine müracaat edeyim mi et-
miyeyim mi?.. 

NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Ko
misyonun ileri sürdüğü metni dinlemeden ka
rar veremem. 

BAŞKAN — İlâve edilen kısmı ben size 
okuyayım da siz ona göre üzerinde muamele 
yapıp yapmıyacağımızı söyleyiniz. 

«Şu kadar ki bu avukatların borçlandık
ları süreye ait keseneklerin hesabında geçici 
2 nci maddenin borçlanma ile ilgili hükümle
ri kıyase1! uygulanır.» 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İ. HAKKI 
TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Başkanım, yani 
borçlanma tarihindeki mer'i olan mevzuata gö
re bu borçlanma muamelesi tamamlanacaktır. 
Arkadaşlarımız da bunu istemektedir. 

BAŞKAN — Evet Sayın Arslan, cevabınızı 
bekliyorum. 

NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nazif Arslan önergesini 
geri aldı ve muameleden kaldırıldı. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Konya Milletvekili Ziya İzerdem ve arka

daşlarının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI t. HAK

KI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Başkanım, 
ben arkadaşlarımdan hasseten istirham ediyo
rum, tekliflerini geri alsınlar. Bu kanunla bu 
teklif edilen metnin sureti katiyede alâkası 
yoktur. Eğer arzu ediyorlarsa özel bir kanun 
teklifi getirirler. Büyük Meclis tetkik eder ve 
karara bağlar. İstirham ediyorum geri alsınlar 
efendim. Biz iştirak etmiyoruz. 

(«Geri alıyoruz» sesleri) 
BAŞKAN — İmzalar pek çok, hepsinin ay

rı ayrı geri alması lâzım. Hepiniz önerge sahi

bi olarak buradasınız. Geri almıyan var mı 
efendim?.. Yok. Hepsi geri aldılar... Sayın Ay-
tan, Sayın Bodur, Sayın İzerdem, Sayın Öz-
türk, Sayın Akbıyıkoğlu, Sayın Arslan, Sayın 
Akalın, Sayın Koraltan, Sayın Balkıs, Sayın 
Güven, hepsi geri almışlardır ve muameleden 
kaldırılmıştır. 

Bu vaziyet karşısında muhterem arkadaşla
rım, daha önce verilmiş bulunan önergeleri oku
tuyorum. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Murat öner'-
in önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — 'Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Efen
dim, daha önceki maddelerde bunu ifade etti
ler. Geri alacaktım, «Katılmıyoruz» demek su
retiyle daha önceki maddeleri tekzilbetmiş duru
ma geliyorlar. 

BAŞKAN — Sayın öner, bir önergeye katıl
mamak mutlaka onun maddi muhtevası itibariy
le benimsenmediğine delâlet etmez. Gerekçesi 
nedir. Daha önceki maddelerde bu fikir tahak
kuk ettirilmiş ise o zaman katılmıyabilir. 

Bilmiyorum Komisyonun mütalâası nedir? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Başka
nım, ben gücüm yettiği kadar takibediyorum. 
Yalnız yorulduğumuzu arkadaşlarım da kabul 
etsinler, arkadaşıma izahat verdim. Benim tak
dim etmiş okluğum takririn ikinci sayfasının or
ta yerinde gerekli izahat vardır. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Geri 
alıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, geri verilmiştir. 
(Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 

Bu şekilde geçici 4 ncü maddeyi, Komisyo
nun vermiş olduğu değişiklik önergesi muva
cehesinde, oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 
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Komisyon filhal kabul etmiş bulunmaktadır. 
Bu sebeple geçici 4 ncü maddeyi bu şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, geçici 2 nci madde 
biraz önce, dikkat nazara alınmak kaydiyle ka
bul edilen bir önergeyle Komisyona redakte 
edilmek üzere gönderilmişti. Redaksiyonu yapıl
mış ve getirilmiştir. 

Geçici 2 nci maddenin son fıkrası olarak şu 
Ihüküm ilâve edilmiştir; Sayın Koraltan ve Sa
yın Akalın'in önergelerine aynen iltihak edilmek 
suretiyle: 

«Geçici 2 nci madde — (Son fıkra) Geçici 
3, 4 ve 5 nci maddeler uyarınca borçlandıkları 
süreyle birlikte emekliliğe esas hizmetlerin tu
tarı 15 yıl veya daha fazla olanlar da bu mad
denin (b) bendi hükmünden faydalanabilirler.» 

O halde geçici 2 nci maddeyi daha önce okun
muş bulunan, Geçici Komisyon tarafından hazır
lanmış geçici 2 nci madde metni ve şimdi ilâve 
edilen fıkrayla birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu önerge Komisyon tarafından verilmiş ol
duğu cihetle filhal kabulü de mutazammmdır. 
Bu sebeple geçici 2 nci madde olarak oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici Madde 5. — Geçici 3 ncü maddenin 
kapsamına giren avukatların, bu madde uyarın
ca T. C. Emekli Sandığına borçlanmalarına esas 
teşkil eden avukatlık hizmetlerinden önce Sos
yal Sigortalar Kurumuna tabi olarak geçen hiz
metleri de mevcutsa, Sosyal Sigortalar Kurumu
na bağlı bu hizmetleri 5 . 1 . 1961 tarih ve 
228 sayılı Kanunun aylık bağlanmasına ilişkin 
esasları dairesinde, T. C. Emekli Sandığındaki 
hizmetleri ile birleştirilir. 

Bu maddeden faydalanmak istiyenlerin, T.O. 
Emekli Sandığına başvurmaları şekli ve süresi 
hakkında, geçici 4 ncü maddenin son fıkrası 
hükmü kıyasen uygulanır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, geçici 
5 nci madde üzerinde yalnızca Sayın Reşat 
özarda'mm bir önergesi vardır. 

Geçici Komisyon geçici 5 nci maddeyi yeni
den düzenlemiştir, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Mecliste görüşülmekte olan Avukat

lık kanunu tasarısının geçici 5 nci maddesinin 

I aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ara ve teklif 
I ederim. 
I Geçici Komisyon Başkanı 
I İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 
I Geçici Madde 5. — Gsçici 2, 3 ve 4 ncü mad-
I delerin kapsamına giren avukatların bu madde-
I 1er gereğince borçlandıkları fiilî avukatlık süre

lerinden önce Sosyal Sigortalar Kurumu kap
samına giren hizmeıtlori ve mevcutsa, Sosyal Si-

I gortalar kapsamına giren hizmetler 5 . 1 . 1961 
I tarihli ve 228 sayılı Kanunun aylık bağlanma

sına ilişkin esasları dairesinde T. C. Emekli San
dığındaki hizmetler (borçlanılan süreler dâhil) 

I ile birleştirilir. 
Bu madde hükmünden faydalanmak istiyen-

I lerin, T. C. Emekli Sandığına başvurmalarının 
şekli ve süresi hakkında geçici 3 ncü madde 

I hükmü kıyasen uygulanır. 
BAŞKAN — Bu geçici 5 nci madde üze

rinde Sayın Reşat özarla'nın bir önergesi var. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — önergemi geri 
alıyorum, 

BAŞKAN — O halde önerge muameleden 
kaldırılmıştır. 

Bu vaziyet karşısında geçici 5 nci maddenin 
Komisyon tarafından değişik şekli üzerinde söz 
istiyeııler?. Yok. 

Geçici 5 nci maddenin Komisyon değiş'tirisini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından verilmiş olduğu cihet
le filhal kabulü de mutazaımmındır. Bu sebeple 
tasarıya geçici 5 nci madde olarak ithalini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 6. — Bu kanunim 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 il
gili baro yönetim kurulu tarafından hazırlanıp 
'bar ogenel kurulunca onaylanan bir yönetti] e-

j likle tesbit edilir, 
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BAŞKAN — Geçici 6 ııcı maddeyi Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler.. Aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 7. — a) Bu kanun yürürlü
ğe girmeden önce hukuk fakültelerinden me
zun olanlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç yıl içinde, 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
hukuk fakültesinde kayıtlı öğrenci durumunda 
bulunan ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren, altı yıl içinde, hukuk fakültelerinden 
mezun olanlar, mezuniyet tarihinden itibaren 
üç yıl içinde, 

Avukatlık stajı için başvurdukları takdirde, 
ilk altı ayı mahkeme, ikinci altı ayı avukat ya
nında olmak üzere bu kanun hükümleri uyarın
ca bir yıl staj yaparlar ve bu kanunun 12 nci 
maddesi, 15 nci maddesinin birinci fıkrası, 
23 ncü maddesinin birinci fıkrası, 24 ncü mad
desinin son fıkrası ve 26 nci maddesi hükümleri 
yerine 3495 sayılı Avukatlık Kanununun 16 nci 
maddesinin ikinci fıkrası, 17 nci maddesinin 
birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve 5178 sayılı 
Kanunla değişen 19 ncu maddesi hükümleri bun
lar, hakkında uygulanır. Bunlar bu ka
nunun 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 Ka
nunun staj hükümleri ve o kanuna göre hazır
lanmış olan yönetmelik uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 7 noi maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 8. — Bu kanunim 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 — Geçici 8 nci maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler 
Aynen kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Geçici 9 ncu maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 10. — Ankara baro Başkanı, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren iki ay içinde Ankara'da toplanıp Türkiye 
Barolar Birliği Başkanı ile Birlik Yönetim Ku
rulu, Birlik Disiplin Kurulu ve Birlik Denet
leme Kurulu üyelerini ve yedeklerini seçecek 
olan ilk genel kurul için delegelerini seçip 
göndermelerini ve toplantı yer, gün ve saatini, 
toplantı gününden en az bir ay önce barolara 
bildirir. Belirtilen günde toplantıyı açarak ye
rini en yaşlı delegeye bırakır. 

BAŞKAN — Geçici madde 10 u oyunaza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Geçici madde 11. — 708 sayılı Kanunun 
ikinci ve 7 nci maddelerinde ve 2573 sayılı 
Kanunun 6 nci maddesinde yazılı mülâzemet 
süresini 3499 sayılı Avukatlık Kanununun yü-
Türlüğü tarihinde bitirmiş olanlar 3 ncü 
maddenin (a), (b) ve (c) bendlerinde ve 5 
nci maddede gösterilen şartlara sahiboldukla-
rı takdirde baro levhasına yazılırlar. 

Bu kanunun uygulanmasında Medresetul-
kuzat ve Nüvap Mektebi mezunları hukuk me
zunu sayılır. 

BAŞKAN — Geçici madde 11 i oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Geçici madde 12. — Gerek 3499 sayılı Kanun 
ve gerekse bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra dâva vekâleti ruhsatnamesi ile 708 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine dayanılarak avukat
lık ruhsatnamesi verilemez. 

Ancak, hukuk fakültesi veya mektebinden 
mezun olmadıkları halde 3499 sayılı Kanunun 
yürürlüğünden önce hâkimlik veya savcılık sı
nıflarında, 3499 sayılı Kanunun yürürlüğünden 
önce veya sonraki görev sürelerinin toplamı 
dört yılı doldurmuş olanlara 3 ncü maddenin 
(b) ve (c) bendlerindeki kayıtlardan vareste tu-
tultoak şartiyle avukatlık ruhsatnamesi verilir. 
Sicilleri itibariyle görevlerinden çıkarılmış olan
lar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul ödemeler. Etmiyenler. Aynen kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 13. — 3499 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte dâva vekâleti ruhsat
namesinle sahibolamlar, beş avukat bulunmıyan 
yerlerde vekâlet icra edebilirler. Bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce 3499 sayılı Kanunun 
(muvakkat IV ncü) maddesi uyarınca beş avu
kat bulummıyaim yerlerde dâvavekiliği yapmakta 
olanların kazanılmış hakları saklıdır. 

'Dâvavekillerimin, mesleklerini icra edebilme
leri için, o yerin bağlı olduğu baroca tutulan 
'bir listeye yazılmaları şarttır. Liisteye yazılmak 
için yapılan başvurma üzerine balolar, istelmim 
kabul veya reddine dair kararlarını bir av için
de vermek zorundadır. Bu süre içinde karar ve
rilmezse istem reddolunmus sayılır. Listeye ka
yıt karan kesindir. Belli süre içinde karar ve
rilmez yahut ret kararı verilir ise ilgili şahıs, 
karar verilmemiş ise bir aylılk sürenin sonunda, 
istem reddedilmişıse ret kararın tebliği tarihin
den itibaren ombeş gün içinde Türkiye Barolar 
Birliği yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Türki
ye Barolar Birliğinin kararı Adalet Bakanlığı
nın onaylaması ile ke'sinleşir. 

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

Lisitenin barolarca nasıl düzenleneceği, lis
teye yazılmak için yapılacak başvurma hakkın
daki işlemler lisitenin mahkemelere, Cumhuri
yet savcılıklarıma, icra ve iflâs dairelerine ve 
diğer resmî mercilere bildirilime tarzı ve liste
den kaydın silinmesi şekli bu kanunun 182 nci 
maddesinde yazılı yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzeninde değişiklik öner
gesi yok; bu sebeple oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Oeçici madde 14. — 3499 sayılı Kanunla ek 
ve değişikliklerine göre kurulmuş olan barolar, 
bu kanun hükümlerine göre görevlerine devam 
ederler. 

BAŞKAN — Geçici 14 ncü maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Geçici madde 15. — 168 nci madde uyarın
ca hazırlanacak asgari ücret tarifesi, bu kanu

nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içimde yapılır ve yeni tarife yürürlüğe girince
ye kadar eski tarife uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici madde 15 i oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

Geçici madde 16. — Türkiye Barolar Birliği 
Disiplin Kurulu görevine başlayıncaya kadar, 
avukatlık haysiyet divanmdaki dosyalar, bu 
kurula devredilmek üzere Ankara Baro Başkan
lığınca teslim alınır. 

BAŞKAN — Geçici madde 16 yi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

Geçici madde 17. — Yangı 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 kamumun 3 ncü mad
desi uyarınca avukaltlık meslekine kabul için 
aranılan tahsil, staj ve sınav dışındaki şartları 
haiz olurlar ve 5 nci maddede yazılı engeller 
kendilerince bulunmazsa, en az üç avukat ve
ya dâvavekili olmıyan bir yerde o yerin bağlı 
olduğu baroca tutulan listeye yazılmak şartiy-
le, münhasıran o yerin hukuk mahkemeleri ve 
icra ve iflâs dairelerimde dâva ve iştakibedebi-
lirler. 

Bu kimseler, münhasıran vekâlet görevini ya
pabilecekleri yerde, listeye yazılma tarihindem 
itibaren üç ay içinde bir büro açmak zorunda
dırlar. Bu zorunluğa uymıyanların adları liste
den silinir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nunumun 61 nci maddesimim son fıkrası gere
ğince vekâlet görevimi yapanlar, geçmiş adaftet 
hizmetime ait şarta bakılmaksızın, birinci fıkra
da yazılı diğer şartlara sahiboldukları takdir
de, o yerin bağlı bulunduğu baroca tutulan lis
teye 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 santiarın tama
mına sahibolmadıkça bir daha listeye yazıla
mazlar. Bu kimseler, bu maddenin yürürlüğe 
gindiği tarihten itibaren üç ay içinde listeye ya-
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zllmaık için başvurma ve yazılma tarihinden iti
baren üç ay içinde bir büro açmak zorunda
dırlar. Aksi halde listeye yazılmazlar; listeye 
yazıllmışlarsa adları listeden silinir. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca vekâlet görevi
ni yapmak hakkı o yer avukat veya dâva ve
killeri sayısının üçü bulması halinde kendiliğin
den sona erer. Sona erme tarihinden itibaren 
üç ay içinde, ilgili şahsın aynı baro bölgesi için
de üç avukat veya dâvavekili bulunmıyan başka 
bir yere naklederek büro açması halinde, liste
deki kaydı, nakledilen yer işaret edilmek sure
tiyle devam eder. Beli süre içimde nakil yapıl
mamıza ilgilinin adı baroca listeden silinir. 

Geçici 13 ncü maddenin listeye yazılma için 
yapılacak başvurma ile ilgili ikinci fıkrası hük
mü bu kimeeOier 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 
182 nci maddede yazılı yönetmelikte gösterilir. 

Bu kanunun ikinci, dördüncü, beşinci, yedin
ci, sekizinci, dokuzuncu, onbirinci ve onikinci 
kısmı ile 49, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ve 65 nci mad
deleri dışımda kalan hükümleri bu maddenin 
kapsamına giren kimseler hakkında da kıya-
sen uygulanır. 

Baro giriş ve yıllık kesenekleri bu maddenin 
kapsamıma giren kimselerden alınmaz. 

Bu madden'iaı 1 nci fıkrasından gayrı diğer 
fıkraları kanun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren 4 yıl sonra yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, geçi
ci 17 nci madde tasarı metninde bu şekilde 
düzenlenmiştir. Sayın Akalın küçük bir deği
şiklik talebinde bulunmaktadır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Avukatlık kanun tasarısının geçici 17 nci 
maddesinin birinci fıkrasındaki 4 yıl sürenin 
10 yıl olarak, 

Maddenin son bendinin de, «Bu maddenin 
birinci fıkrasından gayrı diğer fıkraları kanun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl sonra 
yürürlükten kalkar.» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akalın. Çok kı
sa olsun lütfen. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; geçici 
17 nci maddedeki dâva takipçileri için konul
muş olan, kimlerin yapabileceğini gösteren 
4 yılın 10 yıl ve son satırdaki 10 yılın da 4 yıl 
olmasını istiyorum. Sebebi şu: 

3499 sayılı Kanun meriyete girdiği zaman 
Türkiye'de avukatların ne kadar az olduğunu 
ve hangi şartlarla Hukuk Usulü Muhakemele
ri Kanununun 61 nci maddesine göre hiç avu
kat bulunmıyan yerlerde halkın mahkemeler
le olan işlerini görme bakımından lalettayin 
insanların bâzı ahvalde, dâvayı takibetmek zo
runda olduğu göz önüne alınarak, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci mad
desi tedvin edilmişti. Şimdi bu defa kabul et- -
tiğiniz 194 ncü madde ile Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 61 nci maddesi kaldı
rılıyor, yerine bambaşka mahiyette, sırf o mad
de yerinde kalsın gibilerden, metin olarak ay
rı bir metin konulmuş bulunuyor. 

Birçok kazalarda berberlerin, fotoğrafçıla
rın, jandarma onbaşılığından ayrılanların, hat
tâ jandarma neferliği ve hattâ nalbantların, -
demin bir arkadaş söyledi. - takipçilik yaptığı
nı ve bunların mahkemelere ne oyunlar çıkar
dığını hepiniz biliyorsunuz. 

Şimdi yetişmiş pek çok avukatlar olduğu
na göre, artık burada bu geçici 17 nci madde
nin şurasında: «Yargı mercileri Cumhuriyet 
Savcılığı ve icra memurlukları nezdinde baş
kâtiplik.» güzel. Hiç olmazsa bir iktisabatı var; 
zabıt kâtipliği, zabıtkâtip muavinliği, yahut ic
ra memurluğu veya yardımcılığı görevlerin
den birini en az dört yıl süre ile yapmış. 4 yıl 
az, 4 yılda ne öğrenilir ki? Diyorum ki, bunu 
10 yıl yapalım, 10 yıl yapanlara verelim bu 
hakkı. Bugün, şu veya bu niteliği olmıyan 
kimselerin, berber, fotoğrafçı, jandarma onba
şısının filân bu kanundan sonra 10 sene daha 
yapsın bu mesleki diyoruz. Hayır, lüzum yok. 
10 sene sonra avukatlar daha da çoğalacaktır. 
Bunlannki 4 sene sonra bitsin diyoruz. 
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Sayın komisyon buna katılmıyor. Artık si
zin izanınıza terkediyorum. En son teklifimiz 
budur; başkâtipler, kâtipler hakikaten 10 sene 
vazife yapmışlarsa, hâkimin yanında bir hu
kuk nosyonuna sahibolmuşlardır, bunlar yap
sınlar. Diğerlerini 10 sene müddetle uzatmak 
yerinde değildir. Lütfen önergeme iltifat bü
yürün. Bu müddetlerin kabulünü istirham 
ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon Sayın Akalın'in öner

gesine katılmıyor, önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
kı\.. Kabul edilmiştir. Dikkat nazarına alın
mak kaydiyle kabul edilmiştir. 

Sayın Mustafa Uyar tarafından verilen di
ğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
G-eçici 17 nci maddenin; 
1. Birinci fıkrasına «Avukat kâtipleri» iba

resinin ilâvesini, 
2. Son fıkranın madde metninden çıkarıl

masını arz ve teklif ederim. 
İzmir 

Mustafa Uyar 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu?.. Sayın Mustafa Uyar'ın:, «Avukat 
kâtipleri» nin de birinci paragrafta zikredilen 
unsurların arasına ithalini istiyen önergesine 
katılıyor musunuz? 

MUSTAFA UYAR (tzmir) — Söz istiyorum, 
i-üah edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyorsa İçtüzüğün 
119 ncıı maddesine göre sizin ayrıca izahatınıza 
lüzum yok. Çünkü tekabbül ediyor. Ona göre 
oya sunarım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Peki buyurun. 
MUSTAFA UYAR (izmir) — Sayın arka

daşlarım, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 

61 nci maddesine göre, bâzı kimselere bâzı yet
kiler tanımışız, hukuk mahkemelerinde dâva 
takipçiliği gibi. Bu iş, geçici 17 nci madde ile 
esaslı bir prensibe bağlanmaktadır. Bunların da 
baro da listesi olacaktır ve bu kanun çıktıktan 
sonra üç ay zarfında yazıhane açacaklardır, lis

teye dâhil olacaklardır ve dâva takipçiliği, arzu
halcilik ciddî bir esasa bağlanmış olacaktır. Hali
hazırda bu haktan faydalanmış olanları tasarı, 
on yıl daha faydalansın, ondan sonra bu işi yap
masınlar, diyor. 

Kanaatimce müktesep bir haktır, kazanılmış 
bir haktır. Üç yıldan beri, beş yıldan beri, on 
yıldan beri, onbeş yıldan beri bu işi yapmakta
dırlar. Yaşları kırkı, elliyi bulmuştur. Üç avu
kat olan yerlerde bunlar zaten bu meslekten ay
rılmaktadırlar veya başka yerlere gitmektedir
ler. On yıl sonra bu kaynağı tamamen kapatır
sak, bu arkadaşlan kaderleriyle başbaka bırak
mış olacağız. Sosyal adalet ilkelerine uygun 
değildir. Onun için son maddenin kaldırılması 
lâzımdır kanısındayım. Bunlar kanunun mü
saade ettiği nisbette, üç avukat veya dâva vekili 
bulunmadığı yerlerde hayatlarının sonuna kadar 
veya diledikleri kadar dâva takipçiliği yapabil
melidirler, bir. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Avu
kat enflâsyonu var Sayın Uyar. 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — Avukat 
enflâsyonu olan yerlerde bunlar zaten yapamaz
lar. Olmıyan yerde yaparlar. 

BAŞKAN — Sayın Uyar önergenizin izahını 
yapınız. 

MUSTAFA UYAR (Devamla) — ikincisi, 
bundan sonra bu gibi işleri yapmak için yargı 
mercilerinde, Cumhuriyet savcılıkları ile icra 
memurlukları nezdinde başkâtiplik, zabıt kâ
tipliği, zabıt kâtip muavinliği, icra memurluğu 
veya icra memurluğu yardımcılığının dört yıl 
yapmak lâzımdır. Kaynak budur. Bir de aynı 
işi yapan avukatların yanında ciddî olarak, kâ
tip olarak çalışan ve baroda kayıtlı bulunan 
gençler var. Bunların da dört yıl sonra gerek
tiği takdirde aynı şekilde bu haktan faydalan
maları lâzımdır ve bu zabıt kâtiplerinin yanma 
«avukat kâtipleri» ibaresinin de ilâvesini uygun 
görüyorum. Takdir Yüce Meclisindir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon, Sayın Mustafa Uyar'

ın önergesine katılmadığını beyan etti. öner
geyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Bu maddede biraz önce Sayın Mustafa Akalın 
tarafından verilmiş bulunun bir önerge kabul 
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edildi, dikkat nazara alınmak kaydı ile. Bunu 
maddeye ne şekilde dercedeceksiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Efendim, ra
kamları değiştirmek suretiyle yapmak lâzım. 
Zaten teklif de bunu tazammun etmektedir. Ay
nen monte edilir. Metinde bir değişiklik olmaz. 

BAŞKAN — Dört yıl, on yıl olarak mütalâa 
edilecek. On yıl da dört yıl olarak mütalâa edi
lecek, öyle mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Maddeyi bu değişik şekli ile 
oyunuza sunuyorum. Komisyon filhal katılmak
tadır. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi tasarı met
nine 199 ncu madde olarak yeni bir maddenin 
ilâvesi Geçici Komisyon tarafından istenmek
tedir. Yeniden ki, şayet bu madde kabul edilir
se o zaman tasarı metninde mevcut 199 ncu mad
de 200 ncü madde numarası olacaktır. Geçici 
Komisyon tarafından hazırlanmış olan yeni mad
de metnini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Mecliste görüşülmekte olan Avukat

lık kanun tasarısına 199 ncu madde olarak aşa
ğıdaki hükmün eklenmesini ve ondan sonraki 
maddelerin numaralarının buna uygun şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
ismail Hakkı Tekinel 

istanbul 

Madde 199. — 1580 sayılı Belediye Kanunu 
ile 13 Mart 1329 tarihli idarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

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

veya ücreti belediye bütçesinden yahut belediye
nin yönetim ve denetimi altındaki daire, mües
sese veya şirketlerden verilen müşavir ve avu
katların takibettikleri dâva ve işlerde, mahkeme 
ve icra daireleri tarafından müvekkilleri bele
diye, daire, müessese veya şirket lehine avukat
lık ücret tarifesine göre takdir edilen avukatlık 
ücretinin tahsil olunan kısmı belediye veya onun 
yönetim ve denetimi altındaki daire, müessese 
veya şirketin hukuk işleri müdürlüğü yahut hu-
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kuk müşavirliği personeline, belediye meclisi 
tarafından tesbit edilecek esaslara göre ve 7244 
sayılı Kanundaki hadler dâhilinde tevzi ve te
diye olunur. 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa eklenen 
madde : 

Ek madde — Bir kadroya bağlı olarak aylık 
veya ücreti il özel idaresi bütçesinden verilen 
müşavir ve avukatların takibettikleri dâva ve 
işlerde, mahkeme ve icra daireleri tarafından 
müvekkilleri il özel idaresi lehine avukatlık 
ücret tarifesine göre takdir edilen avukatlık üc
retinin tahsil olunan kısmı, bu idarenin hukuk 
işleri müdürlüğü veya hukuk müşavirliğindeki 
personele, il genel meclisi tarafından tesbit edi
lecek esaslara göre ve 7244 sayılı Kanun
daki hadler dâhilinde tevzi ve tediye olunur. 
Avukatlık ücret tarifesine göre takdir edilen 
avukatlık ücretinin tahsil olunan kısmı belediye 
veya onun yönetim ve denetimi altındaki daire, 
müessese veya şirketin hukuk işleri müdürlüğü 
yalhuJt hukuk müşavirliği presoneline, belediye 
meclisi tarafından tesbit edileceği esaslara gö
re de 7244 sayılı Kanundaki hadler dâhilinde 
tevzi ve tediye olunur. 

İdareyi Umumiye Vilâyet Kanununa ekle
nen maddeye ek madde: Bir kadroya bağlı ola
rak aylık veya ücreti il özel idaresi bütçesin
den verilen müşavir ve avukatların takibettik
leri dâva ve işlerde malhlkeme ve icra daireleri 
tarafından müvekkilleri il özel idaresi lehine 
avukatlık ücret tarifesine göre takdir edilen 
avukatlık ücretinin tahsil olunan kısmı bu ida
renin hukuk işleri müdürlüğü veya hukuk mü
şavirliğindeki personele il genel meclisi tarafın
dan tesbit edileceği esaslara göre ve 7244 sayılı 
Kanundaki hadler dâhilinde tevzi ve tediye 
olunur.» 

BAŞKAN — Komisyon tasarı mtetniride 
mevcudolmayan ve 199 numarasını ihtiva eden 
böyle bir maddeyi tedvin etmiştir. Söz isti-
yen var mı?... 

MEHMET ZİYAEDDIN İZERDEM (Kon
ya) — Bir soru soracağım. 

Şimdi belediyelerdeki avukatlar iki çeşittir. 
Ya bunlar ücretli olarak çalışmaktadırlar veya 
mukaveleli olarak çalışmaktadırlar. 

BAŞKAN — Bâzıları kadrolu, bâzıları mu
kaveleli. Bu kadroları kapsıyor efendim. 
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Bu önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından verilmiş olduğu cihet
le filhal kabulü de mutazarnımın bulunmakta-
Idır. Bu sebeple bu tasarı metnine 199 ncu 
maldde olarak ilâve edilmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Tasarı metnine 199 ncu madde olarak sim
idi kabul etmiş olduğumuz metin ilâve edilmiş
tir. 

Kanunun yürürlük tarihi 
Madde 200. — Bu kanun yayımı tarihinden 

üç ay sonra yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Bir değişiklik önergesi var, 

okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Avukatlık kanunu tasarısının 200 ncü mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat öziarda 

«Madde 200 — Bu kanun 1 . 3 
hinde yürürlüğe girer.» 

1969 tari-

- Komisyon, yürürlük tarihini 
değişiklik önergesine katılıyor 

BAŞKAN 
değiştiren bu 
musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Başka
nım katılmıyoruz. Çünkü kanun tasarısının 
içerisinde belirli müddetlerin başlangıç tarihleri 
teısbit edilmiştir. O zaman kanunun uygulama

sına fiilen imkân hâsıl olmaz. Bu itibarla ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyor um. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

200 ncü maddeyi tasarı metninde yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 200 ncü maidde bu sekilide ka
bul edilmiştir. 

Kanunu yürüten makam 
Madde 201. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun tümü ka
bul edilmeden evvel bâzı tertip ve tabı ve 
tensik hataları mevcudolduğu ihtimaline bina
en Başkanlığa bir önerge verilmiştir. Onu oku
tup Yüce Heyetin oyuna sunacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, bu önergeyi hazırladığımız zamlan geçi
ci maddeler bizim Komisyondan verdiğimiz şek
liyle değiştirilerek kabul edilmemişti. Eski ta
sarıdaki metnimize uygun olarak hazırlamı-
şızdır. Bu itibarla burada değiştirilerek kabul 
edilen maiddeler üzerindeki önergemizin mevzuu 
ıkelmamıştır bâzı kısımlarda. Onun dikkat na
zarına alınmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Onu şu anda önenge üzerinde 
teshit mümkün olmaz. Siz takibediniz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüksek Mecliste görüşülmekte olan Avukatlık kanunu tasarısının metninde mevcut baskı hata
ları, yanlış kullanılmış kelimeler ve eksiklerin aşağıda gösterilen şekilde tashih ve ikmalini arz ve 
teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul Miflletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel 

Madde Satır Yanlış Doğru 

4 
8 
9 
9 

12 
12 

2 
15 
4 

12 
8 

17 

Başkamın sö 
beklemesi 
Son a 
endiçen 
yasaklanmış 
rilenler 

zcülüğü Başkanun sözcülüğü, 
beklenmesi 
sonra 
andiçen 
yasaklanmamış 
rilenlerin 
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Madde Satır Yanlış Doğru 

15 
22 
26 
26 
29 
33 
33 
38 Kenar başlığı 
38 
38 
38 
42 
43 Kenar başlığı 
59 
59 
63 
72 
73 
73 
75 
93 
99 

100 
102 
104 
105 
105 
107 Kenar başlığı 
108 
110 Kenar başlığı 
112 
114 
115 
116 
119 
121 
121 
122 
123 
130 
133 
143 
144 
157 
159 
161 

1 
8 
3 
4 
9 
2 
4 

11 
12 
12 
11 

1 
8 

12 
9 

1,2 
3 

10 
2 
4 
1 
3 
1 
3 
4 

3 

1 
8 
2 
3 
4 
9 

23 
3 
9 
3 
3 
3 
2 
6 
3 
3 

staj 
zorunluğundadır 
icra iflâs 
staj iy erlerin 
edilerel 
nüshalarını: 
götserilir 
zorunluğu 
zorunluğundadır 
zomnluk 
ortaklarına 
börevi 
sorunluğu 
58 nci 
ilgili 
sonu 
ödenmesi 
isbadeden 
bulunan 
icra iflâs dairelerine 
konusu 
malarının % 

başkanının 
ypmaya 
2-6 ncı 
arasında, 
hüküm 
Görev 
5 nci ve 6 ncı 
Birliğin amacı, görev ve 
Madde 12 — 
delege seçilemezler. 
toplansısını 
sayış 
3, 4, 5 ve 6 ncı 
Biligi 
açmak meslekî 
3 ve 6 ncı 
kurullarının 
3, 4, 5 ve 6 ncı 
5 ve 6 ncı 
tairhten 
üzerin,e 
ıygulanır. 
işlemesinden 
zorunluğunda 

stajın, 
zorunluluğundadır. 
icra ve iflâs 
stajiyerin 
edilerek 
nüshasını 
gösterilir 
zorunluluğu 
zorunluluğundadır. 
zorunluluk 
ortaklarını 
görevi 
zorunluluğu 
58 inci 
avukat 
sonucu 
ödenmemesi 
isbat eden 
bulunanı 
icra ve iflâs dairelerine 
konusunu 
mallarının 
başkanının 
yapmaya 
2, 3, 4, 5 ve 6 ncı 
arasından, 
hükmü 
Görevi 
2, 3, 4, 5 ve 6 ncı 

yetkileri Birliğin görevleri 
Madde 112 — 
delege olamazlar. 
toplantısını 
sayı 
2, 3, 4, 5 ve 6 ncı 
Birliği 
açmak, meslekî 
2, 3 .ve 6 ncı 
kurallarının 
2, 3, 4, 5 ve 6 ncı 
2, 3, 4, 5 ve 6 ncı 
tarihten 
üzerine 
uygulanır. 
işlenmesinden 
zorunda 
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Madde Satır Yanlış Doğru 

164 
167 
168 
171 Kenar başlığı 
179 Kenar başlığı 
187 
188 
189 
191 

Geçici madde 
Geçici madde 
Geçici madde 
Geçici madde 
Geçici madde 
Geçici madde 
Geçici madde 
Geçici madde 
Geçici madde 

1 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 

Geçici madde 13 
Geçici madde 17 
Geçici madde 17 

5 
2 
2 

3 
1 
2 
4 
8 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
4 
5 
9 

- 3 
17 

sahibi 
zorunluğundadırlar. 
işlemden 
zorunluğu 
zorunluğu 
zorunluğundadırlar 
memuriyette 
olanlara 
yaılacak 
topluluk sigortasının başladığı 
memuriyette 
memuriyetten 
bnedindeki 
hesaplanmak şartiyle 
memuriyette 
memuriyetten 
memuriyette 
memuriyette 
sonunda, 
başvurma 
mddenin 

gibi 
zorunluluğundadırlar. 
işlemlerden 
zorunluluğu 
zorunluluğu 
zorunluluğundadırlar 
hizmette 
olanlarla 
yapılacak 
topluluk sigortasına girdiği 
hizmette 
bu hizmetten 
bendindeki 
hesaplanmak suretiyle 
hizmette 
bu hizmetten 
hizmette 
hizmette 
sonundan 
başvurmak 
maddenin 

1. Yedinci maddenin yazılmıyan kenar başlığı «Karar» olacak. 
2. 118 nci maddenin üst başlığı 117 nci maddeden ayrılarak aşağıya ve ortaya alınacak. 
3. Geçici madde 1. den önce üst başlık olarak «Geçici hükümler» başlığı konacak. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İçtü
züğün 109 ncu maddesi uyarınca Komisyon ta
rafından tasarı metninde yapılması gereken 
tertip, tensik ve tabı hatalarını muhtevi bu öner
geyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, büyük bir anla
yış göstermek suretiyle 201 maddelik Avukatlık 
Kanununu müzakere edip tamama erdirmek 
şerefine şu anda Yüce Meclis kavuşmuş bulun
maktadır. Bu sebeple hepinize teşekkür ede
rim. 

Kanun memleket ve millet için hayırlı ol
sun. 

KEMAL SARIİBRAHİOĞLU (Adana — 
Başkanım, tümü hakkında. 

BAŞKAN — Kanunun tümünün lehinde Sa
yın Kemal Sanibrahimoğlu, çok kısa bir dakika
yı geçmiyen bir beyanda bulunacaksınız. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Saygıdeğer arkadaşlarım, senelerce vâki gecik

meden sonra son derece hayırlı bir kanun teklifi
ni Yüce Meclisiniz kabul buyurmuştur. Noksan
ları vardır. Anayasanın 120 nci ve 122 nci mad
delerine aykırı yönleri vardır. Fakat getirdiği 
sosyal haklar ve mesleğe faydalı hükümleriyle 
büyü!!; bir hamledir. Bu, Türkiye avukatları
nın, Türkiye barolarının, iktidar ve muhalefetin 
müşterek eseridir. 

Hepinizi ve emeği geçen avukatları, Bairo 
mensubu arkadaşlarımı tebrik ederim. Hepinize 
teşekkür ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN -
runuz efendim. 

Sayın Adalet Bakanı, buy-

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım, 
Avukatlık Kanun tasarısının gecenin bu ge$; sa
atine kadar tahammül göstermek suretiyle mü
zakere edip kabul buyurdunuz. 

Avukatlık camiası için çok faydalı ve haylr-
h olduğuna inandığım bu tasarının kabul edil-
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miş olması, Adalet Bakam olarak, beni inanın 
ki ziyadesiyle mesut etmiştir. Bu mesaiden ve 
yaptığınız yardımlardan dolayı hepinize şükran
larımı arz eder ve kabul ettiğiniz kanunun avu
katlık camiası için hayırlı ve faydalı sonuçlar 
vermesini temenni ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Kanunun tümünü Yüce Meclisin 

oyuna sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, 10 Şubat 1969 Pa
zartesi günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati 23,45 

. . . « • « » © - « 
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Tütün ve Tütün Tekeli Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştiı 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Arif Ataliay 
Nazım Bayülıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilâ 
Mehmet Göbekli 
Ali İhsan Ulubahş,i 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
II. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalı oğlu 
•İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 245 

Kabul edenler : 285 
Reddedenler : G 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 199 

Açık üyelikler : G 

[Kabul edenler] 

Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemali Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Mesut Ozansü 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
ibrahim Oktanı 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Şefik İnan 
Rcfet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
İl hami Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kcvni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Düer 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi Öztürk 

Ertuğrul Gazi Sakarya 
GAZİANTEP 

Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köscoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
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î. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMlR 
Şevket Adaları 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçcr 
M. Ziyaeddin İzerdcm 
İhsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fcndoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar . 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

M ARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Nazmı Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NÎĞDH 
Oğuzdemir T üzün 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Yılmaz Ak çal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Melâhat Gedik 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi üzgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 

Gültekin Sakarya 
TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
Cevdet Ay kan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdi Orhoıı 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Aid Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral! 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mııslih Görentaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Ekmcl Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

İSTANBUL 
Sadun Aren 

[Reddedenler] 

İZM ÎR 
Cemal Halk ı Selek 

KONYA 
Yunus Koçak 

[Çekin serler] 

MALATYA 
Şaban Erik 

URFA 
Cemal Güven 

ADANA 
Kemal Şarıibrahimoğlu 

AFYON KAR A İT İŞAR 
Murat Öner 

İSTANBUL 
Orhan Bir git 

KOCAELİ 
ismail Arar 
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[Oya katilmvyanlarJ 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
M. Kemal Çetinsoy 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin 
Bekir Tünay 
Talih- Yüeekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Ariü Emre 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Muzaffer Özdağ 

AĞRİ 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demi ray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetin er 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
t. Sıtkı Ha tip oğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
1bralrm Aytaç 

Ahmet İhsan Kırımlı. (\.) 

Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Çop 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Bari as Küntay 
Kasım önadım 
ö. Doğan Öztürkmcn 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ncjdet Yrüccr 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Tarık Ziya Ekinci 
R<;cai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Türle ân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

Nafiz Giray 
ERZURUM 

Turhan Bilgin 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlıı 
Hayrı Başar 
.Aziz Zeytiuoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan 'Göğüs (t.) 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
İbrahim Etem Kılıçoğlij 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yalıya Kanpolat 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Boızdoğan (1.) 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Aid Aybar 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı (1.) 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
İlhamı Sanear 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıe 

Aydın Yalçın (1.) 
İZMİR 

Ali Naili Erdemi 
Ariü Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kür şad (B.) 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
İ. Hakla Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğiu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Haeıpaşaoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkaıı 

KIRŞEHİR 
Memdtıh Erdemir 

KOCALMA 
Süreyya Sofuoğiiı 
Şevket Usta..oğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Mehmet Necati Kalay-
cıoğlu 
İsmet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet inönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 

MARAŞ 
Vefik Pirinçcioğhı 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
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Seyfi Güneştan 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
İzzet Oktay ( t Ü.) 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar özalip 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 

Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Allican 
Nuri Bayar 
Kadri Erogam 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

[Açık ü' 

Ankara 
İstanbul 
Malatya 
Mardin 
Samsun 

Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Ya§a (1. Ü.) 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Paiaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 

yelikler] 

1 
2 
1 
1 
1 

Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Hüsamettin Koran 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınih 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

46 NCI BİRLEŞİM 

7 . 2 . 1969 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1, — Daimî komisyonlardaki açık üyelik

lere seçim. 
2. — İki Araştırma Komisyonundaki açık 

üyeliklere seçim. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa

rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi Işgüzar'm, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarımdan seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçidi Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968] 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
II I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sajrıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Kooya Milletvekili Fakih özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Anı
ğı ve 2 arkadaşının Avukatlık kanunu, tek
lifleri ile Çalışma ve Adalet komisyonlarından 
7 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/313, 2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 
324 e 1 noi ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967] 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
yasaıma dokunulmazlığının kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Kunya Milletvekili Nazif Kurucu'-
rmn, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

6. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un. 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 

3. —• Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve 1PRAŞ ve 
AT AŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6.10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1968] 

4. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (1/295) (S. Sayısı : 759) [Dağıtma tarihi • 
19 . 12 . 1968] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonları raporları 
(2/140) (ıS. Sayısı : 90 a 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 



ve Adalet komisyonları raporları (2/131) (S-
Sayısı : 170 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] , 

7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özerin bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

10. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

11. — izmir Milletvekili Ali Abdülsettar Ik-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 
1 nci*ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

12. — Aydın Milletvekili Sinan Boısna'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında 'Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . .12 . 1968] 

13. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

14. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 

2 — 

Komisyon raporu (3/450) (ıS. Sayısı : 692 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

15. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 689 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

16. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (8. Sayısı : 693 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

17. — Siirt Eski Milletvekili Süreyya Öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu Diyarba
kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Mil
letvekili II hami 'Sancar'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulumıun 12 . 3 .1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(S. Sayısı : 20 ye 2 nci. ok) [Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1969] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 21 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

19. — Mardin Eski Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu
riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

20. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı : 240 a 2 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
| Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma 



Komisyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi. 5/44; Cumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

22. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişikliklere dair Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu. (Millet Mec
lisi 1/557; Cumhuriyet Senatosu 1/936) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 749 ve eki; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1198) (Dağıtma tarihi : 
31 . 1 . 1969) 

'23. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında Cum
huriyet iSenatosu Başkanlığı tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 178 ve eki 
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

24. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun1 

25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. —• Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, İçiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968] 

4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

5. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 6. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 8. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma-



liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 9. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 10. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 12. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri. 
Maliye, İmar ve iskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 13. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 vo 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

14. — Devlet ihale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili ismail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demiır ve 9 arkadaşının. 
Devlet ihale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, içişleri, GümrüK 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 

seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 .1968] 

X 15. — 2510 sayılı iskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
işleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

16. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (ç) fıkrasından sonra 6306 
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunmıa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/237), (S. Sayısı : 
704) [Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1968] 

17. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
38 sayılı Anayasa Nizamımı, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunim 
yürürlükten kalıdırılması hakkında kanun tek
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tari
hi : 20 . 2 . 1968] 

18. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili tlyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer [Jouzal'ın, 931 sayılı tş Kanununun 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 . 11 . 1968] 

X 20. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri kanun tasarısı ile Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri hak
kında kanun teklifi, Trabzon Milletvekili Selâ-
hattin Güven, Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
okulları kanunu teklifleri ve Millî Eğitim ve 

Plân Komisyonlarından 9 ar üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/533, 2/117, 2/204, 
2/361) (S. Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1968) 
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21. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 22. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 23. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 24. — Toprak ve su Kaynaklarını Geliştir
me Birlikleri kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

25. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

26. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 29 . 11 . 1968) 
X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elektrik 

Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hid-
ro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik ola
rak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edi
len mukavelenin feshi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/392) (S. Sayısı : 681 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

X 28. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 

sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 29. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasınla 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 19'68) 

30. — Rize Milletvekili İsmail Sangöz'ün, 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
ve geçici 18 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/631) (S. Sayısı : 705 ve 
705 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 12 . 1968) 

X 31. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politefenik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

32. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nuın 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 7 . 12 . 1968] 

X 33. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (ıS. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 34. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâızı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma tarihi : 
10 . 12 . 1968] 

35. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin 'kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968] 
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X 36. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 

11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 12 .1968) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 12 .1968) 

38. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 1 1 . 12 . 1968) 

39. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 

40. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'-
m, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 

41. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

42. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] 

43. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Oğuz Bakırburç'un affı hakkında kanun tek
lifi (2/656) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1968] 

44. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) (S. Sayısı î 
758) [Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968] 

45. — Devlet Güzel Sanatlar akademileri 
kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mu-
hiddin Güven ve 10 arkaldaşmın, Güzel Sa
natlar Akademisi kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (1/480, 2/84) 
(S. Sayısı : 757) [Dağıtma tarihi : 19.12.1968] 

46. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya 
Eski Ekrek köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı 
Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu
nun (E) bendi gereğince meslekten ihracı hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disip
lin cezasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (-S. 
Sayısı : 282 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

47. — Zonguldak Milletvekili Kemal Do
ğan Sungun ve 34 arkadaşının, Silâhlı Kuvvet
lerde görevli muvazzaf yüksek mühendis ve 
mühendis subaylara tazminat verilmesi hak 
kında kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (2/496) (S. Sayısı : 760) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 .1968] 

X 48. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(1YAK) kanunu teklifi ve Ticaret, İmar ve is
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 

49. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğrenim Kredi ve 



Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 
ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 10 ar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (2/711) (S. Sa
yısı : 777) (Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1969) 

50. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyon raporu (1/562) (S. Sa
yısı : 778) (Dağıtma tarihi : 23 . 1.. 1969) 

51.— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
rım'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/757) (S. 
Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1969) 

X 52. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki IKanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir fık
ra ve ek maddelerle bâzı geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

X 53. — Emniyet Sandığı kanunu tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/307) (S. Sayısı : 784) (Dağıt
ma tarihi : 27 . 1 . 1969) 
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X 55. — 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carlo'-

da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına dair 
sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/600) (S. 
Sayısı : 790) (Dağıtma tarihi : 1 . 2 . 1969) 

56. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Kaya Öz-
demir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Çalışma Komisyonu raporu (2/745, 2/797) 
(İS. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1969) 

57. _ 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum zabıtası kurulması hakkında Kanuna ek 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/559) (S. Sayısı : 792) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1969) 

58. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunum 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/565) (S. Sa
yısı : 793) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1969) 

59. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) 
(S. Sayısı : 294 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

60. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve genel ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

61. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 'Sağ
lık ve iSosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 
614 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

62. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 
659 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

54. — Anayasa nizamını, millî güvenlik ve hu
zuru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 ta
rih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletve
kili Ömer Oztürkmen ile Manisa Milletvekili 
ünol Şakar'm, 38 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair ve Uşak Milletvekili M. Fah
ri Uğrasızoğlu'nun Anayasa nizamını, millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 
38 numaralı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
ve bu kanuna göre tutuklu ve Anayasa hüküm
lü bulunanların cezalarının affı hakkında ka
nun teklifleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları. (1/589, 2/657, 2/746) (S. Sayısı: 
789) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 



X 63, — Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bu Kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kal
dırılması hakkındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 
sayılı Kanunun 642 ve 890 sayılı kanunlarla mu
addel geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/592) (S. Sayısı : 794) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

64. — îzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ve 21 arkadaşı, Kayseri Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı ile Ankara Milletve
killeri Ali Rıza Çetiner ve Zühtü Pehlivanlı'-
nın, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm 'Sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştiril
mesi hakkındaki 228 sayılı Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
maddenin kaldırılmasına dair kanun tek
lifleri ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/756, 2/620, 2/683) (S. Sa
yısı : 795) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

X 65. — 1969 yılı Bütçesinin finansmanı için 
Vergi kanunlarında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Ti
caret, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komis
yonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/588) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 6 . 2 . 1969) 

66. — 23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/607) 
(ıS. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1969) 
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Rize Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi ve 
geçici 18 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 

ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2 /631) 

23 . 1 . 1968 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

27 . 7 . 1967 tarih 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 4 ncü madde
sinin değiştirilmesine ve geçici 18 nci maddesine 1 fıkra eklenmesine dair hazırlamış olduğum ka
nun teklifi ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
İsmail Sarıgöz 

Rize Milletvekili 

GEÇİCİ 4 NCÜ MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR GEREKÇE 

Silâhlı Kuvvetler mensubu1 subay ve1 astsubayların yeni personel rejimi ile ilgili malî haklarının 
tahakkuku 657 sayılı Dievlet Memurları Kanununun malî hükümleri ile birlikte tatbik edileceği 
tarihe kadar tehir olunmuştur. 

Yüce) Meclisin sayın üyelerinin malûmu olduğu üzere Türk Silâhlı Kuvvetleri Askerî Personel 
Kanununun 3 ncü maddesi ile, mülga 4273 numaralı Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununda
ki yarbay rütbesinde 3 senelik bekleme müddeti 4 seneye çıkarılmış ve geçici 4 ncü maddıe ile de, 
Askerî Personel Kanunu yürürlüğe girdiği tarihte, yarbay olanların bekleme süresi 3 yıl olarak, 
4273 No. lü Kanundaki süre müktesep hak olarak muhafaza edilmiştir. 

Yukarda arz edildiği üzere gerek Askerî Personel Kanunu ve gerekse 657 sayılı Devlet Me 
murları Kanunun,. malî hükümleri yürürlüğe' konana kadar, sivil ve askerî sektördeki barem 
kanunlarının1 tatbikime devam olunacaktır. 

Gerek 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile kaldırılan 4273 numaralı Subay
lar Heyetine mahsus Terfi Kanunu ve gerekse Memurin Kanununda bir üst derece maaşa liya
kat için 3 senelik bekleme süresi nazarı itibara alınmış ve maaş dereceleri de 7244 - 262 sayılı ka
nunlarla ahenkli bir şekilde tanzim edilmiştir. 

27 . 7 . 1967 gün 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile malî yönleri ile' kısa 
bir zamanda tatbik edilecekmiş gibi hazırlanmış ve her sene bir maaş artışı nazariyesinle göre dü
zenlenmiştir. Bunun için de 4273 sayılı Kanundaki yarbaylıkta bekleme süresi olan 3 sene 926 sa
yılı Kanunla 4 seneye çıkaTilmıştır. Vâzıı kanun bu maddeyi düzenlerken 4 senelik yarbaya; 4273 
sayılı Kanun tatbik' edilse idi bir senelik albaya vereceği maaşa yakın bir meblâğ ödiyeceğiüi dü
şünmüş ve malî yönden her hangi bir mağduriyetle düşülmiyeceğini kabul1 etmiştir. 

Oysaki 657 sayılı Kanunun malî-yönlerini tatbiki ile alâkalı bâzı maddeleri, Anayasa Mahke
mesince iptal edilmiş, ve bu hususta Hükümetçe yapılan tetkikler de sona ermemiştir. 

Askerî personel rejimi malî yönleri ile tatbik edilmediği takdirde dahi 926 sayılı Kanunun ge
çici 4 ncü maddesi uygulanarak, 4 senelik yarbaya 262 sayılı Kanun gereğince 1 500 lira1 üzerin;-

705 
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den maaş ödenlecek ve sivil sektörle aynı derecedeki 3 senesini! bitirmiş memur 1 750 liraya terfi 
etmiş iken yarbay mağdur edilmiş olacaktır. 

Böylelikle barem dereceleri arasında1, 1 500 lira barem derecesinde, aynı süre bekliycnlerin üst 
maaş terfilerinde askerler aleyhine bür tefrik yapılacak. 657 sayılı Kanun malî yönleri ile- tatbik 
edilse dahi, bu ayrıcalık Anayasa 'Mahkemesinin1 657 sayılı Kanundaki iptal hükümlerince muvazi 
olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunumda da değişiklikler yapılana kadar devam ede
cektir. 

Yüce Meclisin böyle bir durmmuim tezahürüne sebebiyet vermeyi arzulamadığı kanısı ile işbu 
madde hazırlanmış1 bulunmaktadır. 

Geçici 18 nci maddeye ek fıkranın gerekçesi 
Usulen Silâhlı Kuvvetler mensupları için bir reform mahiyetinde olmak üzere Yasama Mec

lislerince 27 . 7 . 1967 tarihimde1 Türk Silâhlı Kuvvetleri! Personel Kantonu kabul edilerek yürür
lüğe konulmuş1 bulunmaktadır. 

Bu kanım personel idaresi bakımımdan yepyeni esas ve prensipler getirmiştir. Kamum vâzıı ge
tirilen yemi! esas ve prensipleri mevcut personelin: intibakımı temin içim kendisinden! evvelki çeşitli 
konuların tatbikimden doğam aksaklıkları gidermeyi düşünmüş ve bu suretle personelin yeni1 reji
me pürüzsüz girmesimi temim gayesi ile bir kısım hükümlere yer vermiştir. Böylece 30 - 40 yıldan 
beri! personel aleyhinde meydana geleni bütün hususlar bir defada düzeltilmiştir. 

Vâzıı kanunun kabul ettiği' bu prensipler kanunun geçici 13 ve 18 nci maddelerimde yer almış
tır. Bu madieler ile, 

1. 7417 sayılı Kanuna göre demiz ve hava kıdemimden1 istifade edebilmek içim personelden bek
leme süresinin üçte bir nisbetimde, istenilen kıt'a hizmeti aranmamış ve kıt'a hizmeti olmıyan de
nizde Yzb. Bmb. 1ar - havada üçücu Üstğm., Yzb., Bnb. 1ar demiz ve hava kıd en ilerinden istifade 
ile emsali1 kara ve havanın yar subaylarından birer yıl erkeni terfii etmişlerdir. 

2. İkinci Dünya Harbi! sebebi ile mühendis yetiştirilmek üzere yabancı memleketlere geç gön
derilmelerinden! mağdur duruma düşen askerî yüksek mühendislerini nasıpları öğrenime zamanında 
gönderilenler misillû düzeTtilmilş, 

3. ,29 . 5 . 1926 tarihi ile 24 . 3 . 1950 tarihleri arasında üsteğmenliği 3 yıldan fazla yapmış 
bulunanların nasıpları, fazla bekledikleri süre kadar ilerletilmiş, 

4. Silâhlı Kuvvetler hesabına Harb Okulu ile fakülte ve yüksek okullarda öğrenim yapmakta 
iken başarısızlıktan, sıhhi sebepten öğrenimini bitiremiyerek muamele memuru olup bilâhare 6801 
sayılı Kanunla subaylığa geçirilenlerin son rütbe nasıpları bir önceki 30 Ağustosa götürülmüş, 

5. 28 Mayıs 1960 tarihli Millî Birlik Komitesi kararının yürürlüğe girdiği tarihte fakülte veya 
yüksek okulların 3 ncü ve daha yukarı sınıflarında öğrenci olup halen Silâhlı Kuvvetlerde subay 
bulunanların son rütbe nasıpları bir yıl ileriye götürülmüş, 

6. Fakülte ve yüksek okul mezunu ve Yd. Sb. iken 4273 sayılı Kanun zamanında muvazzaf sı
nıfa geçenlere kıdem verilmiş, 

7. 4273 sayılı Kanunun 10 neu maddesindeki 'havada deyimimden istifade lettirilimıemliş oltan Kara 
Ordusu pilotlarının nasıpları bir önceki 30 Ağustosa götürülmüş, 

8. 1455 numaralı Kanun gereğince askerî memur yetiştirmek üzere sivil olarak kursa tabi tu
tulan personelin kurs süreleri kıdemlerine ilâve edilm(iş, 

9. Harb Okulu mezunu olup da Silâhlı Kuvvetlerin komptrolörlük hizmetlerinde görevlendiri
len Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi ve iktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden muvaf
fak olanlara bir yıl kıdem verilmiş bulunmaktadır. 

Bundan ayrı olarak 613 sayılı Kanunla Harb Okulundan 30 . 8 . 1933 ve daha önce mezun olup 
üsteğmenlikte 5 yıl bekliyenlere 2 yıl, 30 . 8 . 1934 dâhil 30 . 8 . 1941 dâhil arasında mezun olup 
üsteğmenliği 4 yıl yapanlara birer yıl kıdem tanınmıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 705) 
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Ancak vâzıı kanun bu mağduriyetleri önleyici hükümler sevk ederken 28 Mayıs 1960 tarihli 

Millî Birlik Komitesi kararından 6 ay ve daha az süre ile istifade edenlerin durumlarını düzelt
meyi her nasılsa dikkate almamıştır. 

Filhakika 28 . 5 . 1960 tarihli Millî Birlik Komitesi kararı ile subaylara birer yıl kıdem veril
miş ise de tatbikatta her subay bu bir yıllık kıdemden istifade edememiş ve emsallerine nazaran 
mağdur olmuşlardır. Hattâ o kadar ki aralarında mezuniyet bakımından devre farkı olan subaylar 
arasında kıdem farkı kalmamıştır. 

Bu durum, vâzıı kanunca 926 sayılı Kanunun geçici 13, 18 nci maddeleri ve 613 sayılı kanun
larda dikkate alınıp düzeltilen durumların hiçbirisinden daha az muhik değildir. 

Yukarda arz olunan gerçekler muvacehesinde her nasılsa dikkate alınmamış bu durumun dü
zeltilmesi gayesi ile işbu madde hazırlanmıştır. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 2/631 
Karar No. : 14 

10 . 4 . 1968 

Yüksek Bakşanlığa 

Rize Milletvekili İsmail Sari'göz'ün 916 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu geçici 
4 ncü ımaddesiinm değiştirilmesine ve geçici 18 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ilgili bakanlık temsilcilerinin de 'iştirakiyl e Komisyonuımuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde 916 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi uygun ıgörülmiyerek, teklif şahin tarafından geri 
alınmış; geçici 18 nci maddeye'bir fıkra eklenmesine dair teklifin (gerekçesi Komisyonumuz tarafın
dan uygun mütalâa edilmiş ancak; teklifte asteğmenlikte, çeşitli disiplin cezaları veya imtihanda 
muvaffak olamamıa sebebiyle emsallerine nazaran geç terfi edenlerin mağduriyetini önlemek için ve
rilen değişiklik önergesi kabul edilerek aynı nasıplı subayların, teklif kanunlaştığı takdirde aynı 
ölçülerle ve aynı şekilde istifade etmeleri temin edilmiş olacaktır. 

Keza : Teklif (kanunlaştığı takdirde kıdem almak suretiyle terfi edecek olan subayların eski ınaaş-
lariylıe yeni maaşlarına mütedair kesenekler T;C.'EmeMi Sandığınca hesaplanıp adlarına borç kay
dedilecek, her ay aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle sandığa ödenmesini temim etmek gayesiyle 
bir fıkra ilâvesi uygun mütalâa edilmiştir. 

3 alevhe karşı mevcudun ekseriyetiyle kabul edilen teklif Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İzmir 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. Ali Aytaş 

Antalya 
H. Akçahoğlu 

Edirne 
N. Özoğul 

Sözcü 
Erzurum 

İV. Pasinli 

Afyon Karahisar 
Ş. Güler 

İstanbul 
1. Sancar 

İmzada bulunamadı 

Rize 
î. Sarıgöz 

Bursla 
M. Tayyar 

İzmir 
Ş. Osma 

İmzada bulunamadı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 705) 
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Mardin 
B. Baykal 

İstanbul 
0. Erkanh 

Niğde 
E. Özalp 

Söz 
Ordu 

hakkım mahfuzdur 
F. Güley 

Kırklareli 
Söz hakkım mahfuz, muhalefet 

şerhim eklidir. 
M. Atagün 

Tekirdağ 
K. Nebioğlu 

Van 
K. Kartal 

Sinop 
N. Özgüç 

Kırklareli 
Muhalifim 
0. Türkkan 

Tokat 
/ . Solmazer 

Kanun teklifi Komisyonda görüşülmüş ve reddolunmuş iken, bir hafta sonraki Komisyon toplantı
sında gündem dışı olarak tekriri müzakere talebiyle alınmış ve kabul edilmiştir. Tarafımızdan yapı
lan itiraz üzerine sözü edilen kanun teklifi üçüncü defa ıele alınmış ve Millî Savunma Bakanının bu 
jhususta Komisyona gelerek şahsan izahat verme talebinde bulunması da nazara alınmadan kabul edil
miştir. 

Millet Meclisinde reddolunan kanun tekliflerinin aynı içtima devresinde tekrar ele alrnamıyacağı 
içtüzüğün 77 nci maddesinde açıkça ifade edilmiştir. Komisyonların da Millet Meelisi çalışmalarına 
muvazi ve aynı usule tabi olmaları itibariyle Komisyonca reddolunan bu kanun teklifinin tekriri mü
zakere ile ele alınması ve Millî Savunma Bakanının talebi de nazara alınmadan ve onun yokluğunda 
teklifin müzakere •edilerek kabul edilmesi İçtüzüğe aykırı olduğundan muhalifim. 

Mehmet Atagiin 
Kırklarel i Milletveki li 

M. Meclisi (S. Sayısı : 705) 



— 5 — 

RİZE MİLLETVEKİLİ İSMAİL SARK4ÖZ'ÜN 
TEKLİFİ 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
ve geçici 18 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 güm ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel1 Kanunu
num geçici 4 mcü maddesi' aşağıdaki' şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Geçici madde 4. — Bu kantonun kademe ter
fii ve aylıklarla ilgili malî hükümlcrini'n yürür
lüğe gireceği malî yılını 1 Eylülüne kadar, yar
bay rütbcisimle olanların yarbaylıkta bekleme 
süresi 3 ve albaylıkta bekleme süresi 6 yıldır. 

MADDE 2. — 27 . 7 . 1967 gün ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun geçici 18 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

Ek fıkra : 
27 . 7 . 1967 tarihli! ve 926 sayılı Türk Si

lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 
13 ncü, geçici1 18 nci maddeleri a, b, c, d, e, g, 
h fıkraalrı ile 25 . 5 . 1965 gün! ve 613 sayılı 
Kanun hükümlerine göre yapılam nasıp düzel-
til'melerinden faydalananlar hariç olmak. üzere, 
28 . 5 . 1960 tarihlî Millî Birlik Komitesi kara
rlından istifade ile nasıpları 30 Ağustosa götü
rülen subaylardan!, bu karardan 6 ay ve daha az 
bir süre faydalananların nasıpları bir önceki 
30 Ağustosa götürülür. 

Bu fıkra gereğince nasıpları düzeltilen ge
neral-- amiral ve albaylarını t e rf ilerinde düzel
tilen nasıpları dikkate alınmaz, bunların terfi
leri rütbelerine mahsus bekleme sürelerini fiilen' 
tamamladıkları tarihten', diğer terfi şartların 
da haiz olmaları şartı ile yapılır. 

Bu nasıp düzeltmesinden maaş farkı öden
mez. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİCİ 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 18 nci maddesine bir fıkra ek

lenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 gün ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun geçici 18 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

Ek fıkra : 
«25 Mayıs 1965 tarihli ve 613 sayılı Kanun 

ile 30 Ağustos 1967 tarihli ve 926 sayılı Kanu
nun geçici 18 nıci maddesinin! (b) ve (g) fıkra
ları hükümlerine göre yapılan nasıp düzeltme
sinden yararlananlar haricolmak üzere 28 Mayıs 
1961 tarihli Millî Mirlik Komitesi kararından 
6 ay ve daha az nasıp ilerlemesi alan subayların 
nasıpları ile 5611 sayılı Kanun yürürlüğe gir
diği tarihte 5434 sayılı Kantomun 12, 30 ve 31 nci 
maddeleri gereğince fiilî hizmetleri başlamış 
olan ve 10 Ağustos 1967 tarihinde Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde -görevli bulunan subayların na
sıpları bir evvelki 30 Ağustos tarihime götürü
lür. 

Subay masbedildikten sonra muhtelif sebep
le ide bir üst rütbeye terfileri gecikmiş olan ve 
bu gecikme süresi 6 aydan az bulunanı subaylar 
hakkında ayım tarihte mezun olduğu emsalleri 
gibi işlem yapılır. 

Bu kanton yürürlüğe girdiği tarilhte1 general, 
amiral ve albay rütbesinde bulunan subaylarım 
bîr üst rütbeye terfi'lcriırde bu kamum1 gereğince 
düzeltilen nasıpları dikkate alınmaz. Bu subay
ların bir üst rütbeye terfileri, o rütbelere mah
sus bekleme sürelierini filem tamamladıkları ta
rihte diğer terfi şartlarını da haiz olmaları kay
dı ile yapılır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 705) 
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Rize Milletvekili ismail' Sarıgöz'ün teklifi 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma' Ba
kanı yürütür. 

Millî Savunma Komisyonunun değiştirişi 

Bu nasıp i'1'örlctilme'sinden] dolayı yarbay ve 
daha aşağı rütbedeki subaylardan1 terfii ve ter
fih sırasına girenleri terfi ve terfihleri mevcut 
sicillerine göre derhal yapılır. -

Bu nasıp ilerletil'mesilnde'n ve terfi ve ter
fihlerinden dolayı eski maaş farkları ödenmıez. 

Bunlarını aldıkları aylıklarla bu kanunla 
yükselti'le'n aylık tutarları arasındaki farkın 
emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak 
adlarına borç kaydedilerek aylıklarından % 10 
kesilmek suretiyle1 T. C. Emekli' Sandığına öde
nir. 

MADDE 2. •— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma1 

Bakanı yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 705) 
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Toplantı : 4 MÎLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 7 0 5 © © ^ 

Rize Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
18 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî 

Savunma Komisyonu raporu (2 /631) 

Millî Savunma Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 2/631 
Karar No. : 3 

27 . 12 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Rize Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
Geçici 18 nei maddesine bir fıkra eklenmesine mütedair Kotmisyonumuza ımuhavvel kanun teklifi 
Komisyonumuzun 27 . 11 . 1968 tarihli Birleşiminde aynen tekaibbül edilerek öncelik ve ivedilikle 
görüşülmek üzere Genel Kurulun tasvibine sunulmasına karar vermiştir. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkam 
Kırklareli 

0. Türkkan 

Rize 
1. Sarıgöz 

İçel 
/. Çataloğlu -

Tokat 
/. Solmazer 

Kırklareli 
Muhalifim 

Gerekçeyi yazacağım, Söz 
hakkım mahfuzdur. 

M. Atagün 

Bu toplantı için 
BaşfeanveMli 

izmir 
M. A. Aytaş 

Erzurum 
İV. Güven 

îstaribul 
t Sancar 

Van 
K. Kartal 

Kâtip 
Antalya 

H. Akçaltoğlu 

Gaziantep 
H. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

Sinop 
N. özgüç 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Esengin 

İstanbul 
H. Ataman 





Toplantı : 4 MÎLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 749 a | nciek 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 
ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Geçici Kamisyon raporu (M. Meclisi 

1/557; C. Senatosu 1/936) 

(NOT : C. Senatosu S. Sayısı : 1198) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 25 . 1 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 9505 - 1/936 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 7 . 1 . 1969 gün ve 7307 sayılı yazınız : 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine 

ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmiasına daür kanun tasarlısının, Müllet Meclisince kabul 
edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 1 . 1969 tarihli 24 ncü Birleşiminde de
ğiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımlaı. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet. Senatosu Başkanı 

Not : 

1. Tasarı, Genel Kurallım 23, 24 . 1 . 1969 taritöâ 23 ve 24 ncü birleşimlerinde goı-üşüDmüş-
ıtür. 

2. 8 aded açık '.oy puslaısı ilişiktir. 
3. Değiışitiîlilerek açılk oya iarz eidfiılen maddeler : 
Ek madde 2 
Ek ımaddıe 5 
Ek madde 6 
Madde 2 
Geçici M. 7 
Gemici M. 8 
Geçici M. 9 
Tümü 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 31 . 1 . 1969 
Esas No. : 1/557 

Karar No. : 1 

Ytâksek Başkanlığa 

5434 sayılı T. .0. (Emekli Sandığı 'Kanununa ek ve geçici maddeler Eklenmesine İve ^u kanunun 
bâzı (hükümlerinin kaldırılmasına idair kanun (tasarısının (Cumihuriyet Senatosunca (değiştirilen ve 
yeniden (tedvin ©dilen maddeleri, komisyonumuza havale (edilmiş /ve îkomisyonumuzun 29 y 1 . 1969 
tarihli toplantısında, Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle görüşülmüştür. 

Cumhuriyet (Senatosu, 'Ek (Madde B ide değişiklik 'yapmıştır. İKomisyonumuz, (Cumhuriyet Sena
tosunca Ikabul edilen metne uyulmasını uygun görmüştür. 

Ek (Madde )5 ,te (Cumhuriyet 'Senatosu değişiklik yapmıştır. 'Komisyonumuz Cumhuriyet (Senato
sunca Ikalbul ledilmiş olan metne uyulmasını uygun görmüştür. j-

Millet (Meclisince kabul 'edilen (metinde !olmıyan Cumhuriyet Senatosunca (ilâve tedilen 'Ek Mad
de 16, 'komisyonumuzca da (uygun görülmüştür. 

Cumhuriyet ^Senatosunca (madde 2 metninde değişiklik yapılmıştır. 
Malî işlemler bakımından zaruri görülen değişiklikleri iilhtiva eden (Cumhuriyet Senatosu met

nine luyulması (komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
Millet (Meclisince kabul ledilen metindeki geçici Madde 7, ICumhuriyet ıSenatösunca metinden çı

karılmıştır. (Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunun 'metinden çıkardığı (bu fmadde üzerinde ye
niden (inceleme (yapmış, maddenin (Yasama organı (üyelerinden \olup Ida 1046 ısayılı (Kanunun yü
rürlüğe ıgirdiği (tarihten önce üyelikten ayrılmış veya /vefat letmiş /veya 'emekliye ayrılmış (bulu
nanlar (hakkında |da 1046 sayılı Kanunun hükümleri (uygulanır) ,' (demekle, 1046 sayılı ^Kanunun 
1 nci maddesinin 8 <ncü fıkrasında faafais (konusu olan iki yılda (bir (terfi lesasmı istihdaf lottiği 'an
laşılmıştır. ;, ! 

'Hükümet »tcmsilcilerinjin Verdikleri İzahat ile yapılanı ımüzalkerelerlin ışığında işbu fcaniıın ta
sarısının geçici Ö inici maddesinin 2 tnıci paragrafnnın ıbu İmalkısadı (temime lyeltle.rli ; »olduğu ve bu 
bakımdan ayrıca bir madde tedvinine (lüzum bulunmadığı düşüncesiyle (Cumhuriyet (Senatosunun 
geçici madde 7 yi metinden çıkarması hususuna komisyonumun da katılmıştır. 

Cumihuriyet Senatosunca yeni (bir geçici madde 7 tedvin edilmiştir. Malî işlemler bakımımdan 
zaruri olan bu maddeye uyulmıası Komisyonumuzca da uygum görülmüştür. 

Millet Meclisince kabul edilen metindeki geçici 8 nci madde, ımietinden çikarılmıştır. Komisyo
numuz, 'Cumihuriyet 'Senatosunun bu işlemine 'katılmayı uygun mütalâa etmiştir. 

Cumihuriyet Senatosunca yeni bir geçici madde 8 tedvin edilmiştir. Malî işlemler bakımından 
tedvin 'edilmiş bulunan bu geçici maddeye uyulmasını komisyonumuz da Uygun mütalâa etmiştir. 

Cumihuriyet Senatosunca yeni bir geçici madde 9 kalbul edilmiştir. Komisyonumuz bu maddeyi 
de uygun mütalâa etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz ©dikmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

G-eçici Komisyon Başkanı Y. 
ISöızcü Kâtip 

Kütahya Erzurum Bingöl Çankırı 
Mesut Erez Gıyasettin Karaca Mehmet E. Gündogdu, T ahir Akman 

Çanakkale 
Şefik İnan 

M. Meclisi (S. Sayısı : 749 a 1 nci ek) 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

5134 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek 
ve geçici maddeler eklenmesine 
ve bu kanunun bâzı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun 

tasarısı 

Ek Madde 2. — Bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra barem, teşkilât, kadro ve 
sair kanunlarda yapılacak de
ğişiklikler sonunda aylık tutar
larında husule gelecek yüksel
meler; aynı rütbe, kadro un
vanı ve dereceden bağlanmış 
olan emekli, âdi malûllük ve 
vazife malûllüğü aylıkları ile 
dul ve yetim aylıkları hakkın
da da uygulanır. 

Yükseltmeye esas olacak 
rütbe, kadro unvanı, derece ve 
sair yönlerden eşitlikleri; Dev
let Personel Dairesi, Maliye 
Bakanlığı, T. 0. Emekli San
dığı Genel Müdürlüğü ve ilgili 
kurumların birlikte hazırlıya-
cakları teklif üzerine Bakanlar 
Kurulunca tesbit olunur. 

Ek Madde 5. — Emekliliğe 
taJbi olmıyan Devlet ve diğer 
kamu tüzel kişiliklerinde ve 
bunlara bağlı kuruluşlarda, 
daimî veya geçici kadrolardan 
ücret veya yevmiye almak sure
tiyle çalıştırılan emeklilerin, 
emekli aylıkları kesilir. 

M. 1 
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Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metin 

5134 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek 
ve geçici maddeler eklenmesine 
ve bu kanunun bâzı hükümleri
nin kal dr ui'masına dair kanun 

tasarısı 

EK MADDE 2. — Bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra barem teşkilât, kadro ve 
sair kanunlarda yapılacak deği
şiklikler sonunda aylık tutar
larında husule gelecek yüksel 
meler; aynı rütbe, kadro unva
nı ve dereceden bağlanmış bu
lunan emekli, âdi malûllük 
ve vazife malûllüğü ayılkları 
ile dul ve yetim aylıkları hak
kında da uygulanır. 

Yükseltmeye esas olacak rüt
be, kadro unvanı, derece ve sair 
yönlerden eşitlikleri; Devlet 
Personel Dairesi, Maliye Ba
kanlığı, T. 0. Emekli Sandığı 
Genel Müdürlümü ve ilgili ku
rumların birlikte hazırlıyacak-
ları teklif üzerine Bakanlar Ku
rulunca tesbit olunur. 

EK MADDZ3 5. — T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa tabi 
daire, kurum ve ortaklıklar ile 
bunların Sosyal Sigortalar Ka
nununa tabi işyerlerinde emek
liliğe tabi olmıyan ücretli, ge
çici kadrolu veya yevmiyeli 
hizmetlere tâyin edilen emekli-

Geçici Komisyonun kabul ettiği 
metin 

5434 sayılı T. C. Emeldi Sandı
ğı Kanununa ek ve geçici mad
deler eklenmesine ve bu kanu
nun bâzı hükümlerinin kaldırıl

masına dair Kanun 

Kanun başlığı. : Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 1, — Kesinleşmiştir. 

EK MADDE 1. — Kesinleş
miştir. 

EK MADDE % — Cumhuri
yet Senatosunun ek 2 nci mad
desi benimsenmiştir. 

EK MADDE 3. — Kesinleş
miştir. 

EK MADDE 4. — Kesinleş
miştir. 

EK MADDE 5. — Cumhuri
yet Senatosunun ek 5 nci mad
desi benimsenmiştir. 

ek) Ecelisi (S. Sayısı : 749 a 1 nci 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Madde 2. — 5434 sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 20 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının; Hazinece bütçelerin 
zat maaşları bölümüne konula
cak ödenek miktarına ve bu bö
lümden aktarma yapılamıyaca-
ğma dair hükmü ile, sözü ge
çen kanunun bu kanuna aykırı 
diğer hükümleri, 2 . 8 . 1960 
tarihli ve 42 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrası, 
8 . 11 . 1960 tarihli ve 124 sa
yılı Kanun kaldırlmıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metin 

lerin, buralarda çalıştıkları sü
rece emekli, aylıkları kesilir. 

Bunları çalıştıranlar, vazife
ye başladıkları tarihlerden iti
baren bir ay içinde yazı ile 
T. C. Emekli Sandığına bildirir
ler. 

Şu kadar ki, mahiyeti itiba
riyle hizmetin görülmesi mücbir 
bir sebebe dayandığı ve özel 
bir ihtisası gerektirdiği ilgili 
Bakanlığın teklifi ve Maliye 
Bakanlığının mütalâası alın
mak suretiyle Bakanlar Kuru
lu kararı ile belirtilen yerlere 
tâyin edilecekler hakkında 1 nci 
fıkra hükmü uygulanmaz, 

EK MADDE 6. — Emekli, 
âdi malûllük, vazife malûllüğü, 
harb malûllüğü, dul ve yetim 
aylıklarının (vatani hizmet ter
tibinden bağlanan aylıklar dâ
hil) zamanında ödenmesini te-
minen lüzumu halinde genel ve 
katma bütçelerin emekli kese
neği karşılılkan. tertiplerinden, 
T. C. Emekli Sandığına yeteri 
kadar avans verilir. 

MADDE 2. — 5434 sayılı T. 
C. Emekli Sandığı Kanununun, 
23 . 2 . 1965 tarihli ve 545 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesiyle 
değigik 14 ncü maddesinin (e) 
fıkrası, 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasının 4 ncü bendi, geçici 
20 nci maddesinin 3 ncü fık
rasının; Hazinece bütçelerin zat 
maaşları bölümüne konulacak 
ödenek miktaroa ve bu bölüm
den aktarma yapılamıyacağma 
dair olan hükmü ile, sözü ge
çen kanunun bu kanuna aykırı 
diğer hükümleri, 2 . 8 . 1960 
tarihli ve 42 r ayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrası, 
8 . 11 . 1960 tarihli ve 124 sayılı 
Kanun kaldırıl- ııstır. 

Geçici Komisyonun kaimi ettiği 
metin 

EK MADDE 6. — Cumhuri
yet Senatosunun ek 6 nci mad
desi benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet 
Senatosunun 2 nci maddesi be
nimsenmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 749 a 1 nci ek) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Geçici Madde 7. — Yasama 
organı üyelerinden olup da 1046 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten önce üyelikten ayrıl
mış veya vefat etmiş veya emek
liye .ayrılmış bulunanlar hak
kımda da 1046 sayılı Kanun hü
kümleri uygulanır. 

'Geçici Madde 8. — Emekli
lik hakkını haiz olup da bu ka
nunun «meriyeti tarihinden iti
baren bir yıl içinde emekliye 
sevk edilmelerini istiyen ve ta
lepleri üzerine emekliye sevk 
olunanlardan fiilî hizmet süre-
releri 30 yıl ve daha yukarı 
olanlara bir defaya mahsus ol
mak üzere emekli aylığına esas 
olan görev aylıklarının 24 ka
tı tutarında ikramiye verilir. 
Fiilî hizmet süresi 25 yıl ile 30 
yıl arasında olanlara ödenecek 
ikramiye, 30 yılı dolduranlar 
için verilecek ikramiye mikta
rının, beher tam hizmet yılı için 
30 da 25 ve daha fazla yıllara 
isaibet eden miktarı nisbetinde 
ödenir. 

M. 
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(hımhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 7. — Ge
çici 1 nci madde uyarınca T. O. 
Emekli Sandığına devredilecek 
aylıkların Mart ve Haziran 1969 
dönemleri, ek 6 nci maddedeki 
avanstan karşılanmak ve sonra
dan mahsubu yapılmak üzere 
Maliye Bakanlığınca ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Ge
çici 2 nci maddo gereğince yük
seltme işlemleri yapılıncaya ka
dar, ödenmekte olan emekli, 
âdi malûllük, vazife malûllüğü, 
harb malûllüğü, dul ve yetim 
aylıkları, sonra lan mahsubedil-
mek üzere, % 30 zamlı olarak 
ödenebilir. 

Ancak, 2 . 8 . 1960 tarihli ve 
42 sayılı Kanun gereğince öde
nen aylıklar, 15 . 7 . 1965 ta
rihli ve 669 sayılı Kanun uya
rınca 250 liraya yükseltilmek 
suretiyle ödene:ı aylıklar ve va
tani hizmet tertibinden bağlan
mış aylıklar ile er vazife ma
lûllüğü aylıkları hakkında bu 
madde hükmü uygulanmaz. 

Meclisi (S. Sayısı : 749 a 1 nci ek) 

Geçici Komisyonun kabul ettiği 
metin 

MADDE 3. — Kesinleşmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kesin
leşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2, — Kesin
leşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kesin
leşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kesin
leşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Kesin
leşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Kesin
leşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Cum
huriyet Senatosunun geçici 7 nci 
maddesi benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Cum
huriyet Senatosunun geçici 8 nci 
maddesi benimsenmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği (metin 

Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 9. — Ha
len ek 5 nci maddenin 1 nci 
fıkrası şümulüne giren emekli
ler, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren bir yıl 
içinde yazı ile görevlerine de
vam edip etmiyeceklerini T. C. 
Emekli Sandığına bildirmeye 
mecburdurlar. Bu müddet için
de tercih hakkını kullanmış 
olanlarla olmıyanların emekli 
aylıkları, birinci yılın sonunu 
takibeden aybaşından itibaren 
kesilir. 

Bunları çalıştıranlar, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren üç ay içinde T. C. 
Emekli Sandığna bildirirler. 

Oeçici Komisyonun kabul ettiği 
metin 

GEÇİCİ MADDE 9. — Cum
huriyet Senatosunun geçici 
9 ncu maddesi benimsenmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

« * 3 » P 
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Dönem : 2 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayı« s 760 

Zonguldak Milletvekili Kemal Doğan Sungun ve 34 arkadaşının, 
Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek mühendis ve mühendis 
subaylara tazminat verilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma 

ve Plân komisyonları raporları (2 /496) 

27 Nisan 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf Yüksek Mühendis ve Mühendis subaylara tazminat veril
mesi hakkındaki kanun teklifimiz ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Zonguldak 
Kemal Doğan Sungun, 

İzmür 
Şükrü Akkan 

Trabzon 
A. İhsan Birincioğlu 

KMdiaıteli 
M. Atagün 

Tekirdağ 
Ilyas Demir 

Bursla 
Cemal Külâhlı 

Aıriaısya 
Nevzat Şener 

Bolu 
Halil Cop 

Trabzon 
Ömer Usta 

Trabzon 
Selâhattin Güven 

İstanbul 
Kaya özdemir 

Hatay 
Sabahattin Adalı 

Burdur 
Faik Kıroaüı 

Tekirdağ 
Halil Başol 

Afyon Kıarahiisıar 
Ali İhsan TJlubahşi 

Eskişehir 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

Uşak 
Fahri TJğrasızoğlu 

M&nisla 
Süleyman Çağlar 

Siirt 
H. Hüsnü Oran 

İsıbanbul 
Nuri Eroğan 

Aydın 
Kemal Ziya Öztürk 

Urfa 
Ramazan Tekeli 

Zonguildak 
Cahit Karaka§ 

AnMya 
Hasan Akçalıoğlu 

Kayseri 
Feyyaz Koksal 

İzımıh* 
Mehmet Ali Aytaş 

Ağrı 
Abdülbâri Akdoğan 

Kırklareli 
Arif Hikmet Güner 

Kırklareli 
M. Orhan Türkkan 

Kocaeli 
Sedat Akay 

Kais'tiaımonu 
A. Muzaffer Akdoğanh 

Kocaeli 
Şevket Ustaoğlu 

Tofiflat 
Osman Saraç 

Ama'sya 
Ali Celâlettin Topala 

İzimin' 
Muzaffer Döşemeci 
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SİLÂHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ MUVAZZAF YÜKSEK MÜHENDİS VE MÜHENDİS 
SUBAYLARA TAZMNAT VERİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

Genel gerekçe : 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli bulunan subay yüksek mühendislerle subay mühendis
lere, 22 Mayıs 1933 tarihli 2204 sayılı ve bilâhara bunu değiştliren 23 Kânunuevvel 1942 tarihli 
4335 sayılı Kanunla, halen maaşlarının muayyen bir yüzdesi üzerinden ihtisas ücreti namı al
tında bir ödeme yapılmaktadır. 

Bu ödemenin gayesi; ordumuzun hazari ve seferi harb gücünün arttırıltması ile alâkalı saha
larla, silâh, ve mühimmat endüstrisindeki imalâtın planlanması, etüdü ve geliştirilmesi ile in
şaat ve iskân plânlaması gibi bilûmum teknik mevzularda çalışan askerî mühendisleri orduya 
bağlamak ve yeni katılışları teşvik etmektir. 

I - 4335 sayılı Kanun gayesini ve subay yüksek mühendislerle subay mühendislerin gereklerini 
karşılıyamaz haldedir. 

24 senelik bir geçmişe sahip 4335 sayılı Kanun, gayesini ve askerî mühendislerin gerek
lerini tahakkuk ettiremez hale gelmiştir. Bunun nedenleri şöylece sıralanabilir : 

1. 1 — 4335 sayılı Kanunla verilen ihtisas ücreti 7244 sayılı Kanunun kısıtlayıcı hükümleri
ne tabidir. İhtisas ücretleri zamsız maaşın yarısının, mühendislerde % 10 - % 20, yüksek mü 
hendislerde % 25 - 35 - 45 nisbetleri ile çarpımından çıkan sonucun, maaşa ilâve edilmesi su
retiyle yüksek matrah üzerinden vergilendirilmesi yapılarak ödenmektedir. Açık bir deyimle; 
% 45 nisbetinde ihtisas ücreti almaya hak kazanmış bir yüksek mühendi's Albaya net olarak 264 
lira, % 20 nisbetinde ihtisas ücreti almaya hak kazıanmıg bir mühendis Albaya ise met olarak 126 
lira ihtisas ücreti ödenmektedir ki, bu ücret no hizmetin, ne de 4335 sayılı Kanunun gayesi ile 
kabili telif görülmemektedir. 

1. 2 — İkinci Dünya Savaşından sonra hızla değişen ekonomik şartlar muvacehesinde 
özel kanunlarla meslek icra etmeleri yasaklanan askerî mühendisler, düştükleri ekonomik za
ruretin çözüm yolunu hızla sivil sahaya kaymakta bulmuştur. 

Sivil sahada çalışan ve muhtelif mühendislik unvanı taşıyan emsal teknik sınıfın ekonomik 
zaruretleri : 

a) Maaşı miktarmca özel idare bütçesinden ödenen ihtisas zammı, 
b) Taşra hizmetinde % 100 oranına kadar yapılan ilâve tediyeler, 
c) Demiryolu inşaatı dolayısiyle poz ikramiyeler, 
d) Ek görev tediyeleri, 
e) 3458 sayılı Kanuna göre belirli şartlarla serbest meslek icrası, 
f) 3008 sayılı İş Kanununa göre yapılan toplu sözleşmelerle yüksek uzman sınıfı üzerinden 

yevmiye sistemi, 
g) Çok geniş tatbikatı olan 4/10195 sayılı yevmiye sistemi, 

ile telâfi edilmiş ve sivil mühendislik sınıfı Silâhlı Kuvvetlerdeki emsaline nazaran tatminkâr 
bir seviyeye getirilmiştir. 

Böylece, Devlet hizmetindeki diğer memurlardan farklı olarak değerlendirilmelerine rağmen 
sivil mühendislerin son on sene (1955 - 1965) içinde Devlet yatırım hizmetinde görev almak 
istemedikleri görülür. 

Yatırım hizmetlerinin ortalama artış hızı % 57 oranında iken, Devlet hizmetine giren mü
hendisin % 22 oranında oluşu bu gerçeğin açık bir ifadesidir. 

Devlet sektörü, yurdumuzun şart ve imkânları içinde sivil teknik personele tanıdığı müte-
vazi ve mâkul seviyedeki farklı değerlendirmenin yanı sıra, artan istihsalle mütenasip im
kânları hazırhyamadığmdan sivil mühendisler ekonomik gayretlerimizden hızla uzaklaşmakta 
ve farklı imkânı nerede bulursa oraya yönelmektedir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 760) 
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1. 3. — Sivil mühendislerin ekonomik durumları Devlet sektörünce, 1. 2. maddesinde be
lirtilen tediye sistemleri ile tatminkâr bir seviyeye getirilmişken dahi farklı imkânların 
bulunduğu yere yönelmeleri önlenememiştir. Halbuki, subay mühendislerin ihtisas ücretlerinde 
bugüne kadar bir değişiklik yapılmadığından sivil ve asker mühendis sınıfının ekonomik den
geleri arasındaki fark çok fazla büyümüş, bu büyüme, askerî mühendisleri istifa voliyle 
sivil mühendislik hizmet yerlerine kaymaya yöneltmiş ve 600 üzerindeki mevcut bugün 150 ye 
düşmüştür. 

1. 4. — Silâhlı Kuvvetlerimizde meydana gelen bu mühendis boşluğu harb gücümüz ve ge
lişimi ile alâkalı konularda hissedilir derecede kendini gösterdiğinden 1955 senesinden itibaren 
bu boşluğun doldurulması Genel Kurmay Başkanlığınca yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde 
mühendis yetiştirilmesi plânlanmış ve uygulanması cihetine gidilmiştir. 

Ne varki, yetiştirme planlanması yanında, sivil mühendislere paralel olarak bir ücret ödeme 
tedbiri alınmayıp 4334 Nolu Kanunla yetinilmesinden, yeni yetişen subay mühendisler de sivil 
sektöre kaymakta, bu sınıftan Silâhlı Kuvvetlerimizde beklenen fayda sağlanamadığı gibi 
beklenen hizmet artışı ve hizmet kalitesi de gittikçe azalmaktadır. Halbuki, dünya milletlerin
de her gün gelişen harb tekniği karşısında, teknik personel gereklerini karşılama gayretleri, 
istikbal için var olup olmamak ölçüsünde bir yarış halindedir. 

Askerî mühendis sınıfı, ordumuzun özellikleri icabı hem değişik, hem de ağır 
ve tehlikeli hizmetlerde çalışmak zaruretindedir. Bu tehlikeli ve ağır çalışmala
rın değerini sivil mühendisler seviyesine ulaştıran yeni bir tazminat yoliyle kar
şılamak ve bu gibi görevleri cazip bir hale getirmek kesin bir zarurettir. Aksi halde, 
4335 No. lu Kanunun aşikâr kifayetsizliği ve serbest sektörde mühendisin yaratıcılığına ve yü-
rütücülüğüne duyulan ihtiyaç bu istifaları daha da hızlandıracak, hayati önemi haiz Kon-
vensiyonel ve Nükleer Harb Endüstrisi, mühimmat ve silâh gelişimi gibi hizmetler mühendis-
siz kalacak, âtisi için rağbet sağlanamıyacak, Ordu hizmetlerinde teknik meslek mensubu bul
mak ve çalıştırmak hususları çıkmaza girecektir. 

Halen bu çıkmazın halline, orduya 4/10195 sayılı Kararnameye göre Ordu hizmetinin as
kerî icaplarına alışamıyan yevmiyeli sivil mühendis istihdam edilmesi suretiyle çalışılmak
tadır. Bunun yerine 4335 saydı Kanunu tatminkâr bir seviyeye getiren yeni bir kanun 
teklifi suretiyle bu çıkmazın hallinin ister askerî icaplar yönünden, ister emrindeki sivil mü
hendisten daha az ücret alan sorumlu ve âmir durumundaki subay mühendisin morali yönün
den sayılamıyacak kadar faydaları vardır. 

4335 sayılı Kanunun bir gayesi de özel kanunlarla serbest meslek icra etmeleri yasak
lanan askerî mühendislere bunun karşılığı olarak bir tazminat verilmesini sağlamaktır. 

Nitekim benzer şekilde, askerî tabiplerin serbest çalışmalarını yasaklıyan ve karşılığında bir 
tazminat verilmesini öngören 7 . 7 . 1965 tarihli ve 645 sayılı Kanun çıkarılmış ve bu meslek 
grupuna maaşlarından ayrı olarak albay maaşının % 70 i seviyesinde (Profesörlere % 100 ve 
doçentlere % 90) tazminat verilmesi cihetine gidilmiştir. 

Silâhlı Kuvvetlerdeki askerî doktor, hâkim ve mühendislere verilen tazminatların bir mukaye
sesi yapılacak olursa, subay mühendislere verilmekte olan ihtisas ücretinin mühendislik hizmetinin 
önem ve mânasiyle kabili telif olmadığı açıkça görülür, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 760) 
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Dr. Müth. Alb. 
Dr. Müth. Bnb. 
Dr. Pratisyen Bnb. 
Hâkim Bnb. 
Yük. Müh. Alb. ve General 
Yük. Müh. Bnb. 
Müh. Bnb. 

Net olarak 
ele geçen 
Lira K. 

1 420 35 
1 420 35 
1 236 45 

937 
264 
103 15 
29 80 

2. Askerî yüksek mühendislerin gereklerinin yeni bir (tazminat kanunu ile karşılanması 
zorunludur 

2. 1. — İster sivil mühendislik, ister askerî mühendislik aynı usul ve konsepsiy onlarla hizmet 
verilen, aynı bilgi ve tecrübelerin uygulandığı sahalar olması yönünden, her iki mühendislik gru-
punun ekonomik seviyelerinde bir paralellik sağlamak vakti çoktan gelmiş durumdadır. 

2. 2. — Madde 1 de belirtilen ve tediye sisteminin sivil mühendise getirdiği mâkûl seviyedeki 
değerlendirm;eye askerî mühendisleri ulaştırmak, ordumuzun özellikleri icabı değişik ve tehlikeli 
hizmetlerde çalışan bu sınıf için kesin bir zarurettir. 

2. 3. —• Serbest sektörde mühendisin yaratıcılığına ve yürütücülüğüne duyulan ihtiyaç ve mü
hendis hizmetinin değerlendirilmesindeki realist ölçü yüzünden askerî mühendislerin istifalarının 
durdurulabilmesi hayatî önemi haiz konvansiyonel ve Nükleer harb endüstrisindeki mühimmat ve 
silâh gelişimi gibi hizmetlerin askerî mühendissiz bırakılmaması bu sınıf mühendis değerlendiril
mesinde realist bir ölçünün benimsenmesi ile mümkün görülmektedir. 

2. 4. —• Özel fedakârlık ve anlayış istiyen askorî mühendislik meslekine, yeni katılışların teş
viki, mevcudun orduya bağlanması, beklenen hizmet ve hizmet kalitesi artışı için yeni bir düzen 
getirmek gereklidir. 

2. 5. —. Yeni katılışları davet edici olmadığı gibi, mevcudu dahi bağlayıcı 'olmak vasfından 
uzak, serbest meslek icra etme yasaklarına karşılık tazminat alma mânasını da kaybeden askerî 
m'ühendislere ait 4335 sayılı İhtisas ücreti Kanunu, bugünkü şartlarda mâna ve esprisini kaybet
tiğinden yukarda sayılan kaçınılmaz zaruretler yönünden askerî mühendislerin gereklerinin yeni bir 
tazminat kanunu ile karşılanması zorunlu görülmüş ve ekteki kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

3. Subay yüksek mühendis ve subay mühendisler için İhtisas tazminatı kanun teklifinde 
güdülen gaye 

3. 1. —• Askerî mühendis hizmetinin değerlendirilmesinde, emsali sivil mühendislerde olduğu 
gibi mâkûl ve paralel bir seviye düşünülmüştür. 

3. 2, — 24 sene gibi uzun bir zaman sonra gayesini tahakkuk ettiremez halen gelen 4335 sayılı 
Kanunun teklif kanunla ekonomik şartlara intibakı düşünülmüştür. 

3. 3. —• Dünya yüzünde büyük bir hızla ilerliyen tekniğin, ortaya koyduğu silâhlardan âzami 
istifadesi gereken Silâhlı Kuvvetlerimizin mühendise en fazla ihtiyaç duyduğu bu sırada, bu meslek 
grupunun diğer sektöre kayma temayüllerini önlemek gayesi düşünülmüştür. 

3. 4. — Askerî mühendisliğe vâki talep ve rağbeti artırmak, harb ekonomimizdeki teknik 
gücün gelişimini sağlamak ön gaye olmuştur. 
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3. 5. — Kanunda; meslekî gelişme imkânları ve askerî teknik hizmetlerin yeterince görülmesi 
için gerekli olan ihtisas, tez, doktora teşvikleri getirilmiştir. 

3. 6. — Dairelerarası, dairelerden özel sektöre askerî mühendis aşkını önleyici ekonomik den
ge seviyesi düşünülmüş ve askerî alanda kazanılan hizmet tecrübesinden âzami yararlanma ön
görülmüştür. 

Kanunun bütçeye getireceği 1 - 2 milyonluk malî külfete karşılık; yukarda sıralanan faydaların 
Silâhlı Kuvvetlerimizin teknik gelişmesinde çok önemli rol oynıyacağma inanmaktayız. 

Bu düşünce ile tasarının kanunlaşmasını faydalı mütalâa etmekteyiz. 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf Yüksek Mühendis ve Mühendis subaylara tazminat verilmesi 
hakkında kanun teklifi özel gerekçesi 

Kanun teklifimizin gayesi, genel gerekçede de ifade edildiği veçhile 4/10195 sayılı Kararname
ye göre sivil sektörde istihdam edilen Yüksek Mühendis ve Mühendislerle, Subay Mühendis ve Mü
hendisler arasındaki câri ödeme dengesizliğini ortadan kaldırarak, bu suretle Askerî Mühendisliğe 
vâki talep ve rağbeti artırmak, harb ekonomimizde teknik gücün gelişimini sağlamak, askerî alan
da kazanılan hizmet tecrübesinden âzami yararlanabilmek, büyük hızla gelişen tekniğin ortaya 
koyduğu silâhlardan istifade için lüzumlu mühendise sahibolmaktır. 

4/10195 sayılı Kararname hükümlerine göre Devlet sektöründe istihdam edilen Yük. Müh. ve 
Müh. lerle, Subay Yük. Müh. ve Müh. lerin câri ödeme rejimlerindeki subay mühendisler aleyhi
ne olan dengesizliğin giderilmesi ancak maaşlarına ilâve edilecek bir tazminatla mümkün olacak
tır. 

Nitekim 1933 senesinde çıkarılan 2204 sayılı ve bunu tadil eden 1942 tarih ve 4335 sayılı ka
nunlarla bu dengesizliğin o günün şartlarına göre giderilmesine çalışılmıştır. 

33 yıl önce çıkarılan ve mühendislik ihtisas ücreti adı altında tanınan bu tazminat, orduda 
görevli Subay Yüksek Mühendislerin mesleklerinin geçerliliğini özel kanun ve yasaklar icabı yeri
ne getirememeleri ve askerî mühendislik hizmetlerinin özellik ve tehlikeleri dikkate alınarak ihdas 
edilmişti. 

4335 sayılı Kanunun bugünkü ekonomik düzeydeki aşikâr kifayetsizliği ekte sunulan cetvelin 
tetkikinden kolaylıkla anlaşılabiliri ektedir. 

Aynı devre ve aynı şartlarla mezun olan ve biri 4/10195 sayılı Kararname hükümlerine göre, 
ve diğeri subay olarak hizmete başlıyan iki yüksek mühendis ve mühendisin yirmialtı senelik bir 
süre içindeki kendilerine yapılan ödemelerin bürüt toplam tutarları arasındaki fark ekteki çizel
gede sunulan rakamlara göre : 
(26 yıllık hizmet itibariyle) 

Askerî Yük. Müh. lerde 
Maaş + 4335 sayılı 

Sivil Yük. Kanunla alman Askerî Yük Müh. 
Müh. lerde ihtisas ücreti aleyhine fark 

Lira Lira Lira 

1 208 880 — 525 900 = 682 980 
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Askerî 
Yük. Müh. lerde 

Maaş + 4335 sayılı Askerî 
Sivil Kanunla alman Yük. Müh. 

Müh. lerde ihtisas ücreti :aleyhine fark 

1 082 160 -^ 495 052 = 597 108 

gibi yıllarını dahi geçen nisbetlerdc tecelli etmek 
tedir. 

33 sene evvelinin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış ve 23 sene evveline göre tadil edilerek 4335 
sayılı Kanun namiyle bugüne kadar uygulanan kanunun tadili, ancak bütün maddelerinin değişti
rilmesi suretiyle mümkün olacağından, bugünün ihtiyaç ve şartlarına uygun bir kanun teklifi ha
zırlanması yoluna gidilmişitr. 

Hazırladığımız bu kanunla askerî yüksek mühendis ve askerî mühendis hizmetinin değerlendi
rilmesinde sivil mühendislere uygulanan 4/10195 sayılı Kararnamenin asgari seviyesine gelinebil-
mesi ölçü olarak ele alınmış ve maddeler bu düzeye göre tanzim ve laymetlondırilmiştir. 

Kanun teklifimizin kanunlaşması ile ordumuzun özellikleri icabı değişik ve tehlikeli hizonetler
de çalışan askerî mühendis sınıfı hizmetlerinin mâkul seviyede değerlendiııilmcısiıne imkân verilecek 
ve sivil mühendislik grupu ile bir paralellik sağlanmış olacaktır. 

Cumhuriyet ilkelerinin hadim unsuru olan ordumuzun teknik gücü yönünden teklifimizin ka
nunlaşmasını lüzumlu addediyor ve bu temennimizle tasviplerinize sunuyoruz. 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek mühendis ve mühendis subaylara tazminat verilmesi 
hakkında kanun teklifi 

Madde gerekçesi 

MADDE 1. — Yeni kanun teklifimizin birinci maddesinin hazırlanmasında 4335 sayılı Kanunun 
bijrinci maddesi esas olarak alınmıştır. «Yüksek mühendis ve mühendis subay sınıfına geıçirilmliş 
ımuvazzaf subaylara» deyimi 4273 sayılı «Subay]ar Heyetine mahsus Terfi Kanununun 16 nci mad
desinin II nci bendinin (b) fıkrasına ve 296/3 sayılı «Türk Silâhlı Kuvvetleri içiln Müh. ve Yük. 
Müh. yetiştirme esasları hakkındaki talimat» a uyma mecburiyetinden konmuştur. 

«Albay maaşının % leri itibariyle bu kanunun esasları dâhilinde ihtisas tazminatı verilir» de
yimi verilecek tazminata bir baz tesbitidir. 

Bu bazın albay maaşının % leri olarak ele alınması 4/10195 sayılı Kararname asgari seviyesine 
gelincbilmesi ve en yeni tazminat olan 7.7.1965 tarih ve 645 sayılı «Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkındaki kanun» da kullanılan bir baz olması
dır. Bu suretle yeni bir baz ihdası yerine mevcut bir kıstas esas alınmıştır. Daha düşük bir ba
zın kabulü 4/10195 sayılı Kararname seviyesine yaklaşılabilmesi için yeterli olmadığı gibi, mad
de. 2 nci nin gerekçesinde bu bazla dahi 4/10195 sayılı Kararname seviyesine gelinemediği görü
lecektir. 

Ekli çizelgemin de tetkikinden anlaşılacağı üzm'c, 4/10195 sayılı Kararname hükümlerine göre 
istihdam edilen sivil Müh. ve Yük. Müh. lerlc„ askerî Müh. ve Yük. Müh. ler arasındaki askerî 
Müh. ler aleyhine olan dengesizliğin tamamı olmasa da büyük ölçüde giderilmesinde mevcut baz
ların en uygun olanının Al. ımaaşı olduğu görülebilir. 

MADDE 2. — Birinci maddede zikredilen albay maaşının ve % emsallerinin tanımlanması yapıl
mıştır. 
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«İhtisas tazminatına esas olan albay maaşı, üç yılını bitirerek bir üst dereceden maaşını alan 
albaya verilmekte olan aylığın bürüt tutarıdır» deyimi ile bir taraftan 4/10195 sayılı Karar
nameden istifade eden sivil mühendis ve Yük. mühendislerin maaşı ile askerî mühendislerin 4335 sayı
lı Kanuna göre aldıkları ihtisas ücretleri ve maaşları toplamı arasındaki askerî mühendisler aleyhine 
% 50 oranını aşan dengesizliğin giderilmesine çalışmış, bir taraftan da 645 sayılı «Silâhlı Kuvvetlerde 
görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkında Kanunun» ikinci mad
desinde tanımlanan baza uygunluk sağlamıştır. 

Bu bazın uygulanması ile, ekteki çizelgenin te tkikinden 26 yıllık normal bir hizmet süresi içinde 
4/10195 sayılı Kararnameye göre çalışan sivil Müh. lerle, teklif edilecek tazminat kanunundan 
istifade edecek muvazzaf subay mühendislerin bürüt maaş ve tazminat toplamları arasındaki far
kın : 

Askerî Yük. Müh. lerin 
yeni teklif edilen kanunla 

Sivil Y. Müh. lerin alacakları tazminatın 
aldıkları maaşla toplamı 

Bürüt Tl. Bürüt Tl. 

1 208 880 — 831 648 
Askerî Y. Müh. 1er Sivil Müh. lerin 

aleyhine fark aldıkları 
Bürüt Tl. Bürüt Tl. 

377 232 1 080 260 
Askerî Müh. lerin yeni 
teklif edilen kanunla 
alacakları tazminatın Askerî Müh. 1er 

maaşla toplamı aleyhine fark 
Bürüt Tl. Bürüt Tl. 

767 460 c= 314 700 Tl. na indiği görülür. 

Askerî 'mühendislerin 4335 sayılı Kanuna göre aldılkları ihtisas ücretleri ile maaşlarının 26 yıl
lık toplamının 4/10195 sayılı kararnıameden istifade eden sivil mühendislerin maaş toplamlarından 
(26 yıl hesabı ile) % 50 oranında aleyhte dengesizlik, teklif kanunumuzla tamamen kaldır ılımamış 
ilse de % 25 oranına düşürülmüş ve böylece Askerî Mühendisler bugünkü durumlarına nazaran tat
minkâr bir seviyeye ulaştırılmışlardır. 

Teklif .ettiğimiz tazminat kademesinin (a) ve (b) fıkralarında Üsteğmenlıilkte başlatılması; 4273 
sayılı «Subaylar Heyetime mahsus Terfi Kanunu» nun 10 ncu maddesinin (f) fıkrası gereğince 
Yük. Müh. lerde blir yıl, Müh. lerde 2 yıl sonunda Üsteğmen olunması ve bu sürenin yine aynı kanu
nun 16 ncı maddesinin (a) ve (:b) fıkraları gereğince stajda geçmesi sebelbindendir. 

Okuldan mezun olmuş bir Asikerî Mühendisin staj süresinden sonra «Subay Mühendis sınıfına» 
geçirilmesi ile ilgili halihazır tatbikata göre bunun ancak Üsteğmenlik rütbesinde mümkün olma
sı dikkate -alınıarak, Kanun teklifimizde tazminat kademesinin başlangıcı Üsıteğmen olarak alınmış
tır. 

Teklifimiz aynı fıkralarındaki kademe yüzdel erlimin Y. Müh. lerde Üstğm. de % 35 de, Müh. ler
de Üstğım. de % 25 den başlatılması ve Yük. Müh. lerde Albaylıkta, Müh. lerde kıdemli (üç senesini 
(tamamlamış) Alb. lıîkta % 95 de nihayet bulması, ek çizelgedeki 4/10195 kararname kademeleri
nin asgari seviyesine gelinebilmesi için seçilmiştir. Bu asgari seviyeye, Askerî Müh. lerde maaşla, 
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teklif edilen tazminat kanunundan gelen ödemelerin itoplamı suretiyle ulaşılması düşünülmüş, yi
ne de sivil Müh. 1er lehine (26 senelik hizmet süresi itibariyle) Y. Müh. tende 377 232 Tl. Müh ler-
de ise 314 700 Tl. lık bir fark kalmıştır. 

Teklifimiz (c) fıkrası; ilmî araştırmayı ve eser vermeyi teşvik için konulmuştur. Bu teşvik Su
bay Y. Müh. ve Mühendislerin her rütbedeki alacakları kademe tazminatına % 5 giıbi cüz'i bir mik
ta r ilâvesi suretiyle sağlanmak istenmiştir. 

Halen yürürlükte bulunan 4335 sayılı Kanun bu teşviki, % 45 sevfifyesindeki son tazminat kade
mesinden iki yıl sonra % 5 ilâvesi suretiyle yapmıştır. Son kademeye ulaşan teknik personelin teş
vik edilmesi, teşvik anlamı ile bağdaşamadığından ve genç yaşta 'eser vermeyi ve ilmî araştırmayı 
kısıtlayıcı görüldüğünden teşvik % si olan % 5 in her kademeye sirayeti uygun görülmüştür. 

Teklifimiz (d) fıkrası; (<a) ve (h) fıkralarının yanlış tefsiri sonucu tazminatım bu sınıftan ge
nerallere sirayetinin menedileibilme ihtimali göz önüne alınarak konmuştur. 

MADDE 3. — Teklifimiz, tazminatın ödeniş sekili ile ilgilidir. 
'Tazminatın peşin ve aybaşında ödenmesi, emekliye ayrılacak bir personelin emeklilik işlemin

den sonra hizmetinin son ayında işlemiş olan tazminatının alınması için yapılacak muamelelerde 
karışıklığa meydan verilmemesi ve emekliye hak kazanmış bir personele yapılacak son bir kadir
şinaslık olarak konulmuştur. 

MADDE 4. —• 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi tazminat için bir tavan getirmiştir. Tekli
fimiz ile 4/10195 sayılı Kararname seviyesine gelinıebilmesi için konulmuş % kademelerinin bu 
tavanı aşması bu maddenin ıkonmasım zaruri kılmıştır. Bu suretle de en yeni tazminat kanunu olan 
645 sayılı «Silâhlı Kuvvetlerdeki muvazzaf tabib/diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesine daiır 
Kanunla» uygunluk sağlanmıştır. 

MUVAKKAT MADDE —• 4335 sayılı Kanundan halihazırda istifade eden personelin karışıklı
ğa meydan verilmeden teklif edilen kanuna inti1)aklarının sağlanması ımaksadiyle konmuştur. 

MADDE 5. — Teklifimiz kanun ile 4335 sayılı Kanun hükümleri ilga edildiğinden konmuş
tur. 

MADDE 6. — Kanun tatbikatının biran önce anılan personele intikali ve teklifimizin 3 ncü 
maddesi hükümleriyle genel ve özel gerekçe anlamına uygun olması maksadiyle konmuştur. 

MADDE 7. — Kanunun kapsamına giren personelin M. S. B. da ve İçişleri Bakanlığına bağlı 
J. Genel K. lık teşkilâtından olmasından ve gerekli tahsisatın Maliye Bakanlığınca karşılanması 
zaruretinden konmuştur. 
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Sivi il mühendis ve Yük. imıühendis 
Hizmet 4/10195 sıayılı Kara.rnamıeye g'örc 
isüresi 
(Yol) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Yekûn 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Yekim 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Yekûn 
20 
21 
22 

Yekûn 
23 
24 
,2)5 
26 

Yekûn 

26 yıl içinde 
toplam ola
rak lalınan 
miktar Tıl. 

aldıkları a 
Mühendis 

1 320 
1 320 
1 800 
1 830 
2 100 
2 130 
2 400 

(12 900) 
2 430 
2 700 
3 000 
3 300 
3 600 
4 050 

(19 080) 
4 200 
4 500 
4 500 
4 500 
4 500 
4 500 

(26 700) 
4 500 
4 500 
4 500 

(13 500) 
4 500 
4 500 
4 500 
4 500 

(18 000) 

(1 082 160) 

lylık bürüt 
Y. Mühendis 

1 800 
1 830 
2 100 
2 130 
2 400 
2 430 
2 700 

(15 590) 
3 000 
3 300 
3 600 
4 050 
4 200 
4 500 

(26 650) 
4 500 
4 500 
4 500 
4 500 
4 500 
4 500 

(27 000) 
4 500 
4 500 
4 500 

(13 500) 
4 500 
4 500 
4 500 
4 500 

(18 000) 

(1 208 880) 

1 

R'üitlbcısi 

Tğm. 
Ütğm. 

» 
» 

Kd. » 
» 
» 

Yzb. 
» 
» 

Kd. » 
» 
» 

Brıb. 
» 
» 

Kd. » 
» 
» 

Yb. 
» 
» 

Alb. 
» 
» 

Kd. » 

Maaş Karraımıma 
göre aldığı 
aylık bürüt 

Tl. 

607 
810 
810 
810 
945 
945 
945 

1 080 
1 080 
1 080 
1 282 
1 282 
1 282 

1 485 
1 485 
1 485 
1 687 
1 687 
1 687 

2 025 
2 025 
2 025 

2 362 
2 362 
2 362 
2 700 

4335 sayılı 

Otfduıda ejaılıişaaı 

Kanuna göre 
aldığı ihtisas 

aylık 
Mühendis 

30 
30 
45 
52 
70 
70 

80 
80 
80 
95 
95 
95 

110 
110 
110 
125 
125 
125 

150 
150 
150 

175 
175 
175 
200 

ücreti 
bürüt 
Y. Mühendis 

75 
75 

105 
122 
157 
157 

180 
180 
180 
214 
214 
214 

247 
247 
247 
281 
281 
281 

337 
337 
337 

394 
394 
394 
450 

M. Meclisi (S. Sayısı : 760) 



— 11 — 

muTtazzıaf subay mühendis ve yüksek mühendislerin 

Maaş + 4335 sayılı Kamıma 
•göre ihtisas ücreti aylık 

'bürüt toplı 
Mühendis 

607 
840 
840 
855 
997 

1 015 
1 015 

(6 169) 
1 160 
1 160 
1 160 
1 377 
1 377 
1 377 

(7 611) 
1 595 
1 595 
1 595 
1 610 
1 610 
1 610 

(9 615) 
2 175 
2 175 
2 175 

(6 515) 
2 537 
2 537 
2 537 
2 900 

(10 511) 

Y. 
amı 
Mühendis 

607 
885 
885 
915 

1 067 
1 102 
1 102 

(16 563) 
1 260 
1 260 
1 260 
1 496 
1 496 
1 496 

(8 268) 
1 732 
1 732 
1 732 
1 766 
1 766 
1 766 

(10 494) 
2 362 
2 362 
2 362 

(7 086) 
2 756 
2 756 
2 756 
3 150 

(11 418) 

Teklif edilen tazminat 
Kanuna , göne ihtisas tazminatı 

ıay]ık 
Mühendis 

•' 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

520 
520 
520 
520 
520 
520 

840 
840 
840 
840 
840 
840 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

330 
330 
330 

600 
600 
600 

1 950 

bürüt 
Y. Mühendis 

715 
715 
715 
715 
715 
715 

1 020 
1 020 
1 020 
1 020 
1 020 
1 020 

1 330 
1 330 
1 330 
1 330 
1 330 
1 330 

1 600 
1 600 
1 600 

1 950 
1 950 
1 950 
1 950 

Maaş + teklif edilen1 tazminat 
Kanuna göre ihtisas tazminatı 

aylık bürüt ıtopl 
Mühendis Y. 

607 
1 330 
1 330 
1 330 
1 465 
1 465 
1 465 

(8 992) 
1 920 
1 920 
1 920 
2 122 
2 122 
2 122 

(12 126) 
2 605 
2 605 
2 605 
2 807 
2 807 
2 807 

(16 236) 
3 355 
3 355 
3 355 

(10 065) 
3 962 
3 962 
3 962 
4 650 

(16 536) 

amı 
Mühendis 

607 
1 525 
1 525 
1 525 
1 660 
1 660 
1 660 

(10 162) 
2 100 
2 100 
2 100 
2 302 
2 302 
2 302 

(13 206) 
2 815 
2 815 
2 815 
3 010 
3 010 
3 010 

(17 475) 
3 625 
3 625 
3 625 

(10 875) 
4 312 
4 312 
4 312 
4 650 

(17 586) 

(485 052) (525 900) 

-4 
(767 460) (831 648) 

M. Meclisi (S. Sayısı : 760) 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 5.2. 1968 

Esas No: 2/496 
Karar No: 11 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak Milletvekili Kemal Doğan Sungun ve 34 arkadaşının, Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf Yüksek Mühendis ve Mühendis subaylara tazminat verilmesi hakkındaki kanun teklifi il
gili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifinin gerekçesinde de açıklandığı üzere Silâhlı Kuvvetlerde görevli Yüksek Mühen
dis ve Mühendis subaylara 1942 yılında kabul edilmiş bulunan 4335 sayılı Kanunun esaslarına göre 
tazminat Ödenmektedir. Bu kanun esaslarına göre halen ödenmekte olan tazminat mühendislere 
% 35 zamsız rütbe maaşlarının âzami % 20 si, yüksek mühendislere âzami % 50 si nisbetindedir. 
Yapılan incelemede bu tazminatın Silâhlı Kuvvetlerde tazminat alan muvazzaf tabiplerin tazmina
tı ile askerî hâkimlerin ödenek nisbetlerinin çok altında olduğu gibi kıta tazminatı ile mukayese
sinde de bâzı rütbelerde kıta tazminatı ffisbetlerinin de aşağısında olduğu görülmüştür. 

1095 sayılı Kararname hükümlerine istinaden yevmiye ile çalıştırılan mühendislere verilmekte 
olan yevmiyelerin miktarı ve diğer mevzuat hükümleriyle mühendislere tanınan farklı tediyeler ve 
haklar dikkate alınarak teknolojideki ilerleme sebebiyle Silâhlı Kuvvetlerin bu yöndeki hizmetle
rinin istenilen şekilde yerine getirilmesini sağlamak için muvazzaf yüksek mühendis ve mühendis
liğin cazip hale getirilmesi zarureti karşısında kanun teklifinin tümü kabul edilerek maddelere 
geçilmiştir. 

Madde 1. — Yüksek Mühendis ve Mühendis unvanını kazanarak Yüksek Mühendis ve Mühen
dis sınıfına geçirilmiş olanlara Albay maaşının '•% leri itibariyle tazminat verilmesi hakkındaki, tek
lifteki 1 nci madde prensip itibariyle aynen kabul edilmiş, aneak, 4335 sayılı Kanunda ihtisas 
tazminatı deyimi kullanımış olduğu dikkate alınarak ve kanun teklifinin diğer maddelerinde taz
minatın Üsteğmenden itibaren verileceğinin açıklandığı göz önünde bulundurularak madde bu hu
susta redaksiyona tabi tutulmak suretiyle Komisyonumuzca yeniden tanzim edilmiştir. Kanun tek
lifinin ismi de 1 nei madde hükmüne uygun olarak yeniden redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Madde 2. — Kanun teklifinin bu madde ile ilgili 1 nei fıkrasında Albay aylığının tarifinin ya
pıldığı görülerek, prensip itibariyle aynen kabul edilmiş, ancak fıkraya açıklık getirmek için 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Albay aylığını tarif eden 167 nci maddesine 
atıf yapılmak suretiyle bu fıkra yeniden tanzim edilmiş ve teklif edilen 2 nci maddenin diğer fık
ralarındaki tazminat yüzdelerinin Silâhlı Kuvvetlerde tazminat alan diğer personele verilmekte 
olan tazminattan yüksek olduğu özellikle tazminatın tavan rakamının çok yüksek olduğu dikkate 
alınarak muvazzaf tabiplere tazminat verilmesi hakkındaki 645 sayılı Kanundaki tazminat yüzde
leri Komisyonumuzca baz olarak kabul edilmiş ve mühendislere pratisyen tabipler ölçüsünde, yük
sek mühendislere mütehassıs tabipler ölçüsünde tazminat verilmesi ve yüksek mühendis ve mü
hendislerin akademik kariyere intisabetane haklarının bulunmadığı dikkate alınarak tez yazıp usu
lüne uygun olarak kabul ettiren yüksek mühendislere % 75, mühendislere % 65 nisbetinde taz
minat verilmesi prensibi kabul edilerek madde bu esaslar dâhilinde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 3. — Kanun teklifinin 3 ncü maddesi prensibolarak aynen kabul edilmiş ancak görevin 
fiilen yapılmaması halinde tazminatın kesilmesini tanzim eden 645 sayılı Kanunun 3 ncü maddesin
deki esasların teklifin şümulüne giren personel hakkında da uygulanması Komisyonumuzca benim
senerek 3 ncü maddeye 645 sayılı Kanunun hükümleri ölçüsünde bir fıkra ilâve edilmek suretiyle 
bu madde de yeniden tanzim edilmiştir. 

Madde 4. — 645 sayılı Kanunun izin ve geçici görevde tazminatın ödeme şeklini tanzim eden 
hükmünün yüksek mühendisler ve mühendisler hakkında da uygulanmasını temin etmek üzere Ko-

M. Meclisi ('S. Sayısı : 760) 
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misyonumuzca kabul edilen yeni bir madde kanun teklifinin 3 ncü maddesinden sonra 4 ncü mad
de olarak tanzim ve ilâve edilmiştir. 

Madde 5. — Kanun teklifinin 4 ncü maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle prensibolarak 
aynen kabul edilmiş ve 5 nci madde olarak yeniden tanzim edilmiştir. 

Madde 6. — Kanun teklifinin 5 nci maddesinin Komisyonumuzca yapılan incelemesinde bu 
maddenin 4335 sayılı Kanunla tazminat alan diğer personelin müktesep haklarının kaldırılması 
mahiyetinde olduğu dikkate alınarak müktesep hakların saklı tutulması için madde redaksiyona 
tabi tutulmak suretiyle yeniden tanzim edilmiş ve 6 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Kanun teklifinin 6 nci maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Kanun teklifinin 7 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 8 nci madde 

olarak kabul edilmiştir. 
Halen Silâhlı Kuvvetlerde bulunan yüksek mühendis ve mühendislerin teklifte belirtilen tazmi

natları almaya hak kazanacaklarını belirten geçici madde hükmünün haşiv olduğu kanun teklifi
nin esasen bu mânayı taşıdığı dikkate alınarak geçici madde metinden çıkarılmıştır. 

Mevzuun önemine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenniye şayan görülmüştür. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile su

nulur. 
Bu toplantıda Başkan ve Kâtip 

Sözcü Antalya Edirne 
Erzurum Hasan Akçalıoğlu Nazmı Özoğul 

Nihat Pasinli 

İçel İstanbul İstanbul Kırklareli 
İsmail Çaibaloğlu Hüseyin Ataman Orhan Erkanlı Mehmet Atagün 

İmzada bulunamadı 
KırkUareM Niğde Ordu Rize 

Orhan Türkkan Haydar Özalp Ferda Güley Muhalifini 
İmzada bulunamadı Söz halkömm mahfuzdur 

İsmail Sarıgöz 
Sinop Tekirdağ Tolkat Sivas 

Niyazi Özgüç Kemal Nebioğlu İrfan Solmazer Tahsin Türkay 

M. Meclisi (S. Sayısı : 760) 
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Bütçe Plân Komisyonunun raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. : 2/496 
Karar No, : 191 

17 . 12 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki husuısu Komisyonumuza havale edilen Zonguldak Milletvekili Kemal Doğan .Sungun 
ve 34 arkadaşının, (Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek mühendis ve ımlülhendis subay
lara tazminat verilmesi hakkımda kanun teklifi) ve Önceden havale edildiği Millî Savunma Ko
misyonunca düzenlenen rapor, ilgili Baikanlık ve Hükümet temsilcilerinin ika,tıldıkları toplantıda 
görüşüldü; 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek mühendis ve mühendislere, halen 1942 yılında ka
bul edilmiş bulunan 4335 sayılı Kanun hükümlerine göre ve mühendislere % 35 'zamisıız maaşları
nın % 20 si, yüksek mühendislere ise % 35 i oıranmda bir tazminat verilmektedir. Aynı camiada 
görevli muvazzaf ta'biplerin tazminatı ve askerî hâkimlerin ödenekleri ile, söz 'konusu tazminatlar 
mukayese edildiğinde eşitsizlik oranının çok yükseik, Devlet sektöründe, çalışan aynı nneıslelk erba
bına ise Kararname hükümleri ile verilen yevmiye ve diğer avantajlar ile de askerî mühendislerin 
maddi imkânlarının aynı kariyerdeki emsallerine nazaran çok yetersiz olduğu görülür, bugün, Si
lâihlı Kuvvetlerimizde görevli mahdut sayıdaki yüksek mühendis ve 'mühendis tazminatlarım em
sallerine eşit kılacak olan teklifin tlümü ve Millî Savunma Komisyonunca maddeleri vuzuha ka
vuşturmak ve kanun tekniğine uygunluğunu sağlamalk nedeni ile yapılan değişiklikler, Komisyo
numuzca da uygun ve kabule şayan .mütalâa edilmiş ve görüşmelere Millî 'Savunma Komisyonunun 
değiştirişinin esas alınması kabul edilerek maddelerin g'örüşülmeisine geçilmiş ve teklif, Millî Sa
vunma Komisyonunca yapılan eğişikliklerle aynen kalbul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle gürüşjülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Kütaihya 
M. Erez 

Balıkesir 
8. Koç 

Erzurum 
C. önder 

istanbul 
N. Eroğan 

Rize 
E. Y. Akçal 

BaşkaınveMi 
Kayseri 

F. Koksal 

Bolu 
K. Demir 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Samsun 
K. Evliyaoğlu 

Uşak 
0. Dengk 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Çaaıaflakale 
Ş. İnan 

Giresun 
K. Bosuter 

Mıariisa 
ö. Sakar 

Sivas 
M. K. Palaoğlu 

Kâtip 
Ordu 

Ş. Pehlivanoğlu 

Çtorum 
A. Topçubaşi 

Güanüşane 
S. ö. San 

Niğde 
H. Özalp 

Tırabzan 
A. R. Uzuner 

M. Meclisi (S. 'Sayışı : 760) 
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Zonguldak Milletvekili Kemal 
Doğan Sungun ve 34 arkadaşı
nın teklifi 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf yüksek mühendis ve mü
hendis subaylara tazminat veril

mesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Yüksek mü
hendis ve mühendis unvanını 
kazanarak yüksek mühendis ve 
mühendis sulbay sınıfına geçi
rilmiş muvazzaf subaylara ay
lıklarından başka rütbelerine 
göre albay maaşının yüzde iti
bariyle bu kanunun esasları dâ
hilinde ihtisas tazminatı veri
lir. 

MADDE 2. — İhtisas tazmi
natına esas olan albay maaşı 
üç yılını bitirerek bir üst de
recenin maaşını alan albaya 
24 . 2 . 1961 tarihli ve 262, 263 
sayılı kanunlarla verilmekte 
olan aylığın bürüt tutarıdır. 
İhtisas tazminatı olaraik yuka
rıda zikredilen maaşın: 

a) Yüksek mühendis su
baylara üsteğmenlikte % 35 
ten başlamak ve her rütbede 
% 15 artarak albaylıkta % 95 
te nihayet bulmak üzere, 

b) Mühendis subaylara üs
teğmenlikte % 25 ten başla
mak ve her rütbede % 15 ar
tarak albaylıkta % 85 te ve üç 
senesini tamamlayan albayda 
% 95 te nihayet bulmak üze
re, ödenir. 

c) Emsali arasında bir eser 
vücuda getirmek, bir kitap 
yazmak, doktora yapmak ve
ya bir tez yazmak suretiyle 
temayüz edenlerin tazminatı 
ise bu hususu talimatına uy
gun olarak tasdik ettirdiği ta
rihi takilbeden ay başından ol-

Millî Savunma Komisyonunun 
değiştirici 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf yüksek mühendis ve mü
hendis subaylara ihtisas tazmi 
natı verilmesi hakkında kanun 

teklifi 

* MADDE 1. — Yüksek mü
hendis ve mühendis unvanını 
kazanarak yüksek mühendis 
Ve mühendis subay sınıfına ge
çirilmiş üsteğmen ve daha üst 
rütbelerde bulunan muvazzaf 
yüksek mühendis ve mühendis 
subaylara albay aylığının yüz
desi itibariyle bu kanun esas
larına göre ihtusas tazminatı 
verilir. 

MADDE 2. — İhtisas tazmi
natına esas olan albay aylığı 
27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun 167 nei mad
desinin (a) fıkrasının 1 nei 
bendinde tarif edilen albay ay
lığadır. 

İhtisas tazminatı olarak: 
birinci fıkradaki aylığın, 

a) Üsteğmen ve yüzbaşı 
yüksek mühendislere % 50 si, 
mühendislere % 40 ı, 

b) (Binbaşı ve daha üst rüt
bedeki yüksek mühendislere 
% 70 i, mühendislere % 60 ı, 

c) Tez yazıp usulüne uy
gun olarak tasdik ettiren yük
sek mühendisle re % 75 i, mü
hendislere % 65 i verilir. 
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Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirici 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf yüksek mühendis ve mü
hendis subaylara tazminat ve
rilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Savun-
ma Komisyonunun 1 nei mad
desi aynen kabul .edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savun
ma Komisyonunun 2 nei mad
desi aynen kabul edilmiştir. 



TekLif 

mak şartiyle aldıkları ihtisas 
tazminatları yüzdesi tasdik ta
rihinde bulundukları kademe 
dâhil mütaakıp kademeler % 
5 fazlasiyle ödenir. 

d) Yüksek mühendis ve mü
hendis sınıfı generallerine her 
rütbede ödenecek ihtisas tazmi
natı albaylık ve kıdemli albay
lık kademesinde ihraz ettikleri 
miktardır. 

'MADDE 3. — işbu ihtisas 
tazminatı aybaşında peşin ola
rak ödenir. 

MADDE 4. — tşjbu ihtisas 
tazminatı 7244 sayılı Kanunun 
3 noü madde hükümlerine tabi 
değildir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Halen orduda bulunan subay 
yüksek mühendislerle, mühen
disler bulundukları rütbelerin 
bu kanunda belirtilen yüzdesi 
karşılığı ihtisas tazminatı al
maya hak kazanmış sayılır. 
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Millî Savunma Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 3. — Mıtısas tazmi
natının tediye şekli maaşlar 
hakkındaki hükümlere tabidir. 

Ancak, görevin Iher hangi 
bir sebeple fiilen yapılamama
sı halinde bu durumun başla
dığı tarihi takilbeden aybaşın
dan itibaren ihtisas tazminatı 
kesilir. Göreve tekrar başla
nılan tarihi takibeden aybaşın
dan itibaren ihtisas tazminatı 
ödenmesine devam olunur. 

MADDE 4. — Aşağıda yapılı 
hallerde ihtisas tazminatı ke
silmez : 

A) Bir takvim yılınlda top
lamı iki ayı geçmiyen izinler
de. 

B) Gteiçiei görev veya eği
tim maksadiyle üç ayı geçme
mek üzere yapılan yurt içi ve 
yurt dışı seyahatlerde. 

MADDE 5. — Bu ihtisas taz
minatı hakkında 7244 sayılı 
Kanunun 3 noü maddesi uygu
lanmaz. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 3. — Millî Savun
ma Komisyonunun 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Savun
ma Komisyonunun 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millî Savun
ma Komisyonunun 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 760) 



Teklif 

MADDE 5. — Bu kanunla 
23 Kânunuevvel 1942 günlü 
ve 4335 sayılı Kanun hüküm
leri kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — Bu kanun ya
ylımı tarihini taldbeden ayba
şında yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun 
hükümlerini Millî Savunma. 
içişleri ve Maliye 'bakanlıkları 
yürütür. 
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Millî Savunma Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE G. — Bu kanun hü
kümlerine güre ihtisas tazmi
natı alanlar hakkında 23 Ara
lık 1942 gün ve 4335 sayılı Ka
nunla ek ve değişikliklerinin 
hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 7. — Bu kanun ya
yımı tarihini takftelon ayba
şında yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunun 
hükümlerini Millî Savunma ve 
Maliye bakanları yürütür. 

Bütee Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 6. — Millî Savun
ma Komisyonunun 6 ncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millî Savun 
ma Komisyonunun 7 nci mad
desi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millî Savun 
ma Komisyonunun 8 nci mad
desi aynen kaJbul edilmiştir. 
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