.

Başkan

Jı.v.Faruk ET~J:ı1i

Eaşkan Yardımcısı

Av.Enver

Başkan Yardımcısı

Iı.v.Merih SEZt:;r
Av.!lhan FTJTLY.
Av.Fehmi özç;~ı.tK

Genel Sekreter
Sayman üye

J,_NYJı.Rl\.

izıv::ı:R

ARSiı.'r J,_LP

İST;ıl'BUL

lıNKLRlı

Üye

Av.Vedat BJRCUO·'iLU
Av.Hilmi BF;CBR!Y.

AYDIW

Üye

J.v .İhsan SiıRt·,_ÇLAR . . . .

s;~tviSUN

üye

Av.A~mi SOYDA~
•••
Av.Gülçin ÇAYLIG!L

tlye

Üye
Üye

L'..LIK3S:;:R

!STANBUL
•

o

•

•

İSTMTI'!JL
BLJRSlı.

Av.Turgut BUlUT

T1jRK}Y'~ BLROLAR B!RLİGİ DİSİPLl!>r ICURJL!J
Başkan

].v. İskender

Üye

Av.İlhami

uye

Av .Davut

Üye

İZl'ÜR

ÖZT!JRJ.ı.J'TLI

G)VE:N • • • • • •
S:SI,ÇJYİ

AYDTI'J
MBRSİN

Av.Mahver ÖZTOP
Av .ıUp S"SI.EK

üye
tlye

Av .Niyazi JıGlRI'!1.SLI

Üye

Av .Ekrem öz:LUFT

İSTA1TBIJL
•

•

o

,.o

İST~',NBt.TL

T JRKlY:O FAROL.h.R BİRLİG:t DS!'r~;: ~L'J'I':: KlJRLJLU

Üye

lı. v. Güney Diırç

Üye

-'l.v .Güngör

Üye

Av .M ahir

•

Çiı.f'Y/.EÇI
C<ı.n

Il· I CAK

İZT'IİR

ISPART. i
ii.JI'ELR.fl.

A D A N A
1-Av .Necmettin İfT)l''ALP
2-A v .IIuzaff er T"SRl,tY.B İZ
3-Av.Yt.Cevlani 0FAL
ADIY.AT AF
1-Av .Hasan TAt ~~R

2-A"r.ceıal :nznKJı_YA

(-)

(•)

(•)
(-)

'

/
\,_-)

A:EYO:tJ
1-lı. v. Turhan İl"1R:r~
2-Av.Cemalettin ÖZ

~--

(-)

(-)

J!J:~ASYA

;

i

ANKARA
1-Av.Faruk :CRT
2-Av.Fehmi ÖZÇ"L:TİK
3-Av .Teoman "C'JREl'1
4-Av.Atila SAV
5-Av.özbek İMliMOGLU
6-Av.Erdoğan BİGAT

?-Av .Hali t Ç ~LEJ\1 K
8-Av.Emin D:SG:~R
9-Av.Niyazi AGIRNLSII

(-)

(-)

(+)
+)
+)
+)
+)

~ı

ll-Av .Hahir Can ILİCAK
L2-Av .İlhan FUTn

(+)
(+)
(+)
(+)

ANTALYA
-·--1-Av .~ıehmet SOYTAŞ
2-Av .Et hem SOYKıll"l

(+)
c+)

LO-Av.İlhami GUVmı

ARTVIN
l-A v .Fahri PANTorJLU
2-A:v.Ni'ıat ATA

(-)
(-)

1-Av .Hilmi
2-.:\v.Davut

B2C~~RİK
s~:IÇF~!

(+)
c+)

l-ı1. v. Vedat

D JRC'JC .EJ

(+)
c+)

~or

1-Av .A. Behçet ÇOL:..KOGIU
2-Av .Hu1usi D7}LC'~ROGLU

(+)
(+)

D~Y,.,.R:E '~KIR

I(,'J\TC\I,

2-Av.M.Cevdet

n

l--"·,v .Do>'"·s.n ::::v'lt:~
2 ··, v. Zeki :;:'r,ITA~IO. l·J

(+)
(+)

: JRSA
-Av .Turgut p;_rr JT
--1v .J"ietin .l'S=::':SND:::lAR
-.·,v .~_?ükr~; .UL,YSOY

(+)
(+)
(+)

YARDll~

1-Av.Sabahattin ÇS1NELİ
2-Av .l:.Sı tkı ONARJ~N
ELAZIG
1-Av .Hayati :~KŞİ
2-Av .Necati özıtn;. .

(-)
(+)

ERZİFCAN

1-Av.şerafettin ~1İROGLU

2-Av .Mustc"fa YILDIRlll
ERZURT.m
l-Av.Abdu1kadir ERTüRT
2-t. . v;~AbdurrahiiD AYDINOGLU
ESI, :tçr-:,~İR
1-Av.Şahap DQ:İR~R
2-J\v.Yılmaz

J . YDI:r

?-:ı.v.Hurşit

(-)
(+)

1-Av.R.Uınur DİCL-r::L1

1-Av.Zeki GÖN~FÇ
2-AV.Adil ÇITAK

1

1-Av.B.Cahit ALTAN
2-Av.MoErgun B.~I
.Q__ORm:
' ~-J..v o.d' . t ı f Ç-'L
..L-...
·--' .::.J.-·,B···j_
2-;~v. Cevdet Si~F..:. . ç-~R
JS:tTİZI-:::

ACl-RI
1-Av .T~ .Ali. ARSIAl\1
2-Av .r·1erııduh B-'cK!LER

BURDUR
1-Av .Ali Ş.UIİ:tT
2-Av .H~i.seyin ÖKT"1'I
r.fo~.d.',~.U:V\.~~.
·' "' r· v-ıT , L··"'

TOKI':LN

( -)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)

GAZ!ArTEP
1-Av .I'I. Zihni K'JTHı.R
2-Av .E. Cemalettin Gı)ÇDBnİR

(-)

1-iı.v .Ahmet :::::Rs,)z
2-itV .Hayati TOI·.ALLI

(+)
(-)

-·G il

(+)

JE.lli~F :~

.

1-Av.:!:-J:alit .!.ı.YGÜL
2-;"..v .H .:L"evzi C::::SKICİOGLU

(-)
(+)

1-Av.l":..J\Tabi İNAL
2-Av,:.J.sım T~:F:J:r YT2Tl''~i:.Y

.(-)
(-)

ISL'\RTii:,
1-Av .Hakkı Turan Ö:tiı··f{
2-Av. Gün~ör Ç..l.FI ldCÇI

(+)
(+)

KfJTAH!fl
1-Av.Zeki ÖZEER
2-Av.J~et GUNBR

İSTJı.NBUL

1-Av .Orhan AP.;SDil\T
2-Av. Orhan ARG cJD ~~
3-Jı.v.Ayten DİK

4-Av.Gülçin ÇAYLIGİL
5-Av.Ekrem özrJ1~
6-Av.Nebil VARUY
7-Av .I'1.Ali ii:1:Z"SR
8-Av. Orhan B,':.RLı.S
9-Av.Merih S~Z~T
lD-Av.!lhan BA~~
ll-Av. Z .l-Tur ERÜN
12-Av.Hesut OZAFSU
13-Av.Y.Ümit DOGJ~TAY
14-Av.Hüseyin AYDİN
15-Av .t1.Kaya CANBOLAT
16-Av.Orhan SAVCI
17~Av.Ayd~n AYBAY
18-Av,Alp SELEK
19-Av.Hilmi TOLGA
20"i-Av.Va.hit Yaşar ÇALIN
21-Av.Ali TURGAN
lZI-I!R
1-Av.Cengiz İLHAN
2-Av.Enver ARSLANALP
3-Av.!skender ÖZ':CTJRANLİ
4-Av.Güney DİNÇ
5-Av.H.Basri GuD~R

MALtı.TYA

1-Av.Nebahat ÖNAL
2-Av.l'l.Hayrettin ABACI
MAN1:S!
1-Av.Yüksel KESKİN
2-lı. v .H .Hüseyin SAÇlı.KLIOG·LJ

2-Av.Murat

ALACA

ÖZDAr.tı.K

1-Av.Selehattin AYDIN
2-Av.Ömer ÇIRAGÜL
3-Av.!smet S~ZAL
1-Av.Yunus KAVAK
2-Av.Celil CAN

(+
(+ı

~:

(+
(-)
(+)

2-A.v.Me~et SEYDİFEYOGLU

(+)
(-)

KAYS::ffi:J:
1-Av .Eehçet A.l'10LU
2-Av .I·T .:Cülent ÖZE'JRAF

(+)
(+)

1-Av.l"lahver ÖZTOP
2-Av.Turhan ÖZGÜl-TER
MUGLL
lı...Jıv.:raruk AKSOY
2-Av.Yaşar

(-)

(-)

KIR_§EHİR

l-Av. Orhan TO:E1'1LKÇIOGLU
2-Av .E.Akıp 1U."SAÇ

(-)

(-)

KOCABLİ

1-Av.Oguz ARIN
2-Av.Şinasi YELDL.N
KONYA
l-A v .İhsan ONJ1R
2-lı.v .Doğan R~HlılH·I

(-)
(-)
(-)

(-)

(-)
(+)

(+)
( +)

(-)

...

( )

!t.TER

tUL..§.

1-Av.Çerafettin KAYA
2-Av.Tülay Ç!FTÇİOGLU

(+)

(-)

NEVŞEp.fB.

2-Av.A.İhsan

T:SFİFGR

AÇIKGÖZ

(-)
(-)

NİGDE
1-Av.İsınail

KIRKIJı.R§L!

1-Av.!smet AKDT
2-Av.İ.Mekki ;iLGEN

(+)

l'mRSİN

1-Av.M.Zeki

ERBJı.Ş

(.+)

MARDİN

F.Jı.STJJ'lm.TU

1-A.v.:Muhittin

ç~~

Kı\.HRAI'iA.Nl"lARAŞ

~
1-Av.A~durrahman

(+)
( +)

özrmL

(-)

2-

0RDU
1-Av.I~.hnıet GÖNCÜ
2-Av.Salim GÜNEY

(-)

(-)

RİZE

1-Av .M.!hsan OR.liON
2-Av. O.:Mecdi J.ı.GD}1
SAKARYA
1-Av .M .Raşi t ABı~SIYA:t-TIK
2-J.ı.v .Salih SİPAHİER
SAl'~ SUN
l-A V o İhsan s~·.R[\ ÇIJo.R
2 -Av .r,~ •Cahi t JFI,L

(-)

(-)

( +)
(+)
(+)
(-)

SİNOP

1-Av.Yalçın
2-Jı.v

OGUZ
.Hamza YILDIRir1

( +)
( +)

S!V,':..S
1-Av .Ayhan İLG'hT
2-Av .Ali S)YE-;11 .'~ZO~'Ü'J
SİİRT

(+)
( +)

1-

2TEK!RDI..G
1-il.v .Rehai Iii. Ç:~.F_;_-~Ylı
2-Av. Vecih US::JL
TOYiiT
l-A V .H o .illi D!Ztl~N
2-lı. v .M. Orhan YII,DIZ

TRAEZOr

(+)
(+)

(-)
( +)

l-L v .2 ethi Ç[JLHA
2-Av.Adi1 TUCRJL
UR.D'A

(-)
(-)

1-Av.!zzettin &~fTGEIDt
2-iıv.riithat FlıFD:t-:J"JR

(+)
(-)

_u§1~K

1-iı.v .II.Selehattin Y'ji,:s~L
2-iı.v.lsmet ÇLLIK
V
N
--1-i.v .rurhan KOÇAK

( +)

(-)

lı

2-!ı v .Hüsnü AYHLN

YOZGLT

(-)
(-)

1-l.ı.v .Ss.1ih DEr J.R.t<::L
2-Jı.v.Huzaffer ÖZTÜRK
ZOYGiJID.•K

(-)
(-)

1-iıv.Burhan KJ.R!.Ç:''I·İK,
2--Av.Yı1maz P"':RÇir::.~L

(-)
(-)

-

-

ı

T"lİRK!YE BAROLAR B!RL!G!

Xll. OLAGAN GEHEL KURUL TOF'LANTISI
Toplantı

Tarihi

ll-12-13 Ocak 1979

Toplantı

Saati

1o.oo

Toplantı

Yeri

Eskişehir !ktisadi ve Ticari İlimler Akade-

misi Konferans Selonu
Toplantı Başkanı

:

Şaha:p

Demirer

(Eskişehir

Barosu

Başkanı)

---------0--------ll Ocak 1979

Perşembe

Birinci Oturum
1

Saati : 10.00

Açılma

---------0---------

i

FARUK EREM (Ankara)- Değerli yargıçlarımız~ de~erli Ko... j

BAŞKAN

-

konuklarımız,

aziz

mutanımız,

1

arkadaşlarım

çok sevgili delege

ve mesleki

taşlarım;

Türkiye Barolar

12 nci

Birliğinin

müsaadenizi istirham etmekteyim. Delege
zelgeye imza buyurdular.
Yıllardan

mız,

daima

dır.

Eger

Şaha:p

ceğim.

toplantı

başka

yeri Barosunun

bir öneri yoksa,

Başkanıdır,

BAŞKANI ŞARAP

KOJ'rGRE
Başkanvekili

ve Sekreter

göre

bu yolda bir öneri var-

adaylığını

kaldırsınlar •••

DE!Ir!RERarkadaş

biraz evvel çi-

Toplantı Başkanı-

müsrıadenizle Eskiş-ehir

Demirer, buyurun efendim.

açm~ma

mevcuttur.

geleneğini~e

Başkanlıltı

Kabul buyuranlar lütfen el

Genel Kurulunu

arkadaşlarımız

fazlasıyle

beri devam eden

Demirer'in Genel Kurul

miştir. Sayın

bir

Nisabımız

Olağan

Başkanı

Barosu

oylarını~a

arz ede-

!ttifakla kabul edil-

(Alkıslar)
Sayın

delegeler,

Tüzüğümüze

seçmerrü z gerekiyor Di vanın

göre

teşek

külü için. !sim önermenizi istirham ederim. ("Turhan !mre" sesleri)
Başka

efendim,

("Hayrettin

Başkanvekilli~i

Abacı"

için aday göstermek isteyen var

sesleri) Hayrettin

Abacı,

kabul etmiyorlar.

mı?

••

Sayın

- 2 -

Turhan !mre'yi Divan
~·

Başkanvekilliği

edilmiştir. Sayın

buyursunlar ••• !ttifakla kabul

f

için kabul edenler lütfen

işaret

1mre, buyurun.

Şimdi iki Sekreter arkadaş istirham ediyoruz lütfen efendim ••. ıl

1

değiller efendir.ı.

("Turan Korter" sesleri) Delege

1

efendim.("Doğan Reyhanlı"

Lütfen delegelerden

Sayın Do~an Reyhanlı'yı Yazmanlık

sesleri)

ı

için öneriyorum. Kabul edenler lütfen
miştir.

r

buyursunlar ••• Kabul edil-

işaret

buyurun.

Sayın Reyhanlı,

Bir Yazman daha lütfen... ( "I•;1etin !sfendiyar" sesleri)

1

Metin

İsfendiyar'ı

Kabul

edilmiştir.

YazmanlıGı

Divan
Lütfen

sayın

delegeler;

Marşı söyleyeceğiz

suyle !stiklal

için öneriyorum. Kabul edenler •••

Sayın Reyhanlı.

konuklar,

Sayın

Sayın

ve

şimdi

Hava Kuvvetleri Eando-

toplantıyı başlatmış olacağız.

(!stiklal Marş.ı söylendi)
BAŞKAN- S~yın-delegeler,@ayın
Başta,

konuklar;

Devletimizin büyük kurucusu

eşsiz Atatürk'ür.ıüz,

devrim
i

şehitleri,

hukuk

r.ıesleğine

emeği

ve hizmeti geçen ve

aramızdan ayrılan

1

1

ı

arkadaşlarımız

nan

r

ve bilhassa savunma
avukat

aranızdan ayrılmış

saygı

duruşuna

BAŞKAN- Teşekkür

'

Sayın ~onuklar,

i
\'

i
i

1;

ve Türkiye Barolar

rım;

hepinizi

bulunuldu)

Ruhları şad

ederim.

Türkiye Barolar

Birliğinin Sayın

ları

Eskişehir'e

bulu-ı

için hepinizi bir dakika

arkadaşlarımız

(Saygı duruşunda

kiye Barolar

temsilcileri

davet ediyorum.

ii

t

mesleğinin yılmaz

Birliğinin Sayın Başkanı,

Yönetin Kurulu Üyeleri,

1irli~inin

seçkin delegeleri,

Eskişehir.Barosu adına

ve Genel Kurul

olsun.

sevgi ve

toplantısına hoş

Sayın

Baro

Tür-

Başkan

sayın meslektaşla

saygılarla selar.ılarım.

geldiniz.

Türkiye Barolar Birliğinin 12 nci Olağan Genel Kurul toplantısının Eskişehir'de yapılnasindan

büyük gurur ve.kıvanç duyuyoruz. Bu

-tople..ntının hazırlannasında, başta Sayın Valir.ıiz, Sayın

Belediye

Başka-

.•.

- 3 -

L
r

r

nımız, Sayın Birinci Hava Taktik Kuvvet Kamuiı.anımız, ~sk:i.şehir İktisadi

. --ve Ticari.

·· .Müdürümüz ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna ve
huzurunuzda

·

1

r:

r
i

r,

şükranlarımı

Kö~i

r
1

İlimler Akademisi Sayın Başkanımız, Eskişehir .Şeker Fabrikası

iklim

yard:ımı

.arz etmek isterim.

şartlarına

ragiDen

~·

~~rdun

to:pl~tıya katılan sayın. meslektaşlarımJ.Zın

. telenan

anarşik

olaylar b.u

·basit bir

anleyış "~?'e

g.örev

Kurulu, ülkemizin ve UlusUl!luzun halen içinde
Başlangıçta

köşelerinden

uzak

Birli~inin

... her türlü takdirin üstündedir. Türki.ye Barolar

. ;y:~:pılmaktadır·.

geçen tüm ilgililere

12 nci Genel

zor

çatıştıası

olarak

daha büyük boyutlara

yıl

bilinçleri

bulund~u

s~-sal

gelerek

koşullarda

ulaşmış

yanlış

ni-

v-e son Kah-

....... ramanmaraş olaylarında kundakdaki çocuktan., yaşlı analara ve :pir1 fani
!

:_

olmuş dedelere kadar bir saykırıma dönüşmüştür. Eski ça~ların en gaddar
..

.. savaşlarında
le

düşmana

kınıyoruz.

bile reva görülmeyen bu kabil

Bu arada,

Kahrar:ıanmaraş

r:ıaraşlı yurttaşlarıınızın

.
ve
i.......

1~
1

d1.ş

onulmaz

Anarşik olayların

--rına

.ayrılıkları

da,

tüm.

K.ahkaman~

sa~sol çatışmns1 bulunmadı~ı.

şartlandırılmış

mihraklardan meslenerek,

şahsında

1;1.efret--J

acılarını paylaşıyoruz •

basit bir

oluşturuld~ anlaşılmaktadır.

Baros1m.un

davramşla..I:.J.

Son

zar:ıanlarda

cinayet

da istismar edilerek ve din

iç

şebek-elerinin

meslek ve dil

ayrılıkıa-

duyguları sömürül~rek,

mukaddes cibad il&nına varan girişimlerde bulunulmaktadır. Genç Türk
demokrasisini ortadan kaldırnak, Dilli.~ ı8ik ve sosyal hukuk devletini
yılmak teşebbüsleri

luluklara ve
balarla

1 ••

yapılan saldırılar

~
!

tandaşın

çıkmıştır ..

tarafsız vatandaşıara

li~i kalmadı~ı
1

su yüzüne

Kişi

en modern

ve eylemler ile

ve·hedef gözetmeden.

to~

o~omatik

silahlarla ve bom

vatandaşta

can ve nal güven-

izlenimini yaratmak, özgürlükçv sosyal demokrasidenva-

ümidini kesnek, bir

sa~

veya sol dikta rejiminin

kurulmasın+

isteyen organize kuvvetlerin ilk gayesidir. Ülkemizde tezg~anoak istenen bu oyunlar asla

başarıya ulaşamayacaktır.

süyle, kentlisiyle, fikir ve kol

işçisiyle,

Çünkü, Türk

J

halkı

köylü

denokratik hak ve ·özgürlülli

- 4 lerine ve Devletine sahip

ratik hak ve özgürlüklere sahip
geçmişte

olduğu

ma

mesle~i

Uygar, demok-

Baroları

ve

savaş

avukatları,

uğraş

ve

Zira, demokratik hak ve özgürlüklerin

veya sol dikta rejimiyle idare edilen Ülkelerde savundavranışlardan

yoksun

kalmakt&dır.

öteye, rahat görev yapma

Özgürlük, savunma

kadar, hava kadar elzendir. Tümü yurt

nesleği

sathına yayılmış

için su

18 bin neslekta-

gerçek bir milliyetçilik duygusuyle Türk yurdunun ve Ulusunun

şımız,

hukuk nöbetçileri olarak görev
ruluşlarında
şitli

Türkiye

çıkmada,

kişilerdir.

göstermelik kukla

olanaklarından

ulaşmıştır.

gibi, halen ve gelecekte de en ön safta

veren ve verecek olan
bulunmadığı sa~

bilincine

çıkmanın

vekil edeninin

başındadırlar.

hakkını

kesimlerden kendisine

Avukat,

s::ıvunan kişi

yalnız yargı

değildir.

ku-

Her gün çeonla-

yurttaşlarla görüşüp konuşmalarında,

rın hukuki gereksinmeleri yanında, Ülkenin ve Ulusun bir kısnını veya
tamamını

ilgilendiren konularda iyiyi,

ba sarf eder. O
ların

önem

bakımdan

kamuoyunun

yüklendikleri ve fiilen

doğruyu

ve güzeli göstermeye ça-

oluşturulmasında avukatın

ve Baro-

başarmaya çalıştıkları girişimler

büyük

taşımaktadır.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonoNik darboğaz ile yuk~rıda kı
saca

değindiğimiz

şiddet

olaylarını

birbirinden

ayrı

değerlendirmeye

imkan yoktur. Her türlü sosyal olayın kökeninde ekonomik unsurların yer
aldığı kuşkusuzdur.

Geri

kalmışlıktnrı

kurtulmak için bü;yük çaba harca-

yan Ülkenizin bu girişimleri karşısı~da hala bazı devletlerin Türkiye'
yi

bahçevanlık

durulup
malı

ve

çobnnlık

düşünülecek

satma,yu

alıştıkları

ve devletlerin
olayların dış

bir

işine

yapi'laya

vakıadır.

teşvik

etneleri, üzerinde ibretle

Yıllardan

bir ülkenin ve

beri

diledi~i fiyatın

pazarın kaybolması bazı

gelnemektedir. Bu nedenle bölücü,

güçlerden de

yardım

görerek

geliştiğini

ihraç

çevre

yıkıcı anarşik

belirleyen

işa

retleri görmemezlikten gelemeyiz.
Son olaylar nedeniyle 13 ilinizde sıkıyönetin ilan edilmiştir.

1

- 5 Bilindi~i

gibi

sıkıyönetin uygular:ıası,

faslında

usulleri

Anayasanın

ve

Anayasamızın olağanüstü

yönetim

124- ncü maddesinde yer alan hükme göre

çıkarılmış

14-02 sayılı Sıkıyönetin Yasasına dayanmaktadır. Bazı siyasi

çevrelerce

poler:ıik

de~inmekte

yarar görüyoruz. 14-02

desi,

konusu

yapılnak

Sıkıyönetim Komutanlarının

ve yetkilerden
miştir.

istenen bir hususa hak-hukuk

sayılı Sıkıyönetin Yasasının

5 nci

i

mad-

ncı

bu Kanunla kendilerine verilen görev
sorunlu

dolayı Başbakana karşı

Aynı Yasanın

6

açısındarı.

r:ıaddesinin

son

belirlen-

oldukları açıkça

fıkrasında,"çeşitli

bölgeler-

de veya bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilr:ıesi halinde, sıkıyönetim kove koordinasyon

mutanlıkları arasında işbirlii_1;i
denilr:ıektedir.

lığın

bir

bu

Yasanın

ve

Sıkıyönetin

açık

ve s?çik

Başbakanlıkça

hükür:ıleri

karşısında,

Eşgüdüm Başkanlığı kurnasında

Yasaya

saglanır"
Başbakan-.

aykırı

hiç bir taraf yoktur. Aksine, böyle bir koordinasyonun daha önceki
yönetim
tadan

görülen birçok

uygulanalarında

kaldırna olasılıi_1;ı vardır.

neden olan

anarşik olayların

aksaklıkları

Sıkıyönetim

gerçek

ve

haksızlıkları

süresince,

nihraklarına

sıkı

or-

sıkıyönetine

inilerek faillerinin

ortaya çıkartılmasını ve yurdumuzdakilerin layık oldukları cezalara
.

çarptırılmalarını

umutla beklemekteyiz.

sıkıyönetim konutanlarının

Şerefli

Türk Ordusuna nensup

ve değerli savcı ve hakir:ılerinin çalışnaları

ve kararları sonucu, Ülkemizde bir daha sıkıyönetim uygulamasına mahal
kalr:ıayacak
ması

neticeler

sırasında

ne olanak

alınnasını

savunma

sağlanacağı

r:ıesle~mnin kısıntısız

i·
~~

·.~

.i

ve eksiksiz

etr:ıeye çalıştığınız,

uygula-

~apılabilr:ıesi-

Ülkenizin genel durunu

1'ürkiye Barolar ·Birliği Genel Kurulunun

öner:ı taşır:ıaktadır.

Sıkıyönetim

ter:ıennisindeyiz.

Özet olarak arz
karşısında

yürekten diliyoruz.

Meslek

sorunları,

Başkanlık

çalışnaları

bü;vük

raporu ve Yönetin Kurulu

Çalışr:ıa raporlarında

ayrıntılarıyle gösterilr:ıiş bul-QUduğu

Baro tensilcilerinin

yapıcı

gibi,

Sayın

ve önerici dilekleri ve Genel Kurulda görü-

şülüp karara bağlanacağından, bunlara ayrıca şimdilik ter:ıo.s etr:ıeyi ge-
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reksiz görüyorum.
Türkiye Barolar

Birliği

12 nci Genel Kurul

mes-

çalışmalarının

lektaşlarımıza, hukuk alemimize ve tüm Ulusumuza hayırlı öneriler ve so-

nuçlar getirmesini diliyerek hepinize tekrar sevgi ve

sunu-

saygılar

(Alkışlar)

yorum.

GÜNDDK

MADDESİ

6

Meslekte 40

yılı

Türkiye Barolar

aşkın

görev yapanlar ile

Organlarında

görev

yapmış

olanlara plaket verilmesi.
BAŞKAN-

Gündemimizin

madde ile ilgili olarak
BAŞKAN

Bir

geleneğimiz

olan
hizmet

liği Organlarında

daha

sayın

maddesine
Başkanımız

üstatlarımıza
vermiş

üyelerine ve

gelmiş

bulunuyoruz. Bu

konuşacaklardır.

Sayın Başkanım,

kurulmuş

Huzurunuzda bu

geleneğidir.

Kurulumuzun

Genel

Sayın

FARUK EREM (Ankara)-

kıdemini doldurmuş

mek

altıncı

aziz

oldu; o da, her

meslektaşlarım;

yıl,

40

meslek

yıl

ve feragatle Türkiy8 Barolar Bir-

arkadaşlarımıza
olanağı

bizlere

konuklarımıza

birer plakffit takdim etlütfettiğiniz

Yönetim Lurulu

için Genel

adına teşek

kürlerimi arz etmek isterim.
Mümtaz

kişilikleriyle

Kamu

kazandırmıştır.
ği.

Bu

rımız

aşamayı

bize

inancını

bu

Hemen
dini meslek
elbette

k~

sağlamak,

kuralları

kuralların kolaylıkla

dikleri örnekler

unutulmuş

şunu

eklem~k

kurallarıyle
geçmiş

arkadaşlarımız

bir

şey

gelen özelli-

tedvin edilmeden evvel, davrasağlamadaki payları,

ver-

olanayacaktır.

isteriz ki, Memleketimizde ilk defa kendi ken-

sınırlayan

hizmetlerin

Mesleğimizin

çok

kuşkusuz kıdemli meslektaşla-

kabulünü

hiz: . .ot lerden

mesleğimize

mesleğimizin başta

sağlayanların bRşında,

gelmektedir. Daha meslek

nışlarıyle

kıdemli

başka

ilk ve tek

hazırlayabildiği
özelliği

de,

ı;ıeslek kuruluşuyuz.

ortamda

Bu,

başarılabilmiştir.

kişisel yaşamı

olmamak gibi-

dir. Bir süre sonra avukatlık mesleği, özel yaşantırıızı adeta kendi içinde eritebiliyor. Mesleğin dışında avukatın yaşamı o kadar cüzi bir nite-
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sına uğrar,

ki, bir gün Almanya'da çok ünlü bir avukat trafik kaza-

ölr:ıek

üzeredir,

oldu. Bugün o kadar çok

yanındaki yardırıcısına şunu

işiniz vrı.rdı

ki."

!şte

"Yazık

söyler:

bu vaka, bizin tüm ya-

özetleyebilir.

şantımızı

Bir gözlende daha bulunr:ınr:ıız nümkün. Ünlü bir Baro Başkanı
şunu söylemişti:

"Biz, bütün memleketlerin yerlisiyiz, bütün

rın

da

Bu o kadar

la,

Avukatlık Kanunurıuzla dış kaynaklı r:ıetinleri

çağdaşı'."

şaşılacak

derecede

ğimizin dışa

doğru

aynı olr:ıaklık

bir söz ki, bizim

yüzyılla

r:ıeslek kurnllarır:ıız-

karşılaştırdığımızda,

gözlenmektedir. Demek ki,

dönük savunna zaruretinden gelen ortak bir

bizirı

tarafı

mesle-

da bu-

lunmaktadır.

Toplurıda bazı kişiler şunu

önerirler: Mutlu

için, giz-

yaşamak

li yaşamak lazır:ıdır. !şte bu olanaktan yoksun tek meslek sahibi avukat-

lardır. Bizin gizli yaşamamıza, ~essizce yaşanar:ııza inkan yoktur. Bizir:ı
mesleğimiz hiç bir zaman büyÜk bir refaha götüren r:ıeslek değildir.

Fransa'da

zamanın

iken genç

meslektaşı başının yanına

en ünlü

avukatı

Berie hasta

yatağında

ölmek üzere

gelirler, niçin bu halde zaruret

içinde öldüğünü kendisinden sorarlar. Yalnız şunu ilave edeyim; o tarihte avukatlara vekalet ucreti ödenmez, ufak bir kese içine konan birkaç

altın

ay?k ucuna getirilir ve

bırakılırdı.

Gençler, ölmek üzere

olan üstada, "Niçin siz bu halde bulunuyorsunuz? ••
o kadar çok kese

bırakıldı

ki."

Cevabı

şu

Ayaft;ınızın

olur: "Evet, çok

ucuna

bırakıldı.

Alnak için eğilrıek lilzındı, yn.par:ıadım." BunUnln. bern.ber her Tier:ıleketin
1

tarihinde ün

kazanr1ış;

de var. Eski

Ror:ın'nın

Nitekin,

bazı

fakat sonunda bunu kolayca

ünlü avukatlar da onun

değil."

örnekleriniz

impara:tor,luk dönemi biliyoruz çok tenkit edilir.
dışında kalarıadı.

yazar: "!nparatorluk ,döneninde'Çiçeron
Çiçeron

yitirmiş

avuko.ttı;

r-1es,leğir:ıize yazıaştırmadan

üstatlarımıza,Barolar Birliği orgn.nlarında

Tarihler

fakRtartık

şunu

Avukat

bugüne kadar bizi getiren
büyük er:ıeği olan meslektaş-
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şükranlarını

Yönetin Kurulu ninnet ve

arz eder. Uzun meslek

sonunda bizler belki şu hakkı kaz~nıyoruz: kendisine saygı -gösterilnesini istenek hakkı. Üstatlnrırnz ve hizneti geçen neelektaşlarır.nz şir.ı-1
di takdin

edece~iniz

plaketleri bu sonsuz nirillet ve

şükran duygularıBıı

zın knnı tı ol::ı.rak kabul buyurnalarını is tirhan ederim. (lı.lkJ ş lar)
BAŞKANlarından

netler
.

cay'ı
Hocarıı.,

Efendin, ilk olarak Eskişehir Barosunun eski Başkan

ve Türkiye Barolar

görnüş

Ro.hnetli

Yönetin Kurulu olarak da büyük hiz-

Birliği

nğr'_beyiniz Hikı:ıet

plaketini alno.k üzere kürsüye dnvet

Tuncay' ın
ediyoruı:ı.

Necla Tun-

(lı.lkışlar)

Sayın

sizden ricn edelin plaketleri.
(Hik:-.1et Tuncny' ın plaketi, Bnrolar

Erer:ı tarafıncan eşi
BAŞKAN-

durı::ıuş

eşi Sayın

Efendir:,

zahmet etnelerini rica

neslekte 40

şindi

edeceğin.

verilr.ıesini

Yine

yıl

ve daha

fazlasını

dol-

teker teker kürsüye

İ:ıuhteren Hacanızdan

kendilerine

de istirham ediyoruz.

Sayın Ethe~ Derviş Deriş,
Sayın.Rebii

Faruk

Necla Tuncay'a verildi)

üstatlarırnzın, buradcı bulunınıların

muhteren

plaketierinin

Birliği Başkanı

!stanbul? •• Yoklar.

Daldal? ••

(Rebii Daldal'a Barolar

Birliği Başkanı

Faruk Eren

tarafından

plaketi verildi)
EAŞYillN- So_yın

Niyazi Nun, İstanbul? •• Yoklar.

Sayın

Ziyn Nuri Kunt? .. Yoklnr.

Snyın

Necneddin Snhir

Sayın Nail:ı

Sılnn?

•• Yoklar.

Yener? •. Yoklar.

Sayın

Selani Snvran? •• YokLı.r.

Sayın

Ziya Turgut, Kayseri? •• Yoklar.

Sayın

Cevdet Usel,

gelemenişler,

oğlunu

lütfen.

Tekirda~?

•• Efendin,

Sayın

Cevdet Usel

(Alkışlar)

(Cevdet Usel' in plnketi Barolar

Birliği Baş1~cı.nı

Faruk

Ere:ı;ı

ı
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Necni Usel'e verildi)

BAiÇICANı::ıiz

bulunan

Sayın

ve delege-

yapnış

sayın aeslektaşlarır:ıızı

plaket vcrnesini istirham ediyo:t'uz.

Bcı.ltao~lu?

Eı::ıin Baltaoğlu'na

(
fından

Enin

Oğulları

alnışlardır.

görev

orgrmlarındn

şekilde Sayın Hocnnızdan

Sayın

Cevdet Usel yerine,

Sayın

Necrü Usel plaketi

Birlik

Şiı::ıdi,

aynı

Efendiı::ı,

.•

(Alkışlar)
Birliği Başkanı

Barolar

Faruk Erem tara-

plaketi verildi)
BAŞKAN- Sayın Baltaoğlu,

arzu eder nisiniz? .•

konuşnak

EK!H BALTAOGLU- Sayın konuklnrınız, sayın Başkanların, kıymet
li

neslektaşların;

Hayatta
alacağı

lar

bir

arnsında

yapabileceği

iştir.

ufak bir

olncnktır.

herkesin görevi ve en kutsal bir durunda zevk

Çalışmnk hepinizi~

en zevklisi ve en
hiznettir. Ben

ur:ı.udunu düşündün
e:ı;ı

çnlışnnk

kuts':'..lı

hayatın

tarafından

neslej:ı;ine

nesleğine

hiznet edebilnek

etr:ıey;;

çalıştırJ.

Eğer

ÜsTian Kuntnnn? ••

ynşar:ı

boyu

nesle€1;ime

zevkir:ı

ve

gururur:ı

(Alkışlar)

Kuntnan'a Türkiye Barolar

Birliği Bnşknnı

Faruk Eren

plaketi verildi)

BAŞKAN- Sayın Yaşar

Önal? •. Yoklar.

Efendiu, tensip buyurulursa,
toplantıda

h::ı.zır

buluncnnyan

nrkadaşlo.rır:nza plcı.ketlerinin

Efendir:ı,

efendi de

çalışna

Hepinizi saygıyle selÔ.nların. (Alkışlar)

(Osr:ınn

kat

bir kinsenin kendi

bulundunsa, bu benin

BAŞKAN- Sayın

rada

göre, bu

boyunca

ve ona göre hnreket

).Gı.tkıda

olduğuna

görevi

plaketi verildi)

ve

Başlwnır:ıızdan,
hizrıeti

bu-

geçen avu-

ndreslerini arz' ve istirho.n ediyorutl.

lütfetsinler.

(Nur an Kurter' e Bo.rolo.r

Birlik

üstatlarır:ıız1:1

özür dilerin, bir

buro.dnyuış,

Sayın

yanlışlık

oldu. Nuran Kurter

Hnnıı:ı

(Alkışlnr)

Birliği Başkanı

Faruk Eren tnrafJ..ndan

Bı'cŞKAN- Şirıdi,

~
1

olr::nk üzere,

Sayın

telgraf-

Başkanından gelniş

lar var •••
!LHAH! GÜVEN (Ankarn)- Bendenize de bu şerefli plaketin tnkdir:ı
edileceği hnkkında

BAŞKAN
Yönetir:ı

r

b~ştn Snyın Curıhurbnşkanınız

Bakanlardan, Annynsa Lb.hkonesi

Başbakandnn,

!

1

-

ıo

Kurulu

bir

Y"'zı

alnıştım

FARUK EREM (Ankara)şöyle

hi tamındn tnkdir1

Bc.rolar Birlif'tinden.
M:eslektnşınız.ın hakkı
devarı

bir karar verdi; görevi

edeliEı

dedik. Bu

edenlere

yanlışlıktan dolayı

vnr.

Yalnız

verneyelirı,

özür dilerin efen·

din.
BAŞKAN-

EfendiL1,

şindi telgrafları

"Türkiye Barolar Birliginin 12 nci
tısı

nedeniyle davetiniz için

lar d:iler,
leklerini

şahsınızda değerli

teşekkür

okutuyorun.
Olağan

ederin.

üyelerinize ve

Genel Kurul toplan-

Çalışnnlarınızda başarı-'

sr:wın

konuklara en iyi di-'

sunarın.

Fahri S.Korutürk
Cm1hurbaşknnı"

~ı
,i

"Türkiye Barolar
vakg nazik davetirrize
me rastlaynn

gılarını

teŞekkür

toplantınıza

Genel Kurul

Birli~inin

12 nci Genel Kurul

ederin. lslerinin

kntılrmayacafl';ın

"Çağrınız

'i

için

~'

kullanınına
sı vardır.

yoluyle
rı

yoğun olduğu

bir döne-

üzgünüı:ı.

diler, tün

katılanlara

say-

Müftügil

ve

ararıa

geliştirilnesine

"

(Alkışlar)

Denokratik h1.fkuk devletinin
hakkının

Türkiye Barolnr Birlifl';inin büyük
özgürlüğünü

eğilinierine

içerisinde verilnesi gereken

Başkanı

özgürlürünün,ve snvunna

Demokrasiyi ve düçünce

etkisizleştirne

Mahkenesi

teşekkür ederiı:ı.

tenel ögelerinden olan hnk

i·lli

Toplantıaına

sunarın.

Iı.naynsa

ıl

içiu

Toplantınıza başarılar

Şevket

1
1

CAlkışlar)

karşı

uğraşte.

zor kullanarak ve

özgürlükçü

Türkiye

derıokrasi

etkin
katkı-

şiddet

kuralla·

B::ırolar Birliğinin iş-

1
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lev'i, önenini

sürdürr:ıektedir.

Gerek bu
düzeninin
Kurula

işlevin

geliştirilr:ıesine

başarı~ar

yerine
güç

k~tncak çalışnn

dilerin. Size,

Kurul

toplantınıza katılanlara

gılar

sunarın.

getirilişine,

gerek hnkça bir hukuk
ve

atılınlarında

Birliğinizin de~erli

Genel

üyelerine ve Genel

nutluluk ve esenlikler dilekleriyle say-

Bül.:::nt Ecevit
Başbakan"

"12 nci Genel Kurul
üstünlü~ü

Adalet

alanındaki

s~ygılar

sunnrın.

inanıyorun.

diler, sevgi ve

erder:ıli

Cunhuriyet Senatosu
"Birlift;inizin 12 nci Gonel Yurul

r

ve

ederin. Ülkenizde hukukun

gelişr:ıesinde

Kurul

büyük

kntkıları

çalışnalnrına başarıl11r

nedeniyle

Birliğinin

katılar:ıadığına

Başkanı"

olan Türkiye Bnrolar

dil er,

Birliğinin

Genel

sa;y5ılar sunnrıiJ.
Karc=ıkaş

Başknnı"

12 nci Gen8l Kurul

üzgünün.

(Alkışlar)

d"'cvetiniz için

topl:=mtısına

Thllet Meclisi
''"Barolar

ba-

üstünlüğü anlayışının yerleşnesinde

Cahit

1

uğraşılarınızda

Atnlay

Sırrı

teşekkür

hukukun

toplantınızda alınacak kararların,

ilkesi ışığında Ülke sorunlarını aydınıntaeağına ve çözünler ı

getireceğine
şarılar

(Alkışlar)

Başarı

(Alkışlar)

toplantısına nazereti:rı

dileklerini

s:-:ı_ygılarınla

suna-

rıiD..

l1Jlazhnr Budak
Yüksek H~kinler Kurulu Başkanı" (Alkışlnr)
"Nazik do.vetinizi

rıldın.

lı.ranızda bulunr,nf',yac'lğın

için çok üz-

günün. Denokratik hukuk devletinin, hukukun üstünlüf;ü ilkesinin ve özel·
likle Atatürk devriolerinin s3.vunucusu ve en etkin güvencesi
inandığın

Türlüye Bnrolar

Birliğinin

değerli mmsupll=trı

olduğuna

nvukG.t

nrkadaş-

pır-1

.

ı
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yüksek

larıma

şnhsınızdn

sonsuz sevgi ve snyglar

sunnrın.

ı

,ı

12 nci Genel Kurul

~

toplantınızın bnşnrılı

ve

yergı sorunları

1

yararlı

yönünden

geçnesini gönülden dilerin.
Cevdet
Yargıtay

l\~enteş

Başkanı"

Birinci

(Alkışlar)
toplantısına

"Türkiye Barolar Birliginin 12 nci Genel Kurul
katılanayaca~ın

1

t'

için üzgünün.

Teşekkür

nin hukuk düzeni konusunda olunlu
liginizin

toplantısına başarılar

eder,

degişen

çalışnalarını

diler, sevgi ve
Prof.!snail

ve

takdirle izlediginiz Bi
saygılarını

Hakkı

sunarım.

Ülgen

Danıştay Başkanı"
toplantısını

"Birliginizin 12 nci Genel Kurul

Türkiye

gelişen

(Alkışlar)

izl(mek

olanağı

nı bularw.dıP';ın için üzg~ün. Mesleki konular çerçevesindeki etkin ça1

lışnalarınız

ci

sorunlarına ilişkin aydınlatıcı

kadar, Ülke

çabalarınızın

da

aynı başarıyle

ve yönlendiri-

sürdürülecegine olan inanç ve güveni

nizi yineleyerek Genel Kurulunuzun dege~li nensuplarınm saygıyle selamların.

H.Cahit Eren
Sayıştay Başkanı"

(Alkışlar)

"Türkiye Barolar Birliginin 12 nci Genel Kurul
nazik

çağrınız

olanak

için

teşekkür

ederin.

ratik sisten ve hakça bir düzen
de~erli

katkılarının

Yoğun işlerinin aranızda

üzgünün. Barolar

sağlayanndığından

ve bu alnndak

dileklerini,

şahsı

ve saygılarını sunarıu.

Devlet
"Türkiye Barolar
'lldın,

başarı

bulunmana

özgürlükçü denok-

doğrultusunda uğraşısının

Hikı:ıet

ait davetiyenizi

Birliğinin

bilinciyle Genel Kurula

nızda tün üyelere selnn

toplantısına

Bakanı

Birliğinin

teşekkür

ve

Çetin
Daşb&knn Yardıncısı"

12 nci Genel Kurul

ederin.

(Alkışla

toplantısına

!şlerir.lin yoğunlu!l;u dolayısıy-

I
1
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r

le bu

toplantıda bulunanadıgının

üzüntüsü içerisindeyin. Genel Kurul

çalışnalarınızda başarılar dil er' selS.n ve scygılarını sunnrın.

Dr.
Devlet

F~,ruk

Bcknnı

Süko.n

ve ?açOaka.n

Ynrdıncısı 11

(Alkış-

lar)
"Dnvetinize

teşekki.ic- eder~

Birliğinizin

12

~ci

Genel Kurul

!

ı

r

çalışnalarııün başarılı

saygılarını

ve olunlu geçnesi tenennisiyle

suna-

rır:ı.

Hilrü 1şgüzar

!

Bakanı 11

Sosyal Güvenlik
11

gunuz

Bnrolar

dav~te

Birliği

teşekkür

tDplantısına yapr:ıış

12 nci Genel Kurul

eder,

(Allnşlar)

çalışr:ıalarınızda başarılar

diler,

oldu-

saygılar

sunar ın.
Güneş Ungiit
UlnŞtırr:ıa B::ı.kanı 11
11

....

Türkiye Barolar

Birliğinin

(Alkışlar)

12 nci Genel Kurul

toplantısı

ne-

deniyle nazik davetirrizi aldın. Üyes~ oluakla gurur duyduğun Barolar

ı

Birliğinin toplantısına yoğun çalışnalnrın

ı

üzgünür:ı.

Her zanan
rejir:ıin

ve hukukun

olduğu

gibi bu

üstünlüğü

nedeniyle

toplantıda

prensibine

katılcınadığır:ı

için

dn Bzgürlükçü decokr2tik

day::üı

devlet düzeninin savunu-

lacağından enin bulunrwktnyın. Başta zo.tınliniz olmıle üzere türc:ı üyelere
H

'1

başarılar

diler,

saygılnr

.1

Şernfettin

:i

ı

Elçi

B[\yındırlık Bo.knn_ı_"

J

fi

i

sunnrın .

"Türkiye Barolar
bulunanaTiaktan

dolayı

ması

başnrılı

yolundaki

Kurula

başcrılar

Birliğinin

(Alkışlar)

12 nci Genel h.ur-ulunun

açılışında

üzgünür:. Hukuk devleti ilkel0rinin egenen
çalışnalarını~ın

diler, .size ve tün

sürece~ine

k".tıL-mlr.r:1

inanıyorun.

kılın-

Genel

saygılar sunnrın.
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Doç.Dr.l,bnet Taner
ı:ü1 tür Bakanı"

"Nazik dnvetinize
Birli~inizin
Hoş

teşekkür

12 nci Genel Kurul

ediyorun.

Kışlalı

(Alkışlar)

nedeniyle

Çalışnaların

toplantısına katılan~dı~ım

için üzgünün.

kurşılayacnğınızı unnrım.

toplnntınıza başarılar

12 nci Genel Kurul

diler,

saygılar

su-

narın.

i-

r

Mebnet Yüceler
Gıda-Tnrın

1

"Yoğun işlerirı

nel Kurul

(Alkışlar)

nedeniyle Türkiye Barolar Birli?;inin 12 nci Ge-

toplantısına katılanndığından

der, Genel Kurula

Hayvancılıl: Bakanı"

ve

başarılar

diler

teşekkür

üzgünün. Davetirrize

dileğiyle

Necdet

secygıll:'-rını

e-

sunc-rıı::ı •.

Uğur

Milli Eğitin Bnk~nı" (lı.lkışlar)
"Türkiye Darolar Birli(i"inin 12 nci Genel huruluna beni de davet suretiyle
nıza başarılar

gösterniş

olduğunuz

nazik ilgiye

teşekkür

eder,

toplantı

dileriı::ı.

Saygılarınla.

Orhan
Devlet

B~knnı

Eyüboğlu

ve

Başbakan Ynrdıncısı

İşişleri Bakanı

"12 nci Genel Kurul
nel Kurulun

baş"rılı

geçnesi

topln 1 ctısı

çağrınızn teşekkür

dile[ı;iyle srcye:;ılnr
r,fıehnet

ğını

ederim. Ge-

sun"rın.

Can

iı.dnlet Baknnı"

"12 nci Genel Kurulunuzn yoP;un

Vekili" (Alkışlar)

(Alkı~lar)

işlerin

nedeniyle

kntıl::cnnyaca·

bi'ldirir, Genel I\urulunuzun esenlikler içinde geçnesi

selan ve s2.ygıl:ırını sunarın·.
Gündüz Ökçün
Dışişleri Balmnı"

(Alkıçlnr)

dileğiyle

- 15 "Bnrolnr BirliE;inin 12 nci Genel Kurul
le gönderdi§;iniz nnzik daveti

başarılı
sinin

teşekkür

geçnesini ve Ülbrnizde hukukun

r:ıü\:adel,;~ü

ticile-ro

c.ldın,

yolunda bir

toplantısı r.:ıünasebetiy-

ederir.:ı.

listünlüğü

~dın olno.sını

Genel Kurulunuzufi,

gerçekleşne-i

ilkesinin

<li•.ler, yrmi seçilecek
yöne• .

çalışrH1ln.rındR. bnşarılo.r di ler, bütiJn delege ve r:nıhteren zeva-

lt

1

1

ta selffi:ı ve ş3.ygılar s1marın.
ü.lpaslan
MHP Genel
"Çağrınıza teşekkür
nızda bulunnaı:ı:-ı

ederin. Ülke

Türkeş

Daşknnı"

(Alkışlar)

sorunlarının yoğunluğu

çalışı:ıala-

olo.nc.k vernedif;i için üzgünün. Genel Kurul
geçnesi

rınızın başarılı

size ve tür'

dileğiyle,

ara-

üyel<:ırinize

saygılar

suno.rın.

Deniz Baykal
Enerji ve Tabii Kc.yno.klo.r Balmnı" (Alkışlar)
Toplantısı

"Türkiye Barolar Birli[f:inin 12 nci Genel Kurul
gönderdiğiniz

çe
ğım

ça~rıya

içtenlikle

çalışnalarımız yoğun olnası

Bak<:mlık

içi ve Büt-

nedeniyle Genel Kuruiunuzda

bulı.mamadı

teşekkür

için üzgünün.
linayo.sanızda

da

açıklıkla

leti olarak Ülker:üzde hukukçu oln.n
zın

ederin.

için

çözülnesinde hukuk devleti

mez bir prensip

olnalıdır.

daTürkiye Barolar
bir gerçektir. Bu

snygılnr

gibi sosy<ü hukuk dev-

snygınlığın nrtrnsı

anlayışınmn dışına

Ülker.:ıizde

hukukçu

ve

kntkının

sürekliliğine

Birliğinin

sorunlr1rını-

yönelinDenesi

değiş-

saygınlığının ynratılnasın

birliğinin çalışn:larının k2tkısının

nedenle Türkiye B[trolar
diler,

t.::mıc.lnndığı

de içtenlikle

büyük

innnıyorun.

12 nci Genel Kuruluna

sunnrın.

Bnhir Ersoy
Çalışnr:. Balmnı"

olduğu

(i.lkışlar)

brı.şnrılar

Bu

da
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Sayın Başkan,

DELEGE-

yalnız

isinler okunsun, netinler

okunnasın.

Efendin, çok nz

BAŞKAN-

onur

vernişler,

telgraf

çe~işlor.

kısı::ıını okuı::ıanak yanlış

lerini

ve

onların

ısrrırlı

ve

okundu. Bir

Çoğu

terörün

hızla tırnandı«;ı

bir

sürdürneleri

şekilde

.

okuyup, bir

bugünlerde, avukat-

Birliğinin

neslek örgütü Barolar

kararlı

kısnını

etnişler,

kanısında Başkanlık Divanı.

bir yönten olur

"Ülkeı:ıizde faşist
larınızın

Lütfederseniz, zahnet

kaldı.

denokratik görev-

insanlık

düşı:ıanı

fa-

geçit verilnenesinin güvencelerinden birisidir.

şizne

Örgütünüzün hukuk otoritesi sözcülerinizin anti-denokratik
girişin

ratik

ve uygulamünra sistenli

hakların

şan geniş

dahn

kitlerer

şekilde

ycmn

genişletilnesinden

tarnfından

karşı

nennunlukla

koynnsı,

ol:ı.n

eneçi

kısıtlı
halkınız,

denokço.lı-

bu tutununuz

karşılannakta,

)

!
i

derıokrasi saflnrındn yer alanlara güç ve nücadele azı:ıi kazandırrıaktadır.]

Hukuku

deı:ıokrasinin

hiznetine

koşr1anız çaf:l;ınızda

kapitalist ülkelerde

ender görülen, gerçekten takdir edilir bir tutundur.
Derıokrasi

r:ıücadelesindeki k:-:ırnrlı

PartiD Türkiye Sosyalist
başo.rılar

İşçi

tuturıunuzdan

rı.dına

Fo.rtisi

ötürü sizleri

kutlar, Genel Kurulunuza

dilerin.
Ahı:ıet

Kaçoaz

Genelbrı.şkan"

"Türkiye Barolnr

Birliğinin

(Alkışlar)
I~urul

12 nci Genel

toplnntısının

Türk hukukunn. anlnnlı kntkı s:o.x-leyacn['tımı in:-:ınıyorun. Saygılnrınla.
Celil Gürkan
Türkiye Uuharipler Dernep;i
Genel
"Anaynsmnzın

sunda

planlı,

öngördüğü

sosyrı.l

gelişrıo

(.Alkışlar)

hukuk devleti ilkesi

ekononik, sosyal ve kültürel

yöneltilnesinde ve Türkiye'nin

Başkanı"

kalkınnnnın

sorunlnrı

toplun

doğrulturefahına

içinde hukukun etkin-

r
-

1
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!
1

~'

liği

konusu gereken yeri
Planlı kalkınna

a.lna~nştır.

süresi içinde topulnda hukuk sisteninin

geliş-

1

l-

l:

ne sine gereksinin
şı,

teknolojik

artr:ır,kta,

hızlı kentleşne,

iç göçler ve

gelişr:ıe,

insan

nüfus

sınayileşne,

ij

1
artı-':

ilişkilerinin norr:ıal yolları

1

i .
1
\

giderek daha

karn2şık

ve önerüi hale r:;elnektedir. Dördüncü

Beş Yıllık

Plan döneninde yasalnrın, değişcm toplunun gereksinnelerine göre gözden 1
geçirilnesi,
gibi

rulnası

düzeninin süratli karar verilebilecek

yargı

kavuşna alanları

Türk

halkının sorunlarınc

sürekli biçinde eylen, Türk Barolar
Birliğinin

Barolar

kıtlarının

diler,

bugüne dek

ciddiyetle ve

Birliğinin katkısına şçıktır.

Türk hukuk düzenine

12 nci Genel Kurulda da arta.rak

saygılar

yapıya kavuştu-

Türk

getirdiği değerli

kat

süreceği inancıyle başarılar

sunarın.

Bilsay Kuruç
Devlet Plnnlamı Teşkilatı Müsteşarı" (Allnşlar)
"Hukukun
de büyük

katkısı

Türk hukuku için
diler,

başnrılar

lar

uygulannasında

bulunan

ve hukuk devleti

Birliğinizin

12 nci Genel Kurul

yönünden

şahsınıza,

Genel Kurulun tün üyelerine sevgi ve

yar.:c.rlı

kc.ro.rlar

toplantısının,

nesleğiniz

alınacaf;ı

içinde
saygı-

sunarın.

Hakkı

Öner Turan

Isp::o,rta Barosu
"H2.va

koşullarının

Baronuz delegelerinin
tır.

kavranınin kökleşnesin

Hukuk

Olağan

a.ğırlıfi:ı

ve

nedeniyle

ulnşın olnnaksızlığı

Genel Kurula

sorunlarınıza tutacağı ışık

Başknnı n (Alkışlar)

ve

katılnrwyacakları

anlaşılnış-

Laroların bnğınsızlıf,ı

yolunda

tüm. başarılarını bekledi[;iniz Genel Lurulunuzn Ülkeniz ve halkınız için
yeni hiznet

olannlda.rı-

diliyor, Baronuz

o.dın'l saygılnrırazı

sunuyoruz.

Fethi Çulho.
Trn.bzon Barosu
nAnsızın ho.stalandıK·ıLıdan,

Bnşkanı"

toplantıya

(Alkışlar)

kntılanıyorun.

Karnrları-

- 18 nız,

hukuk ve denokratik

olDasını

için

yasanız

ve

hayırlı

toplantının başarılı

s:ıygıLır sunc::.rın.

dilerin. Genel Kurula

Değer

Avukat Enin

Ankara Barosundan" (l.. lkışlar)
"Türkiye
Birliği

Barolar
ri

adına

saygı

Barolarının

ve

başarı

çalışnalar yapacaf,ına

rula

bnşarılar

sinnlarından teşekkül

şahsın

Genel Kuruluna, Antalya Barosunun

kurallarına sadık

rin ve

nüiJtaz

yararlarınm

biçiude, yurt

olan

güvenli~inizi

Birliği

teyit eder ve

Genel Kurul

Olrı.tı;an

neslektnşlarınıza hayırlı

yaşayan

gözönünde tutarak
Genel Ku-

Sayın

dilerin.

"Barolar

dönen

ve bütün üyele-

dileklerini sunar, Genel Kurulun Atatürk dev-

.Antalya Barosu"

ve

eden Türkiye

denokrasinize

olnasını

(Alkışlnr)

çnlışnalarının

diler,

tün Ulus

alınacak kararların

mnit ederiz.

ışık tutacağını

zor

Saygılarınızla.

Edirne Barosu
Yönetin Kurulu"
"Hukukunuza ve savunna
inandığınız

hakkına

Genel Kurulunuza üstün

büyük

başarılar

(Alkışlar)

kntkılarda bulunacağına

diler,

saygılar

sunnrız.

Av. Nadir Serpen
Balıkesir

Barosu

Başkanı"

(Alkışlar)

"Çok nühin :-.ıesleki Dazeretieriniz dolayısıyle Genel Kurul toplantısına kntılanayncağırıızın üzüntüs~

larını

gerek

başarılı

nesleğiniz açısından,

içind.eyiz. Genel Kurul

gerekse hukuksal

somiçl3.r vernesini diler, türe

sorunları

çnlışrıa

yönünden

arkndctşlnrınıza saygılarıDızı

sunarız.

i~v. Cahi t i"ı.l tan

Av. Ergun
"Genel Kurula en sanini
ğinizle

ilgili husus.lRrda gerekli

bc:şarı

Baskı"

(Alkışlar)

dilekleriT-ü beyan eder, eesle-

k:-ır:ırlnrın alınnasını

dilerken,

tür:ı

- 19 neslektaşlarıuıza

saygılar

sunarıu.

!su~il

Av.

Özersin
(Alkışlar)

Ankara Barosu"
:•Amn.zııı hnst?.lai!dır~.

Topl::mtıyn knt;:ı..ln:tnY0":"'\}.'1.

dilek-

&r.şı:>.rı

1
:1

'i

Dı:ıı'f;er"

Av. Enin
"Scı.ğlık

tür. ltlkenin
taşlar:ınızn

toplnntısına katılanıyorun.

nedenleriyle Genel Kurul
kuruluş

Barolar Lirli€!;inin ..-l.nayasnl
sıkıntılı

(Alkışlnr)

olarnk Türk toplunundnki yeri büyük-·.
Kurulur-cuzmı

günlerinde Genel

en iyi yolu gösterecek karnrlar

ilgililert! ve yurt-

alo.co.ğı

Genel

inancındayın.

Kurula çalışnalarında bo.şnrılar diler, so.ygılnr sunnrır-:.
Av.Nnbi tnal
Hatay Barosu
"Türkiye Barolar Eirlii";i 12 nci
Divan

Genel Kurul

Olo.ğan

şirdiye

k.'ldarki

ve anti der:okrntik kanun ve uygulanalara

rın, yıln3.Z

(.tükışlnr)

Başkanlığına

Türkiye Barolnr Birlif;i
karşı

Başknnı"

bir snvunucusu

olnuştur. Şu

çnlışnalarında faşizne

ko.rşı

daina

anda Ülkemizde

knrşı

faşist,

tav-

gerici

güçler çeşitli oyunlar tezgahlayarak, ilerici, denokrat ve sosyalist
kişi

ve güçleri susturrmk is tenektedirler. Yine bugünlerde terörizn

bahane edilerek

kişi

ynsn

~ündene

tasarıları

hak ve özgürlüklerini ortadnn
getiril~1iştir.

kaldırncak

Dunn paralel olarak

olnn

sıkıyönetin

uygula~alarına geçilniştir.

Türkiye Barolar
işçi

ve enekçi

uygulnnalara
saygılar

sınıflnrııi

karşı

tnvır

Birliği

dün

olduğu

gibi bugün de,

hak ve özgürlükl·2rini ortadan
alacağı

inancıyle

Kongrenize

faşizue,

kaldıracak

b3şnrılar

sunarız.

Türkiye

İşçi

Partisi

Eskişehir İl Örgütü i .. dı;_a Başkan

Vedat Bnranof;lu"

(iılkışlnr)

olan

diler,
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delegeler,

BAÇK.ı~N- Sayın

I".rı.ddede ~

dik. Yedinci

"B::ışkanlık R:ı.poru

yıl~ Çalışna Rn~oru 1

1978

tnblolarının

nukayese.
nesi11

gündenin yedinci naddesine gel-

şir~di

gelir-~ider VA

bilanço,
Denetlerıe

ve

ile Dirlik Yönetin Kurulunun
giderlerin bütçe ile

ve

R'1poı"11nun okunnrı.sı

Kurul u

görüşül-

vat'd;ı.r.

Geçen

yıllarda

tntbik

ettiğiniz

uygulnncyı

bir

biraz sonrn

takdirlerinize tekrar ar~ etL>ek isteyeceğin. Başkanlık Raporu ve Birlik

1

Yönetin Kurulunun Çnlışna Raporu dQ.ha evvel sRyın delegelere gönderilr:ıiş'l
tir, hepiniz
yın

Genel

okunuş

bulunuyoruz. Bu

bakından eğer

sndece bir özetleiJe

Başıcanınızdan

kabul buyurulursa,Sa-

konuşnası yapDasını

istirharı

edeyiD. Raporu okuno.k ı:.zun zo.nan alır. Herkes okuduğu için fuzuli yere
zanan

kaybetrıiş

Hocarıızın

hususunu

sadece
k::ıbul

İttifakla

olacağız.
ö~et

Bu hususu takdirlerinize arz ediyorun; yani

olarak

buyuranlar lütfen

Sayın

diğin

l 961

okunnanası

etsinler ..• Kabul etneyenler •••

olarcık

Sayın Bnşkanır:ız,

bendenizden bir özet

yılki Başkanlık

Anayo.sası yapıldıf-;ı

Raporu, bir

Birliği

Larolar

istedi~iniz

k2dnr vnktinizi 2.z nlabilecek bir özet sunuaya
Bu

tekrar

Raporların

Faruk Eren.

BA9K.i\.N FARUK EREMBaşkanı

işrcret

ve

edilniştir.

kabul
Buyurun

Kurulu

konuşnası

vnrsayından

Yönetin

için, yapabil-

çnlışo.caf:ın.

hareket etti. Acnbo.

znr:mn Türkiye Dorolar .birlif;i

kurulnuş

olsaydı,

kendisine ne gibi görevler verilnesi gerekirdi. Bu kronolojik talihsizlik Barolo.r

.Girliğinin

bir görününe sebep
varsayından

lÔ.zındı

pek çok görevli

olrıaktadır.

hareketle biz

şu

O

hcı.lde

nlanlo.rdo.~

olduğu

alanda

önünüzdeki
şu

yetkisizroiş

yıl

görevle

gibi

çalışmı.lc;.rında

donntılnış

bu

oluanız

fikrinden hareketle, Yönetin Kurulu bu boşlu0;u doldurno. ço.basına

bnşlnyncaktır. Dunun için neler y:ıpılnbilecefl';i R~pordn sonut biçinde ges
terilniştir.

Yöne tir: Kurulu Ro. porunu özetler eden

evvel~

Yül{sek huzurl 'J.rınız-:,

- 21 da,istisnnsız

tün

toplnntılnrn katılan,

her

karrırın

yott;un

alımıasında

çaba gösteren Yönetiıı Kurulu Üyesi c:.rkndaşlarımı. teşekkür etnek istiyorun. Bu

1

r:ıizi

yılki

Rnporunuzda

ilgililere

sunnuş

nenleket
Toprak ve

nüşnhede buyuro.caksınız.

la, istenilen isabetle
zı

bnzı

sorunlrırınn f~zlnca

Refornunun istenilen

Tarın

yürütülııedi~i yolundcı.ki

nu):ayeseli

Ynpılnn çnlışnalar

bulunuyoruz.

etti~i

tenns

hız

çalışnalarıı:ıı

Raporda aynen gös-

terildi.
Bu arada Parlanentonun
Parlanenterlere
knrşılaşnası

bazı

itibarı

haklar

ola~anüstü

ile çok ilgili olan eski, yeni
toplunda tepki ile

tnnınnasının,

neticesinde, bundan dönülünnesi

çabalarına

büyük önen ver-

dik.
Saldırı

takdirde daha da

önlennediği
nanında

alo.nlarının yavaş yavaş yargıya yönelniş bulunnasının
genişleyebilecef'i;i

olaylar haklanda, bir hukuk

nerilr;esi gerekiyorsa, onlar önerildi; o.nn
dikkat ve

ihtiyatlılı~ı

da elden

Birliğir-izin katıldığı

olayını teşkil

ha da güçlü
lunr~uştur.

kılabilnek

da

eden'

za-

İstanbul

yılı

kuşkusuz

:Cn.ronuzun IOO ncü

kutlannsı

Barolar

büyük bir

çalıştık.

bnzı girişinlerde,

Diğer

Bnrosu Yönetin

olnrak nelerin ö-

açıdan

toplrıntılar başında,

için Birlik,

getirilniştir.

kuruluşu

hukukscı.l

bırnbınna~a

İstcmbul

Gerçekten, 100 ncü

bir olay haline
adına

kuşkular

iletildi.
Amı.rşik

en büyük

hususundaki

yılın

yıldönü:1ünü
ynrdınlarda

nşnt?;ı yukarı
adıno.

bu

dünyn

dabu-

çapında

dc.,Yönetin Kurulu

Kurulunrı., Snyın Daşknnıno. teşekkürle

rioizi arz ediyoruz.
Bu

yıldn,

Türkiye Borolar

adalet

Dirliği

yılında

Snyın Yargıtay Bnşkcmınızdnn

Başkrmı konuşun

elde edilnesi icap eden hususlc.rda da
takviye eder
tır

şekildeki

beyanlcırı

ki, biraz sonra onn tenns

olannğını

sürdürdü ve bu

Snyın Bo.şkcmın

gerçelcteri bize

edeceğin.

sonra,

bazı

Dirlil\:

yıl

konuşuasını

olannklnr

scı.ğlo.rnş
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Uluslararası B~rolar
toplantıyı

sahipli~i

faaliyetle

Barolar

Baroları

Birliğine düştü;

kalnanası,

yabancı

nek, biz de onlara bir

şeyler

senineri tertip ettik. Her
ele

Gerçekten

aldı.

rıenleketten

Uluslararası Yargıçlo.r

Başkanvekili

Enver

önünüzdeki

yıl

Bu

toplantının

hukuk

bir

konuşnncı

dile

başk<ı

tertip

ettiği

konu-

S~.ıyın

ve çok nükennel

edilniş

ilişkin dokÜEanlarıuuut

ediyoruz ki,

yıl rınnlesef

fnzlncn bölge

toplnntınız

topl:::mtısı yapnrıadık,

Bnzı

pnra-

Edirne'de oldu ve ornda dn sa.dece bir

orada yapnak de€til, bir de Barolara

ilişkin

bir f<ealiyet gös-

ternek için uzun süren bir seniner tertip edildi. Edirneli
rınızla

sonuçlar el-

Yönetin Kurulm,uzun

tensil

nevzuu

getirilr:ıiştir.

İtalya'da

toplantı

al~bil

kur<ı.llo..rı

açısından faydalı

etretflıca

taretfındcm

Duna

bir

sadece bir iç

şeyler

neslek

rmksn.dıyle

Kurulunun
bu

da bir

nedeniyle

sizlere takdin edebilecegiz.

sal nedenlerle. Tek
toplantıyı

olruı

.;~rslanalp

sunulnbilniştir.

fakat bu

verebilnek

karşılaştırnalı

su pek güncel, grev konusu

kntılcış olmılnrı

da

neslektaşlarınızdan

de edildi ki, Raporunuzda konular

bir rr_por

istediği

yapnnk

nennunlukln kabul ettik. Esnsen bu birlitt;e, Birliginiz kurul-

nr,do.n evvel !stanbul ve Anlmra
ev

İstanbul'da

Yönetin Kurulu üyelerinin teker teker

neslektaşla

hazırladıkları çalışrıalar

sunuldu.
Bu

yıl

ilk defa Dünya Hukuk Gününü Darolar

Lirliği

Ankara'da

kutlanakta zaruret gördü. Özellikle silahsızıanna kavracının gün geçtikçe kaynaktaki özünden

uznklaşn~sının sakıncaları

hatipler

tarafından

orada pek etraflı bir şekilde izah edildi. Eaşbakanıoız dahil, Milli
Savunna,
ve

Dışişleri

dahil, kendileri bizzat ilgi gösterdiler

gerçekten bizleri

Bakruılnrınız,

dulnr. O beyanlnr
gibi terinlerin

Daknnınız

aydınlatıcı bazı

işitildiğinde,"8ilo.hsızlanna,

ardınd~ bnzı

nizin ne kadar dikkatli

snkıncalı

olduğunu

o.çıklr;.nnlrırda

hukuk

yoluyın b:ı.rış"

c.nlnyışlar karşısındc.,

dn sezebildik.

bulan-

Hüküneti-

- 23 Bunun dışındn, !nsnn Hakl'"rı Evrensel Beynnnmıesinin 30 ncu yıl-!
dolnyısıyle Ank:-ı.ra'

dönünü

toplantıda,

G.n tertiplenen

h~psi

Disiplin Kurulu üyelerinizden hemen henen

çok güzel bildiriler ve

· tebliğlerde bulundular. Metinlerin hepsini bui•aya
na~ıl

bir

çalışr1a -r-.rerd~ğini

isrıen

de l1iç olr1o.zsa

Yönetin Kurulu ve

nlmı::ı.dık;

ana kinin

zikredebildik. Esnsen

yine bazı Gül. nedenlerle bu yıl size ebat açısından bir evvelki yıllara ,
kıyasla aşa~ı yukarı yarı yarıya indirilniş
yapılanlardan

ettik; ana
ka

yayınlarınızda,

açıkta

hiç biri

örnefi;in Barolar

ta bulunnak suretiyle

birçeşit

hacicde bir Rapor takdin

kalcnnası

Birliği

için 1 hiç

Bültenindeki

yayınlara

atıf-

sayfa tasE'-rrufunn gitnek zaruretinde kal-

Barolnrla ilişkiJeriniz açısından ayrıntıları bir tarafa bırayıl

bu

şu

l.ı.vukntlık

olaylar cereyan etti:

Kanununun

çıkışından

bu yana bir türlü protokoldnki yerinizi sa~lana çabalarınız kesin sonuca
varaı::ıadı. Birçok Barolnrınız şiknyetçi oldular. İçişleri Bakanlığı ve

Protokol Dairesi ile
yıl

yapılnn

S8.nırın

sonuçlar neticesi,

ki önünüzdeki

üzücü olnylar neydnnn gelneyecektir.
Ücret tarifesi, yakınd3.ll izledi~ir~iz bir konudur. Ynlnız, bunun

hazırlanabilnesi,

bütün

Bnrolnrınızdan

tirne gibi bir yol takip
çok

ısrarlı

dnn

nütnlaanın geleediği

taleplerinize

cek, Yönetin Kurulu
hazırlanacak

etı:ıesi

nütalaa

zorunluluğu karşısında,

rrığnen

bugün yine ele

görülnektedir.

tı:ırifeye

alındıktan

son

Kısn

şeklini

tarifenin, eskilerinden çok

sonra

birleş-

Bnrolo.rıruzdnn

bazı Barolnrıruz tarafın-

bir zm.wn sonra süre bi te-

verecektir.
farklı

Xuşkusuz, bu

olabileceğini;

kez
fakat

tarife üzerinde naalesef son sözün hala ltdalet Bakanlığında olnası neeleniyle bir hayli de er.ek snrf etnek icnp

edeceğini

tnhrün buyuruyorsu-

nuz.
Y-:.saya ilişkin çalışrıalarıcıza g~li'nce: Menleketinizde yepyeni
bir

döner~

açılıyor;

sıkıyönetin

döneni. Evvelce tetkik

ı

olr:ıazsa baş-I

dık.

kırsan,

ı

buyurduğunuz

Ra-
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porlardan da

anlaşmlaca~ı

üzere, elimizdeki

Kanunu

Sıkıyönetim

Osmanlı

devrinden kalan örfi idare kanunlarının biraz daha Türkçeleştirilerek
devamından

ibarettir. Bugün bilimde, bütün demokrasilerde mevcut olan

sıkıyönetim kanunlarıyle

bu Kanunumuzun hiç bir

ilişkisi

sıkıyönetimin

gördük ve daha çok eski tahihte demokrasilerdeki

kilde

olması

bir metnin

icap

etti~i

çalışılmasına

Bu itibarla,

açılacak

yolunda önerimiz takdim
dahi

başlanmasını

olmadı~ını

kılınmış;

ne

şe-

fakat yeni

sa~layamadık.

bir dönemde

olan yeni dönemde Türkiye Barolar

Birli~inin

her

halde çok dikkatli, çok uyarıcı bir çaba içerisine girmesi zarur1 hale
gele bilecektir.
Bundan
uoudumuz,

gayri,arkadaşlar,

yarının

özyenetim sorununun

çözümlenebilece~i~

pek üstündedir. Bundan evvelki dönemlerde en

azından.

::rm~::::::::y::ı:::::~a:::m:: ::::::::z:::~:::::e::::~~ma~ıd:::::e
sayarım,

ben

Sayın Başbakanımıza giderek,"E~er

arkadaşlarımın

bu

tasarı çıkmayacak

olursa

yüzüne bakaman. Çekilmem gereklidir." dedim. Ken-

disine Genel Kurulumuza gönderdigi müteaddit tellerdeki bu zarurete
işaret

sizin için
üzerine
Adalet

de~il,

tasarı

Hükümet

tas~rısı

Komisyonundadır.

aklanmamız

olarak

hazırlandı,

iş'ar

halen Yüce Mecliste

(Alkışlar)
yılında

kanunları

huzurunuza

üzerinde durduk. Vergi

gelenler var. Türkiye Barolar

len bu ekonomik duruna
kanunlarındaki
şe

ihtiyacı

geldi~iniz

zaman,

biraz daha kolay olabilecektir.

Vergi

Kurulu

"Yüzüne bakamamak

benim içindir." dedi ve önümde telefonla vaki

Umud ediyoruz ki, 1980

karşı

Cevabı,

eden metinleri de okudum.

düşüp,

çıkma

Birliği,

kanunlarına

darboğaz

karşıdır;

Di~er

bir deyimle,

diye isinlendiri-1

birisinin de, vergi

çarele~inin

degişiklik oldu~una inannaktadır;

nedenle

pek çok

ana

tasarıya

Yönetim

karşı olmaklıgınızın

i
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sebebi çok

sik vergi hlli{ukU

Bugün hiç bir ülkede

anlayışına dayannıyor.

rının başında gelrıekte

kanunlnrı.

vergi

artık

kanunları,

vergi

Sosyal adaleti

sağlaLa

kla-1

araçla-

Bu ni te liğin en ufak izini ta-i
,ı

sarıda

göreuedik.

D:i.~er

taraftnn, hayat

veya benzeri kavran-

sto.ndnrdı

larla nesleğe başlP~anın asgari kazancı göze nınayanın neslekten

il

1

döndü~

rülnesi gibi bir sonuçtan fazlaca şik2yetçi olduk. Bir sözü daina tek- i
rarlarız;
nı

"Hakkını

arayanazsın"

arayabilirsin" denek

kanunları, harçları
ze elbette ki

arasında

o kadar

derıekle~

arttırnıştır

konuşunlar sırasında

tenas

pahalılaştıran

olnak gerekir. Vergi

kanunları hakkında

Yönetir.:ı

Türk

Kurulu bunu sadece

kadar paran varsa,

hakkı-

büyÜk bir fark yok. Hnlbuki, vergi

den, adaleti daha da

ve

"Şu

keı,di

ki, adli nüzaheret sistenini-i
edece~iz.

çok

geniş

çabalarıyle
Başkanın

pekleştirne-,

O daha

bir sistenin pek çok

Baroları başkanlarını toplanayı,

1

sakıncaları

bir etüt

hazırladık

ynpnaktnn ise, bütün
nazereti halinde vergi

1

hukukundan daha iyi anlayan
tı

nan

arkadaşının

gcnderilnesinj istedik,

toplan-ı

hakikaten nuhteşen oldu ve Ülkenizin çeşitli yerlerinden gelen uzarkadaşlarıı:nz

o kadar kusur gördüler ki,

kitap haline getirdik ve bunu Meclisteki bütün
ayrıca

getirüceğinden

çıkış

d:J.ha fazla

bize

yakışnaz;

sakıncaları

da

özetleyerek bir

neslektnşl<'-rınıza

ilgililere de gönderdik. Elbette ki, vergi

lak ve gerekçesiz bir

kuşkusu

bunları

artışına karşı

ve
çıp-

nna kusurlu bir ko.nunun

nrdındcı

sürükleyebilcceği

içindeyiz. Biraz da teknik.olan bu konu, biraz evvel sizlere

takdin edilen

büroşürde

çok

etraflıca

incelenniştir.

Bu arada, üç defa

Barolar Birliğinin reddine başarı sağlaynbildiği rmli nüşavirlik konusunun hiç yeri yokken bu
örtülü
ki, çok

d&yir~lerle
a~ır

bir

sokuşturulduğunu
çatıoun

uisyon aynen kabul
nıştık; .a;;ıa

tasarının

etr:ıiş,

gözden kaçabilecek bir yerine ve
gördük. Bu konuda dn zannediyorun

neydana gelebilecektir. Bu naddeyi Karua Kcbiz su korJisyonda bunun

ana korüsyonc:c döndüP;ünde tekrnr kondu.

çıknr:ı_luasını

Bazı

sc,ğ1c.-

teşebbüslerir::ıiz

i

-

le bunu önleneye
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çalışacağız.

Diğer uali konularda bugün artık yavaş yavaş kauu efkarına geç

de olsa intikal eden Bankalar Kanununun 38 nci naddesindeki süregelen

r

gayet örtülü ve teknik

için vahaneti pek de

olduğu

farkına varılnayan,

toplanan nevduatın yaratıcı alanlarda değil, ticari alanlarda ve bir
sönürü
sunuaya

uygulanası

ilişkiyi

kanuoyuna

şekilde

raporunuzda evvelce nevcut oluayan bir bölüne daha

yılki

yer verdik. O da, Planlanayla olan
bu

etraflı

Kanuoyunda bir uyanna var gibi gelir bizlere.

çalıştık.

Bu

bürünen biçinini

şekline

bir-iki

teşebbüsünüze

Birliği

de dahil

olı::ıuş,

Başkan Yardıncısı arkadaşın

Enver ve

diğer

faaliyetlerle

kadaşların çeşitli

Bu dönende kurduk.

rafi;ı::ıen kurarmdık.

Nitekin, Uznanlar Konitesine Türkiye Barolar
bendeniz,Genel Sekreter,

Bundan evvelki dönenlerde

ilişkiniz.

PlanlaTinnın denok~atik;

fakat

ar-

yaratıcı:
ı

bir Planlana

olnasını

sağlanak

için elinizden gelen gayrete girdik. Or-

ganik oluasa bile, çok içten bir
niş ~ulunuyoruz.

Raporda,

ro.bı ta

ile Planlanayla ilgili hale gel·

yapılanlar yazılıdır.

Sair konular,(Vaktinizi biraz fazlaca
'

rınızın ayrıntılı

sayfaya kadar

dertlerine

ilişkin kısın

aldın)

avukat

arkadaşla-ı

Raporunuzda 64'ten 80 küsur

açıklannıştır.

Arkadaşlar, sosyal güvenlik açısından bu yıl bazı problenlerle

k

rşılaştık.

Biliyorsunuz geçen

niz yeniden basanak seçnek

yılın

ancak son günlerinde elde

olanağı,bu yılın başlarına doğru

ettiği

taştı.

Maa-

lesef buna rağnen Birliğinize intikal eden olaylara göre, bazı arkadaş
larınız

yine bunun süresini de

yakında sağlayabileceği:qiz

% lO

yıllık artışta

zı yıllar

tünden,

beyan

bazıları

artışı sağlayaı:ıadılar.

kaçıruış

UI1udunu pek de
esasını

ele

nünferit

Bunun devan

Baroca bordroda otonatik

bulunuyor. Yeni bir

% 10

artış

taşınıyoruz.

aldığı

için,

Evvelki uygulana

bazı Barolarınız

arkadaşlarınızın

edeceği

ba-

ihnallerinden ötüri

korkusu üzerine,

biçinini

olanağı

getirniştik~

% lO'ların

fakat bu

sı-

1
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rada Sosyal

Sigortaların

organlarına yaptığı

kendi iç

bir genelge ile

yine beyan esa~ını ortaya attığı görüldü. !ki genelgeyl tahrik etr:ıek
suretiyle, Genel Iv1üdürlük
tavandaki

artışın

tashihatını yapınş
ebr:ıeyeceği

bize sirayet

bulunuyor. Buna

yolunda Sigorta

karşın,

ısrarlı

bulu-

nuyor. Bu direnci berto.raf etr:ıek için idar::: girişinlerde başarı o.lar:ıa
dık.

Bundan evvel ho.tırlano.cağı üzeı·e ilk kez % 35, sonra% 25 artişı

sağlar:ııştık.

Fakat,Sigortanın

Direncinde bir

artış

kendine özgü nedenleri

gördük ve her seferinde bu

rütmüş olrıaktan bıkkınlıkla Ankaro. Üçüncü
sı açtık.

Sonucunun

defaya

son kez

Ve

göre.virıi

olur:ılu

olabileceği

çözür:ıe bo.ğlansın

suiistir:ıal

etr:ıiş

Saygılarını

arz

BAŞKAN- Sayın

:i:: ş

hepir:ıizce r:ıalum.

pazarlıl: kavgasını

yü-

lVIahkerıesinde tespit dava-

lcanısındayız,

d.iyc. Daha fazla

ki bu

rıesele

uzatırsar:ı,

bir

özet

olacağır:ı.

ederir:ı.

Birlik

(Alkışlar)

Başlcanır:.ıza

teşekkür

Şiı:ıdi aynı şekilde Mali Faaliyet Raporu ve

ederiz.

1979

hakkında Sayın Saynan Üyeyi konuşr:ıak için ç~ğırıyorun,

yılı Bütçesi

özet olarak.

Sayın Fehr:ıi Özçelik, buyurun.

SAYMAN ÜYE FEHH! ÖZÇEL!K (Ankaro.)- SayJ_n Üyeler,
Bu

yıl,

daha önce bilginize sunulc,n

Başkmılık

ve Yönetin Kuru-

lu Raporlarından, Birliğin nali çalışr~ccüe.rl- bcu·:mnyle ÇJ.lmrtıluış, 'Ju
yöndeki

çalışne.lar

nuştur.

Bu suretle, bir yandan,

netirı

ek bir Rapor halinde Genel Kurulun bilgisine
ciahcı

ö.ı:ıce h~izırlonRn Başkanlık

sunuı

ve 7ö-

Kurulu Raporlarındaki bilgile:2 ile 31 Ar:alik 1978 sonu itibcıriy

le hazırlanan Mnli Rapor arasındn r:ıeyclrma gclrwsi olağan

çelişr:ıeler

giderilnek ve Birliğin nalJ: d~rw""1ı hakb.nda gerçek sonuçlar sunr:ıak istenirken, diğer yandan da tekrard.a.rı kaç:;_nılna3ı ve müi sorunlarJ_n tek
bir bölünde

toplamıası aı::ıaçlanr:nş bulunnaktadır.

Türkiye Barolar Birliği, no.li yönden nnalesef büyük bir dar-bağazın

içindedir. Bunun

başlıca

nedenini; bir ynnd.an Bi-rJ.ik

keseııe:de·

- 28 rindeki

artışın

artan hayat

tirdi~i

personel giderlerindeki
uzak

şılanaktan

oluşu;

pahalı~ıyle birlikte,toplusözleşnelerin

diğer

artışı

yandan da

si olarak özetl'enek olanak içinde

zanan ve niktar

~akınından

kesenekıerin zananında

ge-

kar-

ödennene-

bulunnaktadır.

i977 yılı Genel Kurulu, Birlik keseneklerinin 15 liradan 25 lj
raya

karar

çıkartılo.asına

verniştir.

içinde uygulanacak olup, oran%

1979

Artış,

66,6'dır.

Oysa,

yılı

aynı

çalışna dönerıi

süre içinde top-

tan eşya fiyatlarındaki artış bu oranı aştığı gibi, naı:l. olanaksızlık
lar yüzünden bir

yıl

nel giderlerindeki

süreli olarak

artış

ba~ıtlanan toplusözleşne

da% ll9,7'ye

ile perso-

ulaşnıştır.

i'

yandan, 1975

Diğer

yılından

itibaren Birlik keseneklerinin

tahsilinde zorluk çekilnekte, tahakkuk eden
gecikrıeler

bir sonraki

yıla

dir. Tahakkuk ile tahsil
rıünün

önceki

yıllardaki

sını gerektirrıiştir.

naktaydı.

ödenmesi
rı

arasındaki

suretiyle gittikçe büyünekte-

bu eksi fark, giderlerin bir bölü-

düzenlendiği

karşılarıaktan

31.12.1978 itibariyle 1978
olana~ı bulunanndığından

karşılık

Birlik

sırada

çok uzak bir
yılı

1979

karşılanma·

tahsilatı

durur:ıa düş:o.üş

öden·

bulun-

toplusözleşne farklarının

bütçe tahninine bu farkla-

yılı

karşalayacak neblai:!;ın ayrıca konulnası

Buna

suretiyle

tasarrufların harcam:msı

Raporun

nesi gerekli gicierleri

aktarılnak

ödennesindeki

kesenekıerin

gerekniştir.

tahakkuk eden; fakat henüz tahsil edileneyen ke:
ı

senek

niktarı 1.960.998.-TL.yı bulrıaktadır.

tahsili gereken

Son dört

kesenek.alacaklarının niktarı

yılın

tahakkuk ile

şöyledir.

l 975' de 371.403. -Ti...
l976'da 510.153.-TL.
l977'de 1.108.813.-TL.
1978 sonu itibariyle de
Sunulan,tahsil
ler

olmayıp,

edilneniş

1.965.998.-TL.dır.
neblağlar,

bu rakanlar içinde önceki

y~lnız

yıllardan

o

yıla

-

ait kesenek

kalna kos2nek borçla-

- 29 da

rı

nin

Tahsilattaki bu olunsuz

bulunuaktadır.

karşılanabilnesi

için önceki

gelişne,

tasarruflardan nakit olarak

yıllardGki

elde bulunanlar ile Bütçelere göre biriknesi gereken
edilnesi

zorunluluğunu do~urnuştur.

lebilniş

olsaydı

Birlik giderleri-

kaynakların

sarf

Tahakkuk eden kesenekler tahsil edi

bugün bir nakit ve ödene

sıkıntısına

düşuek

söz konusu

olnayabilirdi.
Bu nedenle Genel Kurulunuzun öncelikle
tahsili, sonra da önünüzdeki
için

alınacak

önlenleri

yıllarda

saptanası

Birlik giderlerinin

gereknektedir.

Denetlene Kurulunuzun tavsiyesi ve Yönetin

karşılanr:ıası

Kesenekıerin

tahsili

Kurulurıuzun çabalarına ra~

ulaşananıştır.

nen naalesef oluulu bir sonuca

keseneklerin

birikniş

Raporun sonraki bölümlef

rinde metinlerini. sunduğunuz uyarı ve ricalarımız yeterli tahsilatı
sağlayamanıştır.

Yönetin Kurulur'luzun elinde

başkaca

bir

yaptırın

gücü

de yoktur.
1136
hangi bir

Yasa, Birlik Kesenek

sayılı

yaptırın öngörneniştir.

rın uygulanası düşünülebilirse

_,

.li

Genel Hukuk

tahsili için her-

kuralları

içinde

idealine

bağlılık

gerçekleştirne düşüncesindeki

içtenlik

oiduğu görüşündedir.

Yönetin Kurulunuz
nalar ve ricalar

kesenekıerin
dışında başka

zananında

bir

nen 31.12.1975'de tahsil edileneyen
l978'de

1.960.998.-n.yı buluası

bilgisine

ve Birlik

tahsili konusunda

anaçlarını

Bu nedenle
ısrarlı uyaı

yaptırın düşünenenektedir.

Buna

rağ·

1.108.813.-TL. kesenek borcunun

sorunu.bütün

boyutlarıyle

Genel Kurulw

sunuayı gerektirniştir.

Durun Ölün
biçinde

yaptı

de Yönetin Kurulunuz bu konudaki en öner

Birli~i

yaptırının

Barolar

borçlarının

Yardınlnrı açısından

da küçük

farklılıkların aynı

gelişnektedir.

Ölün Yardını için tahakkuk eden meblağ 2.057.400.-n.dır. Yıl
içinde 97

arkadnşımızın aramızdan ayrılacağı düşünülerek kişi başına

21. 210~-TL. ödenmesi

düşünül!'lüştü.

- 30 rnğnen

Dunn

gönderi~en n~bl~ğ

yılı

içinde

_78

Bnrolarımızca

altındadır.

tahakkukun çok

aramızdan ayrılan

yardım

1978

Ölüm

Yardımı

için

Buna göre 29.12.1978'de
toplan 1.711.998.-TL.

neslektaşımızın yakınlarına

intikal ettirilebilniştir. Yıl içinde tahsilatın bir bölünü geç-

mi~ yıllar

tahakkuk ve

tahsilatına

aittir. Bu nedenle pek çok meslek-

taşımızın yakınlarına yardımırıızı ulaştırmak olanağı bulunamamıştır.

Raporun
38

düzenlendiği

29.12.1978 tarihinde ölünlerinde

neslektaşınız bulunmaktaydı.

göre tahakkukun
lağl?rın

tananı

Ölün

uygulannasında

ödenmeyen

Yardını esaslarına

tahsil edilebilseydi avans olarak ödenen meb-

bakiyesini de hak sahiplerine ödenek mümkün

tah~kkuk zamanında

den Ölüm

Geçmiş yıllarda

yardım

edilemediği

tahsil

olacaktı.

için maalesef Ölüm

bu farklar da ödenenenektedir.

Yıllık

Yardımının

Geçmiş yıllardan

devre-

Yardımı borçları şöyledir.

l976'da

348.400. -TL.

l977'de

402.050. -TL.

l978'de

250.445. -TL.

Toplan

l. 000.895. -TL. dır.

Her ne kadar Ölüm
para bulunup

.

Yardımı esaslarının

4 ncü maddesi bu fonda

bulunnadı~ına bakılmaksızın yardının

Birlik Bütçesinden

yapılmasına anir bulunmakta ise de, zanan zaoan Dirlik cari giderleri

ile personel

naaşlnrı.nı karşılı=ınaktaki

yardımının karşılanması

çekilen zorluklar Bütçeden ölüm

olanatı;ını bırakrıamıı.ştır.

Dütün bu nedenlerle Yönetim Kurulumuz,

Kesenekıerin zamanında

tahsil ve Birliğe intikal ettirilmesi için gerekli ilke kararlarını
alı::ıakla

rinin

birlikte,

miktarının

ve i·ncelenesine
Detı;erli

artan.fiyatları

yeniden
sunnayı

gözönünde tutarak Birlik kesenekle-:

saptannası gereğini

gerekli

görı:aüş

Genel Kurulunuzun takdir

bulunnaktadır.

arkadaşlarım,

Türkiye Darolar Dirliğinin 1978 yılı Bilançosu şöyledir:

- 31 AKTİF

2.436.283,33

Snbit.değerler

Kasa

10.239,85

Bankalar

612.7.34-,19

Arib::ı.rlar

511.184,06

I\orçlulnr
Nazın

3.107.383.-

Hesaplar

503.Yekun •.. 6.678.327,54·

PASİJ:ı'

Özkaynaklar

5.310.800,07

Ölüı::ı Sandığı

ı. ı 71.

182.171,74

Alacaklılar

Başkaca Alacaklılar

Nazın

270' 80

13.581,82

Hesaplar

503,11
YekUn ..•. 6.678.327,54

1978 Gelir Çizelgesinin durunu
Özkaynaklar
Gelirler

şudur:

5.656.201,67
325.712,84

Hesabı

Toplan .•• 5.981.914,51
Güterler çizelgesi

şöyledir:

Yönetin Giderleri

ı.

090.899,49

Bersonel Giderleri

ı.

326.664' 13

Büro Giderleri
(Bir

noktayı nçıklanak

lar 1978

yılında

sine bir

fr-ı.sıl

540.904,66
istiyorun.

Toplusözleşncden

docan fark-

ödennesi gerekirdi. Lunu ödeyeneclik. J3unu 1979 Bütçe-

olnrak koyduk. Buna 662. 000.-TL. lık bir

r.ıeblnP:;ın

ilavesi

gereknektedir. Bu suretle l 978 yılı eğer irıl<:::anlarJ_ olso.ydı, fiili giderleri personel için

1.900.000.-ll.yı bulnuş olacaktı.)

Resin Harç ve Kesenekler

15.000.-

- 32 Mesleki Yardınlar

ı

l. 71L 998,40

Ölün Yardın Sandığı

1

62.760,71

Genel Toplan •••
Özkaynaklardan ilave

4.777~724,58

1.204.189,93

Toplan....

5.981.914,51

Birliğin 1978 yılı fiili Geliı·lerinin Bütçe ile nuknyesesi de
şöyledir:

Kesenek Gelirlerinden,

Yıllık

Keseneği;

Lorçlar

1978 Bütçe-

sinde 3.060.000.-TL.ya karşı fiili tah0kkuk 2.233.915.-TL., Eksik fark
826.085.-TL.

Yayın Gelirlerinden, 10.000.-TL.ya karşı fiilı 365,18, eksik
· fark 9.634,82 TL.
Çeşitli

Yardını

Gelirlerden, Ruhsatnane Gelirleri, Devlet Bütçesi

(Ki, alnıyoruz) ve başkaca gelirlerden ve faizlerl,e birlikte

1978 yılı Bütçe tahnini 3.548.302.-TL.ya karşı.,Fiili Gelir 2.559.624,84
\

fark 1.017.271 TL.
1978 yılı Fiili Giderleri de şöyledir:
Yönetin Giderleri; 2.805.004.-TL. ödeneğe karşı, Cari Ödene
1.690. 899. -TL.
Personel Giderleri; 1.882.000.-TL.ya
Büro

Giderllı.eri;

Yatırın

575.000.-TL.ya

karşı,

Giderleri; 80.000.-TL.ya

karşı,

1.326.664,13 TL.

540.904.-TL.

karşı,

Res in Harç ve Kesenekler; 70.000. -TL.ya

21.257.-TL.
knrşı,

24.497. -TL.

Mesleki Yardınlar; 50.000.-TL.ya karşı, 15.000.-TL •

•

Ölüm Ynrdır:ı Sam1ığı; 3.862.000.-TL-.yn karşı, 3.024-.220.-TL.dan
ibaret

bulunnaktadır.

Saygıyle

arz ederin.

Blı.ÇKAN- Sayın

Şimdi,

(Alkışlar)

Saynan Üyeym

teşekkür

ederiz.

Denetlene Raporunu okuunk üzere Sayın Denetçi Avukat

- 33 ça~ırıyorun.

Hasan Easri Güder'i

DEifETLEEE KURULU ÜYES! HAS;~N 1~.:.SR1 GÜDER (!znir)- Sayın Ge-

nel Kurul üyeleri,
atıyılı Avukatlık Y~sasının

1136

.<ıvukatlü: Yönetnelitı;i

133 ve

nin 92-98 nci naddeJerine uyularak Türkiye l1arolar
lı hesaplrlrır..a ilişkin

lunuzca Dirlik

defter ve

binasınca

belgelerlr:ı

1978

akçalı işlenler

tün

5 Ocak 1979 tarihinde

Lirli~inin

incelenniştir.

yı

Kuru-

Ara

denetleneler aşağıda yazılı tarihlerde yapılnış ve nali faaliyet raporlarına

ayrıca

eklen:ıiştir.

2irinci devre denetlenesi 4 Nisan 1978 tarihinde, !kinci
devre

denetlerıesi

8 Termuz 1978 tarihinde, üçüncü devre denetlenesi

de 7 Ekin 1978 tarihinde

ynpılnıştır.

Defterler:

1978

için

yılı

süresi içerisinde Anknra Dörclüncü

1382
ve

~evr1iye

Defteri Kebirli yevniyenin yasal

kullanılan

nosu ile 177-251

Noter-liğince

arası

114 çift sayfn olarak

bu defterlere usulüne uygun

kayıtların

17 Ocak 1978 tnrihinde

şekilde

anandığı

düzenli olarak ya-

pıldığı görülnüştür.

Ynrclıncı

bir

şekilde

sonuna kadar
adet nahsup

nitelikteki defterlerin de yasn.l defterlere uygun

ve düzenli olarak
işlenler

tutulduğu saptannıştır.

29

Aralık

1979

için 767 nolu Tediye, 640 nolu Tahsil ve 430

fişi kulla:aıldıp-ı

tespit

e<1ilniş tir.

Kasa:
Nakit ve pul
lu~una eklenniştir.

98.-n.

kasa~. arının s2.yırılnrı yo.pılDış

Sene sonu

~ul bulunduğu

ve

itibarıyle

ve niz an toplu-

kasada 10.141,85

n.

nakit

bunların kayıtlara uy~unluğu görülnüştür.

Dı:mkalar:

Birlik
vadesiz

nevcutlarının

hesaplnrın

nuhafazn edildiP;i brmkndnki vadeli ve

banka ile nu tabakat

h~ı.linde

olduf:u ve bunlara ait

- 34 nektuplarının

mutabakat

eklendi~i,

Fnaliyet Raporuna

nüfredatının aşa

1

t
1

~ıdaki şekilde

oldu~u görülnüştür.

630/493 nolu vadesiz hesapta 377.245,44, 630/1056 nolu vadesiz hesapta 70.921,90 , 623/106-5 nolu vadeli hesapta 164.566,85 olnak
üzere cenan 612.734,19 TL. nevcuttur.
defterler:

Yardıncı

Lu defter
uyuulu

oldu~u,

linin Bilanço
redatının
lendi~i,

ana ve

yardıncı

denirbaşın anortisoanlarıyle

toplulu~unda

ana ve

yardıncı

nevcut

hesapların

defter

kayıtlarıyle

dökünlü olarak cetve-

anbar

bulundu~u,

nevcutlarının

çıkarılarak

defterP. uygun olarak

yardıncı hesapların ayrıntılarını

takip edilen
oldugu

tün

kayıtlarının

nüf-

Rapora ek-

gösteren ve Kurulunuzca da

yasal usulle tutulan yevniye

kayıtlarına

uygun

görülnüştür.

Belgeler:
Türkiye Darolar
tül:r:ıesi

Lirliği

şekilde

fişlerin

gibi yürü-

için 640 adet tahsil, 767 adet tediyeve 430 adet nahsup olnak

üzere toplan olarak 1837 adet
bir

akçalı işlerinin gerektiği

ve

aylık

yetkililerce

fiş

dosyalarda
inzaları..nış

kullanılmıştır,

fişlere

eklerinin düzenli

ekli olarak nuhafaza

edildi~i,

oldu~u görülnüş tür.

bilruıço:

29.12.1978 tarihi
lan Eilançoda
hesap

kayıtlı

sonuçlarının

itibarıyle

çıkarılan

ve Genel Kurula sunu-

bulunan 6. 678.327,54 TL. lık aktif ve pasifteki

defter

kayıtlarına

uygun

oldu~u görülnüştür.

Faaliyet Raporu sayfa l9'da gösterifuen nuhtelif

yazı,

tel~raf,

genelge

ve tekide rağnen baroların 988.615.-TL. Ölün Yardını ve 1.960.988.-TL.
da kesenekler
üzüntüye neden

borçlarının bulunoası

oluuştur.

Darolar

Kurulunuzca büyük bir

13irli~i

için

endişe

ve

akçalı olanaksızlıklar

doguran bu du.runu Yüksek Genel Kuru lo. o.rz etneyi zorunlu görnekteyiz.
Ayrıca,

artan personel giderleriyle, yönetin

giderlerini~

- 35 -

r

her türlü
rinde

yardı~ı

süresinde

durulmasını,

karşılanak

üze

ölüm ve kesenek taksitlerinin süresinde

Daroların

ödenmesi için Genel Kurulca

niktarı

üzere Birlik kesenek

önler:ı

getiriinesini Yüksek Kurulun

onayına

1

:

'

arz ediyoruz.
Sonuç:

Ara ve

sonu

yıl

ve belgelerinin düzenli

denetlemelerir:ıizde,
tutulduğu,

Birligin defter

bilgili ve disiplinli bir

kayıtları
çalışma

yapıldığı, cari ödemelerin Bütçe ödenekleri içerisinde olduğu Kurulu-

muzca ~ennunlukla saptanr:ııştır. Emekleri geçenleri kutlar, .Yönetim Kuakçalı

rulunun

lun takdir ve

çalışnalarından
onayına

ötürü ibra edilmesini

Sayın

Genel Kuru-

sunarız.

Saygılarınızla.

Denetçi
Hasan Basri Güder
BAŞKANşekkür

Güngör

Doğan İleri

Çakr:ıakçı

(Alkışlar)

Den0tleae Kurulu üyesi SayJ.n Hasan Dasri Güder' e te-

ederiz.
Bir önerge var,

okutuyorur:ı.

Sayın Başkanlığa

Bildirinizin son günde

hazırlanr:ıasının doğurduğu sakıncaları

önlenek için l3ildiri Konisyanunun bugünden seçilerek
r:ıasının sağlaunasını

saygıyle

dileriz.
Orhan

Bu önerge

Başkanlık

çalışnalara başla·

Divaninen

Apaydın

ve

görüşülr:ıüştür.

arkadaşları

Başkanlık Divanı

henüz hiç bir delegenin Rapor hakkında ve unur:ıi konular hakkında konuş·
madığını

da

kurulmasını

celeri

nazarı

itibare alarak bugünden böyle bir Bildiri Korüsyonul

sakıncalı görr:ıektedir.

açıklannar:ııştır,

ması r:ıuhter:ıel bazı
çalış~aların

delegelerin fikirleri,

Sayın

belirlenr:ıeniştir.

fikirlerin de ortaya

ilk gününde seçersek,

bazı

O

bakından

düşün

bildiride yer al-

çıkr:ıad~

Bildiri Konisyanunu

unutulan

kısınlar

olabilir ka-

.~·

- 36 nısındayız.

r
ı

.i

Sayın

Apay~ın

Orhan

ve bu önergeyi inza eden

direniyorlarsa bu konuda nüzakere

açacn~ın,

arkadaşların

oylarıy

Yüksek Heyetinizin

le sonucu halledecef!;iz.
Sayın

1

Orhan

direniyor nusunuz? ••

Apaydın,

ORHAN li.PAYDIN (!stanbul)- Du Dildir(5e Kocitesi

1

lacak

konuşnRlnrı,

faydalı

daha

dikkatle incelesin diye ve böylesi

eleştirileri

olar d.iye

şiı:ıdiden yapı-

düşünnüştük.

Tnkdir Genel Kurulundur.

EAÇKAN- Sayın neslektaşın, evvela şu hususu istihhan edeyin:
Söz alacak
ses

arkadaşlar

5eçiyor, hen steno ile

bantlarına

Aynı

lütfen kürsüye kadar zahnet €tsinler; çünkü

zananda, her seneki gibi

aynen zaptediliyor.

konuşnalar

yayınlanaca~ı

~en

için

konuşnacıların

evve-

la gelip isinlerini ve hangi Darodan geldiklerini belirtnelerini hassaten istirhan ediyorun.
Sayın Özturanlı.

Duyurun
1
j·

!SICENDER

ÖZTUP~NLI

(!znir)-

Önergeyi

inznlay~n

bir

nizi ifade ederin.

kiŞi

Şunu düşündük

Saygıdeğer arkadaşların,

olarak öneri üzerinde

efendin: En son gün Dildiri Konisyonu

seçiliyor ve Dildiri Konisyonu çok acele
kalıyor.

yacak

Şindiden

ıbir

rapor

arkadaşlarıuızın konuşnalnrını,

caklar ve daha oluulu'bir bildiriyle huzurunuzu
etrıek

istedik. Onun için

çalışnalarını

zorunda

hazırlanak

Dildiri Konisyonu seçilirse, henen bir rapor

izleyecekler

de~iller,

direndi~i

şindiden

devan ettirirler

çıkacaklar,

belirlenirse, hen

fırsat

hazırla

not alabunu arz

buldukça

düşüncesindeyiz.

Saygılar sunarın.
BAŞKAN-

.hleyhte

konuşnak

isteyen var

r.ıı?

•• Euyurun efendin.

!LHAM! GÜVEN (Ankara)- !lharıi Güven, Ankara. Saygılar sunarı

m.
Sayın

Anadolu'ı:ıuzun,

üyeler, bu Dildirinin henüz dnha rRpor okunup da
Türkiye.'nizin dört bir

bucağından

Sayın

gelen deletjelerin el
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r

tirileri belirlenneden
önergeyi veren

hnzırlnnnnsı

nrkadaşların,

nnçiz

beni

knnıncn,

Genel Kurula

saygısızlık

bnf'!'ışlasınlar

olur gibi geli-

yor.
Sayın İlharıi, hnzırlana

Z.NUR ERÜN (!stanbul)-

1
1

GÜVEN

1LH1Jvi1

çünkü Genel Kurulun

(Devarıla)-

anlarıı

bir

yok

efendirı.

Saygısızlıktır;

Çok affedersiniz.

sosyal, hele bu nazik dö-

yıl birikrıiş

nerıde sosyal ve hukuksal mesleki elertlerin dile r;etirilnesi belirlen-

neden öneriyi

h:ı.zırlanak,

kanuoyuncla da bizin

Not alnak bir nazeret

şekilde karşılanacağı kanısında cleğilirı.

5ibi geldi benclenize.

~ildiri,

!zin verirseniz bir
rada. Çok

dışında

bağışlayın

nail

olnuş

bir

bu

beni.

çeken

baskı

da

hazır olnal2rı

J~rkadaşlar,

etnerıek

sahibir:ı,

çok

yetkililerirıizin,

çığır

için bu

heyecanlı

olr:ıak

şerefine

biraz evvel telgraflar okundu,
yürütr:ıe

açan bu

sonra

gitti~iniz

ve

yargı

organları baş

bulunnaları,
baskı

ilin yetkilileri

Şirin Eskişehir'inizin başta Sayın
çalışnalarınıza

dinleneleriyle gösterelikleri ilgielen
Sayın

işr;al

bu-

toplantırıızı,

organının toplantısın-

tenennisiyle bugün yine ilk defa{her zanan hiliyorsu-

serononiden sonraki

ler'"inin

geçeneyeceğir:ı

uzun senelerdir delege

sıfatıyle,

organının,Türkiye'de

seronor:ıiden

ederdi)

belirtneden

ve üyelerinin telgraf yerine huzurda

bu

nuz

noktayı cıa

konuşmayı yaprıak hissiyatın':l

arkadaşınız

telgrafları

kanları

belirlendikten sonra ha-

r;örüşler

oldun, bir daha huzurunuzu

rıütehassıs

yın,

bu

beyanı

Linaenaleyh, önerinin aleyhinc".eyin.

zırlanır.

önerge

bütün

bir olunlu

aleyhirıize

Valinin

şahsında

herıen

Valileri

bizzat

katılıp

dolnyı

oturm1u terk

olrıak

üzere bu

bizin dertlerinizi

Genel Kurulun

şükran

bütün yöneticilere iletilnesini

his_-

istirlıatı

ediyorurı.

Saycılar
B.fı.f~KAN-

sunuyorur:: efendin.
Efenclin, önerc;e

Teşekkür eclerir:ı.

hakkında

(ltlkışlar)

bir lehte, bir aleyhte konu-
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Dirlik

bir ale;Fhte iki

toplantılarınızın yerleşniş

de,ha söz

kişiye

vereceğin

teanülüne göre bir lehte

ve ondan sonra

geçe-

oylar:ıaya

cet!;ir:ı.

ruyurun

Sayın

Orhan

Apaydın.

Sayın Başkan,

ORHAN APitYDIJ'T (!stanbul)-

de~erli r:ıeslektaşla-

rır:ı;

şu arıncı

Verilen önerge
•

ile

Bu

çalışnalar yapacaktır.

yansıtacaktır.

çalışnnlarının sonuçlarını

da kanuoyuna

Du da bir geleneğinizdir. Du nasıl yansıtilacak? Bu

neseleyle birlikte
gün süreyle

takip ediyor: Genel Kurul üç gün süre

şunu

çalışan

da ifade etnek istiyorun; bir karo.r

bir Genel Kurul, kararlara

organı, üıt

vnrırken birtnkın

ra-

porlara dayannası lazın, Genel Kurulda hazırlannış raporlara. Bunlar
da kor.üsyon
çalışır
1

t

çalışnalnrıyle

Kor.ıisyonlar,

olur.

ve Genel Kurula belirli neseleler

Genel Kurula niyabeten

hakkındn. börüşlerini

geti-

rir ve· bmıVır tartışılır. Dizir:ı Genel Kurulur:ıuzcla bu bir eksikiik olaı
rak görülnektedir. Qalışnalar kesin sonuçlara varanıyo~ çoğu kez. Şindİ
Dilairi Konisyanunun bugün oluşr:ıasında şu yarar var:
Öhce Bileliri
yazacak

değil,

bir:yanlış

Kor:ıisyonu

bugün

oluşacak

böyle bir anti denokratik öneri

anlannclır.

Esasında,

Konisyan

başka

ve henen Dildiriyi
getirilMiş

cl~ğil,

bu -

konisyanlar da olabilir

Genel Kurul çalış~nları için birtakın konisyanlar dnha teşkil edilebilir; fakat bugün bir Lildiri Konisyanunun oluşturulması zorunluluğu
var. İ'.u Korüsyon, özünde Genel Kurnlun e[f;ilinlerine göre Genel Kurulun

varacağı sonuçlari tEıspit edecek ve trrbil yine Genel Kurul hakindir,
'

.

-

Bildiri Konisyanunun tespit

,-

eclece~i

esaslnrı knnuoy-Lına yansı tılr:ıası ··

·'

gereken Genel Kurul knr~rları ve Genel Kurulun nesajı,(:Ki,bugünkU
ortnnda büyük bir önen

ti:şıdıf;ıtıı

bütün

arkadaşlar

oybirlif1;iyle kati.

.

.

ıiyorlar) Gen~l Kurulun rıesajını tespit edecek ve Genel Kurul çalişna-

iarının

b:i.r sonucunu sc.ğlıklı o lo. rak saptayc.cnğız. ru yapılrıaz da, Ge-
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nel Kurul

sonunda üçüncü gün Lildiri Konisyonu

rulursai bu Dildiri Konisyonu
sonuçlarını nasıl

ortaya

oluşsun

zamanna Genel Kurulun
leyecektir. Du
Konisyanunun

koyacaktır,

işte

ou

bir sorun

çalışnalarına başlasın •

ve

verece~i kararları

~erekçelerle

çalışBalarının

tespit edilecektir,

görüşlerini yansıtnak olana~ı

nel Kurulun gerçek
yonu bugün

nasıl

oluşturur

ve Ge-

~ildiri

Konis-

kaluaz.

.._ildiri Konisyonu

da toplayncak ve

diliyorun

yarnrlı olr:ıasi bakınından.

Tek-

değildir.

bu nrkadaşlar, Genel Lurulun elfilinlerini bugünden itibaren ya-

saptanakin görevli
Saygılnr

nAf;KJ,N-Snyın

ve verilecek kararlo.rla ortaya

değil ı:ıi?

çıkacak eğilinini

olacaktır.

sunnrın.

Orhan

Duyurun

1

l

özet-

önergenizin kabulünü diliyorun ve Dildiri

oluşturulnnsını

pılacak konuşnaları

nız

aynı

bunları

rar ecliyorun, Lildiri Konisyonu hencn bir bildiri yazacak
Ynlnız

oluştu

iı.pnyc'"ın'

Sayın

n

teşekkür

!hsan Onnr •••

ederin.

Sayın

Onar, aleyhte

konuşacaksı-

••

İHSlı.N

ONAR (Konya)-

LAi;>KAN- il.leyhte,

Divrının 13örüşüne katıldığını belirteceğir:ı.

tıman.

!HSAN ONAR (Konya)- !hsnn Onar, Konya.

Değerli Laşkanları,

siz delege arkadnşlnrını snygıyle selarıların.
Divanın görüşüne ka.tılıyorm1.

Çünkü, burada bulunnn bütün delege
sonuna kadar

kon~şnaları

Şu

gerekçeyle

arkadnşlarınız

lmtılnaktayız.

toplantının başından

dikkntle dinlenekle yükünlüdürler. Bir cihet-

ten de, nrkadaşlar birbirini tcmımık inknnını da bulacaklardır. Gerçi
iki yıldan beri tanıyoruz birbirinizi;ana toplantıların dışında, sohbetlerde bu Kurulunuzu
nrkadnşlnrırıızı

vardır.

dası,

sohbet

oluşturrak

için, lildiri Kuruluna

toplnntılnrındn

bir nrnya tjelnenin

Onun için, y<:.ni"bu Dileliri Kurulunu

şindi

teşkil

seçeceğiniz
faydaları

da

etnenin fay-

bu arknclnı:;:lnr konuşnaları izleyecek" clennektedir. Znnneclersen
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önerinin esas
yer ek, her

bu.

I~iz

de diyoruz ki,

nrkado.ş konuşnaları

diri Kurulunu
rınızın

~:~ayesi

seçirıi

destekle-

izleyccek. :Linaenaleyh, üçüncü gün Bil-

neyclmıa Getireceğiniz

sözlerine göre

Divnnın görüşünü

zanan

konuşnaları

ynpnnk clurur:undn

arkndnşla-

yapan

ru itibarla,

ko.llıncağız.

üçüncü c;üne,her Genel Kuruldn olduff,u cibi J2ildiri Kurulunun üçüncü
sün seçilnesini

öneriyorur:ı

ve

Saygılar sunarın.
}-:AŞYJı.N-

Sayın

Divanın cörüşünü petylaşıyorun.

(Alkışlar)

delegeler,

ediyoruz. Iugünden seçilnesinin
Kurula

bildirrıiş

Yine

I,

arkadaşletr

bir hal

sakıncalarını Sayın

bulunuyor, biz ele

ettin. !kinci gün

uzl::ı.ştırıcı

aynı görüşteyiz,

tarzı

lhsan Onar Yüce
(1ahn evvel arz

akşm~ seçilr:ıesi kanır:ı.ızca dnhiı. yararlı

gözlen görevini

yapncaklo.rdır,

teklif

olabilir.

dinleyeceklerdir

konuş-

r:ıacılnrı. Peşin bir krırarln bildiri hnzırlamnş intibaını ketrlUoyunda
y"lratno.mık

için biz Divan olo.ro.k ikinci cün

larda bir :Wilcliri Konisyonu

seçilr~esi

öğleden sonrrıki

yolunc:a uir

lif ediyoruz. Lu husustn söz alnak isteyon var
di Divana göre en
daşlarının

lip

aykırı

Sayın

önerge tek-

•• Yok. O halde

Orhan

iı.paydın

şin-

ve arka-

önerisini; ynni =ilcliri Konisyanunun bugünden henen seçi-

çalışnasını

öneren teklifi

Kabul etmeyenler ••• En
madığını

teklif bulunan

nı?

değişik

çalışmı

aykırı

saptayamıyoruz.

O

oylarınıza

sunuyorun. Kabul edenler •••

teklif oya sunuldu,

bakımdan,

ikinci gün

çoğun:uk

akşam;

olup ol-

yani ikinci

gün öğleden sonraki çalışmalarda ••• ("Olmaz efendim" sesleri) Müsaade
buyurun efendim. Delegelerle dinleyiciler
''

!

arasında

ayrıntı

belli olmuyor. Acaba ikinci öneri ne kadar oy alacak, o

buradan

bakımdan

sap-

tamak istedik.
TUlliiAN ÖZGüNER (Mersin)- Birinci bitmeden ikinciyi oya koyamazsınız.

BAŞKAN-

Görünmüyor efendim, buradan görürseniz

hak veriyorlar. Bir dakika efendim.

arkadaşlarım
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TURHAN ÖZGÜNER (Mersin)- Usul
BAŞKAN-

hakkında Sayın Başkan.

Efendim? ••

TURHAN ÖZGüNER (Mersin)- Birinci oya

konmuş,

ekseriyet al-

mıştır.

ıı

BAŞKAN-

Usulü biliyorum efendim.

TURHAN ÖZGÜNER (Mersin)- En
sonra ikinciyi oya
BAŞKAN-

koyamazsınız

aykırı

aldıktan

teklif ekseriyet

efendim.

Müsaade buyurun efendim. Delegelerin

ekseri-

sayısı

yeti temin eder. 31 oy alan bir teklif, önerge, 40 oy alan önerge karkabul

şısında

edilmemiş

sayılır.

TURHAN ÖZGÜNER (Mersin)- Bir önerge ya kabul edilir, ya reddedil ir.
BAŞKM~sayısına

Müsaade buyurun efendim, istirham ederim. Delege

göre oylamak söz konusu.
TURHAN ÖZGÜNER ·(Mersin)- Usul
BAŞKAN-

Ben

anlıyorum.

B!R DELEGE- üç önergeyi
BAŞIGLN-

delege

!yi

Arkada •••
peş peşe

sayılmadı~ını

arkadaşlarımızla

konuk

bakımından yanlıştır.

ifade

oya koyuyorsunuz.
ediy~r arkadaşlarım;

arkadaşlarımız

olmuyor buradan; yani Genel Kurula

arasındaki

edenlerin

iştirak

çünkü

sıralar

sayısı

belli

belli de-

~il.

Efendim, tekrar oyluyorum.
rının

önerisini kabul edenler lütfen

bul etmeyenler •••
gere~i

beş

Orhan

işaret

önerge kabul

Apaydın

ve

buyursunlar •••

edilmiştir.

arkadaşla

Kırk.

Ka-

O halde önerge

olarak Bildiri Komisyonuna isim önermenizi istirham ediyorum.
BİR

Ben

Çoğunl 11 kla

Sayın

kişi

DELEGE- Evvela kaş kişiden kurulmasını tespit edelim.
olmasını

BAŞKAN-

teklif ediyorum.

Evvela kişi. Beş kişi teklifinden başka teklif var mı?

MUZAFFER TERL1KS1Z (Adana)- Ben yedi

kişi

teklif ediyorum.
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öneriyor, ;)'ed :i_

_:_

etmeyer-ıle:::-,.-

Kabul
rıca

k_'ı_','

J

oylarııyo_· ı_eı::

Şiı,clJ.

Ür:ıi t

c; :c.a 0ayın

Glmas~ı_::n

Muzaffer Terliksiz yedi
kabul edenler lütfen

kişi

Yedi

olması

kabul

kişi

işaret

edilmiştir,

olmasını

buyursunlar •••

beş kişiyi

ay-

_

-~si_m

ÖYJsrnenizi rica

edeceğim •••

Dci~o::ıa;y (İs tanbul)

A;yd::u1 Ay'Jc:/

/.

~_Istanbul

)

Zekj 3altacıo~lu (Bolu)
İske"ldor Gzturanlı (İzmir)

Hali t Çe '_enl:: (iü:kara)
Atila

Scıv (Juıkara)

Niya~i Agırnaslı
Hurşi. -L K,--ın~cl

(Ankara)

(Balıl:esir)

Yüksel Koski~ (~~nisa)
İlham:;__ Gi.i-h?E

(Anko.ra)

Faru~

Ercu (1nkara)

Şimdi

12

i.TİI-1\_

S;.\'/' (l\rJ:ar:::.)- Ben çekiliyorum.

~i~i

ol~~.

HURŞtT IC!l.l'Tei'._L (Dalıkesir)-

BAÇKAI'T -- Zfcnd:i.m,

ayrı

ayrı

Ben de özür diliyorum.
oy lama

Kurulunuz kabul ederse Bildiri Komisyonu lO
evvelki

oyLı.r:'ay2

yapmar:ıak

kişi

için

eğer

Yüksek

olsun. Yani biraz

ters düçec.ek; ama takdir sizin.

BI,J}I:Jı}T JIR'JK

ERB''JI (Ankara)- Beni de mazur görün.

R"ı.ŞI~\X- _;:- j~::;cıdüı, Sayın Hoca:r:ıız da istinkaf ettiler,
kaldı.

Bildiri ~<omis;yorıunü.n

lerden

oluşmo.::: nı_J_

:ı:,:r."tnl

9

kişi

kişi' olarak ve biraz evvel okuduğum isim-

eCi.e"!'ller lütfen

MUZA'J:J<'J~;_a_ T:Eı:vaı:;=:r=s!z

9

(Adana)- 7

işaret

kişi

buyursunlar •••

oya konuldu ve kabul edil-
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sonra tekrar oya

Oylandıktan

9

konarıaz

olrnasL

kişi

BAŞKII.N- İkinci bir önerge. Aksi halde tek tek oylamak lazım.

~}

MUZAFFER TERL!KS!Z (Adana)- 9

kişi

oya

konar:ıaz Sayın Başkan.

BAŞKAN- Efendir:ı, rıuhterer:ı Kurul her şeye hakir:ıdir. Eger yeni

7

Şirıdi

ve b11 önerge tRsvibe nazhar

gelDişse

bir önerge

kişide

ısrar

ediyorsanız

J~JZAFFER TEP~İKS!Z

9

BAŞEıili-

yenler •.. Kabul
Çi:rdi
Başkanlık
hakkında
nız,

kişiyi

oylayacağırı

olıı:rsa

efendin.

(Adana)- Israr etTiiyorun

oylarınıza

sunuyorurı.

Birlik

efendirı.

Kabul edenler ••• Etme-

edilmiştir.
ss.yın

delegeler, 7 nci naddenin ikinci bölünü gereginco

Reporu ve Birlik Yönetin Kurulunun 1978
söz

P.lbette ol1rr.

almış

bulunan

Başkanımızın

arkadaşlara

bir

uyarılnrı

yılı

Şalışrıa

Raporu

teker teker söz verecegim. Yalvar. Yine gündemin lO ncu

rıadde

sinde Birliğin nali durunu yer alnış bulunnakta. 7 nci maddede de yine
"Bilanço, gelir-g::'_der" der..ince Mali Raporla da ilgili konuşr:ıalar yapr:ıak
mür:ıkün.

lO ncu
ve

söz

rıaddesinde

yazdırncak

poru
·;

O bakından Mnli Rapor hakkında söz alrrıak isteyenlerin gündemin

olan

alrıalarını

hakkında görüşlerini

bildirneleri hususunu

zaten" sesleri) Yedinci

ayırıyoruz.

rıaddede

dede tekrar var. Bu tekrara meydan
madde sadece

Başkanlık

rıaddede

sadece

sayın konuşmacıların

yani iki mad.deyi birbirinden
şey

ve 7 nci

isimlerini

Çalışrıa

ve

oylarınıza

yazdırr:ıış

Başkanlık

sunuyorum;

Kabul edenler ••• ("Normal bir

her ikisi var efendim. lO ncu
kalmarıası

Raporu ve Birlik

Ra-

için arz

·Çalışr1a

Raporu

rıad

ediyorurı.

7 nci

hakkında

konu-

şulı:ıası, Mali Rapor hakkında 10 ncu naddede söz alını:ıası hususunu tA.s-

vibinize arz ediyorum. Kabul edenler ..•
TURH!ı.N
BAŞKAN-

TURHlıN

lay ın.

ÖZGÜNER (Mersin)-

Sayın Başkan,

usul

hakkında.

Buyurun.
ÖZGÜUER (Mersin)- 10 ncu

rıaddeyi tamarıen kaldırmayı

oy-
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BAŞKlıN

Günden

değişikliği

(Ankar::ı)-

FARUK EREM

BAŞK!ili-

BAŞKAN

hakkında

bir öneri var.

Söz istiyorun.

Buyurun efendin.
r:ıeslektaşlarır:ı,

FARUK EREM (Ankara)- Aziz

bu iki konu-

yu lütfen birbirinden ayırarak nüzakere edelin. Çünkü, mali sorun bu
yıl

yaparsanız

Yönetin Kurulunun bu hususta size

k::ızandı.

belki de uzun

açıklamalar

~

önen

olağanüstü

büyük bir

da

zananı

kolaylık

Bu itibarla bu

alacaktır.

Yönetim Kurulunuzn

vereceği
ayrımı

olursunuz.

sağlanış

!LHAM! GÜVEN (Ankara)- Aklann ne olacak? ••
BAŞKAN-

işini

Aklar·m

bıraknak nür:ıkün Sayın İlhn-

daha sonrnya

ni Güven.
BAŞKAN

olursa

salir:ı

FARUK EREH

bir neticeye

vaziyeti hakikaten

konuşunuz

birbiriyle hiç

insicar:ıı

konuşrm

vnrar:ıazsınız

görneyen nevzular

berrak bir karara, bir kanante
için lütfen bunu iki

karışık

olacak

Çünkü, hesap

düşünüyoruz.

ve ondan sonra da bir

göre de izahat

sırasına

diye

çok

bir duruna geldi. Bunun için isteriz ki, hepi-

~eci

niz bu hususta

gibi

(Devnrıln)- Arkadnşlar,

ayrı

bölüı:ı

ktırarn varalım.

karşısında,

olar nk

diye

ki her zananki

göre, zannederin ki

vereceğinize

varnnnzsınız

Yoksa,

düşünüyoruz.

Bu

yıl

inceleyıimiz.

TURHil.N ÖZGÜ1JER (Mersin)- 7 nci r:ıaddeye r:ıali tartışnnyı da alalım.

B11.ŞKAl'T- Ş indi
ışığında toplayayın

efendin,

durunu.

Birlik Raporunun üzerinde
de

konuşulacaktır.

yapılacaktır.

Bu

Aklanr:ıa

r:ıüsaade

buyurulursn ben

7 nci naddede sadece

r:ıüzakere

aço.cağız.

8 nci r_mdde bu

günder:ı değişikliğini

tn bir

söz alan

Di vanı

r:ıadde

konuşrıalnr

Raporu ve
bunun nkabin-

bittikten sonra

kabul edenler lütfen

arkadnşlara sırasıyle

kı sı tl ann. Başkrınlık

Bnşkanlık

lO ncu

yursunlar ••• KRbul etneyenler •.• !ttifakla kabul
~indi

konuşnaların

işaret

bu-

edilrıiştir.

söz veriyoruz.

düşünDenektedir.

Başlanc,ıç-

Geçr:ıiş yıllcı.rdaki
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v

bazı

le akabinde

konuşnak

isteyen

kısıtlar:ıalara :r:ınruz kaldığı

di

çok fazla uzun

konuşnacıların

kısıtla:r:ıa yapnaksızın;

arkadaşların

da 10-15 veya 20 dakika gibi

Muhteren Heyetin

fnkat tekrara

ve bu neden-

konuştukları

r.ıalunudur.

O

bakımdan şim

düşülr.ıeyeceğinden

emin olarak

söz alan arkadaşlnrınıza sırnsıyle söz verneye bnşlıyorun. İsmini
yazdırnn

i sinlerini sunuyorun:

arkadaşların

Sayın

Turhan Özgüner,
Kangnl,

Sayın Hurşit
Sayın

Sel~hattin Aydın,

Sayın

İhsan

Onar.

Şindi başkaca

söz isteyen

arkndaşlnrı:r:ıız

lutfen isinlerini

Divana yazdırsınlar ••• (Söz isteyenlerin isinleri yazıldı)
başka

öğleden

söz alacak varsa,

sonraki

Efendim,

oturlli~da isi:r:ılerini yazdıra

bilirler.
Şindi

bir önerge var, bu önergeyi okuyorum:

"Birliğinizin kuruluşunda

nan Merhum
)

arkadaşınız
gereğince

cak bir karar
yet

tarafından

Tuncny'ın

Genel Kurulumuz

kabrinin Genel Kurulca
adına teşkil

edilecek bir he-

İlhan

Erdoğan

Bigat

Bilni Becerik "

tensip buyurulursa bu önergeyi veren

arkadaşlarımızın

Genel Kurul·

adına :r:ıerhm:ı Bikr.ıet Ağabeyir.ıizin nezarını

ri hususunu

oylarınıza

kişi

alına-

ziyo.ret edilnesini öneririz.

Cengiz
Eğer

Hiknet

olumlu ve büyük hizmetleri bulu-

ziyaret etnele-

sunuyorum. Kabul edenler •.• ("Divandan da bir

sulunsun" sesleri) Di vandem da bir

kişi bulunacaktır.

Kabul

edilı::ıiştir.

Efendin, saat 12.30. Snnt l3.00'de Atntürk
likte çelenk
pıda

koyncağız.

bekliyorlar. Oradan

eşleri

burada bulunnayan

Anıtına

hep bir-

Bizleri götürecek olan belediye otobüsleri kaŞeker Fabriknsına yeneğe gideceğiz.
:r:ıuhtereı::ı

Yalnız

delegeler bulunRbilir. Say1.n

eşleri-

__.....
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hazır bulunnalarını

teminen, Oturunu

15 dakika sonra otobüslerle hareket edilecektir.

kapataeağız

Teşekkür

ederim.

Öğleden sonraki çalışna saat 14.30'dadır.

Kapanna Saati

ve

12.30
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[

Saati : 14.30

Açılna

---------0--------delegeler,

BAŞIGüf- Sayın

öğleden

sonraki Oturumu

açıyorun.

Evvela iki telgraf var, onları okutuyorur:ı.
"Birliğinizin

nazik
~

Genel Kurul

çağrıya teşekkür ederir:ı.

toplantısı

Meclis

gönderdiğiniz

nedeni ile

çalışnaları

nedeniyle

toplantını-

za katılaraayacağın için üzgünür:ı. Başarılar dil er, türı üyelere içten
duygularla

saygı

ve sevgiler

sunarırı.

Alev
Turizn ve
11

ınası

için

Halktan ve gerçek
savaşım

Coşkun

Tanıtr:ıa Bakanı"

der:ıokrasiden

veren Türkiye Barolar

lışnalarında, Tür:ı Öğretin

(Alkışlar)

yana bir hukuk düzeninin
Birliğinin ~ll.

oluş

Genel Kurul ça-

Üyeleri Derneği (TÜJV!OD) Eskişehir Şubesi ola-

rak başarılar dileriz.
TÜMOD

Eskişehir Şubesi

Yönetin Kurulu
Doç.Dr. Zafer
BAŞKAN-

adına

Üskül 11 .Alkışlar)

Bir önerge var, okutuyorun.
Türkiye Larolar

12 nci Gerrol Kurul

Olağan

Divan

Birliği

Başkanlığına

Çalışma ve o.ali rapor hakk::ındaki konuşnaların lO drıkika ile
sınırlandırılnasını

tasvibe arz

ederir:ı.

Av. Cenalettin Öz
(Afyonkarahisar)
BAQKAN- Önergenin lehinde , aleyhinde söz isteyen var
TURHAN ÖZGÜNER (Mersin)- Aleyhte söz
BAŞKAN- Buyurun.
'

istiyorur:ı.

nı?

••
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'J!URHAN ÖZGÜNER (rHersin)-

Sayın Başkanlar,

Gerek derneklerde, gerek siyasal

dan yederlik önergesi
lenez. Bu

bakından

kuruluşlarda

!çtüzüğüne

hat yoksa Millet Meclisi ve Senato

verileneyeceği

bu önergenin oya

sayın

gibi,

içtüzüklerde sara-

uyulur. 6

kısıtlana

uygun

konnası

.delege ler;

kişi konuşna

önergesi de veriarz ederin.

değildir,

Saygılarınla.

BAŞKAN-

Önerge üzerinde lehte söz alnak isteyen var

Önerge sahibi önergesini geri

alıyor

O halde sabahki oturunda saptanan söz

alıyorUB.
sırasına

göre

söz veriyorun.

sayın konuşaacılara

Sayın

•• Yok.

nu? ••

CEMALE'J!'J!!N ÖZ (Afyonkarahisar)- Önergeni geri
BAŞKii.N-

nı?

'J!urhan Özgüner, Mersin.
Otıersin)- Sayın Eaşkanlar,

'J!URHAN ÖZGÜllER

srı.yın

delegeler; say-

gılar la selaoların;
Başkanlık

Gerek
bir noktadan

Raporunu, gerekse

eleştirnek

bir ufak hususta

nuhasebe kurulu

iniş

gibi sadece bir

Denetler.ıe Kurulları

denetler.ıekle

görevli

görevliyniş

Arkndaşlarıo,

tüzüklerele çok so.rih olarak

revlendiril:rıez.

Şöyle:

denetlenekle

işleriyle

gelirler ve bu defa da öyle oldu.
şüphesiz

gördün.

alışılagelniştir,

yönetin kurulunu hesap

Kurulu Raporunu sadece

istiyoruo. 1\ncak, öncelikle Denetlene Kuruluna

değinneyi yararlı

Arkadaşların,

Yönetirı

olduğu

bir

gibi raporla

clenetler.ıe kurulları

şu şu hususları

Denetlene, Y.önetio .·Kurulunun

sanki bir

denetler gibi gö-

tütı•;iŞle!'llerini

incele:rıek

içindir. Bundan böyle kendilerinin denetlene hususundaki görevlerini
daha

geniş

olara~

Muhteren
Gerek
tim Kurulunun

yaparak gelnelerini bekleriz.

arkadaşlar,

Sayın Başkanınızın konuşaasında değindiği,
Çalışna

Raporunun lO ncu

re eski parlanenterler konusuna

sayfasında

dile

değim:ıek istiyorurı.

gerekse Yönegetirildiği

Birliğin

üze-

bu konuda
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konusunda

birleşnesinin

nın kaı:ıuoyunda uyandırdıt;ı

duy~usal

tepkikin

Yasa-

olduğu kanısındayın.

Sayın Dnşkan

ve

Sayın

Yönetim Kuru-

lu üyeleri üzerindeki etkisi, her konuda verilnesini isteyen çok
Başkan

ve

Sayın

Yönetin Kurulu ü;releri bu konudn verilnesi için gerek

l,!eden gerek

görrıel!liştir.

dig;i zanan, cevap
alalıı:ı.

Sayın

görı:ıeınşler?

ver:ıiı.rlerse

Arkadaşlar,

1

onur

•.

Şi:rı.di bazı

sualler tevcih edil-

m:a bunu teker teker ele

'duyo.rız;

TÜrkiye Cumhuriyeti Parlanentosu 50 nci

yılını

doldurdug';u zanan Millet Meclisinde 143, CuBhuriyet Senatosunda 164 sayılı

yasalar

O yasalar, I:üyük Millet Meclisine

çıki'lıı:ştı.

yasaların şüphesiz

sayılı

Millet Meclisinin 80

saisi içinde zanan
rıp

bilinnektedir.
edilrıesinin

Arkadaşların,

sebebi iki

şıyan noktası

şu:

kuşkusuz

ayırnadıf,'i;ını bildiğil!l

da tetkik eti'leden bir kez daha
bu

noktadrı.

kanun olarak Büyük Mil-

Sayın Cunhurbaşkanı,

let Meclisinden Çankaya'ya gönderildi.
raporlarla yetinerek kendisinin do

edilen

ı:ıal

büyük l!le-

saygı duyduğumuz

için

söylü3rorurı,

görüşülBesi

Yasanın tekrrı.r
toplannaktadır.

Diğer vatandaşlardan

verilen

zaı:ıan ayı

için Meclise iade ettitti
iade edilBesi ve veto
Dirineisi ve

ağırlık

eski parlanenterlerin

ta-

ayrıcalık

almaları konusu. Evvela şunu söyleyelir.ı ki; Türkiye'de bu ayrıcalığı bu

kişiler değil, bundan çok evvel başta Reisicunhur olarak ainıştı. Sayın
Reisicurıhur'un rrıakanına

Reisicumhurluk
ğı

büyük

ver;

döndükten sonra

rıaknnından

ayrıcalıklar kuşkusuz

sayr;ınız

aı:ıa Sayın

taşmnakta

Reisicunhurun,

oldu(";u ve

taşıyaca

Nedir? •• Cum-

diğer vatandaşlardan farklıdır.

huriyet Senatosunun tabii üyesidir, nakaı:ı arabasına yine binebilir.
Bindiği

Cunhurbaşkanlı~ı

geniye

arkadaşların,

teker teker

forsu çekilir. Dilnektesiniz

'lmyrıayayın.

Nedir bu,

ayrıcalık

bunları

değil

ni ve

gerekmez ni? •• Gerekir. Evvela o noktacia birleşeliı:ı; ana Sayın Cuı:ıhur
başkanıyle

o noktada

vapsız kalıyor.

"Neden?"i.n

birleşebiliyor ı:ıuyuz?

Sayın

cev8bını

.. Yok. Neden? •. Nedeni ce-

Yönetin Kurulu üyeleri de,

burada

verrıelidirler.

Sayın Başkan

Verı:ıelidirler

da bu

ki, neden

karşı

- 50 çıktıklarını bilelir:ı, ve sindirelin yüreğinize,
Şir:ıdi Sayın Cuchurbaşkrnıı

k

r

nlo.rı

için var,

8.yrıco.lık

için bu

gı:yın l~akanlar

evvela bunu bilelin.

var,

So.yın

Daı::;-

Genelkurnay

arkadaşla

için var ve do.ha sayarsan

rır:ı,.biliniz, eski enek,li h2kinler ve eski enekli avukatlar için de

var.

Erıekli

rrıizde,
lık.

naaşını

er1ekli

Yani,

erıekliliğe

oluyor avukat olc.rak; ana
o.lırken

sc::çarsanız,

Arkadat>larır:ı,

de

detayları

ra[;nen

avukatlıl\: yo.pıyoruz,

çantaı.r:ıız

eliayrıca-

bu d3 bir

çoğalır.

duracağır:ıız

özellikle üzerinde

şu:

noktalnr

Buna

karşı çıkanlar, Sa:rın Cunhurbnşkanı baş to. olnak üzı:re, Milli Birlik
Kor.:ı.i tes i

üyeleri de karşı çıkıyorlar. Evvela IHııi Eirlik Koni tes i üyeoturnalarını

lerinin ben yerlerinde

önür boyunca gereklidir diye savu-

nanlardan biriyin, geçen İstanbul toplantısınon bilirsiniz, inançla
yaptın;

li

yaptın,

kişil.erin .

içlerinden

'

çünkü dönnek isteseler de dönneneleri gerekir o

Zo.ten oraya kendinin

çıknıştır ~ilirsiniz,

....

lo.yık

şindi

olnadığını

değer-

ayrıca

bilenler

ne haldedirler yine bilirsiniz.

O Milli Birlik Koni te si üyesiyin diye onur du;ynakta devarı e deneyenler
zaten oraya layık deli;ildir, çıktı. Ölenlere Allah rahnet eylesin; ana
if'

kalanlar içinde kendini oraya lnyık görneyenler de oldu. Arkadaşların,
onlar da çıkarsa çıkıyor .. :Evvel
ayrıcalıktan

bahsedip de eski

anlayabilneJ.;: nünkün.
kan çok

soyın basın

basın mensupları
şılamaya

tır;

devan

değil.

•.

l'asın

nensuplarına,
alırlar;

Yine eski

çok

onur

ana o süreyi

çıkışını

çıkıyor.

Tuhaftırı

nldıklnrı haklnrı

a~rrıcalıklar

rünış~nrdır.

ve

çı--

Türkiye'de

saygıyle

Sarı basın

karkar-

b'cısın

kartı

bir süre

karşı

pnrlane:r:ıterler yasr::.sına bırşı

karşı

saygıyle kC"crşılo.rız

ede~eğiz,

boyunca orada oturan kişilerin

po.rlarıenterlerin yasasına

üyeleri, onlar

ana bunun üzerincie

ların?

n önür

onur kartı, bilirsiniz def;il ni arkadaş•
önür boyunca öylesine haklar verir ki basın

snrı basın kartını
doldu~anlar

elinde tutanlar

önür boyunca

taşınakta

bazı

haklar

oldukları

ba-

sının ilgili hiç bir nuanelede bulımno.salar dahi cepleri::::ı,cle taşıdıkla-

ı
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o onur

çıkanlar,

kartıyle

ömür boyunca büyük

sayın basın r:ıensuplP,rı.

ayrıcalıkları taşırlar.

Ş indi

bu böyledir de, neden

Karşı

Sayın

Barolar Birfuiği buna karşı çıkar, Baronun üyesi olarak evvela bunu bilmek isterim.
Sayın arkadaşların,

Ben eski bir parlarıenter olmanın hüviyetiyle değil, bir :Car.olar
Birliği

nokta
gı

mensubu olmanın hüviyetiyle hnur duyarım, evvela onu oraya bir

koyalırı,

duydu(:l;ur:ıuz

bunun onur

bu Yüce

Sayın Başkan

ve huzura öyle

Yollnrı,

kiye'de PTT, .Türk Hava
calıkları

bir

etki

gelr:ıelidi'r.

de,

bazı

basar. Ancak, say-

konularda

kır:ıuoyunun

etkisinde kalacak bu Yüce Kurul
Böylesine

Başkan olmamalıdır.

seçme üyeler ve
dır

kar:ıuoyunun

ağır

benin için daha

çalışmalarında derinleşmeyip

etkisinde kalacaksa,
lıdır,

tarafı

derinleşebilen

altında kalmamalıdır,

olm~~a

bir Kurul,

yansız

olmalı

arkadaşlarım ayrıcalıklar.

Bi tmedi

ulaştırrı:;, r;ensuplarının aldıkları

Türayrı

sayalım.

Sayın arkadaşlarım,

Bakın aldıkları

tım kaldım;

yani bu

larında çalışan

kadarını bilr:ıiyordun.

en küçük memurun dahi,

ailesinin fertleriyle birlikte

Bu bir

tiğini bilir misiniz?
lı(:l;ı

bunlara

ben de

ayrıcalıkları,

ömür boyu

yılda

bazı

tetkikat

Arkadaşlarım,

dünyanın

bir defa

en uzak

parasız

yapınca şaş

Türk Hava Yolnoktasına

bilet

kadar
git-

alıp

ayrıcalık değil mi? Ancak, Ulaştırma Bakan-

ayrıcalıklar

tanımıştır.

Keza

ulaştırma

mensup-

ları ayrıcalıklar almışlardır., Bunun detayları çok. Ancak, biliniz ki
arkadaşlarım
mediğini

ileri demokratik ülkelerin

görr:ıekteyiz

diyebileceğimiz

çok daha
rıcalık

fazlası

ve

bilrrıekteyiz

bu

çoğunda

bu

kişilere.

ayrıcalıkların

Ancak, ileri demokrasi

bütün ülkelerde eski parlamenterlere bu
verilmektedir.

kabul edilen

bazı

konusu oldu komisyonda

Şundan

ayrıcalıklardan

bilnekteyim; çünkü böylesine ay-

protokoler ve onorer

çalışmakta

veril-

olduğur1

hakların

verilnesi söz

esnada, tercüme edilip de nak-

- 52 ledilen birçok
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~

de~ilse

yasal~rı

gördüu ve oradan

şu kıscını verueli~ir.

bile

anladın

ki,

Arkadaşlarıu,

Tü~kiye

aslın~a

kadarı

bu

Millet Mec-

lisinin 1çtüzÜGÜndeki 143 nci naclele (Denin yanlışlıkla yasa dedin , affedersiniz) ve Cunhuriyet Senatosu 1çtüzügünün 164 ncü uadde bir ölçüde
çıkardıf;ı

ye1sn hüknündedir. Çünkü, Meclislerin

hükrıünde

içtüzük y'lsa

açıklık

dir. Du esasen yeni bir kanunu gerektiruezdi. Ancak, bir

getir-

nek için yasa getirilniştir. Ş~ıdi aslında 1çtüzüklerde var olan nedir?
1çtüzüklerde vo.r olun şu: Yrısana görevini halen sürdüren kişilere veriluekte olan
salonlarına

taşıyan?

•.

haklar~an naaş,

girnek

lıaldn

Arkadaşların,

Arkadaşların,

bakanı

bir
rıan,

Iaşkanlilı.rı

için eski Genelkurnay
ele

alınız,

Nedir

lıo.klar.

agırlık taşıyan

en

deuin
için

saydın,

şunlar~

götürülür,

arabasıyle

lir uisiniz ki o kiçinin, böylesine nerasinle
ücreti verilnez. Yani, bu

dünyanın

devletin büyük görevine, nevkiine

bunların

neresinde

Meclis

hakkı,

en

ağırlığını

uasrafları

husus tedavi

Allnh geçinden versin bir

eski bir bakan, top

girnek

tcplc~tılarına

dışınd~ıki

ve saire gibidir. Nedir?
kanı

grup

Sayın Cuuhurbaş-

bunlar; ana eski

bakanınız öldü~ü

rıerasin yapılır;

arıa

kaJI::dırılan kişinin

görülnüştür?

getirdiğiniz kişiye

zabi-

tedavi

Böylesine

ölününde nerasiu

yapıyorsunuz; ana bir ilÔ.ç parasını çok görüyorsunuz. Bu., Türk işçisibasın

ne verilnektedir, Türk
işçilerine,
lık yapuış

nenurlarınn
kişiyi

uensubuna verilnekteaih. Eütün

vernekte:lir; aroa Devletin yüce

rıerasinle

top

arabasıyle

kaldırıp,

bakanlıklar,

rıevkiincle

teaavi

bakan-

nnsrnfını

verrwı:ıekteyiz. Büyük insan Rauf Or1)ay , nffo<lersiniz Kazırı Orbay Millet

I\[eclisi

olduğu
dış

Başkanlı~ı yaptı,

esnadn

layık olduğu

Kurucu Meclis

ı-;aşknnlıP;ı yaptı.

büyük nerasinle

ülkeye tedavi için gitnesi iç{n

parası

lmldırıldı;
yoktu.

Sayın

Kalclırılrıakta

o.na bilir
1nönü

:rıisiniz,

yetişnek

istedi, yetişenedi; çünkü bu iı:ıkanl::ırı ona vernecli Türk rüilleti. O
zırı

bu

Orbay ki,

rıuanele

ynlnız

Meclisin

karşısırıdn

cle~il,

tnrihirı

olsun nütenebbih

olrıo.k

büyük

r:ıalıyclı.

gcreknez uiycli?

Ona

Kn-

yapılan

Sayın

Lnro

i

- 53 Yönetin Kurulu, bunlar

acı h~tıralar değil

karşısına çıkıyor

ni? Neyin

sunuz, hangi gerekçeyle geliyorsunuz? Den sizin Raporunuzu

okuduğun

zanan kendini tatnir. etnek istedin evvela, yok. Siz kendinizi tatmin
edin huzura gelin, bizi de
ne verTiek

Kıynetli

Devlet Demir

Devlet Deniz

iç

hatlarının

uçağa bindir:ı.

iç

Len

yarın

leğine

arkadaşlarım,

Bırakınız bi~in kuşağı, İçel'de

ve ikinci dönenden, üçüncü

lere

bakınız,

durumuna
uçakla

DİR

vatandaş

olanlar tekrar nes-

olduğunu

döne:rı.den·kendi

Türkiye

bilnekte nisiniz? Dirinci

bölgelerinizde eski parlanen-

ter:ıel

tGşında er:ıeği

Cur:ıhuriyetinin kuruluşunda

onlara bir tednvi

nasro.fını nı

olan

kişi

harç katan kinselerin
çok görnektesiniz ve

bilet •••
DELEGE-

TURHJ-ı.N

de

ne

Türkiye Cunhuriyetinin

bakınız,

yarı

Iilet

en yaşlı eski parlanenter,benir:ı en

ymşındaki kişinin

bakınız,

nesleği

mısraftır.

ana ne halde, neyle geçinirler bunlar bilir nisiniz?

dönnüştür;

terlere

bu kanun

ücretle ni giderin? Diliniz ki

ifade etnez. Eski parlanenterlerden

genci olan, 80

dolaşıla

trene ve vapura,

ohmdı

bilet alnaktan ibaret deP;ildir seyahat. Seyahat büyük
şey

hatlarında,

hatlarında parasız

şir:ıdi ouhterer:ı

binip de

iç

Yollarının

hiç birrnek nce s ip

clöner:ıir:1de

çıkarsa sık sık uçağa

bir

çıkıyorsunuz,

alıyoruz?

çıkarsa,

Yollarının

Den yasana

birkaç defa

karşısına

arkadaşların,

bu yasa

Eğer

cakr:ıış.

da, neyi

is~eniyor

neyin

inandırın,

Vatandaş

aç.

ÖZGÜNER (Devanla)- 3en de

aç" deyip, denokratik

aynı şeyi söylüyoruı:ı.

parımıenter

rejit1de

"Türkiye'

Parlar:ıentonun

es-

ki üyesiyle yeni üyesini birbirinelen ayırıp, sadece ilaç ıı:ıasrafını verneyip, Knzım Orbay'ın hatırasını huzurunuza getirdin. Lunun için konuşu
yorum..
Kıymetli

arkadaşlarım,

Parlanentonun eski üyesiyle yeni üyesi bir bütündür. Türkiye'de

- 54 Parlanentoya
yazı.lardan

sayr;ı,kamuoyunda

etkilenip, "ben de bunun

rıentoya saygı

şüphesiz

Türkiye'de; ann

biçinde

herhmıgi

derinleşneden yazılan

karşısın:'layıu"

denekle olnaz. Parla-

eski pnrlanenterin bir ölçüde sosyal haklardan

yabancı

verilebilrıesiyle

ülkelerdeki örneklerelen çok az

DÜmkün olabilir.
Şirıdi diişününüz

arkadaşların,

hiç bir ihbar yok ise, Türkiye CuD-

huriyetinde. bir defaya nuhsus dahi olsa,
bu, Parfuanentoda

bulunnuş

olr.ıanın

Sayın CunhurbaşkRnının

ayrıcalık tanıdıGı

deyini

iddiası yanında,

'Hiç bir ihbar yok ise, bir yerde eski bir parlnuenterin üzerinin nrannasını,

bırakınız

kuruluşunda

önlem ise, önleni

arandı~ında

geçti ve Paris'te

karşılar nısınız,

Gere~li
olduğu

ihbar

yavrusunu yeJ'Ilesine benzer

Konuşnm::ı

ı:ıillet,

det~ldir.

ediyorsanız,

böylesine

kişi

yapan

ele

O halde ha-

Değilse,

eski

aranrrıası

bu ana kedinin

yadıre;:lyorur.ı.

arkadaşların,

böylece

Sayın i;aşlm.ndan

çıktıklarının

ayrıcalıkla.r,

karşıladıklarını

kaçakçılık

ihbnr yok ise üzerinin

arkn.doşların,

ve

bnğlıyor;

ayrıcalık

da

:Ci~ŞKlı.N- Sayın
Snyın Hurşit

başta

nncak

Sayın

bu..YJ.un gerekçeleriyle

deı:ıin sayclıfi;ıu ayrıcalıklnrı,
eliğer

harç

ihbar yok ise? Bu bir

de aro.nak gerekir.

gereknenelidir. Gerekiyor kabul

Kıynetli

binasına

gördük. Fransa'ya giderken

Denek ki, önlen

üzerinı:h

parlanentere itibnr etnezse bu

karşı

olduğunu

için, ne denli

yatıyor şindi.

len görev yapan parlanenterin

den veya

Türkiye Cunhuriyetinin

yasana görevini yapan Parlanento üyelerine de

şineli

tatbik etnek gereklidir.

şüphesiz

aı:ın

var olan, gerçekten Türkiye CuDhuriyetinin

kata~ kişilerin aranunsını hoş

üzeri

kuşağı;

bizin gibi yeni

Yöneti;:·, Kurulu üyelerincelr:ıesini

kabul ettikleri

UlaştırDn,

CuDhurbnşk--ını

açıldar. llnrını

PTT ve Hava
da dr:hil

rica odor,

=~alıkosir.

clolnyı

hususlara rasnen
}!olları

olrınk

sayc;ılnr

Özr:;üner'e tesekkür ec;oriz.
Kanc;nl,

şu

ve neden

üzere,

hariç,
nasıl

sunnrırı.
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Başkanı

ve Yönetin Kurulu üyeleri,

Çalışna

Öncelikle Yönetin Kurulu
yonın.

Durana da

baştan Yönetirı

daha küçük hacinde

olnasını

sayın neslekto.şların;

Raporu üzerinde durnak isti-

Kurulu Raporunun c;eçen senelere nazaran
bağlayan Sayın I:aşkanırıızın

parasal nedene

bu izahatını tatninkar bulnadığır:ıı ifade etDek isterir:ı.
Çalışna

Yönetin Kurulu
olunsuz yönleriyle
ve

nür:ıkün

olduğu

Raporundaki

eleştirneye

kadar

kısa

sırayı

çal~şacağin,

olur:ılu

takip ederek

nüsaadelerinizi rica

ve

ederir:ı

keserek.

Öncelikle Anayasa Mahkenenizce iptal edilen yasanın verilen süre
Yasarın

içinde

çıkarıl:cı.a.ınış

Meclisince

olı::ıasına Topra:ts:'Reforr:ıu

Kanunu

vasilesiyle değiniiniş olnasını cerçekten yararlı buluyorur:ı; ama bunun
daha fazla vurgulanarak kanuoyuna ve Parlanentonun dikkatine sunuinasında

yo.rar

görüyorur:ı.

sının

iptali sebebiyle bu husus bir eksiklik

şikli

tereddütlere neden
Raporda

kin

kısımda,

anarşik

daha

belirtildiği

GerÇekten Rap0rda da

c;ibi

!ş Yasa~

ve uygulanada çe-

yaratnış

olnuştur.

değinilirken,

olaylara.

doğrusu

anarşik

yar(;ısal

olayların yarc;ısal

Önlemlere

kuruluşlara

iliş

da

yönelTiekte olduğu dikkate alınarak yapılan bildiride adli zabıtanın
kurulnası

ve nahkene

alemaklarının ;ıı;eterli

olnadı[:ı hususlarına değinil

dı9ında arannası

dikten sonra sorunun çözünününün adiiyeden çok o.dliye
hüknüne
bir.

varılr:ıaktadır.

eksikliği

Kurulunda ve

ı

olr:ıadır~ı,

olaylnrda

c;örevine GEmellikle sahip

Sayın ~c.şkanlıl;:ta

bir tenenniyse buna yürekten
ların olduğu

anarşik

,unun da

bir ülkede,

hakin

çıktı[i;ı

olmuş p;örD._ınektedir.

katılırın.

anarşik

yarc;ısal kuruluşların

Fakat bu kadar

olayların

nedenleri

hüknü Yönetim
Tabii bu

c;eniş

arasında

çaplı

olay-

hiç bir

adli sorunun olnadığı bu iki husus dışında; yani olanaklarının yetersiz
olduğu ve adli zabıtanın kurulnası cerekliliği dışında,
ğuna

ait hiç bir bölün

olnadığı

hüknüne de

katıinanın

onun sorunlulu-

münkün

oli'l.adığı

- 56 kanısındayı~.

rekten

Tekrar ediyorun; ancak bu bir tenenniyse bu tenenniye yü-

katılırın.

Yine bir

kaydı

adiiye koyveriyor" tir
belirtr:ıek

i

tirazı .koyr:ıak

r:ınzerete

is terin. "J.iz

sı~ınan

yakalıyoruz;

idnreyi de

fakat

haklı sörnedi?';ir:ıi

isterir:ı.

Yine Rapordaki

sırayn

göre

ulusl2.rar2..sı

kuruluşlarla yn~ılan

!stanbul toplnntısındaki konuşna ve tutano..klnrın LRr:)ların H3tifadesini,

neslektaşlarımızın

istediğiniz

Başkanlık

halde

istifo..desini

yayınlannanış

sağlayncak

olunsını

şekilde yayınınnunsını

eleştiriye

deGer buluyorun.

Raporuna ayrıca de~inirken belirtnek istediP;irı, öteden beri

üzerinde durduğun neslek içi eğitine pek tabt:i büyük parasal olanakları
da gerektiren bu hususa önen veriinesini
rar ele almak isterin. Ancak, bu türlü
ve

tartışna tutanaklarının

Başlmnlık

Raporu bahsinde tek-

toplantıların konuşna,

arz ··ettif;in c;ibi

J~arolar

nüznkere

eliyle veya

doğru

dan ;dôEt:r:~a veya saptanacak diP;er y~ntenl~~ı~ bütlin neslektaşlci:&'{·Cı_izıri --

istifadel~rfne ·sUrıulnasında yarar görnekteyin. l~ksi tcJcdirde pek az
bir zünrenin · ı:incak istifadesine sunulan topiantılarin teİ>tib'irtde büyuk
yarar

olanayacağı

açıktır.

Yeni ücr~t 'tarifesinin yapıina döneninde bulunduğunuz için ücret tariresi~lrı. m1k:tu kisı;ıının gerçekiere uygtin. şekilde 'saptan~ası hu-

sus{ı'nd.ci :gayretri Oiunf.1asını ö'nerneye ırJ.yık ~-ıulciyorun. Nisbi ü.c.reti~

.,j.e'-ıeaıeiin belki r:iüt8rakki kısnın.in nerdivenleri bi~az yükseıtii~.bilir.
d·rne~in %.10 1 l~:K kaderie 75 lün liraciari ıoO bin liraya, 125 bin liraya
Ç:İ.ka~ılabiİir. 1Nisbi vekalet · Ucret:lnin %10 'u, % 6' sı nikBarfnrı · deği.ş:' '

tirü·er;ıez' onların değiştirnr:ıesirii uygun görtiüy orur:ı. Aricak, naktu .üc.2.'
r:etl~;:.in d.J
bö$anr:la

çok

düşük ~lduğunu, bir tahliye

d.avası~ın

1000

davasının

500

lira,' ,lıir

liı·et ~~ibi cüz1 ücretlerle yapılnasınırl hilhas~a

nesi~(;'~ 'yer{i ~baŞlayan arkadaşlarl.nız bakınından r1n€!duriyeti nuclp olacak
nitel!ikte olduğunu belirtllek isterii2.
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toplantısında Avukatlık

rar

ve-zaten

al;ı.m:ıl.ştı

birisi buydu. Ane nk,

Kanununun tünden

f5Örüyoruz ki,

Mahkenesince iptnl edilen konunun
Ro.pcırdnn

dir rirlikçe,

hnzır

anlcı.yabildiğin.

Anayaso.

çalışnn yapiln:ış değil-·

bir

Ho.tırlaynbildiğir.::

de, c;eçen ;pJ

:CirliC;in

tasnrısın:ı_n

halde b~lunduğu, !znir Genel ~urulundo.n esinlenerek hazırlanan bu

tasarının

lund~u
lık

dışında

Avukrıtlık Kanummdrı

Lurulundrı hazırlıkların to.nanlandığı,

Ankara Genel

hususunda ka-

zannediyöt'Uil iki gündem maddesinden

toplantıru.n

[;?i:::ıdi

değiştirilnesi

ilcili .nercile:re ya

belirt ilr:ıif~tL Raporda bun8
alınnası

Kanununun yeniden ele

.çıkan

sayılı

1136

veya

tnkdir:ı

değinilner:ıektedir.
ihtiyacı

zanansızlığını;

daha ilk senelerde

edildiği

tekrarlanrıakta

den beri Gene:... Kurullarda

bu son

takdiı:ı

Halbuki, .avukat-

·zannediyorun

ve

edilmekte bu-

beş

altJ_ sene·-

Sayın hışknnınız

çünkü yeni bir

tnsarı

da "Bunun

kanunlaşr:ııştJ_r

Kanun, henen akabinde cetirilecek bi-r kanun

reform ni tel~.[i;inde olnayabilir, biraz süre t;eçtikten sonrn bunun ele
alınnası

r:ıünasip

c.ünasip olur ve zannediyorun
olur''

yaklaşın

bu

şeklinele

olr:uştu.

husus"Hazır şakliyle

lirken, bu

Raııordo.

ele alJ.nua;y

ışını

getirilrıesLni,

birkaç

~öner:ı

uy[~un

tir zeninde olursa bu daha

böylece konu ele

nlınr:ııştı,

konuy~'-

Ancnk, arz ettiV,in c;ibi, p;eçen Genel Kurulda
edilr:ıe

takdin edildi veya takdin
nlımw.;yışını,bir

hiç ele

ele9tiriyo· deC;:3r

bul-lJ!nlrur:ı

yani Yönetin Kurulunun

iki küçük

snfhasınd.a"
istisno.sıy:Je

ve 1mnun bir

çalışrı.a

deni-

gündemine

mı

hi;

önce c;ünde ""

getirilnesinı

temenni ediyorun.
Raporun en

açık

tavır

koyan böl ünü, Verc,i

Yasası

karşJ_sındaki

tutum. Bunu övcüye der: er r){ıı uyorun. D:Llerdircl ki, Türkiyü 'nin naalese::,
çok

darbuğazl:ırdan zeçti[~i

tavırlar konulmuş
düşüncel,3r
dık.

olsayclı

üzerinde

Gerçekten Vergi

hir C.önomde
ve biz o

ditı;er

konular

tavırlar üzeriDdı3,

hakkıncıa

o

da böyle

tasarılar,

~urada eleştiriler yapr:ıak olanağına kavuşmuş
Ynsası

güzel

incelenniş

ve

karşı

koyuşlar,

c

olsayk2.-ı:-şı

- 58 karşıt~örüşler

fikirler,
letinin

teşhislerg dayandırılr:nştır.

isabetli

ba(:ımsızlıf;a kavuşturulr:ıası,

dırılDasına karşı çıkılnası

diren yönleriyle, ele

alış

teklifleri de cetirnesi

ver~i

kazasında

Vert;i ada-

bir kadenenin kal-

(TeBYiZ kadenesinin), bunlar kar:ıuyu ilgilentarzıyle

bakınından

önemli konular

olması

ve rmkabil

cüzeldira Gerçekten Vergi

Yusası

ta-

sarısında serbest nesle~e bakış açısı fevkalade bürokratik ve yanlış
olr:ıuştur

tasarıyı hazırlayanlar

tarafından.

Serbest meslek ve onun için-

de avukatlık sr:nki enok unsuru olrıayan, kar c:etiren bir çalışr:ıa alanı
gibi telnkki ec_ilerek hazırlnnr:ııştır. Bu fevkalade yanlıştır. Hazırlayan
lar ya serbest nesleğin ne derıek olduf';unu hil:rıiyorlar veyahut kendilerini
)

yanıltan yanlış

rakn:rıları

biraz da kencUleri abartarak buna çare

arama 'peşinde [_jÖrünnek istiyorlar.
Raporda

olnasını

diledi[;in ve fakat göremedi[i;in

bazı

hususlara

da değinr:ıer:ıe nüsaadelerinizi rica ediyorur:ı. Öteden beri üzerinde durduğunuz davaların 3ecikr:ıesi ve vatanc1nşın bu yüzden ndaletten şikayetçi

olmısı konG.su bu Rcı_porda hnlleclildi zannıyle ni el(F alımıanıştır, yoksa

çok

tekrarlandı~ı

için

artık r~erek

görülne:rıiştir,

ni

bilniyorun; ama

konu bence önenini ve güncellir;ini maalesef sürdürnektedir. Dunun
da hep sebep olarak, benin
den biri olarq.k
arkadaşlnrı:rı,

GÖrdüğünüz

kişisel

nünhnl

kanaatin olarak
r:ınhkeneler

bundan evvel de bu bahsi

bnşlıcn

sebeplerin-

konusu r"elnekteclir.

tekrarlndı(~ın

başın-

Sayın

t:ibi bir vatnnda-

şın bir nahkenet.1 e hakirı olnan::ı.sı se'!·el.iyle dönmesi gerçekten adalet için
hoş bir durum de~ildir. rir avukatın mahkeneye gidip, hakim oluanası se-

bebiyle ve
pişir

neslektnşlar arasın:ln

kewlin ye" oradn

yapılan

:ür

şaka~ şeklinlle

taliklerle

söylenen "Kendin

yazıhanesine

dönnesi nuvace-

hesind.e müvekkiline hesap vernesi, (bir yere'ce bir vicdani sorumluluktur)
e;erçekten üzücü
lıdır.

lerde

olnaktaclır.

Gnçen sen n
beş

nünhal

:Calıkesir

Münhal
il

·nahkerrıeler

r.:ıerkezinc"e

nahker:ıeden bahsmtniştin.

konusu üzerinde durulma-

Genel Kurul un
Ducün

beş

yepıldı~ı

de~il;

t_;Ün-

ana üç nünhal

- 59 :Cunlar üz erinele

ın.ahker:ıe vardır.

Yine ac"Laletin c;üncel
pürüzsüz tecellisi ve

~erek

rıutlGka

C:urulr:ıalıclır.

sorunlarındo.n

ve gerek

ol~u~u ko.nısın,layıB

süratle tecellisi ve özellikle

~arGıtayın,

kanunların bir siyak ve sebak üzere tatbikine iBknn vermesi bakımından

eski

istinaf cahkeneleri, yeni

adıyle

üzerinde

her:ıen herıen katılchC;ırı

Laşkanır:ıız zannediyorurı

adıyle

üst

nahke~eler kuruluşları

bütün Genel Kurullarda

c-lurdur:ı.

Sayın

cu ~örüşe pek iltifatkar davranrıadılar, kendi

tecrübelerine tabii saygı duyarın, daha ziyade ceza yönünden zannediyorur:ı
konuyu
ta

elealdılar;

J~arolar =~irliği

faydalıysa

üzerinde

inanıyorun.

Yoksa,

fakat bu konudaki kanaatinde
Yönetir'l Kurulunun,
durmaları,

Yar~ıtay

Larolarımızın,

değilse

bu yüküyle

kanunların

bir hayal olnakta devam edecektir.

Aynı

çok

verdi~i,

aralarla

farklı

kararlar verdiP;i bir
rak ele
yım.

alınmasa

Aynı

kararlar

nerılekette

ediyorum. Eu hususçalışma

yaparak,

seçenekler getirmeleri

sebak üzere tatbiki; yani içtihat birli[;ini

yakın

ısrar

ülkece bir siyak ve

sa~lamak

dairenin
aynı

görevini

farklı

yapnası

kararlar

dosya üzerinde

her halde sorun üst

hile, seçenekleriyle mutlaka ele

gere~ine

BalıkeTieler

verdi~i,
farklı

sorunu ola-

alınnalıdır kanısında

husus idare hidayet r2nhkemeleri için de günceldir ve

öner:ılidir.

Du haliyle Danıştay'ın hem bidnyet mahkemesi, hen idare ter:ıyiz mahker:ıesi
sürcıürebilr:ıesi

olarak görevini

nitelikte sürdürehilnesinin
Danıştay'dan

cevap bekleyen

ve görevini hukuka uyr;un ve hizmet eder

r:ıür:ıkün olduğu kanısında cle~iliın..

Yıllarca

vatandaşların ıstırabını meslektaşlarır:ı,

hepi-

miz bilmekteyiz.
raroların Devlet Malzer:ıe Üfisi inkanlarından yararlanclırılr:ıası

konusuna
madım.
sarfını

r~eçen

Noterler

toplantmda

de[;inr:ıiştim,

zannediyorur:ı

Raporda bu hususa bir cevap bula-

konuyu hallettiler. Halli hususunda gayret

arz ederim.
Devlet

borçlarının

ödenmenesi konusu E;erçekten çok üzücü bir konu

halindedir. Devlet müteahhitlerine veyahut sair alacaklılarına borçlarinı
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un

ödeyer'liyor, bütçe ink3_nlnrı ve saire. Du

pek tn1 :ii önerıli; arıa benim

asıl üzerinde durmak isteclii<;ir:ı, leesin ilamı '-,8.r~ıc:mrnş olan borçlarını

ödeyemenesi.

1971 senesinc-:e bir trafik

kazası

[eçiri!liŞ

bir

vatandaş.

Dava uzar:ıış, iki sene evvel bi tniş, tir sene -evvel bi trrıie;ı. leraya koyuyorsunuz, ilgili

bnkanlıktan

alarııyorsunuz

para

arknclaşların.

Lunun

ıs

tırabı büyük oluyor taLii vatanc:.aş için. Dunu 1 ir yerele uyp;ulannayan r:ıah

ker:rıe kararları içinc1 e düşünnek lazın. Uygulannayan r:ıahkene kararları arasıric'l.a

bu da var; ana bu bir

kalabiliyor;

ar:rıa

sizlerin

kişinin cnnını yal!;:tı(;ı

~özünden

uzak

kalmıyor

için belki c;özden uzak '

ve bizi üzüyor.

!kinci Türk Hukuk Kon5resi zannediyorun parasal sorunlarla topla~
namamıştır. Yine hatırımda yanlış kalmauışsa
toplanr:ıış,

Türk Hukuk Konr,resi
rişimi

olarak ve o zauan ilke

lanması

hususunda.

1970 senesinde Birinci

Türkiye Darolar

kararına varılnıştı,

Hatırında yanlış kalnamışsa

kararlaştırılmaştı.

Dirliğinin

1977 Raporunda o sene

güzel bir gi-

üç senede bir top-

1976 senesinde

yapılaca[ından

yapılmas1

bahsedildi •. Du

seneki· Raporda hiç bahsedilr:ıenektedir. Par~sal imkansızlıklar oldu~ kanısındayim, tekrar ediyoruo. Du mazeret olnanalıdır demiyorum,. pek tabii

bunlar para işidir. Mutlaka mali durur:rınnuzu konuşurken bu ihtiyn:-ç.ları
r:ı.ızın
;Lıdır.

da ı.şıf'~T altinda lıu konular Earolarır:ıızca ve ·hizlerce ale alınma
Durnda biraz da hiç 1;orcu

r:ınnın rahatlıf'l:ı

oları

bir Earanun

rıüntf')sibi

ol-

konuşuyorun.

içinde

Muhterem

kal:r::ı.ar:ı.ış

arkadaşların,

Bu delege sıfatıyle şahsi beyan, mütalaa ve görüşlerimden sonra,
ayrılırken :Calıkesir

I"arosu Yönetin Kurulunun Yüce Genel Kurulunuza

trarafımdan sunulması isteğiyle verilmiş oları yazılı önergesindeki yazı-·
lı~

,daha

d.oğrusu

bana

tnlinatındaki

hususlara da

c""!.eğinmeme

nüsaaC.eleri-

nizi rica ediyorur.:ı. Yönetin Kuruluna Ealıkesir Barosu Yö'rıeti!'1 Kurulunun ••
. DAŞKlı.Ngündemele

Sayın

vardır.

Kanr:;al, özür dilerim. Dilekler ve öneriler fasll.

Yalnız

Rnpor

hakkınr2.a konuşıcıanızı

rica

edeceğim.

HURŞ!T I~LNG1iL

teyin, özür :1ilerin,
duğu

(Devanla)- Sr..yın I::ışkanın, zaten
h:ıtırlat:c'Cnıza teşekkür

için Ro.porla ilr:ili
faslının

ler

ayrı
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kısınlo.rını

hususu bilmek-

R::ı.:;:orla ilt~ili

e:lerin.

eclece(~ir:ı efenc~in.

arz

ol-

Yoksa, dilek-

;.iliyorur:ı.

oldufi;unu

Okuyorun efendim:

:.m

"i'alıkesir

l.:aros;u,

ülker:ıizi

saran ve r;erçekten

ciddi boyutlara ulaşan bireysel ve kitlesel terör hareketlerine karşı
(Her halde bu Raporla il[~ili) k'1ynar;ı ne taraftan [>;elirse gelsin, fevkalade etkin, idari ve aclli tecl1'irler alınr:ırtsınclan yanadır. Ancak, terörü ve

anarşiyi

önlenek

anacı

arknsın-.la

Anayasnca

açıclan yargıyı

süratlenc1irrıek

gerekli bulurken, Dernekler
sası

'

olsun, hak ve

:Warrüarın

konusunda

Yasası

r.u.__vnrlı

karşıdır.

yapılacnk girişinleri

çok

olsun, Polis Vazife ve Yetkileri Yn-

ö.zç_ı:ürlüklerinizi

ve }:,irlif,inizin

demokratik

[irişinlere

hak ve ÖZFoÜrlüklerin özünü etkileyebilecek yasal
Du

tanınan

çok

yakınclan

olnosı,

ilt;ilencliren konularda

cler:ıokrntik

hak ve Öz[Ürlükle-

rin ortadan kaldırılnnsını veya fevkalficle kısılr:ıasına neden olacak , bu
suretle hak ve öze-ürlükleri özünelen zec.eleyecek
takınılr;nsını

girişinlere karşı

cerekli 1mlur.
kullanılrıasında

2- BRrormz, Anayasal hak ve özt:;ürlüklerin
zından

nlınan Latı

örnek

tavır

cler:ıokrnsilerin::'ce

tanınnış

ve

en a-

uygulanr::ınkta

bu-

lunan UYf~ulm:ınyı ölçü olarak ka1ml ec1.er. ('Yalnız burada hemen de[!;ineyir:ı
ki, 141-1;42 ve 163 ncü r:ıaclc1elerle ilr~ilidir ve '!.;unun ben !stanl:ml Genel
Kurulunda ele nlınclı[;ını ve kalc':ırılnası hakkında nlınan knrarın znnnediyorum Raporda cla bahsedildi[i;i [~ibi ~~-irli[tiı::ıizin · Eı;irişir:üerine konu
yapıldıÇ';ını

bilnekteyin. :;.:c)yle bir nukndder sunli

şiı'ıcliden cevaplandır

nak için nrz e.:'liyorun.) ı~~ açıcUm nrtık krıynrık rüınam ülkelerr1e C'.ahi
kulhmılr:ıayan

Ceza

Y:ı.snsının

da

Yargıçlar

elin'" e toplunun cloP;al

na

şeklinelen

ele

inanır,

1;u narl

cınlaşılacaf:ı

'elıiırin

tammen

uygularıacla

141-14-2 vo 163 ncü na ',1elerinin

c~ibi

r;elişnesinin
çn(:( 1 J.Ş

sonucu olnrak

l:ir toplunc'_a yeri

kalclırılnası

gere(;ine veya en

kullanıl-

olr:ınf!ı~ına

azından

bun-
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1nancır.nz
do~al

odur ki, Lu

inanır.

r:ıacV':.elerc~e kısı tlannak

yeraltına ~eçr:1ekte

olarak

sızarak

lerine

cere~ine

verilTiesi

işlev

onlara
başka

cu suretle bir

veya dernek, sendika gibi kitli §rgüt-

yüklenede,

lamamaktachr. Bütün -:_:u ne,1enlerle

anaçlarından

ve

yaşann

saptırr:ıada

olanacı

da bu-

anılan na:~clelerin kaldırılnasıyle

işlerlik kazandırabilece[:;irüz

demokrasinize
ların

onlnrı

yaratırken çalışna

kaos

düşünce,

istenen

anarşik

[3i1',i, [:;iderek

olay-

da önlemnesini umuyoruz.
Iaromuı

başlanası

avukatın

ve

savunr:ıam.. n

i tha:rn.la birlikte
haklarını

ilk tahkikatla 1ürlikte vekil eelinenin

olarıacının

savunabilmesi
tanınması

öteelen beri üzerinde durdu[u

r;etirilmesi z,wunlu bir

ean:t(;ın hakkının kny"!::·olnasına

koşuldur.

Lu

hakkın

ne elen oldui";u ci bi, adaleti de

yorr.'lakta, ~krıazlara soknaktaclır. (Yine =~arunuz Yc:netiD Kurulunun
sonut

a~ıdan

sasının

Rapora

r;ünün

karşı eleştirileri arnsında)Karayolları

ihtiyaçlarına

c;öre

detiştirilnesi i~ere~ine

Trafik Ya-

inancını 11 belirt

r:ıektedir.

:Lir de zannediyorum Lalıkesir' den intikal eden r)ir olay sel., ebiyle,

Avukatlık Yasasının

50 nci

nnd~lesi,

Avukatlık .Yasasının 5-G naC'"clesi,

i

nyrı

efendir:ı,

bir konu

aciz haline düşen nvukatın neslm~ini

eder:ıeyecef5ini saptanaktaclır. JJu mncicle fevknlade sakıncalı ve

cra

~enel

pnrclon o

bir

tavır

ortayn

koymnktndır.

Gelişen

toplumdn

mevzuundn defi;indi(1;imiz bibi bir trafik sorunu sel
olan bir

nvukatın

bir kaza

yapr,msı,

ölümlere

yukarıdn

e~üyle

se;.eı:ıiyet

trafik

nrnç sahibi
vererek sonuçta·

milyonlara varan tazminntlar ö:1el'lesi mür:1kün hnle e;elebilir. Anıları madc
bu durumdn avukata
çalışırsçı
düşmeele

1m

r:ıesletÇini

·borçlarını

ann neclnnin

icrn

olannf;ı

tanınnnnktnclır.

O;ysa nvukat

öcleyel:ilecektir. :L'ütün bu nedenlerle aciz halir

nraştırılnnsı

ve

nnılan

naclele

liYt::ulru:ıasının

buna

r;öre yeniden c"lüzenlenmesin\le yarnr g:irrs.ekteyiz. Yönetim Kurulumuz, bu
krınucln :inerc~H;i

kıstas,

cıvukn tın

ncslek onuruyla

l_Jaf":daşrıayruı

bir tasar:
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sonucu acz hnline

şeklinJe

Ayrıca Avukatlık Krı_nununun

let dairesi

1:()l~r,esinde 1mlunctuğu =~nro

dairesinde ise
zorunludur 11

nvukrı.tlnr

n::ı.:':desinde

için her

kişi

salonunda, icra

için ibüiynca yetecek nitelikte yer

rıevcut

ulc1 u(;u zo.r:wn

yaklaşan ı:ıecuduyle

önt;örülen nHer ada-

ı:ıahkene

hükrıünün u;n~ulaı:ınd3. r:ırwlesef :~eret;i

Daromuzun 80-90
260'a

50 nci

özetlene:·ilir~

yine

aynı

o'_:ada

olan

r;i 1ü

ayrılnası

işleı:ıedi[!;idir.

odası lıu~~ün J'alıkesir'

bulunr.ı.aktadır

ve bu

ele

çeşitli

sakıncalar ve 3üçlükler yar:ıtnaktadır. E(;er lıu ü;.ari yolcl::m halledile-

oiyorsa, c;erçekten kanun yoluyla halli

cihetinc~e

çalışı:ıalar yapıloakta

dır.

Yönetim Lurulurmzun Verr;i Yasalr,rıyle ilf'·ili tıüiı:ıntını kişisel
kanaatıerin arasında

Sözlerine son
ı:ıek istiyorur:ı.

r:ıaktayız.

etniştin.

verr:ıec1en,

r:ıüsnnlenizle r.nşkanlık

Sayın Hocar:ıızın

r;üzel bir Rapor

Raporuna da def;in-

hazırladıV,ına

tanık

ol-

Rar;orda en önenli bir konu olarak demokrc:tsirüzi yitirmek ya
yozlaştırırsak hepir:ıiz

da yi tirirsek ya cb
yürekten ve candan
rıemek

arz

katılıyorur.ı.

için [erek Türkiye lar :ı lar

e;erek fJ'ürk

e.vukatları

sorunhı

tutul uruz

hükr:ıüne

O halde böyle büyük bir sorumluluf;a
;·irli(~i

cıarak,

olarak Allah korusun,

f~erek ~:arolar

denokrnsir.ıizi

düş

olarak,

bir gün yitir-

nenek veya .mu yozlaştırrw,ktan kurtarı:ıak için ne yapr.ımnz lnzıı:ı celdipi
üzerinde çok ciddi araştırmalar yaptı~ı, ynpılrnası serekti~i ve bu araş
tırmalarla varılncak

rnrlarına inanıyorun.

sonuçlnrın her:ıen

uyrr:ulana

alanına konulnasının

ya-

Gerçekten arkau~şların, Türkiye'oiz hiç aksi iddia

adilenez ki, üzerinde i ttifak

echlı::ıesi r:ıür:ıkün

olan bir kaziye

şudur

ki,

bugün her ;yönüyle ciC'J1i buncclınletr L~eçirr.ıekteclir. Gerçekten darbo~nzlar
içindedir. Üzücü olaylar bir-birini t:1kip et:cektedir. O halde bu üzücü
olaıylar lmrşısıncln

veya böyle
ten

atr;ır

, hatta hen sn belirteyin ki, ücret tarifesinin

olmasından bahsetrrıek

şartlar

şöyle

dahi beni üznekterhr; çünkü ülke gerçek-

altıncJa yaşarrıaktactır.

Ulus lm

durur.ıdaclır.

:;::iz de iddia
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ediyoruz ki,

ortarılo.

deP,okratik

bucı:üne

claşınız

da bütün kaH:,iyle, '_)ütün

All nh ı n

:1uyr~ulo.rıyle

:;~;unun

şükür.

aksini

Naçiz arka-

ı.:ıütün innuçlarıyle

ve

bu

Türkiye ı ele, tukrar Allah c;österrwsin cı.iyorurı, bir t;ün de-

nokrasiyi yitirir veya
o.vuko.tlık

çıknarlı aranızdan

kadar hiç

şeyir:ıiz

haysiyeti, her

ino.nıyoruz.

ko.inlir, buna yürEOkten

snvunan

kanıcladır.

sRvumno.nın

a~ır

şekille yozlaştırırsak,

haysiyeti içinde , hele 1Jizin nesil,

r:ıak imkanını bulannyaco.klardır.

o

rı.lnı

hakikaten
açık

artık

olarak

dolaş

halde bu yere' cöC;e koyarıadı(~ınız'

c;erçekten de öyle olan clennkro.simizi yitirr:ıercek, (o.ynı tnlJirle yine) ya
da yozlnştırno.r:ıak için ne yo.pnoJ;;: İÔ.zın? •• Ko.tıldı['ıo 1972 Genel Kurudolo.ylı

lundan beri
Onun için

Laşkanlık

dolaysız

veyo.

konuyu hep

lıuraya

Raporunu sözlerinin sonuna

tsetirBek isterim.

::;ıraktın

Hocarııza

ve

\onun için teşekkür ettir1. Hacanız yine nnzı c!lçüler getiriyor. Kanuoyu
oluştur:r.ıakta

yor,

ve onun

dolayısıyle

sa~lıklı

~ aroları

dan biri o lım kanuoyunu
O halde eliyor

Hocar:ıız,

cörev de verin .. Anaynsa
:::iz

:m

tutabilnekle

::-irli(~irıizi

vazgeçilr.ıez

da. Yani, denokrasinin

oluş turrrıak

ve

katılıyorurrı,
çıktıt,ı

s::ı.clıklı

bize

c;örevli f:Örü-

tutnakta biz

sc:ırunluluk (ı_o.

unsurların[~Örevliyiz.

verin, bize

zanan 1Jiz yoktuk; o.na :'ugün biz

sorunlulul';a, bu r:öreve de tnlibiz ve zo.nne(1iyorun

aynı

varız.

nokta-

ı rırdayız, ben il3ve ecUyorum, biziJJ nesleQ;irüz ı,ununla kair.ı. l.iz nesil
kişilisinizi

olarak da,
özleştik

ele

lıununlo. hıir:ı kıldık,

Hocm:ıız

bu rejinle. O hrtlde

r2iyor ki,

bu kncbr
ı!TRT

;ürleştik

E~ibi,

ve

Sosyal Sic;or-

tnlar c;ibi, icealet Korvıisyonları r~i:•i ve Devlet Planlana Teşkilntı c;ibi
teşkilntlarc1a 1~ize s0z, rol ve sorunluluk verin.

11

Katılıyoruz efencliı:ı.

Lu bir yoldur tabii, hiznet yr::,luJur t::ı.l,il.
Şin<1i

yarc;ısının

tekrar bir

buc;ün

rında"savunnmım

yrısanın nasıl

kaynak kolü

katılıyorurı arkadaşlar.
(

yo.r1·ı

yer

·alıyor

Raporda, 1;ir hükün yani. Türk

olrwsı l~erckti(;ini

oynachf';ı

t;örüşünc~eyiz.

Gerçekten övünebiliriz.

<?..o [;Österen
11

Len de bu

i.rtık

eski

uyarılagörüşe

deyir:ıiyle
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boşluklarını
kazandırD.n,

d:-lc'~urrm ynr:~ı
uy~ulnnnc:.c.c

knrarları

yeni içerikler

varsn, ki vn::--; kanunlari". içerik
lcczanclırnn ;'{arv:ı

karnrlnrı

vnrsa,

ki görrı_ekteyiz; ~ıuncln rnesJef'inizin; yr:ni sc:vunn:-mın roJü vetrc~ır. Savunma ve omm

satıyıleri

Hukuku~1

l:ununl::ı.

övünebilirler"

:'elisnesi ve hukuk dinni"izmincl8

işlen.celi-:lir lmnısınclayın.

daha cla

:::ıvukntın

sorumlulu?;u

r_~elisnesincle,

Yani, hukukun

hukukun

dinamizninde avukatn ve onu.n' örr~ütleri olm1 lnroln:cn ve lJarolar iirli~i
ne ne e;örevler

döneni içinc1rjki

ça(;rılclıf;ı

bizlerin nelere

Laroların bn[;ınsızlıt;ı

lidir.
lışr:ıa

clüştü[i;ü,

bu vesileyle

işlenne-

hususundaki [jn;yretleri ele Raporda ve ça-

çalışnalarda

takc::_ire dei'Çer konulardnn biri olarak

görrıekteyin.

l.ncak, buracla kullanılan "Özyönmtin" tnbirini biraz yaclır

gadıf:;ını

·3tr:ıek istc-rir;ı.

r:ıokrasi
nası

arz

kullanılan

içinde

şeklinelE.
nı

k0nuya

~·en

ların ba<'">:ınsızlıih

clönüştürüldü0ünü
izahı

var so.

duydu•";ur:ı

çalışnalo.rı

m

izlenir:ıi

aldın.

ieE'ek duruken, niçin özyönetin
Erer

to.trıin

I ara-

şekline

edici bir

olc.ı.rur_;.

çılmcı

der:ıokrasirıizi

çnlışanların yönetü:ıe katıı

"!.ıGnce r1ürıkün olcadıo

calışrıo.ların~a,

sına korcşı

endüstriyel cle-

zanan, acaba larolar _;_'irliG;i bu

S,jzlerirıi l•itiriycrur:ı arko,<1:.--şlo.rın .
li~inizin

e;ünür:ıüzde

:::.iye ilk ajcms haberinc-le bu

nnlano.k

r::ıer:ınun

bir terj_n; yani

nitekin ilk

çıktı

sahip

Çünkü özyönetin,

döneni

yi tirr:ıt:ı veya

.Len i5nür.üz:Jeki dönenin I'ir-

denokrasioizin yitirilmesi veya
olr:ıasını

istiyorur1; yani buna

yczlaştırr'la

f~ayretlerine

yozlaştırıl-

karşı

kcırşı

çıkma,

çıkna

dönemi

olnasını tenenni ediyoruı:ı,. ve bunun için de ne ı;ürev avukat olnrak :t~aro--

lar olo.rak, ::.c:arolar Lirli[:;i olarak
hazır

de

olCufi;mJ.uzu burada

er:ıin

olarak

Lütfedip

1Jirazcık

tekro.rlaı:naktm~

teselli buln.rnk

clinlEdiC~iniz

Sayın Laşkanınıza

~ize diişGrse,

ve

tunu seve seve yapmaya

tekrarlanacaP;ına

ayrılnak

için 2izlere vo

ilc;ililerce

istiyorurı.

çnlışmalarınc1mı dolayı

ve Yönetin Lurulunc-;.~tki de?~er:Li rırkadr1şları::rıa teşekkür-

!
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lerimi ve

rica

ec'"iyorur:ı.

Sayr;ı

lar sunuyoru..rn., Allah' aısrıarli?..dık diyorur:ı Rrko..claş lo.rır:ı. (Alkışlar)
1:Aşı::.AN- Sayın Kanr,cı.l'

a

teşekkür

ederiz.

Sayın Selahattin Aydın, Kahrar:ıannaraş.
SELliJL'\.TTİN AYDIN (Kahramanuaraş)- Sayın Kon[~re l aşkanı, Di van
Iaşkanı ve üyeleri,

çok sevgili

Genel İcbre Kurulunun Muhterer:ı ;:o.şko.n ve üyeleri,

r:ıeslektaşlarıu,

aziz

rıisafirler;

Genel İc1 .are Kurulunun okunan ve Sayın Başkan tarafından özetle~

nen

Iirlik Faaliyet Harorunu okuduk ve hepiniz , irlikte clinleclik. Ev-

velki

yıllard2n farklı

olarnk Faaliyet

katılacak arkaclaşlarınıza

Rapcırunun zcı:rıanıncla

c;önderuek lütfunda :

ulundukları
1

Genel Kurula
için, lüzle-

rin de enine, 1Joyuna inceler:ıe, araştırr:ıa yapnak imkanını verdikleri için

.

teşekkür ec1erim. 13u suretle ~;erçekten Kongrede konuşulacak r2eseleleri
değerli

arkadnşlarımızın

bulc1ukları

kütüphanelerine çekilerek inceler2ek

gili.rülmektedir. Iöylesine

lıir anlayışla

fırsatını

huzurunUZR eel en Ge-

nel Laşkanı ve Ycinetiu Kurulunu l;u konucla şükranlarır2la anmak ve teşekkür etnek istiyorum.
Raporu tanzin eden

1aşknn

ve onun

"
uesaı

arkadaşli:{rı

Yönetim

Kuruluna mensup kıyrıetli meslektaşlnrımız, ilk n.-=ız:.ı.r(:ıa lm Raporu eksik
veya fazla tanzi:c

etniş

olnnktan ötürü

re maruz kalabilirler. Efendin, talip
tecek kimseler c1e : ulunal,ilirdi
le~ini

yürü tnek,

lanak ve

Rynı

r:ıüdo.faa

kısım hizr:ıetleri

eleştirilere,

olna;ynydı,

durıek kcılnycl.ır.

sanatını

zananda ·bir kanu

1 :irtnkın

tu

Geçini

devam ettirnek,

hizı=wti

karşılıksız yapr:ıcı.k

işi

tenki tle-

daha iyi yürüavukatlık r:ıes-

iaşesini

tunJ.an

sa~-

ni telifi;in 1 e oldui1;u için de bir-

olan 1:u insnnlar

Ycinetiı:ı

Kuruluna

sirmiştir. Kendi hususi hayntlcı.rı, mesaileri ynnında serçekten Ortaşark

devletinde nühiı:ı rol oynayetn Türkiye'nin iç ı:ıeseleleri ötesinde leynelmilel davalara el atma
eeleceği

fırsatını :mlnuşlar

esaslar içerisinele dile

:;etirr:ıişler,

ve tunu hepimizin iftihar
RRpora

aktarnışlar.

O ba-
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kından

yaralı

Huzurunuzcla s,:m olaylar nedeniyle

: ir insan olarak Faa-

liyet Rar,orunun cli[er sahaları üzerincle yo.rnak istedisin konuşnaları
bertarr.f ederek, lıu krı.:lar hayati ehenniyette telukki ettit':in uir hususu arz otneye

çalıço.ca~ın.

arkaclnşlar,

Muhteren

I~onc_~relerde

Geçen
bir

kısnını

r_r;circlük ki, söz o.lan
kısı:ıını

tasvip, bir

arkrıcJı.şlarınız

Raporun

heı:ııen

tenkit etmek suretiyle

henen ra-

por içerisinc~e krünışlo.r ve rapora alınnası lazıe t_~eldiğine inandıkları
Tieseleleri

anlntırlarken"dilekler faslında

da

~ür

nadde

vardır,

1)unu

o maddenin nüzakeresi sırasında söylersiniz" c;iLi çok saTiimi olan
Divan

ı_;aşkanlarının ihtarlarına

çekleşneniştir.

Gerçekten

niçin eksik tanzin
lerinin

bulnalarını srıK;larıak
sayfı

tazarır.mn

tananı

fakat bu ac'.alet e;erve "bugünkü Raporun

et1.1ekte veya gelecek idare heyet-

faaliyetlere bu tenkitleri de dikknte alarak çare
için söylenTiektedir. İşte bu i ti 1Jarladır ki, çok

duydut;un, büyük niso.firperverliklerine ho.yran

lerini C.e takdir

:_)arosuna cln

etti[';irı

sar~laı::mk

eelecekleri yer

ve delece

ve

Divanıoızı:n

ccilekler

faslında

Muhterem

yartlır:ıcı

olan

Eskişehir

rahat

sunrıak istiyorurı.

Sayın ::'aşkanını şu konuc~o. uyc=ırmak
1

cizim

()ner:ıle

etnemelerini

istiyorum.

kr;nuşmalarınızı

rica ec:iyor111'l.

arkadaşlar,

Faaliyet Raporu
zanan içerisinele

ayrı

teşekkürlerini

rıüclaho.le

ve cesaret-

nyrı

söyle;§Ierülecek sözlerle

def!;erlenC.irmok isterlerse

olc~uf';um

arko.,laşlnrıoıza

suretiyle ''izlere

şükranlc=ırını

Konr;re
Şayet

kalnışlar;

konuşulanların

eelilcliğine

yapacakları

naruz

teı:ıas

recek kadar de[':erli ve

hakkınc1aki

c;enel

kanaatir:ı

oclur ki, bu kadar

kısa

olunan hususlar :;erçekten hepimizi iftihar ettikıymetlielir.

Ama çok

rıühim

nelr.ıilel clavalarn. çok büyük eher.ıniyet veririz.

' i r mesele var. --:Jey-

Ülke çapında milli I'le-

selelerle ilr:üleniyoruz; ai'lo. küçük I'lescü e tclakki etti[_l;ir:-ıiz, kendi me s-
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let;imizin snl>nhtan
tün

detaylarıyle

l:ir

karşılaştı(:ı

ıstırapları

tetkik ve onun hr!.l çarelerini
dnvranıyoruz.

se biraz da gnfil
o.rkar:aşır:ı

lmclnr

kısrnna

Şunu

arz etTiek

tenas ettiler, ccdalete

ne kadar ehenniyetli ise, süratin de
lumclur. Adnlette ço:";u kez

na(~durun

det~eri

::ir türlü bü-

ar::.u:ıak l:akınından

neden-

istiyorur.ı;

Knng-al

do(~ruluk,

Hurşi t

isaiJetli tecelli

o knclar önenli

olclu~u ı.:ıa-

istecesine nahrü ko.lcadan adaleti

tecelli ettirnek 1azın celditi de~erli Genel ı aşknnınızın o mütevazi
yılbaşı

ve ;:,ayran tetriklerinde

yoll.aclı~'<-ı büroşürlerc1e

şekilele

ifade ec1ilniştir. :Ju 1'akıı:ıclan r:ıeselelerin üzerincle clurnak c;ere-

çok güzel 1ür

kirse, bir ülkede,2000 hakinin cürev yaptı~ı ~ir ülkede 600 hakin henüz
daha tayin edilnenişse, rı hÔ.kinlerin tayini yıllarca beklenekteyse,
diğer hakinlerin, refik hakininin olııe.rw.sı hasebiyle onun cörnekte olduğu davaları talik için, t,örnek için def;il, talik içinse köylerden,
dağlardan,

uzak ne safelerden selerek o gün karar

alacaf";ı

ünidi içinde

şahitlerini getirniş, hayli hasraf y~pmış vo.tanciaşların. mağclur, Tiunke..::

gir ve ,büyük bir infial içinde dönelükleri vaki oluyorsa, o menlekette
gerçekten aC:ale'tten lıahsetnek mürıldin' deP;ildir. ~-iraz büyük neselelerin
c\tesine taşalin cla, bu küçük r;ıeselelerin bizler için nnsıl istırap
kaynağı teşkil ettif;ine 1:akalırı. Öyle ise Yüksek Hakimler Kuruluyla

sik sık: ttmas et::·ıek, oto kontrol sj_stenine kavuşan hı.i. mliessesenin Adalet

~ ~kanlı[i;ını

o.ratır clururıdan çıknrılnnsını

snrlamnk neye

rıütevakkıf

sa onu yapnak lazırı :~elmez ni? O suretlec:ir ki, avukat arkndaşlarırnz
kendi yazıhanelerin'; e çnrışnak irıkÔ.nındo. tnsnrruf ec:.erler, ı::ıahker:ıe
koridorlnrıncla beyhude yere 1:Gklenckten kurtcı.rılnış olurlar. Gerçekten
.
'

de hepiTiiz görüyoruz, liu duruşna tÔ.İikleri, hakirıin olno.ı:ıasından nütevelli t

G.vukatların,

kaynaf,ıEızı

Lun'un

teşkil

vatanc'l.aşların

çekti[i:i

sıkın,eılar

en 1.üyük

ıstırap

etr:ıektedir.

yanırı(la

cerçekten

işleriı:ıizin,

sikıntılarımızın,

ıstırap

larınız~n arasında ESkişelıir'e gelişinizin bir sebehi var. Vak~iyle
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ta~üriyle

eski

nerıleketinden

benir1
r.ullah

Tenyiz Mahkenesi

Eskişehir'

olan bir ara Parlanont:Y:ln

Ayterıiz Eskişehir'

de bir d•üre

başkanı

hizrıet

de

1mlunduğu zm:ıan

gören

oluyorr:ıuş.

rıerhur:ı

Maaş

Ab-

alamaı:ıış

lar, hakimler, zabıt kntipleri, sRvcılar perişan durur1da. Nezareti ad:...
kapattırı.

liyeye bir telc;raf çeker der ki, iiJüUiyeyi

n''Neden ve niçin?"'

Müfettişler cönc!.erilir. "Aç hakinin verdi[i karnııMa adnlet olnaz da onun

için." :2izir:ı hairirılerirıizin açlıf:ını idr in etniyoru:rı; :ma hakir:ı, evinde
kayp-ısı varsa, ev kirnsını clüşünüyorsa; hakin, hiç olrıazsa seneC_e

bir

ay huzur ve rahat içinde dinlennek irık3.nından Eıahrunsa, onun dof;ru karar

verebileceğini

çekten normal üstü

tahrün eteek, ancak onun

vatanperverliğine,

çalışnasına

başka

hanleteekten

onun

r_ı;er

bir uana ifade etnez.

_Öyle ise ne ynımak lazın? Sayın Genel ~:aşkanımız bir büroşüründe evvelki
faaliyet

raporlarını

doğru

sağlamsa,

ve

açıklachlar.

l'ir ülkede adalet

süratli,

o ülkeyi idare eden idareciler ne kadar kifayetsiz

olurlarsa olsunlar, o nenlekette adalet
hükümetler icra

mekanizması

ei~ilir;

mm

tıir

ülkede

Devlet payidar olur,

vardır,

işbaşınc:aki

devlet

adamları,

hü-

künet adamları ne kadar adil, ferasetli ve namuslu insanlar olurlarsa
olsunlar,

o nenlekette adalet

eğer

nekaniznası

huzursuz, sat;-

ro.hatsız,

lan de~il, topalsa, o r1erılekette iktidarlar devan ederıez, istiklal ve
hürriyetler dahi elevan ec'i enez. İyi inannak, teşhis kcynak nec:mriyetindeyiz ki, buc;ün Türkiye 'ele 1Jir anarşi varsa, onun k(',künden kazınnarnş
c>lrıasının
oldu~u

ve bal i, lm eksik ve sakat

ac!.c:clet

nekrmizmasına

ait

sibi hepinize ele aittir.
Lunu

lıöylece

olan insanlar
:;_jarosunun o
bir

çalışan

1 ~elirttikten

r~eçin kayr;ısı

sonra il.erim ki,

bir

lm

car:ıiaya r,:ıensup

içinele hareket etmenelidir. Muhterem Ankara

zar:ıanki I:n.şkanı tarafınC:nn 1Jirko.çyı_l

toplantıda,

nrtık

senıpozyuncla

tesadüf

evvel Ankara' c1a

hc:-zır ;~·ulundun.

yapılan

Avrupa' daki en-

sali devletlerin tutun ve davranışları dikkate alınnak suretiyle bir
rapor haline getirildi,

·gerçekleştirilnesi

hususu <la hükünetlere, Par la-
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rıensurılo.rına

yor. =ir lmnun Itieclise gitti, eksik
edildi hükümetler8;
leri

yo.rılnaclı,

bilclirilece(;i van t eJildi; av.a

fakr:ı.t

z;~rülc:ü,

şu [~Ünlerde

tekrar

onc~rm

yapılrn-

sonra cia tekrar iade

ıv:eclise

f~Glece/"i;i

rivayet-

dolaşıyor.

Şineli ceseleyi y::ünız hÔ.kin,

let;i tecelli Ettirnusi zn.viyesinden

savcının huzur ve rahat içinele ad&··
o.lnayo.ca(:ır:.

-;-ir

fabriknnın clişli-

leri ci bi, onların ;yüzünü a['2rto.n, üç-beş senec:e izin alnak ir:ıkÔ.nındo.n
mahrun, fevkalacle rıorişanlıklar için~le ö-gle yenef;ini (Zat ı t ka tirlerinden bahsetnek istiyorun) daireler:le yiyen o :üçare sınıfın cl.a rlurur:ıuna
temas etr1oden f=eçoneyecel"'·in. Lu 1JeniTI için neslet"in en lnynetli bir
borcu

oluuştur

clurur:xlayır:ı.
tjÖrüşünüz,

ve

lıunu

Yarcı taya

clile

tsetirr.ıek

vazifesiyle ele nükellef

c;üliyorsunuz, hanr",i daire r:rü;1ürüyle

adarı porişnn,

yokluk içinde.

kılım:::ış

c:örüşürseniz

Hırsızlık yapr:ııyorsa,

haysiye--

tinclen ve narms iffetinden. O ô'ylesine nnzlmt. I ir daire nüdürüyle c;ö-

rliştün l;:J:İ..r hıfftn evvel. "Ev snhibir:i 'de[";işti

ll

cİedi. Gayr·irıenkul kiraları

haklcınc1~ki Kahuinm 7 nci -naddesine göre bir ihtcırnf alr:ıış "Ya 4 bin 1ira

kira ver, v~ya 'e·-J.den çık." "2000 iira ödüyorclun. Eline. 8 b':Ln.'ıira
geçiyor. 5'to.ne çocuk okutuyorun, ikisi üniversitede. :u 8 bin

liranın

4 tinini ev kirası verirseD, 1.1en ne yapo.ca~ı:c?" cle1i at':lnr:ıalclı ·1~ir hnl-·

N~c1en hakinl,er Kc::.nunu içine: e tu zavallı sınıf l:·or::ı.ber ·n.uta1na e cil·-

de.

miyor? Sa~lık Takanı çıkıyor, hen ,,,e bu kunuda h:1zırlannış lJir
.

'

;

:;o;er:ıın

ı

co

'

yokken,' bütün Türk üniversiteleri aleyhteyken, rJirçok partiler ue

Vtuh&-

letet f~Üster6iş cürmsına rn_l';ı::wn, so.(;lık nermrunu, hattn sel<;:reterini,
ebesini, 1:ıilne6 nesini dn.hil, topyekun bir Tan Gün Yasasını I!Ieclisten

çıkarabiliyor. NeJen 'l<:alet b~darı "rıünezzeh kalsın? H[mr;i biririize sc~mak

isti:.roruı::ı,

her r:,ün sai:;ahtan

dosyalar]. 'kirilerden

alıyorsunuz?

o};:Şmıa ko.c~ar' i:c.celer:ıek içirı i:lldıt,ıriız
".ı':ı.man Meh:::ıet kardeşim,

şu dosyanı

ver.

ŞU_ 'dnva 'aosy~sınin sureti~i rici:l eöyorum. Ş"L1 konucb r:ıüzekkere yc::.zılrica ediyoru~." Dizin sal•ahtan akşama kadar hn.Şır neşir olc'-uttuT'lu:6
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zavallı

r:ı.iclir?

insanlar der;il

Gönül isterdi ki, bunlar

fevkalnde cidc':.i 1'•ir şekilele Rapora i thal eclilr:ı.iş olsun, okuyan insanları düşündürsün.

tirham

ediyorurı,

Nec'..en, niçin,
Rcı.porQa

akıl

eksik

ve

mentık

·bırakılan

kabulli etmez. Onun için is-

Lu eksik

hususların

bizin için

çok hayati bir r:ı.esele olduf1;unun clile c;etirilrıesi suretiyle lEelecek Genel Kurula,
sevindirici,
cetvel

her:ı.

c':e

Parlar:ı.entoylcı.,

rıüjdeli

alr:ı.ıştır:ı.,

haberler le

bunun

izcı.hına

Hükür:ı.etle

r;elr:ı.elcrini

irtibat

kurulr:ı.uş

sc;.[i;losınlar.

lüzur:ı. r;\5rmüyorur:ı..

fir

olarak

Yanıma

a~ır

l:-ir

ceza nallkene-

sinin bulunduğu ~enin nerıleketirıden her çeşit hakinlerin, her derecedeki
her knder:ı.edeki hÔ.kin, zn"l:ııt katil i, savcı, ı:;ıü::Jaşir hepsiyle ile;ili olan
şi5yle "hir m9.aş borclrosunu alı:;ııştırı. Go.zicmtep' e 1:ıir hnkir:ı. tayin edili-

yor, eline 7500 lira taznincı.t ;e,eçiyor, Hakin tcı.zr:ı.inntı d:ıhil. Nerede
ev

i
1.

arac1ıysa 1;ulanıyor,

5 bin lirnclan

y.şnP;ı

cebri nefisle kuru eknek yerıek pahnsıyle
cıtursun.

Du

okuyacar;ına,

adnnın

dürüst

çalışacaf;ınn,

5

ev yok. Diyelin ki bu

adar:ı.

bin lira versin bir evde
dosyaları

bunun r;ünü r;ününe

bu aclarnn doP;ru ve dürüst tir karar verdif:;i znnan, bunun

Yarcıtayın tasdikinden r;eçecer,ine inannak kabnl midir? Du münkün de~il
arkadaşlar.

ran

vardır,

çapında

Onun için clenebilir ki, bu nenlekette ülke
birçok

vatandaşlarımız

onu dahi

alar:ı.ıyorlar.

O

bir buh-

ayrı

bir ne-

seledir, onu bununla karıştırmımak lazın. Ac1alet müessesesi dünyanın her
tarafında

intiyazlı

bir TIÜessesec:ir. ru intiyaz adalet

nensuplarına

nacleli inkÔ.nlar saP;lanak için tanınmış bir intiyaz de~ildir. Adaletin,
rıilliyeti

olmıyan acıaletin

her yerde, her türlü

şek

şüpheden,

ve

her

türlü harici tesirlerden nünezzeh olarak kaybedenin ile, kazananın da
vicdanlarında makes bulrıas). bakırıınclnn cı,,r;ru tecelli etrrıesi saf;lanaın

diye af':alet karar veriyor. O halde bu kcnu üzerinde çok

,ı.urrnk

ve çok

incelerıe ynpmnk lnzınclır. Iu rıeseleyi 1~öylece kc.r atıyorum.

En büyük
t';ım.

ıstıraplnrınızdan

bir tanesini dile [jetirmeye

MesleC;inizin ta için<1 e clclui!;u için.

Sayın

Genel l

nşkan

ve

çnlışaca-

Snyın

Ge-

- 72 nel İdare Kurulunuzun Fao_liyet RaporunG.a bunn tenns e 1 ildiftini gör-

lü

135-3 nadclesi der ki,

Annyasırıızın

necli'J..

kararları

ker:ıeleri

itirazatı

nüdafaat

ve cevap

layihasında
hnkkındn

es1,nbı

evvel ce

cevapsız bırakılan

i

nucibe beynn ile

tirazıarı

Hukuk Usulü Muha-

teı:ıyiz,

layihasında

len knrar verneye neclmrdur." Usulün 440' ıncı
gı tay

nahkenelerin her tür-

vcrilnelir.lir."

Kanurmnun 439/1 nacldesinde, "Mahkeneyi

arzuhaliyle

teı:ıyiz

yazılıp

c;erekçeli olarak

"~:ütün

tarnfın

nuharrer kahte-i
redc~en

rıaclr.esincle

kendi

iki

veya

lG:ı.bu-

der ki, "Ynr-.

cörüşüne

rı:öre hükr:ıe

etki yapacak nitelikte hulco.kta, karar düzeltilnesi istef,i üzerine vereceği

kararda bu i

ternek

r:ıecburiyetinclec"ir.

mnc~desinc~e de,

tirazıarı

rec2·'ec3.erken her biri

.hnkkıncla ~erekçe

r;ös-

Ceza Muhakeneleri Usulü Kanununun 308/7 nci

"Kararların <jerekçeli olnası r1ecburiyeti açıklanmış ve

c;erekçe c>lmayan

karnrların bozulnası"

Laki Torun' un usul

ki tn h ının 496

haklcınd.aki

gi:~ilr:ıiştir.

cihetine
ncı

sayfasıncla,

Profesör
"Yarl-ı;ı ta-

yırnızın vnktiyle Lir dnires~ cerekçesiz karar ver~i~i için bir h5kin

hakkında cezni takibat açılno.sına karar verniş." Şineli o claire ·1ahi

bu asil ve nezih yüksek adalet

görüşünelen tnı:ıanıyle

inhirnf

etı:ıiş,

topyekUn Yare;ı taya sari olan hastalık şu clurul'la e:elniş tir: Yarr:ı tayı
mızın r:ıuhterem,

yetişrüş

üyelerine bugünkü yokluklar içinde

çalıştı~ırı rıeşakkatler

arasınr1a

hizr:ıetler küçür:ısennez,

bunu

Şimeli

ne

yapıyorlar?

<'!.eı:ıin

arza

ac:_aleti tecelli ettirnek için yarnlan

sayr;ıyle karşılıyor,

Dnvanın eherıniyeti

Dinnet duyuyoruz.

ne karlar büyük olursa olsun,

dava için ne kndar ilr:ıi araştırncılar yapılırsa yaııılsın, şöyle l:!ir matlıu
k-arar

Yarcı tay

clairelerinr1e mevcuttur: "V ari t

formül dairesinde bir krrrnr.
cla

seçmiş tir'

baş ko.

Tashih~

ko.rar

bir dairenin uzno.n

lanmak, ko.riyer sahibi üniversite

olmıyan eleıvanın rec1c1ıime"

yo.ı~ıyorsunuz,

yarr;ı tay

hrıc:::ılo.rın,-ı..nn

hatta b aşırıdan

üye lerinden de fo_y(-:ac:.a istifo.de etnek sure-

tiyle 20-30 maclc~e~len nüteşekkil r)ir to.s'hihi ki'.r2,r ho.zırlıyoruz' o.ylarca
sürüyor, hen formül do.iresi ret

ko.rarı

üzerine t'.iyorsunuz ki, ,,"Anayasa-
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usulün

şu

unddeleri

nuvacehesin~e

Lozulnalıdır,

karar

gerekçesiz-

dir, şudur, 1;"L\YUr" c'_iyorsunuz, ona lwrşı dn verilen to.shihi karCtrın
redeli

hakkındaki

İLHlı.Mİ
eleştiri

karar bu kadar hale

r~elc1i.

GÜVEN (Ankara)- Sayın I:rı_şlmn, kcmfernns ını rlinliyoruz,

ni dinliyoruz? .•

:LAŞKAN- müsnrı.~'le :ıuyurun
konuşun

üzerince

Sayın

efendin.

Hatip, lütfen rapor

efenr~irı.

SELAHA'I'TİN .iı.YDIN (Devanln)- Arzın şu efen<1im. Nereye r'eleceR:üıe

lütfeclin, her
cideki bu

hnlr~e

snyc;ıcle[':er

sizinle bir

noktcı_do. birleşece(i;iz.

son nurnkabe

cihnzı

Niçin yüksek ner-

bu yola e;i tti? :Lir tnrafta -

nar.ıütennhi clnvalar celiyor' her sene orantı ı-nkımınclan aklın alı::.ayaca[;ı

kadar dava ndeeli

artıyor.

~ir

tarnfta karar vernek, çok

iş

yarnak arzusu

var, bi.r taraftn daire nc:etleri kafi der~il, bir tarafta üyeler noksarı,
bütün bunlar tir araya
inkanını bul~yor.

sebepler

C\elclif"'~i

zo.mm

Yarcı tny

c'la ken:lini

nüdrı.fo.a

etnek

Onlara cliı. hak vernenek r.1ünkün -:_l_e[;il. Der.ıin arz etti2:irı

r:ıuvc:ı.cehesincle

o Yüksek

bu davacln en az bizin kaclar

~i,ahkenenizin

r.ıuzclariptirler.

de{i;erli
Len

Sayın

Lo.şkan

·ve üyeleri,

Cevdet

Menteş

'e,

böylesine 1)üyük bir davadan birkaç nisal aldın, kar·wları, tashihl. karar dilekçeni, terıyiz layihanı,ret kararı, tashihl. karar üzerine verilen kararlar, "Gerekçe yok, l:iz
şı

cla nahçup oluyoruz.

ni?" diye

rıi:ç:-

(:e

ynzilı

~iraz

inanrıak

c1aha

lıunu

nüracaatta

istiyoruz.
[~erol:çeye

bulunnuş

Müvekkillerirıize

bn(~laı::ırınız

tun. Arz ın

kar-

nümkün dei1;il

şu:

~ütün nesele, ond~i ve nanevi iok~nların eksikliti~ir. Yar~ıtay

dairelerinin adeelini rıi artırnak lÔ.zın ccliyor? Çok iş ya:r;ınaktan ziyade
dof:;ru karar vernek için ne ya:;;nak lÔ.zınsa, ı. u yola sevk edilneleri için
brı.zı

şeylerin düşünülnesi

r_ı:erekti';i

kanaatinc'!.eyin.

Ra:rorC.n, olabilir, 47 nci sayfada fevkalnde [,Üzel, hakikatan asrımızda üzerincl.e Türkiye i..aroların. da durnnsı gerektii";ine inandı[;ım bir

çek neselesi

vardır.

Yalnız,

çelderin lJiliyorsunuz provizycmda

knrşılı1~ı

--·-1
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öclem:ıe

l~iinüncle

etr:ıiş

olr:ıo.sınclan

clolnn~lırıcılık

dolayı

suçu teqkil

çok i ti ~;arlı insanlar

hatta torılanıyorlar. :_ı:ı.zı :~erçeklerin de
ettir::ıek ko.rarınJa

olan Genel

renir:ı nenleketiı:ı. .Iı.dnna,

yorun.

1 JU

Kurulur:ıuzun

ediy:::ır.

Lu suçun

rrw.hke:::ıeler(.::.e

teşkil

siiriiniiyor ve

konuyu Parlanentoya intikal

bilnesi

Mersin, Hatny ve

bakırnnd.nn

Maraş,

arz edi-

hatta Antalya,

!zmir' e kndar E~:e vilnyetleri >le clahil ;:a::ıuk üreten bir r:ıenlekettir.
l'ir rüsnl verr::ek için nrz ediycruD. Lurnlnrda
hasat
dı('ı

zammı

nlınır,

r~ar:ıukları

rıüstnhsilden

pnnuklo.r

herkese bir çek verilir. Hüstahsil f<c>rikatör al-

l)elli 2ir süre içerisinde çekecek' l-u süre içerisinde

Mersin'deki ihracntçı firr:ıal~rn ~B~derecek, neseln benin b~l~er:ıde, ihro.catçı

firr:ın

rar::ur;u

:cldıktan

sonra her ay kendisine ithal eden fabrika-

ya belli tir ro.ra f;Önderecek. Diyor ki, "Fc.clan cünü l nilyon lira para.
~elirse,
lirir:ı."

o sÜn ben o
Gerçekten

ı r:ıily0nu ceçrıer:ıek

IJ~ersin'

deki

adaı:-ı'

ci· r:;ün

üzere

r:ıüstahsillere

pnrnyı

bankaya

çek verebi-

verrıiş.

Pasta-

nede' hatlar b•:ız~ltiuş' te lle havalesi lnzırı r,elen para bankaya. yetişni
yo'r~ aradan b'ir. gün ı';eçiyor, rseçtir~i için 1n1kıyorsunuz ertesi r::ün, "E.fe'iıdim ben~ gHıtir:ı o cün tankaya, knrşılı[1:ına.a prı.rn u;cireriedin" diye

1)ir ·

meşrtmat n1ıyor, rlolanclırıcılık suçundnn vatt:ı.ndaşı nahkeneye ve:r-iyor ve
perişan ediyor. Yani, tictı.rihayntın bu kndnr r~elişti(:;i; frıkat di(:er yan

ktırui-üŞ'larıri teknik cihazlrırın tnr:ı ve ki1riii tıantı.cln çnl1şn:r:ıa·1ırı, elde
oıhı'ayatı,iyi niyete cı.~ynnnn; f~knt elrk ôlr.ıaynn
.

"t!irtakım sakıncalar' se'

-

'

.

b:ebiyle ei"e'r gününde ııara Ödener:ıiyorsn l>nzı hRysiyetli Ve şerefli in- ..

sanHırıri i tihnri;ıde oynarıann'k için' ~mnn ''n lıir forni.Ü lulunnnsı c~rek
tii"i kn~aatin~;.e;}rin. ::::u işle ilc;ili olarak aca1xı suç ne zanan teşekkül
etie'r' husu~u Genel Kuruiunuz r;erçekten f'~Üzcl lıir şekilele işlenniş; an'cak
bir yerihcie cleniyor ki, "Suç:uh rrı.ranın 7jc1enecer:i r:ünii han(:'i znnancla te-

şekkül etniş olur? Yani, çekin ·ı-ankayn ibrnzı nnincla ko.rşılı(:ı yoksa
suç te Şekkül e eler rıi? Hnnı:~i sno. te kaclnr clevam etne si lÔ.zırı? Lu konu

- 75 olarak devam eden l::ir davanın 13.3.1976 to.rih ve 5590 sayılı (esas) ,
sayılı Yar[c,ı tay Altıncı

l 710 karar

Ceza Dairesinin bu konuda verdir;i çok

ilr:ı1 bir kararı zcıln tl ara eklerrnek üzere Sayın Di van I aşkanına takdim

edecet;im. l~u kararda :;ayet açık ve r~üzel bir şekilde iln1 bir tahlil
yapılr:ıak;

Tn,ıM

çünkü

1

kararına

nin tefsif

cla. ten as edilnek suretiyle

"çekin ibraz eciilc:il';i e;ün akşan mesa1 saatinin bi tirüne kadar "'.:ıeklenmesi,
A

mesaı

saati bi tti[i

şeklinde

cüzel bir

zar:ıan

provizyon

kararc:ır,

bunu

ı::ıüsai t

cı_a

clec~ilse

suç te şekkül eder''

durunu tavzih için takdin

ediyorur:ı.

tüyük 1ıir hassnsiyet içinele 1mlunrm Genel İdare I~urulunuz ve çok
dererli Genel

;:aşknnıı::ıız,

Maraş 1 ı de(~il,

bulur c-la

fırscı.t

1)enir:ı nerıleketir:ıin ynlnız

Türkiye' yi ilc;ilendiren clavtüarına Haporcla yer verrıek ir:ı-

ka:Q.ını bul:ır:ıadılar, bunu l<iyle kabul ecliyoruTI.

dilcli?i;i

zarıanclc,

r:ı.evcut

1:l5yle bir hacl_ise

Çünkü, Rnı;orun tanzin e-

de['iLli. "Gi tı:ıe ey yolcu, gel

beraber oturup ar•laşalır:ı. Eler:ıim bir yüre(i:in karı de~il, paylaşalır:ı."
şairin

diyen
kalr:ıak

dedii'';i [;ibi bize hu

suretiyle arz etnek

arzu ederseniz
sına

yanlış

göre tefsirlerde

şekilele

arz

fırsatını

huzurunuzn son derece objektif

veren

cle~erli

anlaş:_ıalara :::ıeydmı verr:ıenek

l•ulunclu~u

t nda yatan , hadisenin
bir

ıstıra1n

şekil

bu neselenin

yönüyle

etr:ıek istiyoruı:ı.

cluşr:ıa

Er:er arzu

nrkadaşların

oldu,

ve herkesin kendi kafa-

d:)[;uşu

t~elişnesinin

ve

ve cereyan

tarzını

çok

alkısa

etr:ıezseniz konuşmayacasıTI.

( ":Jekliyoruz, onu bekliyoruz 11 sesleri) Teşekkür ecleriTI.
Muhterem

arkadaşlar,

Evvela vakayı olcluı":u gibi bir plnl: sac;akatıyle huzurunuzcla arz
etmek istiyorun. l 9.12. l 978 tarihincleycli,
ile ilr;ili bir filTI oynuyordu.

i'nzı

Maraş'

ta bir sinemacln Kafkasya

kin s eler, ( zarınnınızcln

rıocla

haline e-

dir) kendisine uye;un, tenayülüne uyr:un c;örclüi"'~ü 1_ıu filrü seyretmek için

2000

kişi

kadar,

sinem.mın

istiap hc.ddi 2500

kişidir,

o gün 2000

kişi

kadar seyirci (Yaptı[l:ımız sonclajlnra f~i)re) sinenada 1Julcındu(':v. zaman,
sinemanın karısının

cnüne aceleyle bir

boulıa atıı,-.ıştır.

O

bombanın atıl-
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üzerine bir panik husule

itibariyle orada

aykırı

gelniş,

bir fikri

kalabalık

c;aleyana

zan ve tahnin olunan

taşıdıf;ı

netice

gelmiş,

Salrıan

isinli bir vatandaş ynkalannış, halk c;aleyana ı:;elniştir, fevkalade men- '
leke tt e gerr,in bir hava husule
da

olnuştur.

20'sinde

Ayın

rulmuştur.

ufak tefek

Çolak ve Mustafa

Hacı

Maraşlı

biri lV!ersinli, di;""eri

[;elniştir,

bazı

tahribatlar

YüzbnşıoP,lu adında

Erkek Sanat Enstitüsünde iki öcretmen vu-

Du iki ö(;retnenin ikisi de üzülerek söyleyeyim,

~;öyle

bir ter-

rikaya nefret ve lanetle bakarın, arz etnek, neselonin biraz daha anlatesir otnek

şılnasınm.
sıyle bazı

tabirlere tenas etmek

ve tahmin edildif"i

e;eldi['tini

Şarklı

nin ikisi de

olarak ka"bul etneniz rica-

bakınından soyadları
kaçınılnaz

iclciası vardır.

tabirinin

Aşiretten

Şark'ta

zan

ne nanaya

çok iyi bilir. Du öldürülen iki öf,retme-

arkac:aşlarıı::ı

aşiretten de~ildir.

Lizin e;ibi, sizin c;ibi

Aşiret

olnaktadır.

düşünen

Diri

Maraşlıdır,

biri Mersinlidir.

insanlarchr; ana nefret ettif:imiz, hepi-

mizin tiksintiyle hakabilece~i, tir aykırı fikir ihtilafından dolayı
husule c;elen bir
katledilrüştir.

ö?J;retnenin

anlaşmazlık

Ana son

düşünce

sonucu bu iki nasum

zarıanlarda

tarzıarına

diyebilece~im öğretmen

moda haline c;eldif;i üzere, bu iki

senpatisi olan f;ruplar harekete

ı::~eçrıiştir;

fakat o esnada Maraş, Ma;ı:-nşlı olmayanların da istilssına maruz kalmış
tır. Fevkalade de~işik tipte, decişik kıyafette çok şayanı hayret biçim-

de sureti katiyede
'niştir.

tanımadıcımız

lOOO'e

yakın yabancı Maraş'a

hücum et-

:Sunlar tertipçilerdir, bunlar bu Ladisenin vukuunu, zeminini ha-

zırlamak

için

gelniş

kimselerdir.

l:!R DELEGE- Hangi tarnftan bunlar? ••
SELAHATTİN AYDIN (Devamla)- Onu da arz etneyeyira takdir buyururaanız.

Şirıdi

sun he:rsi

buracla hepsi

say[ıyle

bir meraleketin

vatandn.şımız.

anclıf:1t:mız

çocutı;u,

sizin

Hnne;i cemiaya

r:ıensup

olursa ol-

kinseler. Ien ithana, tenkite r1nruz olan
yrı.kın

bir

ı::ıeslekto.şınız

rılarnk

hiç bir

siyasi parti rıensubu deÇ;iliTI, buna innnr:ıanızı isterin. Tan yecli sene

- 77 evvel mensup olduf,um partiden resmen istifa ettin, ki isabet
arz edeyim, onu da
ı::uc;ün

söyleı:ıeyeymm,

bıhlen

arka(1aşlar

etti~imi

c1il1-erlerine söylerler.

için böyle bir şeyi sureti katiyede düşünnen. Hülasa., o c;ün ida-

resi az olan, c;erçekten Maraş'ın içtinai bür~yesini bilmeyen bir Vali
Milli Ef;i tiı:ı. Müc~ürüyle hirleşir, bütün lise nuadili okulların ÖP;retrı.en
lerini ve

bu cenaze merasinine

ö~rencilerini

IIenşire

ler, izin verirler, okullar tatil edilir.
şartıyle

bu okullar bu cenaze merasimine

Maraş

killerimiz

yorum:

Mar~ş başka

şu;

ta

, hatta

bulundu~un Sayın İçişleri })akanı

yere benzenez. Yoksa

inannar:ıışlardır.

Cumı nar:ınzlarına

fırsat

Maraş'ta karıştırıcılar

da

Netice itibariyle o c;ün merasim

I~unu bihakkın :)elirtebilr:ıekliC;irı

Maraş'

arkadaşlarınız

zaman Valinin yüzüne de söylediler, "Dunlara

ço[;aldı" demişlerdir,
başlıyor.

Cenaze merasininin

Parlamento mensubu senatör ve milletve-

Valisine bizzat içinde

Maraş'a geldi~im
verilrı.esin.

Maraşlı

bazı

için tahrik eder-

Okulu da dahil olmak

katılırlar.

yeni hadiselere se::ebiyet verece[;i hususu
bütün partilere mensup

katılmak

için

şunu ifrıc.e

etmek isti-

çok ehenmiyet verirler. Bunun da sebebi

Milli Mücadelede Fransız bcı.yrar;ı Maraş krı.lesine cı.sılclı~ı zaman Ulu-

cami'de namaz

kılmaya

torlanan

müteveffa Mehnet Ali :;ey

kalabmlık

tarafından hazırlanan

"ilıüşr.ı.an lJayra[;ı başımızda sallanırken

Du vatan bize mezar

yine bir avukat

Cuma

arkadaşımız,

bir beyanname üzerine

nar.ıazı kılrıak

olmadıkça düşr.ıanac;ülizar olrıaz"

caiz det;ildir.

ibareleriyle süslü

bir beyanname Cuma namazında okunur. Galeyana gelen halk Fransızların
bayrafını

indirir, 18-20 günlük mücadeleden sonra da kendini kurtaran

şehir düşnanları kovnuş

olur. Böylesine özel bir

nanası

olan Cuma c;ünü

yine 21.12.1978 günü cenaze nanazı gelir. Tabii içindeki masur.ı cenazeye
sayc;ılı

kinselerle cenazeyi istismar etnek isteyen kinseler

bilhassa bozguncular. Bot,azkesen camiine

f

kılmakta

olan

kalabalıtı;a

Piçleri"

şeklinde

[~eldikleri

hi ta ben( kesinlikle sa1Ji t

bir tabir

kullanılır.

vardır,

zaman orada

olnuştur)

nar:ıaz

"Muhamr.ı.edin
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DELEGE- Duydunuz nu? •.

SELAHATTİN

çok

davaları

rınızı
yı

kendi

AYDIN (Devanla)- Efendin, nüsaade ederseniz biz bir-

nahkenelerde kendiniz
inançlarınızla

meslek haline getirdik.

faziletli bir torluluvm

duydu~unuz

telif ettikten sonra
Kalclı

de~il,

için

araştırnala-

görnüşüz

gibi savunma-

ki, ben böylesine nezih, böylesine

karşısına

çıktı[:ın

cat!;ınız

ünidi içinele bu

t'ırdın,

partilerle, savcılıkla, Valiyle, Enniyet T:ilüdürü, Jandarma Ku-

nandanıyle

amaline
aynen

ineeleneler

hizr::ıet

şu

işleri ı:;i ttin,

zanan bu sualleri bana sora-

yaptın,

dinledin, Gerçekleri ne

etneelen tespit etneye
e:elrüştir

tepki husule

oldu~unu

söyler ve bunun böyle

bir hafta etüdünü

çalıştın.

yaptım,

şunun,

Eu hacliseden

araş

ne bunun

rıütevelli t

deniyor, büyük ekseriyet bunu böyle
kabul ve iddia edenler de idarecilerdir,

bunun üzerine "maden ki bunlar Muharır::ıed 1 e inannıyorlar. Öyleyse bizbunlara Cuma narn.azını kıldırnayacaF,ız." Maalesef durur:ı buraya dönüşüyor.
Dönüşünce

tabiatıyle

hadiseler ·c·ereyan e<iyor. O gün iki

r::ıasurn.

ölü def-

nedilerıiyor. t-ir tanesini alıyorlar Mersin 1 e götürüyorlar, bir tanesi ·

orada kalıyor.

o

Gece dahi €;erekli tedbirler alınabilğrdi. Tedbi~ler

alınr::ıiyor. Nİemlekette revkalnde r;ergin bir hava husuie celiyor

V'e ••• ' ·;..

·NİYAZİ ·AGIRNASLI (Ankara)'- Cenaze esnasında da öld'iirülenlerden

bahset.

SELKFıATT111' AYDIN (Devar:ila)- Arz eceyin şindi. Ertesi günü bUıı
dafi mütevellit cenazenin bulundur,u Yenimahalle tabir etti~irıiz Yörük,,

A

,

'

'

selim Mahallesi tarihı bir de~eri olan nahalledir. Ycirükselim Mahallesinde yine cenazeyi

kaldırrıak

için toplananlarla bunlara

karşı

olan grup-

lar bii'birlerine nırıldannaya ·başladıkları zaman, İstaribul Teknik Üniversitesiniri b'ir rıat"ematiK ji;

olrluğu s(jylenen, dav~sını ,takip .

,'
·.
. .
ettılştik~ eskiler daha iyi hat:ı,rlarlar, Profesör Iı,eyyai Gürsoy 1 u katl'e-

den Mehmet

adlı

bit'

Maraşlı hemşerirıiz

ilk

silahı

atmak sure-
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İki

DELEGE-

çocuf;u

öldürY'l.ÜŞ

ama.

SELAHATTİN AYDIN (Devarıla)- Arz ec.eyir:ı efendim. O çocuk rıesele-

sine

varr:ıadan

etmeyin.
üzerine
alr:ıaz,

evvel, bir kronolojiye aynen riayet ediyorum, hiç merak

Şimdi

sabit evlerin

birtakım
mantık

kabul etnez

ölüyor. Lunun

çatı katıarına yerleştirilmiş,,

zaten

akıl

Hlarcış Lcırosunun İkinci

Genel Kurul toplan-

üzere adliyede bulunuyorduk. Derhal adliyeye e;eldiler

haber verdiler,

çünkü harp var"

"Daı~ııın;

tevsim ettiler. riz 18
ben kaçarak

kında,

kişi

iki

hu, makineli otoBatik silahlar faaliyete

şey

e;eçiyor, ki biz tan o esnada
tısını ;ynpı:ı.ak

kişi yaralanıyor,

onun üzerine bir

orada mahsur

arkadaş

yazıhaneye

bunu aynen böyle

dediJiıer,
kaldık.

Uenim

yazıhaner:ı

ya-

Ondan sonra zaten her mahallede

sı~ındıı:ı..

1

korkunç bir şekilde silahlı bir Bücadele başladı. Niçin başladı? Siyasileri itharn

ama

etr:ı.iyorur.ı;

ve kesin olarak bütün bir meBleketin

açık

yüzde yüz kanaati odur, idarecilerin, Valinin

yetersizli~i,

tedbir al-

bilmeBesi, o [",Üne kadar kendisine söylenenlere gerekli hassasi-

masını

yetle cevap verNemesi, tedbir
hadise meydana

alnayı

başaraBaması

sonucunda bu

r.ıüessif

ı;eldi.

Ieyler, şunu açıkça söyleyeyim. IiziB o Alevi cledif:iniz kardeş
lerimizle Maraş' t::ı. hiç 1'ir ihtilnfıBız yoktur. Asırlardan beri Türk milletinin bir.ferdi olarak, hem Müslüman milletin bir ferdi olarak bunlarla bizim hiç bir
bu

Aslında

türülr:ıekte

alış

soykırım

olarak kabul

hoca

kısvesinde,

benim o masum
ıstırap,

q_e

ve

vardı

bir

r:ı.emlcketir:ı.i

meşakkat

gibi anlatTiaya
siz

e~ilecek

ve harliseleri tertip edip de

solun her halele menfaati
kısmı

yoktu. Bir

verişimiz

acı

kaldı.

çalışacarımı

mesele

Maraş'

1)ahsediliyor.

de~ildir.

tan

O yola

uzaklnşan sa(;ın

dönüş-

veya

ki cliyoruz, tefrik etniyorum bunu, bir

kısmı

kana

soykırıBdnn

bunlara

boyayıp

kprşı

zihniyete tabi insanlar,

ci ttiler ve bU[_jÜn ceriye sadece

Du konu('l_n bir plak sadakatiyle

size söz

verı:ı.iştim.

~ir

oldutı;u

teklifte bulunuyorum,

bunu lütfen kabul edin. Genel İd:o.re Kurulumuz, aslında bu bir
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meselesi

Maraş

runun bütün

de~ildir.

neı::w.lnndığını

sebeplerini, nereden

kQynnklarını,

nnlnyabilnek

detaylarını,

l~akır:ıından

doğuş

ve bütün Tür-

kiye çapında c1iÇ1:er vilÔ.yetlerir:ıizde her an nuhter:ıel bu r_=;ilü hadiselerin
bir daha tekerrürünü önlemek

bakır:ıından

lütfen bir

araştırna

heyeti kur-

sun, e~er mali inkanları nüsait de~ilse ben şahsen Maraş'ta kaldıkları
süre içinde
bir

.ı..:unu

1::ütün

yapacakları

araştırna

konusu

ı:;iderleri

yapalnı.

taahhüt ediyorun huzurunuzda •

Türkiye larolar Lirlil";ine

yakışan

bir

ölçüde Türk milletine gerçek olayları usul bakımından adalete intikal
meseleler

etmiş

hakkında .iı.nayasa

bunu bir hal çaresi

yi5nünden

suretiyle

bu~mak

konuşi'lak r:ıür:ıkün değilse

r:ıilletinize

duyuralır.ı,

ele,

yetkili me,r-

cilere intikal ~ttirelir:ı. Dütün mesele böyle olnakla beraber, asıl kötülük

şuradan [~eli'lektedir;

dofi;uş

sebeplerini

hazırlayan,

Türkiye' de

.gelı:ıiş

\

geçmiş

bütün pRrtilerclir. Her parti kendisine

onun tecessümüne onun
nanı

reveransına

tebaa zannetneclif1:i,

yardakçılık yapanı

saygılı kalclı~ı,

seçip

aksi harekette bulu-

kabul eti'lediÇ;i sürece bu hadiseler

vatandaş

tekerrür edecektir. T;itaraf olacak vatandaş. Vatandaşlo.ra bitaraf I'luamele

yaptı~ınız

ter:ıelincle

yatan

yerde hiç bir haclllise oli'laz. Haclisenin
şaşr:ıaz

ve

gerek idarecilerin, gerek

C',ef;işrıez

doğuş

sebebinin

gerçek, gerek t_;üvenlik kuvvetlerinin,

politikacıların

kölelik

sister:ıini,

sp0il sis-

temini bırakıp , vatanclaşlara, "Lunlar benin vatandaşlarım" diye bitaraf,
namusla ve seyyanen muamele

yapi'lanasından

ibarettir.

Hepinizi hürnet v:e sayv,ıyle selÔ.I'llıyorurı. (Alkışlar)
DAŞKlı.N- Sayın Aydın'

a

Sayın

Tokman.

YILMAZ
Kurulunun

Avukat

ken, Türkiye

ederiz.

TOKW'-ı.N (Eskişehir)- Sayın l~aşkanlık

Iaşkanı

Rapora

Yılmaz

teşekhiir

ve Yönetin üyeleri,

karşı

J~arolar

eleştirilerinizi

Di vanı,

sınırlama

Yönetim

s~ygıde~er meslektaşların;

yJneltir ve

~örüşlerimizi

bildirir-

Avukatlık

Kanununun

Lirlil':inin görevlerini r:;österen

110 ncu nacldesinin bir

Sayın

getirip

cetirr:ıedi~ini

tartışmaya

sokmak

- 81 artık r:ıümkün

yanında, sayılmayan,
Gelişen

v.e

kamuoyu

yarat:rınk,

teme

gürlüklere

hukukun dn

halkırıızın

kıskacı

başlı

görevleri

kısa açıkla:rıadan

görüşlerimi

açıklayaco.[l;ır:ı.

birbirinden

çabuklaştırnak

ayrı

da

fikre içtenlikle

Iaşkanlık

Sayın. ~·aşkanır:ıız,
ça~ır:ıızın

ve I:irliftin

l~arolar

açıklamakla kalma:rıakta,

yasanın nasıl

olanaktır."

içine alan enperyalist sis:J;ıak

ve özsin-

1ı;eriletnek,

Raporunun bir bölümü için
"Hukukta. olanla, olacak ola·-

Ancak, bir önceki

isteri:rı.

kararında yasaBın

olması

ilke

bu

kararları,

bu
bir

de~erli

detı;erlendirmesine

yüksek mahkeme

Aşağıda o.çıklayacat;ınız

cled~f:ini

kararlarını

çôk

öngör:rıek bakınından

ne

de gösteren

gerekti~ini

Sayın Eaşkanımızın

olanı

denekteclir. Lu

görevidir~"

:rıahkemelerir:ıizin

r,elece~i

denilmektedir.

katılamıyoruz.

bizi

izler:ıek,

baş

bugün her

Yüksek

uyarılarda bulunr:ıaktadır.

saf;lRr:ıak,

hukukçulucu def,ildir. Olacak

helirtnek

katıldı~ınızı
yargısı

dikkatle

görevleriniJ

arasındadır.

s·_mra,

tutmak,

gelişrıesini

anında t)astırr:ıak,

paragrafta aynen, "Türk

açıdan

sayılan

bilinçlenLJ.esini saP;lanak, temel

karşı yapılan [~iri şinleri

dirnek de belli

nı

ekonomik

ülker:ıizi

çıknak,

l;u

tabii: sorumlulukları cla elbette bulunr::ıaktaclır.

det<;işen toplurıla ~irlikte

karşı

Lu

.ı.:arolar :Cirli~inin

de('1:ildir. Türkiye

biz

sanırıır

haklı kılacaktır.

Dokuzuncu Hukuk Dairesinin bir

kararına

bir top-

feshedilmemekle Lir

275

sayılı

Yasa bu süreyi üç

275

sayılı

Yasa Dokuzuncu Hukuk Dairesince tadil edilmiştir. Dokuzuncu

yıl

uzamış

kabul

yıllık

lusözleşme

Hukuk Dairesi bu

daha

göre, üç

yılla sınırlandırmıştır.

Du karara göre

kararıyle yasayı uyt",ulamayı reddetı::ı.ektedir.

kuzuncu Hukuk Dairesi bir
dikayı belirleyebilr:ıek

kararıyle

için

duruı::ı.

mektedir."Toplanan delillere cöre
demektedir. Du karar

toplusözleşrıe

toplusözleşmeyi

tespiti yoluna
bilirkişi

sorununa

Oysa,

edilmiştir.

Yine Do-

yapacak yetkili sen-

başvurmayı

incelemesi

kabul

yapılmak

etr:ıe

gerekir"

Yasada bulunmayan yeni bo-

yutlar getirmiştir. !şci hakları yasaya aykırı olarak sınırlandırılmak-
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Yasanın,

üç ve

çözümsüzlüF,e terk
ında

altı

gün içinde çözümünü :.inr;ördüf;ü
Dokuzuncu Hukuk Dairesi tir

edilmiştir.

da,"Ölüme neden olan olay

biyle

işyerinde

tehlike

nedenle bozma sonucunu
na tı isterneye
lanan

iş

kazalarında

aynı

işçinin

mirasçıların kıdem

anlayışa

denektedir. Eu

iaBbe-

akdini

işveren hakımından iş

bu takdirde

do~urmuşsa,

karar -

başka

işçinin işi safscı::iası

zamanda

veya

yaratmış

hakkı y(ıktur."

anlaşmazlıklar

haklı

tazmi-

e;öre, ölümle sonuç-

de r.mhakkak ç.ok az da olsa kusuru

olacaf"i;ın

dan, kıdem tazninatı alabilmek mümkün olamayacaktır. Oysa !ş Yasası,
iş

akdinin ölümle sona ernesinin

li bir
işçi

koşul

saymıştır.

Yine

için

topluişsözleşnesi

ramayacaGını

tipi

Yarroıtay

sendikası tarafından işyeri

mesi yürürlükte bulunclukça,
bir

kıdem

hükme

sendikacılı~ın

sendikalar

kurulmuş

sendikanın işkolu

görüşme

baf;lanıştır.

Hukuk Genel Kurulu, belirli bir

düzeyinde

aynı

için yeterli ve belir-

tazminatı

bir

düzeyinde kurulacak
diye greve

ça~rısına uyulmadı

Lu karar, senelikal mücadeleyi,

dar

boyutlarına

indirgemekteclir.

aracılığıyle

diledikleri

topluişsözleşmesini

getirebileceklerdir.

bir

Yasanın öngörr.ıedi(~i

hakkı daraltımını Ycı.rgıtay öngörmüştür.
toplusözleşme

ve grev

haklarına

topluişsözleş

oldu bittiye

Anayasanın,

sahiptirler. Grev

Atıerikan

İşverenler sarı

topllı.uişsözleşmesi

Du karar

başvu

ve grev

"İşçiler

hakkının kullanılnası

ve istisnalar kanunla düzenlenir." diyen 47 nci I'laddesi ile "Temel Hak
ve hürriyetler ancak kanunla
rine de

açıkça

kararında
rülmüş

da,

11

üçte tir

ters

düşmektedir.

Grev

aylanası

orruı

batı;lı işçilerin

Du kararla da,
meleri
grev

kolaylaştırılmış

silahını

sayısı

işverenlerin,

c;rev

grev

oylaması

mad·:ı,es,i

hükümle-

ile ilgili tir

kararının nlınc1ı~ı

istendif;i günr1e
esas

işçilerin

olrı.aktadır.

iyice etkisiz

diyen ll nci

isteminde bulunanlar ycinüm:.en Yasaca öngö-

oylamanın

toplai'l

11

YarGıtay

saJ)tanırken,

daha ileri bir tarihte,
ile

sınırlanır.

alınaca[i:ıno..

grev

için

11

silahını

Yar&;ı tay

kılabilmek

işverene

bu

başka

karar

gi:inc"e deP;il de
iş

süzleşmesi

verrüştir.

etkisiz hale getir-

kndarıyle

de

kararlnr da

yetinmemiş,
çıko.rmış-
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Şöyle

ki;

Grev

uyculnmasına

geçilmiş

bir

işyerinin işverence

kapatılması

halinde, işyeri ortadan kalknış sayılaca[tından, s:revin ele kanuni bir
grev olmaktan

içtihat

çıkacarını

etmiştir.

grevi etkisiz kalmak, hem de Yasaya
ederek oir

ardı

iki

taşla

aykırı

kuş vurrıuştur.

ca Dokuzuncu Hukuk Dairesi ile iL::;ili

düşünce

sa Dokuzuncu Ceza Dairesinin

amme

örgütlenme

hakkını

açıklık

sıP:;mayan

%5

bir

oranında artaca(tı

uyr;ulanayı

çiğnenmekle

yor. Yüksek

Mnhkerıenin

def';ildir. Ancak, tün
uydurdu~u

saP:;lmıak,

sağlanaktır.

çağına karşı

1977

kısılmak

türı karnrl,1rı

kararların

eleştirilerde

gör-

açısından

sendikal ve grev

işçilerin

ve ortadan

Di~er

yandan te-

kaldırılmak

isteni-

elbette bu geri konum ve nitelikte

yasalara

UY[~un,

bulunnnk,

toplunun

Lirliğinin

yanlışlıkları

Aksi takdirde bu kurunlar

işlevini

görevini yapanayan kurumlar olarak

demokratik yasalarla ilgili

kararlarını

kabul edilerek hiç bir

yasaların doğru uygulannasını

yılında İstanbul''

bilhas-

seneleres sürdürnekte inat etti-

da söylenenez. Türkiye Darolar

bilimsel

dönülmesini
sini

bırak

hak arama özgürlüGü de darbeler yiyerek

kalınrııyor,

mel hak ve özgürlükler r,it p,ide

görev~,

yalnız

Yasasının kiracılar

hukuk düzeninizi geri bir duruma getirilmek isteniyor.

ayak

cöz

destekten yoksun kalma tazmina-

getircli~ini,

görmekteyiz. Görülüyor ki, bir yandan

hakları

hem

ortadan kal-

getirebilmek

kabul edilen sosyal içerikli Xira

ise senelik ücretin

insaf ölçüsüne

özgürlü~ünü

giderek yok eden

sınırlayan,

aleyhine yorum ve uygulama

~ini

içeriyor, eksik

bölürıüne baktıı'f;ırıızda,

ve kanaat

genel tutununa daha

Yargıtayın

intizamından

tında

uyr,ulamasını

Verditirniz bu örnekler

kararları

Yüksek I1Tahkemenin ceza il.e ilE.;ili

rıekteyiz.

bir lokavt

kararıyle,

da elbette var.

tıklarımız

dıran,

bu

Yar~ıtay

celişnesine

ve

Daroların

ortaya koymak,

ve hukukun
yerine

roelişne

getiremeyen~

kalacaklarclır.

da toplanan Ola(~anüstü Genel Kurul, anti

çalışnalara başladı.

1402

sayılı Sıkıyönetim

-

8~

-

Kanununun <la bu nnti c1enokratik kanunlar
Rnr,orunclan

ö~reniyoruz.

arasında

yer

Sayın Iaşkanınız

:Liraz evvel

aldı~ını

Çalışma

Raporu özetlerken

bilhassa bu Kanun üzerinQe titizlikle ve özellikle durdu. !iükünetin ilan
,, etti!'!:i sıkıyönetir1 Meclislerce:onaylandı. Sıkıyönetime e:erekçe olarak ,
terörizmin yok
terildi.
ralları

Ayrıca,

için

demokratik hak ve gzr;ürlüklerin

edilrıesi,

korunması

gös-

bu yönetimin özgürlükçü demokrasi ve hukuk devleti ku-

işleyece~i

bötürülrıek

vaadi verildi. Ülkenizin nereye

tendi[,ine ve ter()rist eylem ve

katıianların

nereden

is-

kaynaklanclıt;ına do~

. ru teşhis konulananası, iktidarı sıkıyönetin ilanına kadar cetirdi. Dur_;;ünlere r;elinnesinde
tikliği

şüphe

!ktidarın payı

götürmeyen bir Yasa ile,

korunak heclefleniyor. ])uyle bir
olmasa gerektir. Zira,
koruy2n bir Yasa

derıokratik

çelişkiyi

uy~ulanacak

da her halde

rıürıkün

Yasa, zaten temel hak ve özr;ürlükleri

alınabilecek rıidir?

ki,

ve ni telir;i

bir durundur.Uy0ulnnailiar da

Kurur1u

chşında fiür:ı cler:ıokrat

dılar.

Kitapevleri yine

Kanaatinizce

konutanların

şinelilik

bu

görüşlere

lar, aile dernekleri, okul aile dernekleri,

yine

hak ve özgürlükleri

açıklamak

de e'-"ilnek· istenen sonuç

mız

anti denokra-

Du Yasa tün iyi niyetlerle uyr;ulansa dahi, el-

de~ildir.

sıkıy()netinin işlevi

Şineli

oldukça büyük.

hayır.

iyi niyetini çok

kısıntılara u~rarıakta.

Kızılay

ve Çocuk Esirgene

Anayasanızın tanıclı(l;ı

Oysa,

asıl işlevi

aşan

hak veriyor. Konutan-

ve ilerici elernekleri karatnakla

basılrıakta,

Kaldı

0.lan

işe başla

temel

hakları

terörizrıin asıl

kayna~ının kurutulnasına dair belirtiler dahi yok. Türı kurur:ılarına hakin

bir İktidar, ccsterniş oldu~u hedefi sıkıyönetimsiz bir rejimde de ~erçekleştire bilir.

ve

Yukarıda

da belirtti[;iniz r;ibi

do(;ru verildif;i takdirde teröriznin

müc::ı.dele

Aksi tA.kdirde"Iliz

asayiş

sorununu

sıkıyönetine

direle, iki ay ve daha sonraki zanan
lemeyece~i

parçası

t;örülecektir. Du nedenlerle

kiye L<rolar

"~irliP;i

de geçen

teşhis

dot,ru konulclu[";u

kaynakları

kurutulnbilir.

devrettik" denilcli[!:i tak-

içinC.e

hıiıç

bir sorunun çcizü-

sıkıyönetin kaldırılmalıdır.

yılki Çalıı:;ma

Tür-

Rap0.runcla belirttifi:i terörizm-

- '85 görüşlerini

le mücadele

rini tüm kamuoyuna

muhafaza ederek

duyurmalı

sıkıyönetin hakkındaki ~örüşle

!ktidarı uyarmalıdır.

ve

açıklamak

Son olarak bir hususu daha

isterim. Geçen

yılki

Kongre-

de eleştiri konusu yaptı[:'f;ım Vergi !tiraz ve Temyiz Komisyonlarının idarenin nüfuz
tiği

sahası

yargı

içinde bulundut;u ve

hususunda bu seneki

yer

çalışnalarda

kaldırılmasıyle

yerlerine\ yerel idare

benimsenmiştir.

Eleştirilerin

ve bu

verilmiş

e;erek-

komisyonların

ı::ıahkemelerinin kurulnası c;örüşü

de~erlendiril6esi

nüspet yönde

memnun etti. Yönetin Kuruluna bu

kullanmanası

c,örevini

bakından teşekkürü

bizleri

bir borç bilirim.

Hepinizi saycı ve sevgiyle selamlarım. (Alkışlar)
l3AŞKAN- Sayın

Toknan'a

teşekkür

ederiz.

Sayin Avukat !hsan Onar, Konya.
!HSAN ONAR (Konya)-

Sayın T:aşkanlar,

sayın

delege

arkadaşların;

Konya Larosu adına hepinizi saygıyle selanların.
Henen

şunu

evvel söz alan
ye sevk
te:rıas

belirtmek istiyorur:1 sözlerine

arkadaşlarınızın

etmiştir.

len

he:rıen şunu

konuşnaları

evvel, benden

sizleri belki de

endişe

belirtnek istiyorum; sadece dört hususa

ederek sözlerimi bitireceSim.
Raporun 13 nci

ayrıcalık

tanıyan

yor ve buna
elelegesi
bu

uzun

başlamadan

karşı

sayfasında

cinerinin

Parlamenterlere, eski parlanenterlere

yasalaşması

olundu~uı:la

açıklanıyor.

arkadaşıının görüşlerinin

Yasanın,

yorum, buna

c3nerinin,
karşı

tırılmalıydı.

da

çıkılr:ıalıydı,

endişeler

belirtili-

Benden evvel söz alan rJiersin

aksine ben, Yönetin Kurulunun sadece

yasalaşnnsına

Parlar:ıentoda

karşısında

intizar etmekle yetinmesini istemi::;una

karşı

çıkmak

bulunan hukukçu avukat

için yollar da

arkadaşlarınızla

araş

diya-

log kurulmalı' c;irişimler yapılr:ıalı ve bu öneri benirı kanınca yasalaşma
malı.

:Uunun için çaba sarf e eli lrJeliydi.

ı;u

çaba Faaliyet 1_\'-aporunda c;öriil-

müyor. Sadece üzüntü ve sadece Anayasaya r:;iden iptal yolunun

r~arolar

Eir-

- 86 lif',ince kapa tıldıt"ınc1an bahsediliyor.

!~ino.ennleyh,

.unrolar i ir li['"inin

bu k-::nuJa çeşitli tsirişirılercle :~ulu:cırıctsı 12zıı:;dır.
Rap0run 13 ndi.
karşısında

Şineli

di.

ar~aletin

karşısın.'.a

5-6

yıl

1 arelar &irlir'1;i

kesi!!lin

cörüşü

şekilde

avukatlık r:ıeslef:ini

hakaretlerde

rcı;ünlük

yansı to.n

rmlunı::mştu.

or:"3.nlctrına

·tecavizler

vaki

ru üzüntülere yürekten

aynı

e;~)rüşünü

fıkra yazarı

ünlü c;azetede bir

düşürücü yazılar kalerıw
olo.rcık

:Liz Konya

bu

yazıyı

de yaki

f~Österebilmeliy

hassasi;y·eti

r;azetede tanarwn, bir

kÜçük

katılıyo

avukatlık ı:ıüessesesine

bir cüzü olan

önce bir

olarak

ac"c::ılet

açıkl::ınıyor.

cla üzüntüler

ruz. Ne var ki,
salc1ırılar

s::ı~rfctsındct,

bir

çok

af!;ır

alr:ııştı,

af;ır

} arolnr :;irliR;ine

t~Önderdik. Lüzur:ılu E;irişinlercle bulunnasını cln istedik. Üzüntüyle belirtrıek

Aradnn

istiyorum ki, Larolar
ro;eçti, 1978

yıllar

başka düşünceyi
ıgazetecle,

bir

yılıncln

kişi

bir

kişi

le"5
bir

yazı

akı

beklenen

çoklarır:ıızın

hatta pek

sanatıc',ır."

karn yapna

eleştiriliyordu

burada. O

avukat olclu(';unn [Öre
ile gerçi bir

şey

o.kı

ş~~yle

c;österenedi.

Gazetede; amn bu sefer

pekçoklarınızın

o yazara

avukatlık

[>;irişini

rı;ünlük

ytne tir

savunan bir rr,o.zetede, ki

da bir t:erçek, bu e;azetec1e
meslef;i,

~5irli[ü

knrşı

evine g;iren

seı'lpati

to.nır:ılcmıyorclu:

Parac:raf, sn tırbaşı
kişinin c;_G

kara yc,po.r"

duydu[i;unuz
"Avukatlık

yapnış.

Elbet

isni zikrec:lilnek suretiynnnnsına

eliyor. i unu 1:iz

bekledi0;ir:üzclen cl_e(;il; ana cürevimizi yapa-

lım cleclik. :2iz o nuhteren yazara 1.3.zır:' '':elem cevabı Konyo. 1~ar()SU olarak

verclik. Parolar

l~irlif;ine

c;önc~erclik.

Jı.rat~Jm

uzun aylar ;,;eçti, cevo.p yol-;:.

Nihayet bir ynzı 2~elC:.i bize, "~-·ahsettir":iniz yazıyı ·bularıadık, bir daha
f~Önderin"
Şöyle

9

diye. Liz tekrar

nin

çıkartlık,

bi3yle bir o.l tı ay (;eçti, yine cevap

Aralık'taki

bnna;

fcıtokopisini

Genel Kurulunda

"J)aşkan,

savur_r:msı?"

tekrar ,;önderc"lik.

o.lar:mc1ık.

arlwdaşlarırı hnklı

:Konya ! ar•)SUnun

olcırak

hani nere:.:e hukukun üstünlü[':ü, nerede
de liler. "Kendinizi

den 'Jir cevap r;elc:li mi?"

c~ec'~iler.

so.vunnrııyoruz

i'u sual

biz.

karşısındcc

s•Jru sorrlular

avukatlık rıeslef;i-·

]\:ırulnr

Lirli(1:in-

1Jen ele kenc:ilerin.e

- 87 şöyle dedim:

"Diz Konya Earosu olarak lazır.ı r,eleni yaptık. Ilaşkanınız

iki ke're yazdı. Ben de bunun hesarnnı Eskişehir'deki toplnntııı.da çok
de~er verdiğim,
larıma

ve onun

yakından tanıdı~ım

çok

BaşkanJnuan

sormak

arkadaş

Yönetim Kurulu üyeleri

durununrtayım.

cevapsız bırak

Niçin

tılar? YarGı orGanlarına·vaki bir fiili tecaviz karşısında bu hassasiyazı

yet scisteriliyor da,
lıyor?"

Seı:ıpati duydut1;urıuz kişiler

saldırılar karşısında

saldırılar

ile vaki bu

cevapsız bırakı

neden

ı:ıesle~imize

dahi olsalar,

vaki bu

inanıyorum

hassasiyet göstermeniz lüzununa

ve bunu ,

en ciddi şekilde ele alrrıanın zaı:ıanı r;eldiP;ine ele kaniyim.
De~erli

arkadaşlarım,

Bunu bu

şekilde noktaladıktan

sonra Raporun 22 nci

sa,yfasında

Dünya Hukukçular· Gününden bahsediliyor. Hakikaten Sayın 2~ehçet Çoı:ıakot(;
lu

arkadaşımla

da

sınav

lantıda

titı

olsaydın.

Kızılay

Genel Kurulunda

zaten Yönetim Kurulu

Kurulu

hazır.

Onun

etrıişlerdi.

dostunuz

ve üç 2aro

vardı.

I~aşkanı.

dışında Sayın

Sayın

Ankara

Sayın

gün Ankara'

oluşturuyor,

Lir de Ankara' dan Niyazi

bir yetkiliyi ben

2-3

~'aşkanı

Lursa Laro

~-·arosu başkanı

yapılan

Ankara' da

görer.ıedim.

Af5:ırnaslı

yapılan

Teoman

bu

bu top-

eksiğiyle

Yöne-

bir tebliP;le

Sayın

yoktu.

Dehçet Çormkoi";lu yine orada

yanılıyorsara baı'i;ışlasınlar,

~~arosundan

Aynı

orada da Dörevliydik biz. Giclelim, izleyelin

kişiyi

naslı

ama

f,itnez

toplantıya katıldım.

lO

teşrif

·

vardı,

kurulu da

Keşke

dedik.

birlikte ben de bu

Niyazi

vardı.

I:eyi

iı.t;ır-

Lendeniz

tanıyabildin;

toplantıda

Ankara

~ey arkadaşır.ıız yoklardı.

Sonra 10 kişiyi geçmeyen l>ir kalabalık Yönetim Kurulunu bir tRrafa bırakırsak.

Yani, ilciyi çekici bir

görmeyen bir

toplantı

şeklinde

'

toplantı
tamamlandı

Yine Faaliyet Rnporunun 24 ncü
günü

.kutlanıyor.

temiyoruı:ı,

bu

I.en burada

toplantıya

Yi5netiı:ı

olı:ıaG.ı.

i,unun aksine fazla ilgi

bu.

sayfasında,

Kurulunu

Birlii"~imizin Kuruluş

töhr.ıe t

altında bırakmak

hepinizi davet ettiler, bütün .Laro

is-

Laşkanları

davetli, bütün eski Yönetim Kurulu üyeleri davetli, eski Disiplin Kurulu

- 88 eşleriyle

üyeleri davet li
e;eniş

sine

veya 50

rJir

kişiyi

~lavetli

::ıere.ter,

Sınav

karşısıncln

toplulutf;u

ben

zannettiEı

toıüulukla kuruluşuı::ıuzun

bulan -bir

ana gelelik t_';Ördük lü, _yine 3-4 LRro l

nşkanı,

20

kişiyi

çıkacaksak,

hiç

olr:ıazsa

larınızın toplantıya iştirak
toplantıya

kuruluşunda r:ıazereti

onun

etneleri

40

kutlamıcak;

geçmeyen bir
j'irli(;ir.ı.ize

sa-

olr:ıayan arkadaş

lüzur:ıuna inanıyorur:ı.

Sayın

davetteki bir eksikli!':i

ş0yle

ki,

yılı

9 ncu

topluluk var. i unu C.a ben eksiklik olarak niteliyorun.
hip

1~öyle

Kurulu üyeleri davet li.

Yi_inetin Kurulu

Fakat bu

arkarlaşlarımdan

ve Yönetin Kurulu

Sayın :J,aşkanından sorr:ıak

isteriTI, se1)ebini bilhassa

öp;renrcıek isterir:ı;

vaki davet saat lO.OO'da

Anıt

saat ll.OO'de de
tik.

Anıt

basın toplantısı
r~eldik.

Kabire 9.45' c'l_e

10.30' a kaclar bekledik, kinse yok.
toplantısıncla bulunalıTI

To.ı::ı

dedik.

l_;arolar

l'irliı";ind

Hocar:ıız

Faruk Ererı, "İhsancı[~ır:ı ceç kaldın" dedi. "Niye liocan?" dedik.

en

r~irdik,

sayr;ı duruşu,

deniyordu. Liz Konya'dan hareket et-

~)asın

11.15 oldu,yok. Hiç 0lmazsa

Ka1ürde

her halrl_e öyle olacak

l.asın toplantısı"dedi.

"I;itti

saat ll.OO'de,

şineli

":~asın toplantısı

Anıt

10.45

yanılrnyorsaı::ı,

Sayın

-bize ';elen davette

Kabirde bekleelik l0.30'a kndar orada da
"Hayır.

kimse yoktu." dedik. l.;ana verdikleri cevap,

Saat lO.OO'da

basın

toplantısı, ll.OO'de saycı duruşu vardı"dediler. Allah selaı::ıet versin,
şimeli

kendileri burada yok,

onun üzerine cerçek
saat evvel e
saye;ı duruşu
sayc:;ı

Du

alınmış;

açıklandı.

y<mi

anları ak

bize

basın toplantısınc~a

dosturmz davetiyeyi
ikazı

toplantısı

Şineli

biz elbette ki

de[Uşiklik zar.ınnıncb

Mağat

TRT'nin

basın

da saat ll. 00' e.

duyulı::ıazsa,

lunurduk,

Rah:ı:'li

saat 10.00' a,

da 1mlunurduk.
belirtr.ıel:

hiz
~Ju

Anıt

~:aşkanlarına

fnzln "tir

~Jilclirilseydi,

ciclden c;üç. I;unu üzüntüyle

üzerine çok cleGil, bir

kenc1 i fnro

kuruluşto__

çıkarclılar,

Ka1drde

böylesine

ilr~ide 1;ulunnrcıs.yız.

s<ıy[~ı duruşunda

neden' bi)yle

istiyuruEı.

Derterli arkac~o__şlarımı s<w,~ıyle selÔ.nlLırıra.

olc~u,

~uncln.n

daha dikkatli hareket ec1 ilnosini ele tnvsiye etmekteyiD.
(Alkışlar)

da bubunu

böyle

- 89 DAŞKAN- Sayın
Sayın

teşekkür

Onar'a

Avukat Yüksel Keskin, Manisa.
Sayın :Caşkan,

YÜKSEL KESK!N (Manisa)delegeleri,

sayv,ıde~er

Geçen

yılki

ben de görevini

yılı

Çalışma

yapmış

Raporu ve

tim Kurulunun da

Başkanlık

Raporunu

alınca,

çok iyimser olduPounuz
arkadaşların,

kendilerini övnesi, göklere
hil~ili

ço~unuz

içmndeydim. 1978

Raporu bizlere gönderilene kadar Yöne-

Çalışma

bıraktı~ınızdan

deyimler kullanarak

yerlerinize dönerken pek

tam ve Genel Kurul istekleri

~örevini

Öncelikle belirtmek isterim ki
Kurullarının

kapatıp

insanların ~önül rahatlı~ı

yaptıgı inancını ta~nyordun.

geride

sayın

12 nci Genel Kurul

avukatlar;

Genel Kurulu

~ibi

yılı

ederiz.

olduklarını

dotı;rultusunda

bu duygularla bir

kanısı

bende

Çalışma Raporları

çıkarnası,

ortaya

akademik
için

koyması

uyandı.

Yönetim.

birtakım
hazırlanm.ız.

:Dunlar için yayınlanmaz. Yönetim Kurul Çalışma Raporları, Yönetin Kurullarının

niye

bir

yıl

için0e

yapamadıklarını

hesip vermek için

yaptıklarını

ve

yapmadıklarını,

ve seçik olarak kesinlikli belirtmek için,

açık

yayınlanır.

Bir Yönetim Kurulunun

odur ki, bir önceki Genel Kurulda do+egelerin
di~i

konular özellikle bizim

durumu ve uyf,ulamada

Dirli~imiz

delege seçilebilmek için 15
arkadaşlarımız

delege

aleyhinde

için talicrat ver-

için 10 ülkenin sosyo ekonomik

cörülur ki

yıllık

çalışnalarına kanım

yapılması

görülen yasalar

aksaklı~ı

tutanakları incelendi~inde

Kurul

yapamadıklarını

ışık

sayın

tutar. ll nci Genel

avukatlar, Genel Kuruli

sınırlandırmasının

avukat olma

konuşnuşlardır.

Iunun

tüm

de(!;iştirihıesi

:için

Yönetim Kurulunun çalışma yapmasını istemişlerdir. Öyle umuyorun ki, ülkemiz

avukatlarının% 90'ı

dırlar.

Genel Kurul bu

turan genç

çok

(Alkışlar)

yılın altında

bir

koşullarda u~raşımızın

kuşar,ın katkısından

lu~un de~il,

yız.

15

acıdır,

yoksun

azın~ı~ın

kıdene

iye bulunmakta-

en dinamik kesimini

bulunmaktadır

oluş

ve de bizler çogun-

temsilcisi olarak burada bulunmakta-

i

ı

- 90 Der:ıokratik

sun bir

kuruluşun,

arkadaşların.

l1ak

hem ce bu
ararıayı

hatadır.

affeclilmez bir

eşitlik

bir ülkede bu d.e.nli
kuruluşun

hukuk
uğraş

kendilerine

ve c;enellik ilkesinden yokkuruluşu olr:ıası

acıdır

çok

edinmiş kişilerin

hak yemesi

Yönetin Kurulu, "Ne yapabilirdik? 11 diyebilir.

1136 sayıl.ı. Yasanın ak9c.yan taraflarının düzeltilr:ıesi için !zmir'Cle ola-

[tanüstü bir.Genel Kurul
cisi,

yeniden

hazırlannası

tarafını

aksayan

Bakanlığının

vesayetini kabul

Adalet

Bakanlığının

vesayeti

kaldırılr:ıası

avukatların

yolunda

çalışr:ıa

istenirken

Yasa-

Oysa, aksayan tek taraf
Adalet

avukatların,

seçilr:ıelerini

yapmamak,

uygun bir

ve tek aksayan taraf olarak da

etr:ıiştir.

delege

l;irin-

tür:ı Avukatlık

altında olmanız de~ildir.

altından kurtarılması

yılın~ doldurr:ıar:ıış

koşullarına

Kurulur:ıuz

görr:ıüş

Adalet

vesayeti

ve cünün

idi. Yönetin

özyönetinde

r:ıadde vardı.

Gündeninde iki

Avukatlık Yasasının de~iştirilr:ıesi

şekilde

sının

yapılr:ııştı.

taslağa

bunu

Lakanlı~ı

uğraşımızda

önleyen bu
koynar:ıak,

15

buyruğun
esasında

bu arkadaşları vesayet altına almaktır. Dağımsız ve özgürlükten söz açan
Türkiye Darolar
düşünmemesi,

Dirliğinin

bunun için

çalışma verr:ıemesi,

fiili birbirini tutmayan bir
özellikle biz avukatlarda
Sayın

1136

sayılı Yasayı

1lirli~imiz hakkında

kavliyle

oldu[tu görünümünü kamuoyunda ve

kuruluş

uyandırr:ıaktadır.

rahatsız

etr:ıeyetilir;

r:ıensubu olduklarını

meslek :oensubu

inceliyoruz.

aksaklı~ın varlığını

dan birkaç tane daha örnek
meslek

ve özgürlü[l;ün

arkadaşlarım,

ünemli pek çok
Kurulunu

rı:ıensuplarının bağımsızlık

kendi

olduklarına

lıŞtıkları kurur:ı.lar

ile

A~1alet LakanlıP;ı

sörüyoruz.

ama bizleri

verrı:ıek

Yönetim

etmektedir. Bunlar-·

Kar:ıu avukatlarının

serbest

belirtecek kurallar Yasada yoktur. Serbest
dair kural

ilişkileri

bulunmı.yan

yalnız

kamu

avukatlarının

serbest meslek esprisi ile uyum

nitelikte düzenlenmesi gerekirdi. Liz bu
görüyoruz, Yönetin Kurulu

~u aksaklıklar

rahatsız

istiyorum.

ve sayeti kadar

eksikli~i

ve sayeti c;örüyor,

de, bu
başka

aksaklı~ı

bir

şey

çasağlı

da

e;örmüytt

1136
Yıllar

staj yöntemi isehiç
ı yılını

aksayan

sayılı Yasanın

var ki, yasalar

başka

bir yani, staj müessesesidir.

uzatımı,

ru

yc5nter:ı,

süra

kısaltıını yapılmış,

kişinin

1, 5

işe yarar:ıar:ıaktadır.

hiç bir

ı)roblemlerinin

di~er

süre

decişmiş,

deP;işrı.erı.iştir.

öldürmekten

düz el tilnesi,

eı

c;iderilBesi, dahn iyi

yönde 5erek stajyer, gerekse toplum için

yararlı

kuruluşunun

Staj

koşullarda

bir türde

veya

yılını

bilimsel

yapılması

şarttı. Lu konudaki şikayetler Yönetim Kurulunun staj yöntem bozukluklarını

yok edecek

neden

buyrukları

de bir türlü

tasla~a getir:r:ı.edi~ini

a."l-

layaı;ıadık.

Arkadaşlarım,

Di~er

bir yandan, neslef;ir:ıiz hiç bir raeslekte olr:ıayan, Mevlana'

nın,

"Ne olursan ol,

tır,

avukat olur. Emekli veteriner hekimdir, avukat olur.

avukat olur.
verilmesi
meslekle

avukattır,

zamanı eelmiş
bagdaşar:ıaz

gereksinini
cakları

Er:ıekli

derr;ahına

ve

ve de

neden görnedi ve yasa

avukatlığını

mesleklerde

mesle~i

avukat

eşitli~inden

yapıyoruz.

bu durumu önleyici

hazırlanıp Lakanlıf,a

egemen

yanı.

dinlenme

diş kirası

buyrukları

koruyaca~ız

ala-

koyma yo-

diyoruz, dif;er

yargıç,

i

savcı,

Tüm bunlar

meslet,ın saygınlı~ıhı

verdi~im

Dizce 1136

eşitli~in bozulması

örnekler 1136

sayılı

Yasa

Genel Kurulun

Genel Kurulu

toplayıp,

görüşünü almaları

için

yitiriyor

sayılı Yasanın

değişiklik tasıacının

sunulmadan önce Türkiye Darolar

olanların Ola~anüstü

la~ı.üzerinde

kabul ediyoruz. Bu

Du söylediklerim ve

sadece aksayan birkaç
•,\'

yorulmuş,

söz ediyoruz, dif;er yandan o mesleklerin kabul et-

medi~i kişileri avukatlı~a

arkadaşlarım.

hiç bir

avukatlık

darülaceze haline getiriyoruz. Dir yanda

elimizden geleni

Ö~retmendir,

Acaba Yönetim Kurulu.bu gerçer,i

luna neden gitnedi. Liryandan meslek on,urunu
yandan

odur kn,

hem dinlenecekleri, hem de

tasıar;ına

yarr;ıç

sürdürür. Dizce buna bir son

K§nımız

avukatlık di~er

hanı de~ildir.

Emekli

şekline bürünnüştü:ı;.

geçmiştir.

duymuş kişilerin

bir yol geçen

gel"

Birliği

yasa

yönetimine

de~işiklik

tas-

gerekliydi. Genel Kurulun

ı
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görüşün~n al~nması gere~inin duyulmaması,

saygınlıF,ını

demektir. Bu da, Genel Kurulun
De~erli

de

Öyle

birtakım

yolunda

nıp

hiç üzerinde durmaz, belki burada

almıştık. Örneğin;

çalışma yapıluası,

lışan

yeni avukat

arkadaşlara

yolunda

kamuoyu önünde

gibi. Tün

tek tünceye

dönüyoruz; ama gelin görün ki,

Tutanağının sayj;aları arasında

stajını

Raporunu in-

Çalışma

kararlarının

rastlayanadık.

Aldığımız

saygınlı~ı

yerine geDizler Ana-

sorunlarının

artacak umut ve sevinciyle yeraldı~ımız

kararlar Genel Kurul

kaybolup gidiyor ve de Yi)netin Kurulu

lütfaelip bu

şudur;

Yasa istedii';i kadar 11 Türkiye :Carolar DirliP;inin en yüce

okumuyor. Lunun tek

anlamı vardır,

Genel Kuruldur" desin. Yönetin Kurulu ve Yönetim Kurulunun
nı,

kendilerini Yönetim Kurulunun üstünde

yapmadıklarıyle

hallini

kararlar uygulanacak,

onları

kararları

sapta-

kamu kesininde ça-

çalışma yapılması,

alıyoruz.

koşulların

sunulması,

buraya geliyoruz. Meslek

istiyoruz. Durada kararlar

ıerimize

niteliğinde

meslek kredisi verilmesi, ivedi

bazı hakların tanınması

yanından

ve

davranış

ve kamuoyuna

organıara

ti~ilip getirilnediğine ilişkin

mesle~imizin

konuşmak gere~ini

Tüzü~ünün de~iştirilnesi

celedik. Talimat nitelirindeki bu Genel Kurul

dolunun dört bir

saymamış

cezaevlerindeki tutuklu ve hüküTilülerin için-

olmuş

da~ıtını

avukatlara

hiçe

tutun,davranışını yinelemiş

Sansür

insan onurunu hiçe sayan

rapor halinde yetkili

ve ucuz adalet

kon~da

bu

isteyecet,im, ll nci Genel Kurulda talimat

kararlar

bulundukları

bitirniş

sayılEası

yitirir.

yalnız

Oysa daha pek çok konuda bu

Anımsamanızı

tir.

de

olsaydı,

duymazdık.

hiçe

arkadaşlarım,

Yönetim Kurulu, Genel Kurulunuzu
tır.

Ku~ulun

Genel Kurulun kendilerini

gör:ı;ıektedirler.
alkışlamaya

o da

organı

Sayın :Caşka
Yaptıklarıyle

,,

zorunlu oldukla-

rını kabul etmektedirler. !Şte bizi üzen, bizi buraya seçip gönderen

avukat
bunun

arkadaşlarınızın karşısı~da

zora

hesabı sorulmalıdır arkadaşların.

düşüren

Tüm

budur. Yönetin Kuruluna

Çalışma

ve

taşkanlık

Rapor-

ı

- 93 larında fikir özgUrlü~nden, ço~unluk kararlarını uygulamaktan ve bu

kararlara uymaktan, akademik ve çok bilgili sözcüklerle
Yönetim Kurulu ve onun
termeleri

Sayın Başkanı,. tıu

yapan

konudaki samirniyetlerini gös-

için Genel Kurul

için,inandırıcı olması

satırbaşı

kararlarına saygıl~

olmalıydı.

avukatlar,

Saygıde~er

Türkiye Darolar
ona el

dıgını,

ma

telgrafı

6e·za

ve ilk
bir

atılmasına karşı

göndermesinden önce

Jarı:;ılama

Yöntem

soruşturmanın

uzatmalı

gizli

yapaca~ı işler vardı.

o ülked.e savunna

kına

hazırlık

.öneren bir madde varsa, o ülkede
aldı~ı

ifa-

cezaevlerine·gönderiliyorsa, avukat

tutuklanıyor,

bulunuyors~,

inan-

bir ülkede

ya da ilkokul mezunu polisin

onbaşısı

yanına

E~er

143 ncü fladde buyrutu gibi

olacagını

müvekkil.inin

hakkının kutsallı~ına

oldugunu göstermesi için Fransa'ya

Yasasındaki

jandarma

delerle insanlar

savunma

~irliginin

sokulmuyor ve

dosyayı

inceleme

yoksun

olana~ından

hakkının kutsallı~ından

açılamaz,

söz

o

ülkede bunUn çalışmasını vermeyen'kişiler savunma hakkının kutsallı~ın
dan laf edemez
sını

arkadaşlarım.

Fransa'ya kadar

di ülkesinde, kendi
çareler

arasın,

uzatsın,

Türkiye tarolar
bundan onur

yurttaşının

u~raşılar

ve

Birli~i

duyarız.

bu

konudakı u~raşı

Ancak, öncelikle

giderici

meslektaşının yakınmalarını

versin isteriz.

Dirli~in

Dünya

ken~

Silahsızlanma

ve Earış Gününe bigane kalmanasını takdir le karşılamak olanaksız. Yasami.
özgürlü~ünü,
lışflası

insan onuruna

ba~daşır

bir türde

çok yerinde; ama gelin görün ki,

dif!;i ülkemizde.Darolar
kamuoyuna

çıkmamış

Birli~inin

olması,her

kargaşanın

yönetsel ve

halde bizim

gerçekleştirmek

ve ölümün kol gez-

yargısal

öneriler

YARDIMCISI ENVER ARSLANALP (!zmir)- Ne demek o.

YÜKSEL

KESKİN

Açıkça

saplftayı!

talihsizli~imiz.

BAŞKAN

(Devaflla)-

için ça-

söyledim. Dir daha söyleyeyim

isterseniz.
BAŞKAN

YARDIMCISI ENVER ARSLANALF (!zmir)- Evet, lütfen efendim.

- 94 YÜKSEL KESKİN (Devar:ıla)- Birli~in Dünya Silahsızlanma ve Barış
gününe bigane kalnasını takdirle karşılarınmak olanaksız. Yaşama özgürlü~ünü,

insan onuruna

bağdaşır

bir türele

çok yerinde; ama gelin görün ki,

karGaşanın

mizde Darolar l3irlit:inin yönetsel ve
yu önüne

çıkarmar:ıış

olnası,

gerçekleştirmek

çalışması

ve ölümün kol gezdit,i ülke-

yarfjısal

her halde bu

için

önerileri

saptayıp

Dirli~in r:ıensubu

kamuo-

olarak bizim

talihsizli~imiz.

BAŞKAN

FARUK EREIVI (Ankara)-

Cevabını alırsın yarın.

YÜKSEL KESK!N (Devanla)- Hayhay
Gazetelerde r8sinleriyle
Hastalıkları

yayınlanan

skandalı "l.:ardı:c- arkadaşların.

dedi~ini açıklayan Sayın Başkanımız,

memiştir

Hocar:ı.

bir

Bakırköy Akıl

ve Sinir

Orr,an naklinde hukukun ne

bu konuda hiç bir

Görüş

ileri sür-

kamuoyuna. Yönetin Kurulu da bu konuda hiç bir hususu belirt-

memiştir. Orada yatanlar akıldan yoksun olsalar bile, bu ülkenmn evlatlarlıdır. Bunların haklarının aranması

cerekir. Özgürlüklerin savunucusu

Türkiye Darolar Birlici bu olayda neredeydi? Cezaevlerinin durumu hepimizin gözünün ~nünde. Türkiye Darolar Eirlir,i nerede? Yönetim Kurulu
ve

Sayın Başkanı,

"Cevabını alırsın"

Ben küçük

kınıyorlar.
uğraşıyorum.

diyorlar. relki bu sözleriyle beni

r:ıeselelerle u~raşıyorum;

ama ülkemin meseleleriylE

Açıkdenizde kaptanlık yapacaklarını

kaptanı olmadıklarını söylemişlerdi.

söylemişlerdi,

tatlısu

Önce memleketin dertlerine çare

bulsunlar. Den onlar gibi "fiünya neseleleri varken, ülke meseleleri konu-.
şulur

mu?"

der:ıiyorum.

Önce ülkemin ve mesletçimin dertlerine çare bulsun-

lar diyorum.
Manisa l3arosu ve
BAŞKAN- Sayın

Söz

şahsım adına

Keskin'e

hepinize

teşekkür

saygılar sunarım. (Alkışlaı

ederiz.

Avukat Hulusi Dülgerof,lu'nda,
buyurun efendim.
,,
HULUS! DtlLGEROGLU (Denizli)- Sayın Daşkan, Sayın Yönetim Kurulu
sırası Sayın

üyeleri ve Sayın Genel Kurul üyesi arkadaşlarım; hepinizi saygıyle selan

- 95 larım.

lirlik Yönetim Kurulunun huzuru.muza
çok ana

r.ıeselelere,

Avukatlık ~ibi,

c;etirr.ıiş

desinildi~i

genel neselelere

r;özden

geniş konüları

hukukçuluk c;ibi çok

oldu(;u Raporda birkaçmamaktadır.
mesle~in

içeren bir

sahibi olarak elbette bu konularda 'fikir sahibi olmak, bu konularda u~
raş

vernek bizim,

Yi.inetirı Kurulurıuzun

çalışmalarından dolayı
Yalnız

kendilerine

arkadaşlarım,

görevleri

arasındadır.

nu yöndeki

teşekkÜr e~erim.

bizim genel meselelerele

gösterdi~imiz

bu

ilginin yanında, özel meselelelere, mesleki konulara olan ilc;ir.ıiz çok
Çok~zayıf

az ve

çuların

Geçen

kanısınc'tayım.

Örne[f;in;. bizim

avukatların

sosyal güvenlikle ilgili konularda birçok problemleri

yılki

birçok

olclu['l;u

toplantımızda

bu hususlar dile

teı:ıennilerde bulunulmuştur.

geniş

bu konularda

hukukŞ

,

vardır.'

bu hususlarda

getirilmiş,

Fakat, biz Yönetim Kurulu Raporunda

bir ilcinin gösterildicini c;örmenekte,

nüşahede

et-

memekteyi z.
Arkadaşların,

Yönetin Kurulu Raporunda·
tavanın

sigorta

konuları;

örne~in

280 liradan 320 liraya

çıkarılanaması

konusu sadece bir üzüntü

geçiştiriloekte,

bu!lun için bir

başka

konusu olarak
dığı

avukatların

c;öze

çarpnaktadır.

olarak kendi

Arkadaşlar,

neslektaşlarımızı,

ben o

kanıdayın

kendi üyelerimizi

çalışmanın yapılma

ki, biz

a~ukatlar

koruyar:ıazsak,

Türki-

ye'nin genel meseleleri üzerinde , Türkiye'nin dünya meseleleri üzerinde,
Iarolar Dirli:'!:inin dünya hukuk
havada

kalacaktır,

konuları

üzerinde

çalışmaları

elbette ki birçok tenkitlere sebep

elbet,te ki
'

olacaktır.

Baro-

lar LirliP;imizin Y\inetir:ı Kurulu yine Raporunda, birçok rıadcli olanaksızlk:ıtlardan bahsetınektedirler;

kendi içine d()nüp de bu

dış

fakat bugüne kadar I:arolar

Eirlit,iınizin

çalışr.:ıalarclan uzaklaş ıp, biraz

ne dönüp de kendi üyelerinin elertlerine, kencU

ı:~enel

dertlerine bakma

imkanını bulaoadır;ı kanısındayız. Örneğin; Earolo..rır::ıızın,

ni·zin sadece sic;orta

aidatı

(;der::ıekten başka

d.a kendi içi-

Baro üyeleri-

hiç "bir giirevleri ve fonk..-

- 96 siyonları

aidatıarın karşılı~ında

yoktur. Acaba bu ödediGiniz

verilmiştir,

bu[üne kadar Sosyal Sigortalarca ne

da belirtmek isterin, bugün en küçük bir

avukatlara

ne verilmektedir?

işçi kuruluşu

Şunu

mesken kredileri,

~esken yapma imkanlarını saGlanak için Sosyal Sigortalardan gerekli in,

A

..,

.Kan_ı_arı

....., ..,

,

.,

sendika kadar

'

..,

.,

•

avuKat;.tara ou

sac_ı_arKen,

baskı

.,

A

..,

ımKan_ı_ar

.__,....

r;rubu deiül miyiz, bir sendika kadar

sözümüzü geçirebilecek durumda

değil

.~

•

niyiz? Çok

acıdır

"'

Acaoa biz bir

sap~.ıanı::ıanış-r;ır.

lıunlar

üzerinde

ki, bu hususlar

maalesef Yönetin Kurulu RpJ:oru:r:mzda bir det':erlendirneye tabi

tutulmamış

tır, ne ı::ıüspet, ne menfl. bir çalışna olı:ıadıf:ı gibi, bu çalışmanın ne-

ticelerini gösteren hususlar da Raporda
Raporun
layabilecef,i
diP;i,

belirtilirken,

hususları

Yapı-Kredi I:ankasıyle

retiyle bu kredinin tenin

olarak

deı":il,

bu

beş veyaaltı

Lankanın

yapmış

temas edil-

kağlanabilece~i

sene içerisinde \)denmek su-

olducu belirtilmektedir. Ancak, bu

edilniş

başarısı,

Y0netim Kurulunun bir hiz-:

evvelden beri kendi

ı::ıeslek kuruluşlarına yaptı~ı

bir hiziJet

Yapı-Kredi Lankasıyle

150 bin liraya kadar kredi

husus sadece Larolar ::...:irliP;inin bir
b aşan sı

neslek kredisi saP;-

avukatlarıı:ıızın ı:ıeslef,e başlaneıeında

ve 150 bin lira kadar kredinin

ı::ıet

belirtilmeı:ıiştir.

tı;e;rıel

prensipleri

bir krediden ibarettir. O halde bunu

c;ibi Yc:netil21 Kurulunda belirtmek bence yersizdir.

De~erli ~rkadaşların,

Öyle sanıyorum ki, Iarolar J:irli(ti bugün sosyal 'GÜvenlik kuruluşne devedir, ne de

ları ~arşısında

yiz, ne ele bir
kabullenı::ıeı::ıiz

kuştur.

işveren duruı:mnclayız.

için de

ki:ı;ı.se

Yani, biz bugün ne bir emekçi-

:·,izi kimse

bize sahip

grubuysak, kendi üyelerinizin r·ereken

kabullenmeı:ıektedir.

çıkmım0ktadır.
haklarını

E(;er biz bir

savuDnamız

I~izi
baskı

gerekiyorsa,

\

bu Sosyal

Güvenlik

ı:akanlıt,ı

I:u c;irişiı::ıler sonucunc'ca
bu y(jndeki dilek ve
daki birçok yeni

nezdinde

lıulunnaı:ıız

r;erekir.

birçok irıkanları sağlanaya gayret ec:.elim. Ienim

tenennileriı:ı

ı:ıesleP;e

t;irişimlerde

sadece

başlamış,

kişisel c;::Srüşüm

de[il, raromuz-

birçok mahrumiyetler içinde olan ar-

- 97 kadaşlarının

gerçek dilek ve tenennileridir.

Arkadaşların,

Geçen senelerde de bu nevzular huzura r,etirildi. Örnet,in; mademyardın sağlamak,

ki sosyal güvenlikyönünden Sosyal Sigortalardan
.,

ı

..,

Ka~~arımıza

.,

•

.,

oırçoK

.,

-.

•..,

o takdirde kendimiz bir
genç,

çalışnaya

•

Kreaı~er~n

yeni

,

•

•

yar~ımlaşma

.,

A

ıDKan

,_j...,

.,.

sa~~amaK

sandı~ı kuralım

ve daha

başlanış

•

~emınıne

haycatının

ilk

mumKun
""

..

••

avu-

-

o~muyorsa,

ve bu suretle bu
başında

birçok mas-

raflarla karşı karşıya bulanan üyelerinize yeni imkanları kendi kuracağımız yardımlaşma

sandıklarıyle

sa~layalım.

Ben sadece bu meseleyi

Yüksek huzurunuzda arz e.diyorun. Yönetin Kurulunun bu hususta gerekli
ilgiyi gösterecet,ine inanarak

saygılarımı sunarım.

LAŞKAN- Sayın Dülr~eroğlu'

Söz

s_ırası

NİYAZİ

tim

Sayın

t,eşekkür

na

Avukat Niyazi

öncelikle bunlara

rolar

sadece kendi meslek

karışmasın düşünce
artık

ve

savıyle

sorcınlarıyle

de~innek zorundayım.
sorunlarıyle

pasifize etme

iltifat görmenektedir.

ülke ve dünya

da, Ankara.

konuşullarından soyutlanmasının

lı~ı karşısı~da,

da

Af"Çırna~lı'

Yöne-

idareciler;

Hukukun yurt ve dünya

Lirli~inin

ederiz.

Değerli neslektaşlarım, Sayın

AGIRNASLI (Ankara)-

Kurulu,Sayın

(Alkışlar)

Aydın kişi,

olanaksız

Larolar ve Da-

ilr,ilensin, politikaya

çabaları,

hukukçular

arasın

özellikle gerçek hukukçu,

elbette ilgilenmnecektir. Geçimlerini savun-

ma mesle[ünin onur kuralları içinde sağlayan ve sürdüren avukatların
yurt ve dünya

sorunlarında

yurtseverliklerinin docal
Son

şartıdır,

yıllarda :r,arolarımızın

e;rubu olmaya

başlaması

görüş

c)zgürce

ve sesini

ve Larolar Dirlitinin etken bir
duyurması,

kapalı görüşmeleri,

yüklüdür. Dört sanayi ülkesi

onların

koşuludur.

Avrupa Ortak Pazar liderleriyle Amerika
dünya kamuoyuna

ve eylem getirmeleri,

geri

başkanının

baskı

gerçekten sevincliricidir.

Birleşin

Devletleri

kalmış

ülkeler için

Türkiye horrusuna cla

taşkanının

kuşkularla

de~inmiş

ol-

- 98 r:ıalnrı,

Türkiye 'niz

açısından

kırıcıdır

onur

ülkeler sömürüsüncle Clcirt büyükler bir
dır?

tedirginlik

Türkiye'nin iç
varılmıştır?

işlerine

Lütün

giniz ve irademiz

r:ıi

sartanmıştır?

Türkiye'deki
ve

karşısında önler:ıler clüşünülmüş

verr:ıe kararına nı

yeni eylen biçimleriyle yön

bunları

bırakılTiış

paylaşırı anlaşncısına varmışlar nı

Türkiye için yeni kader çiztjileri

uyanış hızının cloğurduP:u

c:':.a. Acaba geri

bilniy0ruz ve daha da birçok

şey

bizim bil-

dışında pişirilip kotarılıyor.

Siyasi cinayetlerin, Sivas, llalatya ve en son olarak da Maraş
soykırın olaylarının,büyük 1ıir

list kökenli nedenlere,
sonuca

sa;lıklı

nayetler,

kışkırtna

erişebilnek

ötretrıen,

ihtinalle tren

için

ö~renci,

düzenlerıelere dayandı~ını clüşünmek

ve

yararlı

olacaktır

avukat ve

işçi,

l'ile emperya-

kazalarının

sanırır:ı.

savcılardan

Faşist

ci-

sonra kitle

soykırır:ılarıyle açık ~aşiznin son provalarına kadar uzandı. Hakimleri

saatlerce

odasından

çıkarmayarak baskı

rın Danıştayı,Anayasa

altında

tutnn

~aşist

Çat;daş

Mahkemesini, Halk Evlerini,

nilitanla-

Hukukçular Der-

netı;iyle

Türk Hukuk Kurununu, TÖI:.-DER, Türkiye Maden Mühendis ve

Odaları

Iirlit;i(TMMMQD) merkezlerini ve dE>.ha birçok demokratik öre:;üt

merkez ve şubelerini
lip gördükleri
Şinıdi

bombaladıkla ı,

faşist

def:~erli

uyf:;ulamüar zincirinin

açıkça elirenrıo hakkınCan s~~z

ve cinayetlerin

sıkıyönetin dışında

delege

Mir:ıar

arkaclaşlarır:ıızın

bi-

halknlarıdır.

ediliyor ve teri:Sr

kalan illere

kayacap;ı

olaylarının

s'5yleniyor,

1)u talimat veriliy:)r. Sıkıyönetin ilÔ.n e<lilen cnzı büyük illercleki cinayet

odaklarının

olabileceE;i

kendilerini feshetnesinin ikili bir amaca yönelik

hatıra

gelir.

1- Orduya, korıutnnlnra hoş ci~rüill'le ,n:ayreti.

2kaydırr:ıa

Olayları

büyük illerden

sıkıy:;netir.ı dışınc~a

kalan çevrelere

çat;rısına uyr:ıa hazırlıkları.

Milliyetçi Cephe terini biilücülüf;ü
bir anayasa suçu

doi'i;urr:ı.uştur.

300 bin

adıncıa

ve

yapısında taı.şıyan

kişilik silahlı

r;üç tehdidi,

clağ-

-- 99 ·larda

silahlı

e(;i tirı

karıpları kurulrınsı, bunlara

rıilliyetçi

dan döneni vurun" emirleri, "Onlar
deki sahip
kiye'de

çıkrıalar,

barınaklar saslnnnası, başta
der:işik

desi olmak üzere
veya

Kıbrıs'ta~

katillere

makarıları

iş[;al

c;ençlerirıizdir"

:~lrıanyn'da

hükümleriyle C:ef';inen

suçlardır.

larla, televizyon
[!:ı

yapmakta, bu

unsurı

alın11ak

olarak dikkRte

prograrılarıyle :nzı

kışkırtr:.ıalarlrc

rıeran

kişiler

açıkça

ncı

l~azı

etnGk, insanlara bir üstünlük, bir

ar:ırlaştırıcı
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"Dava-

biçimin-

sı~ınaklar,

Yasasının

Türk Ceza

layamaz. Hatta bi',ylelerinin ynrnTI [;Ücü, ter'tüci
suçlarını

çıkılınası,

sahip

Türmad-

rütbe

rı.yrıcalık

kudreti

sa[i;-

olması

gerekir. Radyosuç

kışkırtıcılı

ülke :::Cuzuruna büsbütün yok

olrıasına

adeta cöz yunulrıakta ve en c;ariı: yenı cıa, hala clokunulnazlıklo.rı kal(:!.ırılarak :~u

r:;ibilerinin rrclo.lctc teslinleri, Ürf;ütlerinin

için yasal ve raf'.ikal
edilen

işlemlere

bir türlü

kapatılmo.sı

[~irişilner:ıesi

esefle tespit

tüylerir:ıizi

ürperten bir de

hususlar(ı_anchr.

:Curada

de[ı;erli

delege

telgraf okundu ki, öyle

nrkadaşlarım,

sanıyorurı

o tel 1:raf nefretle elinizin ucuyla

bir kenara itildi, abür telı:;raflardruı ayrılaııınk,

Er:,peryalizr:ıin ·ı-~uyruttundo. yerli iş 1 irlikçilerinin donetiründe
çalışan kanlı

katiller,

de avlamaya, beyaz
ye'de bir

Şili,

lerin üstüne

c;ü~erek üzerlerin-~.o

kanatlarını

bir Endonezya oyunu

::ıarış

lerle r,idilir. l:u rl.a her

cyna:nrıak

silahlarınıcı

h2-lc~e

barış

[;üvençinlerini

boyarıaya buşlayacaklarC.ır.

r;üvercinleriyle de(·il,

lardan soyutlayarak, kendi

r:ıa

kana

uçan

isteniyor.

Kanlı

Türkikat-il-

ayartııı kanc:.ırdıkları yıG;ın

c'.a tehdidiyle tüm yasal r·üç-

Linelikleri dallar kesile kesile

başarıl

z.
Len Türkiye

den

yanayım.

39

hı.rolar

1,irli<'~inin daha aktif 1Jir

derıokratik kuruluşun hıskı

r:ıücaC:ele

t;ütr:ıesin

r"ru1;u olarnk düzenledikleri

forumda, (ki bu giuerek clo.ha 'la büyü:ı:;ıekte, artı::ıaktadır )) Türkiye J~nrolar
::.:·irli~i

davet edilrıiştir. Öyle sanırın yakın lıir [~elecekte Sayın Genel
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alır.

veya bir yetkili temsilcisi o fclatformda yerini
c;~revini,

platforma öncülük, y:5n vericilik

Hatta o

onurlu e;örevini yükümlenir,

o ümitteyim.
Deverli

arkadaşlarım,

Er;er bir ülke r;erçekten
bilinmeyecek hale
getirilmiş se

rnsi,

t.ir

derıokrasi

baf,ıı:ısızlık

olr:ıalı.

kıyıı:ılarıyle yaşanmaz

savaşı

hale

ülkelerce Türkiye ı ye bu tür bir det1ok-

reva gCirülüyorsn,
verı:ıiş

eı:ıperyalist

ve bu

kimlerin, hancimizin ölclürülecef,i

cerçekten kitle

eı:ıperyalist

ve eP;er

1ı0ylesi

leriyle
lik

gelnişse,

;yarın

Türki;ıre

bura.:Ja bütün güç- ,

bir ülke olarak,bütün·güçleriyle birişbirlikçili[f:i yapanları.

güçlere

elinin

tersiyle itip, nemlekette taı:ı bir bütünlükle evvela yaşanır hale gefaşizı:ıi

tirmeyi
b

şarnalıclır.

dır.

sa~ladıktan

yok ederek

cl.eniy()rum; ana yeterli

J..,en Manisa delec;esi conç

Sayın

Kurulu ve

nız bazı

Laronun

yenilerıemek

önerileri

için

rıeslek

ışıklı

terıas

ben de

olarak

r:ıeslekle

Yönetim

alkışlayarak izleclirı.

rıüjdecisi
sorunları

tekrarlanıyorurı,

hususlnrda benim ele

vakti yoktur denemek için
ta;ıro.

Yüksel Keskin ı in birçok

Genel .! .. aşkan) takdir le, yürekten

sorunları,

c;örevler var-

(Hoşc;örüyle karşılasın Sayın

Gerçekten ümit verici bir r;elece[':in
katların

ef,ilneyi

tulrıuynrum.

arkaclnşının,

konuşnasını t<ı.sviple,

konularc:.aki

düşen uyarıcı

Larolar Iirli/":ine bu konucla

Yapılınıyor

ı:ıeselelerimize

sonra

oldu. Genç avu-·
konusunda getirdif;i

katılıyorun tamanına.

ilr~ili,

Yal-

memleket yanarken bunun

meslekle de ilcilenelin diye üç

d~rt

nok-

eci"erek k:izlerime son verece['f;i:r1.

Eirisi, vergi konusu . .ı'ı.rkrı.cl.o.şlar r~erçekten teno.s ettiler. Özellikle genç

rıeslektaşlarındurumlo.rı,

öylelerini tilirim ki,

rıenleketin

yaşanır hale ~elr:ıesi için p;erçekton clovrirı.ci cı.avaiarı, ileriye c~['inük
r:ıücadeleleri

(Ki,

sayısı

c.;id erek

clevanlı

olarnk

artrnştır her:ıen

lO

senede~ beri) fahri olarak rıücadele vorc',iklcri için telefonuna hac iz

konan,mesle!";ini sürr.l.ürenez hale c;elen

meslcktaşlc.r vnrclır.

Lunlarn

şin-

- 101 di 50-·60 bin lirn r"ibi senelik bir knzrrnç baz olarak konup verı::;ilencUr-i
neye

kalkışılıyor.

F:.ınlar

bunu veretilGcek curm1c_a cl.c(:illerdir ve her

halele rıali konulnrcla, bu ver,,i konusundaki raroru d.nha da derinleştirilerek Maliye

~:akanlırı

Hükürı.et

üzerinc:e,

üzerinc:.e etkili

cirişimlerde
ı

bul unncn~ını

ür:ıi t

De~erli

ec1erffirı Y::~ıne tirı

Kurulur1uzun.

arkadaşl~rın,

rıeslek hayc..tınc'ln dolc:.urnuş

40 senesini

olanlara bir

o.nı

olarak

=-arolan ~'ir li ?ince veril ni ş olan şild.in, erer arkadaş.larım uyc;un t/rürlerse bu

rıesle("in yapratıcılıi"~ı

doldurfl.cat;ıı:ıız

e['er

kuşkulu,

da

heyecanı

ve

yıla

bunu 30

karşısında

bizin 40 seneyi

inclirne (.jnerisini e;etirecef:im

uy[un •::ulurlarsa.

arkadaşlar

ERDOGJı.N JO!Glı.T (Ankara)-

Daha c~ençsiniz.

N!Y1~Z! AGIRN.b.SLI (Devaı:ıla)- Öyle de[,il ErC.o[an.

De[i;erli
r.en

arkaclaşlarıı:ı,

sr~zlerirıi,

ne olursa olsun, Türkiye' ı:ıizin, bakir,

işlenıneniş

cle(eerlerle yükünlü olan Türkiye 'mizin, r.;erekti(;incle avuç açmayarak;
ama herkesle

lıeraber

ayranı

bir tas

t~elece[i;i

Saycıyle selamlarıı:ı.

delec;eler,

c;üncleı:ı

konuşma.

Haklı

nen

arkcı.daşlarıı:nzın

bazı

olarak Raporla

etr:ıek istiyorur·ı.

sine
hakkı

O

bulundu?":unu

önerge var; fnkat
c5nerr,eyi henüz

cüven-

yitirniyorun.

ec:.eriz.

nncldesi hepinizin
ilişkisini

clilek ve

r.'lnluı:ıu.

sn~lanayn

günr1 ern nadc':.esinclen

hatırlatrıak

Rapor üzerinde

çalışnalarına

cl.ışnrm.

çıktıklarını

ra['ifade

sonraki k.Gnuçnalnrr'ca c;ünc1 ei'1 nadde-

terıenniler faslıncı

isterin. Henüz 8

ı··aşknnlık Divnnı

nkunadım.

suretiyle

aychnlık yarınlara

ino.ncımı yitirr::ıedin,

teşekkür

'ya

bakır'<c.~nn !ıunC.an

ba(:lı kalınnasını,

ve

c:i.;nrıek

(Alkışlcır)

DAŞKAN- Sayın i~p:ırnaslı
Sayın

koşullnrına

bıçnklayacak

elbette ki kendi irini kendi
le bakabilecek bir düzeye

içne

kişi

ayrıca kcnuşDa

n

krmuştu.

istical gcsteriyor

E(:er ternyül

I'ir de

derınesin

konuşr_nların kısıtlanması

diye o
yönün-

- 192 d ey se, ki o raealde ' ir 0ner[;edir, onu

okuyayın.

AYTEN DİK (İstanbul)- Hayır, okuranyın. Herkes kenc~isini nyarlar.
Ilı..ŞKAN-

sayısı

arkadnşınız konuş

Sekiz

arkadaşlarıraızın

tu ve söz alan

·

34, takelir Genel Kurulundur. ("Okunsun" sesleri)
Önerf~eyi okutuyrırura.
~arcılar

Türkiye

l~aşkanlıt';inn

Di vnn
11

ranların

.:;·irlii":i l2.Genel Kurulu

Meclis İçtüzü[:ü hükümleri E;eret,ince 6 ncı sıraclan sonra ·konuş
10 Jakika ile

sınırlan~ırılraasını

tasviplerin5.ze arz ederim.
Çakrıakçı

Gün[;ör

(Isparta)
t.AŞKAN- Önerr;enin lehinde
ını?

veya aleyhinde konuşmak isteyen var

Çaknakçı.

•. Lehte huyurun Güncör

GÜNGÖH ÇAKi''Al'.ÇI (Isparta)- Sayc;ıdef";er J:aşkan, sc.ygıd~~er Yönetim
Kurulu üyeleri ve

l'aşkanır:ıız,

Tahtidi öneren bir

sayt~ıde(:er

önerr~enin

delec;eler;
olaca(:ını r:ıüdrikim.

sevinsiz

Ancak,

2,5 saatte altı arkadaşır:uz konuşa~ilc'Li. 34 arkac:aş s(~z alrııştır. Mali
konular bunun ako.1iinc'..e, c"..ilek ve

ter:ıenniler

yeni yeni

arkcı.c1 aşların

ko-

nuşr:ıa taleplerini cetirecektir. Özellikle r.ınll. konular a('ırlık kazanmaktadır.

rak

J;aronun personelinin

yakınen biliyorurı.

lar esasen az

s~zle

çok

Sonrnki
şeyleri

Sevimsiz de olsa 10 dakika ilc

r:ıüşkül

durunc:a

kaldıl";ını

konuşnalnrın nkıbeti

s~ylçyobilecek

ca

Denetçi ola-

bnkıraınc1an,hukukçu

nitelikte

kişilerdir.

kcmuşEJnların sınırlanclırılr:ıasını

öneri-

yorur:ı.

::::AŞKAN-

Aleyhte

Sayın

Ayten Dik, buyurun.

ilYTET~T DİK (İstanbul)- Ayten Dik, İstanbul,

Efendim, her
fikir

toplantıc1a

Öz[ı;Ürlüf';üne lıa '<.lı

bir

bu si-iz

kuruluş

kısıtlaı.ıusı

olan bizler,

zaman ilk önce kendiniz bu özr:ürlükleri

kısı tlaraa

say[·~ılar efendim.

konu oluyor. Du kadar
uyz"ulru:ıayR

f::eçti[1;iEJ.iz

yeluna r;ic':.iyoruz ne-

- 103 bur:ıd"l

dense. E[':er
toplantıda

daş,ların

konuları geniş

sc)z kcnusuysa, sener:_e bir

rah~ıtça

~opln.ntının

ve

olr:ıası,

sekiz tane

konuşacak

eleştiri

eleştirileri

1m

c;öreviı:'liz

birinci

bir

ilk

anacıc:ır.
konuşm1.cı

işlenniş

Şirıc1iye
ol;::.s.ları

ileri

konulara

kadar

konuşan

nedeniyle

l~elnektecUr.

def';imıetlikten

bu

sar~lmıak

yarabilecek 1 ir olanak

şekilde işlenelirin~:en

arkacı..aşlar,

yapılan

en

arka-

işlennerıiş

rundo.n sonra

wmra daha

kısa

konuşnalar olacak ve nihayet bu kadar telaştan sonra kendilerini fren-

lenek

ihtiyacını

hissedeceklerdir. :L,u
kaldırılnası

Lu yönden tahdielin
manasını

aklı

seline sahip

ve söz ve fikir

arkauaşlardır.

özr~ürlür;ünün kısıtlan

diliyorun.

Sayr:~ılar.

(Alkışlar)

JAŞKAN- raşka
hesabı

önerce

hakkınr 1 a

si:Jz alnalc isteyen yoksa

yaı-;tır·ı

oir

lanırsa

5,5 saat devRnlı çalışnanız lazın. 20 dakika olursa ll saat

arz etnek isterin.

Konuşnalar

lO

c~akika

Divanın

ile

sınır

serekiyor. tunu düşünerek (~~nerr~eyi evvela kabul edenler y;:nünden oylarınıza sunuycrun. Önerceyi kabul edenler •.•
Efendirrı,

kabul

konuşnaların

edilrıiş

Sayın

tir.

lO 1 ar dakika ile

Konuşrıo_lara

devarı

Kabul etneyenler •••

sınırlandırıj,r;ası

ekseriyetle

ediyoruz.

Avukat Fevzi Eskicic(>:lu,

Günüşhe.ne.

H.FEVZ! ESK!C!OGLU (Güni.işhane)- Çok nuhterr~o Divan raşkanı, Divanın

sayın

üyeleri ve

nuhterer:ı oeslektaşlarıo;

Türkiye 1 Dizin en r;enç Larosu bulunan
nizi sayr~ıyle selamlıyoruo.
Aziz

Günüşhane

j_,arosu

adına

hepi-

(Alkış lar)

arkadaşların,

Faaliyet Raporunun 14- ve 15 nci

r:ıaclr:esine

saclık

kalarak özet ola-

rak rıenleketimizin en hnyriti r:ıeselesine huzurunuzc"'..a 1ıir Anadolulu olarak
bir Türk

vatandaşı

olarak,

avuks.tlı(·ın

da citesinc'e bir insan olarak te-

f'l.as etr:ıek r:ıecburiyetinc~eyir:ı. Türkiye 1 f'liz o kadar :üyük :'ir hayati dava
ile

karşı karşıya

bulundu(;u

şu sırnlarda, Türkiye 1 r;ıizin b0lünrıesi

söz

- 104 sırnda,

konusu oldur"'u tir

:-;iz nuayyen

bırakarak,

dertlerinizi icap er"'..erse bir tarafa

varlı(~ırıızla

ne sel esine bütün kal i inizle, bütün

anarşik

tindeyiz. Faaliyet Raporunc"'..a
lunun düçüncelerini çok
0nun

enkazı

al tıııda

kısır

nesle{~in mensuplnrı

olaylar

r;örüyoru.TJ.. :i.u

knlaca('ız.

Evvel

er:ıirde

olarak kendi

cenleketin çok yüksek
tenas

etr:ıek r:ıecburiye-

karşısın,'.a Yi'.netir:ı

Kuru-

r:ıeı;ıleket yıkılırsa hepiı;ıiz

1>u

ner:ılekette

eP,er bur:ün
1

sık~yönetir1 ı::rıüessesesi ka1·:ul edilr:ıişse, hir zaruretin icabı olarak 'kabull
eclilrüştir.

Hür

parlarıenter

haznedemeyenler, bu

rejimin tatbik

rejir:ıi yıkr:ıak

için

erlildir~i

kunc:!.akçılık

Türkiye' ele bunu
yaranlar

şunu

bilsin-

ler ki, Türkiye'yi yıkr:ıak, Türkiye'yi b0lnek kinsenin haddinde def;ildir. Du nenlekette her

şey.Jen

evvel vatan

·bütünlü(~ünü,

r:ıillet 1~ütün-

lüP';ünü saf!:lanak, böyle yüksek hukul<::çulardan terekküb eden

~ür

nüessese-

nin her türlü nesleki düşüncenin üzerinde bu neseleyi kar:ıuoyuna Atatürk'
ün anlaclı~ı nanada intikal ettirnek suretiyle hiç bir tarafa taviz verI~e~~en,ne

sin ve

aşırı

saf;a, ne

aşırı

~irişir:ılerde

hulunsun.

;;we,ün burnc1a

1ıir

lerc.en tebrik

sola taviz verneden etkinli";ini f;i3ster-

hususu

cı..aha

tel:_'rafı yaÇ;acaktır.

C.e(:innek is terin. Daha
Naznrı

lı irçok

yer-

c'Likkntini cell'· etti, en büyük

Muhalefet Partisi LLlerinc~on acaba niçin Konrreye cevabi telr:raf gelr:ıedi,

kendilerine ynz ılrıarıış

büyük bir
do(':uyor

vatandaş

arkacl..o.şlar?

rnc~ı r?

Şiiy 1 e

kitlesinin müesseseye
J unun sebebi

onun Yöne tir, Kurulu olarak

şu:

~~iz

icrantınızda

tnrafa taviz verilr:eyecekti.

Han[~i

anlıyorur:ı
karşı

ner:ıl ekette

kırt"ınıır·ı vcı.r.

fu neden

şahsiynt

olarak,

[~ic-:.ecektik.

Hiç bir

hir hükmü
ok r;i bi

ki,

ikticbr lRrp r:eçerse r;eçsin, biz

Türk milletinin er.ırinc.e Türk hukukçuları olaro.k tu r.ıeselec~e tarafsız
lıi"·ımızı ihlal etr.ıeyecektik. :.izirrı kannntirıiz cdur ki, bu nerılekette
::marşizr.ıin,

tercirizr.ıin önlem:ıesinlo

rarolar 1.irli!":ine

irşad

edici

1

yünde hiç olmazsa iktidarlnra, siyasilere, tün vntan1aşlara yüksek seviyede fikir ve kanaatlerini r1emleketin hayrına ve selametine mütevec-

ı
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kukun üstünlür';ü

Ienin si5ylece(;in
karşısında

ol;aylar

kal.ır.

t"':eçersiz
şuc'ur,

sabrınızı

Faaliyet Raporunda yer o.lan

deP;ilclir. Iunctan 3-5 sene .·;nce de
sıkıyCinetiu r:cetirilr'liş se,

·• ··

suistinal

s·~·ylenniş

zaruretten

etrJiyorur::ı;

clüşünceler

laflo.rc1ır.

r-1G[1:rıuştur.

En

rınarşik

yeterli

Türkiye • de ef:er

kısa

zar:ıancla

1)unun

kaldırılrr:ası ve r:ıenlekette karc:eş kavf;;nsının ~jnlenr:ıesi lnzuıdır.

:Lu

saF':lanırsa

yacaktır,

herkes

buna

karc'-.eşçe

bu vatan

parçası üzerin,~e

yaşa-

ebediyen

inanıyorun.

HerJinizi sayr ıyle selilnların. (Alkışlcı.r)
l'AŞKlı.N- Sayın

Eskicio(;.lu '.na

teşekkür

eceriz.

Sayın Avukat Necati Özkaya, Elaz~[.
NECATİ ÖZKAYA (Elazı(;)- Hepirii.zi say[;ıyle sela.r:ılarıu.
Anarşik

fakat

konuşrıalar

söyleyecef;irıi

Ayda

lıir

defa

şiclrlet

olaylar ve

ilr~ili

hnzırlanr:ııştır:ı;

10 dakika ile tahdit ec'cil;lit<;i için pek fazla bir

z:ınnetr'liyorun.
toplanıyorlar

hazırlanabiliyor.

bu kadar

olaylarıyla

Fcı.aliyet

Raporunu olurüu

arkadaşlarınız.

karşılıyoruz.

Hersi neslek sahibi. Ancak,

çalışunlarından rJolayı

lu

şey

.,_.irlik

Y(:netirı

Kurulunu, SP.yın J:arııı raşkanını selanlıyortin.
Yalnız,

1978

yılı

benden önce

ter(·irün ve

1ıir yıl.

terclil';i

konuşan

nnarşinin

rırkadaşınızın

dn temas etti!":i c;ibi,

kes if oldu!'f;u, büyük

lence Inrolar Lirli(·inin

~Jir

tırnanış

çalışnalarının

r;i)skısrınnın

büyük

bu konuya teksif eciilnesi lazınclı; ann Raporcıa sndece Danıştayın bonbalannası,

Anayasa

arkadaşırınzın

Mahker:ıesinin bcrı.balanr:ıası

(jlününo teuils

Muhteren

ec1ilniş,

bunun

dışıncla

tirrıişti,

yeni

bir

şey

yok.

arkadaşlnr,

Olayları yaşayanlar 1)ilir. Şunu telirteyin:

p;örevinizi rlahi

savcı

ve bir ne1,ze ele bir

ynı-arnyoruz.
ynzıhano

Gencecik

nçnıştı.

Iiz Elazı[':da savunna

ı,ir arkwlnşınız

Kızkarc1 eşinin,

sta,jını

:_mnesinin

yeni bi-

ı;i5züönünde
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katlec.ildL JunW1 S3.VUnD'.l.Slil2. altJ_
bir an

r~eld.i

[i;ıydı,

duruşrı:ıya

ki, bu

altı

arkadaştan
ol,.::c~lil::'.

[.irerw z

lo.rla dolu. Davay11 L';ic'.eL

şırıız

bir tane ~i iilo.r:

Acl:ı

t<Jsa;..J.ii:~

!-~c

i;y e

e.rkac~aşlarııuz

vu:2ulnak istendi, bi:;:·

r.~)~evlend.irc·ük;

i'et~~u.t

c~~,>

arkal~aşı r··i.Zın

or:,

L'2. c'. or 1 r::r:·ı nil i tan ::or~anclo

t~,lci.:>

_~:::;~~-cc,:·.~

oclilclilsr ve nil a;yce~

c~::..::J 1-::nı.

3

.J.c:.h

a~c<-·c~

a:·_:

'

~..,

için kurtuldu. rir ar 1 wr1aşınJ z b:i_r' ~~z·i;;::.aı c:·:;:C;:k~.n:-:..ı:-dn. ~-üzJ.erce :~:icı~:i:Lı
r;i5züönünc',e ve en
etr:ıedi.

acısJ_

Lizir:ı vatancle.ş

polisin
olara:~

Vi:ltc:uıdc:::şt.:ın

-,;o avulmt cJi:lrak(.Kencliuizi

s yutlar:ııyoruz) clurunı.:.nuz şu: . ..i'-kc,;nn y:ızıhancôclGn cjıl~tıl':'.DlZ
altı kişiyle çıkıyoruz,

daha fazla oluyor.

r:ıaclıf;ır:ıız

E(: cr 1Jir siyas l. pa:.~tiye r1 e ı"lensur•sa1\: ı bu

sar:ır:nza,

vası taya atlayıp

yorsak bir

kir~se

varsa bir daha

',r ··

Zil.I"'u.Lc

solur:ıuzn h:ıkıyc:-:uz?

evinize r;eli.yoruz.

kenclini~ü

Evir:ıizin

ec-in

soka(~ı.lJ.(tCl

varsa o.rabayla geçiyn:-:uz, 'J.ir :l_ah& clönfyoruz,
r~eçi;yoruz,

c"J

~~j

tti.i'ti

zar.ıa.:o

e•rü:ıize

sc-.T.

t<:.ıL

:_,;-;;r;ı

·

.;~

~c'"·~

F;ire1Jiliyoruz,

saat lS.OO'den sonra bir va"Ga"caç hc,stc.ı.lcr..nı:::·sa., bir "imlr kr:i.zi c;eçiL>
se, ona doktnr

bulanazsınız.

Dcıl:tor

vuşturacak vasıta tularıazsınız.

·,_ıu:;..-sanız

arko.(·~aşımızla

l:>,ı.s'c.~_yc.·

ben ayrll kanaatte

o

:_.irrız

c'}Jj(::).l:~r:ı"

8\rJel

l{OilUŞ o.-a J\Tarc (

Olo.y].arın

eleni var; Devleti ele r;eç~.rnek vs sere; ikti_(!c:-:rJ_ hilkin :cılnak
sol

başlatrııyor.

Olayları

1::

İs; te E:!..nzı('' J.n C:ı..ı.r1cnu -~)u.

Olaylara c·erçek teşhis kcıyr1al::: ı2zırı
delec"esi

cluh:'. 1 cl_<'-+; ;ı u

maalesef s.af;

be.şln. tıyor.

Me.rrı.ş

1ıi:::."
o

tel~ ~·.c

Dl8.yLLr ·

olayle_r::ı.m1aE

bir hafta (:.nce Maraş ola;yları Elnzıp;' c1e. oynarırnak is teneli. ]akın ola;y
nasıl

oldu.
Elazı(~' ı 1;ilenlcr bilirler·; İst<:.syrm c,-,:ı,-_es:L ser'-:;i vardır,

:J~u:ı·c"

okullar, Elazıf; Lisesi, Ato. türk Ortaokulu, Tica::::·ot Lise si, Akşm·' 'I:; ea·~ ,
Lisesi' Sanat Okulu vi bi okullar
bariyle sol kesiuin

elin~8dir,

olarak de[l;il, saha i tibo_riyle.

turaelacl_ıro

üçto ikisi
}~u

Şelırin

sa~

üçte biri S'Lh& i ti-

kesinin

okul ların oldu(:--

eiinclecl~r 1

kısın

snft

~s~~

kosLı~."
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bilinr:ıeyen kir:ıseler

ateş

Liseye

ediyor-

lar .. Soldan birşnhsın o sahaya r,irnesine inkÔ.n ve ihtir:ıal yok. Akabinde bir panik koruyor.

rabası

Halk Partisi deler:;esi; fe.kat o(Hu nili tan
yakın

bir cenç vuruluyor. Gencin cesec'l,i istasyona
yerde kan izi Jrok. Ornyn

nasıl

bir yerde. Vuruldu(:u

l:eldi~i t;ilinr:ıiynr.

i1.rkasından

bir grup

liseye gelip "Ne cluruyorsunuz,Ülkücüleri katlettiler" diyorlar. Lise,
Sanat Okulu, Ticaret Lisesi s0ka~a dökülüyor. Grup halinde şehre yayı
lıyorlar. Yalnız ElÔ.zığ daha uyanık bu konuda. Olay çıktı r:ıı, 1)Ütün
esnafı,

avukatı,

c1oktoru dükkanıarını elerhal kapanıp evlere çekiliyor-

lar. Du olaydan sonra arkaya

yarın

saat içinde

beş

kişi

vuruldu. Dokuz

kişi a[:ır şekil,1e yaralandı. Ta~:üi bunların hiç :.;iris inin faili bulun-

madı. Oradan bu olaylar Malatya'ya atıac:ı. İki üç f~Ün sonra oraya r;eç-

ti. Orada cla netice vernedi; fakat
nenin bir

kalıtır:ıı

Maraş'

ı)atlak

ta

scjrr:ıüyor

var. Polis vazifesini

Şir:ıdi

verdi.

27 se-

ve bir noktada sade

bir sol fikri· dahi kor:ıünist olarak [",~5rüyor. Tabii polis elerken hersini
kas teclr:ıiyorur:ı;

ar:ıa

kısr:ıı.

·büyük

aracı

Elinc1e

tacla can korkusu onda da var; çünkÜ. üstüne
lindeki

silalı

Gtor:ıatik,

yok, 13ereci yok. Lirnok-

~ideceti

fiyat ı 70-GO bin lira.

kişi

Militanın

r:ıilitan

ve e-.

elinele bu var.

·Polis bir noktada 1;unuri üzerine gider:ıiyor. Üzerine si ttif:i zaman ancak
r:ıerasirıi yapılıyor.

bir cenaze

çocuf;unun hayati garantiye
i:ir

kısın

t,cirüşlü,

sol

bir

alınmar:ıış.

r_;üçler bunlara

yardır:ıcı

olnrak

Ortacıa

Senelerce tu ljiiyle
g:irülr:ıüş.

HacUsenin içerisine r;ireniyor. Iütün

tunların

işsizin

Şir.ır,i

oldu~u

yerde bu ulaylar

Larolar Lirli:';in,

gün önce cereyan

etrıiş

olan bir

r;eliyorur.ı.
vakıayı

olan

gerçek.

insanları

alış tırılnış.
tnrafı hir:ıaye

Polis lir

yalnız

nec1eni

Dunu da arz edeyim, şahsi kanaatir:ıdir; Türkiye'de

3,5 milyon

::m

Paliste bölünme var,

kısır:~ sc:ı.t, r~örüşlü.

çekr:ıek istiycırlar.

kendilerine

Onun kenclinclon sonraki r;üvencesi, çoluk

3,5 nilyon

cla

Laz ı
etr:ıiş.

bu clef';il.
işsiz var.

olacaktır.

Larolar l)irli(:i henüz 10-20

dahi buraya

getirer:ıe(i.

KencU
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kurup

korıisycn

Earaş

olaylarını

inceleyebilirdi.

Maraş

deP:;il sadece, bütün olayları ElazıC;, Slvas, Nlo.latya olayları a yer
verilebilirdi raporda. :Lucün bir Türk-İş 1ıu olaylar karşısıni1 a daha
çok te-;· ki c;österiyor, sesini yüksel tiyor. Liz hukuku savunuyoruz; ana
sesimizi

bis

duyuramıyoru.z,

Arkaclaşlarımız

sorun budur.

konularda yeterince

baskı

crul>u

hakikaten hir

Muhteren

Bizin

O

bakır:1dan

kifo.yetsiz

eC;ilirı

bir

hen bu konu-

arkaclRşlar,

. hukukun üstünlü(';ünü korurken de
sol

ana bu

r;örüyormı.

:Larolar I_iir li(':inin vaz i:fie si hukukun üs tünl üt;ünü

diyer:ıezsin,

yo.kındıP;ınız

çalışı:ı~:- ya:;_mışlar;

çalışnaclR hulunnanışlar.

l'irli~inin çalışnalarını

larC'La larolar

olanıyoruz.

diyerıezsin,

renc;ir~izi

lJunun

artık

içineleelir Barolar :UirliP;i

korunaktır;

arı.a

lJelli eteeye necbu uz. !3at:

zar;ı:mı

cörüşü!lü

geçoiştir.

Macen ki

belirtneye nec1)urclur.

Hepinizi saygıyle selar:ıların. (Alkış lar)
l'AŞKA:N- Teşekkür

ederiz Sayın Özkaya.

Sayın Avukat İlhani Güven, Ankara.

İLHA.Mİ GÜVEN (Ankar'a)- Yüce Kurulun sayın üyeleri;
Eleştirilerine

bir dönenele
enaleyh,
olati;an

olduÇ:ur:ıuzu

di)ner:ı

c;ibi

anarşik

bulunnanın

c;ereP;ine
olaylar

kanınca

naçiz

yapılaası

içerisinde

yapnanızın

önce hepinizco l,ilindilti üzere çok nazik

bir kere C:"aha belirtnekte yarnr c,örüyorum. J'ina-

çalışnalarınızı

bir dönem içerisinde
de

c;eçr:ıeclen

harl

i"ereken

çalışna

deP;il, ola[i:anüstü

lüze yükleC'.U':i sorunluluklar içerisin-

inanıyorum.

artık

c;eçen senelerde olduF,u c;ibi

Arka~aşlarının

da ifade ettikleri

safhasına e;elr:ıiştir.

sıkıyünetiTI ilan e:~ilrıiş bir ::ı.enleketin konc;residir.
kuruluşundan
ması,anti

bu yana hep anti

r:ıesafeler

13 ilde

~erevi icabı

hükünlerin yasalarelan

c'ler:ıokratik kanunların kalchrıhıası

bunda da büyük
İstanbul'

clerıokrntik

Konr~rer:ıiz,

istikar.ıetinde

çıkarıl

gelişti

ve

kat etti. Ama. bur;ün r;örüyoruz ki, bir taraftan

da yaptı?"ımız ola(':anüstü to:çlantıcla İs+;anbul ;.arosunun çalışr:ıa-

sı

a~ırlı~ıyla hazırladı~ınız

ve

-

ıng

konisyan

raporlarını

Larolar

~irli~i

c;erekli yerlere intikal ettirniştir. J~ir yanc!an Ateşli Silahlar Kanunu,
bir yanc:an Dernekler Kanunu

defi:iştirilneye

çalışılıyor.

Bunda lüzin

\

tutumuz ne olacaktır? Öncelikle bu konuda olatanüstü bir toplantı yapıp
durr:ıar:ıız r~erekli.

bunun üzerinde

yaptıti;ır:ıız işler askıda

Yoksa,

kalnaya

mahkumdur. J3u noktayı b(.iylece kısaca belirttil'ten sonra acı bir hakikati
her

zarıan

olcluf:tu IJibi

lıelirtnek

Say:;ınlıi1;ırnzda

Parlamenter avukat
litika

yapmanın

r::;erilerıe

isterin.
varchr. Parlamentocla gerileRe

arkaclaşlarınızın

adedi

azalr:ıaktadır.

bulunnalarına

zorunluluP-u içinde

varc'!_ır.

Avukatlar po-

ve c;örevleri

olrıasına

rağmen politika yaprıaktan kaçınır hale celr:ıişlerclir. 1961 Anayasamız
Sayın Cur:ıhurbaşkanır::ııza

Kontenjan Senatörlü[i;ü r:ıüesst::sesi ~rr:ıuş ve

Kontenjan Senatörü

seçrıe hakkını verr:ıiştir.

yana hangi de['ter1i

arkaclaşınız

lıf;ına kavuşnuştur?
sayın arkac:_şşımız

Var

mıdır

Anayasa

Yine size

Larolar

Sorarın

Kontenjan Sena t~5rü
sorarırı,

}~irlif;inin

Mahker:ıesinde,

var

yüksek

size l96l'den bu

olabilrıek

yarr~ı

orr;anlarında

tensilcisi olarak
nıdır Danışta,

bahtiyar-

var

hanc;i

l)ulunnaktaclır?

nıdır Yarr;ıtayda,

var mıdır Yüksek Hakimler Kurulunda avukat olarak temsilcirıiz? Kinden
neyimiz eksiktir? Hiç bir

eksikli~iniz

yoktur; ana sesinizi duyurama-

dıf;ımız için bu Anayasal kuruluşlarda hala g(jrev alar:ıamanın ezikli(';i

içindeyiz.
Avukatlar şaibeli işlerin takipçisi duruxmncladır hala. Hatta
avukatlar vergi hırsızlı"ı yapmak ef;ilir::ıi içerisindeclirler. !şte Vergi
tasarısı.

Avukat fikir

işçisidir,

sermaye

tcıplulu[u

def;ildir.

Serr:ıayesi

yoktur. Onun fevkalade bir şeyi vardır, fikir ürünü. Sernaye oluayan
yerele, tasarruf olnayan yerde
e;enç

arkaclaşımız

rahıyle

karşı

verc~i

işe cnşlar başlanaz

karşıya kalacaktır.

olarıaz.

ŞimcU

yeni

reşinen 4"-5~

ı:neslef:e

başlayan

bin lira verci mat-

I:inaenaleyh, bu kadar s.Jrunlar içe-

risincle, bugünkü ola{;anüstü c:urul'l içerisinrio mutlaka ve mutlaka

Sayın

1

taşkanlık

Raporunch cla l>elirtilcli;"'i

~;ilıi

1'ir ola(':anüstü

toplantı

düzen-

leyip

şu

-

ıı:;

sirdaptan kurtulabilnenin çarelerini aranak,
çabası

niden kanuoyuna kabul ettirnek

içinde bulunnak

sayfjınlı[ır:ıızı
zorundayız

ye-

kanı-

sınclayıl'l.

Hepinize
marıen

buluyorur:ı,

olunlu

cörevlerinizi
Laro

teşekkür ederirı.

Yalnız,

tasvip ecliyorul'l.

yapmaclıP:ımız

aidatı borçlarını

Lu arada, Yönetin Kurulu Raporunu ta-

kanısındayır:ı.

ödememiştir

Ycnetir:ı

Kuruluna

Zira, kenc'.i l'arom flahil, buc;ün
Lirli~ine.

Larolar

Parasal olanak-

tan yoksun Larolar }"irli['f;inden de c;örev beklel'leniz her halele
olsa cerektir.

karşı

Arkadaşlarından duydu[ur:ıa

şahsen

ve

haksızlık

c;ürdüF;üme r;cjre,

buı::;ün l:·arolar :;_:ir.lif1;inclen çıkan bir katibe hanır:ıın birikmiş kıder:ı tazminatını

veremek durumuna

=~arolar

üzerinde mutlaka duraak,
müzü yerine c;etirip
Hepinize

düşmüştür.

üzerine

olarale larolar

aidatlarır:ıızı

saycılar

~unun

e~ilnek

!.irliiô~ine

ve bunun
yükümlülül";ü-

c;ününcle ödemek cerektiP;ine

sunuyoruı:ı.

inanıyorurı.

Teşekkür e·.'erir:ı arkadaşlar.

(Alkış-

lar)
I:fı.ŞKAN-

Söz

Sayın

Güven' e

sırası Sayın

teşekkür

eC:~eriz.

Avukat Halit Çelenk'te, Ankara.

HALİT ÇELENK (Ankara)- Sayın },aşkanlar,
ı:

Süre
la ilc;ili

dakika ile

bir nokta

sınırlanC.ır:ı

üzerinc~e

kısaca

del"erli arkadaşlarım;

için ben sadece

Çalışma

Raporuy-

clurnak istiyorum.

Lunlardan birisi, c:eçtitimiz Sonbaharda siyasal İktidar tarafın
elan [~etirilen ve "ii.narşiyi Önlerıe Tedbir Yasaları "haşlıf:ı al tınc1a tasarı-i
lar halinde :Lüyük Millet Eeclisi
Şim~i

hepiniz

bildi~iniz

J~aşkanlı~ıno.

ribi bu

verilen

tasarılar

tcı.sarılarclır.

arasında

Polis Vazife

ve Selahiyetleri Yasası, Devlet Nierıurlnrı Yasası, Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası,

Dernekler

Yasası

c;ibi

ter:ıel

ilc;ili, Anayasal haklar la ilr"ili, cl.emokrD.tik

hak ve (jzgürlüklerilie

haklarlcı.

ilcili yasa tasa-

rıları vardır. Du tasarılar Meclise verildikten sonra hasına intikal

etti ve basına intikal eder etmez bu konu üzerin:.e bazı kuruluşlar çalış

- lll malara başlac1 ılar. İstanbul Iarosu bu yasa tasarılarına karşı ~erekli
tepkiyi heBen ~:;österdi. Lundan büyük bir kıvanç duydum. Ankara'da DİSK'
in

39 ki tl e i.irgütü

Daşkanlılf;ıncla

rılarını

tasarılar

l~u

te:r·kilerden srJnra

tekrar ele

alıncı

ı:;örüşülmek

yasalar "yeniden

konular komisyonda tekrar
muş tur.

Arkadaşlar,

başta

lı~ına

:::::

basına

l4C2

Silahlar

Yasası

dışındaki

Şimdi

foÖrüşülmektedir.

Tepkilerin büyük

öner.ılü~ir.

yasaları

konu çol\:

Tecl_bir

yakından

bir

Ho.lk Partisi içerisin-

üzere koBisyona havale e·iildi.

dif'ter
1m

yararı

paketi

ol-

deyirı

ilcilendirmektedir. Onlar

Yasası var,:.ır.

Polis G(5rev ve Yetki

de[;işiklikler,

Cw!ıhuriyet

Ateşli

ve

geçmeyeliB. Konu, demokratik rejimi
içinde

torlan tı snnuncla bu yasa tasa-

protesto ettiler. Türkiye l:arolar Lirlifi:i bu konur'a

açık.lama yartı.

de

yaı;tıfi;ı

Du Yasaya ce tirilen

sayılı Sıkıyönetim Yasasının sıkıyönetin

yetki veren 3 ncü maddesindeki hükümlerla

komutan-

karşılaştırdır:ımız

,

::::::a:::e::::ih:::t::r::::i::~:ı~::::::;::z~i::s:::e:::;,:~:::~ ~

sunda mahkemelerce karara varılmrrsı lazım gelen konular yarr;ı kararı
olmadan

yapılabilecek

da

duruma getirilmektedir. Yani,

~izli

sıkı

bir

yönetim getirilnektecür. Özellikle Türkiye l:arolar ~~irlipinin bu konu
üzerincle öneBle

durr0ası

Dizim için

şu

icap eder.

partinin veya 1m partinin iktic:arda

li de[i:iL Iiz bir hukuk
kun üstünlü[i"ünü savunmak

kuruluşu

1mlunması

(~nem-

olarak hurado. clemokratik re,jiBi, huku-

durumunclayız.

J-,~eseleyi

bu

açı(lan

ele

alıp

üze-

rine ~nemle erilmemi~ lazımdır.

657

sayıJ ı

Devlet

Menurları

Yasasına

de('"işiklikler

'':etiriliyor ve

dernek e;:.:revlisi olim rıemur kencli derne(~inde çalışırken adeta resmi
devlet dl:airesinde
rak dernekte

çalışıyormuş

çalışırken

gibi bu iki statü birbirine

devlet dairisindeki anirinin emri

karıştırılaaltına

soku-

luyor.
Yine Dernekler

Yasasına

getirilen

de~işikliklerle

memur dernekle-

n
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ri

çalışamaz

r;etiriliyor ve her an

C.uruı::ıa

karşıya bırakılıyor.

Birçok

ayrıntılar

girmiyorum. Özellikle C.erneklerin yasa
haline gelmesiyle

dernek:

noktası

odak
bir

kapatılır 11

ve

dışı
hanı;i

eylem'lerin odak

noktası

haline

tarafından

r;elmiş

şöyle

işlenirse,

olur. 11

eylemlerin

dışı

aykırı

yasaya

bu

[~elirse

koy~yor:

bir "il çü

11

E[i;er

herhanci bir
dışı

bu elernek yasa

Arkac~aşlar,

Kumar da olabilir, hakaret de olabilir,

değil.

için

olduğu

noktası

odak

haline

noktası

hallerele bir derne[;in yasa

birden fazla üyesi

karşı

hüküm çok ilcinç. Diyor ki,

eylenlerin odak

iiylem Türkiye' nin herhan[ji bir yerinde

konusu

~ışı eyleı::ılerin

haline celdi[i:ini saptarken de

derneğin

tehlikesi ile

var buraca, vakit dar

kapatılaca~ına ilişkin

hir dernek yasa

ııEt;er

kaıJatılma

suç1..ın

türü söz

sarkıntılık

ta

olabilir. Tasavvur buyurun ki, yüzbinlerce üyesi olan bir örgütün
Türkiye'nin herhangi bir
biri

başka

bir suç

kümler bu kadar
yasaca 3irmesi

tarafındaki

işlerse

a(~ırdır,

bir iki üyesinden biri

bu derne[fin

kapatılna

arkadaşlar.

derneğe

yasaklanmış

bir dernek

kayclolrıasına

bir

kişi

bir dernef;e üye

71

Hü-

oldu~u zaı::ıan

ve dernek

hem

kapatılı

kaydolacak bir

kişinin

en[;el bir durumu oldutunu tespit etne si her halde

cetirilmesi son derece
ı

~örüyor

yr~neticisinin ci.erneğe

müukün de[;il. Bütün bunlar için clernerin

Yine

olacaktır.

"l::·unu bir örnek olarak veriyorum. Bir dernef;m

kaydeden yönetici, hem kaydedilen üye ceza
yor

nedeni

sarhoşluk,

ka~ atılması t~i bi

bir

yaptırıu

a~ırdır.

ve G(5steri

sayılı Toıüantı

Yürüyüşleri Yı=wasına bazı

değişiklikler getiriliyor ve 48 saatlik ihbar süresi 72 saate çıkarı
lıyor

ve mülki amirlere toplantı ~e gösterileri erteleme ve yürüyüşün

güzergahını deP;iştirL'le
saydıF,ım

bu

yetkisi tanınıyor. Arkadaşlar, şindiye kadar

de(~işikliklerin

tisi Meclis ve Senato

bir

tjrupları

daha evvel Cumhuriyet Halk ·Par-

tarafınc1an

Anayasa

mak suretiyle

haklarında

iptal

bu hükümleri cetiriyor yeniden bu

edilmiş

iptal

kısnı

kararı

alınmış

r~ahkemesine

dava

derişikliklerdi~.

t~sarılara

açıl

Şimdi

koyuyor.

- 113 Dernekler Yasasıyle ilcili.yartırımlar da son derece ilcinç.
Mese-la, izinsiz toplantı yapanlara 2 ilÔ. ı~ yıl arasıncıa hapis cezası ,
veriliyor. Dir toplantıda sopa taşıyanıara ı ila 4 yıl hapis cezası
getiriliyor.

Uygulama~a

olan

arkadaşlar hatırlarlar,

pankart detnekleri

uygulamada karakollarda sopa olarak nitcleDDekte ve kabul edilmektedir.
Türkiye BarolRr
ti:c:ı

Dirli~i

:Caşkanlık Rarıorunda,

e;erek

@erekse Yönedurr:ıamış.

Kurulu Raporunda bu kadar ()nemli olan bir konu üzerinde
ettiğim

Evet, demin arz

yakından

rejimi son derece
yapıl:c:ıak

suretiyle

Raporda yer
şu:

ricam

gi1ü bir bildiri

:Llu konuya gerekli önem verilerek,
kmıuoyunn

açıklama

bir

büyük bir eksikliktir. Dunun
Eenirı

da 1;üyük lür eksikliktir.

yer verilmesi ve bunun

fakat demokratik

kısa

ile;ilendreren bir konuda

basına bildiril:c:ıosi

almaması

yayınlandı;

Genel Kuruldan

yayınırmacak

bildiride buna

c:uyurulması.

Üzerül.de durmak istedi(~iı:n ikinci nokta; Yart:ı tay Dokuzuncu Cmzs.:~
Dairesinin durumudur. Rnporca bu konuyo.
ması

bizi sevindirdi. Konu

yarıılan de[işikliklerle

sinde
bu

Devlet Güvenlik

ve bu

malıkernelerin

nın

ve

Yasanın

Kuruluş

leri

kalkınca

bu

Yasrmın

verdi[i;i

madde-

kuruldu. Yine
kararları

verilen

Yargıtay Yapasında cıer,i

Dokuzuncu Ceza Dairesi

Daha sonra Devlet Güvenlik Mahkeme-

Kanunu Anayasa Mahkemesince iptal edildi. Lu mahkemeler

elbette ki Dokuzuncu Ceza Dairesinin de hukuksal

kalkınş

ncı

ol-

incelemelde gcirevlendirildi. Anayasa-

açık.

hükmü bu kadur

136

r1ahkerıeleri

malıker:ıelerce

13ncü maddesiyle

kararları

cleiünilmiş

olsa da

f:~ibi Anayasanın

görevi verildi. Luna paralel olarak

şiklik yapıldı

dan

I'ilindi[!:i

deP;işiklikler Yare;ı tayda yrı.lnız

inceler:ıek

bu

şu:

clol~ylı

oldu. I3iz bir 0ava

dolayısıyle Yargı tay

varlıGı

Dirinci

orta-

J:aşkanlıf'tı-

·na bir başvurmac:a bulunduk ve orac:.a bize verilen cevabı idari bir karar
olarak
açmış

Danıştaya

e;ötürdü<k ·ve·

olduf:;ur'luz lm davac:.a

sine görev veren

ıiışclclenin

Danıştayclo. Yargı tay

};aşkanlık

Kurulumm

Lirinci

Yarr;ıtay

iptaline dair bir CJWr>

:ı;aşkanlıf;ına

Dokuzuncu Daire-

açtık.

Du dava halen

- 114 dalaylı

devam etmektedir. Raporda bu konuya
bu konu için

deQ:inilme:oiştir.

1.,u

yazılacak

gördüm. Du konunun da

de~inilmiştir.

olarak

konuc~a kısa

bir

açıklama yapr:ıakta

almasında

bildiride yer

Ancak,
yarar

vardır.

yarar

Hepinize sayGılar sunnrır:ı. (Alkışlar)
DAŞKAN- Sayın

Söz

ele

sırası

Sayın

e<:.eriz',;.

Avukat Hcyrettin

Abacı'da,

(Malatya)- Sayın Divan, sayın arkadaşlar;

Darolar

bir

Lirli~i

aldıf;ı konuüı.r

ne

yazık

uf;raşı

yıllık

üzerinde

döne:oinde

çalışma

u~raşı

olurrılu çalışınnlar yap:oış tır.

seçerek

alanı

Yalnız,

u[J:raşı

ki, bugün ne:oleketimizin içinde bulunducu can ve mal

güvenlif;incl.en yoksunluk
olarak ele

konu olarak

ortanını

aluası

ve iizerinc:.e

varlır~ı

demektir·, hukukun

demektir. röyle bir

artarıda

da

s~z

Bu konuyu da
l~ir

çok isterdim.

ediyorsak, ormla hukuk

tartışılabilir

ve yoklui";u

I~arolar

almmı:nştır.

durmasını

ülkede can ve mal güvenlii'tinin yoklu[';undan
yaralı

Malatya.

lUiYRETTİN Ai',ACI

alanına

bir

teşekkür

Çelenk' e

:Lirli[ünin

hikr;ıeti

bir durumda
vücudu pek

nazari i ti1)are alınamaz. Şu hale: e her şeyden evvel bir nemleke tt e Barolar

J:irliı?inin rıevcuc:.iyetini

taşıyabilmesi

için o memlekette hukuk bütün

gerekleriyle'yerleşmiş olrıası lazım gelir. ~uradan şusonuç çıkıyor; Daro-

lar

:Lirliğinin

leriyle

i~neı::ıli

yerleşmesini

şüphesiz

Barosunda
mız

çok

ki, o

kayıtlı

0ldürülnek.

sarlarıaya

ı:rıenlekette

95

var.

tecavüze

gencin cenazesi götürülürken bu
teşhis ediyor. Yakalıyorlar,

kendisine

taşla

çalışmak.

can ve :oal

arkadaş

kastıyle

ı::ıe:rılekette

hir fonksiyonu,

başında

Hukukun gereklerinin en

güvenli(~inin

yıl

l=u bir
u(;radı.

hukukun bütün gerek-

Bir

olması

gerekir. Malatya

içinde iki avukat
arkadaşımız

arkadaşı

öldürülen bir

kalabalı~ın arasına rastlıyor,

birisi

arabayla götürül;§i:yor. İŞkence ediyorlar ve

ve sopayla birçok yerlerine vurduktan sonra öldü diye

bir hendef;e yuvarlıyorlar. Daha da acı bir gerçek Elazı~lı arkadaşıının da
söylecli[';i gibi bütün bunlar o cenaze
ve

jandarmanın

alayını

gözü<-jnünde oluyor. Polis ve

izleyen çok

sayıdaki

janclarrı.a :rıüc:.ahale

polisin

etmiyor.
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Bu avukat

arkadaşıl!lız

di[i:er

adı

Hasan Do[';an. Err'co[an Gökbulut

yazıhanesinden

c"a

arkadan tabanca

kurşunlarına

Kendisi Kayseri

Tıp

ayrılıp

akşar:ı

girişir:ıde

üzeri evine giderken

knlclırıldı.

l~arolar

O zaman

l·irli~i

Lirlii'i;ine gerekli bilgi verildi. Fakat Darolar
herhangi bir

bir

A~ır şekilde yaral~nıyor.

hedef oluyor.

Faktil te si Hastanesine

isıünde

bu konularda

bulunclu[i:una dair horhanGi bir bilgi sahibi ola-

madık.

Şil2ldi

avukatın coı.n

yal [jÜVenliP;in

şu

()lçüde

tadır.

Her

avukat

arkadnşımızın

ya böyle
bomboş

şeyelen

gi.irünür:ıe

can ve

olnak gibi konular pek

cüvenli(:ir:ıizi

rrıal

zorunri.ayız.

kalr:ıak

TiirçDk

Akşarı yaklaşır ynklaşr:ıaz Malatycı

1ürisidir.

olncıyacaktır.

Du konular çok

saf;lanak

tatsız

güvenlif;i bulunmamaktaclir. Iugün Malat-

bürünrıektedir.

gitTiekle de münkÜn
dır.

sarıanmış

evvel can

bi~lgelerden

bir

güvenliii;inin söz konusu olan bir yerde , sos-

konuşula1'·ilir

}~unc~an

sonrcı

canını

korurrıak

Çünkü, evlere de tecavüzler
ve c;erçffikçi

teşhisler

şehri

evine

y~pılmakta

konulabilir.

Eu teşhisleri kcyrıaya bazı nrkadRşlarıı:nz çnlıştılar. I:en detaylarına
girmek ister:ıiyoruTI. Fakat kısncn i~zetler:ıek lazıı::ı gelirse; bugün Türkiye'
miz çok ciddi bir faşizn tehlikesi ile karşı karşıyadır. ~u tehlike
alınırsa,

vaktinele görülür ve tedbir
kolaylıkla

herkesin hayret edecef;i

bortaraf e.,ilebilir. Fakat

zar:ıo,n

şekilde

geçirilir, bu tehlikenin

Uzerine ge~ekti~i şekilde gidilnezse, bortaraf edilnesi inkÔ.n ve ihtinali de her

[~eçen

gtin biraz daha

ketimizde hukukun
mesini istiyorsak,

yerleşmesini
faşizm

zorlaşır.

EP;er hukuka

istiyorsak ve

deı;ıokrat 1ıir

~·,zellikle.

konusu tizerincle

baf!:lı

isek,

ner:ıle

fltizenin yUrti-

e[':ilmemiz ve bu ko-

nuda lazım gelen tedbirleri alrmrıız lazır:ı gelir. T~arnlar .uirli[i:inin
gerek Laşkanlık Il.aporuncla, gerek Yönetirrı Kurulu Çalışma Raporunda bu
konularda umut verici herhanr;i bir noktayo.
Dunun tiztinttisti içinc:.eyiz. Ne yapır edip,
li~ini sa~lamanın,

fikir ve

clüştince

şahsen

tesadtif

b1.; rıemlekette

ederıedim.

can ve mal güven-

üzctirlti~ünü sa~lamanın

mticadelesi

verilmelidir. Lu
lrı.r

şerefli

- 116 bir müca3.elec3ir. :Du

LirliP;ine yücelik verir,

nc:ıatin'le

şeref

deP;ilim. Meseleler can

r;üvenli(~i,

Raııoruncla

üzücüdür. Ycinetin Kuruluncl..nki

di[~er

çalışnalo.r

s2.kıncc:ısı

verir. Dunun

indikten sonra Yl.:netiTI .Kurulu

di~er

mücc:ıdeleye girişınesi

r:ıal

Lc:ıro-

bulunduP;u ka-

r;üvenli["i konusuna kadar
belirtilmemiş olması

bu konunun

çalışr'lalnr

ve Ro.rorc"la belirtilen

beni enterese etTiez. Onun için o konular üzerinde hiç

durmayacar~ıl'l.

Yalnız,

buraya r;elirken İst'lllbul' a u~rmnştıTI. Orac1n gördü?Türı

bir durumu kısaca arz etrıek istiyorun. Arkadaşlar, İstanlml' da sigara
karaborsası

yapılıyor

o kadar rahat

ki, herkesin

zür5nünde

satılıyor

ve hiç kinse buna sesini çıkarrnyor. f)il'ldi İstanbul' da 2 lün [~enç sigara
karaborsası yaı~ıyor

lıkla

çıkarr:ııyorsa,

ve buna hiç kin se sesini

bunlar rahat-

kencl..ilerinclc cesaret rulurlar. Düzen bir tül'l olarf?.k ele

alındır>ı:ı

zanan en küçük noktası ile dahi konuL:ırın ele alınm:ısı lazırı gelir.
Sigara

knrrt~orsnsı Y(inetirı

Kurulu Raroruna niye

~~irnedi

Ciye hayrete

clüştül'l istanbul 'cla o durunu ci:rünce. Çünkü, bu cı..a hukuka. aykırı bir
davranıştır.

tecavüz

}:arolar Lirli(:inin

teşkil

i~n2.yasayla vato.ndaşcı

verilen haklara

eden konularda biraz faaliyet [jÖstermesini candan dili-

yorurı.

Hepinizi snyr;ılarınla selanların. (Alkışlar)
rAŞKAl'T-

Sayın

Sayın Abacı

Avukat Zeki

'ya

teşekkür

laltacıo[i;lu,

ecl_eriz.
:oıu.

ZEKİ LALTACIOGLU (J',olu)- De,'ı;erli neslelüaşlr:.rıTI;

Raporun 36

ncı

maddesinde 28

lan verr,i konusuyle ilr;ili

Mrtyıs

l 978 tarihinc'.e

toplantıya katılan

J~nk2,ra'

da

yapı-

Farolar <ırasında Tolu 1\o.-

rosu g0sterilmerıiştir. Iolu ~-:nrosu t,_)ıüantıya katılciış ve g:5rüşlerini
Ynzılı

ve sözlü olnrak Kurula arz

da yer alan bu konu;yla ilgili
yanında

etmiştir.

görüşler e

verci konusuna tekrar teruits

:::.iz aynen

etne:rıek

io.şkanlı['i:ının

Dirlik

kntılıyoruz.

için bu

fjr:rüşlere

Rarorun-

:;_unun
katılclı"'ı-

ll7

rrıızı

bern'ıer

bildir:tGkle

tı(~ıEıız

1:ir

toplantıda

-·
toplantısına katılmak

Genel Kurul

1

l~arosunun ver;~i

Lolu

üzere yap-

hususunc1aki bir tnleplerini

arz etmek istiyorun.
s::ıkn t

:G::.liyorsunuz, iicretli ner:rurlnr

oldukları

, vergi

nu·1flı.i'h-rca

·i~r.c1>ic1irler.

vergi

:rıunf'lı(;ına

t8. bi de[':iJ.dirl er. Arkadas; larını z bu

rilrıe

~wnusunCLG.

si

Serbest meslek

alınnnsını

bu konunun cln

nrko.drtşlnr

l:enclen ()nc:e konuçnn

:c:ı.ensutu

arkaclaşlarımız
eşi tsizli(~in

bu
E~icle

rica etmektedirler.

(~zellikle

Fl8Selelere bÜyük bir

konuşnru:ıı

yetenekle tenas ettiler. Eu iti: Rrla

tnkclirde büyük

satırtaşl::ırıyle

yapmak

istiyorun. Önce, RnJY:>run ynsana ile ilgili hükürı.ler hülününde .:)nemli
c~ön:üf;ümüz

huzuruııuzn

bir hususu

okononi8i son

;yıllnrcln

si~rnsu.l

dircr

isterir:ı.

c;etirmek

yerlerele oldu(·u gibi büyük bir anar-

şinin

i çineleetir, Her lı angi bir insaf ölçüsüyle,

denle

bCl~;cırıştırıL:mayacnk

s na te r.:;örülür bale
sası

hükür:ıler

bilinen 1)ir
tüketinin

korunmasıyle

konusun c' o.

dur:c:ı.asını

taşınaktnysn

r~;erçektir.

1ıunlnrın

da

ilt~ili

yasn

her gün

en

Lirlif'in

kısa
lıu

rınllnrı

ynyın

orc;anlarında

cl..oldurul-

k cm u üz erinele Cc e

karşı karşıya bulundur~u

en

önamlıi:

Lu l!nlnmclr.n bu konu üzerinde

kazalarının oldu~u

Lolu

~)erc,ber ye.ı;,;n,:.ıklnrı ~Jüyük ıstırapları;

c;üncle birkaç defa

kaçırılan nraçları,

zayıfve

hepirıizce

zamcı.n<'l.a

kazGları mar~clurların:ın zo.rn.rlarının ktzı:rıinincle

arkRdaşınız

Koruna Ya-

bu konular

ve di(';er

çok trGfik

lcrşı karşıya t:al•lıkl::ırı ı::m:ı.ıı.~~kkn.ktır.

Her

def;il, saatten

işe yarancı.clıt;ı

·Lir

ne-

diliyorurrı.

~arosu :rıensu~lnrının,en

I~arosu r:ıensurılarının

r:~üne

ekonoın.ik

bir

Pcı.rasının Kıymetini

boşluP'unun

cı.rtışlarıclır.

J irlikten

e;ünclen

1.ıasınc1 a

yayınlar Yr::trılTiaktwlır.

durulr::ıasınJ_

herhcıngi

bazı ycı.salGrınızcla

cU.li.yorun. I:up;ün Türkiye 'nin

Lolu

trc:.fik

[';ibi

Son zmmnlarc:.n

meselelerc'en birisi fiyat
dikkatle

nrtışlnrı

tir. Luc;ün Türk

Yascı.sı

veya Jeleci:i.;yeler

cılız

ması

r;elniş

fiyat

:Jilindi(:i gibi Türk

l'iz lm

acıları

büyük c;üçlüklerle
her r-;ün

r:ın.(;J.urların tnzı:ıinat

e;iirüyor. Geçen

yıl

;yaşıyoruz.

taleplerinden

Ic.s.porcla lJu konu

vardı.

Eu

yıl

belki de Rapor

llS -

kı sal tıldıitı

çalışr:ıo.larını

ler konusunda Lirlif:i;in

:'Jut:;ün bir borçlu, borcunu
rırsn

alımıo.nıştır.

için

% 22 1fi'aiz alnakta ve

sürclürr:ıesini

()deyece(~i

diliyoruz.
ııo.rayı

yerele

c! olayı da %

rıorcunclan

Ana yasal faaliyet-

yntı

b<mkaya

5 faiz i..: denektedir.

I2u itibarla lJorç )c:ı.enek bir nevi akılsızlık olnaktaclır. O bakımdan
~irlit,in

tavanlarının

yasal faizlerin

başlanası

zananı

I irlik

yıllarda

lı ir

de tnrife

ların

Ancak, birinci

Ifıuclurnu

arA.sında

sınff Barcılara

ilçesi

hazırlan[lk

çalışnalara

korışu

sınıf

:arolar

runun gerekçesi de' birinci
rı.asraf yarıtıkları

daha fazla

sınıf

cl urunundadır. Tlu

Larolar, ikinci

yapılrwktaydı.

sınıf Laroların mensuı;larının

Lolu' nun

sınıf

birinci

şekilele

diye iki tarifeli

day:lnaktı.

konusunda

ceçr:ıiştir.

Arkadaşlar,

tarife Jnceki

artırılması

I,aro olan

cibi bir

imkara'nın J:fo.llıhan

avukatlık yarıan

ilçelerdir. ru iki ilçede

herhanfçi bir fark yoktur. l.u i

tilıarla

ilçesiyle

bundan bciyl.e ikinci

raanen etki eclon bu uygulanaya son verilDesini dilenekte-

yiz.
ll.rkadaşlo.rın,
larırıız

çok yetenekle

nenleketinizin en önenli konusu üzerinde
durmuşlardır;

üzerinde en hassas nücac1ele vernesi
özellikle Ankara delet;esi

anarşi.

~ereken kişileriz.

arka'laşınız

anarşi

lu

bulunan tedbirlerin ne denli hürriyetleri
ratik hak ve Öz[;Ürlükten
aynen

katılıyoruD.

J'.iz hukukçular

(inlennosi için

alınr:1ak

ne clenli

vazı;eçr:ı.ek clururıunrla 1nraktı(~ını

Anarşinin

J',cıo

anarşi

konusu

Arkadaşların,

konusunda

kısıtl~yıcı,

arkadaş

üzere

derıok

izah ettiler,

rarosu olarnk

kanıı:ıız

şudur; her şeyelen evvel neı:ılekctin tür:ı idarecileri clahil evvela biz

hukukçular

anarşinin

se her leri üzerinde

kesiıı

:Jir

meliyiz. lurada bile çok az farklarla olsa ln [,u

teşhis te
teşhis

i ttifak et-

farklcırı

ı::ıüşahe

de eelilmektedir. Evvela Malatya I:nrosu, El azı[ ~~aro su te:c.silcisi arkadaşlarınız
çıkarılacak

çok hazin bir
anlam

şudur:

tcı.blo

çizTiişlerdir.

~ir ı:ıer:1lekette

gidememekteyse, o oenlekette

artık

Arkadaşlar,

avukat

lm tablodan

yazıhanesinden

hürriyetlerin

varlırından,

evine
kavunr:ıa
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haklarının

en önemli sorununa çare
ki, biz hukukçular

O halde nenleketin

konusunda l:Oaro olarak

1mlunması

teşhis

de~ildir.

birli,i'!;ine

varmalıyız.

kanımız

odur

I:en Eolu l3arosunun ver-

diF;i talimat üzerine Malatya ve Elazığ Barosu temsilcisi arkac:.aşlarımın
görüşlerine

katılarak

hepimizin ve l'irlit;in kesin bir

t:eşhisini

Türkiye'

ye duyurnamız lazımdır. Eu teşhis artık yuvarlak sözlerle olnamalıdır.
Bu

teşhis

Sanıyorun

set

ürkek ve çekingen
ki, bizin

adamlarına

başlataca~ımız

ki tedbirler

teşekkül

kolaylıkla

Saygılar sunarım

efencUn.

("Dravo" sesleri,

teşhis birli~i

da sirayet edecek, en

da bulunan iki büyük siyasal
sanıyorum

olmamalıdır.

azından

bu

saat

ın.':('

birli~i

ittifak edebilirlerse,

alına1ülir.

CAlkışlar)

da torlanknk üzere

siya-

nenleketin sahibi durumun-

teşhiste

BAŞKAN- Sayın Laltacıoğlu'na teşekkür
Yarın

, önlem

alkışlar)

ederiz.

toplantıyı

knpatıyorum.

Kapanma Saati : 18.15

- 12::- 12 Ocak

1979 CuBa

l'irinci

Oturur:ı

Saati : lr.-r

AçılBa

---------0--------DA~1IUUJ- Snyın clelef~eler,

ruBunu

İkinci €jÜn çalışr:ıalırının l__.irinci Otu-

açıyorum.

Söz sırası Sayın Avukat Ekreı:ı Özkunt'ta, İstanbul.
EKREM ÖZKUNT (İstanbul)- Sayın ~-'~şkanlnr, deP;erli meslektaşlarım;
Konunuz, l'·irlik Yerretim Kurulunun
lışmaları

ola~anüstü

sürdürüyoruz.

:Gu

sesinin

hukuk

geniş

açısından

bir

dl5neı:ı

çalışmaları.

içinele, bir

sıkıyc:.netim

yönelen önce bu içinrte bulunclut;umuz
planında

ve

dönemi içinde

sıkıyi5netin :cıüesse-

öteden beri savunclu/'i:mmz ilkeler

bizi:cı

yerinin kesinlikle tespiti

Ama bugün bu ça-

~erekece~i

kanısındayıı:ı.

O

bakımdan

nüsaadenizle önce "bu nokta üzerinde biraz durna geretini hissediyoruB.
MuhtereB

arkadaşların,

Di:LindiP;i c;ibi ülkeyi boydan toya snran
kalıreden Kahraı:ıanı:ıarnş

hepimizi
ıl·

i.

hiş

olayları

miştir.

ve

annrşik

Durada heBen

'daki

eylenler

tedhiş

olayları,

soykırırıa dünüştükten

sonunda

sonra bu ted-

sıkıyl)netin idrı.resini yurcluı:ıuza

şunu vurıiulamak isteri:r.ı;

bu

(il~Üri'le,

kurşuna

.::;etirdizme,

bombalama olayları,· anarşi k olaylar ismiyle ni telenrlirilmesinin yeterli
olr:ıaclıf';ı kanısına

let

sister:ıini

l,ozmaya,

ülkemizde cinayet
lamalarla

l

yalnız

bunun yerine

ben ele

kntılıyorun.

yıknaya

şe8ekeleri

Anarşik

bir diktn

nevcut bir dev-

yönelik hnreketlerin ifrH1esidir. Oysa,

toplu

öldürr:ıeler,

demokratik hukuk düzenini

faşist

eyler:ıler,

kurşuna

yıkrıak

rejir:ıini c;etirı:ıeye

diziheler,

clef'il,

c;ner:ılisi

borıba-

budur,

yönelik hareketlerdir.

Önce bu noktanın vur[ulanrıası ve özellikle Genel Kurulunuzun da, hatta
hazırlayaca[tımız

mızdan

bildiricle ele c5nce bu

benimsenmesi ve karmoyuna

tanımın ye,pılr:ıası,

aktarılr:ıası kanınca

bunun

tarafı-

gerçekten i5ner.1li-
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Muhterem

her olayC.a olduP;u c;ibi,

sıkıyönetim

sorunları

de kendine üzr;ü

birlikte

cetirmiştir, bundan kaçınmak tabii olanaksızdır. l:\u sorunlar nedir? •.
Şimeli

varsayınlar

ileriye yönelik

şu;

bir gerçeP;i var. Du[;ünün cerçeP;i
nedeniyle getirilmesine

da fikir

dışında

kalna

açılan

saptamıştım;
bakımdem

ama dün

araştırmalarında

benim üzerinde

arkadaşlarım,

de[:erli

sıkıyönetim altında

duraca~ım

cılasılı[h

141-142 nci

da

çalışrıalarının

olaylarını

ve buno.

karşın

olasılı~ı

rıaddelerle

mahkemeye

kararı

verilnedit,ini

verildi~ini

konuşr:ıasınc1 a

bir zor-

~irrıe

konu dnha cidr'iyet

::::aşkanır:ıın açış

Dirlik

ölclürrıe

:örevi içine

kararın

bu

olayları

karşılaştıP;ımız

davalarda henüz g0revsizlik
arkadaşlarım

tedhiş

c_üzeni

uygulanada

suçlarının sıkıyönetim Dalıkomeleri

sevk edilen ve

bu

bu~ün

mahkemelerinin t;örevi

:mevcut. :3en düne kadar

O

sıkıyönetin

Sıkıycnetim:Yasasının de(':işen şekliyle

luk önünüzde.
sıkıyerretim

karşın,

üzerinc_e durmak cereksin; ama but;ünün

sCiylediler.

kazandı.

Ş indi

dn lülcirciifi üzere,

çok dikkatle yürütülnesi

ve ()zellikle de:ookratik hukuk c': üzenini, denokro.tik hukul\: r.evleti sistekaşşısında

mini zedeleyecek hareketler
:f
·ıt
't

büyük hassasiyetle

durulması

f;erek

li ve pek tabii ki, eyleme r1önüşük olmayı:ın fikir suçlarının sıkıyi5netim
mahkemelerinin e;örevi
likteki cinayet

dışınc1 a kal:hi"';ı

c1nvalarının

da

hususunda ve aksine siynsal ni te-

sıkıyönetio

nahkenelerinde

tiiü hususunda ]irlik Yönetin Kurulumuzun önünüzdeki
olayları

izleyip, ica1nncla c;erekli

balçılması

di:int3r:ıc1e

c:irişio.lorde ·:-ıulunrıası

gerek

dikkatle

c;erekti[i:ini ve

i.
~·
J

bunun

·~
-·~

o yc)ndeki siyasi örr:;üt vo kuruluşlar için varc:.ır ve de Avrupa Konseyine

1

larım,

kaçınılmaz

bir ödev

olduğunu

burac1 n vurr:;ulanak isterim.

bilindiP:;i gibi ülkemizele demokrasi

dahil 2C üye içinele

yo.lnızca

?-slın~la

ho.nr;i yi:inclen

Arkaclnş-

13elnişse,

Türkiye'dir ki, tüo. tenel ho.k ve özgürlük-

leri tam olarak kabul etmeniş, siyasi i-irr--;ütlenne, dernek ve senclilm kurma
hakları~ı

tam olarak kabul

demokrasiniz

eto.er.ıiştir.

do:ruştan o.efruştur.

Tek ülke olarak biz

Sol kolu, sol

lıacar;ı

varız;

felçlidir.

yani
Şimdi
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bu halde

ve daha demokratize etmeye

siınizin olağanüstü
ınizin

u~raştığıınız

dönemlerde daha derin yaralar
çalışınası

de hakikatan dikkatle

alınaması

deınokra

bu

Birliği

için

bir vatan borcudur. Burada önerimi

kısaca toparlamak isterim. Dileğimiz şudur ki, sıkıyönetim idaresi, ilanına

sebep olan

olayların

meınleketi

lederek

kısa

en

eski normal düzenine.

kavuştursun

yönetim dönemi içinde temel hak ve özgürlüklere
Parlamentoya getirilmemesi ve Parlamentodan
davranılsın.

Şimdi

Bu konuda

ilişkin

arz

bu kadar

Sayın Başkanım.

İki dakikayı değerlendirmeye

Arkadaşlarım, şimdi
eleştireceğim.

Birli~in

karşı yarışıyoruz

sesi,

rapor ya da

getirildiği
girişü:ıleri

ibaret, akademik planda soyut

ceklerin uzundu; ana süremiz
açıklayarıayacağır:ı;

Yönetim Kurulumuz bir sorgu
Barosuna

dayanışrıa telgrafı

olaylarında

kuvvetle

yine

gibi

bir

Bunları

ana bir örnek
yargıcının

çekme

Yönetim Kurulunuzun,

yapılama
ardında

düzeni

sürdürülmüş

gerekir. Bu konuda diyehuzurunuzda tekrarlayama-

verr:ıeden geçer:ıeyeceğir::ı.

tutununu

gereğini

kapılar

kınama

duymuştur;

Birliğinizin

her

yerlere gönderilmesinden

çalışma

değiştirilmesi

kısıtlı.

kapayı

olmamıştır.

sarsıldı~ı

halde bu

beklendiği

birtakım

diyeceğim

şekilde

etkinlikte

gibi hukuk düzeninin

ettiğimiz

tasarıların

tür. Oysa, bunun kesin

edeceğim.

gayret

çalışmalar istedi~imiz

Yine evvelce de tenkit

yacağım,

arkadaşlarım.

Yönetim Kurulu çalışmalarını iki yönden çok

Birisi,

Burada her zaman dile

birtakım

konusunda has-

var efendim.

EKREJ\'I ÖZKUNT (Devamla)- Hayhay efendim, Zamana

mıştır.

yasanın

edeceğim.

BAŞKAN- İki dakikanız

yerde

hiç bir

sıkı

Yönetim Kurulunun geçmiş yıldaki çalışınaları üzerindeki

eleştirilerimi

kısa

çekeriın,

çıkarılınaması

diyecekleriın

hal-

ve de en önemlisi,

özellikle bu nokta üzerinde Yönetim Kurulunun dikkatini

sasiyetle

bunları

zamanda temeline insin ve

sesi

Sayın

nedeniyle Montelya
ama

Kahramanmaraş

duyulmamıştır.

Birinci

gün duyulmamıştır, ikinci gün duyulmar:ııştır, ta sıkıyönetim ilan edilin-
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ceye kadar. Bu
Birli~imizin
liği

yalıılmaz

arkadaşların.

etkinliği

kamuoyu önünde

ne olur? •.

Yapılırsa,

büyük ölçüde kaybolur, bu etkin-

yitiririz.
Kısaca toparlayayın.

Önümüzdeki Yönetin Kurulu çalışmalarının

yeni bir yönten içinde ve yerel
rak sürdürülmesi
eksik kalan
değil,

gerektiğini

Baroların

daha fazla

işbrrliği yapıla

ifade ederek

keseceğip.

Diğer

konu, yani

yalnız

geçen sene

evvelden beri

çalışmalar;

olan,

alınmış

ta Sakarya'dan beri, hatta daha da evvelden beri

kararlar hemen tümüyle
ile

Yapılırsa

gelmiştir,

uygulanamanıştır.

özyönetim

Kurulu. Bu umut

çekleşmesi İzmir Olağanüstü

olan

Elimizde bir özyönetim uoudu

yasasının çıkarılma

inşallah gerçekleşir

alınmış

unuduyla

gelmiştir

Yönetim

tenenni ederfn; ana bu umudun ger-

Kongresinde karara ba~lanmış olan Avukatlık

Yasası değişimlerini de geciktirecektir. Çünkü, aynı yasama döneminde

ve bir sonraki dönemde

aynı

gücümüz yetmez. Bunun da

Kanun tekrar Parlamentoya getirilmez, buna

bu~adaki

zararını

gözden uzak tutmamak gerekir.

Hepinizi saygıyle selamlarım. (Alkışlar)
BAŞYJU~- Sayın

Söz

sırası Sayın

ŞERAFETTİN

teşekkür

Özkunt'a

KAYA

ederiz.

Şerafettin

Avukat

Kaya'da,

Muş.

(Muş)- Değerli meslektaşların,

Şu gerçeğe parnak basmak lazım; Türkiye yarı bağıTilı bir ülke-

dir. Bunu denemin

gerekliliği

var. Finans kapitale

kiye'de burjuvazinin gerçekten siyasal
etmenin de
Savaşı

gerekliliği

bağımlı

bulunan Tür-

egemenliğinin varlı~ını

var. Çok iyi bilinmektedir ki, Ulusal

anti emperyalist nitelik

taşır1aktaydı.

Cumhuriyetin

kabul

Kurtuluş

kuruluşu

ile

birlikte milli demokratik devrim tamamlanmamış, bu sürece girilmemiş ve
İzmir İktisat

duruna
duymaya
de

Kongresi ile Türkiye özel teşebbüse ve dış sermayeye açık

getirilmiştir,

başlamış

girmiş

ki

dış

sermaye l936'larda

yavaş yavaş

Türkiye'ye,pazar olarak l939'da elini

ve l950'den itibaren Türkiye'de

oturmu~tur.

atmış

sempati
ve l9il5'

Bugün Türkiye ,
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sernayeye

gelmiştir.

line
nan

dış

şu gerçeği

ı

sürecini

Anac~,

yavaşlatabilııek.

dil, din,

ırk,

nezhep

duğu belirlendiğine

göre

şu konulı

vardır,

ayrı

Türkiye'de

dinden olan halklar

halklar

Anayasasında

gözetneksizin herkesin Türk ol-

farkı

konulnuş

ortaya

vardır,

insanlar

ayrı ırktan

vardır,

çelişkiler

gözetneksizin herkesin yasa önünde

farkı

oluşGayan

za-

sürecini, toplunsal de-

Bugün Türkiye Cunhuri;yeti

eşitliği,

halklar

nezhep, inanç

dilden

gelişin

toplunsal

ırk,

aynı

götürdüğü

bilnek gerekir; belirli konunlardan ve yapay

dil, din,

kiye'de

bir ülke ha-

bağınlı

egemenliğini

Burjuvazi Türkiye de siyasal

den yararlannak ister.
ğişirı

devletlere

bağlı,enperyalist

oluyor: Denek ki, Tür-

ayrı ayrı

olan halklar

vardır,

ayrı ayrı

Türkiye'de

konuşan

dilde

Türkiye'de

nezhepten olan

vardır.

BAÇKAN-

Sayın

efueştirilerinizi

Kaya, lütfen Rapor üzerindeki

bil-

dirin. Çok geniş qarçeveden başlayınca , sonra vakit kısı tlar:ıasından şikayet edeceksiniz.
ŞERAFETTİN KAYA (Devar:ıla)- Rapora giriyorw~ da, raporla ilgili
olarak

belirliyorurı.

nisakı

nilliye

Kürt

değildir,

Mustafa

hudutları

yalnız

Laz

Keı:ıal

içinde

Atatürk nutkunda

sadece Türk

yaşayanlar

değildir,

yalnıiT,

Çerkez

değildir, tünü yopyekiln enasırı İslaniyedir,

Yani, bundan biz, Türkiye'de belirli

değildir,

toplunların

var

kaldırabilr:ıek

çelişkileri

yönet"

politikasını

kullanrı.ak

Muş,

Varto

kabul

yönelişini

suretiyle"böl ve

İşte arkadaşlar, Maraş olayları;

daha önce cereyan eden

Arap

denokratik istenle-

ortadan

arkadaşlar,

yalnız

olduğunu

halkların sınıfsal bileşir:ıe

u;ygular.

yalnız

sanini bir necnuadır." der.

rini durdurabilnek, burjuvazi
için bu

der: "Türkiye

değildir,

toplulukların

etne durumu içerisindeyiz. Burjuvazi bu

şunu

olayları;

işte

işte

arkadaşlar,

Malatya olaylarının, Elazığ olaylarının, Erzincan olaylarının tenelinde
yatan husus budur. Bunu çok iyi

teşhis

etnenin

gereği vardır.

Aslında

Türkiye'de demokrasinin devamı, daha doğrusu denokrasinin kuruluşu ve
Türkiye'de halkların nutluluğunun sağlanabilnesi için bu oyunun deşifre

.ı

edilmesinin

- 125 -

gerekliliği vardır.

Eğer deşifre

edilir ve gerçekten halk

bu noktada bilinçlendirilirse, bu meseleye çözüm bulmak çok
tahrike

halkın

önlemek çok

uğramasını

kolaydır.

kolaydır,

Bugün siyasal partiler

konuya bu belirlediğiniz ölçüde eğilue durunu içinde değillerdir. Aslında Maraş olayları

bir tezgahlanadır. Bu tezgahlanada Cunhuriyet Halk

Partisi var, AP var, BmP var, MHP var, hatta hatta sosyal
sol fraksiyonlar da var, ki

batağına saplanmış bazı

biraz evvel

dığı,

kir. Kim

deşifre

leridir, bunu

konundur. Bunun

belirlediğim

edecek? •. Bunu

deşifre

deşifre

edecek demokratik

~decek

gerçekten demokrat yurtsever

dır

bunların·.

ve

başında

şovenizmin

bunların

deşifre

amaçla-

edilmesi gere-

eden, demokratik kitle örgütkuruluşlardır,

deşifre

demokrat yurtsever

aydınlar,

da Türkiye Barolar

bunu

Birliği

basın

gelir. Türkiye Ba-

rolar Birliği Maraş olaylarına, Türkiye Barolar Birliği Elazığ olaylarına,

Türkiye Barolar Birliği Muş olaylarına, Malatya olaylarına, 'Er-

zincan

olayıarına belirlediğiniz

ölçüt içerisinde

koymuş

olsa idi, zannediyorum ki bir noktada burjuvazinin

eğilmiş

olsa,

tavır

getirmiş

,

duğu

bu çirkef oyunu emperyalist güçlerin Türkiye üzerindeki

hesapları bozmuş

nin en eksik

olurdu ve

yanı

halkı uyarırdı.

!şte

ol-

yaptıkları

Türkiye Barolar

Birliği-

budur.

Arkadaşlar,

Özyönetimden bahsedilir ve gerçekten şu gerçeğe parmak basmanın
gerekliliği
değildir,

var; Türkiye Barolar

yaşam kazandırmış

saptamanışlardır.

buna bu

yaşamı

yasayı

vermiş

da avukatlar kendileri

Birliğine yaşam kazandıran kanundur,~
vazııdır

ve bunlar siyasal

politik çizgide hareket etne durumu için-

Türkiye Barolar

kavuşmasını

tutabilmek için

olduğu

avukatlar hayatiyet

aı:ıacını

veren yasama gücüdür, kanun

olduklarından,

özyönetime

değildir,

Türkiye Barolar

iktidarların belirleniş

de

Birliğine

Birliğini-bağımsız

tavır koymasını,

önleyebilmek için ve daima kenci insiyatifinde
öyle

çıkarmıştır.

Bugün Barolar

Birliğin~n

etkin
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bir

çalişınası

var, güçlü bir

lar

Birliğini

ve

Baroları

özyönetime

lirfuemek isterim; Barolar
yasal

iktidarıara karşı

özyönetimi

15

için

özyönetime

Uğraşısı

yıllık avukatlığı

ne? •• Türkiye Baro-

kavuşturabilmek:

Baroları

Yalnız

kavuştururken

şunu

si-

kendi bünyesinde dahi

içerisindedir. Bugün kanun

ve Barolar

be-

Birliğini

ve Barolar

yıllık avukatlığı,

olabilmek için 15

olabilmek için 5

var.

Birliğinin,

düşündürmenin gerekliliği

Başk~ı

Baro

uğraşısı

vazı,

Yönetim Kurulu üyesi

Birliği

delegesi olabilmek

yıllık avukatlığı öngörmüştür. Bundaki anacı~ gerçekten Barolar

Birliğini.n gelişen hukukun istikametinde çağdaş gelişine varmaması için-

dir, muhafazakar bir tutum içinde kalmasını amaçladığı içindir. !şte
Türkiye Barolar

Birliği

mecburiyetindeyui. Bir

kendi bünyesindeki bu
yıllık

yanlışlığı

da gidermek

avukat milletvekili oluyor, iki

yıllık

avukat milletvekili oluyor, bakan oluyor, yönetime giriyor, Türkiye'yi
idare ediyor; ama
lamıyor. İzmir

işin acı yanı,

Türkiye Barolar

Birliğinin

Kongresinde bu konular tartışılmıştı. O~dan sonra Kongre-

lerde de bu konular dile

getirilmişti;

ama Türkiye Barolar

netim Kurulu bu meseleye

eğilmemiştir.

Ben bu

doğru

delegesi a-

Birliği

eğilneyiŞi yanlış

Yö-

bulurum,

bir hareket olarak kabul edemem.
Sayın ıneslektaşlarım,

Sıkıyönetim

dönemlerinde karşımıza askeri yargıçlar çıkar ve as-

keri'yargıçlara karşı savunmayı
olduğumuz

götürürüz ve biz bugüne kadar yapmış

tüm kongrelerde askeri yargıçların konumunu çok değişik yönden

getirip değerlendirme durumu içinde kaldık. Aslında askeri yargıçların
güvence

kaynmğı

olmasının gerekliliği

var. Bu

kaynağa

sahip olabilmesi

için teninat sahibi olmalarının gerekliliği var. Bir örnek vermek isterim,

Diyarbakır Sıkıyönetim

itirazımızı getirdiğimiz

le ilgili

llsteğmen

Mahkenesinde ilk biz Anayasaya

aykırılık

zaman, yani askeri h~imlerin kuruluş yasasıy

Necdet Bey bu

görüşümüzü

olumlu

karşılanıştı;

ama üç

gün sonra bu arkadaş sıkıyönetim mahkemesindeS alınmıştı. Demek ki, as-
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keri yargıçların teminatı yok, atanaları, terfileri, yer değiştirneleri
tamamen idarenin ve nilitalist güçlerin elinde. Bu
sız

tavır

kayabilneleri için gerçekten teninata

gerekliliğine

üzerine de

kavuşturulmalarının

de inanmak gerekir. Türkiye Barolar

eğilmemiştir.

Son konuya temas

arkadaşların bağın-

Birliği

ve

edeceğim

bu konunun
biti-

konuşmam

yor.
Arkadaşlar,

Bugün Türkiye'de milli gelirin% lO'u% 65 arasında d~ğıtılır.
Böyle bir durumda Parlamentonun eski üyelerinin konusunu önünüze gekişi

tirmek

acı

için

oluyor. Ama

şu gerçeğe

b~smanın gerekliliği

parmak

var. Bugün eski Parlamenterlerin sosy2.l güvenceye

husu-

kavuşturulması

sunda getirilen Yasaya Reisicumhur, Milli Birlik Komitesi, demokratik
ve bunun

kuruluşlar

yanında

Türkiye Barolar

Aslında bunların karşı çıkışı
değil,

tabanın göstermiş

etmenin

ve

olduğu

tepkiden

olduğu tasarıları

var. Dikkat

kendi delegeleri

buyurursanız,

arasında kapanmış,

bilme durumu içindedir, kanuya
lerini ne

diğer

dolayıdır.

çıkmıştır.

gerçeği

Bu

kabul

Öyle ise, bugün Türkiye Barolar
kabul ettirebilmesi,

lanse edebilmesi için kamunun tepkisini

davranışları

gerekliliği

karşı

böyle bir güvencenin yersizliği açısından'

gerekliliği vardır arkadaşlar.

Birliğinin getirmiş

Birliği

Türkiye Darolar

bazı tavır

sağlanasının

sadece

Birliği

gide gide en fazla Barolara

açık değildir,

görüşlerini

demokratik kitle örgütlerine, ne tabana

ve

da

açıla-

düşünce

ulaştırma

nağı

içerisindedir. Öyle ise, Türkiye Barolar

teni

yanlıştır,

açık

bir yayını oluşturmasina bağlıdır. Türkiye Barolar Dirliğinden bu

kamuya

beklenirdi. Bu ga
rim.

Saygılarımla.
BAŞKAN-

açılr1ası

Dirliğinin çalışma

olayön-

gerekir, bunun 0a yolu gerçekten kamuya

getirilmemiştir.

Du konunun da

yanlışlı~ını

belirle-

(Alkışlar)

Sayın arkadaşlar,

ı

dakika kala ihtar ediyorum.

Başkanlık
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Divanı

kısıtlarııas:ı.na

olarak söz

rım ı dakikalık

hasıl

Bir de, dün da arz

EKREM ÖZKUNT
zaten kendi kendini
BAŞKAN-

rapor üzerinde

etmiştim;

(İstanbul)kısıtlıyor

yarım

10

dakikayı

sayJ.n

ayrıca

rica

edeceğim.

kısıtlamayın;

da

saat mi

yapalıı:ı

yani,

o ba-

konuşuyorum,

lO dakika

Başkanın.

Efendim Genel Kurulunuz ko.rar verdi. Divan

makla mükelleftir. Ne

iki de bir

olmasın.

gündem m.addesine riayet edilmesini. de

kımdan

bakımdan arkadaşla

Bu

tamamlasınlar,

ihtar sonunda lütfen sözlerini

söz kesme mecburiyeti

ne

zorund.ayız.

uymak

bırakalım arkadaşlar

kararı

uygula-

10 dakika yeri-

konuşsunlar?

EKREM ÖZKUNT

(İstanbul)- İki:c.ci

b::i.r

kı sı tl ama olmasın

diye söy-

lüyorum.
BAŞKAN'- Sayın Avııkat

OR.B:.AN BARLAS

Orhan Barlas

(İstanbul),

(İstanbul)- Sayın Başkanlar,

buyurun.
arkadaş-

seçkin delege

larıı:ı:ı;

10
gelecek

Y.ıldan

beri bu kürsüyü ge:;:-çekten

buraya

yıl

Başkanın söylediği
tı,

aklımdan

ğım.,

bazı

kapılmıştım.

zananı

saygıdeğer

Eğer lafların

fakat

başlarken

sanıyoruı::ı

ayrılış

genel kurul

ki

daha, seçkin

noktalarda epeyce güç durumda

hayalimden geçen, acaba bu veda,

10 dakikadan fazla bir
hayale

Bu yüzden lafa

gelemeyeceğin.

sözler beni

sevmiştim;

konuşmasında

tanır mı

bitmezse, bir kere izninize

bırak

bana

diye bir
sığınaca

sözün sonunda.
Efendin, gelecek genel kurullara gelneyi umnuyorUB,

Sebebi: 10

yıl

böyle daha

çarpıcı,

onların

çok zaman, bir görev yaparken.

belirtileri

yaşımızdan

sonra bu

daha tehlikeli ve daha
şindiden

görülmeye

tehlike~i,

haşin,

Aslında

sanmıyorum.

bu kürsüye bundan

haşin konuşmacılar

başladı.
çarpıcJ. v~

gelecek,

Bötle de gerek. Bizim
gaddar

konuşma

yapmak

kolay olmuyor.
Giderek ben kendi kendimi

denetir:ıe

tabi tu":'up,

nasıl

yeniden bu-
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kişileri

sam, seçkin kurulun da
öngörmesi gerekiyor.
ra gelirse burda da
Bu Türk

düşünüyorsam,yahut

tartışmaya

takvim uygulamaya

gelirse, yahut ikinci

sırax

Acaba

başladılar.

hayatımızın
Şimdi,

kadar

yıl

10

oldu

yıl

konuşmada

sı-

değil

Bi? 10

yeni bir

hukukçuları hayatlarında

geçti? •. Bunu hesap etmeyen hukukçu yok.
olmuştu?

katıyor

çalışacağım.

özellikle Türk

aydınları,

hesaba

ötesinde yönetinde yeni yeni revizyonlar

sözde

Eğer

gelemeyeceğimi

ne

kadarı

sıkıyönetimde

ilk genel kurulu

oldu. Bu 10

ne

yılın

ne

yapalı
kadarı

sıkıyöneti~de geçti, bir hesap etmeye değer. E sıkıyönetim anayasaldır,sıkıyönetim yasaldır

ama

bizim

sıkıyönetimde,

sıkıyönetindir.

Şimdi

bize

diyeceğiniz,

öğretilen

söz götürmez. Efendim, tem?l

askıya alındığı

netim •• Güzel bir amaç ama, o temel
o süre içinde ister istemez,

bunun üzerinde

hakları

tabiatından

hukuk

hakları

gelse bile,

sıkıyönetim,

bizim

korumak için

korumak için gelen

bildiğimiz birtakım

sıkıyö

sıkıyönetim,

kal-

Osmanlıdan

yasalarıyle

ma Örfi idare kanunu, yahut en denokratik ülkelerin

epey

kurallarının

gelen sebeplerle

ve

durmayalım

beraber

hakları

demokratik

as-

kıya alacaktır.

Bu konuyu
rım

arkadaşların

tartıştılar,

bundan sonra daha enine boyuna

ğineceğim.

Bu

eşgüdüm,

unuyorum çok seçkin

tartışacaklar.

Ben

yalnız

eşgüdümün

ben bir

görüyorum, bunu söy-.

faydasını

liyeyim. Biliyorsunuz 1971 12 Marttan sonra ortaya bir sorun

dılar.

maskeler

tanına

bu

arkasında gizlenmiş

Ondan sonra sorumlu

kan der ki; vallaha
gidersiniz,

atılır.

tada kendi

bulunamadı.

çeşit

çeşit

adlar

eşgüdümle

kimseler

bütün

sorumluluğu altına almasını

birta-

uygula-

gidersiniz,

bunu bilir.

takılan birtakım

çıktı;

bazı şeyleri

Şimdi Başbakana

sıkıyönetim komutanları

Bu hükümetin

bir noktaya dl

Türkçe mi, koordinasyon nu, falan filan bunun üze-

rinde çok söylendi ama, bu

kım karanlıkta

arkadaşla

Sıkıyönetim

Başba

komu-

örgütlerin üzerine

sıkıyönetim uygulamasını

ben bir türlü taahhüt

bir nok-

sayarım.Yani
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bundan sonra

ve ortak bir yönetimle bunu
vermek

zorundadırr

E~endim,

olan siyasal iktidar bunun hesa-

Ben bunu böyle görüyorüm, bilmiyorun

neden geldi? Az önce

sıkıyönetin

"anarşi"

bildi~imiz

narşi,

yüklenmiş

eşgüdümle

arkadaşla-

göreceklerdir?

rım nasıl

aslında

herhangi bir yerde biz hu-

yol açacak bir uygulaTiaya giderse,

kukçuların yakınmalarına

bını

açıdan,

herhangi bir

gibi çok

ayrı

çok

anarşinin

da terör, yahut

çok

kelir:ıesi

yahut

kullanılıyor,

gelen bir

anlaı:ıa

çeşitleri

şiddet,

yanlış

var,

arkadaşlarım de~indiler;

şeydir:

eylemler, a-

Anarşik

teorisyenleri var;

anarşinin

demek gerekir. Bu

tedhiş

benden iyi

anarşi,

aslın-

olayla-

tedhiş

rıyle geldi. Tedhiş olayları üzerinde bir sonuca varr:ıak için, evvela
tedhiş

nedir, çok

zim için

yararlı

bir

Terar, hekim
Yani bir

geniş

çıkış

ba~ka

başına

yetişip gelişen

dine

tanımlamayla bUL~un

pısal,

sistemik bir

büyük bir

hastalı~ın

lık

şimdi

beş

sanıyorum

büyük

rahatsızlık

gene yeni o

ço~unluk

zar:ıan

ay sonra

büyük

durdurdu,

kaynaklarıyle

altı

oldu~u,

hastalık oldu~unusöyı

olduğunda

iştirak

eder-

yakınmalarımıza

yol açan

eğer

rahatsız-

o sistemik

tedavi edilmezse,

sıkıyönetim kalkınca,

seroptanların

terörün ya-

Türkiye deki

bir belirtisi

rahatsızlığın

sıkıyönetim diyelir:ı

ay sonra,

kendi ken-

ba~ımsız,

bir türlü habis ur mudur? Söyleyen var, yani te-

gerçek nedenleri ve

üç ay,

belirtisinden biri Tii-

toplumdaki öbür etkilerden

ler. Böyle olunca, yer yer zaman
terörün,

anlaşırsak,bi

bir semptom mudur, yoksa bir sendron mudur?

rörün düpedüz kendi kendine bir sendrom
leyenler var; fakat

üzerinde

olur.

noktası

deyir:ıiyle

hastalı~ın,

dir, yoksa kendi

bir

yarın,

iki ay,

bu sistemik

belirtilerini vermeye

başlayacak

ve tekrar terör ardan burdan patlak verecektir.
Tüm
zin

sisteınik rahats~.tlıklarda

tarafımızdan

·çular

adına

bir

oldu[f;u gibi, terörün

tedavi edilmesi gibi bir hayale
düş

tamamının

kapılmamak

9lur. Terör üzerinde sosyolograr

bi-

biz hukuk-

duracaklardır,eko-
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hatta

da

politik bilii'1.ciler

politikacılar,

şehireilik uzi'1.anları

caklardır.
ları

duracaklardır,

duracaklardır,

belki psikologlar bile dura-

Ana biz hukukçular da, istihbarat örgütü

duracaklardır.

Fakat biz

duracaklardır

mensupları,

başka

nokta, en genel

hukukçuların duracağı

çizgileriyle iki belli yönde özetlenebilir. Türkiye'nin bugünkü
içinde terör

ları

la

yeni yasalarla ve

birtakın

ortadan kalkar, yoksa terörün

mı

kalkması

yeni

birtakıi'1.

için

kısıtlamalar

yol tam

tutacağıi'1.ız

tersine, özgürlükleri, denokratik özgürlükleri, yeryüzünün ner
da bulunan özgürlükleri daha çok
konan

tıkannaları,

ların

ve Barolar

ları şey

man
mak,

budur. Terör

tartışmayı,

ledeğilse,

bize

bulalıi'l,

eğer

kaldırnak nıdır?

bu özgürlüklerin önüne

yeni getirilmek istenen yasalara
bir

açıdan

çığıra

aksine,

öğretilenlerin

mahalle kahvesinde

as alım, ondan sonra,

değerli arkada~

Öncelikle

daha çok özgürlükle ortadan

çözünü bu

noktasın

sorm1lu yöneticglerinin bir sonuca varacak-

Birliğinin

çalışi'lalarımız

suçlar

engelleri

gentşleti'1.ek,

koşul

ın

yok flu

açıdan

olmalıdır.

artıralın,

konuşulduğu gibi~

var

bilmiyoru.r:ı

bu

karşı

sokmak

cez~ları

kalkıyorsa,o

zabak-.

Yok, öy-

yeni yeni

iki günde üç adam

sayın Başkanım,

duvara

yazı yaznayı,

mesela böyle duvara yazılan yazıdaki kapsamdan yahut içe-

rikten

yalnız

değil,

duvara

yazı

bunu yazan Tosun" falan gibi bir

yazmak;. ''Ahmet Mehnedi seviyor, yahut
şey

yaznak,

eğer yalnız

bu suç olacak-

sa, o zaman yeni yeni suçlar icauetmek ve bu yeni gelen suçlara yeni yeni büyük cezalarla terörü

önleyeceğimizi

nunda hüsranla kapanacak olan bir yeni
Burada,
rıi'1.dan

saygıdeğer,

bildiriyi

bu nokta üzerinde biraz

eğer

zannediyorsak, bence so-

girişine

hazırlayan

girniş

olacağız.

seçkin hukukçu

tartışma açualarını

ve

arkadaşla

durBalarını

özel-

likle diliyorui'l.
BAŞKAN-

Sayın

Darlas, bir

ORHAN DARLAS (Devanla)-

dakikanız

Eğer

kali'lıştır.

izin verirseniz,

sayın D~vana başvu-
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söyleGio yani, gelecek sefer

racağıo,

leri bitirmek için bana
rulr:ı.asını •••

Sayın

larıTiız
lı

bir müddet

eğer

delegeler,

ayrıcalık

Barlas böyle bir öneride

da, "bir daha

uygulana

söyleyeceğim

genel kurula

tanırsanız,

şey
başvu

("Devam devam" sesleri)

BAŞKAN- Sayın

Ama

gelemeyeceğim,

Darlas'ın

bul-wıdulGr.

geler:ıeyeceğiz"

yapmamanızı

tanımaya Divanın hakkı yok~r.

diye

aynı

Diğer konuşacak arkadaş-

yola

başvururlarsa,fark

dilerim.

teklifini oyunuza sunuyorum: 10 dakika daha

kabul edenler lütfen

işaret

rıcalık tanınmamasını

konuşmasını

buyursunlar ••. Kabul etmeyenler •.• Yani ay-

önerenler ••• Kabul

ORHAN DARLAS (Devamla)- Dana

edilmemiştir.

beş ctakikasını

verecek

arkadaş varını

acaba içinizde? ••
MUZAFFER TERL!KS!Z (Adana)- Ben
L!R DELEGE- Hak verTiek olmaz
BAŞKANrını

Efenelim bu durumda

devretmek isteyeceklerdir.
Dir

sanıyorum başka
Sıra

işaret

arkadaşlar

da hakla-

belli ••
ve süresini

diğer arkadaşa

devret-

buyursunlar •••

D!R DELEGE- Bunu oylamak gereksiz
DA~KAN-

veriyorum.

sayın Daşkanım.

arkadaşıının konuşma hakkını

mesini kabul edenler lütfen

hakkımı

sayın Başkan.

Kabul etmeyenler ••• Arkadaşların söz

sıralarını

birbirine

devredebilecekleri ve söz sürelerini de verebilecekleri kabul

edil:ı:ı.iş

tir.
ORHAN BARLAS (Devamla)-

Sağolun

efendim. Çok

teşekkürler değerli

arkadaş ıma.

BAŞKAN- Sayın

yor

r:ıusunuz

Muzaff'er

Terliksiz, 10

dakikanızın tamamını

veri-

efendüı?

MUZAFFER TERL!Ks!z. (Adana)- Evet.
BAŞKAN-

Buyurun

Sayın

Barlas.

ORHAN DARLAS (Devamla)-

Şir:ıdi

bu

hukukçuların

teröre

karşı

genel
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kısıtlayncak

yeni yasalar

Bunun ötesinde benin
telaş

içinde arka arka#a
İkincisi,

ni daha

sınırlayan

dini

Aslında

belli

aşaşa

avukatlığın

meslek

çözünleri de izninizle bu'

Saycıdeğer Daşkan,

bu

Dr.Erem,

Türkiye'deki meslekler içinde kendi ken-

kurallarıyle,

ilk ve tek neslek

kuruluşuna rağnen

Türk

olduğunu

söyledi.

doğrusunu ararsanız,

bugün

avukatlarının çalışmasını

içinde çok iyi denettikleri ileri sürülenez. Diz burada baolanca

varacağımızı

gerçekliğiyle

ortaya atmadan, bir

zannetniyorun. Böylelikle

daha etkili, daha çok
rahmetli

tutnalarıdır.

bu bir güzel özlem ve gözlemdir, ama

şeyleri

nuca

başka

söyledim.

sıralayayım.

denetime tabi

avukatlarının

Türk

gelen

olnadığını

olup

Türk hukukçularının, Türk avukatlarının kendi kendileri-

konuşnasında,

ilk

zı

esaslı

aklaıma

çıkartnak

arkadaşımı

çarpıcı

yararlı

sağlıklı

avukatlık mesleği

so-

dışarda

neticeler alabilecek bir hale gelir.Dir

anarak burada bir örnek göstermek isterim: Faik Mu-

zaffer Hoca, biliyorsunuz, kendi aleyhine olan,avukatlık aleyfufune olan
bir hüknün iptali için Anayasa Mahkenesine kadar gitti. !şte bu örnek,
Türk

hukukçularının

öbür toplum neseleleri içinde etkili

kendilerine verecek, katacak gücün çok

esaslı,

çok

olmaları

yararlı

ğını artırırsa,

ri için öne
olur

saygınlı

öbür toplUTI meseleleri içinde de, öbür toplum meselele-

attığı

neselelerin çözünlerine de o kadar etkili ve

yararlı

görüşündeyim.

Akla gelebilecek

üçü~cü

nokta; Türk hukukçusunun kendi sorununu

kendi çözmesi, kendi sorununa kendi çareler
ni gitmek,insan

haklarına katılnak

bulmasıdır.

Avrupa Konseyi-

iyi, bütün bunlar iyi; ama bunlar bir

yerde durur. Diz kendi çareleriDize kendiniz baknak, durnak
Çok

örneği

bir

dir. Avukat toplum içinde kendi kendini denetleyerek ne kadar

için

çarpıcı

zorundayız.

örneklerle o günden bugüne geliyoruz. Dirçok rneselelerde Av-

rupa'da gümbür gümbür öten insan

hakları

kuruluçlarına başvurduğumuz

1
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halde,
şı,

aydını nasıl

Türk hukukçusu ve

kendine, kendi

bulduğu

kileri ortadan

kaldıralın.

len

değil,

çözünlerle

alacaktır.

alacaksa, o sonucu kendi
Den demiyorum ki,

Dış

birbirini tamamlayan bir süreçtir.

tamamıatmak

ğindiği

bir sonuç

değineceğim

ben~en

nokta,

nokta. Türkiye

tartışarak

bulmak ve

buna devam etmek

zorundayız,

şu

Türkiye, Türk vatanda-

Ama bu diyalektik olarak birbirine

kendi çözümlerinizi kendiniz

Son

açıcı değildir.

sonuçlar pek iç

anda

bunları

iliş-

karşı

ge-

beraber,

birbiriyle

zorundayız.

konuşan değerli

önce

yabancı

ilişkilerle

dış

sömürünün el

arkadaşıının

attığı,

de-

el atmak

üzere olduğu en gerilimli çizgilerten birindedir. Öylesine ki, Türkiye'
ye boyun eğdirmek için buF,Ün yabancı sömürgen güçler bizi karanlıkta bırakmak, bizi

soğukta bırakmak,

bizi yürütmenek, bir yarden bir yere

göndermemek için ellerinden geleni
Dunun çözümü, bunun
de utanmadan,
selerin

sıkılmadan

yazdığı

tarzda

kiye'ye daha çok
bütün bütüne
sını

cevabı,

l9l8-l919'larda

dışardan yardım

kırmak

için.

bekleyen kim-

yazan, bunu öneren kimseler

sermaye gelsin diye, Türkiye'nin

bağımsızlığını

söyleyen kimseler

boynumuzu

Türklerin kendi elindedir. Dugün Türkiye'

yazılar

yabancı

yapacaklardır,

kaldıracak

ortadan

vardır.

~undan

50

yıl

oranda

vardır.Tür

dışarı

ile

ilişkiler'kurma

önce, bilmem hangi devle-

tin (yahut 18 yıl, 60'larda) nuhipleri gibi,, falan devletin nuhipleri
cinsinden dernekler kuranlar
değindiği,

vardır.

Türkiye'yi bölmek için,

dernek kuranlar

vardır,

şu

başkalarının

Dugün

tıpkı,

değerli

arkadaşıının

veya bu grubun yücelnesi için
aleti, araci

olduğunu

bilerek

ve~

bilmeyerek.
Değerli arkadaşlarım,

saLıyorum

numuzdur. Teker teker bütün Türk

bu, en önemli ve en güncel soru-

hukukçularının

alabilecekleri en önemli sorun budur. Türkiye'ninher
mürü,

dış

sömürünün

ni göstermeye

yavaş yavaş

başlamıştır.

Türk

kırpmadan

ele

noktasında dış

sö-

gözlerini

ordan oraya el atan gücü gitgide kendihukukçuları

ve

onların

en yüksek olan

ı
!
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Türkiye Larolar

Dirliği

en

başta

şekilde,

nu almazsa, Mustafa Kerml \in o. zanan söyledili;i

Eğer

eğer

bu-

gerekli

burada göstermezse, en önemli misyonunu bu önemli günde yap-

yiğitliği
mamış

almalıdır.

bunu ele

olacaktır.

Bana bu

fırsatı verdiğiniz

sunarım.

dilekler

leri

sırası,

teşekkür

Larlas'a

19 nuu

Avukat Orhan

Sayın

en iyi

saygılar,

(Alkışlar)

DAŞKAN- Sayın

Söz

için hepinize içten

Sayın Apaydın,

sırada Sayın
Apaydın'ın

ederiz.
Avukat Ali

lehine

iken, kendi-

Turgan•ın

sıralarını vermişlerdir.

buyurun.

ORHAN APAYDIN (!stanbul)- Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım;
Bana söz

veren

sırasını

Ali Turg.an 'a

değerli meslektaşım

teşek

kür ediyorum.
Gündemimizin maddesini Yönetim Kurulunun
görüşmeler
çıklamak

oluşturmaktadır.

değerli meslektaşlarım;

şimdi

olağanüstü

de,olağanüstü

önce

ama, gene

durum da,

eğer

insan

hakları

lıklı

olarak

say[';ı
yaşama

Dirliği

'

dutı;u koşullarda,

kiye

baroları

bağlı

görüşlerimizi

a-

yaşadık.

olağan koşullar

fakat ondan önceki

belki biraz daha
Olağan koşullarda

değerlendirilebilirdi.

devlet ilkesi

Fakat ondan

sıkıyönetim.

saygı

hafiftir
yönetim ku-

Özellikle,

görüyor durumda ise,

e;örüyor durumda ise, demokratik hukuk ilkeleri
(';eçirilmiş

bir meslek

da (';erçekten takdir

getirmiştir;

yeterli olarak

hukuka

alıyorum,

sıkıyönetimden

durumlarda

olağanüstü

çalışmaları

ülkemizde

Darolar

içerisinde

olağan koşullarda,

durumu dikkate

durum bir yönetim

yaşadığımız

rulunun

sınırların

durumundayız.

Şimdi,

derken,
yani

Bu

raporu üzerinde

çalışma

kuruluşu

toplardı.

yalnız

durumda ise, Darolar
olarak,

Fakat öyle

Dirliği,

sağ

Türkiye

şu sıraladığım çalışmalar

değil.

Ülkemizin içinde bulun-

Türkiye Darolar

Birliği

olarak

değil,

da belki normal görevleri

dışında

bu konularla

tüm Türuğraşmak
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kalıyorlar,

açıdan incelendi~inde,

Bu
kün

önce

noktadan ele almak istiyorun:

şu

~ul Avukatlık Yasasına

göre Türkiye Larolar

şudur.

Ve bir yerde de karar

nıdır,

kendi içinde

icra

göre görev
Du

kararları

kararlarını

yapması

bakımdan,

alıyorum,

verir, fakat genel kurul

Genel Kurul, benim

Yönetim

kararlarına

kullanmayacağım,

bir

yani titizlikle
eğilimlerine

saygı

c;ördüğünü

bulunduğum

· söylenek

genel kurullar

genel

olanağını
bakımından

1976, 1977, 1978, üç genel. kurul, birçok ana konularda ilBu ilke

kararlarından,

UJgulannası

Ycinetim Kurulu bu talimata

bunların arasında

uyı::;un

bir önemli genel kurul

dahadoğrusu savunmanın

sorunumuz. Hele

şindi

ha büyük boyutlara

içine

ulaşıyor

tutuklana ile

gene kanundan

için ilke

aldığı

kararlarının,

kararını

Şimdi

belirtaek isterim.Ha-

avukatların görüşebilme

başlaması.Çok

girdiğimiz sıkı~önetim

önemli bir meslek

rejimi içinde çok da-

bu sorun. O zaman genel kurul gerekçeli bir

bilimsel temellere de dayanan. c;erekçeli bir karar

tif hukukumuzda

bir

talimat

davrannak zorunda idi.

zırlık tahkikatında gözaltına alınan kişilerle

aldı,

bakınından

çalışnalarını incelediğimizde,

yeterli ölçüde

yetki ile, Yönetin Kuruluna

karar

en yüksek kurulu-

yerine getirmesi ve genel kurulun

yönetim kurulu

kararları verniştir.

verniştir.

Dirliğinin

gerekirdi.

kurulım kararlarının
bulanayacağım.

Genel Ku-

Yönetim Kurulu, bir icra orga-

organıdır.

gösternesi kelimesini

saygı

genel kurulun

si,

görmek müm-

Arkadaşlar,

En yüksek organ olan genel kurulun

organıdır.

kurulunun,

ke

ç~lışmalarınıyeterli

Yönetin Kurulu

çıkıyor.

değil.

Şimdi,

ele

ve bu sorunluluk da ortaya

kalmaktadırlar

avukatın gÖzaltına alınan kişi

ile

[jÖrüşmesini

yen hiçbir enp;el yoktur, bir kural yoktur, dedi, Ve bu

aldı.Pozi

engelle-

kararın·ışığında,

avukatların p;özaltına alınan kişilerle görüşnesi inkanlarının aranması

ve

gerçekleştirilmesi

Yönetin Kurulundan istendi, talimat

bir karar verildi. Bu, Sakarya

toplantısında alımın

bir

niteliğinde

karardır. Yıl:
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1976 idi,
O

bugüne,

~ünden

arkadaşlar meslektaşlarımız

mişlerdir,

barolar

bazı

Dirliğinin

Türkiye

çapında

rine,

çabalar

bu konuda çabalar sarfet-

sarfetmişlerdir;

fakat Türkiye Darolar

mekanizmasının

en yukardaki bölümle-

devlet

kademelerine etki yaparak bunu

yukarı

yılında.

sesleri) Evet, pardon, 1977

gerçekleştirmeye

çalışması

gerekirdi.
Şimdi

bu nevi olumlu

arkadaşlar,

çalışmalarını

yoruz Yönetim Kurulunun, ama bu yönlerde de
mızdır,

rar

elbet ki

örneğin

bulunacağız.

Şimdi,

bir karar

çalışma

değil kanımızca.

Du

gönderiliyor.

kararı

biz, bildiri

İletmek değil,

bu

yazıyoruz,

kararın,

ge-

alınan ka~arların ~şama

çirilmesi için sadece, yani genel kurul da yapabilir, burada
bu

hakkı

burada, bu ka-

alınıyor

tarafından

karşılı

bulunmak

eleştiride

ilgili mercilere Yönetim Kurulu

Bu yeterli bir

takdirle

bakanlığa·biz

alıyoruz

de iletebiliriz yani.

alınan kararların yaşana

geçirilmesi için

kamuoyu oluşturulması lazım önce. Kamuoyunda yanlış bir kanaat vardır.
Hazırlık tahkikatında

bir

kişi gözaltına alınırsa,

avukatların çoğu

ka-

rakoldaki müvekkillerinin durumunu telefonla dahi soramazlar, bir cevap alamazlar

çoğu

kez.

Şimdi

bu

yanlış

kanının

düzeltilmesi gerekir

evveln. Kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapılması, sonra bunun idareye
telkini, genelgeler
karılması
duğumuz

za

çıkarılr~ıası

da gerekmez) bu

sıkıyönetim rejir:ıi

çıkacaktır:

caktır?

içinde bu

çalışılması,

başvuru

(bunda bir yasa

gerekirdi ki,
önerıli

şimdi

çıknaktadır

halinde avukat görevini

yine bir önemli meslek

çı

içinde bulun-

bir sorun olarak

süresi 15 güne

Du bir eksiklik olarak ortaya

İkincisi

larını

çalışmalar

Gözaltına alınna

de, bu süre içinde avukata

için

karşımı

sıkıyönetim
nasıl

yapa-

atıyoru:n.

sorunur:ıuz:

Şimdi,

biz insan hak-

savunuyoruz, mesleğimizin asli görevi bu. Du görevimizi yerine

getirirken elbette bunun ekonomik
korunmasında

ve savunma görevinin

şartları

var, hak arama

ifasında avukatın

özgürlüğünün

da bir ücret

alr:ıa

... 138 hakkı,

almak

emeğinin karşılığını

LAŞKAN- Sayın Apayclın,

ORHAN

~~AYDIN

BAŞKAN- Aynı

ı

dakikanız kaldı.

(!stanbul)- O zaman keseyim efendim.
yapme.k

uy[~ulru:ınyı

zorundayız

Z!YA NUR ERÜ}T (!stanbul)- Ben söz

bunun, bu konuda geçen genel kurulda bir karar

li bir meslek

sorunu~uz.

programında

ağırlıkta

bir hukuk

olduğu

aldık,

önem-

Bugün iktidarda bulunan Cunhuriyet Halk Partisigortası kurulnası ğngörülmektedir.Biz

nu daha evvelce savunduk. Halk Partisinin
nin

ve süremi veriyorum.

Teşekkür ederiİ:ı.

ORHAN APAYDIN (Dev<:tola)-

sinin

hakkıôı

efendim.

Peki efendim. Buyurun.

BAŞKAN-

Şimdi

bunu •.•

hakkı vardır.Ana

ve Halk Partisi-

iktidarında

bu hükümete, bu hukuk

bu-

sigortası kurulması

taahhü-

dünün gereGidir; progranına almıştır, bunu yerine getirmek zorundadır.
Geçen

masında

çaba

252 nci sahifede, hukuk

yılın tutanaxlarında,

Yönetim Kurulunun bir yasa

harcaması

tir. Yönetim

öngiiirülmüştü.

Ve

almıştır,bu yazılmıştır değil

Geçen

yılın

ve de bu kanun

ortaya

atıldı:

yıl

için

tılması

Daşka

alcığımız

biir

ya-

açıdan

ele

şöyle

bir

AVllkatların yargı organı

ve bu konuda tüm

alındı .. Yasa

bugünkü durumda pek mümkün

kararda

İtalya'da olduğu

çalışmalar ya~lması

şu

r;ene, 255 nci sahifede, ünlü 141 ve

alındı.

(Genel Kurulca)

yaparken, bu maddelerin,

verilmiş

bu konuda, herhangi bir, yani

r:ıaddelerinin kaldırılması,

görülmüyor yani. Geçen

bir karar

de, söz edilmiyor bu konudan.

tutanaklarında

142 nci maddeler konusu ele

kurul-

ve bu konuda

tasarısı haz::ı..rlaması

talir:ıat niteliğinde

Kurul1ı çalışMalarında

sigortasının

çalışma

tarzı

içinde görev

gibi kadük hale getirilmesi
baroların

bu

çalışmalara

ka-

ve meslektaşlarır:ı.J.za uyarılarda bulunması için. Du konuda da

çalışmaların yapıldığına

ben

tanık

olmadın

ve raporda da bu konuda her-

hangi bir söz söylenoiyor.
Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin

durumlarına

ilişkin
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çalışma

Du konuda da herhane:;i bir

gö-

rülmüyor.
Sansür

tüzüğünün kalclırılnasına

verilmişti.

karar

Şimeli

lecek

arkadaşlar~

tüm

bunları

bir eksiklik olarak belirtirken,ge-

genel kurul olarak

çalışmalarınızda

kararlar yerine

talimat nitelit;inde bir

değil.

Du ne oldu, o da belli

niteliğindeki

mat

ilişkin

kararlar, tali-

şu aldığınız

e;etirilr:ıediğine

göre,

tem tatbik edelim, bunu da bir sorun olarak ortaya

nasıl

atıyorun.

bir yönÇünkü bir

yerde, talinat niteliC;inde aiınan bir karar, yerine getirilmiyor.Genel
Kurulun

uyc;uladıC;ı

Yönetim Kurulunu

bu yöntem sor;.uca

suçlamıyorun,

ulaşı:nyor.

bu niçin

Du bir sorundur.

uye;ulannıyor,

bundaki

Ş indi

aksaklık

nerden çıkıyor, Birlik fonksiyonunu niçin t:ereC;i c;ibi ifa eder:ıiyor,bu
nun bir

tartışna

konusu

Arkadaşlar,

Başkanlık

sorunlarını
,

en önemli

baroların,

dırılrrıası,

baroların

Sayın Başkan
rafından

kat,

şimdi

ko.daşlarım

ğı

çalışma

yılki Başkanlık

özyönetimden ne kastediliyor?

Darolar

ilirliğinin

arkadaşlar,

döneminin

raporunda özyöSanıyorun

almıştır.

sanıyorum.

tarafından

sorun,bizir:ı

Bunu

Konunun önemi he:rkes takabul edilmekdedir.Fa-

Türkiye'de içindebulunduf,unuz ortamda,

da C.ile e;etircliler,

ki ö-

özerklif;i, idari vesayetin kal-

özyönetimiyle bunlar kastediliyor

tü:c:ı meslektaşlarınız

kendi

başka

ar-

örr;ütümüzün.baE;ınsızlı

sorunu önemli olno.kla bero.ber, dün burada Malatya. Barosu delegesi ar-

kadaşımın, Elazıc

lar

yıllık

raporu, geçen bir

önemli bir konu olarak

tabii,

yarar görüyorum.

dile getirir. Du

şindi

netin sorunu •• Yani
zerklik,

yapılmasında

bağımsız

rarosu delec,esi

olsa, Lo.rolar

revinin güvencesi

cler:ıektir

avukatların

yapması

görev

neslektaşı:c:ıız,

Dirliği bağınsız

avukatların,

hani baro-

olsa, bir yerde savunma gö-

Her türlü korkudan, tehditten uzak olarak
bir

vazgeçil:c:ıe~

husustur.

Arkaclaşlarınızın

çizdiği böyle bir tablo içinde, ve biz ele yaşıyoruz tabii; yalnız Elazığ
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ve Malatya'da decil,
bir

meslektaşın öldürülmüştür,

dit

altındadır.

Şimdi

İstanbul'da

da benin de

Meslektaşlarımız

siyasi nedenlerle.

böyle b±r dönende acaba 1978

yılının

teh-

en önemli

'

sorunu ve verilecek mesaj bu konuda,
dır?

Şimdi

rihte
raş

bir talihsizlik var ortada tabii; raporun

Kahramam:ıaraş

olayını

olayı

yoktu; ama aziz

düzenlendiği

~eslektaşlarırn,

ta-

Kahramanna-

bunun r;erisindeki olaylardan, bundan önceki olaylardan so-

yutlayarak ele almak çok
olay

yalnız baroların bacımsızlığı mı-

değildir.

yanlıştır.

Dir kentinizde

bir St.Dastelmik

failiiası

Kalırananmaraş

r:ıezhep

olayı başlıbaşına

ayrılığından dolayı

bir

insanların,

Gibi tarihteki, öyle bir tehlike de

değildir,

insanların birbirlerini öldürmeleri şeklinde •• Bu t:;erilere dayanır.Ne

zamanlara

tarihten itibaren

noktası,

Çok daha evvel, 1961

dayanır?

Anayasasının yürürlüğe

fakat en

başlanabilir;

en vahim

vahir:ıi,

başlancıç

Türkiye'de

insanların

cephelere

yetçi cephe ve onun

karşısında

milliyetçi olmayanlar •• Kendileri t:;ibi

düşünr:ıeyenleri
düşmanı

gibi cösterenler·•. Du cephelere
bu

Ondan öncesinde toplu

Mart 1978'de üniversite,
bir katliam
Ledri

yapıldı.

Karafakio~lu

ilanına

olaylar

ayırraa

İstanbul

ile bu

Tıp

Profesörler; Server Tanilli

Kahramanmaraş'ta

neden oldu. Fakat tekrar

r,ibi, millet

başlamıştır.Şir:ı.di

niteli~inde

ulaş-

16

Fakültesi önünde

arkadaşmmız

vuruldu,

Öz öldürüldü, bütün bu olay-

en üst düzeyine
ecliycırurcı,

ulaştı

ve

sıkı-

bu, Türkiye'de gene

kesin olarak ifade etrıek lazım; J::aknnlar Kurulu kararının, sı~ıyönetim
ilanına ilişkin knrarının
düzeni,terrıel.hak

gerekçesinde ifade ediliyor;"hür

ve özgürlükleri

yıkr.ıaya

yönelik

şiddet

i

başlar.Milli- j'

en üst düzeyine

katliam

Üniversitesi

Savcı Doğan

dönemde

düşmanı

Kahranannaraş'ta

kırım niteliğinde,

öldürüldü,

lar bir yerde geldi,
yönetim

~

vatan haini t:;ibi gösterenler, halk

sayın meslektaşların
tı.

ayrıldı~ı

girdiği

der.ıokratik

hareketleri-

nin •• " Eu böyle ifade edıbliyor. :Cunun b::ışka bir adı, topl-dnbiliTI bakı-

·j~

ınından adı,

tik düzeni

faşist
yıkmayı

ı

nitelikte bir terördür 'rürkiye 'yi saran ve demokrahedefleyen.

ları, ba~ımsız hukukçuları,
ğinin

Şifldi,

~aralar Dirli~i

Türkiye

en üst örgüt olarak Türkiye Darolar Birli-

bu komiyu bilinsel bir ob.jektiflikle ele

ki

alınasi,

1ıunu

lar ye.pabilir Türk].ye' de po li tikacı::ı..sı-rclan çok, ve ni teli~ini,
tayin

bir denge

yapılacak

politikası

içinde

bir döneme

bunalınlı

neme

bir sonuca

tartışnalar· sa~lıklı

"sağı

da, solu da hedef
yanlış

çinde, bir hareketin nitelenmesinin
çok

hukukçu-

amacını

ve fienel kurula buraya getirnesigerekir idi. Ve bu rapor

etr:ıesi

üzerinde

hukukçu-

olarak

ulaşabilirdi.

Şimdi

alalım"

dengesi i-

yapılması

Türkiye'yi

Ve gerçekten de tehlikeli bir dö-

getirmiştir.

getirniştir.

l

DAŞKAN-

var, lütfen

dakikanız

ORHAN APAYDIN (Devamla)Durada bu

n~telemeyi

Toparlıyorum

yaFmak ve

bir yerde, çok tehlikeli bir dönende
göreviniyapr;ıası anlamına

Kurulu raporunda

olı:ıasa

toparlayınız.

efendim.

açıkça,

cesaretle ortaya koymak,

hukukçuların,

Türk

hukukçularının

gelir. Du görevi yapmakla zorunluyuz. Yönetim
da, bu genel kurul, t,elecek genel kurula kala-

naz bu konu, bu genel kurul bu

tanınlar;ıayı yapr;ıayı

ve kanuoyuna durUBu

yansıtr;ıalıdır.

bir

Arkadaşlar,

öner;ıli noktayı

daha arz etmek

istiyorur;ı,

sayın Daş~

kan müsaade ederlerse.
Sıkıyönetim:

sal bir düzen
yerde

Arkadaşların

oldu~u,

doğrudur.

Anayasada düzenlenen

konmuştur.

Sıkıyönetimin ana~a

ifade edildi. Bu da bir
sıkıy(;netimle,

Kanunu

Iugünkü

sıkıyöneti:r:rı uyr,ulaması vardır;

sıkıyönetim,

old~ğu

çıkarılan Sıkiyönetim

Lu çok defa orta yere
tan bir

bir hukuk düzeni

Yalnız,

kanunu, 12 Martta

durdular üzerinde.

arasında

sıkıyönetim

farklar

vardır.

hüküı:ıetin politika~ını yansı-

fakat çok gariptir

kitle halinde adam öldürme nedeniyle ilan

arkadaşlar;

ecUlmŞtir;

fakat
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mahkemelerinin GÖrevleri

tur. Yani bu önemli
bunu

Sıkıyöne~im

kıyönetimin

adan öldürme

suçları

yok-

dikkatierinize arz etnek _istiyorum. Fakat

noktayı

Kanununun

arasında

bir naddesinden

başka

sıkıyönetim konutanına verdiği

ve

çıkartılabilir

sı-

p,örevler de içinde olnak ü-

zere,

sıkıyönetin

le ve

amacıyla sınırlı

rının

bir 3örevidir. JJu görevin de bu grenel kurulda yerine getirilece-

ğine

mahkenesinin 3örevlerinin

olduğunu açıklanak ~erek.

ilan nedeniy-

Lu da Türk hukukçula-

inanıyorum.

Beni
hanıza

da

dinlediğiniz

teşekkür

BAŞKAN-

Söz

sırası,

· li üyeleri;
Karışık
laştığı

Saygılarınla.

ederiz

Sayın

ÖZTURIUJLI

arkadaşının çoğu,

değer-

i

arkadaşlarım;;

'.1

ıl

yüksek bir düzeye

U"-

ülke

tanıyalın,

"i

::ı

acaba

arkadaşlarırıız
sorunlarına mı

so-

rıeslek

ağırlık tanıyalım,

biliyorsunuz. Ana benden önce

konuşan

sormılarına at,ırlık 3etirmişlerdir

bugün ülke

ge-

nel kuruic1a •
. Efendin, Türkiye Darolar
da

bazı

kanın

Birliği

noktalar üzerinde durnak

bize gene çok olunlu bir

üzerinde durnak

bunun bilinci içinde, bu kurul-

zor~ndadır.

Başkanlık

Den önce

bildirisi

sayın

sunmuşlardır,

hakkını yıllardan

Baş-

bunun

beri istiyoruz.

l970'lerden beri bu dilekteyi'z. Ana bu özleTiinize henüz
kavuşaı.nayız arkadaşlar.

bir

Dirlik

istiyorum.,kısaca.

Anayasa Mahkenesine dava açna

Çünkü biz sadece istenekle

şeyi ~ldeetnek değildir.

Dir

şeyi

~::1

il

toplantısını yapıyoruz.

tartışmalar yapmışlardır

diye

(Alkışlar)

düşünce kart;aşasınııı

toplantılarınızda,

ağırlık

müsama-

Divan, Yönetin Kurulunun

sevgili

saygıdeğer başkanın,

Bundan önceki

Sayın Iaşkan,

İskender Özturanlı'da.

(İzmir)- Sayın

bir ortanda ve

ederin.

sayın Apaydın.

Avukat

dönemde Genel Kurul

runlarına rıı

teşekkür

için çok

ederin.

Teşekkür

İSKENDER
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sıkıyönetimin

kavuşamadık,

yeti:rüyoruz.İstemek

elde etmek için

başka

türlü bir

~ı

- 14-3 -·
y0ntene

başvurnak

olmuştu:

zin bir önerisi
dirler

Efendin, bundan önceki kurullarda bendeni-

zorundayız.

demiştin.~ve

şunu

Iarolar nunun üzerinde d.urnak necburiyetindeilave ettin;

Anayasanın

var, bu maddeyi

çalıştıralırı.

içine

ve bu diyalog sürsün. Nerede davalar var •• Biz

gi~sinler

Türkiye Larolar

bir 151 nci maddesi

Lirli~i

barolarla diyalog
olağanüs

tü Genel Kurul toplantıları yaptık, yüzlerce rıadde tesbit ettik Anayasaya

aykırı

ve antidenokratik olarak. Ana bir günden bir güne, hangi

.beldede, hangi dava
151 nci
valar

rıaddenin uygulannasını

~iderdi.

Gene 151 nci uaddeyi

kını

tutım

isteseydik, Anayasa Mahkemesi önüne da-

Sonra, yüzlerce nadde tesbit ettik. Iize hak
Mahkerıesine

zaman ne olacak? Diz Anayasa

bir

ve bunu biz tün avukatlar olarak e['i;er

açıınıştır

çalıştırnak

verildiği

dava açna süresini kaybettik.
olurılu

nocburiyetindeyiz. Biz böyle

içerisine girnezsek, bize kimse Anayasa Ivlahkenesine dava hak-

vernez

arkadaşlar.

Efendin, raporda antii'enokratik kanun hükünlerinden bahsediliyor.
Lunları

tekrar etuekle

14-l, 14-2, 163 'ün

zananı

israf etnek

kal(~ırıl:r.ıasını

istiyoruz. Aua bugün

da, Memurlar
cı

Yasasına

Ama, biz mesela

istiyoruz. Diz Dernekler

antidenokratik hükümlerin, özgürlükleri
:r.ıasını

isteniy0~un~

karşınıza

kısıtlayan hükü:r.ılerin kaldırıl

ne

çıkıyor?

da, Polis Vazife Selahiyet

hükünler gelecektir. Gelecektir

Yasasındaki

arkadaşların,

Dernekler
Yasasına
bakınız

Yasasına

kısıtlayı

da

size söyleye-

yi:r.ı; 1971, 1973 Anayasa değişiklikleri bizin çırpınnalarımıza karşın,
çıkmıştır.

Dugün öyle bir

ortandayız kı,

özp;ürlüğün,otoritenin

duğunu bil:r.ıeyen politikacısaln:ç-,hbirleşerek

teyeceklerdir. Türkiye Darolar
ortayakaynak
ri gibi

zorundadır,

durmuştur,

Dirliği

koymuştur,

Orhan Darlas

bunun

bir ara,

aua yeniden nakina

baskı yönteı::üeriyle,

bu

ı:ıaddeleri

karşısında

çıkarnak

kesin

arkadaşlarının

işlemeye başlamıştır.

arkac 1 aşıuın

ifade

ne ol-

ettiği

is-

tutu:r.ıunu

söyledikleEfendin,
gibi?

baskı
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yöntemleriyle, özcürlük

dcırr:ıo.z.

Bilinçle hareket

etmek lazımdı:):'. Nerede otorite, nerede özgürlük? Öze;ürlükle otoritenin
uyur.ı.unu

ter:ıin

Efendir;ı,
yayınlanan

yıllardan

beri Türki;ye T;a:;:-olo.r BirliP;i kongrelerinele "'le

karşı

eylenlerine

terör korkunç bir

yönteıcıleri bulr.ı.a~::

çıkılabilecek

bir duruna

söylüyoruz. Ve

aynı

söylüyoruz. Sonuç? Sonuç,

ve bugün Türkiye'yi içinden
onlr~rı

ve

f5etirmiş

oldu(':urıuzu

olclu(;ur:ıuzu

şekilde yükselniş

maz, ana bazJ_

Şineli

lmrşı

bildirilerde, terörüme

tedhiş

zananda,

kişiler.

etTiek necburiyetindedirler, bu ülkeyi yöneten

işletr:ı'3k

çıkıl

suretiyle içinden

tir.

efendim,bendenizin bi:r:> öne:r-isi olacaic. Yeni bir yöntenden

bahsetti arkadaşlarım, ben de buna iştiraK ec1iyoruiL.. Örne[i:in, mesela,
değil,

yeni bir yöntem
biçimde

yayınlayalın.

nuştuğumuz

şeyleri

bu

Lildiri demeyelim,

tarzında

kullanalın.

tehlikeye
mideki yol

bunlarJ.

değil,

e;önderelir:ı

name biçininele

arkadaşlar.

yıkıntılar

arkadaşlarısınız,

ları

r:ıesaj·

zamnn

başka

türlü bir

top:ıt:um.a,

burada ko-

tarzında

yok Anayasa Mahkeme-

'.üld:i ride zikretmeyelim. Bildi·ci.irı

-ve

si yas:'. partilere bir ihtar-

aynı

yaşıyorsunuz

Bu topraklar üstünde

sokarsan~z,

artık

bilr~,i:ciyi

zar:ıanda,

ve

ger:ıiyi

batırırscı.nız

ihtar:c.a.r:ıeyi

yayınlayaca(;ım.ız

kesin bir üslup

der.ıokrasiyi

altında knlırsınız,

diyelim.. Yani bildiriyi def;il, bu
veyahut

iıer

savunr:ın ö:;,_gürh~(;ümii:o ~

yok

r:ıüracaat hakkı iniş,

riyi bileliri

bild::_ri;y-i

aksettiriyorcluk. :C1..:.gün ö;:rle bir düzeye c;eldik ki,

artık :rıeslek sorunları;

sine

yıl yayın1anacrJ::

diyemim.

siz de

Aynı

ge-

l;oğul ursunuz,

veyahut telgraf

~ıilcliricle,

ülkeyi

tarzında

poli tikacıl9.ra bun-

söyleyelir:ı.

Arkadaşların,

şunu

rada dediler ki, kesin
Ana kesin

tavır

partilere; siz

arz etnek istiyorun:
l~ir

tavJT

nedir? Biz, 'tir
şöyle

koyalnı

Çeşitli

nrkaC.aşlarımız

ortaya artJ_k,

e.rka.daş::..EıızHı

sonunda

bir koslisyo11 lmrun diyeneyiz,

Tar.ıarı,

b&-

koyalım.

bağladığı ~ibi,

~Jizim

bir objekti-

vi te içinde hareket etm.ek zorunlu('tuc.u:z, vcı.rclır. Ülkede l.:ıU[sÜn bir bölücü-
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lük, ülkede bir terör
lar dediler.

1

1.;
~·

',

Do~ru,

lJunu yaratanlar

havası vardır.

dış

dış

ve iç uihrak-

ve iç nihraklar; ana bunun üstesinden gelecek

olanlar siyasal partiler. Siyasal partiler,

1~iliyorsunuz,

bazı düşünür

lerin ifade ettikleri gibi,denokrasi siyasal partilersiz olnaz, ana siyasal partiler demokrasiyi Öldürebilir de.
dış

ihtarda, iç ve
ortandan

karanlık

kurtuluası

Şu

halde, bizin

yazacaFoınız

mihraklardan bahsetriekle beraber, önce

için Türk toplumunun, partilerin han0i

şuı

düşüncede

olurlarsa olsunlar, hangi program içinde bulunurlarsa bulunsunlar, ellerini birbirlerine uza trıak mecburiyetinde
eğer diyece~iz,

Aksi takdirde,
şürürseniz,

ulusa

lursunuz, tarihe
nı

zamanda,

bunu

dasınız diyeceğiz

biraz ()nce izaha
rul. Dunun

deuokrasiyi ve Cumhuriyeti tehlikeye dü-

sorumlu olursunuz ve topluna

ki,

eğer birtakıu

ve bendeniz

çalıştığın

oylanmasını,

kararı

biçinde kalene

sözlü sir

önerg~

durduruağa

Daşkanlıt';ınclan;bil-

ile, bu

yıl

bildirinin,

emretsin Genel Ku-

alıunasını

olarak rica ediyorum.

(Alkışlar)

DAŞKAN- Sftyın Özturanlı'ya teşekkür
sırası Sayın

sorumlu o-

önlemlerle terörizmi

öneriyorum Divan

şunu

Kurula, Genel Kurul

Saygılar sunarım.

Söz

karşı

Terörizmi hilinçle durduruak zorun-

durdurauazsınız.

yayınla~cak

s\:.iyleyeceğiz.

soruulu olursunuz, diyecef:;iz. nu ihtarnamede ay-

karşı

diyeceğiz

çalışırsanız,

diriyi

karşı

olduklarını

ederiz.

Avukat Cevdet Saraçer'de. Çorum.

CEVDET SA~\ÇER (Çorum)- Sayın Başkan, det';erli arkadaşlarım; öncelikle, Çorun Iarosunun

saygılarını

ve

başarı

dileklerini iletnekle uut-

luyum.
Önceki

konuşrıacı arkadaşların,

lumuza suntlular ve bizleri de birçok
dıılar.

Gerçekten çok t;üzel

çekten

düşünceler

Len sadece

konularcıa

hazırlmınışlar,

çok güzel

değinilen

cörüş

güzel

çok

ve

düşünüşlerini

tekrarlardan

kuru-

korunuş

ol-

['~Üzel düşünrıüşHir

ve ger-

görüş

de-

yansıdı~

konulardan çok

azına

kendi

açından
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cinnek istiyorum.
Lunlardan

başlıcası,

arkadaşlarım

üzere sonra difi;er
toplantılarında

yer

e.lmanış

madık.

faal~yet

Dıkkınlık mı

Konular elbette tir

Kancal olmak

da de[i;inuile:q e;eçen denen e;enel kurul

tavsiye edilen, önerilen

olmasıdır.

başta sayın

raporunda

hususların

duyduk,

duyduk, anlaya-

caye;ınlık mı

konulurken takdir

sıraya

faaliyet raporunda

hakkı kullanılarak

konulur; ana arkadaşların mesleki kurallar konusunda, di[i;er konularda
tavsiyelerini, önerilerini kesinkes dikkate almak
kurulu. Lurada

konuşan arkadaşların

sıtırken kişisal
kukcuların

sarmaş

çıkarlarını düşünmüyor.

konusunu da

dolaş

hiçhirisiy

değil,

tüm

olmasının satlanması

kişisel e;örüşlerini

Tüm, hatta

insanların

dilecini

yönetim

zorundadır

avukatların

hak ve adalet

yan-

ve hu-

duytı;usuyla

yansıtıyor.

Arkadaşlar, nahkeEelerin asır gitticinden şikayet ediliyor, evvel-

ce de edildi. Münhal mahkemelerden bahsetti Kancal
nulardabaromuzun

meskuk_geçişini,

meskut

arkadaşım

oluşunu eleştirdi.

ve hft koGeçen

yıl

hatırlıyorum, Sakarya delecesi arkadaşların lıir hakimler kanununda def;işiklik yapılması

katılmayız ayrı
liğimiz,

Yönetim

konusunda uzun

konu, bir

Kurulurıuz?

bazı arkadaşlarımız haklı
dış

tasarı

konulara daha çok

sonucu,

verdiler. Ne

Tek bir keline ile

görüşlerine katılırız,

yaptı bizirı

tarolar Bir-

der,inilrıeniş

buna.

Şimdi,

olarak, bizin barorJuzun, iarolar Dirlit;imizin

de[i;iııdifi;ini

çok yer verildif;ini, ana kendi
Görünüm, gerçekten de,

çabaları

ve faaliyet

konularımızı

şaşılacakderecede

raporur~da

da bunlara daha

küçümsedi[i;ini öne sürdüler.

öyledir. Ancak,

arkadaşların

elbette, dünyanin neresinô.e olursa olsun, insan sorunuyla ilgilenmeyelim

e;örüşünü

elbette burada ileri

sürmüş

tehir söz konusu olursa, öncelikle kendi
Sorunlarımız

çözülmedikçe, biz diti;er

Benim özellikle üstünde durmak

değiller.

Ancak, bir takelim

sorunlarımızı

sorunları

ç(izmek

zorundayız.

çözmeye e[!:ile11eyiz.

istecli(~im ko:rııı,

avukatların

sosyal
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ilgili. Lurada

haklarıyle

çok

bir

kısır

tur?

yanlış

lara sosyal

~üvence

tanınnak

istendiği

:Cu kendi

tereddütlere yol

Ama seneler

açtı.

7 bin avukat ortalaLla

bir hesap yapsak,

ı

bin liraya

yüzmilyon lj_raya

yakın,

ödüyor. Emekli olan
atmış

ele

~·irliğimiz

ele

ayrı~a

Dakanlığı, ~osyal
-

leşmeye

açıkyüreklililüe

bu

1

görüş

konuyu ortaya

506

Avukatlık Yasasının

sayılı Yasanın

konusu

ı:;etir

dördüncü

birli(;inin,

191 ve

çerçevesince Sosyal Gü~~üdürlüf,ü,

tip

yapılmış,

Türkiye La-

sözleşmenin

nac_c-ı.enin değiştirilmesi

geçiri bir madde eklenmesi konusunda

Şir:ıdi,

konuyu:

almış:Darolar Dirli~imiz

Sigortalar Kurumu Genel

para~rafı,

biçimde

tarafından sağlıklı

minnet borçluyuz.

arasında görüşme
'

kesesine el

bir parantez açarak yüreklerini sot1,ut-.oak

atıfta ~uluncluftu

madd..esi üçüncü

tır.

şimdi

yakın

ftaaliyet raporunda deniyor ki,

Birli~i

yüz-

Kir.ıin

gerçekten çok büyük bir

venlik.

liradarı

nedir?

isterir:ı;

bu madclenin

ortalama

şöyle

bin

e;ibi

r.ııdır

arkadaşlarınızın miktarı

değin'eceği:rı,

Şimdi,

görüycruz ki,
yılcla beş er

konusu

atacağı

sosyal sigortalara

Bakınız nasıl

buna da

paralara el

sağ-sol-

parayı

Ve._ sonra

mişlerdir,

basında,

bir

oluyoruz? Dunlar Darolar

alınmamıştır.

rolar

zQTian, tüm

~eçti,

da

olmuş

Neden öyle

dahi, acaba böyle bir sorun var

aramızda

kısır

yarar görürüz: Avukat-

hatırlarsak

avukatların işçilerin biriktirdiği

işlendi.

olm~ştur.

bir tutum içerisinde

bir durunu hep birlikte

Şöyl~

orta,

söylemek yerinde olur. Hatta

çalışma ~eçirdi~ini

deroil, tamamen

sosyal haklar konusunda

l~arolar Dirliğüıitin

ikinci

ve bu söz-

görüş birliğine YarılDış

varılan görüş

birlif'tincle ele

alınan

konular:
2 nci

:rıadde:

Topluluk

sigortasına

kaç lira

~ünlük

kazanç üzerinden

devam edecegimize dair cet7el tanzimi ile ilgilidir.
4 nC'Ü madde: Asgari ye azami r.;ünlük kaz,anç.larda meydana gelen artış

oranları arakında

bet dahilinde

kalmak

artırılnaya

koşulu

ile, Kurunca tesbit edilecek nis-

dairclir.Ve % lO'u

f7eçmeı:;ıek koşulu

ile de

sı-

148 nırlanmıştır.

Ve bir de

madde:

~eçici

intibakı

Prime esas olacak günlük kazançlarda,
konuyu

amaçlayan

kapsamaktadır.

Şimdi,

zeretinin

e;iderilmesi arJaçlanan

arkasına sı~ınna

den bilinneoesi
ayrı

saf,lamayı

konuları,

ar:ıa

% lO

karşın,

konudur. Euna

önceden

var, yine raporda. Oysa,

konudur,

ayrı

aksaklıklar

Birlik ile Kurum

tav8n-tauan

arasında

aksaklıkların

olabileceP:inin

aksaklık

na-

bilin:r:ıiyordu

önce-

di"şünülmemesi

de~işikliklerinin yansıması

nedeni

anlaşı:ııazlık

olmuş,

olmuş

çünkü tavan ile taban arasındaki basa:r:ıaklardaki % lO artışlarla tavana
ulaşılamayacacı

saklı~ın

ö~renilmişti.

kesinlikle

konulması

Geçici madQenin

ak-

giderilmesi saclanmak isteniyordu. Öyleyse 4 ncü maddede, %lO'

u geçmeme

koşulu,

önerilı:ııeneliydi.

hi tavana

erişmeyi

de~il,

% lO

daha

~ksek

bir oran da-

sa~layamazdı.

LAŞKAN- Sayın

Saraçer, bir

CEVDETSARAÇER

(Deva:r:ıla)- Teşekkür

dakikanız

kaldı.

ederim.

Öyle ise, Larolar Eirlif;imiz uzmanlardan da yararlannak suretiyle,
bizim

şifldiye

mızın

içerisinden emekliye

tadırlar,

kadar

bunları

dan verilecettini

ödedi~imiz

detaylı

primler ne

ayrılanlar

ne

kadardır,
kadardır,

olarak ineeleneli ve

düşünmemeli,

avukat

arkadaşları-

ne kadar

naaş

hakkın başkası

hakkın alıni!ıası lazıTI f;elcli~inffi

almak-

tarafın

r;erçekten

inanmalıdır.

Arkadaşlar,

şunu

tebarüz et tirrnek

çekten de, Kurumun bir kP,mu
öncelikle

saptadıl,ı:r:ıız

isteri:r.ı;

kuruluşu olr.ıası

l~arolar

.uirli!ümiz r;er-

nec1 eniyle, sözüne e;üvenerek

konularda onlardan hukuk

anlayışı

bekledik db'or-

lar ve böylelikle bir teslimiyet içerisinde, bu inanç içerisinde haklarımızın yitirildiC;ini aÇıkça ve bir şövalyelik ruhu içffirisincle bunu yan.sı tıyor lar.

Elbette utanma bize de[i;il, bu

Kururıe. r1üşer

ve

bizirı

hakla-
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verilmesi için mücadele-de kendilerine

Saraçer'e

BAŞKAN- Sayın

teşekkür

ederiz.

Avukat Ayten Dik (!stanbul)-.

AYTEN D!K (!stanbul)- Hepinize
Senelik genel kurul

say~ılarımı sunarım

toplantımızda

efendim.

yeniden birbirimizi görmekten

çok samimi olarak mutluluk duydusumu belirtmek isterim. Hatta,
da

geniş

ayrılığı

fikir

gerçekten

aradı

olmasına

rasmen, gözlerim Cemalettin

raya Eelme, bir

b~ramlaşma toplantısı de~ildir.

bi, Yönetim Kurulumuzun
rulmasına ilişkin

toplantıdır.

bir

aleyhte oy

kullanıldı,

cak belirtmek isterin ki, bu

·neGer~m hakmımızdı.

kişi

dilmedi, bütün herkes
tirisini

yaptı

Y~netim

tim.

gidilmesi

söz

eleştirileri

l3u

belirt-

söz

arkadaşlar

sürelerinin,

gündemlerinin çok yüklü

ları,

talimat

niteliğinde

aleyhte oy

gündemlerinin çok yüklü

O zaman, ben isterim ki, bize

kullandığı

kısıtlaması
gerektiği

yoluna gi-

şekilde

eleş

düşmüştü.

gibi ben de tekkik et-

topi.an:rı.a

sürelerinin

ol:rı.ası ne~eniyle,

de olsa, yerine

beklemek zan-

kullanmasını

kullanarak

aklıseli:rı.ini

olması,

bağladılar;

"vazife

meselesi, Sakarya'da da söz

almasına rağmen

nırlı

na

hesap so-

hakkındaki görüşünü

kişinin

kısıtlaması

konuştum,

gi-

muhatap olacak Yönetim Ku-

eleştirilere

Kurulu raporunu, bütün
da

bildi~i

sayın I:aşkanımız,

ve zannederim çok daha kurallara uygun

Arkadaşlarla

bir a-

hepsini kabul ediyoruz, makbulümüz,an-

Den göre göre dört

gördüm ve üzüldüm. Du söz

konusu oldu ve 35

Nitekim

bu önerge aleyhinde oy

azından

Hepimizin

soracaksınız 11 demişlerdi.

kısıtlamasına

$apabillimek için söz

nı

G~çlü'yü

toplantı,

eleştirilnesi yapılan işler hakkında

verdiniz, gayet tabii hesap

rulumuzun en

aramız

ve bulanamaktan üzüntü duydu. Hepinizle beraber olmak-

tan çok mutluyum. Ama gene beli1Bt>tnek isterim ki, bu

miştim;

teşek

diler,

(Alkışlar)

kürler ederim.

Sayın

başarılar

getirilemediği

sı

verilen kararnedenini bu-

olmasına.

peşin

söylesinler; bizim

günde:rı.imiz
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bu

clurur:ıdad.ır;

se::ıe

bu bir sene· de [:til, iki

sene clef,il •• Verilen

değil,

deE;il, üç sene

kararları boşu boşuna alr:ıayan,

nasıl

olsa uygulana-

mayacak •• Deş karar verin, üç karar verin desinler, biz de
ümide

nisa elelegesi

çıknn arkndaşların,

çoğunluf;una

yürekten

katılıyorum.

ayrıcalık

Daha önce söz alan
bunun aleyhinde
likte hareket

nrkadaşımız,

w

hizmet

etr:ıemizi,

yaptığından

şılı[";ında

sözlerin::_n bü;yiik

b.ncak, benim de üzerinde durmak

karşı

çıkışını

.Kendisine büyük

yürekten

Ama bu konudaki

bahsettiler. Lu

sayr;ır:ı vardır,

kutluyorur:ı,

arkadaşımız

her

zarıan

bi:;:----

ciddiyetini gerçekten takdir eden

çalışmasını,

bir ücret, bir r;elir

kapBayan bölümde, eski par-

eski bir parlamenter olan

rek belirtmek istiyorum. Kendileri,

ı.·

arkaclaşımızın

çalışnalarını

tanınmasına

konuştular

arkadaşınızım.

2.ayın :Jaşkanımızı.n,Ma-

bir iki konu var.

Yönetim Kurulu raporunda,
lanmenterlerc

özellikle

Yüksel Keskin

arkadaşuıız

istediğin def;inilmer:ıiş

bir

boşuboşuna

kapılmayalım.

Denden önce

bir

beş

e;ijrüşlerine

katılamayacaf;ımı

rıilletvekillerinin

mer:ılekete hizrıet

üzüle-

memlekete büyük

yapan insan, kar-

sağlaraaktaclır.Lunlarclan milletvekiller~-

.,

en az ücret alması gereken, hatta fahri yap:ılPıası. cere}\:en bir Fıilletve-killiği

görevini en yüksek ücretle ynpan

lıkları

bekliyorlar

Arkadaşlar,

ayrıldıktan

Dah.a hane;i

ayrıca-

sonra?

bu memlekettc 5 nilyon

aç, her türlü sosyal haklardan yoksun
kını kir:ıe

kişilerdir.

işsiz

insan

vardır,

vatanclc_;_şımız vardı.r;

5 milyon
kimin hak:.

veriyoruz?

Milletvekillerinin

yaptıkları

hizmetleri küçümsemiyorum. Arkada-

şımızın çok değerli hiznetleri de olmuş olabilir. Kendisini sureti ka-

tiyede tenzih
iyi ücretler

eder~m.

Lugün de

almaktadır.

Du

bu ücreti. Takdiri sizlere

çalışan r:ıilletvekillerir:ıiz vardır

ve çok

çalışmalarına karşı alıyorlar arkadaşlar

bırakıyorur:ı.
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ten

karşı

çıkmasına

yürek-

katılıyorum.

Arkadaşlar,
nıp yapılamayan

geçen devre, hatta daha önceki devre karar
önemli

Olağanüstü

dan, !zmir

işlere

altına alınmıştır.

kavelelerin, Darolar
toplantıda,

neki

değinmek

Kongresinde kamu ve özel kesim

veleii olarak istihdam edilen
karar

çok az da olsa

avukatların

Bir yerde

İzmir

Delegesi

isterim. Bunlartarafından

edilmiştir.

öngörülmüştür.

arkadaşlarımız Sayın

Arkadaşlar

bu

muka-

sömürüsünü içeren bu nu-

avukatların

Cengiz

7efendi, bu öneriyi yineleyerek, aynen yeniden kabulünü oya
tekrar kabul

alı

sözleşmeye bağlanması

tip

Birliğince dü~enlenmesi

altına

Geçe~

se-

İlhan

be-

sunmuştur,

asgari ücretin

avukatlık

da devam etmektedir. Du derece ileri bir·sömürü varken, ben

altın

Avukatlık

Kanun Tasarısının hazırlanışında veya ayrıca hala bu.konuya ilişkin
bir

çalışma

görenedicini belirtmek isterim. Varsa, rapora

açıklarımasını

rica ederim.

Bankalar Kanununu ele

halka hizmet gayesiyle kurulan
geldiği belirtilmiş

bahsettiler. Bankalar Kanunun-

aldıklarından

da geçen devre yine bir öneri kabul

işlenine

konmanışsa

bankaların

ve bu verilen ev

Bu öneride,

edilmişti.

giderek

halkı

bankaların,
aracı

sömürü/haline

karşılığı borçlanmanın hesabı

tabi tutularak mürekkep faiz üzerinden

cari

1

vatandaşdan par~ alın-

dığı açıklanmıştı.

bı

Bunun amme intizanından olduğu, kendilerinin "hesa. 111 kelimesini yazmakla_bir mukavelenin hAsabı cari şekline dönü-

carı

ve

şerneyeceği

· Anayasaya

vatandaşın

aykırı

oluası

sömürüldü[1;ü
gereğiyle

bildirilmişti

çıkarılnası

ve bunun kanundan,

istenmişti;

bu konuda da

ben bir çalışma görmedim. Ayrıca bankalardan; Enlak Kredi Bankası, Emniyet

Sandığı, Vakıflar Bankası

icra görevi vazifesi
icra görevi

yapıldır,ı,

üstlenemeyeceği,

ve Ziraat
oysa hem

Dankasının
alacaklı

zirai kredilerinde

olan bir

bir icra memurunun dahi taraf

tarafın,hem
olduğu

bir
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konuda o takibe
bir

ayrıcalıi';ın

lenr::ıesini

Anay<'lsaya

ve bu

knnunC.a yaz ıl ::ı.

aykırı

r:ıaddelerin

olunsına rai:';r:ıen,

olaro.k bu bankalara

özellikle, ivedilikle ele

Meclislerine r:;ötürülmesini ve iptalini talep
bir öneri kabul

edilmişti,

Sayın iıyten

l3A;,JKAN -

l::en bir

tanınmasının
alınarak

etr:ıiştiu.

ön-

Yasama

Iu konuda da

çalışunya rastlni'ladır:ı.
dakikru:ız

Dik, bir

böyle

kaldı.

ORHAN ARGÜDEN (İst,mbul) - Efenclii'l, ben sürerıi veriyorur:ı Sayın
Ayten Dik'e.
:GAŞKAN

.:.. Peki efenclin.

AYTEN ·DİK (Devamla) - O kadar çabuk konmşr::ıak lazım ki, bu önerilerimiz arasında avukat stajyerlerinin ii'ltihanlarının kahlırıli'lası
ve Genel Kurul

toplan.tılarında

nin bulundurularak

avukat stajyerlerinin bir tensilcisi-

kqnuşturulrı.''l.Sına

lunda önrsörmesini rica

etmiştik.

~:u

olanak

stJ.(:i:lanrıasını

hususte. da bir

Yönetim Kuru-

çalışmaya

rastlama-

dık.

Lunlardan
getirr:ıiştik.

ayrı

o:::..arak

J~w:;ün

geçecı clöne::ı

hepinizin

bir kira sorununun

ihtiyacı,

I'lecburi

ihtiyacı

oldu~unu

olan

,a-

lıüro-

larırıızda, bütün ei'lekçi halkın konutunu karşılayan, kira r:ıeselesinin

ele

alınr:ıasını,

fınclan g:ahiş

kira kanununun iptalinden sonra bunun

iktisat ve hukuk

kurallarına

aykırı

YarF,ıtay

tara-

tir tuturula fiyat

indeksleri uyf~ulanmak suretiyle takdir yoluna giclildi(ini, Yargı tay'
ın uyarılmasını ister:ıiştik.

65'e

çıkmıştır

>~u

da yapılmaımıştır ve bugün b}-1- oran %

arkadaşlar.

Ki ı::-a nedir?.. Önce bunu incelemek isteriırı. Kira bir, kar mıdır?
Kira bir k§r de~ildir arkadaşlar. :ir raptiyenin rantıdır. Hiç bir
katkıda bulunmaksızın

elele edilen

biı::-

faizdir.

::Jatı kapitalisminde serbest rekRbetçilil<: aşnuasında faizin kar-

dan, faizi tensil eden r::ı.ntiyelerin karı temsil eden burjuvalardan ay-
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rıldığı

disini

kurtarlılak

zanmakla

nın do~rudan

savaşını

fakat bu

gelişoiş;

bizzat

sında

için

rantiyeli~e

bu faiz kuponu

Eunları,

burada

dönüşmüştür.

bunlara

şiı:ıdilik

son

toplaı:ıak

de~ildir.

ı:ıücadeleyi

aşaı:ıada

burjuvazi

ka-

aşama-

sınıfı-

dışındaki bölülılü,

suretiyle

zenginleşniştir.

bir kenara i tiyoruz.

toplayanları

rinin avuç içi kadar yerlerini

~u

olan bir bölünürrün

kuponlarıyle

ve bu

yc.pmış

sonunda tekelci kapitalizm

gelişı:ıesi

do~ruya işletı:ıeci

hisse senedi ve tahvil

rantiyelerle

~)izim

sözümüz

Eski tip rantiyelere, gayri menkullefiyatlarla kiraya verenleridir.

fahiş

DUnlar toplumun kronik parazitleridir.
6570

sayılı

bir senelik

Kanunun Anayasa Mahkemesince 1963'te iptalinden sonra,

tanınan

zaoan süresi içinde yeni kira kanunu

tır arkadaşlar. Tasarı
sayılı

6570

iki defa yenilenı:ıiş ve h~l~ Mecliste yatmaktadır.

Kanunun l ve 2 nci

ı:ıaddesinin

gerekçe olarak, mal sahiplerinin
~er

halk kitlesine nazaran

rin

alınnadısını,

yaca~ını

şayet

ı:ıardur

gelişen

duruma

iptalinde Anayasa Mahkemesi
ekonomik

Yar;>;ıtayın yaptı(",ı

malın pahalılaşma

olsaydı

fiyat indeksini

Gibi

daşır

olduğ:u

oranıdır.

ne hukuk
İkinci

r;i1ü kiraya

Pahnlı

alır

yansıtılnıştır.

buna lüzum

kalı:ıa

uygulamaktır.

pnhalı

J~u

Faiz

Fiyat indek-

satar, aradaki

ama bu sadece kar-

ne iktisaz!';

kuralıyla 1)ağ

kuralıyla.

olarak, bu oran peynirde,

yimde, ben bir pal toyu iki senede
pahalılığını

iktisadi tedbirle-

uygula~nktır.

knrdır. El cleQ;iştirerek tople.n pahalılıf:ı oluşturur;
ınış

nazaran di-

etı:ıiştir.

dahi olnayan, kar dahi olnayan fiyat indeksi
si, bir

koşullara

düştü~ünü,

kanunda bu tedbirler

ileri sürerek iptal

Oysa, bugün

çıkarılmamış

kendime

kaşar

r=;iycrseı:ı

azaltabiliriın;

peynirinde, zeytinde, gidört seneele giyerin, fiy.at

ana kira

aybaşı

gelince herkesin

öder:ıesi lazın gelen bir parad-ır ve bugün do.r gelirliler. maaşının, dünya-
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% 62

O]T1RSJ_ ln:UT1 velirkrm, yarl.SJlll kiruyu (j,'Jeyen er;ıekçiler.,

% 46

bu seneki urtış,

\2urur:ıunda kalr:ııştır
rilrıe:Si

rıdır.

yargı

seneki caçen seneki, tanrınını kiraya vercek

ve belirli bir zünrenin halk o.leyhine

yoluyla tenin

e(lilniştir.

}'u en

n.zınrlRn

zene;inleşti

1\.nayasaya

aykı

Lunun I'-arolar l1irlif1;ince ele alınnası geçen sene b1rafir:ıdan söy-

lendif:i halde hiç bir uyarna yoluna

gidilneniştir.

O Yarpc;ı tay ki, işçilerin herhnnc",i bir kaza veya ölür'l vuiruunda
tazninatlarını

gülünç derecede, senede
artışını

ken, burada her sene fiyat
karşılamak

rak

%5

artırın

rantiyeye

olarak kabul er.ler-

uygulnl'lasını

ilginç ola-

[o;erekir.

EnlÔ..k verr~isini dahi Devlet beş sene ile sınırlarken, gayri r:ı.en
irarlını

kul sermaye

llersine

artırTia

yolunn gitnesi ele bir

_!:ınşko.

ilginç_

Cl ururı<i ur •
Ayrıco.,

er:ısal

ne

Yarr;ıtny

ko.rarları

er.ısal

bo.r';lantı kuro.l:ıilecrı(';ini

tin ekononik

P.i ne

r:ı.yicin l:ıulunr:ıasını

önr;örürken,

rayicin C.e durr:ıuş' oturmuş kıiırrt olc1u"'-:un'1 an bahsederken, her se-

deC;işen kiranın

l_ıir·

er:ıso.l

8Jnlf

c1ıiırrmş,

oturr:ıuş

kiro.yla

nrrsıl

bir

çok nerak ediyorun. Gayet to.bii bu do. IIük\irn,e-

politikasını

niit:0.(}["',p,it•

ner1en

rayiçle,

tar;ı

()lTJ.n~lYl

tersine etkilenekte,

ri.VI._;

hııll:tnri;ıl;:-f-.n~

(l-l,'~.•·L

paho.lılı~ı
t'ııııf'l.-,,

sadece

ı-r.

~-."j,"

olnaktar1ır.

Lunun nışında, i.izet olc:ırc;.k, lru çok uzun, nna vo.ktiniz kısıtlı,
bunlRrrlnn ayrJ

nlnrrık o.ıı,_.u:;,:ih. •luruı·11ın,

f:ıc,<iY.I!ıin

7.iı·vcyc

ldrmrınrlı[i·ı -bir

ort anda, odak noktrıl ~ı rJ nı rı 1•<?1 irlrmni[~i bir clüzer,tde, ;,arolar ~-irli[:i
nin

sııskıır;ı

kRl

teriı'l. tvlo.ro.ş

rırısını

-hen sadece üzüntüyle

Olayları,

arkadaş lf'UZ ın,

karşılo.clıı'i;ır:ı.ı belirtr:ıek

is-

~'aşlwnı_ r:n:;r;ın dO. SÖyledi(;i gi 1Ü,

bir bo.şlo.n[';ıç, bir sürpriz de(;ilclir. Uarn.ş olaylnrını burcı.da anlatmak
fırsatını
caf;ını

alo.n

Maraş

rJelirterek

eelege si 1üzlerin ele o.rzusu üzerine bi taraf olo.-

anlc:.tır:ı.a

e;eçti. :; cm bu bi taro.flıktan hiç bir

şey

cı.n-
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niyetir:ıizle

Olanca iyi

la~rlarıncla

bin

kişinin clışnrHlan

mera, falancalar hücun etti
Maraş

di:ren

c~ erken,

küılerc1i

hayır

derken,

söylemeTI

tek bir isim, Prof. Feyyaz

TJlehrıet Taşkesen'in isr:ıini

rerker' in katili

o-

l-;eldif';i belirtiliSken, taraf söyle.:.

nçıklannsında

delege si, bu

anl;ltır:ıda Maraş

bunu dinleJ.ik. lu

söylüyor.

~.ütün,

her

şeyi

saklarken tek bir isim söylemek gereğini niçin duydu acaba, bitarafl1.ğ:::..ndan mı?

Ayrıca,

sabıka ka;ydı

la vaktiyle
getirerek
hususun

Mehmet

Taşkesen,

cezasını

bir

insandır.

Burada kamuoyunu etkilemek

silinmiş
işlediği

bir

zabıtlardan

dahi

suçu,sabıkQ kaydı

etmesi, hukuk

teşhir

çekmiş,

anlayışıyla,

af kanunuyla

bir suçu dile

silinmiş

adaletle

amacıy

bu

bağdaşmaz,

talep ediyorum.

çıkarılmasını

Yine bitaraflıf,ından bahseden arkadaş, bu Mehmet Taşkesen'in
ilk

tabaneayı

Mehmet

Taşkesen'in

lunduğundan
rağı

attığından

niçin

Cuma

rın

bir

şeyi

olaylarında

düşman varmışçasına

bahsetı:wktedir.

savunmak görevini üzerfume almaktan

halkını

tenzih ederin,

Maraş

hnlkı

ve bütün

kamı.ıoyunun

camide

yüklemiştir.

Fransız

Batı

bay-

Maraş

kışkırtrrıa,

hiç bir

bir

karşı Maraş
Maraş

şekilde

savu-

Maraş halkı değil

Bunu yai1an

gazetelerinin

Maraşlıla

duyuyorum,

üzü.ı.J.tü

insanlık dışı

katlianıa giriqrıemiştir.

aynı

ölü olarak bu-

Bfm kendilerine

halkını

dir, bütün

etmiş,

hücum etmesini mazur gös;

uzun süre devam eden bir

değil,

feveran içinde oldu[f;undan

nulamayacak bir

altı

namazı kJ.lmcı.k isılrıemedi[tini bildirdiği

ve bütün ;yükü Maraq hallnna

ani bir feveran

hasır

öldürüldüğünden,

orada

babsetmemiştir? Maraş

halkının karşısında
istemiştir

çocuğunun

i.ki

dalgalanırken

terrnek

bahsederken, her

teşhiri

ile

bunların

odak noktalarm belirtilr!Jiştir. Aynı Me,raş olaylarında o kadar fevri
hareket edilmerıiştir ki, aynı mahellede üzerine üç ay, Milliyetçi
Hareket Partis5_ rumuzu

yazılan

belirli mezheplilerin evine
bu birikimlerini ana

evlere

dokunulmar:ıış,

saldırılnaştır.

karnındaki

doğrudan doğruya

(Alkışlar) Maraş halkı

ceninlerden mi,

üç-beş

yaşındaki

çocuk-
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lardan
halkını

iytiıo:arlardan r:ıı çıkar:rıak ister:ıektedir? Maraş

yoksa sakat
ederiı:ı

tenzih

Maraş

ve

delegesine

kn'rşı

burn.dn

Maraş

halkını

için üzgünüm.

savunduğum

Arkadaşlar,

Bu toplantı, mesleki bir kuruluşun toplantısı olr:ıaktan uzaktır.
3ir yerde yerinizi

almamız

gerekir,

üzeri:rıize

düşen

yapmanız

görevimizi

gerekir. Ben mesleki sorunları bir tarafa itmek istiyorum; ana en azın
dan bu halkla ilgili, bu halka
ı

erinden yana

görev

olduğunuzu belirtr:ıerıizde

çalışr:ıaln.rır:ıızı

büyük yarar

görüyoruı:ı

ve kendive bunu

addediyorur:ı.

Saygılnrır:ıla efendir:ı~
BAŞKAN-

Söz

Sayın

delege

değerli

Benden evvel
kısa

Ancak, ben çok
günlerin en

acı

(Alkışlnr)

Ayten Dik' e te.;;ekkür ederiz.

sırası Sayın

HÜSEY!N AYDIN
ler,

olacak

yararlı

Avukat

Hüse;.'iiı Aydın'da,

İstanbul.

(İstanbul)- Sa;;gıdeğer Br:ç;kanlnrın,

sayın r:ıisafir-

arkadaşların;
konuşan

arkadaşlarım

iki noktaya

ter:ıns

ve üzerinde uzun uzun

gerekli

edeceğir:ı.

eleştirileri

yaptılar.

Bunlardan birisi, son

düşünülneye

değer Maraş

olayları.

Benin üzerinde duracağırı nokta bu oüı.ylarda genel ol~ırak Yönetirı Kurıılu
nun Raporu

hazırladıktan

bildiriyle bu
ları

olayı

sonra

kamuoyuna

olayların olnnsı
aksettirr:ıesi

ortada olan bu aznettiren alçakça

politikacıları

Muhterem

teşhir

ve

şiddetle kınanası,

katlifını ;yaptıran

etTiesi idi; ana bunu

geniş

nedeniyle

bir
:rıihrak

haysiyetsiz

görer:ıedik.

arkadaşlar,

12 Mart'tan sonra

sırtı

sıvazlanan sağ

teröristler

bazı kuruluş

ve

politikacılarıd desteği ve arkasında bulunn.n dış ve iç kapitalizmin des-

'·

teğiyle

silahlnndı,

tam olarak

kuvvetlendi ve bugünkü

oluşturdu,

bir

soykırır:ıa

silahlı

cinayet

girmek suretiyle

r:ıeydana getirdi. Bundan evvel yine Siv'ls'tn o.ynı

Maraş

şebekelerini

olaylarını

şekilde yine Alevi va-
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arkasında

Elbette ki bunun

1961

dır.

lar

Anayasısından

arkadaşlarırıızın

sonra

yavaş yavaş gelişneye başlaınş,

ve 12 Mart
gelişmiş

bir ara
rın

daha eskiler, daha önceki olaylar yatmakta-

sonrası

odaklar

bazı

olduğu

gidenercliş,

derinliğine

belirteyim ki,
düşünceyle

çekinmiş,

devarı

kurulan hükümetler
alabildiğine

bu çeteler

durmanış,

hayet bu ölen insanlnr da bu
insanlardır.

ark~daşlar insanların

ateş

için de bu odaklar kendi

Bizi üzen en önemli hususlardan

katliamlar devan
"Biz

eğer ateş

etniş

olayların

açtırr'ladıksa,

nerılel:etin vatnndaşıdır

Kızıldere

olaylarında

Nasıl

öldürülmesi için.
açılr:ııyor

ü-

ve yine üzülerek

diyeceK kadar ölenleri hiçe

açtırnadık"

öldürülürken

gideınediği

ise de, bunla-

bulunmuş

ederken .maalesef Hükümet bu

@ayın Başbakan,

ateş

değer

yolunda beyanlarda

yönelmişlerdir.

birisi, üç gün olaylar

kişi

zamanında

Cephe Hükümetleri

görevlerini yapmaya

runr:ıaya

sonr<~

ten

gibi olay-

ve bugünkü duruna gelrıişlerdir. Maalesef Halk Partisi İktidarı

üzerine

zerinde

ı 965'

belirttiği

da

insancıl

sayr:ııştır.

ve

bazuka

hayatları

Niko-

kullanılmıştır

oluyor da, 100

kişi,

katillerin üzerine? Bu ne biçim

110

düşün

cedir, nL biçim insancıl düşüncedir? Lanet olsun böyle insancıl düşün
ceye.
edilı:ıektedir

Türkiye bir sömürü düzeniyle idare
zeni

devamlı

olrıak

rin destekçisi
dünyanın

politikacılar

her yerinde ve her

En tehlikeli idare
\

niyetindedir. Sömürü düzenini

tarzı

zar:ıan faşizn,

insanların

kapitalizmle

ağızlarına

sinerında

bulunan

arkadaşlar,

Çünkü, hen

kilit vurulur.

siner:ıanın kapısına

sinecıanın kapısına bor:ıba konı::ınz.

tecavüz vaki olacaksa,

isteyenle-

birleşnektedir.

faşist diktalardır.

deniyor ki"Birkaç gün evvel bir

konmuş" Arkadaşlar,

süiftdürr:ıek

güçlerdir. Muhterem

:tıaşist

da dünyada bu

insanlar sömürülür, hen de
olaylarında

ve

ve bu sömürü dü-

insanların

Eğer

üzerine

Maraş

bomba

sinemaya bir
borıba atılır.

!şte misalleri ortada. Mara~'ta evlere borıbnlar atılrııştır. !şte üni-
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versite olayları. Üniversite tnlebelerinin üzerine boı::ı.bLJ.lar atılrııştır.
Her yerde bu
nasıl

ken,

sağ

bombaları

teröristler

gidip

diğerlerinin

oluyor d2 solcular kalkncak da getirip
şey?

cak, olur mu böyle

Tertip

olduğu

tertipler

ve 12 Ivlart

ıııe;ynrlancı getirilr:ıiştir,

döner:ıine ncısıl gelinüiştir,

Sayın Maraş

delege si dediler k:i_,

diye

bağırılr:ııştır."

genç

arkada~larn

olmuştur.

Kin ne

Sayın arkadaşlar~
narşı

beynelnilel
söylemiştir,

olLJ.ylnr

hrızırlnnmıştır,

nasıl

geliştirilr:ımştir

hepsi

rıeydandadır.

tertibin eseridir.

11 Efendirrı,

Ivluhammet' in piçleri

Mahir Kaynak denilen

söyletrıiş

nasıl

bıraka

nasıl

bunların

:::ıir

Binaenaleyh, buradaki olLJ.ylar da yine

önüne

% 100 •

1971 12 Mart' tan evvel gözler [:5nündedir;
nasıl

kapının

üzerine atar-

da,

girr:ıelerine

sebep

bu söz? Cenazeyi

carıi

ve içeri

söylEmrüştir

şahıs

ye götüren insan, oradaki insanıarn bu tabiri kullrınır rıı, buna ir:ık~n
var

mı? Arkadaşırıız

derler ki, "Biz yetkililerden bu haberi

Hangi yetkilidcn, görevini yapnayan Validen
yoksa

darrıa Kurıandanından mı,

rıi,

yapı::ı.ayan

görevini

Müdüründen

Er:ıniyet

rıi

aldık."

alı:nşlardır

Jan-

bu ha-

~eri? Bu üç şahıs h~l~ görevdedir, rıaalesef göreve de~aı::ı. etnektedirler,
nasıl

olur böyle
BM}KAN-

şey? Akıl,

Sayın ;cydın,

HÜSEY!N AYDIN
fırsatınız
Zlll

ları

ı:ınntık

bir

(DevnEıla)--

yoktur. Bi:0

alr:ııyor

dakikanız

!-:aldı.

arkadaşlar,

..'\ziz

inanıyoruz

bunu.

znı:ıan

az,

ki, Türkiye'de bütün

konuşrıaya

arkadaşlarımı

da birleştiği gibi, bir oyun oyuannaktadır ve bu oymıun tazg~hçı
da

lidir ~

r:ıaalesef

ortadadır;

"Burası Müslür:ıan

Dna kinse üzerine gidemiyor. Mihraklar

evidir 11 diye

kapıların

üzerine

~el

yazılinştır,

üç hil~lli yerlere hiç kimşe dolmmmı:ııt]tır; ana diğer vatandaşların
binaları

tahrip

buna hiç

kirıse

edilmiştir,
dokunarııyor,

çekiniyor bu da belli
bileı:;ıiyoruz. İstiyoruz

değil.

hayatıarına l~astedilmiştir,

gideni;yror,
Neden

bu

kiı:ı kirıden korku~ror,

bunların

açıktır,
kir.ı

kimden

üzerine gidilmiyor, onu da

ki, 12 rJiart' tan sonra sı ..-.tı sıvazlanan sağ te-
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cezaln.rını

görsünler, bu

katliar:ıın hesabı

sorulsun.

Aksi halde şahsi kine dönüşecek vo daha olaylar Türkiye 1 de rı.eydana
gelecektir. Biz bunu talep ediyoruz, bunu gönülden diliyoruz. BugünkÜ
yönetirı.den, İktidardan

Aziz

bunu gönülden arzu ediyoruz.

arkadaşlar;

hazırları.ıştım,

Vergi hususunda bir rapor
Konunun burada

ceğin.

çıkarılacak

nünkün

değil.

Yalnız,

vergi

takdirı.

ede-

adaletsizli~i

kanun tasarısında hala devan etnektedir. Bazı açıklanalar

Divana

vardır,

izahı

onu Divana

takdirı.

ediyorurı..

Hepinizi saygı ve sevgiyle selaı:ıların. (Alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür
sırası Sayın

Söz

BASRİ

HASliN

tim Kurulunun

GÜDER

değerli

Rapor üzerinde
İçel

lunan

Raporuna

ederiz

cevaplayacak

bir

değerli

vernek istiyorun.

Avukat Hasan Basri Güder 1 de, buyurunuz.
(İzı:ıir )- Sayın

üyeleri,

sayın

görüşlerimi

Divan,

değerli Başkanın,

konuklar, aziz

?leştirisine

alr:ıış

bu-

Turhan Özgüner 1 in Denetleme Kurulu
Yönetin

Kunılunun

Başkanının nüsanahasına

Sayın konuşr:ı.acı,

Yöne-

neslektaşlarım;

belirtneden önce, ilk sözü

Sayın Üstadın

delegesi

ilişkin

S'ayııı Aydın.

ve

eleştirileri

sığınarak kısaca yanıt

bugüne kadarki Denetlene

Raporların

da dair:ıa mali konuların denetlendiğini ve Yönetin Kurulunun sair faaliyetlerine

ilişkin

büyük bir eksiklH.:

hususlara hiç bir nedenle
oldu~unu

dokunulnadığını

vurgulanak suretiyle

ve bunun

eleştiride bulundu~ar.

Denetler:ı.e Kurulları Yasanızın

133 ncü naddesine göre

Yasanın aynı r:ıaddesinde şöyle

denir: "Genel Kurul üyeleri

teşekkül

eder ve

arasından

Birliğin mali işlerini derı.etleeıek üzere üç asil, üç y~dek üye seçer."
Yine

Denetler:ıe·

92 nci

Kurulunun görevlerini

r:ıaddesinin atıfta bulunduğu

halinde tadat
mali.işleri

etr:ıiştir.

1'..vukatlık Yas:::sı Yönetrı.eliğinin

78 nci madde,

r:ıadde

ve

fıkralar

Burada da, Dönetim Kurulunun görevleri

tar:ı.ar:ı.en

denetiernekten ibarettir, bunları tekrar saymıyorum. Denet-
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leme Kurulu tamamen Yasa ve Yönetmelik hükümleri içerisinde denetlemesini

ve dört dönende

yapmış

bulunduğu

yaptığı

denetleneler sonucunda

hazırlamış

Raporun üç adedini Mali Çalışma Raporuna eklemiş, dördüncü
huzurle.rırıızda

Ro,porunu da

bağışlayacaklarını

okumuştur.

Bu nedenle

arkadaş,ımıza

ümit ederek bu nacldeleri lütfen

beni

okunalarını

salık

veririm.
Değerli rneslektaşlarırn,

yıllık çalışrıo.sını

Yönetir1 l'-urulu bir
getirdi. Bu

çalışmaları

Genel l,urulun huzuruna

içerisinde gayet güzel olarak

işlenmiş

konular

bulunduğu gibi, gayet tabil. ki eleştiriye değer hususlar da mevcuttur.
çalışmalarından dolayı

Kendilerini

şükranlarını

kutlar,

gereği ayrıca Birlik·başkanı tarafından hazırlanan

Yasa

Başkanlık

sunulan
birliğin

bazı

lışmaları

da

Genel

yo.pıyoruz.

yer

görüşler

unutın

ınal

sonuçlar ve

başka

her konuda

gibi bu ça-

bir çareniz olnasa gerekir.

pekçok ekonomik vo sosyal

ve can

olduğu

güvenliğinin

dahi

olguların

bulunmadığı

neydana

bir dönende

Bu hususta Yönetin Kurulunun kafi miktarda çalışnadığı ,ge-

girişinlerde

bulunmadığı

iş tir ak ediyorur:ı.

bulıınan

alnaktaQır,

beklenekten

Kurulumuz~

geldii'ü, hatta

ben de

varsnyından çıkabilecek

ve her kurulda

önünüzdeki yılda bu sonuçlara göre yapabileceği çalışonlar

hususunda

rekli

Raporunda bir

arz ederim.

Bildiri

hususundaki

J:..ncak, bu

eleştirilere

noksı:mlığın

h.or:ıi tesinin hc:ı.zırlayac<1ğı

kısmen

Genel Kurulca

bildiride

de olsa

seçilmiş

tamamlemacağını

ve

ayrıca

Yönetim hurulunun bu dönendeki çalışnaları sırasında ikmal edi-

leceği

kanaatini nuhafaza ediyorun.
Yönetir:ı hurulu çalışnalarında değerli saydığı konuları şu şe

kilde

sıralamış

bulunuyor: Özyönetin neselesi. Anayasal hak ve. özgür-

lüklerin ve özellikle

düşüncenin korunEtnsı

vuş turulrw.sı bakınından yayınlannış

lik

konuları.

Baro

giriş

ve hukuksal e;üvenceye ka-

bulunan bildiriler. Sosyal güven-

aidat ve keseneklerinin bir hükMe

bağlannış
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ladığuı

l

çalışnaları

ve snir hususlar. Dirlik

ardır.

bir husus,

çalışrıaların

Bu

kanı

nevcut ve genel bir
çıknak

nundan

istenem Vergi

çıknrılnalc

suretiyle

değer

takdir e
halinde

yönü,

yaygın

içerisinde takdirle
Yasasıyle

Birliğin

bulunan

inhisarcı

çalışnayı yaygınlnştırnası,

Bendeniz o

selerde
Birlik

tutundan

görüşündeki

ve Vergi

çıkDak

yönteni devan ettirmek

pek çok konularda verinli sonuçlara
olsa buradaki

bazı

Baroların

eleştiriler

korunuası bakınından yapılan

bildirilerle

düşünce

özgürlüğünü

risinde pek çok yasa

öngörnüş

tunu-

ve müteolnası

Yasasına karşı hazırlanan

önlenniş

hatta bir derecede de

olacaktır.

kısıtlannası,

çalışnalar kanınca

yetinilniştir.

özellikle

beninsoyecek olursa

eğilinini

varılacak,

Anayasal hak ve özgürlüklerin

Y3.]_nız

çalışma

ki, Dirlik Yönetin Kurulu pek çok nühin hadi-

kanıdayın

inhisarcı

çalışma-

pekçok konularda

hnssıs neslektaşlarımızın yardımlarından faydalarınayı
dır.

ilgili

karşı

düşünce

özgürlüğünün

kifayetsiz

kalnıştır.

Halbuki, Anayasal hak ve özgürlükleri ,,

kısıtlayan

tedbirler

yasası

getirilnektedir.

değişiklikleri

sında Sayın Üstadınız EninDeğer'in

de

~okundukları

cünlesi içe-

Konuşmacılar

ara-

gibi pek çok Ana-

yasaya aykırılığı kabul edilniş bulunnn hükÜr.ılerin, keza anti denokratik
hükünlerin yeniden getirilnek suretiyle bu
hatta

düşünce

vakındır.

özgürlüğünün

Bu nedenle

içerisinde

Dirliğin

tamar:üm:ınları

DJ,_şKAN- Sayın

bu

lı.nayasa1

özellikle

arLıda

kısıtlcınnak istendiği

bu yoldaki noksnn

arzumuz her halde

Güder, bir

dRkikanız

HASAN Bii.SR! GÜDER (Devnnla)-

gerçekleşecektir.

kaldı.

Taparlayayın

efendin.

Genel Luruida Sosyal

Sigortalarlcı.

bakıı:ıından bazı

tereddütleri! izi arz

etriştik.

, rıı:ıi zde

haklı

olduğunuz

lmnırnzın yanı tl anaları
sayfalarındaki hususları

bu

yılki

sırasında

dönerrı

olan nünnsebetler

Nitekin, bu tereddütle-

uygulmmda ortaya
geçen

bir

bu dönen

çalışonsını

yıl

Geçen

hak ve özgürlüklerin,.

çıknış tır.

zabı tl arının

Birlik

Baş

126 ve 201 nci

gözden geçirnek suretiyle cevap vereceklerini

- 162 ümit ederim.
?lanlm:ıayla ilişkilerin kurulnası hakikat~n övgüye değerdir.

cak, burada bir
konisyan

'
havale edilirse,

ile olnn

liğin Plmıil:ıann

mütalaa ediyorun. Bizde ne zaman bir husus

noksanlık

çalışmasına

Ali-

işler

:cıünasebetlerinde

daina geciknektedir. Bir-

görüşJerini

önceden

bildirr:ıe-

sinde isabet görüyoruz.
devamlı

Yine

üzerinde

durduğunuz

hususlardan birisi de; ücret

tarifesinin hazırlanmasıdır. Daha önceki Genel I'-urullarda da bu hususa
temas

etı:ıiştik.

kında yapılacak

Maliye

:Oalmnlığınırı

takiplerde maktu ücretin

taleplerini reddeden

Dirliğimiz,

çerçevesinde

~~nlığının görüşü

r:ıaalosef

Efendim, süre
lunduğunuz

için

BAŞKAN-

Söz

Sayın

eder,

Güder'e

sırası Sayın

NE:JİL

kovuşturulr:ınsını

tarıamlanr:ıış

teşekkür

olr:ıuştur.

Maliye Da-

ihtinalini

düşünmek-

ücret tarifesindeki 13 ncü
Aynı

ihtir>'ıallerbu yıl

talep ediyorum.

bulunuyor. Beni dinleDek lütfunda busaygılarımı tekrarlarım.

teşekkür

(Alkışlar)

ederiz.

Avukat Nebil Varuy'da, buyurunuz.

VARUY (!stanbul)-

Sayın l'aşkan,

Yüksek Genel Kurulunuzun dikkatini,
gilendiren bir olay üzerine
lığı

hak-

hususundaki vaki

llakanlığında,

değiştirilebileceği

girmesine neden

iç:.:_n de varittir, bunun da

uygulcnrıası

bunun Adalet

sü_in bunu takip etmemesi neticesi,
r:ı:c:ddenin yürürlüğe

kişileri

Devlet ve kamu tüzel

bu olayla onurundan

çekmer:ıe

saygıdeğer r:ıeslektaşlarım;

nesieğimizi

izin veriniz.

yaralanmıştır.

Strazburg' da c ereyan etti. Bu konu Türk

Kanımca

Olay takriben
Lasınına

çok

da

altı

yakından

il-

Türk avukatay evvel

ymısıdı.

Raporda

söz edilmedi.
Sayın meslektaşlarım;

Olay

şudur:

Avrupa

İnsan Haklnrı Kor:ıisyonuna bilindiği

gibi

Kıb

rıs r:ıeselesi dolayısıyle bir ihtilnf geldi. Lu ihtilnf ve şikayet Ko-

nisyonca 1978 senesi Tenmuz

ayında

ele

alındı.

Konisyanun 134 ncü Otu-
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rur:ıunur1 tutanaklarına
"lU

göre duruTI

şöyle

coreyan etti: Türk delegasyonu-

iki İngiliz avukatı temsil etti. Lu avukatlar, tutanaklara göre rrıes
Rother Paht ve yine

lektaşırrıız

olan

Tieslektaşınız

134 ncü Oturum

Preza'dır.

ve

di~erinin asistanı

üzere, ilk önce

tutnnaklarınQa görüldüğü

Heyetin üyeleri ve Laşkanı seçildikten sonra, Daşkan C.a bir İngiliz
açıldı

olarak tercih edildi, OturUTI
Türk tezini maalesef iki

İng~liz

ve Türk tezini,

Kıbrıs

konusundaki

avukat müdafaa etti. Du, kanaatimce

Tlirk avukatlığının aldığı bir yaradır. Diz Türk avukatları, Türk bilim
her halde

~damları,

insanlardık.
düşmezdi.
!~onuda

konusunda Türk tezini en iyi tensil edecek

Kıbrıs

Bunutemsil etnek, savunr.ıak, her halde iki İngiliz avukatına

Dışişleri bakanlığı

sesini yüksel tnedi. Ya

İlke

Bunun

kaçtı.

Dasında yayınıannasına rağmen

her halde

cevabını

de bu

evvel haberi yoktu. sesini yük-

olr:ıadan

seltmedi, ya da olduktan sonra
rinden

Dirliğimiz

bu yolu tercih etmedi ve

Sayın LaşkanıBız

dikkatle-

vereceklerdir.

olarak denilebilir ki, böyle uluslararası bir meselede Türk tezinin

savunulması
yapılırdı.

açıdan İngiliz avukatları tarafından da~a

belki teknik
Meseleyi bu

şekilde

alr:ıanın doğru olr:ırı.dığı

iyi

kanaatindeyim.

İngiliz elıl.peryalizr:ıinin

"böl ve Yönet" politiknsıyle Kıbrıs'ı bu hale

getirdikten sonra, onun

savunuculuğıı İngiliz

larda,

Car:ıbiriç'

düşerdi.

yara

lerde

okunıuş

aldı.

Büyük Britanya

avukatlarına düş:r:ıezdi.

alkışlar)

("Dravo" sesleri,

emperyalizminin Oxsford'

Türk

O, 'I·ürk

avukatlığının

Birleşik Krallığının,

avulıra tl arına

onuru

af:ır

İrlcmda Majıiıste

bir

Kraliçe-

sinin, Hindistan İmpa2atoriçesinin l878'de eliDizden alC.ığı Kıbrıs'ı
şindi İngiltere

larla

bıraktığı

landa'ya kadar
sonra,

şimdi

mezdi. Türk

bize kan ve
hepinizin

ateşle bıraktı.

O da, ne büyük momplikasyon-

nalur:ıudur. Er;ıpiryalizn,

sırtlan dişlerini

bütün

halkların sırtına

Türk tezini savunmak her halde iki
avukatlığının

onuru derin bir yara

yüksel tmek necburiyetindeyiz.

}~unu

göz

ta Hindnstan'tan

İr

geçirdikten

İngiliz avukatına düş
aldı.

Duna

ardına D.lc.nayız.

karşı

sesimizi

Er:ıperyalizr:ıin
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söm.ürnesine

:c.üldarı

gelen bizler, bu konuda da

karşı

sesirıizi

yükselt-

uek r:ıecburiyetindeyiz. Gerçek nillicilik budur. Dunu göstermek mecburiyetindeyiz. D8nenez ki, !ngiliz
kararları

ileriydiler. Dütün
onlar
nin

lıizin tezirıizi

adamlarına

avukatları

çok iyi

teknik nesolelerde çok

biliyorlardı.

Hayır arkadaşlar.

daha iyi savundular.

Türk tezi teslin edilenezdi; ana Türk

bir yara alarak,onurundan feda edilerek bu sonuca
geniş

bir kültürü

vardır.

JJiz Türkler, büyük sannt
yetiştirdi,

Onun için belki
Enperyaliz-

avukatlığı

varıldı.

Bizlerin

Entellektüel büyük bir potansiyeliniz
adamları yetiştirdik.

büyük hukuk bilginleri

Nazın

Türkler

yetiştirdik,

Sıddık

derin

vardır.

Hiknet'i

Sami'yi

yetiş

tirdik. Sıddık Sani'yi tekrar okunnnız lazır:ı. Marksistler, Sıddık Sani'
yi tekrar okusunlar. Türk enteklektüelinin potansiyeli yüksektir ve her
halde Türk tezi enperyalizmin iki,
katlığının

onuru büyük bir

DAŞKAN- Sayın

ynrrı

Varuy, bir

teslirr;

ajanına

zanan; enperyalizm,

zaman, o ülkede

faşizn

dnkikanız

knldı.

sırtlar dişini

Faşiznle

olur.

Türk avu-

aldı.

NEL!L Vil.RUY (Devanla)- Enperyalizo,
zattığı

ediler:ı.ezdi.

kanlı

ellerini Türkiye'ye u-

hnlkların

sırtına geçirdiği

mücadele, emperyalizmle nücadele

ile birlikte yürür. Faşizo olur; aca Türkiye'deki faşizm, enperyaliznin
güçlendiği

derecede vo o

or1-ında

daha ;jliçlü. oluyor. Luna

karşı,

denokra-

tik cephenin geniş ve örgütlü nücadalesi lazın. Lu tarihin akışı elbette

faşizni

yenecektir.

Faşiznin

Raporda tesadüf etnedik.
::ı.alkı

yenilaeyecektir.
Teşekkürlerini
.i~AŞKAN- Sayın

Söz

i~u

sunarır:ı.

sırası Sayın

l~arolar

kahr ile kahren

tek bir

halkı,

vurgulanasına

örgütlü Türk

olacaktır.

(Alkışlar)

teşekkür

ederiz.

Avukat Ali Turgan'da, tuyurun.

AL! TURGAN (!stanbul)Türkiye

tanımına,

böyle olsa cla, Türk

Faşizn,

Varuy 1 a

tek bir

Sayın 1.aşl~anlar,

r.irliP;i Yönetin Kurulu

deP:;erli

meslektaşlarır:ı;

RR:cı~runcla çeşitli

kararlar-
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da

olduğu

gibi, anti demokratik yasalar konusunda

rarlarında

lıyorum.

da yeteri kadar aktif

Du arada Kahraman

miş olduğu
gal'ın,

olayıarına

oluşturulması

delegesi

gerektiği

Ne demek demokrasinin yitirilmesi ve

rasi ne zaman yitirilir ve
yasaların va!'lığına

yaklaşımın

bir

katı

getirilme-

Sayın Hurşit

yozlaştırılmasına karşı

demokrasinin yitirilmesi ve

lıyorum.

ben de

eleştirisine

Dalıkesir

da dikkatimizi çekiyor.

ve bunun için kamuoyunun

1961

Maraş

olunamadığı

talimat ka-

alınan

çıkılınası

tamamen

görüşüne

Kan-

katı

Demok-

yozlaştırılması?

Lugün anti demokratik

nasıl yozlaştırılır?

klasik özgürlüklerin dahi eksikliklerine karşın,

Anayasasıyle kazanılmış

ter:ıel

vardır.

hak ve özgürlüklerimiz

De-

mokrasinin yitirilr:ıesi, bu temel hak ve özgürlüklerin de yitirilmesidir. Demokrasinin

yozlaştırılTiası

simizin,

en ileri dümokrasilerinden

dünyanın

demokratik
daha çok
kötüye
böylece

yasaların varlığının doğal

özgürlüğü kaldırmayacağına,

kullanılması,

şartlandırmaktır.

şıyız edebiyatı
miş

Lu

anarşinin

hazmedilmemesinden
Iunun

varmış

anarşi,

turtulabileceği

düşünceye,
olanlardır.
saygılı

için

pBşi

sıra,

gerçeği

yani demokrasi olmaktan

Çünkü, anti demokratik

bir ortamda,

karşıdırlar.

da,

henüz

nedeninin özgürlüklerin

da

karşıyız,

bun.ilıarın

kamuoyunu

sola da kar-

hareketleri

kav1ışmakla

çıkarılır.

bir

şiddetçi

solun

özleı:ıi

dile

hastalıklar

Demokrasi böyle

l2unu isteyenler,

ortamın oluşmasına karşı

yasaların kaldırıldığı,

kavramları karıştırarak,

Anti demokratik

oluyormuş kanısı

bugünkü

çalışılır.

geliş

kullanılma

kötüye

otoriter bir rejim

ise saklanmaya

düşünce özgürlüğüne saygılı

yasal solun da,

sağa

şiddet

getirilir. Toplumun gerçek demokrasiye

yozlaştırılır;

halkının

bol bol kendini gösterir ve sanki Türkiye'de en

yayılmaya çalışılır.

dan

Türk

anti

olduğuna,

olduğuna inandırmak,

yapılırken,

demokrasilerde özgürlükler

sından,

farksız

olduğuna,

özgürlükler

kısaca

yarı deı:ıokra

ise, kamuoyunu bugünkü

suyu

bulandıramayacakları

yasaların kaldırıldığı

karşısında olduğu,

düşüneeye

bir

ortaı:ıda,

bu ikisini birbirine
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çalışırlar

etrafı

için demokrasiyi

aldatamayacaklnrı

ve Türkiye'de Devletin ve demokrasinin

tehlikenin tse, Devlet içinde örgütlenen
layımayacakları
larında

da

soykırır.ıı yapanları

değil,

junlnrdır.

Şitidetçi

istediği,

uygulayarak

faşiztıden

bu

solun

şiddetçi

bu halktan

milliyetçi cephe

karşısındadır;

kurarık"

sak-

peşinde

suçlayanlar,

olanlar

ÖrGÜtlenmemiştir.

olay-

işte

Şiddetçi

gelnesi ve kendi yöntemlerini bu ortamda

bunalacak

saklanacaktır.

bulunduf:i;u

Kahrar.ıanmaraş

scykırına uğrayanları

sol, Devlet içinde
faşiznin

karşısında

olduğu gerçeğini

için bu yola giderler. Gerçekten,

yapanlara hafifletici sebepler bulma

soykırımı

solun da

faşizm

yozlaştırmaya

halkı yanlarına

ana

Şiddetçi

Özgür

Gerçek sol,

alnaktır.

devam ederse, elbette ki

bulanıklık

saF, ise, Devletin içine

düş~nceye karşı

girmiştir

ve de özgürlükçü Ana-

yasaya karşı örgütlenoiştir. Nasıl örgütlenmiştir? Siyasi iktidarı kurarak

örgütlenniştir.

l~unlar,

letçiliğin karşısındadırlar.

ün

deyişiyle

Fütühatçı,

bencil bir milliyetçilik

lar. Deneçlerinden, okul
kamplardan, çeçitli
peşinde

Anayasemın benimsediği

koştukları

yayın
apaçık

ırkçı,

Atatürkçü nilli-

turancı,

anlayışını

şoven,

telkine

çalışnaktadır

kitaplarına soktukları görüşlerine,

ve

kitaplarına

Atatürk'

yasa

dışı

ve eylenlerine kadar neyin

ortadmdır.

Bütün bunlara karşın, kurnazlıkla, "Den faşizı::ıi lanetliyorum,
sen de komünizr.ü lanetle"diyerek, sornnluluktan kurtular:ıazlar. Hiç bir
fikir lanetlenenez; ann kendinden olnayan insanlara kıyuayı, yok etmeyi
doğa yasası

sayan çağdışı r;örüşler lanetlenir. ("Dravo" sesleri, alkış

lar)
Devlet ve
1961

doookrasi,faşizn

tehlikesi ile Devleti ele geçirerek

Anayasasını kaldırmayı ar:',açlaynnların

Geçirilecek vakit yoktur.

Arkadaşlar,

tehdidi ile

karşı karşıyadır.

geçenlerde Milliyet Gazetesinde

Abdi !pelcçi başyazısını bir fotoğrafa ayırdı. l2u fotoğrafta Celal Dayar
ile malum başbuğun resimleri bir nradaydi, başba.,;aydı, altına da, "Tarih:l.
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uyuşna mı?

tarihi
ca~ız

yazdı. Arkadaşlar,

diye

diye

bu acaba ta:r-ihi

1950'lerde Türkiye'nin

yabancı

yanılgı mı,

kapılarını

küçük

Ar.ıerika

ardına

sernayeye,borçlannaya ve sönürüye

yoksa
ola-

kadar açan,

1960'da özgürlük isteyen gençler için "Tenkil" diyenlerle, şovenlerin
1980'lere

düpedüz

değil,

ne

doğru başbaşa dayanışma
uyuşmadır

ve

yanılgı

resni çektirneleri
tehlikesinin

faşizn

varlığını

falan

bundan güzel

kanıtlar.
Değerli

arkadaşlar,

Türkiye

ı~arolar ~irliğinin

diğimiz

görüşlerin;

Gerçeginin, solda
ve her türlü

yani tehlikenin asla soldan

belirttiğiniz

anarşiye

lükler Türkiye'de tan
demokrasilerden

yani 141-142 nci maddeler
znrtan

yasal

sınırının

çok

şidlftetçi

solun

karşısına

çok daha iyi

örgütlenmiş

daralacağını,

bulunan

ancak temel hak ve
tenel hak ve özgür-

r.ıadde

edileceğini;

solun

olmadığının,

z&nan; yani bizi
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değin

sağdan geldiği

önlerıler kaldırıldığı

kaldırıldığı,

şiddetçi

Devlet içinde

s~vaşımın

sağlanabileceğinin,

daha rahat mücadele

anarşiyle

bir

anlamıyle gerçekleştiği

ayıran birtakın

değil,

gibi bir örgütlenmenin

karşı başarılı

gerçekleşmesiyle

özgürlÜklerin

bu Genel Kurul bildirisinde bu

ratılı

zaman;

değiştirildiği

çünkü bu takdirde

legal sol ile birlikte

çıkılabileceğini

faşizmden geldiğini

ve tehlikenin
iyice vurgula-

raarrnz, lazıi'ldır.
Sizi saygıyle selanların. (Alkışlar)
I'AŞKAN- Sayın

Söz

Varuy' a

sırası Sayın

ederiz.

Avukat Güney Dinç'te, buyurun.

GÜNEY D!NÇ (!zmir)]!aşkanlık

teşekkür

·Sayın meslektaşların;

Raporunda, 1979

yılının

özyönetin

tilmektedir. Soruna ve sorunlara dar bir çerçeveden
bu gerçekten

doğrudur.

dır. Dirleşniş

Ancak, 1979

yılı,

Dünya

olduğu

belir-

bakıldığı

zaman,

yılı

Uluslararası

Çocuk

Yılı

Milletler Genel Kurulunun yıllar önce aldığı kararla

- 168 çocuklardır 11

bu ilke 11 En ziyade korunacak olanlar
tır.

nltJ.nn c;irr:ıiçtir.
konitoler
dır.

Yılı

Devletimiz de, Dünya Çocuk

yükümlülükler

Raporda bu konuda tek bir keline yer almanakta-

Uluslarnrası

yüklenı::;ktedir.

Parlanentoya? hükünetlere de yön
fırsattır.

Yılı,

Dünya Çocuk

kemizde çok önemli görevler

bu bir

birtakın

Türkiye .Milli Komitesi kurulmuştur. İllerile yerel

kurulmuştur.

Aslındn,

nedeniyle

sloganıyle saptanrıı.ş

Hukukçunun

Larolara, avukatlara, ül-

Uluslarası Yıl

nedeniyle

yol gösternek gereknektedir,

verr:ıek,

Uluslnrarası

Dünya Çocuk

Yılı

nedeniyle

yapabilecekleri nelerdir? •• Öncelikle bütün yasalar tarannalıdır. 11 En
konunacaktır 11

çok çocuklnr
lendirmeler

ilkesine e;öre yeni düzenlemeler, yeni yön-

yapılnalıdır.

Örneğin;

çocuk nahkeneleri konusuna

eğilin

melidir. Çocukların infaz sistemine eğilinneliciir. Tutuklu mahkU.ı:ı. çocukların eğitir:ı

sorununa

getirilnelidir. Çocuk

Çocuklara zorunlu savunna

eğilinmelidir.

işç~lerin sorunlarına

eğilinmelidir.

hakkı

Çıraklık
1

Kanunu yeniden ele
ziyade

korunr:ıası

kreşler

Lunların arasında,

gereken toplun

kişileri

yine

çocukların

olduğu noktasından

Bunlar ilk

tarandığı

ağızda

akla gelen sonut

zanan çok daha üzerinde

ken neseleler
herhangi bir

clurulnası

karşınıza çıkacaktır.

hazırlı~ı

hem elimize

'

bir

fırsattır

ya, dünya

olanağına kavuşabilir,
insanlarına,

dünya

olanaklarına kavuşa11ıiliriz.
almamasına karşın,

nı

belgelemek

bakımından,

nı

önerm.ekteyim.

, Dünya Çocuk

bu konuda

Aslında,
Yılı

şiknyetçi olduğ~~uz

bugü-

nedeniyle

birçok sorunu

daha da önenlisi, topluna giderek dünyaödevimizi yerine getirebilne

halklarına

tu konunun Darolar

avukatların

Lütün yasalar

lirliğinih

olrıadığını görnüş bulunmaktayız.

geçmiş

sağlan

gereken, düzeltilmesi gere-

Türkiye rarolar

etkileme gücünüzü kullanabilfur, bugün
düzeltme

konulardır.

en

hareketle,

sorununun hukuksal düzenlenesi zorunlu hale getirilnesi

malıdır.

nür:ıüzde

alınnalıdır.

bu konuya

yayınlanacak

P.irliği

yabancı

Raporunda yer

ve ilgisiz

olmadıkları

G-enel Kurul bildirisine

alınması-
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Lazı konuları

güç

olL1aktadır

ve gerek bu

leyenlere belli ki,

tekrarlamak ve
konuları

apaçık sıkıntı

devanlı

tekrarlayan

dinlemek gerçekten
gerekse din-

kişiye,

vernektedir. Ancak,

tekrarlanaktan ba,;ko. da çare

zülmemişse

yürüyerek

devanlı

eğer

sorun çö-

Bu noktadan

bulunmnr:ıaktadır.

görev alabilnek için, organlardaki

şu Avukatlık Yasasında

görevlere gelebilmek için yaş sınırlandırmalarının hala kaldırılnamış
olmasının üzerinde durmak istiyorUB. 1976 !znir Genel Kurulunda alınan

Yararlar, geçen

yıl

Ankara'da

yaş

önergenin Genel Kurulca kabulüyle
olarak

Avukatlık Yasası

Meclislere ve çok zor

luluğ;unu

meyiz.

Meclislere

Bakıyoruz,

Çalışna

sınırlandırmalarını kaldıran

değişikliğe uğradıp;ı
sunulabilmmş

halde, bir tüm

Adalet

Dakanının

Parlamentoya yükleye-

koşullarda çalışan

Raporunda da görüyoruz, keseneklerle ilgili

buna dahi

surınıası

şu

1

Daro

bir

t;örevlerirıde,

ve Genel Kurul

ma:r:ııştır.

O

Genel Kurul

latmak

yasalaşı:ıış

bir

nokt,ayı

yoksun

ya rla

üzeredir.

hiz:rıet

yasalaşrıak

Şu

üzere iken,

etmek isteyen meslek-

Eunu bir

koşullercln

bırakılan

bunu

kaldırır

bir önerisunul-

tospi t etmek gerekmektedir;

Dirlik Yönetimi, bu

ken, hukukçunun dinanizmini bir kenara
dinar:ıizminden

daha fazla bir özyö-

olan yaş sınırlandırr:-ıaları hala kaldırılr:ıa-

istemerrıektedir.

Lu

Lakanlığın

tasnrısı cluruı:ıuna dönüşmüştür.

kararlarına rağmen

mü:r:ıkün değildir.

halde,

.

kararlarına ra~men

kaldırılmasını

katılrııştır.

kararlarına karşı

önerdiğimiz

istediğinizden

I irlik görevlerinr'e

zarıan açıklıkla

Lirlik

yıla inc1irilı:ıesi yasalaşı:ıak

sunı:ıuşsak,

taşlarımıza karşı konulmuş
r:ııştır

bizin

biçininde Hüki.lnet

Avukatlık stajının

halde Meclislere ne

tasarıda

hakkını tanıdığımız,

[~erek c;örr:ıeksizin

netimi bize
Yine

üstülik biz bu

dava

Bunun sorum-

değildir.

Anayasa Mahkenesinin iptal ettiC;i kural yeniden Yasaraza
Özyönetirı tasarısı,

bir

ba~ka

hukukun
ntrıış

yaş

sınırlarının

biçinde yorunlamak, andinar:ıizıc:ıinden
olmaktayız.

bir örgütün toplunsal

söz eder-

Hukukçunun

işlevlerini

yerine
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getirecek bir

dinanizr:ıe ulaşnasının

eleştirilerle

gerçekten orta;ya

güçlüğü

lwnnuş

bue;ün burada sunulan

işte

bulurmaktadır.

Sayın rıeslektnçlar,

Hepinizin üzerinde ilc,iyle
yaşamlarında karşılaştıkları

birçok Ör[·;ütl·erin
olay

olduğu

:lurcluğur:mz,

şiddet

konusuna

olayları

düştüğü yanılgıya düşnüştür.

zanan, insanlar

vurulduğu,

nrkac~aşlarırıızın

birçok

Dirlik

bakışta,

ki; bir yerde bir

Şöyle

zanan,

saldırılara uğranıldığı

toplu bir tepki gelnenekte, örgütsel tepkiler gelnekte, örgütler kendi
kişilerine

sahip

çıknaktadırlar.

zanan o partinin sözcüsü,

uğradığı

suikasttır 11 denektedir.

karşı

yöneltilen

m:ltilen
Aslında
_nası,

birleştirilnesi,

olduğunun saptannası

karşı yapılan

konesine
dırıların

sessiz

yRpılan

bir

öğrencilere

avukatlara

gereğini

yö-

duynuştur.

çıkarıl-

ve hane;i anaca

örgüt için

değil,

saldırı

bunların

örgütler

vardır.

üyelerine

örneğin

sessiz

kalım:ı.Daz.

çalışan

Malıko

bir

Ancak, bu sal-

kişiye yapıldığı

I'.u

zorunluluklnrı

Türkiye rarolar rirli[i;i, hen bw;üne
hu~~k

kurunu

oluşu

kesimlerini yönlendirecek güce sahipken,

zaDan

c;elecoği

lu konuda Türkiye' de ortak

doğı::ıuştur.

hen de özellikle bir

sA.ldırı

Anayasa

Ana:yasa Mahkenesine kadar.

olaydı·r.

için zorunluluklnr

öğretin

veyrt

yöneltilir, bir

protesto, edilir. Elbette Anayasa lVIah-

fabrikasında

alınnası

saygınlığı,

bir

yarfoı organlarına

teşhisin

susulurken,

saldırıya karşı

zaten

değil

karşı

etiket sorunu oluaktan

ve bu konudaki

saldırı

bir

köyünde ya da

kalınırsa,

de,

tarafından yöneltildiğinin

karşısınC'ca

gün gi1Ji ortada duran bir

topluı::ı

Birliği

yöneltilir, bir yerde bir sendikaya

yönel til ir, bütün :mnlar

partirüze

1ıizü1

gerekiyordu. lhr yerde bir siyasal partiye

konuası

yerde üniversite de okuyan

nesine

Iu ola;'l

önünde, ancak yüksek

toplunun hangi güçleri

saldırı

bir partinin nensubu taarruza

önünde ancak sesini duyurnak

saldırılar

toplUI'l için ortaya

11

Türkiye Darolar

saldırılar

bu tepkilerin

yönelik

Örneğin,

duyan

tavır
kişiler,

değin ulaştığı

nedeniyle bütün

Jalnız

dar alanda bu
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eğilmiş

bir eksiklik meydana
BAŞKAN- Sayın

GÜNEY

noksanlık,

toplum yönünden büyük

getirrıiştir.

Dinç, bir

dakikanız kaldı.

DİNÇ (Devar:ıla)- Sayın meslektaşları8,

Eleştirilerim 1
niteliğinde

çok büyük bir

olr:ıası

bir yerde seçen

olmaktadır.

yıl

da

söylediğim

Bu, birçok sözeünün

gibi dilekler
bir

başımı gelmiş

olaydır.

Bunun nedenini lütfen kendinizde aranayın; yani biz günden dışına
çıkarak konuştuk endişesine kapılnayın;
yapacağınız

,~

Rapor zaten

birt~kın

Rapordur ve bu Rapor üzerinde

çünkü bu Rapor,

dileklere,

ibaret

kalabil~ekte

için Rapor

dışına

çıknak

eğilebilmak

maz hale

t;elr:ıiş bulunrıak';;adır.

hepinize

sayf,ılar sunuyoru.rı

l'AŞKAN- Sayın

varsayınlara

yapıl.acak konuşnalar,

dilekıerin tekrarından

r.en

zorunluluğu

konusu

dayanan bir

ancak

ve gerçek

g0rüşlerini

efendim.

eleştiri

birtakım

sorunlarımıza

hepiniz için

kaçınıl

böylece özetliyor,

(Alkışlar)

Dinç'e teçekkü.r eC:Jriz.

Efendin, sadece isinlerini okumakln iktif.::ı. ecleceğin; MSP Genel
:Caşkanı Sayın Necrıettin

I~ıık,

Erbakan, Mill~ SavCLrıEıa Lakanı Sayın Hasan Esat

Yerel Yönetin :-~akanı Sa;yın Mahnut Özcrl:er1ir, Türkiye Noterler Bir-

liği Başkanı Sayın

Mehnet Kart al ve Siyasal

Profesör Cevat Garay'dan

Dekanı

ederim.

başarı

:i~ilgiler

telt;rafları

Fakültesi

Sayın

var, malumaten arz

(Alkışlar)

Ö~leden

evvelki çalışmalarJnız burada sonu ernektedir. Öğleden

sonra saat l4.30'da tekrar. toplanmnk üzere Oturunu
Kapanı1a

kapııı.tıyorum.

Saati : 12.45

- 1'72 İkinci Oturuı::ı
Açılı::ıa

Saati : 14.30

---------0--------DAŞICAN- Sayın

Görevi
la

Sayın

Valiniz

Oturuı::ıu açıyorum.

sonraki

icabı Eskişehir'de bulunr:ıayo.n,

bulunan

meşgul

öğleden

delegeler,

Ankara'da önemli sorunlarkendilerine te-

teşrif etmişlerdir,

ederiz.

şekkÜr

sırası Sayın 1ı.vuko.t Şukrü .ıikmo.nsoy'da,

Söz

ŞÜKRÜ

Sayın raşkan, de~erli ı::ıeslektaşlarır:ı;

AKM.ANSOY (Lursa)-

1ursa I:,arosunda

buyurun.

kamu 1wsiminde

kayıtlı

çalışan arkadaşlarır:ıın

giderayak bize sundukları isteı::ılerini ı::ıuhtevi yazılarını Divan aracı
lığıyle

Yönetin Kuruluna takdim

Erdoğan

Iigat })ey

daha

arkadaşırıız

bu konudaki

sayınıyle

edeceğir:ı.

So.nıyoruı::ı

kapsamlı

görüşlerinizi

bir

sadece bu

bu konuda

Sayın

konuşrıa yapacağı

yazıyı

var-

Divanaı. sunrıakla

bitiriyoruı:ı.

Iizden önce
na

ağırlık

konuşan

bir

arkadaşlarırıızın

verilnesi hususunda

ısrarla

kısrn ı:ıeslek

sorunları

durdular. Ancak, ülkenin içinde

bulundu~u koşullar,

meslek

tirı::ıeyi, tartışı:ıayı

zorunlu kılnaktadır. Lu derıek değildir ki, ı::ıesleki

sorunlarımıza karşı

kayıtsız

ki,

edeliı:ı

avukatın

soyutlanaı::ıaycaktır.

sorunlarıı::ıızın dışında

sorunu,
I1ir

kalnlıı:ı;

ı::ıesloğir:ıizin

kısıı:ı

gereken bir olaysa, benin

yaşamının

güvencesiyle

değişiı::ı

deki olaylar onun bir
olayları

ülkenin

nedeniyle

başladığını

uzantısıdır

durı::ıak

çözüı:ılenı:ıemiş

ve bir

etı::ıek

dönüşüı::ı çağıdır.

diyebiliriz.

ekonomik

sorunlarından

vaki

ne kadar üzerinde
güvencesi de onun
zorunluluğundayız.

fir yerde Türkiye'

Aı::ıa,üzerinde

zorunluluğunu c1uyduğurıuz

ge-

ifade

ı::ıeslektaşlarıı::ııza

neslektaşımın

da kabul

görüşü

deyiı::ıiyle

sorunu, ülkenin

vatandaşın ölüı::ıü

durulı::ıası

bir

alışılı::ıış

arkadaşları:r::ıızın,

tecavüzleri dile getirirken, sade

Çağımız,

aı:ıa

yeni bir

olayın

sorunlarının yntt~6ını

tedhiş

temelinde

kabul

etı::ıek ı:ıec-
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açısı

Bey

Sayın İstanbul

yönünden

Ancak, bütün

itibariyle olaylara

l.larosu d.elegesi
tan

kardeşimizin görüşleriyle

ceğir.ı.

yaklaşımı

özdeş

arkadaşır.ıız

doğrular,

dile getirilmektedir. Diyelin ki, bu sorunlar ifade
zikredilmiş olsaydı;

Yönetin Kurulu Raporunda

Ali Turgan

ifade etnekle yetine-

olduğunu

söyledikleri

arkadaşlarımızın

bakış

edildiği

yani bir

üst

yapıda

biçinde

başka deyişle,

Türkiye'deki tedhiş olaylarının faşizmden kaynaklandığı ve bunun da
odak

noktaları belirlendiği

porunda

görnüş

lendiğine

olsaydık;

kani ni

sorunlarının

biçiminde bir cümleyi de Yönetin Kurulu Rar1esleğinizin

acaba

alacaktık,

çözür.ılenr.ıiş

r.ıutlu

nu

ve ülke

alacaktık?

Tüo

sorunlarının çözür.ı
meslektaşlarınızın

görseydik; ülkede mevcut olan bu te-

olduğunu

rörist eylemlerin ulaştı~ı boyutlar itibariyle nutlu oluaya iokan varr.ııydı?

O halde üst

yatan ekononik
nız,

yapıda

ifadesini bulan hukuksal çözünlerin tenelinde
de müsaade ederseniz ve iltifat buyurursa-

çözünsüzlüğü

bildiride yer vernek

Rnlatmalc istiyorun.

gereğini

Ülke, ihracatı ile sadece akaryakıtını karşılamaktadır. =ır asprin dahi ithal

etr.ıek

yoksun bir ülke ekonomisi içerisinde

olanağından

tıpkı sivrisineğin bataklıktakolayca geliştiği

ekonominin

çözümsüzlüğü

etmektedir. lJu

temelde terörist

çözümsüzlüğe;)ani

eyleolerin yüzeyde görünen
yerde yenielen
ten sözü

başka

çözüne

odakları

biçinde ortaya

uzatrnş

oloarıak

için

gibi, Türkiye'de de

eyler.ılerin

kavuşmadığı

kökenini

teşkil

sürece terörist

orta~an kaldırılsa

bile, bir

başka

çıkacaktır.

şöylece

bir özet [;etirnek istiyorum.

Ülkemiz, yıllardır tüketin doğrultusunda koşullandırılnıştır. Tüketiue
dÖnÜk

yatırıolar yapılrnştır,

dan ifadesini bulan, tenelde

yapıla z;elr.ıektedir.
ekonor.ıik sorunların

Ü

halde bizin

çözünsüzlüğüne

açıiYlıZdayalı

olduğunu ifade ettiğiniz terörist eyleolerin çözününde, artık Ülkenin

kendisine dönük, kendisinin
kendisinin

çözünleyebileceği

yaratacağı

ve kendi

doğal kaynaklarını

yine

bir ekonomik yöne gitmedikçe, Türkiye'de
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bu

birçok daha

olayları

mek bizim için

kaçınılnaz

saygılar sunarıL1.

acı

dile getir-

acı

Bu nedenle, terörist eylemlerin

olacaktır.

görüşümün

hususundaki

takdirde bildiride de yer

buyurulduğu

alması

dileğiyle

il-

hepinize

(Alkışlar)

DAŞIUı.N- Sayın

teşekkür

Akmansoy' a

sırası Sayın

Söz

olnak veya burada

çözümsüzlüğünün varlığı

kökeninde ekonomik
tifat

yaşa~ış

ederiz.

Avukat Atila Sav'da, buyurun.

AT!LA SAV (Ankara)- Sayın Eaşkanlar, Genel Kurulun seçkin delege
üyeleri;
·,

Geçmiş

bu

noktayı

ve bir

dönem

Çalışma

saptayarak

kaygını

konuş~ama başlamak

arasında

e;örünümü t:;özümüze

leyer.ıeme

asıl heyecanını

len delege
Kurulunun

çarptı

şu;

Türkiye Barolar

bu Genel Kurulda.

ki~i

zaı:ıan

sorunların

Lirliği arasında

tadır.

oluşturan
bunalım

kuruluşlarıdır.

kurumlardan ve

kabul ettirne

çağından,

caktı.

yürüne,

altında

[;iderek
çok

mesle~in yapılabilnesi

Du tür

kuruluşların

kendi meslek

çabasını

büyür:ıe

veri6i bir nok-

için

yazıl~ası

kadar ciddi bir
bu ynna ilk

kendi

izledik. Ondan sonraki

ve etkinlik,

r,elirdi.

kendi gövdelerini

kurul(luğundan

karıuoyunn,

genellikle

~3arolarla Bardı

kay13ı

~eslek aC'.anle_rınclan koprınsı

yılında ~;o.rolar Lirliğinin

le~e

dönüşnesi

olRno.z. Türkiye Lc;rolar .Lirlif_;i

kişiliğini

Raporları

ileride bir görünün

da bir kopnaya

Barolar ve Birlik, bir

zorunlu neslek

ki, Genel

olduğunu saptadık.

gerisinde

arasındaki kopr.ıanın

Du, Genel Kurulla Yönetim
lar

Sanıyor~

dile getirdikleri sorunlar oldu. Yönetin

Raporunun bu

düzeyde, hatta

}~irliği

bir kopna, birbirini yeterince iz-

Oysa, bugüne kadar Genel Kurullara Yönetin Kurulu
aynı

olanak yok,

getiren buraya yurdun türlü bölgelerinden ge-

arkadaşlarınızın

Şalış~a

bulnamıza

istiyorum. Önce bir c;özlemini

belirtnek istiyorun. O da

Yönetimiyle, Genel Kurul

Kurulun

Raporunu duyurucu

saycınlık

beş

varlığını,
beş

yıl,

emek-

kazanna

çağı

ola-

Bu, böyle do oldu. Türkiye kanuoyunJa ve ,.leslek kamuoyunda ve
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kmmoyunda Türkiye

kuruluştur;

bir

çalıştığır:1

~~aralar t>irliği,

çalışr'lcı.larc'ta

ana bu rtönendeki

aşırı

kopukluk, hatta belki biraz

yabancılaşrıa f~Örüntüsü

den

etkinliği,

kaygı

bence

saygınlığı

biraz önce belirtme;ye
bir

de;yiı:rı

olacak, gövde-

Sayın yöneticiların

vericidir.

olacaktır.

önünüzdeki dönemde bu noktaya çok dikkat etneleri yerinde
Şu

akçalı

bir gerçek; bize getirilen Rapor,

küçük

sunulduğu

bakınından

nedenlerle oylum

bakınından

savunulan bir Rapordur. i,ence Raporun kusuru, oylun
değil,

küçüklük ve hafiflik

şımamasındadır.

olan

içerik

kısırı

Gerçekten burada bir

bakınından

etkinlik ta-

delegelerimizin özellikle

dün konuşan Elazığ ve Malatya elelegesi arkrH~aşlarınızın <l.ile getirdikleri sorunlar, l._;irlik YönetiL1 Kurulu Raporunca yer alan sorunlardan
çok çok ileride, çok önenli
gerçekten,

yalnızca

öneı:rıliyr.ıiş

gibi

nedeni,
~unun

neslek içi

subı:rıak

bazı

sorunlara

eğilmek

yanlış

oluyor ve

kopukluğun

nedeni

ve

ki bir parça da

sanıyorurı

bunları

,

çok

uzaklığın

bundadır.

bir başka belirtisi var; Raporda ve Mali Raporda görüyoruz, ak-

çalı bunalımo.

f_;irnek üzeredir.

yabnncılaşrıadan

rıilyon

700 bin

Akçalı bunalına

Eğer asıl

girer.

kuruluşlarına bağlılık

l

bence

yabancılaşnanın

:;_:öyle bir ortan içerisinde

sorunlardır.

tavan,. kütle,

duynuyorlarsa,

liralık

niçin girer?.. Göde ile
yığın,

üyeler, kendi

kopukluklar

yavaş yavaş

bir alncak,ve bunu ödenek

sıkıntısı

başlar,

çeken

üyeler var bir yanca cla.
yayılrnş

Bu örgütün nerkezden yurt riüzeyine
olan
lar

uzaklaşrıası

Birliği

sayr;ınlığını

liğe

olan

önünüzdeki dönen içinde mutlaka

bundan önceki dönende çok güç
ve

etkinliğini

inançlarını

Ankara 1:arosuncla

yeniden

yeniden

kazanı::ıalıdır.

büyük

r;iclerilrıelicUr.

koşullar

bulrıalıchrlar.

arkadaşlarır:ıızın

r.ıeslek adar.ılarıyle

!

Daro-

altında sağladıf,ı
Arkadaşlarınız

en elelegesi

ço§;unluğunun

Lir-

bulunduğum

rarolar J:irli[:i;in-

den şikayetçi olduğunu biliyorurı.
Eize r,etirilen Raporun

başında

en

önaı::ıli

2orunlarımızdan

birisi
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özyönetin 0larak

Dizin

sunulmaktadır.

yıllardır Daroların bağınsızlığı

diye özlenini çektiğiniz bir hukuksal ve yas~l gelişnedir bu. Önce
özyönetin terininin

yanlışlığını

belirtmek isterim. I;iz, kendi kendiAnayasanın

mizi yönetiyoruz, zaten yönetmiyorsak,
olur; çünkü

aykırı

istediğimiz

124 ncü maddesi, meslek

Anayasanın

organlarının

yönetim

kendilerince seçileceklerini

özyönetin

değil.

124 ncü maddesine

Iurada bir

öngörmüştü.

sözün

kalıp

kuruluşlarının

Lizim

çekiciliğine kapıl

r:ı.ış Yönetin Kurulu. Özyönetim başka bir şey. Biz l.:aroların bağımsızlığı

yolundaki

çalışnalarır:ı.ızı

saygınlığını

ve

etkinliğini

se kolay kolay idareyi

kada~~

duyTiadık,

kabul

ettirniş

lı.dalet l.:al:anlıi":ı

ise, ona

dışarıdan

kim-

yani bizim ken-

kolay kolay el uzatmmaz,

yakınmar:ı.ız,

kararlarında

bulünde ve Disiplin Kurulu

eğer kurumlaşmış

uyc;ulay~::maz;

}jakanlıP;ınca

hiç bir laro yönetinine Adalet

koyanazlar da. Bütün

bundan önceki Genel Ku-

bir kurum

ves:ıyetin şeylerini

di kendinizi yönetmenize
bugüne

Yalnız

kanımı belirtmiştim,

rullardan birinde bir
ise,

sürdüreceğiz.

el

konulduğunu

üye kabulünde, stajyer ka-

ilgili

kararlarınızın

Adalet

I akanlığınca onannası noktasına ;~eliyor, gayet tabii ki sıkıcı bir şey.
lJiz kendi kendiTiize bu
kuşkumuz

kararları

yok; ana çok önenli olma

Nitekim geçen dönende dokuz tane
mış

ve tirlik ele

kararımız

yanlış

çıkarılabilir.

clef;ilr:ıiş.

Onun için

ve özellikle savunna c;örevi yapan
lışma

güvenliğinin bulunma;'lığı

nin en önemli

bir

madclesiyfuiş

cışa

Adalet

yitirmiş

gibi

şu

bir

l)elki bu sonuç

sunuayı

!znir delegesi

Sayın

Dinç,

ama Öyle

güvenliğinin

bölgelerele ça-

özyönetin konusunu günde-

ben biraz yetersiz ve gereksiz

çalıştığın

vurumu, bir belirtisi

onanna-

Denek ki,

çıknaz;

anda ülkenizele can

orta:Lıcla,

gözüküyor.

l:akanlığıncn

arkac.e.'şları:rıızın bazı

buluyorum ve biraz önce belirtmeye
pukluğun

bence

niteliğini

bunların hakkımla Danıştaya başvur:oarıış.

kararlar büsbütün de
bir sonuç

en iyi biçinde verebiliriz, bunda hiç

orc;ütlenne içindeki ko-

sayıyorum.

konuşnasıncla

çok

beniı:ısediğiı:ı

ve ka-

- 17? tıldığın

yaptı;

bir niteleme

eleştirirken

ve ineeleneler bütünü. Löyle bir Raporu
leklerde bulum1aktan insan kendini
bozmuş

ŞiTidi

zorunda

efendiTI sorun

yasaklanan

avukatların

di-

konuşmmıız

bazı

gereken

knlıyoruz.

çok güzel okuma

yararlandım

zanan gerçekten

karşılıksız çek konusu,

şu;

birtakım

de,

ve 1;elki bir yerele de gün-

gibi oluyoruz, dilekler bölür.1ünde

şeyleri burac~a konuşmak

okuduğUTI

nü~mıyor

Raporu

bazı araştırma

bir dilekler bütünüdür." dedi, Gerçekten, dilekler ve

demi

Çalışma

"Türkiye larolar J;irlitinin

parçaları

var içerisinde,
gelişi,

bir hukukçu olarak. Söz

sonra Infaz Yasası ile il~ili görüşler, işten
durunu gibi

bazı

aydınlatıcı

konularda Rapor

bölümlere sahip; ana bunlar Türkiye Darolar

Dirliğinin

19?8

döne:oinde

Ülkenin hulruk bunalır:ıı, can güvenlif,i bakırnndan, ekonomik bakımdan,
toplunsal

bakından bunalınlar

porunun çok büyük
duğu

bölür:ıünü

da Yönetin Kurulunca

kaplar:ımlı mıydı?
f.AŞKJ\N-

:ı~ence

Sayın

ATİLA Sıı.V
Efendir:ı,

içincl.e bulunc:ut,u bir dönende };irlik Ra-

ki, bu raporun
helirtilniştir,

oylur:ı bakımından

küçük olbölür:ıünü

bu kadar büyül\: bir

hayır.

Sav, bir

(Devar:ıla)-

dakikanız

kaldı.

Peki efendim.
bo.şka

Raporda bir

noktaya

değinr:ıek istiyorur:ı.

yıl

Diz

lardan beri yar~ı orr;anlarına hep övücü sözler söylüyoruz. Gayet tabii
ki,

parçası

bulunduf,unuz, önüncle allc:üeti

dışarıdan yapılacak

Raporda da
dır;

savundu[tur:ıuz yargı

her türlü el uzntnaya önce biz

belirtildiği

gibi adaletin itici gücü

ana bunda da çok ileri

gittiğinizi

karşı_

organlarına

çılmrız.

}:arolardır,

sanıyorum.

Çünkü,

avumatlar-

Koridorlarda

konuşu

yoruz, arkadaşlarımızın bütün yakınmaları hep'yarbı organlarından,
çeşitli

r:ıahker'ıelerde

işler

şö;yle

oluyor, böyle oluyor,

yanlış

verilen

kararlar, r:1addi yanlışlar; pekiyi 1irlik Raporlarında,bunlnra niçin
yer verilmez? Liraz sonra bir örnek
desi Anayasa

Mahkerıesince

vereceğir:ı.

iptal e(ilrli.

Annyasanın

Doğruluğu

çok

38 nci mad-

tartışılır

bir
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olduğu.."lu

Tarıı:;:

Reformu

sanıyorum.

Y8.sasının

Raporur::ı.uzun

iptal

edilniş

kiye J3üyük Millet Meclis::.nin bu
zorunluluğund8.n

Toprak ·v-e
Larolar

bir

~".,irli~i

bir

Yasayı

olarak? :Lence

lı:ere

bölümünde Toprak ve

olc1uf;undan söz ediliyor ve Türbir an önce yeniden ele
şey

söz ediliyor. =..en bir

Tcı.rın Reformu..-rıu

başka

sornak istiyorum;

almasının

şimdi

o

tünüyle benimsiyer nuyuz Türkiye

eleştirilecek yanları

çok. Çünkü, o

Toprak ve Tarım Reformu, Türkiye'nin buc;ün gereksinmesini duyduğu ve
asıl

toplumsal

yapıyı

de~iştirnesi

değildir.

gereken toprak reformu

Öyle olunca, Türkiye Darolar ~Jirliği olarak tavır koymanız gerekir
l

kanısındayım

··er bu konu

ı ı~~ı.

isterim. Topr

Tarın

'-i·

açılırsa

bu konudaki

Reformu, sözde

ekonon~k

görüşlerimi

açıklamak

gereklerle, toplumsal

gerekleri bağdaştıran bir uzlaştırma tasarısıclır. 1\unun ülkenin% 60'
ının topraklailgilendiği
naklandı~ı

ve ülke ekonom.isinin%

bir ülkede mutlaka toplunsal

reken bir yasa

bi~ininde

Tarın

Ana, bu Toprak ve
diğimiz e:;Hıi

çıknası,

60'ının

öncelikJ~rin

yeniQen

yasalaşı:;:ası

Reformu bu haliyle

yasalaşsa,

öne

topraktan kayalınması

ge-

dilennelidir.
ya da bizim de-

yasa lcı.şsa, lınayasam_n 38 nci maddesi yürürlükten kalktık

tan sonra bu Topr ek hefornunu c;erçekleçtirrııeye Türkiye' de hiç bir hükümetin gücü yetmeyecektir.
J A~1KAN- SayJ_n Sav,
TEOWıAN

baf,lo.manızı

EVREI'J (Ankara)- ~;en söz hakkını veriyorum Sayın Laşkan.

LAŞKAN- Say:ın Teor:ıan

ATİL.lı.. Slı.V

konuşr:ıa hakkını

~eçmişti.

1-1.nayasanın

bu maddesinin iptal

yarsınız yü:r.::ürlüğc,

Ana,

eclilnesinc~en

topraklarını dağıtacaktır,

hiç 1ür k usuru yoktu, Çiftçiyi

çıkarsınız.

verc1iler. 9 dakika

( Devanla)- Teşekkür eelerin Sayın raşkan.

çiftçiye ya Ha·zine
nın

Evren

bir dakika

konuşabilirsiniz,

Çünkü,

rica ediyorum.

o zaman

sonra, Devlet
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Topraklandırna Yasasını

sayılı

Yasa-

yeniden ko-

elde ne varsa dağı tirsınız, el elde, baş başta

~erçek

bir Toprak Re.forr:cu

yapılacak~a,

rı.utlaka

kanu-

-·
laştJ.rr:ıalar ;rapJ.lacaktır.
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şartlar

:Eu

altında

Devletin bütün bütçesini

yıllarca yRlnız Toprak ve TarJ.rı heforr:ıuna vernesi halinde bile, ciddi

ölçüde bir Toprak Refrırnu yapnaya olanak yoktur. Öyleyse sorun ne? .•
Türkiye J'üyük Mjllet Meclisine 11 Toprak ve
yeniden yap 11

derken, en

hükr:ıünün

Anayasa
olr:ıasJ.r"'ı

~;iziı:'lle

onun

eşiti

tartışılabilir

de çok

uleştirnel'iyiz.

verr:ıerıektec1ir.

azından

Hiç bir

yiı.r[~ı

organı

tartışılnası

olan kc.rarlar türlü nec:.enle

Rafornu

Yasasını

ayrılr:ıaz parçası

bir kararla ortadan

kararlarını

il[iili

ve

Tarın

kaldırılr:ıış

eleştiriler:ıez

tartışr:ııyorum.

sakıncal ı

olan

kararlar

Eizinle ilgili

olur; ana böyle ülke

konusunda, h11'-;:uk konusunC.o. önenli ve tenel yasalarda

r:ıutlaka

Türkiye

Larolar ~irliğinin ciddi tavır koyuası gereker kanısındayın.
Geçen dönemde
na Raporuna

alınr:ıış.

yapılrıış
Lu..rılar

çalışnalar
arasında

L1mların biı· kıso.ı akçalıdır.
~kçalı

sıkıntı

tedir. Daha

bir yerde

doğrusu

yazılnış

ya da

yapılrrıayan bazı

Biraz önce de beli rtı:::tBye

başın

neden-sonuç

gövde ile olan
ilişkisidir,

olmadığı

için ni

çalışma yapılamıyc:r-,

azalıyor

ve para

t:~elmiyor,

bunları

raporlar

Çalış

çalışmalar

var.

çalıştığın

uzaklaşmasından

bir

kısır

ç&lı.şma olmadığı

birbirinden

ayırt

c;i bi

gelmek-

döngüdür. Para
için mi ilgi

etmek zordur.

-Bu

bakımdan,

bazı

görüldüğünde

insaflı

noktalarda tabii ki

Kurultayı

1972'de Hukuk

-

ıso

toplantıgı

dedik ki iki

yıl

olmak gerekiyor.Ama biz
sıl

zaman, iki

çalışma

yapılamamıştır.
göruşüme

lar da var, benim
ların yapılmayış

göre

nedenleri de

akçalı

Du

yapılmayan

yıla

da

bulamıyoruz.

lişim

kurumu

azından

en

çalışma

katıldım,
yıldır

ön-

süredir,
geçtiği

süre

Akçasız

konu-

ve daha ilginci, raporda bunGeçen

yıllarda

Genel Kurulun

birtakım işler yapılmamıştır.Bun

Yönetim Kurulu ra 1,orunda aramak gerekir .Bunu

Söz geli:;,i, çok önemli olmamakta birlikte, bir hukuk bi-

tasarısına

girişmi~ti

Barolar

Birliği,

çalışma

idi, ve günümüzün ilerisine yönelen bir
bir

yakın

bir konu idi.

açıklanmıyor.

Yönetim Kuruluna buyruk olarak verdiisi
ların hesabını

yakın

biraz gerçekçi olmayan bir

daha uzak sürelerde olsun. Nitekim aradan yedi
halde, bu

toplanması

sonra

çalışma

olumlu bir
geleceğe

idi,

yönelik

idi. Bu kurula ben de Türk Dil Kurumu'nun temsilcisi olarak
değil,

Barolar Birliginin

bizim yar kurulumuz

çalışmanın

ama

çalışmadı.

içinde bulundum,bir

Bundan bir tek kelime ile bahis

de yok raporda.
Bir

noktaya, bülten konusuna

başka

değinmek

istiyorum. Bülten

geçen yıl sadece üç sayı olarak çmkartıldı. Üç ayda bir çıkacak deniyınr
yılı

raporda ama, 1978
Şimdi

zere
rın

bülten,

dü,şünülmüş
olabildiği

liyordu ve bir

bir

ması

ve

mış.

Böyle

ten

ol~nca

uzaklaş. -ıyor

Sayın

ça;Lışma

şey yaptım,

sayı

çalışmanın

n::z önce

işte başın

gövde ile olan

ulaşması

ned~ni

çıkartılmış

yogunlaşması

bülten, güncel
olayları.

Konya Barosu

kc::ıdaşımız

daha,

Tür~iye

ilişkisini

oluşturmak

ü-

için kendi adreslerine gönderi-

merak ettim, 1970

bülten, 1978

olma~tan

E, avukat
Ba9kanı

Barolar

yılındo,

Hazirandan

yılında

daha

yıl

olgunlaş

gerekirken, 12 ayda üç tane bülten

arkadoşların do ilgisini görmüyor.

luk

gördüm.

idi ve bir süre sonra, önce bütün avukatla-

kadar ellerine

sonuna kadar dört

sayısını

içinde ben üç

çıkıyor.

arkadaşımızın

çık

Günü gUnüne izlemekeline geçmiyor,bi-

"bize gelmedi" dedi, eline geçen
Gayet dogaldır bu. İşte bir kopuk-

Birliği

ne yapar orada diye genç ar-

koridorda bize soruyor ve bunda da

sanıyorum

büsbütün

haksız

olouyor.
Bölge

toplantılarının

azaltıldığı

raporda belirtildi. Bölge top-

-

bence Genel Kurullardan da çok, Yönetim Kurulunun

lantılarıj

gelerde
rarlı

çalışan

bir

arkadaşlarla

çalışma

Bunun

tavuktan

birbirinden

ilişkisini

olması

soruna

akçalı

tavuk mu yumurtadan

sağlaması

çalışmayı

da bir ilgi

avukatlarına

azalmış

çıkar~

do6rudan

türü idij hatta zorunlu

türerek o bölgenin
liğg.
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odağı

nedeniyle ya-

bir tür bir yere gö-

oluyordu Barolar Biryine "yumurta

baglanıyor;

çıkar"

böl-

çeşitli

mı

sorunu jgayet tabii ki bu

işi

çok güç.

ayırdetmek

Bir de son olarak sosyal güvenlik

sorunlarıyla

d~ğinmek

istiyorum. Barolar Birligi sosyal güvenlik

kusuz ki

meslekdaşlarımıza

çok

yararlı

çalışmalarda

ilgili bölümüne

konularında,
bulunmuş.

hiç

Yalnız

kuş

ge-

çen dönemde bir talihsizlik oldu. Buj tavan-taban konusu ile ilgili sözleşme yapılırken~
lüğe uğramasına

bir ufak dikkatsizlik

yol

açtı.

Bu da

yeterince bilir elemonlarla

işi

vurguluyor

şunu

ı

ı
~

altında

kaçınılmaz
Sayın

lişme

oyunda

delegeler,

yanlışlara

düşülmesi

bu

son-

koşullar

konuşmamL bağlarken,

bugüne kadar olumlu bir ge-

gösteren, Türk kamuoyunda, Türk hukuk kamuoyunda ve meslek kamuetkinliğini

bürünmüştür.

çek

Yönetim bu

olacaktır.

ve

kabul

soygınlıgını

olan Barolar Birligi, bu dönemde
ne

sanıyorum:

bayağı gğç

donatılmış bulunmamaktadır.Bundan

ra da sosyal güvenlik konusunda benzer
i

meslekdaşlarımızın

hazır

ettirmiş

yeme ve

bir meslek

hazırdan

kuruluşu

yeme görüntüsü-

Dileriz önümüzdeki dönemde bu görüntüyü giderecek ger-

çalışmalar yapılır.

Hepinizi
BAŞKAN-

Söz

saygı
Sayın

sırası,

ile
Sav'a

selamlarım.
teşekkür

Ankara Delegesi

(Alkışlar)

ederiz.
Sayın

Av.Erdogan Bigat'ta.

EPillOGAN BİGAT (Ankara)- Sayın Başkanlar, değerli delege arkadaşlarım;

Birlik Yönetim Kurulunda 7
bir

arkadaşınız

olarak, nelerin

içinde ve insaf ölçülerini
eleştirrnek

yılı

aşkın

yapılıp

aşmamak

süre yönetirnde görev

nelerin

yapılamayacağı

almış

bilin i

niyetiyle Yönetim Kurulu raporunu

istiyorum.

Daha evvel

konuşan

c:ırlwdoşlarıı:;ıla

Barolar ve Türkiye Barolar Birligi,

birleştiğim

kuşkusuz

yurt

bir nokta

sorunl2rına

vardır.
eğilrnek
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ve yurt
ğini

sorunlarında

demokrasileri

çoğulcu

dönemde, bu

Bu konuda

işlev

Birliğimiz

getirmiş

zenin

işlerligini

korumak ve

ların

yürürlükten

kaldırılması,

konusunda
Yönetim

Kurulları

pılmış

kEımuoyuna

çalışma

pılması

İzmir

ne boyuna

5

yıllık

tıda

meslek

yasamızdo

tartışılmış;

da

konuE?u ya-

toplantı

zannediyorum ki çok ciddi
antidemokratik ol-

kanunların

seçik ortaya

toplantısında

yapılması

lazım

Birlik Genel Kurulu

plan konusundaki

tamamen ortadan

çalışmalar

konmuş

ve Barolar Bir-

sunulmuştur.

olagar.. üstü Genel Kurul

açısından,

bir

sayın

Caze Kanununda, Ceza Usulü Kanununda ya-

değişiklikler açık

Yönetim Kuruluna

görüşlerini

Bu konuda ciddi

toplantıda

düzenlenen

belirtilmiş,

gelen

lazım

1961 çizgisine getirilmesi

olağanüstü

sonucu, Anayasa dahil, hangi

duğu belirlenmiş,

Bu yönde antidemokratik yasa-

Anayasamızın

d-uyurmuştur.

gö-

düşen

Konu, demokratik dü-

durumdadır.

saglamaktır.

antidemokratik yasalar

İstanbul'da

ve

ki üzerine

sanıyorum

günden bu y::ma Birlik Genel Kurulu

kurulduğu

yapılmıştır,

mız

grubu nmteli-

daha çok kendini hissettirmektedir.

Genel Kurulu

revleri çok evvelinden yerine

liği

oluşturan baskı

ön plana alarak ağırlı6ını koymak durumundadır. Özellikle içinde

bulunduğumuz

bir

-

kararını,

kaldırmak

geqen

suretiyle

içe dönük

gelen

değişiklikler

görüşlerini

saptamış,

Ankara'da

yıl

çalışmaları

eni-

yallinız

toplan-

~apılan

değiştirerek görüşlerini

ortaya

koymuştur.

Türkiye Barolar

Birliği

ci Türk Hukuk Kongresinin

toplanmEısını

resinden sonra Ekonomi Hukuk
zın

tebligleri

tartışma

1 önetim Kurulu, TürKiye' de ilk kez Birin-

Şurası

konusu

sağlamış,

yapılarak

yapılmış,

düzenlenmiş

ve

saptanmış,

tir.Birlik Genel Kurulunun bu yöndeki
rulundan, bu
,.'

l ~r.

j

özellikle

alınan

Yasamızın

hazırlayıp 1

kararlar

bir

toplantı

Yönet~m

Kuruluna

yetki içinde 1
ile

görüşler
verilmiş

sonra Yönetim Ku-

gerekli önlemlerin

verdiği

kalmamıştır.

ve panel

~şlevi hakkındaki

ıneslekdoşlarımızın yardımı

bir görevi

arkadaşlarımı

~ağlanmıştır.

çalışmalarından

doğr~ltusunda

110 ncu maddesinin

porlamenter

sağfuamaktan başka

ayrı

askeri idare mahkemelmrinin

ayrı toplantılarda

değerli

kararlara

Danıştay kararlarının uygulanmaması

konusu

ve

toplanmış

Birinci Türk Hukulr Kong-

alınarak
tasarıları

yasalaşmasını

-- l83
Sayın Hocarrıı..n

ve "'::öne·t;j

amacımı~,

niyetimiz ve

KuruJ..unun

eleştirilerı
Kuruhın

tomamlamak suretiyle Gene1

içi nd e

koşullar

tir. Yoksa, zor

uı

r:c.üsamahcıs::;_

ile arz ediyorum;

olumJ..u 7önde yapGbilmek ve
işlevini

yapmusını

eksi~leri

sae;lamaktan ibaret-

ç_,üıştıklorını biliy:::ırı.ımi

rağ-

fakat buna

men bu koncıda eksjk l~c:lJ.rıd:.gırıı belirtni.erJe iznini Sayın Yönetim Kurulundan rica ediyorum.
Özyönetim meselesine be~ ~c değinmeden geçemeyeceğim. SGyın Hocam,
diğer

arkadaşlar,
an~ak

özyönetim,

çalışcm

Birlj_g]_,
luş

çalJşanlorın

ve

konıJsan

arkadeşım

Atila_ Sav

katılmasını

yönetime

çalıştc.ıc.ınlurdan

itib~rl~

degildir. Bu

kanı Hocamız,

biraz evvel

değindi;

da

ifade eder.

Barola~

olu şan bsrolar ve Birlik bir kuru-

özyönetiın yanlıştır.

Esasen

Sayın

Birlik

Baş

zannediyorum ~i l969'dun son~a İzmir'de yapılan toplantı-

1 '

saptacınama E> ı,

bir gün

çüı1h:ü

barolaTın b2ğımsız,lJ-{sına
rüşündı=;yic:ı11

3iye

:rex·(~

1 :1".~"\U:]tıA}·l_[' rı

'ouyıırmu]]_::ırs.~ ..

bagım:=nzJ..ığJr.l ır

l:i..gin

birçok

. .Ane c-b:,

13"'

olması

günün hukukc;ular günü

ic:~·c::ıı::'l8,

hc.:sı:r:lor.;arı

Birli~inin be~ıhl~ızl: 5 J

dur: Barolar

e insanlar tutukl3nmakta, "ben,
gö-

esc:1s isim barolar:::..n ve :E3:i.r-

-:au:::.oJ.dsn

axdıgım

g2rçekl~~~j.rilirken,

izlenim

şıı

meslek yöntin-

den kanımc<-:: daha önemli· bic: ı.ınsu::.~ o:::...·m -::caro:i.a::'ın bc::gJmrnzliğı zedeleLrııi~_,·tir.

Yapılan

değişiklik,

geçtigi yerlere Ttirkiye

.AYukatlı.k
Ba~oıar

KununDr.d c:ıkj_, I\.d3let

Bak:ınb_gı

J..efJ

m.~·

Birlibinin ismini koymaktan ibarettir.

Yani barolar, mevc'Lı-t ve yüTürli.ikte olo:.t y·Jc:c;ye göre, bc.ırolsrın tes:r\icni,
hakkı

isteme

Adalet

Bak=nlıGının

iken, bugtin Ttirkiye Barolar Birligine

ait olmuş tur, DanıE;tayda bunu talep c emek yetkisi. K::ırarlaı ın omıy mercii olarak,
rarların

8 nci maddeye cöre, drnegtn 20 ici maddeye göre,

uygulonmadan önce onay1anmas:::.. için

kE:nlıgı

iken,

ka:ı..kmıs;

dıkları

kararlarda bir özerklik, bir

Söz konusu olan

::ır

':irligi

yalr:ız rııiirki;ve

sayın

delege

lunan

arkadaşlarımı~

İlk konu,

Bar o]

arkadeşlarır:ıcicın,

ver,

gideceği

olmuştın.

ka-

merci Ada1et Ba-

Bu yönde

h::ıgımsızlık

alınan

baroların

al-

söz konusu degildir.

:Burolar Birhginin öze'rkligidir . .Ane ek,
·Pi.rli[.;in i::_k kez Yönetim Kurulu içinO.e

h::ılen

yöreti~da

olan

arkadaşlarımız

da

1::ıu

~ar.

Türkiye Barolar ~irJ~~inin Ust kur~lu~ olup olmsdıgının tar-

tışılmssı;yla

b::ı;;ılamıştır

ve

Dı:::'lı~c

y;-.;netim KnruL

lil'JZ;

Türki;ye Barolar
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Birliğinin baroların?
madığını

ve bu ilke

saptamış

ruz ki,

Danıştay

nin üst

kuruluş

b2:roların

kararını

aksi yönde bir karar

Özyönetiın

bu

ortadan

lerek

baroların babımsızlığını

kararını

kanlığınca

doğru

daha

Tarife

tasarıda

da

mamak, bu
lı

över durumda

yolundaki maddeler de,
Yani, Adalet

lazımdır:

zedeleıneıne

bu yana

başından

inancındayım.

Adalet

ve

yargıçları

ediyoruz. Bunun, yönetirnde

vatand1şın yargıdan

şu

gözden

gerçeği

şikayetleri

da

aktarmak istiyorum:
ıneslektaşımız,

dan
muş.

Yargıtaydan

ilaınının

bozma

ile

inancı

dosyayı

bozularak

örneğini,

şeklinde

Şimdi

temyize

bu örnekleri

kazandıracagı

BA?KAN-

bir

zikretıneden

dosyayı

inceleyen

fotokopisini almak üzere dosya-

aldıktan

sevketıniş,

sonra iade etmeyi unutbu

başkatip,

ç6ğaltmak

saygınlı 0 ını

la ve adaletli uygulamalarla
ınesleğe

gelmiş

şey

gelir.

dosyanın

teınyizden

teınyize

git-

gelen dosya bu

gelmiş.

en büyük d estek,

nıe;yecegiz,

Yargıtayın kararların

burada duydum, yer ve

Aradan geçen birkaç gün içinde

defa onama

şey

olayı

bir örnek, fotokopisini

çıkartmış

medigi

ınız,

bir

şikayet

ırak

vardır,mes

ettiğimiz konuların başında

hepimizin

devaın

bulunduguın

daki

olmuş

vesa-

hudutlarını aş

nezaket

Özellikle,

Bir baroda

sap-

konusunda özel-

lektaşın yargıdan şikayetleri vardır.
istikrarsızlık

Ba-

eğer ygnlış

Bakanlığının

yargı

endişesiyle yargıyı

müşahede

Bugün

ha-

yönünden devam etmektedir.

savcı ilişkileri konusuridc:ı

olduğunu

tasarının

yömünden (ki önemlidir)

dönemde kusuru V9rsa, tabii bana da aittir. Ama
tutmamak

düşeceği

Yönetmeliğin

yönetmeliğin onaylanması

onaylanması

ilişkileri

bu

şekilde

daha uygun

c:ıynen kalmaktadır.

yargıç,

bir

konusundaki madde ile

Birlik Yönetim Kurulunun
likle avukat,

alınıştır.

sağlayacak

aınacıınıza

gerektiği

yeti, tabiri caiz ise,
ve tarifelerin

Birliği

bertaraf edici hükümlere yer veri-

kaldırıcı~

ve

yapılınası

onayianması

taınamışsaın,

öğreniyo

ve Türkiye Barolar

vermiş

ol-

ve bagımsızlık konusundaki girişimler yapılırken, Danış

tayın

zırlanınasının.

Ancak sonradan

almışdı.

yolunda bj_r karar

olduğu

kuruluş niteliğinde

üstünde bir üst

söz

evvelc:ı

sağlar.

övgü ile

yolundaki

değilim.

Bigat, bir

arkadaşlar.

kendi içi nd e

Yalnız

söyletmeyeceğiz,

kanısında

S3yın

mümkündür

dakikanız

var.

Yar~ıçları

kcuarlar-

aldıgı

yarı;ıya

söz söylet-

girişimlerin

bize bir
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ERTIOGAN BİGAT (Tievamla)- Öyle mi? Ozaman özür dilerim 7 bunu fazla

uzatmıyorum.

ve avukat

Yargıç

ilişkilerinde

küçük gören dav-

meslektaşlarımızı

girişimlerde bulunmanın

ölçülerini

bırakıp,

yazılarını

bültenlere, Yönetim Kurulu raporuna aktarmaktan ziyade 7 yan-

yüksek

ilgili,

lektaşların

kamu kesiminde görevli arka-

Sayın

Akmansoy'un da

banaı

maddi

açıdan

yük bir isabetle

değindigi

altını
dım.

aldımJ

arkadaşıının

rınd~,

Yöne~im

belki bugün mevzu hukuk

bu kararda, kamu

kuruluşlarında

sıfatıarına

göre hem

tnüeyyidesi

hem memuriyet

dan, yahut
disiplin

1

diğer

burada bü-

avukatlaırın

Meslek

kuşku

avukatlık

Kurulunun

almış

ilkesinin

Esas sorun budur.Ben

gereğidir.

eriştim.

kuruluşu

babımsızlık

duymadan her

olduğu

rahatlı

kuruluşlarında

sıkıntı

Çünkü meslegimi bir memuriJet olarak görmedim ve böyle
Birliği

da

ederler. Ama kamu kesiminde

serbest meslek ve

huzıı:nıuno

ar-

devamlı

Yargıçlarımız

imza ettim, bundan da bir eziklik ve

rahatlıkla

Barolar

kararın

duyma-

görmüyoDğm.

bir ilke kara-

açısından doğruluk savunulabilir.Yalnız

görevli

memuriyat

meslektaşlarımızın

Kanununo göre cezai müeyyide, disiplin

sıfatı doloyısiyle

nevlet

lVIemerları

Kanunun-

;yasalerdan gelen cezai sorumlulukla orada düzenlenen

kovuşturrrıaları,

içinde

olduklarıni

tırım:

İçinde

Kamu

şikayet

grubu olarak hiç bir

baskı

değerli

gibi, müvekkilin devlet veya kamu

içinde görev yapabilmenin

görevler

görevli

istiyorum. Çünkü 7 soruna

içinde bulundugum müessesede serbest

şükrediyorum,

gı

kuruluşlarında

yerine getirilmesi

kuruluşlarında

istiyorum.

sorunu, Manisa Barosu

asıl

olmasının ayırımını yapmaksızın

kamu

Bursa'da görevli mes-

bu önemli bir konudur.

yetersizliginden

arkadaşların

değinmek

kamu

başlamak

egilmişizdir,

olanakların

görevli

değerli

söze

kadaşlarımı kınayarak

parasal

inancındcyım.

müsamahasıyla,

evvel,

Herşeyden

koymamız gerektiği

bir konu olarak

ilettiği

hakimlerimizin

değerli

da

Sayın Başkanıının
daşlarımızla

gelmiştir.Bu

yargı organlarındaki

da dile getirip ortaya

lışları

zamanı

kOWJda nezaket

ranışlarla

kabul

dörtlü böyle
eder:ıeyiz.

şeyin

Sayın

ultında

çalı~ma

Yönetim Kuruluna

bulundugunuz Yönetim Kurulunun bir ilke

kuruluşlarında

g:ftirevli avukotlar, ancak

Avukatlık

olanakları

şunu

h::ıtırla

kararı vardır.

Kanununun 35 nci

-

maddesinin

içinde

kapsamı

kamuya verirler. Onun

fiyatı

bilmem ihale komisyonunda, bilmem

dışındaj

3 lira idi, niye 4 liraya

başlangıç

oFanında

tazminat verilmesi, 2

işgüçlüğü zammı,

tazminatının

birinci derecenin

ve üst göstergeden

rına başlanmıştır,

girmiş

olan

çalışılacaktır.

dakika rica ediyorum, avukatlık ücretinin
ıneslektaşlarımız

arasında

tartışma

derler ki, bu, zengini daha zengin
artırmak değil,
laştırmaktır.

avukatlık

kesimi
tüm

avukatlık

vardır~

Sayın

zamını

% 60

ve mali

ücretinin% 60
Bu konuda

Başkanından

bir

la sınırlandırılınası ko-

konusudur.

Bazı

arkadaşlarımız

yoludur. Mühim olan limiti

yapmanın

bunun istifade edecek, yararlanac~k prkadaşları yaygın

Doğrudur.

ücretini

Ama bunun kusuru bizdedir.

yaygınlaştırına

olanağı

vardır.

avukatları adına yaptıgı çalışmalardaj

8VUkatları

50'si

bunların savaşımıa

Divan

Dağıtım

tevzilerinde adaletli olursak, hiçbir yasa

iş

maaşın%

yararlandırılması.

kısımlar

Ancak,

değindikleri

olanaklarından yararlandı

teminindeki güçlük

avukatlara verilmesi,

olması

Yönetim Kurulu raporuna

çıkarılmosı,

bir terfi

yılda

itibariyle

satırbaşı

derecelerinin 8'in 3'üne

rılması 'avukatların,

rinde

avukattan sorulamaz.

aldın hesabı

arkadaşlarınj

konular;

nusu

patlıcanın

toparlıyorum.

Bursa Barosundaki

sorumluluk

diğer

görevleri var ise, ancak

eğer

niteligindedir. Yoksa, memur gibi, bu

açıdan uyarı

Hemen

tekelinde olan görev ve hizmetleri

avukatların

da görevleri yoktur. Orada

komisyonların

hukuksal
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kapsayacak bir düzenlemenin

Yönetim Kurulu bunu

görüşme

raporuna

yönetmelikle--

değişikliği

yapmadan

Ankara Barosu, kamu

dagıtım yönetmeliği

huzırlıgını

getirmiştir,

için

tı:ımamlamıştır.

oradan

Birliğe

sunu,

lacaktır.

Müsaul8hası

için

Sayın

leme lütfunda bulunan degerli
ederim.

Di vı:m

Eaşkanına

arkadaşlarım8

teşekkür
s8ygılar

ederim. Beni qinsunarım.

Teşekkür

(Alkıçılar)
BAŞKAN-

Sayın

Sayın A~kat

Ei5at'a
İlh8n

teşekkür

ederiz.

Baykent 9 buyurun.

İLHAN BAYK~fT (İst8nbul)- Değerli başkanlarım 9 değerli arkadaşlarım;

Sözür,ıe

:;göyle

bD;;ılamak

istiyorum: Borolar

Birliğinin

özerkliğiyle
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istiyorum. Bu konu üzerinde

başlamak

154 ncü maddesine göre, bir avukat

Avukatlık Yasasının

yasaklama

verilince bu

kararı

söz konusu oluyor. Bu
dava

hakkında

kararın kaldırılması

kararın

hakkında işten

veya

kaldırılmaması

halinde, disiplin

kaldırılması

kurulları

Bu konjya raporda temas edilmektedir.

açılmı9tır.

bu madde halen b3kidir ve halen tekrsr dava

rolarin, Barolar Birliginin mutlaka özerk

Bu nedenle, Ba-

açılabilir.

olmasını

Yalnız

ve kendi içinde kapa-

önemle istiyorum.

lı kalmasını

Bunun
olması

temas lüzumunu duydum:

şu bakımdaf}

dışında

temas etmek

nedenlerinden bir tanesi de, bir

gürlüklerin bir

teminatı

olması

bir husus d3;

istediğim

olarak

kuruluş

özerk

baroların

üe öz-

Anayasanın

nedenidir. Türkiye'de, az

gelişmiş

mem-

leketlerde demokrasinin ve Anayasanın bekçiligini partiler yapamıyorlar.
Ancak adliye

kuruluşları

Memleketimizin

bu görevi yerine getireceklerdir.

karşısında

de, terörizmdir. Bu konuya
yalım.

İrlanda'dan

Bu,

boktığımız

zaman

yalnız

çalışan

bütün memleketlerde özgürlük

veren bütün memleketlerde terörist hareketlerin

Dolayısiyle

izah etmek

bunu

yalnız,

yanlış

biraz romantik bir
yaptığı faşizm

nadığı
şekilde

olduğunu

Birinci Cihan Harbinden sonra

olur. Birini Cihan Harbinden sonra

gibi Roma
ırka

savaşı

görüyoruz.

başlayan faşizmle

başlayan faşizm,

Ya büyük bir yönet kurmak, Mussolini'nin

faşizmdi.

mi gibi de üstün bir
şındadır.

Türkiye'yi ele alma-

ba§layarak, Güney Amerika'da, Afrika'da, Asya'

da, halen özgürlükleri için
nı

önemli sorunlardan bir tanesi

bulunduğu

İmparatorlugunu
dayanıyordu.

kurmak yeyahut da Alman

Bugünkü

faşizm

faşiz

tamamen bunun

dı

Emperyalist devletlerin kurulmakta olan devletler üzerinde oy-

oyundur. Çünkü,
ortada

artık İkini

kaloakdadır.

Cihan Harbinden sonra emperyalizm bu

Dünyadaki huzurfuuzluk

onların

bir

gıdası

halindedir.
Türkiye'deki terörist hareketler nedeniyle kurulan, gelen
yönetimin bir
nuz

olmuştur

muşlardır.

men,

özelliğine

ki, Türkiye'deki

İktidardaki

m~halif

diklwti çekmek

partiler

parti
ısrarla

istiyoruc.ı.

sıkıyönetimi

sıkıyönetime

is~eyen

gitmek

sıkıyönetimin

sıkı

Muhakkak ki, malumumuhalif partiler ol-

istememiştir.

gelmesini

Buna

istemişlerdir.

Sıkıyöneti o gelı::ıiş, hatta r~ükümetin bir eşyönetiı::ı planına dahi karşı

rağ
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Ben bundan

çıkmışlardır.

çıkartıyorum:Sıkıyönetio içın 7

şunu

sıkıyönetimi

yoldan çıkartmak içinı onu saptırmak için birşok eyleolere geçilecektir.
O

bakımdan

Birl~ğinin

BaTolar

karşısında

bunun

durması

dikkatle

muhak-

kak ki <?;erekir.
b~rada

Sözümü
BAŞKlili-

Baykent' e

Sayın

Söz. Manisa Delet?;esi
H.HÜS1"'.YİN

s8y6ılarıoı sunuyorum.(Alkışlar)

bitiriyor,

teşkkkür

ediyoruz.

Hüseyin

Sayın

Saçaklıoğlu'nda.

saygı

SAÇAKLIOGLU (Manisa)- Efendim. hepinizi

ile se-

lamlarım.

Bundan e-.,velJ:i
naştırmış,
miş,

rılmak
~unu

tı,

ru

slıretiyle;

;yc:ızık

J spc:ınakçJ_nın

ki

ı

bu dediklerim

ıvı:arcış'ta,

arkadaşımı~

h~kimiyetinin

şöyle

katın altında

mon doiresi

yılı

çalıçanlarsınız.

içinizde

kcıze-ındıgı

-ollah

açıkgöz

yaptıysanız

var.

Yalnız,

ması

gerekir .

kurusaydı

herşeyden

rahr:ıet

davrandınız

çocuklar

olmuş,

.A~kadaşıoız

gelmi~tir.

Sayın

arkadaşlarım;

Paralarını işleterek 9

sağı

yaşayon insanlarsınız.
kcız3naı:nyorsunuz.

avukatın başını

ouhali~

partiler

Hakikaten çok

garpıcı

bix·

şey.

sGlu

Bugün

Kaç tane avu-

sokc:;cak biir aparteğer

sağmanınız

da fabrikalar kurdunuz veya arsa spediyeceğim

avukatın

da

yok; eyvallah.

sınıf

b0nden evvel, tesadüfler

yim, dedi A:i;

ma-

kurşunlanmıştır.

eylesin- kalan servetiniz 7

bunlara hiç bir
evvel, bir

doğ

da

1979 senesi diye söyledi. çnk

ile

lmdor dahi

çıkmış

.. Yoktur diyorum. 15 senelik ovukatlor var burada,

babanızdgn

varsa veya çek
külasyonu

Alınteri

otomobib var, koç tane

vo:::._~?

vurdurdu-

veya böyle diyenler

analarının karnındaki

sömüren insanlar deg;ilsiniz.
üşçisinin

şartıandı

Malatya'da, Sivas'ta birçok cana mal

iştiralt edi;:rorı..ım,

bir .Alman

çocukları

çocuğuna

keşke ağzıc1don kalsaydı ı

burada, çocuk

avukatlar, sizler

f~kara

de

çocugunu pa ta tesçinin

halde, bu mesele henüz karlar eteklere

srıyın

fikir hürriyetine ya-

fikri n s13likleridir diye

idim. C zaman bu sözüme

çıkraasaydı,

haklı,

felôl~etin koynağı şu

bütün

söylemiş

ne

kaynağını

fikir 1:-endisini ~avunamadıgı i.çin zora başvurduğunu ifade et-

alesef bir
Şu

terörün

kapitalist ekonominin, kapitalin
işte

na,

toplantıda

sıkıyönetimi

saygıo

bilincine sahip olyardıo

ediyor diye-

isterler de iktidar istemez.

Neden? Çünkü Türkiye'de bugün muhalefeti

teosil eden ve kendilerine milliyetçi

yaftasını yapıştıran insanlar,ınaa-

- 189

ve maalesef emperyalizmin Türkiye'deki

ıesef

şakşakçılarıdır.

uzantıları,

yardımcıları,

Esas örfi idareyi isteyenler bizim Türkiye'dekiler de

degildir. Bir oda,

söyleyeoiyorum Guatalüs

::ıdını

nedir, affedin, çok

rıü

özür dilerim, o adada dört tane emperyalizmin lideri Türkiye'nin kaderini

etti.

ta~in

emekçiler olarak

Artık

alınteriyle karnını

dayuran in--

sanlar olarah:, kendi sınıfımızı, kendi yerimizi bilelic:ı. Onlar nası"ı örll~F'nin

fi idarelerle,
zını

para

biz de

sıkıyorsa,

musluklarıyle nasıl

alınterioizle,

bu fuk2ra

halkın boğa

kafa gücümüzle onlara

karşı d~re

neliı::ı.

Muhterem

arkadaşlar,

bunu maalesef daha yeni
sınıfın

Hangi
yüce

adamın .parasını

anlıyorlar.

alı::ıı9ıo,

ödeyeceğim,

şünüldü,

ı::ıoznunun beraatına

buraya

şakşakçısıyız?

teyit ederim, çok s evdiğiın

ekonoı::ıik

kalalıkla

ithacı

güçlerle

haysiyetiı::ıi

şey

nedir?

bağlıdırlar.

Ekonoı::ıik

r:.ıülkiyeti

sahibiyeti

malıarına

tamauen
vardır?

mallarına,

tüketic

malıarına

dahi

kabıjl

ağzımıza

bildiriyi yaparsak

etmektedir. Hangi avu-

Hangi
vardır?

avukatın,

Ancak biz, istihlat

sahip olabiliyoruz. Bu itibarla yerimizi

bsnce sadece demokratik hak ve hürriyetlerin nefes
açabiloer:üz için

demin de

şu

oldu,

olur, bu bildiriyi yaparsak böyle olur

şöyle

alaoa-

alınteriyle kazanılmıç

bilelim, yok bu böyle oldu, demokratik hak ve hürriyetler

der:ıoknıtik

lafı

borularıdır.Bu

hak ve hürriyetlt::rin

şu

bo-

savunuculuğunu

yspaca6ız.

Bu saate kadar
sınıf

dü-

güçtür. Demek ki, avu--

adını

13 ncü maddesi,

gibi üreten araçlara sahibiyeti

Mesele

gereği

Çok istirhao ediyorum, beni u-

söylediğim

sonuna kadar

o adaoa

ve tahliyetine karar verildi ve ben de ra-

anayasasının

mallarında

istihsal

evvela ben kendi

etmeyin, bugün haram olarak

bir ülkenin

olan istihlek

ruları

şu

geldiı::ı.

katlar da

katın

sınıfın

onun için dün gelmedim, dosyao burada,

Beni buraya getirmeyen

dıgıı::ıız

Avukatlar

sınıf ı::ıeselesidir.

Biz 1 hangi

y~minle

z? Sizi

hizmetle

hatladıo,

taı::ıamen

dün geleoedim ben. Neden? Turgutlu'da tutuklu bir davao

heyet~

vardı;

ı::ıüdafiiyi

mesele

konuşulı::ıu9

olan sözlerin

oeselesidir, oesele sömürü

elini bizden çekmezse, en

beniı::ı konıı::ıca

ı::ıeselesidir.

akıllı am.ıketlsrıcnz

Eğer

dahi, en

özeti bu.

emperyalizm

akıllı

insanla-

-
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dahi bu memleketi kurtaramazlar. Biz

rımız

geminin içerisinde gemi belli dümen, gemiyi idare edenler
tarafa dogru sevkediliyor, biz oradan ileriye
rici

olduğumuzu

za~nediyoruz,

Bir gemi var,

şunu yapıyoruz:

geriye dogru

doğru

koştuğumuz

zaman ile-

zaman gerici oldu-

gittiğimiz

zannediyoruz.Fakat esas, aslolan o geminin gitmesi. Bugün

ğumuzu

Devletinin 1839 senesinde kabul

ettiği

bir

tarafından

ve bugüne kadar da bize

Osmanlı

Hattı

Hü-

mayun diye, bilmem ilericilik diye lanse ettikleri o kapi ta.lizmin Türkiye'ye gelmesinin l950'lerden sonraki
70 cent'e muhtaç
. sayın

olmamız

gelişmesi,

gelişmesi,

ondan sonra

keyfiyetidir •

arkadaşlarım,

şmmdi

yeni bir tehlike bekliyor.

avukatları

Ben o tehlikeyi size arz edeyim:
Konuşmacıla~dan

bğrendiğime

gbre, müdafi ile maznunun

irtibatını

yasaklayan bir yasal hükümyoktur deniliyor. Olabilir, yoktur.
vetler buna engel oluyor,
yı

esaslı

en

şekilde

fakat

olmasırilar;

sayın

Gidiyorsun sorgu hakimine,

bakamazsın.

Sadece maznunun

kuv-

müdefaa-

arkadaşlarım;

zedeleyen Ceza Usulü Muhakemeleri Kmnununun 143 ncü

maddesi var. Gidiyorsun adam diyor ki, efendim
dir,

Bazı

müdafaasına

ait

zabıtname,

hazırlık tahkikatı

yasaktır

sadece

efendim

gizli-

bakamazsın.

bilirkişinin

raporu

veya maznunun hazır bulunabileceği evraka bakabiliyorsunuz. İşte size yasal dayanak. O halde ne
lamalı.

yapmalı?

Sayın arkadaşlarır:ı,

zel. Adalet

canın

layıkı

ş1.ırada yazıyor:

bildiği

Cezcı Yasasının

bir keyfiyet, birisinin

vaki tecavüzü filhal def zarureti ile

saldırdı.

Ben, elimde

tabaiicar:ı

var, savundum,

tahakkuk etti, ben beraat ettim,
sayılı

Kanundan

dolayı

nuna kadar ben onun kölesi
ki, 6136

sayılı

Kanun,

r:ıeşru

1 sene bana

işlenen

adaraı

avukat

49 ncu mad-

canına,

malına,

suçlarda kimseye cesaldırdı,

satırla

vurdum. Bu

şartlar

müdafaadan. Amma

han~i

olacağım.

Anayasanın

sonra, avukatlar

"Adalet Mülkün Temelidir" gü-

za verilmez. Evet, birisi beni bldürmek için üzerime
~-

dibini bomba-

veçhile savunamazlar.

da temeli olmak gerek. Türk

desi der ki, hepinizin
ırzına

kalkmadıktan

O gitsin bir kere. O yasa ortadan

hiçbir zaman müvekkillerini

dayana~ın

Evvela bu yasal

şu

kurtarırsa,

mübarek 6136
ömrümün so-

Kurtaramazsınız arkadaşlar.

insan

hayatının

Demek

özüne mugayir olan bir
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halde, avukatlar olarak

Şu

ru da yürümemiz gerekir.
sayın Başkanım

tık

üç

kişi

Maraş

6136

b~

Kanunun

sayılı

olayları bun~n

üzerine dog-

misali. Geçen sefer

açık

misaller verdiler, dediler ki; biz istmtistik

ölmüş,

üç

yaptık,bak

8vukat. Bunlard r;n bir tanesi mesleki i cra

tcıne

başka

ederken veyahut da iki tanesi, öbürü de

öl~üş

saikle

dediler.E bu

ahvalde ben Adalet Vekiline gidersem Adalet Vekili bana ne der dediler
ve hepimiz suspus olduk. Ama buyurun
rin

şeyine,

ebelere, ebelere

Maraş

olayına

•. Bir

bakıyoruz

verilir, tabpnca verilir

şey

ebele-

~alumunuz.Kaç

tane ebe öldürüldü efendio? Ben beni bileli bir tane çok güzel ebeyi dağa

o kadar. Bunun

kaldırdılar,

diye götürdü_ler,

kadıncağızı dağa

herhangi bir taarruz
On tane

işçi

sıflandırdığımız

dışında

kaldırdılar.

dışında

leriyle oturuyorlar,

tabaneayı

hasta~ıız

taşaron

ni, kendileri ceplerini

alıp

beş

veril~iyor.

tane doktor

karılarıyla

kaldırdı ~oktorlar,

boşalttılar,

için hiç

olc:ıazsa
koşar

karıları

bir suç

bir

tabaneası

gider, silsha

yok.

Beş

de var;

tabaneayı

eğer

bundan

yumuşatma

Hayır.

sen neden

dolayı

bir adam bir suçu tabanca ile
işledin

arkad2ş,

mı?

Sayın Saçaklıoğlu,

bir

Ver~eyelim
durmuş,

di-

ben

•. Efendim 457 nci mad-

işlemişse,

bugün iki ay ceza

al sana 14 ay de.

dakikanız

Şimdi

bana ceKa veriyor-

..•
BAŞKAN-

çekti-

getiriyorlar, evinEvimde

kardeşim?

biz verirsek suçlar artmaz

veriyorsan, tabanca ile
lahı

dolayı

doktor,bir

karşı silahını

vermeyelim diyorlar.

ay c eza vereli rı diyorlar. Niye

işlerneınişirı,

sun? Peki,

ce:ıra

yüzükleri-

hadi güle güle dediler. E burada bu

bu-konu Mecliste. Sadece bir

de buhmurs8, bu t8kdirde buna
altı

veeaire-

girdiler içe-

Kapıyı açtılar,

zaman onu durdurabilirdi. Barolar bununla ilgilendi mi?

yorum,

Niye

da soygun mu yapacak? Ben Sa-

var dediler.

tanesi bilmem neyim geldi der,
şic:ıdi

diye va-

Salihli'de, bu güncel, gazetelere intikal etti

kaldırın.

adamların savunulDası

zaman tabanca

geldiği

veya etmedi bilmiyorum. Ellerini

güncel,

bir ebeye

adaoa tabanca veriliyor. 250 tane koyunu olan çobana

lihli'denim, girdi iki tane çocuk,

ği

Bunun

bir kanalizasyon açan,

çalıştıran,

•. Avukat yani bu

riye; elleri

götürüyumuz

dağuma

olmadı.

tabanca veriliyor. Eee, avukata
kardeşim?

ebeyi, evet,

kaldı.

Aldığım

si-
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Aldığın

ceza ile

karşı

Ş1•

şu

karşıya

halde, :;;u

halde yerinde

kullanınadığın

takdirde ona göre

kalabilirsin.
üç noktada topluyorum.

lwnuşmamı

şikayetlerüüzin kaynagı ekonoı::ı.iktir,

Bütün
dan

silahı

sınıfsal açı-

meseleye

bakmarnaktıı·.

2-

Hazırlık tahkikatında

meleri için 143 ncü oaCidenin

avukatların

kalkması

bihakkın

görevlerini

yapabil-

gerekir.

Üçüncüsü, 6136 sayılı Kanun, özü itibariyle Anayasaya aykırıdır,
herkese ruhsat verilebilir, Devlet bundan harç da
-dirde baleetik tetkikat da

yapılır

suç

alır,

işlendiği

ve böylece auçlu da meydana

tak-

çıkarıla

bilir.
Hepinizi saygı il~ selamlarım. (Alkışlar)
"'
BAŞKAN- Sayın SEçaklıoglu'na teijekkür eder::i,z.
Efendim, rapor üzerindeki
yın

Genel

Başksnın

sö~ hakkı

mahfuz kalmak kaydiyle.

Ssyu1 Bursa Baro

Şimdi,

kamu kesimi

avukat],a.rı

nerisi var;

gereği

eleştiriler ve,konu~malar bitmiştir;Sa

Başkanı

araştıro.a

Avukat

Şükrü

kor:üsyonunun

Almansoy

tarafından

husueunda bir ö-

kurul'llası

takip ve ifa edilo.ek üzere Yönetim Kuruluna takdim edi-

yoruo..
Sayıc

Delegesi Selahattin Yüksel

Uşak

tarafından verilmiş

bir öner-

ge var, o önergeyi okutuyorum:
Sayın Başkanım,

XII.
değindiler,

dılar.
sayın

Bu

maması

yor.

oluşu»N

görUşlere katılınacak
yakın

Kahrar;ıanman-ış

d eğil,

uıüo.kün

Hüs~yin

bey

dular, bunlara

müukün

arkadaşım

sırasında

düşündüren

nedenleri ve idarenin

değil.

ka.rdeşiGiz

katılıyorum.

b~

Aydın

insanın

açık

konuşmasının

değerli
olayıarına

seçik vurgula-

İstanbul

da bu

duygulenıyor,

konu üzerinde

Ancak

Kahraoanr:ıaraş

Bunlardan

Av.Hüseyin

ister isteuez

söz alan

hstalarını açık

olay larınd::m bahs ederken

ins~m

üyeleri

değerli

çalışmaları

hepimizi üzen,

çoğu

meslektaşır:ı,

getirdi.

Genel Kurul

Olağan

meslektaşlarırııın

Yüce Kurulun

delegesi

olayları

dile

duygusal davranüzülüyor, kahrolu-

seçik izahlarda bulun-

bir yerinde

(Başbakan:Biz
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açtırr::ı.adı

şünerek,
Lill~ET

isek, bu

ateş

insancıl düsıünceyla ateş açtıroadık

bu

da

esnasında başkalarının

DÜŞÜNCEYE

dediler-BÖYLE

Başbakanın düsıünce tarzı beğenilıneyebilir,

OLSillJ-) dediler.

ğennıec:ıeyi başka

sözcüklerle de ifade

tanbul delegesi

r:ıeslektaşır:ıız

etr:ıek r:ıümkündUr.

dü-

ölebileceğini

Ni tekir:ı

Ali ,Turgan bey günüoüz konusu

bu be-

Sayın İs

faşizı:ıi

bes-

leyenlerin, bunlardan ikisinin resr:ıi altına Abdi İpekçi tarafından yazı
Ymnılgı)

lan (Tarihi
Buluşoa)

olarak daha

netlenen

başbakan,

bir

tüocesini,

çarpıcı biçir:ıde

kuşkusuz

başında

bulunoası

bilinir, fakat bu
kanısında

düşünceye)

saygılarıola

belirledi.

sürdüroede (Tarihi

Düşüncesi

gerek

kişi

az

savaş

verı:ıeoiştir.

yıllardır

(lanetleoe)

aldığı

sözcüğü

olarak ve gerekse
Ancak bugün

tavırlar beğeniloeye

ile ifade ediloeoesi

arkaQaşıoın konuşoasından

çıkarılossını

itibariyle la-

karşı

nedeniyle söz ve

davranışın

bulunduguo için

olsun böyle

faşizoe

olarak

kuruluşun başkanı

yönetio

faşizoi yaşatoada,

bu tüocenin (Lanet

onayına sunulmasını

yüce kurulun

arzederio. 12.1.1979
Selahattin Yüksel
Uşak

BAŞKAN- Efendir:ı,

kendileri geri

cür:ıleyi

ler

Sayın

Avukat Hüseyin
o

alırlarsa

r:ıesele

rica etsek, bu

kalr:1Byacaktır.

AYDIN

(İstanbul)- Alıyoruo.

BAŞKAN-

Sayın

Selahattin Yüksel'in önergesinde belirtilen tüoce-

Genel Kurul
Genel Kurul
hazırlanıp

adımı

gbrüşüloesine

luşturuloası

karara

Bu

kararın

ve

Başkanlığa

dagıtıloası

pıloası;

kaL'luoyuna

(Alkışlar)

çıkarılacaktır.

Bir önerge daha var, onu da

re

Aydın'dan

HÜSEYİN

zabıtlarda~

laoası

zar:ıan

Delegesi

okutuyorucı:

Başkanlığına

düzenlenecek bildirinin yeterli
blanak

sağlacak

zaı::wn

içinde

üzere ilk günden kooisyonun o-

baglanoıştır.

geregi Kooisyonun bugün
sunoası;

Başkanlıkça,

akşaoa

kadar bildiriyi

çoğaltılacak

ve 13 Ocak 1979 günü ilk nadde olarak

Genel Kurulca beniL:senecek bildirinin son
açıklanDasını

öneririz.

Saygılarır:nzla.

hazır

metnin delegele-

görtişoe

konusu ya-

biçir:ıinin Başkanııkça
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Cengiz

İlhan

Ilıcak İlha~i

Güven

Bigat

Mahir Can

Vecih Usel İhsan Saraçlar
Raşit Abasıyanık

tem

Ali Şahin

Azmi Soydan

Fehmi Özçelik

Vedat BurGuoglu

Reha Akçakaya

B8hçet

Söylemezoğlu

Orhan

Hurşit

Bu

Davut SelÇuki

Çomakoğlu
Yıldıt

İlhan

Ayhan

okunouyor)

arkadaşlar tarafından verilmiştir.

Önerge çok

Kan6al

O bakımdan

taşımaktadır.

mi? •. Yok. Bu önergeyi

Bülent

ale~hte

oylarınıza

konuşmak

isteyen

Kutay

İlgün

sayıda

arkadaşımız

sunuyorum: Kabul edenler lütfen

buyursunlar ... Kabul etoeyenler •.• İttifaklakabul

var

işaret

edilmiştir.("Ekseriyet

edilmiiştir.

le" sesleri) Pardon, ekseriyetle kabul

Efendim, tenkitlere cavap vermek üzere

Sayın

Birlik

Avu-

Başkanı

(Alkışlar)

kat Faruk Erem'i kürsüye davet ediyorum.
BAŞKAN FARUKEREM-Değerli

Onar

Ahmet Güven

(Soyadı

Onaran

BAŞKAN-

İhsan

Muzaffer Terliksiz

Zeki Özker

Sıtkı

İmamoğlu

Selahattin Yüksel Hüseyin Ök-

Hulusi Dülgeroglu
Ali

Teaman Evren

Hasan Basri Güder Özbey

Hüseyin Öktem

Etem Soykan

Hilmi Becerik

imzay~

Atila Sav

Valioiz,

sayın Başkanıo,

aziz meslek-

taşlarımı

Bu yılki

türü gerçekten
-

Genel Kurulda memleketimizde cereyan eden olaylardan öYönetir;ı

Kurulu

rı cevaplandırırken, başta

raki

arkadaşların

gidersem, sondaki
hassa istirharu

arkadaşlarımın

vakit

konular

konuşoa

hemen

için

hepiı:;ıiz

değerli

olumsuz oy verdikleri

elini

kaldırr:ıarJıştır

aı::ıa,

zannetmemelerini bil-

kıymetli,

DİK (İstanbul)-

BAŞKAN

bu i tibarla evve-

Avukat Dik'e söyleyeyio ki,

keyfiyetinde bütün Yönetim Kurulu
zannındayıı::ı.

Belki bir .iki arkada-

kararının

bu trhdide

şeklindedir.

AYTEN

doğru

bu, bundan evvelki raporlarda da daha

tan ·i tibaren Yönetim Kurulunun ilke
gi

bir azaltmaya

çalışacağım.

arkadaşılı!

sıralarının sınırland,ırılması

ark.adaşlarırıın
şım

şunu

açı~ından

hakkını yediğimi

la söylediklerimi sonra tekrar etmemeye
Yalnız

kalmıştır.Bunla-

kendilerine cevap vereceğim arkadaşlarla son-

tekrarladıkları

edeceği o;

tarizlere maruz

pekhaklı

Ben iyi

baktım

FARUK EREM (Devamla)- Öyle

c:ıi?

efendim.
..

rıza

baş

gösterc:ıedi
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ler

söz alan arkadaşım Turhan Özgüner, denetim kurulunun mali iş
da Yönetim Kurulunu denetlernesi

dışında

Naiplik suretiyle Genel Kurul
alınakla

denetim

üzerinde durdular.
kanunlarda yer

bazı

beraber, bizim Kanunumuzun 133 ncü oaddesi sadece bunu oali

lere inhisar
asıl

Aoa

ettirr::ıektedir.

çalışmalarımız

bizi

adına

gereği

bizi

sırasında

böyle sürekli bir organ

keşke

uyarsalardı.

iş

olsaydı dıl

Fakat bize öyle geliyor ki,

denetlernek durumunda olan siz delege

arkadaşlarıoızdır.

Sayın

dzgüner de bu görevi daha çok kolaylıkla yapabilirdi, +,ercih ettikleri
konu, eski parlamenterlere
mış

olmaklığımız.

tanınması

istenilen

imtiyazıara

daha iyi bir konu seçip bizi

Keşke

karşı

1

ı

çık

uyarsalardı,

bilha

sa memnun olurduk.
Ilen bu konuya dokunmak
eder gibi

altındadır.

kin

Barolar

konuştular;

ArKadaşlar,

olmadığından

Hurşit

Barolar

Birliğinin

değerini

kabul

hoş

Biz kamuoyunda

gö-

geçen senelere nazaran daha küçük eb'atta olan
kaynağın yetersizliği

raporumuzdan ancak mali

baskısı

da dile getirdik.

konuları

arkadaşım,

değildir.

girmek

i tham

kamuoyu üzerinde et-

söz ediliyor. Biz elbette kamuoyunun da
altına

ıe

Yönetim Kurulu kamuoyunun

Birliği

sık sık

ediyoruz. Bu, onun emri
rülmeyen pek çok

ama, kendileri biraz

istecıezdim

m~zeretini

kısmen

kabul

buyurdular. Bunu sadece mali sorunlara inhisar ettirmemek de mümkün.Çünkü,

hatırlayacaksınızJ

bütün

bundan evvel o kadar hacioli raporlar getirdik,
size o kadar

çalışmalarıoızı

bunun biraz da akademik
nimsememiz

bağ~şlanmayacak

Yönetim Kurulunun
kusursuz kabul
bir

kuruluşun

elbetteki
çıktı.

ettiği

öner:ıli

saydığımız

Yalnız,

oldğğuınuz

çok

kısa

Adli gücün üç unsurunu birbirine
yaşadık.

unsurlarının yanında

Adli

kaldık.

Acaba bu

konulara indirgeli be!;'

olaylarda adalet

anarşik

iddiasında

yok.

ki, hatta

kadar büyük bir kusur mudur?
mekanizmasını

işlediğini

iddia etmenin

bir süre evvel bir dönem ortaya
kapıştırmak;

O dönemde biz elbetteki bizim

olmamız

tümden

söylendi. Memleketimizde hiç-

(Tabii bizler de dahil) kusursuz

imkanı

sin, dönemini

şekilde akta~dık

gibi ithanlara da maruz

olduğu

raporumuzu sizleri yarmayacak

bir

geniş

parçala

hükıneder

dışımızdaki yargı

icap ederdi.

zabıtanın kurulması

keyfiyatini Türkiye Barolar

Birliği

-

son iki
rağmen

dahi söylevine girmesini

Cumhurbaşkanının

bundan evvelki yürütme bunu hiç

bunun önemini bir türlü
nın
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anlamamış,

emrine verilmesiyle adli

mevcut bir

de~iştirmektir,

Adli
sibine

zabıta

adli

bağlıdır,

-~

bugüne kadar

kavı'bmını

hiç

Bazı

rlemlerde

ği

ne tini-

zabıta

değişmedi.

soruşturmasının

karakol

kanuniliği

pren-

tatbikatının devamı

taşrif etti~leri

Türkiye'de adli

zabıta

ilk d.efa bu dö-

y9pılanlarm

itibaren

incelemek im-

zabıtanın nasıl kurulması

gerekti-

birlikte hükümetlere sunan,

tasarısıyle

dahi harekete

arkadaşlarım,

delege

baştan

için

açık açık,

başkanlarını

bu konuda ·çok

kıym~tli

muhafaza etmemiz, adli
doğurur.

olmak haticesini

konularda çok

maddeleriyle

geçirmeğe

çalışmış

olan Barolar Birli-

Ama idari direnci ne evvelki dönemde, ne

şelc yapmıştır.

çökertemedik.

şimdi

olmamız lazım.

Adliyenin ihmali konusunda çok dikkatli
'

Adli

olmuştur.

süregelmiş olmasını

anlamamış

kanını bulamamışımr.

devlet

savcı

yolundaki idari zihni-

usulüdür. Usulün

soruşturma

zabıta

kadrosunun

,--·~

şeklinde

ğini

zabıta

zabıtanın kurulacağı

ne de amir. Ki, aoir

usulü bir

fakat buna

bugünkü yürütme de

dinlemeQiş,

yet bugünkü yürütmeye de maalesef etkili
forma

sağlamış,

bıraktılar •• Bu

söz topluma da munis geliyor. Çünkü

Yakaladık

bırakılanlar

var.Ama

'

bu sözü söyleyen
zaman,
ğil.

aynı

kişiyi,

endişeyi

:Su itibarla,

vermiş olması,

b~

kürsüye oturup

içinde

duyacaktır.

bizleri gerçekten

bu oldukça

ölüm

Asım

isticalin,sonunda hukuk

Adalette sürat elbette
kımından

şu

olsa, ne olursa olsun, sen

demekle asmak
dışı

dediğioiz

aynı

bir uygulamaya

de-

şey

dönüşü

şey.

Yalnız,

ceza adaleti ba-

bir olay. Gecikoeyi veya delilsiz de

ı:ıahkuo

et, oasuo da olsa ceza giysin, hiç

olmazsa geridekiler korkar, zihniyeti hukuksal
:Su itibarla, adliyenin bu

ver,

kaygılandırır.

istediğimiz

düşündürücü

cezasını

işlerde

düşünce

kusuru olup

tipi

değildir.

olmadığını

kestire-

Ama bana

sorarsanız,

bugünkü adliye, Devlet Güvenlik Mahke-

melerinden daha iyi

işlemiştir,

tasavvur edilen ve Birlikçe önlenen ih-

oeyeceğim.

tisas mahkemeleri de bunu mükemoelen
Yüksek

H~kimler

karşılamıştır,

üçüncü

aşama

olarak

Kurulunca belli mahkemeler görevlendirilmelidir, yolun-

daki öneri de biraz daha

hafifletilmiş aynı isteğin cevabıdır.Kaldı

ki,
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görevleri Anayasoda tek :tek

H~kiınler Kurulumın

sayılEıış,

onların

içerisinde yargısal tek unsura yer verilmemi ştir. Çünkü, Yüksek H~kiı:ıler

1

1

Kurulunun

amacı,

kimlikten

çıkartmaktır.

yürütmenin elindeki özlük

dir sözü hepimizin

işler silahı

h~kimi

ile

ha-

Adliyeyi, adaleti .elinize geçj"riniz ülke sizin-

Onun için hakimler kurulu kuruldu. Yoksa, :

kulağında.

-

yürütme yerine hakimler kurulu

gel:igı ynrgısal

göre"\'"i b enims emi ş

olması

için değil. Türkiye Barolar Birliği güvenlik mahkemesini, başkaları ken-

!

1

ı

di sine mal etse dahi, önleyen tek kurulu :;:tur. D~ğer iddialı kuruluşların /ı
hiçbirinin bir tek kalem veya bj_r satırla niçin karşı olduklarını ileri '
Daha evvel takdim

sürememmşlerdir.
lılığını

dokümanlar bu sözlerimin hak-'
ı

gösterir.

Vek~let

ücretine

ret tarifesi bu
lecek ve bu
bazı

kıl::'..nan

yıl

tasarıya

isteklerin yer

ilişkin

ki, daha

senıyorum

belki de bu

l::oü;ylıkla

tasarı

almasını sağlamak

Münhal mahkem:?.ler

uyarıdır.

konular bizler için birer

hakkında

için biraz

Üc-

geçirilebi-

Ilakanlıktan

ama yepyeni

yabancı,

mümkün olabilecektir.
doğru;

gerçekten söylenenler

600'ün üs-i

i

tündedir münhal. Ve fakat gariptir, münhal h~kiml:;_;_{ şikayeti, görebildi-!
ğimiz yabancı adli dergilerde de var. Yani diğer memleketlerde de münhal

hAkimlikler birer sorun.

Der:rıek

şey

ki, bu hakimlikten gelen bir

'

1

var bu-

nun altında. Ama birçok memleketler çarelerini buldu. Örneğin Fransız
tipi, bir

r::ı.ahalde

o celse için bir hakim yok ise, meneden ne olursa ol-

sun, baroya müracaat eden

o

başkan,

da, avukat gidip oraya cüppeyi

işle

giyi~

ilgisiz bir

avukatı

çağırdığın

oturmaya mecbur. Bu tipin bir an

evvel Türkiye'de de yerine getirilaesi için YükGek Hakimler Kuruluna müracaat ettik.

Raporuı:~:n:iza alirı.adl.k

kazandırmak istememiştik,
Değerli

gının

göreVini

üst mahkemelere taraftar

azaltacae;ını,

sürat ve isabet

karşı olduğuma

Yönetim Kurulumuzda henüz karara
larım

affetsin

ne belki de

eğer yanlış

karşı

çıkacağız

Elimizde iki

haciı:ı

bu seneki raporumuzu da.

meslektaşım

beraber, benim buna

ama bültende yer alan bu konularla

da

işaret

bağlamadık

söylüyorsam, üst
pek

bunun·yar-

olduğunu,

sağlayacağını

söylemekle

buyurdular. Ben
ama, genel

karşıyım.

eğilim,

mahkenele~in

arkad~ş

önerilen

şekli

yakında.

ta::;Arı vardır.

Biri Yüksek Hakimler Kurulu

tarafından

-

-

:ı.98

biri Yargıtay tarafından hazırlanmışıhr. İki tasarı gayr~kabili teliftir]

1

Şimdi

~
1

•i

tasarıyı,

biz üçüncü

bu konuyu ve bunun dertlerini bizden

1

çok fazla ve iyi bilmesi icap eden organların bu tasarılErını nasıl bağ-'1
ı

daştıracağız?

Fakat bunlar bir yana, acaba Türkiye'de

nin ilginç bir
ortadan

pel,

tarafı

kaldırıldı?

Fransız

isteme-

yok mu? Cumhuriyet döneminde acaba niçin istinaf

Çünkü, ;i.sttnaf demokratik temelli debildir. Kurda-

kökenlidir, o tarihte

Fransa'nın

ihtiyacında olduğu

d.r, ama kral adil olmak
tur ve o günün

isiinafı

anlayışına

parl~manlarını kurmuş-

için

mahkem~lerinden

göre feodalite

ve daha iyidir. Yani adaleti r.rayan

en büyük mLlk sahibi kral-

müşterileri

daha

\

tarafsız

kral kenc"ine çekmek iQil\

bunları kurdu. İhtilal geline; bunlar, mükeı:ı:u:::ıel müessesel erdi, gelenek
onların kaldırılmasını
sağlandı.

Bugün bütün

uygun görmedi, bir üst mahkeme halinde
Fransız yapıtıarına bakın,

kalkacak diye feryatla
içinde

yatsın,

bunu sordum.
cijmle

doludı.ır.

Bizdeki

Dediği

soruşturmayı

şu:

bu istiEaf ne zaman

tatbikatı,

Hocam Baha Kartar, istinaf

savcısı

ben

bj.lrniyorueı,

·mahkemesinde bir kimse ya

te~rnrlayan
mahkUı

nur

idi ve ben kendisine

"Gerçek istinaf, bidayet mahkemeE:inin

yeniden

devamları

yaptığı

bir kuruldur." O halde, istinaf

olur, ya beraat eder. O halde, bidayet

mahkemesine kimse gitmez. Ancak mahkUm olursa istinafa gider. Bu itibarla, istinaf mahkemeleri biçimsel adaletten gayrisini
Bugünkü

tasarı,

bunu dahi

yapmıyorlardıl

düşünemeyenlerce hazırlanr:ııştır

gibi

geliyor bendenize.
Diğer

taraftan,

yurdular. O kadar
mamız l~zım. İdeal
masıdır.

doğru

değerli

arkadaşım,

ki, .O halde bu

değişik

içtihattan bahis bu-

olasılığı artırmak değil,

Bzalt-

üst mahkeme veya istinaf her ilde birer tane kurul-

Bu şu demektir:. İl addince içtihat farkı. Yahut, parasal neden-

lerle belli bölgelerde üst mahl:ame kurmak. Diyelim ki, sekiz yerde, tasarıda

müşterek

mekle ne
. mek için

yeg§ne nokta, Lirkiye 'yi sekiz

sağlayacağız?
başka

Bunun ye::.'ine, acaba

yargı tay

Yargı tay' ın

bölgesine bölyükünU ha:fi:flet-

çareler yok mu? Vaktinizi almamak ve konuyu

dağıtmamak

için, arkadaşımızın affına sıgı1arak bunu geçiyorum. Ama Ilirliğimiz,İdai;
ri bölge mahkeoelerine

karşı

çı '~cıa dı.

Çünkü, idare bölge

r:ıahkemesi,

i da-

199 ri davalar için bidaye't
idari

daşın

beklemesini önleyen her

elbetteki

kuruluş

Birinci Hukuk Kongresinin
yapacnktık,

liraya maloldu. Bugün
raya

ihtiyacımız

yoktur. Bunu

şu

vilayetteki bir vatan-

Şu

gadar gelmeyi

Danıştaya

bir

faydalı

girişim olacaktır.

çok güzel oldugundan söz ettiler. GüO tarihte ilk kongre bize 100 bin

yapamadık.

aynı

güzellikte bir kongre

Bugün burada

vardır.

ödedikten sonra, 1978
ramız

ı:ıahkeme.

alabilmek için, Ankara'ya

hakkını

zeldi. 1976 1 da

ilk

,taBhkeı:ıesi,

yılının

ikinci

veya bu

şekilde

yaptıgımız

ayının

toplantıların masrafını

ınaaşlarını

memur

izaha

için 500 bin li-

y:::ıpuak

bence

çalışmak

ödeyecek pa-

gerçekl~i

görcek istememekten ileri gelir.
hareketlerinin olabenüstü adli öslemler-

Değerli arkadaşım tedhiş

le önüne

geçilaediği

bu konuya

ifade

açıkça

etı:ıek

kısacaksın.

Bizim görevioiz, bu
nedenle, Barolar

da

Önleı:ıek

götürür:

için öz-

olarak benio

Birliği Başlı:anı

çıkca~acaktır.

önerilerde

Birliğinin

şuna

hareketlerini

tedhiş

ağ

(Alkışlar)

tedbirleri getiranleri

çeşit

olsa gerek. Çünkü, bu yola

gerçekten

bizi

Türkiye Barolar

böyle bir öneri hiçbir zaman

s_ızlık

Diğer arkadaşlarıc

bulundular.

istiyorum: Bugünkü

iddiası

tedbirlerle önleme

gürlükleri
zımdan

şikayette

değindiler.

Şunu

yargısal

yolunda

uyaroaktır.

Bu

taaru. biraz ihtiyat-

buluncadığı

~i ttiğimiz zar.ıan·

nerede

duracagıı::ıız

bilinı:ıez.

Savunmanın

i thao.la

başlaması

ve benzeri hususlaa::':

Sav~nı:ıanın ithaı::ıla başlaması forı:ıülü,

keliı:ıe keliı:ıe Birli~ı:ıizin

bir veya iki evvelki raporunda yer alan bir cüoledir. Fakat, bunun esası

şudur arkadaşlar:

le

karşılayabilecek

diyeilıiı:ı

/

JJugün

ı:ıesleğioizin savum:ıa

yasal olanoldara sahip

ki usul kanununun falan

ı::ıünün deği~tirilı::ıesiyle

elde

biz, öyle bir

kanunu

lesi

,av~katlık

olacaktır. İşte

sonra. ikinci etapta
Burada,

eğer

bir

gereksinmelerini tamar:üy-

olı::ıadığıı:ıız aşikardır.

veya

ı::ıaddesi-nin

şu

edilebileceği yamlış
hazırlayacağız

ı::ıaddesi:

sonuçlarını

Savunma

özel
bir

yasanın şu

tutuı::ıdur.

Bunu~,

hük-

O halde

ki, bu bir savunma mecel-

ithaı::ıla

beraber

başlar.

Ondan

alabiliriz.

müsaade edilirse,

diğer ark3daşlarımı

da

cevaplandır-'

r.:ıak

gönderilr.:ıediği

takdirioize
başladı.

eski

cek. Bir de
ten hiçbir
siz bizi

emin olun

açtı,

gereklerini tahakkuk

leğinin bütü~

Bunun

beğen~iyoruo.

biz

eğer

sanacak olursak, hakika-

zauanında

temennileri

teklif etseydik,

geldik ki, savunma nes-

aşamaya

ettirr.:ıe

gele-

zauanı

Mevcut birkaç

İzuir tasarısındaki

Eiz öyle bir

ayıplayacaktınız.

ben

arardık.

iş yaptığımızı

şey ~apuadığıuızı göreceğiz.

genel kurul

şu

İzuir tasarısını

veya bu tadili ile bir

şu

hususunun bizio

gerekir. Yeni bir döneo, pek yeni

gitseydik, bugünü

döner.:ıde

arkadaş~ar,

istiyoruu.

zar.:ıan gönderileceği

evvela orada ne

bırakıldığını hatırlar.:ıanız

Eğer

Kanunu t3dil.:terinin neden hemen

dokunr.:ıak

yolundaki tasnlara

Arkad3şlar,

bugün

-

İzni:r toplantısındaki Avukatlık

için

hükr.:ıün
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zamanına yavaş yavaş yaklaş

tık.

Eur·ada takip

ettiğir.:ıiz esaslı

özyönetim konusunun

r.:ıetten

teklifi

Bunun için çok büyük.emekler

rim ki l979'da bu

iş

teyeceğüı..

beyan

İlk-defa
ması

let

Açıkça

Türkiye

fikri

uet

Bir
Har::ı.di

radan

ediyorur.:ı.

Darolarının

ortaya

Rayatım boyı.ınca

sonra

ben bunu

Birliği kurması

Barolar

atılr.:ııştır.

İlk

defa 27

şağrıldır.:ı

görüşr::ı.e yarıda kaldı_,

öğrend~ir::ı.e

ğine

dair emir

göre

Ahr::ı.et

Haudi beye

dileis-

r.:ıüdafaa

ettim.

ve özyönetiue

kavuş

Mayıs'tan

sonra Ada-

ve bu fikri ortaya at-

İstanbul

Barosundan Ah-

gitoiştik,

son-

seyahati için bileti

bendenize de, eve gelen bir kurye ile ahara. talik edilditebellüğ edilmişti.

J3u nedenle, belki

d~

bugün

bazı arkadaşlar

O.üştü"

deniyor. Bütün

r.:ıüşkülatın

r::ı.ediğimiz

müddetçe kendi

aramızda

Değerli

İstanbı:ıl

Tanrıdan

gğrevden affıını

Sayar bey ile bendeniz baro teosilcisi olarak

edilmiş,

ları,

bir milletvekili

sarfedilr.:ıiştir.

eden komisyona

teşekkül

bocalar::ıadan

iade

na

aldık,

bitsin. Ve o zaman zaten ben bu

tarafır.:ıdan

Bakanlığında

tır.:ı.

vaadini

çıkarılması

Türkiye Cumhuriyeti Hükünetinin teklifidir. Du kolay ha-

değil,

zırlanmadı.

bir politika var. J3iz bugünkü Hükü-

ueslektaşım

sebebi

çekişr::ı.e

Selahattip

"Özyönetim ikinci pla-

buradadır.

Biz bunu hallet,-

ile vakit geçiririz.

Aydın

kendi bölGesindeki

bazı

olay-

objektif kalmak vaadiyle izah ettiler, hepiniz dinlediniz. De:rüm

burada söyleyec8k bir

şeyir::ı. olamayacaktır:
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Yalnız,

adliye

durumu üzerinde hiç tevakkuf edilmedi-

memurlarının

söz edildi. Raporumuzda hakikaten ne

ğinden

arkadaşlarıuızın

bültenlerioizde mütemadiyen bu
teşebbüste

her türlü

bulunduk ..

biraz ben de barolardan
sorunlarınınG

Yalnız,

şik~yet

olursunuz bize

söylemedik; ama

yaptı~ıoızı

da menfaatlerini koruyucu
şikayet

hep siz bizden

edeyim; bölgenizdeki adliye

yazınız

kü sizin huzurunuzda hesap
bir

şey yapm:ımaktansa,

ufacık

bir

r:ıazeret

kendi

yapıyoruz,

az çok bir

sebebi olur

kofacıza

olan barolar

vereceğ

mensuplarının

dedik, tekit ettik, bir tek cevap

yok. Biz elbetteki cealeketinizin çok uzak bölgesindeki
it edemiyoruz. Edemeyinc@ ne

ediyorsunuz

ihtiyaçları

göre bir

şey.Çün

ki, bizleriz. Hiç

değil

ile huzurunuza geluek,

şey yapmık isteği

zcnnındayım.

1

Ymluaz Tokman

arkadaşım,

hukukta olanla olacak

mak gibi ibareyi iyi

onlam3dıu,

tenkit ui etmek istediler, övuek ui?

Elbetteki adalet
fında

tes-

bütün

mesleğindeki

olanı

çabuklaştır

her tara-

dinaoiz~,dünyanın

avukatlar temsil eder. Amma, hukukunuzun içtihat yoluyla, ilerleti-

ci yoruu yoluyla bugünkü seviyesinin üstüne
lerden beklenen emek az

mıdır?

Bu

çıkmosında

acaba yapwak

ö~eği

avukat olarak bizbulabili-

olanagını

yor nuyuz?
Yar5ıtayın bazı

daireleri

hakkındaki

taanlar dile

getirilmiştir.

Fakat
bunlar birden, özellikle yeni delege arkadaşlorımızca hatırlananı..,
yor. Dokuzuncu Ceza Dairesinin
dairenin yasal

varlığı bulunnadığı

Birliğince yapıluıştır.

vap:

"l3aşkanlar

deniyle

karışılauayaca.:;ı ..

" Bu

r::ıevzuun8

çeşit nüracaatlarıoıza alınan

barajı

pek çok

ne olursa olsun, bugün bu

naatı yayGındır.

lJen bu kpn8otte

miz icap eder. Tiiz böyle bir
evvelden

anlamıştık.

henüz

aşacak

arkadaşıo.

toplucı.do
olm~;Dana

sakıncalı

Raporl3rır.uzda

Bugün bu
klasik ce-

taalluk etuesi ne-

yargıya

duruma gelmedik.

tJmas etti. Ki şi sel kanaa-

sıkıyönetin lüzuı:.:ılu
r3,Sı:.:ıen

bu

vakıay~.

olduğu

ka-

kabul etme-

dönemin geletileceeini daha çok

ve bül teniuizdeki

Sıkıyönetim

demokrasi ile idare edilen ülkelerde de

sıkıyönetin

kanunu biziwkine hiç

diğim

ra·stladı.

yolundaki en güzel etüt bence l3arolar

Kurulunun ineelenesinde veya

Sıkıyönetim
tJ.mız

Ama bu

bir döneme

kuruluşu

benzecı.iyor.

iJdiflcı.ız

vardır.

şu

Acı.oa

oldu:
onların

Nedeni: Teker teker incele-.

için söylüyoruo.Osmanlı Devletinin İdarei Örfiye Kanunu bütün tadi1
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leriyle birlikte bugünkü
yer

J3ilim.de demokrasilerde

alır.

iki üniversite mensubu
fisi de yer
de.,

sıkıyönetinin Türk~eleştirilniş

almıştır.

bir kanun

şöyle

sıkıyönetiın. ayrı

fevkolade güzel

hazırlanmış

monogra-

nunlardan da elbet istifade yoluyla, lüzum

olduğun

arkadaşıdızın

olması

hatta bir vesile' ile

gereklidir

neoleketioizde,

dahi

bakanlıklara

kü Hükümet kurulduktan sonra,

tarzında

vazifenizdir dedim ve Adalet
Bugün öyle bir

işleyeceği hakkında

sıkıyönetim

bir tasa·
almadı,

öğrendik.

Bugün-

temennisiyle geliyo-

silahı demokratikleştirnek

Bakanına

sizin de

müracaat ettim, sanki içice

do!muş

dönemine giriyoruz ki, bunun ne

sıkıyönetim

elbetteki

gönderilmediğini

bir

sakın

ruz zannetoeyin, amma bu tehlikeli

'de

bir konudur. Güzide

Hükümete sunduk. Evvelki hükümet bunu hiç nazara

rı hazırladık,

çasına.

metninde aynen

var. Amma,

kuşkularımız

şunu

şekil·

açıklacak

istiyorum:
Evvelki
son

Kanununun

ilanına

çokdüşündüğünü gösterr:ıektedir.

olmak üzere kaleme

rın bulunduğunu
arkadaşı:m

gibi

Özellikle

kararı

gösterir. Ben de,

-şimdi

unuttum hangi

diye ifade edilen

vermeden

şiJdet olayıarına

bu metin, sahiplerinde çok ciddi

alınan

"eşyönetiı:ı."

ait olan kararlarla lütfen

Son karar, bu Hükümetin bu

kararı karşıl?ştırınız.

eVvel
sır

Sıkıyönetim

tuturıun

münha-

kuşkula

arkadaşımdı-

bir

saı:ı.iıniyet

o

ı

ifade-,

si olduğu zannındayım. Çünkü, böylesine bir mesuliyeti yalnız asker kişi-ı
nin

sırtına değil,

kendi omuzuna da alabilen bir iktidar, takdire

şayan

dır. ("Bravo" sesleri, alkışlar)

1

1

Yalnız, burada sayın Orhan kardeşieden biraz ayrılacağim; adam öl-!

dürme

suçlarının sıkıyönetim

ğı iddiasında

aynı

kanununa göre bu oahkemelerin

dışında

kald

şekilde düşüneoiyoruo.

ORHAN APAYDIN

(İstanbul)-

Tien o iddiada

değilio

Hocao, aksinisöy-

lediı::ı..

TIAŞKAN

FARUK EREM

O halde,
dikkatli

olrıak

(Devaı:;ıla

Orhancıcımı

şöyle

)- Öylo ni? •. PekL
taoaotayayıo:

Tiakınız,

necburiyetindeyiz. Miseli m.8zur görün;

bunda da çok

karısını

birisiyle;

yakaladıgı için öldüren adaoı, adao öldUrdü diye sıkıyönetim mahkemesine!

ı

verebilir miyiz? •• Oloaz. Amoa,

aynı

kanunda Türk Ceza Kanununun 146 vesa-

ir maddeleriyle ilgili bölüm buraya giderse ne olur. Dirinci korkumuz;ya

1
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fikir suçu da giderse .. Gitoez. Çünkü,
suçunun oraya gidebilecegi yolundaki

şiddet

olayı deniştir.

endişeyi

taşıoanamız

gulama böyle ni olur, bilemem. Fakat bir eoniyet
şu:

çu

biliyoruz.

verildiğini

arkadaşlarınızdan

ricaoız

lütfen genel

zamam~nda,

şu

Şiodi,

içtihadını

kadaşlar,

ferahlayacaksınız.

Evvelki

Askeri

lütfen iyi okuyunuz.

hakimi olacak hukuk-

Sıkıyönetin

Kanunu

ve da Anayasa Mah-

Yargıtayın
Bunları

bazı

zaoan ar-

okuduğunuz

vazife tayini yetkisinin ondsn a-

verdiği

merci tecavüzüdür, gibi de bir içtihatta bulundu, ama Anayasa Mah-

lınması

tatbikatı

kemesi bunu iptal etti. Özetle; evvelki
sak, pek çok

kendinizi

sakıncalardan

arkadaş~m

Yeksel Keskin
Ben 9 senelik

Laşlmnım,

Yönetim Kurulu

adına değil,

kurtaraca6ız

alışkınım

Yönetim Kurulu

cevaplardıo.

da

adına

olduğunuzu

arkadaşımız

kişilerden müteşekkil

zannındayım.

şahsını

konuşoak

Şindi

hedef

])aşkanlık

bunlara. Ana, benin
ben,

yalnız

ra-

kendi

zorundayım.

Dir cümle: "Rapor Yönetim Kurulunu göklere
Den hiç göklerde

çok iyi izleyecek olur-

raporu tenkit ederken benim

porumu tenkit etselerdi, daha kolay

çıkartıyor."

ve öyle zannediyorum ki,

zannetı::ıiyoruın.

üyeler de kendilerini öyle pek yüksekte göredeeildir.

Sosyo-ekonomik duruolara daha fazla yer verilmesinden söz edildi.
Du sosye-ekonomik konular deyimi o kadar
vermediniz" demek, bence hiçbir

şey

ki, "niye bu konulara yer

geniş

söylememeye

eşittir.

Cevap da

r.::ı.ümkün

değildir.

Tiiz
o kanaatte

kıdem r.::ı.eselesi

değilim.

dolayısiyle

azınlığın

temsilcisi

oesleğe

veren, 36

yıl avukatlık

Öorünü bu

eden adam,

tediğim

Genç, ihtiyar tefriki biyolojik bir tefriktir. Olsa olsa

kıdeı:ı.siz

geçiroediyse
dur.

Kıdeme

svukat tefrikini

r:ıutlalm

cepheler ..:;ibi

kıdecıli

yap8caı_;ız.

_çok üstündür ve

taraftı::ır ueğilir:ı Eır:ıa ı
kıdemsiz

Bununla benim
KıCleoli

kıdemsiz

bumı

da

cepheleri

1

asıl

Ben

daha tecrübelidir.

şu:

(Alkışlar)

imişiz.

kıdemsizden

denli,

1

Aona neyleyelim ki! nesela bir konuda, Ceza

Genel Kurulu, kanunun konutana

cek

daha var, o da

sübapı

sıkıyönetim

olnalıdır:

Yargıtayın,

kemesinin

aldı.

Ama uy-

lazım.

cahkemelerin görevini tayin hususunda

Sıkıyönetim komutanına,

yetkilerin

Salt fikir

söylemek is-

eğer yıllarını boş

kıdeoliye

bir

şey

borçlu-

cıçıklar:ıak duruınunda;yız.
::ırauızdcı

kı

;yaratrıok 1

bu

Milli

mesleğe
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yapılacak

-

en büyük kötülüktür. ("Lravo" sesleri,

Dit:;er targftan, aynen;
dendi. Hiç bir
lektaşımıza

alkışlar)

meslegi darülacezelik hale

"lıu

han5i kaynaktan gelirse gelsinöbür mes-

oeslektaşımızın,

darülacezelik demesine cevaz verilemez.

,

.

I~av~ ~t~iler;. "Eme~liler. çalışmasın~'. --~ka:lo:lar
cemizi gunduzucuze
da bir

getirdiniz"ı

kattık

kabul edelilim. Lu·

arkadaş

kurmuştur.

leki düzenini

ıçın.

bunun

Sosyaı ~ıgortaaan

9

'ı

se~e -~iz

emeklı

''

ge-11

yaşın~

bu ana kadar elbetteki kendi mes1

arkadaş

Ona diyecet,iz ki "sen

çalışma"

1

veya "emekli maa!

şını _alcıa 11 • Lu ne decıekti"r? Sigortanın ver ec eği• 6 ila 9 bin lira ile 55
yaşındaki

bir adam -en

bırakacae::;ını

'

~

t
~

i

~~

çalışr:ıaya

almadan

· de,

zanneder

tir

a~a~ısı-

Iviüokün

c:ıisiniz?

devam eJecektir.

bunu tercihen fueslegin

arkadaşıoızın
değil.

~u

Ne olacak? Emekli

ne delliektir? Öuür boyu

r:ıaaşını

pricı.

O hal

bir uevzuu ortaya atarken, çok iyi dü~ünıiek lazımdır. Kendietizin dı-'

şında

pek çok.şeyleri düşünmemiz

icap eder.

meslektaşıu, tir süre sonra, ben~m boşıma çok geldi; ken-

Degerli

disi de bizim gibi düşünmeye başlayacaktır; geleceğe uuutla bakarak, ken.
disini tariz
Diger

gelecek hiçbir sözle

anlacıına

~araftan,

Şunu

ana

cevaplandırmak isteı;ıiyorum.

da söylemeden

deçemeyeceğim:

Dir deyimim,

ele alarak, "açık deniz kaptanlı.;ı, tatlı su kaptanlıgı" hikayesine te-

1
!

masla' benim biraz yüreksiz

olı:lU0UrJU söyler..ıek

bütün hayat boyu yürekaizlikle
Ilu i tibarla, hele
mı

maalesef belki

olayları

mı

işledi.

sırad~,

ben

gelince,

Du itibarla,
Daşkan

kuruluşun ba9kanının

ben

çok iyi tefrike dikkat ettim.

r:ıüessesenin başına

aGır basıyor.

Dül~ero~lu

Pek çok

leleri

ihr:ıal

diler.

Doğrusu

karde~im,

arkaJagıc

ettitimizi,

akıllılık kıs

keşke mer:ıleketimi~bu

olmasaydım dedigicı

günler ol-

görevi dengeyi de saglamak.Ilu ko-

bBşka

~enel

meseleler, özel meseleler tema-

da, genel meseleler içerisinde özel mesearkau,_:ışlarır:ıız

da t9m bunun aksini söyle-

ya, ben büyük bir bocalamo içindeyim. Hep talimattan bah-

sedersiniz1 biz haneisini
kusurlu

bir

Arkadaşlar,

sanılır?

Hulusi
sını

ı:laha

cereyan ettiGi

mu9tur. Ilöyle bir
l~y

sorıüeılu

akıleızlı~ı

isteeliler.

olduğumuzu

uygulayacatız?

Du itibarla, bu konularda pek

zannetmiyorum. Sonra, bu mevzuu

bırakayını

dedim, yine
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de

bırakam.adım;

Bakırköy

kabil

ark8doşır:ı,

Keskin

uı::ıhscttigir!li,

org::m naklinden

etmediğir:ıi

HastaneoinJeki olaydan söz

buna mu-

söylediler. Dana Tm:

ciler J:!l.Üracaat etti, organ nakli konusunda hukuksal açıd·an kanaatimi sorJ
ı

dular. Dört doktordan sonra bir ele ben komıştum. Aua çal:q;ıarak konuştum.'

Hatt:.:ı, emperytılizm

13u nôkta hiç de basit bir nokta degil.lendi, bunun

altına

böbrek nakli

ı

l milyona

r:ıal

girı::ıiştir

da

liradır.

milyon

er:ıperyalizı:ı.
Alr:ıan.y

Çünkü

Türkiyemizde, bir:
bankasından

a 'cl_aki böbrek

tam ı

ı

ı

heiLüı::ıi

oluyor ve hastane

~1 u:

O da

konusu çok söyJI

süratlt 1ür araba ilc gidiyor, güm-

'

;

karıştırrnas:.n

rükçü aman

diye

alıyor

takıyor.

getiriyor, hastayE:

Ve bu

para bulunacıadiğı i.çin de böbreksizlilc~en ölenlerin adecH büyük.
dedigic:ıiz

Görülüyor ki, kapitalize
beklenmedik aJanlar.
ye'de bunun
maliyet

0:-ıun

yapılEWSJ. yasaldır

fiyatı

kaneatiı::ıe

s::ıhalarJ_

at::.:..ıı:ı. sı."a
it:i.lacıf

di;ye, Aw.a

yeni yeni ve
verdiı:ı;

fetva

edeyicı

ki,

şı.ı

Türki-

dediğim

o].ı::ı•.şt·~~.

de etldli

One an bahsediyvrE'Jn d ::ı~

i

oroclrı

içir" ben

şeyü"

I3ı:ık-.:":'kö;y'

d eki aL;.l

c:ıalı.ülerj_ne yapılan ~u-:

emeleden niye 'oahsetuıedin ı d enince: ben ka:."ınca kaderince, belki öğrenci-!
lerim bilir, hüoanist doktrin
bütün idarecileriyle

tec:ıasa

tcıraftan.yım..

Hoı:aen ~ıeşgul

oldur:;:ı;

eski yeni:

altında

geçtio: gazetenin o haberinin

pis bii

1

miras i·şi var. JJen Türkiye Drrolar I;i::'ligi Başkanı olarak ona dokunabilill
rniyir:ı?

Hulusi DülgeroGlu
gelince; bunu
miyor

açış lwmışmamda

arkadaşlar.

Ek

artma

da

tava:un sira;yeti konusu meselesine

söyleı:c,j.ştio,

sözleşme yapıldJktan

yazılı r:ıüracaatı 'verdic:ı,

zırladık,

arkadaşımın,

oranıru

süre sonra bena telefon etti, tir

başka

çen

fen Dm,olar
rılamadı.

biz,

JJjr::;_i_ğine

Şj_odi

aşat:;ı

ı:rıütumrıdıyenı

kadewe ile "VrkDrl

Kur--.ılu

bunu da

çıkan.r.

çı~tJ.[ın~.

bi1Jiririr:ı.

"Den

edelicı

arc:sınd:1

kendilerine.

söyJ.!jdi.

iJ..gilendiren

lıareke-:;

Ac:ıa

gittim,

bunu beraber ha-

tsrafın~Pn

Şiodi ı

konuları

dedik, fakat

bL" ih·cilaf

çözeı:;ıedik. Aw=ı çözüleceğine inanın. Lundan evvelki 5~

ran bir Yöneti ra

geJ

nal:lt;tt;io. knl sorul!llu, bir

lıepü:ıizi

:voz:cnu,, be:c:::te::·

11

konu§'<Jy:noı,

baıoou~

l:endis:i. 0 ,Croedsn o "i anaksJ_z

toplant:ı..da rl.ı:ı

kişiiiye

sonra, soruolu

ben si?;e, aktüerle:;:·le
:<ı.:ı::ı:·lılLırıa

c:ıürçıcaatı.n

ihtiyatsızlıktan

okudu, ' 1tebij_ Fa:euk be;r" cl edi,

de sevinçle geluio, kend-:'. YönetiG1

vaki

lJu bir

35

1

çıktı

ge-

lütbaşa

Ve

i,% 22'yi çıka

artJ.k burays geldi, her de-

·~
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idareciyle biz

ğişen

pazarlı~o

Lu i tioGrla Ankar'i

o-:;urc.Eık j_st::ıu:;.pJ:.·uz.

Üçüncü Asliye Ceza MahkeoesinG açıl~:ın, pardon, özur ,Jilerio; İş Mahkeoe- i
sine
o

açılan d?vanın

zaı::ı.an r.:ı.ese~e,

oluolu sonuçlanabilecegi ,:;ibi bir
otow:ıtik yansıoa

yani

arkad-aşım

Eski

kendilir_,inden

artık

Niyazi 'nin,

po.li tika

urıut

içindeyiz.Ve

çözür:ılenoi<Ş

yapıyorsunuz

!

olacaktı

i

i

thaı:'lları-'

nın gününü doldurdue,unu en veciz şekilde ifa:'le buyu:rr.~üa:-. :Gir aralık,'
siz politika yapıyorsunuz i thaolarc.ı:ı hırşıloyan 'Jizle:;in, bizic:ı han-·'
gipolitikayı yaptıgırı.ıza

dair bildirilerimiz

artık

bir tenkit haline geldi. Pma o gtinleri de

karışmış

bu, tarihe

şadık.

rapnrlarıc:ıJzfa~

,

son~a,

y~

JJununla beraber, hangi poli tikayJ. ,va~-ıabileoeği21i~ü saptnyon ge)

nel kurul

yönetio

kararına

kararın dışında
kaldırılı::ı.ası

ti tizJ.j_J.<le riayet :::decekti:r.

kı.;ı::'ulu

bize bir ha:reb1-:;

terzı

er :.ı.::.~

iJ11./U:L"tıJ..L-ı:ro:.."c:a

1

be

F,ğer

s:.:ıki

karar:!

gereklidir~

Hulusi Eskiciol;lu, l!üyük teh].i~-ce I~s:::·::ı:ı.r:ı:.:::ı.c.s ':':'Jrl:i;v:;; Drırol:ır Dirli- 1
ginin

s c-3sli olu .,:u yolnndakJ_

kısık

Arkadaşlar,

bir

konuşr;ıosına

j_dô.icı~_Br:

çok

dıl::~c:t:ı.:::.

ııeul"kı:;::::: ;;nnzın b1~roda

ifade ettiği gibi, bazı konularCia ::ız ço!-c t,_,ş.his :.tor1ı:lerır:ıız var dendi.:
Birbirimizi

aldatocıyalır:ı,

bu kun:J. 9

teç:l~istc

nebiliyor. J3u itibarla, gerçekten bir grubu
hareketi de gerektirdi:_;i

teı::ı.kinli

Türkiyer:ıi

t el erin

tec~~l

J3iz?

degildi~.

düşti

zan:1:ı.nd2yız.

bilgiye göre kanaat

bir yol

farklı

edebilosnin biraz

zde öyle olaylar oluyor ki, ane aY: ab on esi

verdiği

yakışabilen

bi.clıirinden

açıklıyorçiz.
olayla~~

çıkan bazı baskı gruplarından değiliz.

şek::i.l

1J1.-ı,

oldugum1ız

T3orolar

ga ze-

JJirliğinc:

kaz~1nr:ıcıdılcça,

1

ortaya!

'

Şunu

da bilelim; biz f:dli bi:::::

baskı grubu docliliz; b.r TtlRK-İŞ, bi~ DİSK ol c""'"". ı~:. O:ou" sccüı petan-ı

siyeli ile 17 1nn
y~parrıodıgı
bünyeleı"i

bir

şe;yi

forkl:ı.

seçmen

cı var.ında:n

aynı

şey

dec;ı ..cu:;.r.

yDpJ.yoruz; biz fiki -;.~c r2 baPk".

lruruluşlarcı

,söre Yör"etj o

1'ır:ıc-u

g:::-ubıJyc:v;-

Ku:c"U~.tınu

o!1ların

l~u

ı

1

it" barhl

suçlaorık doğru

ol-ı

r:ı.ayacaktır.

Tiu arsda, l!üyük 0ir
meye bile lüzuo JOktu;
Yalnız,

komışmc

~a~~i~in

ba~~onında0

:.lg::.

~örı::ı.er:ıeyi

işaret

et-.

al~şt~.k.

sırasında

a.;~}c:sıdasıJ.a.:",

e1d;e:~ yanlış

a:~.lao8dıyssrı.,

- 207verilrrıeneliydi

"taviz

oiz gibi, yeni

clenıBliyor.

11

iktidarın,

ü;:G;id:::ıra

Biz, eski

söyledi~im

biraz evvel

vercıediği·ı

taviz

ihtisas oahkemesine '
.

da karı:;ıı çıktık. Üçüncü dönecıine de karşı çıktık. Du itibarla, taraf-

!
1

sızlıgımızı yitirueoiz asla bahis oevzuiı değildir. Özellikle dikkatli!
olacağı.r:ııza,

göre·vir:ıizd

en

kaçakçılık yapmayacağır:ııza

lütfen i

tir:ıat

bu1,
ı,

yurunuz.

.

değerli meslektaşın, açıksözlülügü

Çok
ya

ı

anarşik

karşısındc

olaylar

arkada ş ın

cıahket:.ıelere

daş,

pahasına

ölüc

çıkışla:r::!..

gerekli

rıya uğrayan arkadaşlarıoızı gereği

ile bilinen Necati
;ycp;:;ı8d~. gıı:ıızı,

sevumı:::ıdığıoı?.:..,

gibi

eireoediginJ 0n söz ettiler. I3aro

r:ıahkem.eye

c;irece.klerdir.

-Yclıu::o

hatta

ugradıt:;Hrı

ve

merkezir:de

büyük bir dosya

dır.

:!:ıalinde

l3a:colar

J:\irliği

1

ı

halmret
saklı

Arzu edenler incelesinler. Önce incan kor~ruyor, sonr!:ı aldırı:ş et-

r:ıiyorsunuz.

( 11 l3ravo 11 sesleri, alkışlar)

itibarıa,

JJu

bakın,

komisyo!1 kurarak

Maraş'a

Düşünmedik değil arkadaşlar; ben Yönetim
larıı:ıı.la beraber giderdir:ı; ama sıkıyönetim de
di.

tıoın öneı::ı.i yok ama,
şeyi

altı

hak.kır:ıdaki

ölüm tehdidi ihtiva ed en o.ektuplarla tel e~ onla:.' 'Te
saldırı

saldı

2vukat arka-

"Te

benim

Özka~

düşünmeden

Bugün
bir kanaate

gidebilirdiniz der

Kurulundan

bazı arkadaş-

1

2 82' ~ıl bir rejimdir .Haya-l
7

götürdügüm arkad~şlarıo Mldürülürse? •• Öyle çok

karar vermek pek güçtür.
buradL.

Kahraoanı::ı.araş hakkında

ulaşar:ıadıı::ı. arkad:::ışlar.

çcıi\:

şey

Çünkü hspimiz

söylendi. :0en hiç

başka

türJ.ü

düşünü

yoruz.
Halit Çelenk
ugraşmış

olo.aı::ı.a

gibi takip
bilecek

arkadaşıma

ra~men,

eCı.er.'ler::ıişim.

kaynaklarımı

Hayrettin

Abacı

arkadaşır:ıın işaret
Notlarımı

aldıc:ı.,

arkoc. ·Jşım ;y;ine
arkadaşıula

temas ettigimizi, bu kadar
Aydın arkadaşıı::ı.

Arkadaşlar,

hayranır:ıdıT;
etti~i

bu

ceza ile biraz
noktaları.

belki kendisine de

geregi

faydalı

ola

da gönderirio.

Ve bu arada da, Keskin

Selahattin

her zaman

ı::ı.ühim

osayiş1~onusuna

bj_rlikte

şu

temas ettiler.

karşılıksız

çeke niye

meseleler dururken, dile getirdiler.

bu konuda

bazı

şkKayetlerde

biz bunu isteyerek raporunuza

bulundu.

almadık

ki. Adalet

r
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dedi ki, fiyasada para hacoi

Lakanlı~ı

r

artık

gidiyor. Lirçok

memleket-ı

lerde, enflasyon dcıhil, ekonocıik protleolerd e para yerine tedavül ed e-!
cek araçlar kullanılmıktadır. İtioatsızlık yüzünJ.en ben bunu "bir türlül
geliştiremiyorum.

l:ıakanlıgıdır.

bir konu
bu€ün

hakkında

zav~lli

i tibar,e

nazarı

:Lıöylece,

tarafında

en uygun

bakanlığJ_n

ir::ıkanları

mevcut olan

bizdan ekonomik

çek,

bir çek kanununa tabi

ayrı

Ticaret Kanunumuzda da, ödeme
kambiyo senetleri

alınmadan

Lütün, 7 veya 8
ınize

bir

bir etüt

açıdan

ı

,

tabı:ınlı

fikrimizi sorarsa, ihmal oi gösterecektik? Oturduk,

her

dünyanın

bizim

tır,

siz hukuksal

hakkında

ve bana gönderiniz. l3unu diyen, bütün

yapınız

Adalet

Du mali konm

yabancı

geldiğini

vasıtası

arasına

kılınmış

olduğu

dahi

sıkıştıt'ılmıştır.

kanunu teker teker inneledik ve bünye-

sandı~ıoız

tasarıyı hazırladık,

Adalet Tiakan-

lıbına sunduk. Ilir iki kelime değiŞikliği hariç, bizim tasarı bakanlık

tasarısı

olarak Meclise intikal etti. Diz de ne

emegimizi belki

arkadaşlDrıcıız

yapalım,

bu kadar

getirdik.(Alkış

takdir eder diye size

lar)
llu itibarla, sizleri, daha

meşgul e~tik, biloi~oru~,

konulor dururken bununla niçin

1ü~rük

şekild~

halisane bir

ettiğimiz zannındaJ

izah

yız.

Eğer yakınım olmasaydı,

hakkındD.pırıl pırıl

kendisi

ı

zekalı

ar-ı

!

kadaşım

diyecegio Zeki IJal tacıoğlu'nun, raporun 36

li rapor
dilmediği

hazırlanırken

Dolu barosu

hususunu kendisinden özür

işti~ak

dile~erek,

ediyorum; herhalde bir daktilo yeya catbaa
kasıt

elbette bahis

cıevzuu

Kendilerinin
oası

yolundaki
Türk

Türk

Parasının

küolerin
de

ekonooisiniiı
Kıyoetini

yetersiz1i~i 9

durmanız

sayfasında,

na-

halde raporda zikre-.

biraz da utanarak arz
yoksa hiç bir

hatasıdır,

olmayacaktır.

sakatlık

eoirler~ni

ettiği

ncı

ouafiyeti

hakkında

ek bir

çalışma

yapıl

telakki etmekten outluluk Juyuyoruz.
son

yıllardaki

,s~çi:r-dtği

Koruoa Kanunu ve diGer

konunun kül halinde

gerçek büyük

tazı

anarşi,

kDnunlardaki hü-

alınoası Gereği,

üzerinde

istendi.

Arkadaşlar,

Larolar LirliG;i

hatırlayacaksınıt;

Yöneticı

Kurulu

ekonorük kamu düzeni

t'Ousfından

evvelki genel

kavraoı

kı..ırullara

su-
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nulciuştu.

Zeki 'nin bu

şikayeti

r~cniş

o zaman da uaha

Anayasası kaı•sadıgı hükür:.:ılere

rildi. Acaba 1961

digi zacanki ekonomik düzeni

benimsemiş

olarak dile geti
yürürlüğe

na zara n

gir-

miydi, yoksa kökeninin ne ol-\

du~u çok dile getirildi, öylesine bir ekonomik düzenle karşı karşıya

mı

idi? O

haJ.deı yalnız

1

kanunları Eıyıklaı:ıak değil, şu ı!

entider::okratik

bulunan ekenacik düzenin bu

hazır

11

Anayasanın

ter:ıeli

olı.ıp

olmadığı

üze-ıı
ı

l'

rinde de durulması l§zım gelmez miydi? Aca politik nedenler, 27 Mayıs1
ın

dan

ilk

havasının

kaldırdı,

I;4

sönüşü,

gitgide

bizir::ı

j_htiyacı

gören

Yönetic:ı

mallerini de Anf.lyasadan
attı;

:;,ıu

şu

şu

şu:::'a

bunun için Cte bir

dunuz derseniz, acaba Türkiy

ı

vardır,

kaou düzeni

şe~illerde

orta-1

kald::ı...

Kuruhmuz, ekonomik ka cu Jüzeni
ekonoı:ı:ı:iR

~ı

asıl gerçeği

olaylar, bu

elioizde biçicsel bir Anayasa

genel kaou düzeni varsa, tir ele

ortaya

di~er

çıkarr:ıaoız

bunun te-'

5e:t'ekir fikrini
acıa

dah:i. teitiplend:i,

,nasıl:
!

etkili ci o::i.

han6i hükümeti etkili old1:

Cur:ıhı.uiyettnin

ki biz olabilelir:ı?

ı

Tarif e a çısındaı1 i
sınıf

ar:ıa

baro.

Arkadaşlar,

neyleyelir:.ı

p

biz bunu

el b et teki yeônde; h irinci, ikinci
zaman

gördü(~ür:ıüz

hükr:.ıünü

koyouş.

Yönctirı

üzüntüyü duydul'

sım.flarına

göre

Kurulu buna taraftar

al--ı
ı

cadığı

için, kanunun eorini de yerine ggtirrJek mecburiyatinde

için, biz bunu asgariye indirelic dedik; ik:

1

aynı

ki, bizden eyvelkiler kanuna, barolar

tarifeye tabi tutulur
1

tirazıarı

sınıf

olduğunu

olsun hiç olcazsa.

Du, bizden gelen bir kusur de2il,
Üstelik de, bu tarife
kü, ye!"Jüzünde iki
Mesela

bazı

sınız.

Ar:ı~

sister.ı

r:-ıecıleketlerde

ayrıı::ıı,

sınıf r;yrır::ıı,

var; bölc;<?sel
kendi

avukatlık,

eyaletınin

karşıl::;ıştü:.

içın

kon::ıuş;

fskcıt

osı.l

Genç avukat aeui ki,

tcıtlJilwtta

tr.ı:-::-:i.::'onin

cei!:a ver ec eksiniz. l\en tarifenin tü tında
gayet rahat olarak kat kat
Bu btr. O halde bir

t'

değil.Çi..i.n
avukatlık.

ülkesel

a·vı..ıka"tlık yapacıaz

bizde tıu yol.ı::. İ::ıi.iü de yok. J3u itib:::.rlo sınıflandırc:ıa bir

garip ihtiyc:rç

tinde

J).şında

D8kul de

kaldık.

aldıkları

ortalar:::ıcı,

Hatta, bu

bir

isteğe,

J.aha

81 tında

acı_

iş

bir

alırsar:ı

itirazıcı

bana

iş

alı::wzsaı::ı,

kı1er:ı.lilerin

fiya~e

bir türlü

ulaşamayacatım.

kollarc-ıa

kaz3nçları

ihtiyacını

az

duywaJc

oldu~unu

r::ıecblıriys

iddia eden

bazı
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barolar da
mantıken

verebilecek duruuda

nüne aloak
rıu

Onun için, Yönetim Kurulu burada en

karıştı.

sene

yaptıt,ıt::ıızL

e;önderdit;ir.üz genelgede,

'cevabı

oloasını

lütfen hepsini

istiyorsanız

-

~arolarınızı

galuedi.

düşmecek

ihtiyacını

göz ö-

hangi

sınıfı

için, kendiuiz

açıkçı:ı

istiyorsunuz, bu hususta daha ne de-

yazınız,

dedikl Henüz

yarı

Jele~e ark8dcşlarıca

siz

bu ay sonuna kadar geloezse,

Eğer

Bütün bölselerin

kararı

duruoundadır.

istiyorsunuz, ase;arinin ne
mek

değil.

doğru

baromuzun

şik!yet

ediyorum.

tarifeyi yapmamak durumuna

zaoanında

yapacabız.

Ekreo. Özkunt dostuı:ı, bu gibi olayların amacının devlet güvenliği
ni veyahut devletin
işüret

ettiler. Elbette

etoer::ıiz lazım.
sokulması

haklı

bir

varlığ~nı

doğurduğuna

Ama, burada galiba bir

de dikkat

Acaba evvelki bir dönemde

bazı

şeye

suçların

146

ncı

maddeye

mcaba avdet eder oi? •• Demek ki, bu konuda tamaniyle

anlayışı

oloalarına

çeşit

haklı.

tehlikeye sokma tehlikesini

bize bundan .sonraki

rağr.1en,

hakça izlenoesini de emir

izlence amaliyesinde
Arkadr::şlar,

bunları

bazı

da

JÖZ

sıkıyönetimin işlem-lerinin

buyurdu~unuza

önünde

tutoaoız

biraz fazla

cevapları

göre, elbetteki bu
icap edecektir.

kısıyorum,

lütfen

baı§ış

layınız.

Kaya

Şerefettin
ıneoleketioizin

nız

(sözlerim

tenkitleri rapora

şahsılJ adınadır)

"htıJkklar"

toplantıda

haberini söyleneoesini dilerdik. Niçin
ar:ıa,

de

askıya

alınıyor

ye

sıkıyönetir;ır-

u,flsurunun h8la
ki~

aslnyB

kcırallarının

der;.iyeyi::c

bir

şeye

rlikkatli

al.ınoası

olr.ıaoız

hakikaten. Aoa,

katıloıyoruın.

arar:ıızda

~örr:ıeoek

yal-

Netice-

keyfıbyeti.

lazım.

::Jir

Iluraua da 9
şeyler

?O holcl e~ öze

özüne dokunulursa 9

hakkın

Du i

de bu

badlı kalırso 9

tibc.ırla

9

vereceğimiz

hukuksal

d2ha iyi olur

acı

hakkın

;yanılgı

sıkıyönetiın-;

özüne uokunur di-

sıkıyönetir.ı hakkın
r:ıı

e;ibi

••

devar.ı ettiği kanaatını toşımauız 18zıo.

kunulrrıuştur.

ölçe~e

katılmyoruz,

deyimine

göroeyelir.ı?

kanununda bir hüküo var

geçici bir süre

daha ziyade

(Alkışltır)

Orhan ]Jarlas 'ı gelecek
Huku.re

değil,

durumuna temas ettiler. Hepsine

~enel

görüşürüz.

sini sonra

arkadaşının

dokunulr:ıazlık

Hatta öylesine

özüne yine de do-

kıyraet

zgnnındayım.

hükümleri, iler-
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Türk

kendilerini daha

avukatlarının

keyfiyeti: Du toon

ınalar

~arolar

idi. Kendi kendini denetleme
bette övünecek

durumdayız.

hor görülmek istenen,
iyi

zırlanmıştı,

ku1alları,

ettiniz?.Deınek

ne kadar kolay kabul

bir denetime tabi tut-

Dirli6i Yönetim Kuruluna

kurallarını

Du

sıkı

getiren ilk
hatırlıyor

hazırlanmıŞ

ki,

kıdemsizlerin hazırladığı

edildi? Çünkü bütün
mudur?

uy~un

lek

da acaba biz miyiz? Dize intikal eden o-

arkBdaşlar.

tiriloesi için siz ne
~ey

Ancak,";şöyle lıir

şey yapamayız,

olay oldut:Su ihbar o-

ı:ıeslek kurallarının uygulanmamasının

ama bu meslek

değil;

pek de bir

biziz ama, mes-

uygulayıcı

barolara intikal ettiriyoruz. Fazla da bir

lundu." o kadar. Du sebeple,
ru bizde

t

tarafından hazırlan

idik. Aoa uygulamalar bu kurallara

emirlerini

sizleıin

kurallarının uyeulayıeısı

biz itiraz oerciiyiz

ı

hazırlandı.

bu kadar kolay niçin kabul

tarafınızdan

bunları inançlı

Arkadaşlar,

layları ~aima

1

vardı.Şu

bir ortam

Ve siz 9 bir iki noktaya itiraz ettiniz ve hemen kabul edildi. Acaba

bD kadar mühim bir metin sizin

ı

musunuz, Adana'da

Mukayeseli hukuka uygun olarak

hazırlandı.

olarak el-

kuruluş

ortam. Belki de iyi ha-

Metnin rednksiyonu, kalemi çok kuvvetli Atilo Sav
dı.

yapılınamalı

kurallarının

yaptınız

daha

yaygın

dersek, mehcubiyet

kusu-

bilinir hale ge-

sınırı başlamıştır,

yapmadık.

Ama zannediyorum ki, Yönetim Kurulunuza ben önümüzdeki döneo
için

getireceğim,

oradaki bölge

çünkü bir

toplantımızda

denacıesini

meslek

Edirne

Darosundayaptık;

mesela

bir madde

aldık,de

arkadaşlarıı:ıız

bu konuyu

kurallarımızdan

1

ı

dik ki

ı

"reklam

parçaladık,

güzel
1

yasağı".

hepiı:ıiz

tartışma

Yönetim Kurulu üyesi

orada oturduk bunu izah ettik.

olduki, ben derim ki, siz

emre~in 9

olarak ekip halinQe eel8lim, stajyerlerinizi
de teraber

tartışalım,

ki Yönetim Kurulumuz

bakınız

lıu

etoenizi özellikle rica
mantasyon c1a

arttı.

linçsiz olarak
ladı2;ı

kannote

o kadar

biz Yönetim Kurulu

toplayınızı

bunlar üzerin-

ne kadar güzel sonuçlara varacaciz.Delka·';ılacak

edeceğiz.

olursa ı sizlerden bizi davet

Çünkü, zaman GGÇti, Birlikteki dokü-

Hatt3 bizim diger

eldıuımız

Karşılıklı

yobrıncı

mevzuattan belki de bi-

hükümlerin bugün pek de yetersiz görülmeye

bir düzeye de gelJik. l3öyle

birtartışrıa 9

mesleğioizin

baş

disiplini,

- 212 dış

görünücü
Orhan

bize çok

açısından
Apaydın

yetkisini güzel

arkadaşıoızın,

teşhis

sa6lar

şey

ki ilk defa kendileri genel kurulun

110

etoişlerdir,

bilme keyfiyeti. Iliz bu

talimatı

zannındayım.

ne~

emir gibi

maddeye göre talimat vereedecek derecede bu

tehıkki

madde hükmünü daha ileri olarak kabul ediyoruz. Elimizden
dar talimatlar yerine

özünün kapataakla ihlal

hakkının
çeşitli

Fakat burada

şekilde

rica

!1.

şu

olduğunu

edildiği

Bizler,

yolundaki kana-

teôbir paketi denilen
Lu paketle ilgili

edeceğim.

dia eden herkese müracaat ettim, hiç
dar

değindiler.

icap

açıkladık.

arkadaşlar,

yanılgıya varıloaoasını

çalışılması

tedbirler paketi üzerinde

ed erdi, dedikten sonra; d e:rırnek kapa_tm.ak konusuna
atlerimizi çok

ka-

getirilmiştir.

İskender Özturanlı,

dernek kuroa

geldiği

kir.ısenin

_size metin halinde verenler de

şey

üzerinde

olduğunu

id-

bundan haberi yok, haber-

r.ıüsvette.

Bu itibarla, henüz ortada ciddi bir metin yok ki, biz Yönetim
Kurulu olarak

"şu yapılmamalıdır

Ama bunlar, hatta
kadar

donatıldık

t

lar.ıamış
düşer

ki,

olan

kişinin

bunları karçılamak

arkadaşım,

hibiz.

Yönetir.ı

yorum •

.ı.Ju

yalnız

saygınlığımıza

baş

uygun

daha dinamik bir

lı.rkadaşler,

ı::ek

olması

hakkımdaki

olanaklarabiz sa-

iddiasını haklı

bulmu-

yaşınuayım,

ben bu

66

hükrJü

hayatıında

hiç bir za-

•

ki izah etoeye
r.ıüracaat

bazı

-şı:ıhsır::ı hakkındolır;

.Ayten Dik arka u:.ı şır:ı söz
için·bizlere de

Birliğinin

icap eden

dinamikleşıneıniş

benio

bın:ıkoadıı::ı

zannederir.ı

Barolar

kullanılması

Kurulunun

telki

ınon ·1:ıaşl~asına

'

yapmak üzere

şeyi

teoasını işlediler.

kadar dinaoik olu;yorm'l ve kendi

~-~

bizler için o kadar güç olma-

üstüne Gitmek acaba bizio

nu, çok dikkatle

t

diyebilelim.

sizin tenkitlerinizle biz bu konuda o

toplantıda

Cevdet Saraçer

başta

oloalıdır"

mi?

hale getirilcesi

!;t-

şöyle

sayenizde. Aoa daha henüz resoen bir

yacaktır

ı1

şu

veya

kısı tlar:ıasında
çaJ:ııştıın.

tEH:ında

Ar:ı.c.w,

bulundular, onu

daha fazla

iş yapılınası

edilebilirdi dediler zannediyoruo.

çok

konuşr:ıacı arkadaşır.ıız,

Jaha iyi sonuç almak
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için

yöntecı degişikligine işaret

b·uyurdular.

Yöntecı değişikliğimiz

şu

olacaktır:

~urada

konuşan arkadaşlarım

ka o konuyu en iyi bilmek
bu

kısıtlaması

açıdan

kika içinde iyi

hangi konuyu ele

ve bilmektedirler. Ama söz

durumundadırlar

da ele

O halde biz emirlerini lO da-

alınabilir.

da olabiliriz. J3u i tibarla,

anlolıl.acıış

mutla-

almışlarsa,

bütün

konuşan

ı

de-ı
ı

lege

arkadaşlarımızs,

"şu

göndererek,

da inceleyerek, kendilerine

zabıiları

zamandc,.baroların düşüncelerini

barolarına

mak

mehil de rmca

toplantıda

tu suretle,
bütünleşme

de

yansıtan

niye

şunu

Yönetilıl.

için

Stajyer

Bu

edeceğiz.

Kurulu ile

bu,
ki

bazı

imtihanının

içinde iseler,
bundan son-

ortadan

kalkacaktır.

isteoiyor musunuz, size bu

ben

kaldırılması,

veroediniz,

yanlış hatırlamıyorsam,
kaldırıloaması

Ana

çıkamayız.

kararını

iotihanın karşısındadır

ibarelerle haricen vaki sBylentil,er

çıkacaktı,

Hüseyin

.Aydın

işaret

ri komisyonu

uğruna

yolunda

biz sizin

iyi düzenlemediniz sözü:

imtihanı

·ufak bir

arkad.:ışıo,

er:ı

Bakın

üslubunc1.an

belli

milırakların

bu hususu

arkadaşlarım

hareket eJilerek

meleri beni de outlu

arkadaşıcıa,

bazı

teşhiri

her

dilG

Şu

zacıan

olacaktır.

nezaketinden,

1laşkanlık

isteklerle sonuçlanan

konuşma

ra1Jorund3 varsara~oru

isabetli gör-

kıldı.

arkadaşlar,

Birliğinin

kadaşlarıoız

bildiride

değerlendirDiş

duygulandı[;_cr.:ı arkadaşıodır.

Bunlar

pürüzünden biraz geçikti.

yasacıa

buyurdular. Herhalde dinleyeceklerini vaat eden bil-di-

Hasan Basri Güder

rolar

aynı !ı

bir tenkit. Bir seneye indirme hususunda euirlerinizi telak-

etmiştik,

yımdan

ve

sığınacagız.

dışarı

haklı

hususuna

durucı

olanağı

bütünleşmeyi

verdiniz. Lu itibarla, Yönetim Kurulu
rinizden

bir

diyeceğir;ı

yöntelıl karşısında,

yapoadınız delılek

imtihanın-kaldırılması kararını

alçal tıc ı

ediniz"

da ayrıca müracaat edecegiz ve kendilerine, az gelirs~ uzat-

şartiyle

raki

yardıta

konularda lütfen bize

bunları

öner.:ısiz

fikirsel
getiroiş

Tekelci Juruodan

fikirler 3ibi gözükür. Ama Türkiye Ba-

tohuola.rının nasıl yeşerdigini
olsalardı,

çıku:..ık.

de

bazı

ar-

Jaha çok isabetli olurdu.

Lakınız ı

·Lu da ikinci biiir yönten

deği-

214-

önerisi,lir. Israrla dikkatle

1

ı

andan itiba-!
ren sizler de kendi baronuzC:.a bun...ın takipçisi olrcıak sorumlulueunuzu ka- 1
şikli~i

bul etoek

uy0ulayacaL;ız,

arcıa

şu

şartiyle.

Adli müzaheret vesaire konusu:
Ve bu arada hukuk
ri ortaya

atıldı.

tamamiyle

başka

kuk
sı

sigortası

telkini

llana

si5ortasından

sorarsanız

şeydir.

Diğer

söz edildi. Hukuk

'.Ju bir hayald'ir. Çünkü

mehlleketlerin,

hu-

sistemi incelendit;,inde, bunun sadece iyi bir deyim olma-

alt~d::ı

bulunabiliriz. Dana

düşüncenin y_ansıttı 6 ı

gerçekçi

sorarsanız,

ile

JJakanlıgı

tarafı

sigortasını

yok.

orta-

ihtiyaç.

Lir yanJan da, hak arama özgürlügünün maddesel
laoak. Adalet

sigortacılık

özel~ikle Fransa'nın

Türkiye 1 de bu yürümez. hJa· ortada ihtiyaç var; hukuk
ya atan

fik-

si~ortası

varılan anlaşcıa

olanağını hazır

-Raporda

şudur:

rıetin r:ıev

cutr:ıüzaheret,

Adli
de hiç bir
lana5ını

de

zarıan yürürıeyecektir.

Görevimizin

sa~laoak

başkaca

yardıuı

telediye

yolu vesair yollarla Türkiye'
bizi~ imkansızıara

Halbuki

yanıbaşında,

da var. nunlar

ihtiyaçlarır:ıız

stajyerlerioiz dahil, belki

nasıl karşıhanır? Bulduğurıuz

çare

şu: Önür:ıüzdeki yıl

sarı

Meclise

sunulacaktır,

bizio

r:ıüzaheret

pulu 6ibi bir

sister:ıe dönüşeceğiz.

11

Adalet

Lakanlıgı

ile birlikte

tarafır:ıızdan

nun kendi eorine verilecektir. Bunun sureti
rulunuzun direktiflerine uy6un
Bunun

dışındaki

~lanlama
kor:ıisyonlara

çen-seller

attık.

rulundaki güzide

öntasarı

mevzuu degil; orGanik
toplantılarda

arkadaşlprın

öne atoakto ve kararlar

ta-

sunulr:ıuştur.Ad-

hasılatı

her baro-

elbetteki genel ku-

d::ı,

oloadı5ı

kardeşic~n

zannında~ır:ı.

dediJi gibi sade

bağ kurar:ııyoruz

oraya

katılan

arıa,

ciddi

Yönetim Ku-

hakikaten en güzel id.Jialara, tedbirleri
dedikleri yöndü

onların

ha bir senelik ve kanuni yetki

Pul

sarfı,

tüo teklifierin gerçekçi

Ve bütün

hazırlanacak

olacaktır.

ile il5ili oevzular, Lasri

iştirak

adalet o-

dışında

fiili bir

çıkabiloektedir.Aoa

durur:ı

ile

da-

karşı karşı

~ayız.

Nebil
.r:ıızdan

arkaduşır:ıın balısettiJi

öğrenilr:ıesi

kabil

olnadı.

ol8yın

Sonra,

cereyanınclan

bun~n

evvel

farkına vardık,

tarafı
yapnış
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oldu0unuz
nasının

Türkiye' nin

nevout oldu[,u

yolundadır.

İngiliz avukatları

litika

tutur:ıu

haklı

Şit:ı.di,

dış

aynı

Fakat bu
ı:ıacı

baro

zaoanda

alıp

sorarsanız,

karşılayaı:ıaz.

dış

herhalde

iliazaretleri de olabilir.
alıyordu.

Bütün

n·:::>tuı::ıu

aldım,

da

kaynağı

konuş

bu

buradan

Türkiye Cur:ihuriyetinin bütçesisilahların ı:ıaliyetini
oasraflı

Bu o kadar

Kaynak nedir? Klasik

yaı)tık,

sömürünün

bilincıeyen

götürür. Dugün tilinen ve

lazım.

söz ediliyor. Ve oraya da az

clinledir.:ı,

sözlerini dikkatle
Dana

dışında.

beyenıı::ı kişiseldir aı::ıa,

konusunu ele

fantocı uçağının iı::ıali

büyük süper devlet
kaynak

kutla:h[;ıı::ıızdan

silahsızlanı::ıa

deginı:ıedi.

açısından

o bizic. takdirimizin

başkanı arkadaşlarıı::ıızın başkaca

geliyor. llir iki
ni

değil r:ıidir,

bil.liriliyor. :Diz gerekli daveti

arkadaşlarıı::ıın

konuya kimse

Kı1~rıs politikası

politika konus ,na gelince;

arkadaşın katıldıgı

Anlaş

konusundaki Garanti

hikayesi, bu kaynaktan gelir. Ama bu dış po~

r.ııdır,

Dünya hukuk gününü ni çin

5eleı::ıeyen

Kıbrıs

etr.ıesinde,

hala Cievan

bazı faydı:üarın

cevaı.ı;

verilen

bir

şey.

iki

iqmn

Onun

silahların kullanılcıasının

teşviki.

Yani arkadaşlar·, Üçüncü Dünya Harbinin en çok insan öldürecek
silahlarının ı::ıali

kayna2ı biziı:ı

ransı

önünde tu ve buna tenzer o

Milli

Savunr.:ıa Lakanı öyle.açıklaoalarda

den daha fazla dinleyici
nu yapabildik;
Aı:ıa

k::ıd8r

olsaydı,

parasıtlıgıoıza

ra~r.:ıen,

1979

arkadaşıo,

de raporunuzda bundan hiç söz
bahset~~eGik

aco, neJ.eni çok

koı::ıisyonlar

kurvldu.

ne yapabiliriz
Hükücıet

:ı.;u

ı:ıutla

broşür

sayardık.

Yalnız,şu

çıktı,

halinde

kişi

dağıtıldı.

b1.ıyurunuz.

yılının

çocuk

yılı

arkadaşıo

:Uu itibarla telli bir

de bunu kendi için <Sörev katul

oldu6undan, bizim

bahsetti. Hakikaten de

Kısr.:ıen 1Jizir.:ı

kocj;sy ona Azoi

safhasında.

bulundu ki, gerçekten lO

etmediğ~oizden

1A:ısit.

Konfe-

,;;üzel konular dile 5etirildi ve

kendinizi

yeni elinize geçti, lütfen tetk::i.k
Günay Dinç

Silahsızlanma

gibi ülkelerdir.

etti~;ine

tahrikiuizle <5erekli
katıluakta.

şekli

henüz

Aı::ıa

henüz

kazanoadı.

göre, resoi bir tutuma

5eçnek ön

hazırlı~ı

alınınca,

Yönetin Kurulv gerekli müdahalede tvlunacak. Ana henüz bir

şey ya:poadıe:,ı!ilız
durvldıısu,

içerisinde. Elbetteki hukuksal

için

yaz1:.1adık.

Yalnız,

şu

~{:unu

~onular

ayrıca

üzerinde çok

avvelki -3enel kurul del23el.erince '.:,ilinir: Çocuk

ele

etraflıca
mahker.ıeleri
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hakkındaki
yargısı

bir

başlıklarını

Laşkanı

kesimi

ka~u

Lu sebeple, bu vesileyle çocuk

koparabilirsek, elbetteki size daha iyi

şeyler

olarak Divana, Divandan da bize verilen

arkadaşıının yazılı

raporu, ancak
ki

Qalur:::ıu.

getirmemiz mümkün olabilecektir.

Şükrü

de

da bir

açısından

şeyler

ları,

hepinizin

tasarımız

şimdi

hizim kamu kesimi avukat-

öğrenelJildim,

kendileri

Erdoğancıgımdır,

dertlerine çare bulmaya

avukatlarının

incelenecek,biz

tarafından

çalışacağız.

Fakat konuşmalar sırasında; özellikle Manisalı arkadaşlarım,res
avukatlarının

mi sektör
evvelce

yapılmış

şılıyor.

olan büyük bir

Arkadaşlar,

şu

katı batımsız avukattır,

bağımsızlı~ını koruroağa

Du statü devam
nun

altında

malı,

ettiği

acı:k

altında

emir

Avukatlık

şik~yet

haberdar

teşebbüsten

veya bu kanunun

de~işmesiyle

Kanununun

ettiler.Ama

olmadıkları

anla-

resmi sektör avuavukat

mesle~ih ic~~sında

mecburdur, hükmünü yürütmelerine imkan yoktur.

müddetçe, defterdar

bir e:;erçek yatar: Devlet,

kazanmayacabı davayı

da

rııüvekkili

amiridir. Fakat bu-

avukatın

kazanacıayagağı davayı

kazanmamalıdır.

müvekkil, serbest piyasa

lıgında

olduklarından

açma-

O halde, devlet avukat-

olamaz. Du

nasıl

sağlanır?

En mükemıneli İtalyan sisteoidir. Orada "Avukato Della Stato" devlet

tek degildir, ayrı bir örgüt, başında d8 bir baş avukat. Sade· Devı e t 1Jı:r
· auar:ı
·' l a çe k.ışr:::ıeye gırınce,
· ·
·d are
ce, başbakana /karşı
soruulu k"ışı.
ı
avukatı

elini

ayagını

davayı

lu~

çeker. Dosya o

altındadır.

c:ıünferit

~u

ısrarlarıcııza

dik

ile

acıa,

lıyor.

k:uruluşun.

itibarla, uuka,yet avukatlara

düzenlencıesinden başka
konularını

yet halinde Maliye
kararı

verilir. O

dava

açması,

kabul etuesi, temyiz etmesi v.s., v.s ..• taoauiyle onun sorumlu-

tan ve yeniden
bazı

kurıJluşa

ragcıen,

tavırlarından,

l

İşin

\i

bir yoluc.mz-

Erdo~an

Atila Sav

dahi

hiç de
da,

avukatların

sıkıla

işi

avukatların

değil.

bir

ısrarlı
kapıya

lehinde

baş

beraber ve bir he-

lehicıize

Kahveler, çaylar i çiihdi,

gerçet;i budur. O halde 9 bu

obıasa

Erdoıtanla

gittik. Hava hiç de

haklı tale~lericizi

karşJ.laştık.

Nitekim,

çare yoktur. Mukayyet

izah etmek üzere

::Jakanına

statünün

ilişkin

Lütün

şekilde

ret

kadar Gönderil-

olcıadıkları

anlaşı

bozula, size f3zla izahat veremedi.
daha üst kadernede

çözr:::ıekten başka

gerektir.

arkadaşıo

raporu doyurucu

buluaoışlar

.•• Ha,

yalnız

Er-
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bı.Jlundu;

doç;an bir tarizde

i

özyönetiın

bazı

konusu ve bunun da

eksiklikle-:;

ri oldubu vesaire. ErJo6on beni effetsin aoa, bu teklifin uetnini Genel Sekreter idiler, kenJileri
o kadar çok

Demek ki, zaman fikirlerimizde

yazdı.

meydana getiriyor ki.

değişiklik

Atila, kopukluktan uahsetti. Bu kopuklugun, özellikle parasal
konulera
ihmal
ği

bu

yansıyan

şeklinde bağlauak haklı

toplantıda

Özellikle, bir iki
verelir:ı sloganı

Amr:ıa,

r:ıiyorum" deLıek

Siz bizi
'·

bilmiyorum

seçr:ıecek

Hayır

tazı

Yalnız,

hayırı

konuşoa

zabıtlarda

BAŞKAN

İHSAN
ruluşunu

ben de
Söyle-

FARUK EREIII (Devaola )- Peki hane;isiydi? ..
ONAR (Konya}- Efendir::ı. tekrar edeyir::ı.: Barolar Dirliğinin kuçok az

kişi

iştirak

etti, bilirsiniz.

dik Larolar

kaldınız

Dirliğine

Dir O.e, Dünya

saat ll'de, bize geç
say'ıları

et~eyenlere

Üçüncüsü,
akı

asıl

toplantısı

Kabir'e

ll'di,gel-

Jendi.
::;örer:ıedik

10 'cı ,::;eçoeyen :::ir tor!luluk

vardı, bunu

yüklaDedio.
ui~

öneuli konu;

kara yapoak

llarolar l3irli 5 i

Anıt

t.:iününJ.e Lnkaro'dnn kinseyi

Hukukçul::ır

JJuyurduğunuz E.Silıi

oesle2ini

kaldı,

var.

kutladık,

iştirak

delsiL Konya Da-

cevaplar:ıadınız.

~asın

ben

zennederim •••

cevapsız

saat 10.00'da geldik, ll'e kadar bekledik,

biz.

şahsır:ı

Konya Barosu

konuşmak istiyorları:ıış

Hocau,

ve

Kurultı adına

genel kurula anGaje olduu, bunu burada arzettiw,
dir:ı,

"ben gönder-

arkada1larımın konuşması

doha önce oldugu t,;i.bi burada da

soruları,

yetkisine de sa-

zannediyorum. ( alkışlar)

izahlar bunlardan ibare-ttir.

ONAR (Konya)-

ki

yetkisine sahip-

er::ıretti0i parayı

d eğilir::ı., Yönetü1

benden sonra

yapmıyor

5örev

şekilde azletınek

olr:ıadı6ınızı

etmiş durur:ıda

Başkanı İhsan kardeşiı:ı

rosunun

nerden geldi-

kopukluğun

Birliği

rarolar

nazikane bir

arkadaşlar,

Yerebileceğim

İHSAN

atıldı.

yetkisine sahip

belki iyi not

adına

Herkes bu

kımunun gönderilr:ıesini

Du suretle
nı

ort~'ya

açıdan,

siniz. Hatta tir
hipsiniz.

değil.

veya bu yönetim kuruluna

şu

kendine özgü bir kanaat sahibidir.

hakkında

para

nedenlerini

kopukluğun

sanatıdır

i1~isiz kaldı.

kat ouhat3p d e~ilJir, bu sözü

ııu

Gczeted8

diye

ka d Br

karşılauak

yoyınlanan;

~österen

at;ır

tir

avukatlık

yazı karşısında

l::ir suçlamaya 17 bin avu-

ı::sarekira

_.
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değiştirirken
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ERU~ (Devaı::ıla

)- Çok özür

gününde çok az

arkadaşıı:ıız

bakıı::ıdan

C.avette bir kusurumuz var

cevabını

benden

değil,

Ankara'dan

gelmeyen

ı3elince,

yayın

da oldu ve biz

Dilı:ıiyorur:ı,bu

ki yo.ktur. Du sualin

o da bizim

bundan,zaı:ıan

dışıne

gösterı:ıenin

kusurur:ıuz değil.

Yal-

haklıdırlar.

kendioe göre

zaı:ıen pişnan

taşı~r::ıaoagJ_

icap eder.

olabilir.

esazeteyazarının ı:ıesle[;ioj_z hakkında

belli bir öl.çünün

etti.

keyfiyetinde elbette çok

bu gi_bi konularda -'cepki

arkadaşlar,

ınesini,

Zannederir:ı

ınühim işleri arkadaşlarır.nızın

Ane gazetedeki

herhangi bir

oı?

iştirak

arkadaşlardan sorulr:ıası

katılmayanlara

Herhalde o gUn çok

sakıncaları

herhalde sayfa

atlaı:ıı'şuıdır.

Kutlaı:ıa

nız

diler::;.ı:ı;

bazı

da olduk. Bugün
veya bunu söyle-

şunu

Yöneti o Kurulu daha

doğru

ve daha isabetli buldu.
bundan ibarettir. Sizleri fazlaca

Maruzatıı:ı

IJAŞKANSayın

Sayın :Uaşkanıoıza

Eskişehir Şube Başkanı

Eskişehir Kapalı
başarılar

teşekkür

başarılar

Genel Kurulunuza

t~tuklular

Cezaevinde bulunan ülkücü hüküclü ve
toplantır:ııza

şeref

veren bir

ler Akademisinin kurucusu eski Milli
teşrif

etoişlerdir;

size

konuğunuzu

İçinde toıılantı yaptıt;ınız Eskj_şehir İktisadi

Oğuz

diler,

da ke-- ·

diler.

Du arada,

Dr.Orhan

eaeri:c,.

Delegeler, iki telgraf geldi, bilginize sunuyorun:

TÖB-DER

isterir:ı.

teşek

(Şiddetli alkışlar)

kür ederin.

za

çok çok

yorduı:ı,

ve Ticari

Egitiı:ı Lakenlarından

kendilerine

tanıtmak

Prof.

Sayın

nanınıza hoş

İlim

geldiniz de-

rio. ( Alkışla :co)
Sayın

dele~eler,

tir. Yani

:Doşkanlık

resi sona

erı::ıiş

Dün

~ündeuin

rapo:ç-ı-ı

ve

7 nci osddesinin birinci

Y'önetir:ı

Kurulu

rapor1m-ı-m

nüzake-

bulunuyor.

yapılan

ve kabu'l edilen oylana

10 ncu oaddeyi birlikte müzakere

edeceğiz.

geregj::ıce,

Yani

ve bütçe gelir gider durunu üzerinde müzakere
,

çal:cşraa

faslı bitmiş

7 ne:!_

Dirli~in

açaca~ız.

r:ıadde

ile

nali durunu
SÇ'z almak is-
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teyen

lütfen

arkadaşlar

Sakarya Delegesi
SALİH SİPARİER

buy.ursunlar •••

işaret

Salih Sipahier, buyurunuz.

Sayın

Sayın ~aşkanlar,

(Sakarya)-

sayeıdeğer

delege ar-

kadaşlar;

Çalışma raporu ile ilgili olarak ve bir 36 ncı konuşmacı sırasıy-I

le

bazı hususları

6

debildiğimiz,

dile getirnek isterdim.

aylık

rötarla

gelen

elir:ı.ize

Kurulunun

tamamlayıcı

birinde, Birli-

bültenıerin

. ğin büro hizmetlerinin yürütülmesi için bir etüt
istikar:ı.etinde Yönetir:ı.

çok geriden takip e-

Ezcür:ı.le,

yaptırılmış,

çalışmaları

bu etüt
di-

Qlmadığını

le getirmek isterdik.
Yine, bugün için bir mucize olarak kabul
nızın

ihyası

için Yönetim Kurulunun

dik. Ve bu hususa raporda
Yöneti o Kurulunun
bir bütçe

Sayc:ıan

çalışmalar yapmasını

değinilmedi~ini

ü;yesinin

açıgı karşısında

dayanan

önermek ister-

isterdik. Ancak,

eleştiroek

ri:ıkaınlara

Birlik bina-

ettiğimiz

izahları

karşısınd:::ı,

ve mahalli barol3ruan bir milyon dokuzyüz

küsur bin liraya varan kesenek borç ve alacak münasebeti

hakkındaki

kamlara dayanan

bir tabir ak-

geldi;

lıma

izahatı

"Akıl

için bu konuda
teşkil

zü ifade

::.;irliğin

etmedi.

tutanaklarında

var, duvara

yel

var;

Birliğin

ilerdeki mali durumunu

onu

delegeler, en ucuz üretim

degir~eni

de dönmez. Sii,

çalıştıracak,

demezseniz, bunun
ve dünya

karşısında

surunları yanında

gelınce

olan

vasıtası

muhtaçtır.

yeldeğirmeni

sahip

olan, toplumun

çıkoası lazım

ka\~şturacak

dahi

Rüzgar kuvvetli olma-

~arolar Dirliğine

hepic:ıizin

parasal güce

kesenek

gelen Bir-

borçlarını

ö-

ilk,ana, orta, büyük, çok daha büyük ülke

zaman zaman yasama ve

lerini dahi yerine getirecek
raya

bulanık gördüğümü

})u ifademiz tamamiyle tahakkuk etti maalesef'.

bir aile gibi bir ünitesi olan
liğe

dön geri" derler. Onun

vardın 1

olmayabilir, ama ll nci Genel Kurul

görevini yapabilmek için rüzgar 3ücüne
yınca

kullanılan

içinde bulundu(Su mali durumun f'ecaati sürp-

Hatırlarınızda

etmiştik.

Sayın

yakın

Anadoluda

konuşmadım.

Dizü1 için
riz

var,

karşısında,

ra-

çalışma

vermezsiniz. Olmaz böyle

Bugün, bir evvelki Genel Kurul

yargı

organının

görev-

ve hizoetleri istersiniz; ama paşey.

toplantısında

karara

bağladığımız

r
1
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i

miktardaki

J

imkanı yoktur. Luna karşın, bu toplantımızda kesenek miktarlarını artı
rıcı

!i

l

kesenekıeri

baraj-kapaklarının açılmasından
yılı

için 1980

Lütün

ı

bunları

boş

sıralara

Teşbih

ruz. iliz öncelikle bütün jetonu

,,
i

Bunun

\

söyleuek
lü

şartlar

atelıı::ı.,

cihazın

tarifnaı:ıesini

Onlar da

altında

vereceği~ ı

ı:aüddetçe,

çalışır

cihazı

çalışınasını

insanı ceva:plandırırlar:
DAŞI{A~~

Sayın

kritik anlarda

canıra

"Hadi

Sipahier'e

silkeliyosağlayalım.

payını

ayırarak

kabahati.

onların

sayın

karşılığını isteyeceği":.

ondan sonra

devreye

tes'bi t e:J.erken, bu cihaz her tür-

dediler, c 2a

oerhuı::ı. İsı::ı.et İnönü'nün

Sayın

atoışız,

jetonu

için de

yapmadı~ı

llütün bunlar bizi bir noktaya getiri,yor;
l§

olan bu konuda delege

yöneticilerin de bir. kusurunu, Sezar' ın

lazım.

döndürebilmesi

olmamak elden geloiyor.Çün-

cihazı, yarır:ı

caizse, bir telefon

yanınd::ı,

teşbih

karşı konuşuyoruz.

1

ı

bu tedbirin,

çarkları

ınühim

şikayetçi

girmesini bekliyoruz ve vazifesini

tı

ç~karmak

gelir.

göz önüne alarak, çok

ilgisizlie;inden de

arkadaşlarıoın

darboğazdan

akçalı

itibaren

lDzıın

bütçesine gitmesi

oali

Birliği

bir karar alsak, bunun yeni deyimiyle

caizse

kü

ödesek dahi,

sen de! •• "

teşekkür

delegeler, evve-

J3unu

yapmadığımız

söylediği

bir

cüı:ale

ile

CAlkı~lar)

ederiz.

Erdogan Bi5at, buyurunuz.

ERDOGAN

:DİGAT

(Ankara)-

Snyın TIBşkanlar,

değerli

delege

arkadaş-

larıo;
Sayın

için

Sipahier'e

da fazlaca

konuşnanı~

değeri

Zapta t;eçiyor efendi o,

ERJJOGAN

LİG..IL'r

Zatıtlara

dinleyen oloazsa

(Devaola)- O zaman hiç

geç~ek

lJİG.AT (Devacıla

arzu ederseniz

Efendin

siz

adedi

kiGıse

Ancak,

geloez,

1aşkanım.

azaldığı

bazı

zabıtlara

Konuşan

.••
ko-

insan,

uuyoaz.
zabıtlara

)- JJen sizi

geçtiğini

eleştj_rıhiyoruo

söyleJiu.

ki sayJ.n

Baş

yerini~desiniz.

arkadaşlarıDızı

konuşnalara

arkada~

kanısındayım.

sayLn

değil

bir :;?ey söyieL1edio,

alı~~ayın ü~erinize,
BAŞKAN-

yeteTli

konu~oanın heyecanını

:UAŞKAN- lıen

ERDOGAN

dinleyen

olmadı6ı

D1\ŞKtı..N-

nuşuruz.

kan,

katılıyoruo;

zorla burada

10 dakika ara

oturtaoayız

verebilı.dz.

ki,

aı:aa

1
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("Devam
DAŞKAN-0

eJeliın"

sesleri)

halde devam buyurun efendim.

ERDoGAN DİGAT (Devamla)- EfenJim ben çok kısa arz edeceğim.Dir
ligin mali durumu raporda dile
lundu, bunu

sayın

Hocam buradan ricada bu-

barolarıınız düşünürler.

özyönetimin, diger deyimiyle

P~c8k,

mali

gelmiş,

bakımdan

li müzayakaya

rahat

olmayı

gerekli

bağımsızlığın

birlik

kılar.

bagımsızlık

Görevini yerinegetiremez

düşmemelidir;

nın

diye bir

yardımı

savcılarla

hizmetlerinin

tikten sonra bu

açılır.

dışında.

Müdürlü~unün,

h~kiolerle

Bakanlığı

O halde, Adalet

hatta Ceza

lıgı

bütçesinden

oldugu

yapılacak

devlet

yardımını

cağı işleri,

İşleri

Bakanlığının

Genel

olan Darolar

tasarrufla bir

İş

Hukuk

Müdürlüğünün işleri
kalkacaktır.

Du, Ada-

kılacaktır.Eu

Adalet Bakan-

~irliğine

ödeneğin konmasının

çok

alması

Adalet

gerekli

aktarmakta zorunluluk

döşemede

değerlerde

yürüttü6ü

bakanlıeın

bazı

bu

liralık

mobilya

masrafı

olmadığım

istiyorum.

liralık

yaptığı

ta-

çarpıyor.

artık değerini

Birliğin

Yapıları

ola-

bir gider, :Mobilya ve

acaba neuir? Yönetim

gili 2 milyon 19 3 bin lira nedir?
hasebeci

ilgili olarak

bir gider göze

içinde, bilmiyorum yani paraler

142 b.in

işle

Da-

işleri yapacak·oıan

tereddütlerim,var. Yönetim

kuruşluk

oldugu için,

vardır.

2 milyon 193 bin

de 142.800,33

kuruluş

Çünkü devletten, devletin yapa-

doğaldır.

I3akanlı~ının

Dilanço üzerinde
rak sabit

kamu hizmeti yapan .bir

Birliği

bugüne kadar

Lirliğine

sarrufları

kıntı

bit-

görüşündeyim.

Du, Barolar

rolar

yükümlenmiş

kısmı

ilgili

bütçesinde büyük ölçüde tasarrufu gerekli

yönden, bu hizmetleri

Bakanlığı

zaman avukatlarla ilgili görevleri

nin avukatlarla ilgili büyük bir bölümü ortadan
let

Şim

veyahut

yardımı

göre, Adalet

Kanıma

kısmı,

ilgili

tasarı yasalaştıgı

de bitecektir; 2 konu
leri Genel

fasıl

içinde ma-

kanısındayım.

di, senelerden beri bütçeye 1 lira iz bedelle hükümet
da devlet

bir geregi de

Du mali

sı

çqk yitirdi ama,
yapıları

saymanlıt;ını yaptır:ı

için beni uazur görsünler, bu konularda

ile ilana ,mu-

aydınlanuak
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Bunun

söz

dışında,

var.

kında gffirüşüo

düzenlenmeoiştir.

bii, bilanço ile

her Uç maddede

almışken,

göre bütçe muhasebe

Kanıma

kesinleşirve

her

re

saptan~ıştır,

geliri

şatnaoe

5.239.504, ki geçen

muş

ve denge bu suretle

son

vardır.

lerımı

ra

Açık değil,

ı

fazla

La~olardan

~az mı

kapanır.

bunu koymama

Tahmini

gereğini

açık

olduğu

olan alacaklar bugün bura- :

fazlasıyle

milyon 900 bin li-

ı

kapanmış

demektir.

meşkuk

baroların-alacaklarından?

geçiyor,

b·-ıunması

gereklidir.O

için, o zaman hiç bütçe yapmamak gekekir
5.239.500 lira da.bu ilgisizlik

bir para

Du yönden, bunun ilaveedilerek bütçenin
çeyi düzehleme geleneginin

hazırlar

kalkar, bilakis bu 500 bin lira fazla-

düşünürseniz;

devam edecekse tahsili

ruh-

diye buraya kon-

Acaba Yönetim Kurulumuz bu bütçeyi

milyon 900 bin liradan

gelirler hanesine girerse

konmuştur,

milyon 900 .kUsur bin lira olarak belir-

Eger vazgeçmiyor ise bunun gelirler hane.sinde
lıkle

açıgı

zaman bu bütçe 400 bin lira ile
vardır.

bütçe-

Bence bu gelirler içindebir nok-

500 küsur bin lira bütçe

arasındaki

ken

ı

Birliği

aidat kesenek durumuna gö-

yılın

saGlanmıştır.

O da, bilançonun

edildiği

Barolar

Şimdi,

ve 11492.500 lira bütçe

barolardan olan alacaklar.

ya ilave

tahminidir gayet ta-

~ibi

300Xl7.465 avukat adedine göredir. Du

konmuştur

uygun olarak

bütçe ve bilançonun mukayese

yıl

cetvelleri de huzurunuza gelir, okunur.
sinde gelirlerde

tekniğine

Lütçe, hepimizin de bilJidi

bütçe hak-

birleşti,

halindedirı

yeni

kapanmasının

başlatıloaoasının ı::;erekli

ve

yıl

keseneği.

bir büt-

açık

olduğu

görüşünde

yiı::ı..

Benim

lligat,

BAŞKAN- S3yın

Sayın

TURHAN

bu kadar,

maruzatın

Turhan
İMRE

İure,

(Afyon)-

teşekkür

teşekkür

ederim.

ederio.

buyurun.
Sayın Daşkanlar,

Yüce Genel Kurulun seçkin

delegeleri;
Dendeniz Afyon

deleG~si

istatistiksel mali cetvellerde
bir öneri
~

summştum.

Ve

olarak ll nci genel kurulda,
Dirliğiuize

olan

baroların bank~:ılarda

toplayarak, banka müdürleri ile baro

baroların

borçlarını düşünerek

parala:raını

bir noktada

başkanı arasında yapılacak

prota-
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dımı

bir mali takvim y. oratılmosını -1e ~~, u··e+ı·
v
ce d e, ölüm yarile Dirlik keseneklerinin vakti zamanında ve baro başkanıarının zit

nini

meşgul

kol

ge •::,e;;·..ı.·nc"',
_
~

etmeksizin gönderilmesini

Sayın Başkanım

şekilde
rarına

bir genelge ile

söylemişti.

Larolar Lirligi bir list

ınade~ki

neşrc;tmekte

bizim barolara bu

cevaplandıroışi

veremeyeceğimizi

bir talimat
göre~

Dr.Erem beni

önermiştim.

bence bir

Ancak,

kuruluş

Danıştayın

sayılmıştır;

yoktur .Birlik

ı::ıahzur

kabunu

Başkanıoızın

takdirine sıc,ınarak, bö;ırle tir genelgeyi barolEırit:J.ıza göndert:J.eleri halinde, esasen liirljJr
meyen,

dolayısiyle

baro

a].datJnı,

veya siro:;orta primini öde-

sidatını

veeibelerini yerine g.§tirmeyen avukatlar

hakkında

kanuni ı::ıüeyyidel::::r tatbik eJilecet:;i t)eli:i.."ı:;ilcı:rek, bunu t-atbik ederler.
Bütün baro

tatbik

başkanlarının ~unu

zin bu oali

s::!.kıntıden kısa

zamanJa

edeceğine,

dolayısiyle Birıiğimi

kurtulacai;tına

kaniyiı::ı.

Sayc5ılarımla.

llAŞKAN- Sayın İmre';ıre teşe:kklir <:ıderj_z.

SayJ.n :Do:::'; an ReyhanJ. ı, bu;y-;Jrunu::;.
DOG.AN REYH.ANLI (Konya)- Sayın li;yeler~ bu ~:{inde bulunduğuı::ıuz enf-

lasyon nedeniyle
baromuz

gittikçe

paranın

öclene].ı:lerine

ihtiyaca cevap verecek

vermemize, heo de barouan Barolar
ği

keseneğinin

selı::ıesinin

lar

barole:noızda

de içinde bulundutu

Dirli~inin

gerekmektedir. Lence buna

şöyle

oluşturuloası c_;elL,ıtirilo8si

tine aittir.
rında

fon

Şöyle:

açılcıas::i..·,

safirhane,
Birlik

gönderilecek Darolar Dirli-

y·etişoemize

olanak olmayacak-

Barolar LirliGi

keseneğinin

yük-

:Jinarıı:c.

iı.nkcı:r a

mUzayakalı

durucıdan kurtahılması

Lir çözUo yolu bulurabilir: Lu fikrin

c;ayex.t tabii Darolar

a~sası

nj_ teJ.i{;i

vardır.

şöyle:

zanneCersecı
~u

Lirl::.ği İdare

800

cıetrekare

Heyeciva-

arsaya bina yapoak için bir

Misafirhane ~ lokanta, kafeterya

'yo gid sn i:ır~mda ::_;,ların ih-ui~raçlr:ı r:c.nı karşılayan bir c:ıi-

parr:ıJ.ı bi~ misafirbıme

cıüzayaka

büyük tt-nki t görecegiz., Ancak, Daro-

Barolar Birliginin

yerinde güzel bir

ş ekli nd e,

şekilde

yükselterek cevap

şekilde

teklifi gelmesi halinda, öyle zannederio ki biz, kabul edil-

takdirde kendi

diği

birliğine

zamen.mda yükeel tiloesine

Zaten burada herhangi bir

tır.

bizim hem kendi

kıyınetinin düşmesi,

halinden

kurtulcıuş

şeklinde
olacağı

olması.

JJu

şetcilde

gibi, ham giden

ilelebet

arkadaşın

da

-

orada istirahati

sa(Slanmış
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bu

edeceği

Bunu

olacaktır.

gibi pek çok birlikler yapmakta,
den ikraz

-

vesaire

Bunu, bizler-

gerçekleştirm.ektedirler.

2 bin lira, 3 bin lira, bunu kendileri kes·,

parayı;

tirsinler, hatta bunu sablamak için cazip
şekilleri

Mui;ı.c:ı.'ipler Birliği

iade

şekiller düşünsünler,

kendilerinin de rahat edebilecekleri iade

düşünsünler,

şekil

leri düşünsünler. ~u şekilde bence daha kolay bir çözüm yolu getiririz.
Yoksa, her

toplantıya

ne6ine, baromuza

geldigim.iz zaman biz, bir Barolar

döndüğümüzde

yükseltilmesi sorunu ile
görünüyor ve

inanın

Birliği

ilk genel kurulda tekrar baro

aidatının

ki, her zaman çirkin

karşı karşıya kalacağız

arkadaşlarımızı

yükseltemiyoruz yani,

kese-

ikna edemi-

yoruz. Ilence en kesin çözüm yolu budur.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN- Sayın Reyhanlı'ya

Söz

sırası

ALİ ŞAHİN

Ali

sayın

ederiz.

teşekkür

Buyurun.

Şahin'de.

Sayın Ilaşkanlar,

(DurJur)-

çok degerli delege arka-

daşlarım;

Den

söz almak niyetinde

şahsen

kik ettikten sonra
netiı:ı.

söz

kurulunu en

almayı

nı istemişti,

İstanbul
kuruş

duygulandık,

sakın

ı:ıensup

konuşmak

olan

sonra.

baro yö-

ı:ıali

konuda

nali konuda bir kü15 lira

aylık aidatın

arkadaşım

Di~er

arkadaşlar,

parayı

bu

bir Adana delegesi

olması

fazla
kıy

bu

çılnştan

ve benkörlük-

zaruretinde kald2k.
konuşurken

•

Çünkü,

Adana delegeleri

şöyle

r:ıali

deı:ıiştim:

bilhassa büyük ba::'clara

razı

arkadaşla-

cetveh kontrol et-:;io, da-

cırkaJ.aşların

ve keseneklerden 99 bin lira

rıma baktıo,

toplantısında

olsun dediler.

dan kurban kesoeye benziycr 01
yardıcıı

ot-b:'..kteı:ı

delegesi decerli bir

Len yine bu konuda

rılmasın

arkadaşlarımın

çok az buldular, 30 lira olsun dediler; fakat bizim

arkadaşım

gibi küçük barolara

1
i
1

tenkit

Yönetim Kurulu,

oluuştu.

buldu, 12 lira 50

ten

şekilde

arkadaşlarım,Sakarya

tartışmaoız

metli

şiduetli

değerli

fakat mali raporu tet-

bir vicdani borç bildim.

Değerli

çük

ve iki gündür de

değildicı;

bo:;.~çıarı

va:c'sa, o tarihte ölüm
vardı.

Diğer

arkadaşla

r:ıanSLıp ark''"1 8f:?lcrım kırılr:ıasınlar,

-

hepsinin de büyük
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zaman

~iktarda borçları vardı.O

sonra, Darolar Tiirligi bütçesini
lira olsun dendi ve o

şekilde

15 lira istiyor

yapmış,

karar

abır tartışmalardan

Bu

alındı.

tekrar

yıl

15

aidatı,
aynı

konuya

döndük. Mali raporu tetkik ediyoruz, bilhassa büyük barolardaki arkaya görevlerini

daşlarımız

yapmıyorlar,

bir mücadele içindeler,

şı

İki

aidatıarını

kısmı,

olaylardır.

Parası

olmayan bir

halledemez.

Herşeyin başı

mali bir

kuruluş

dayanılarak

bu görevi ifa

muhakkak ki bir çok

arkadaş

yapılır,

salonlarda,

kısmının cevabı

şu

Benim dreaf bu-

için söylüyorum, baromuzun 44
aidatıni

mez. Kanunu aynen tatbik ederiz. Kanun bize
ödemeyen üyeye ihtar

konuları

ödemiyoruz, çok

şey

parayı yatırmıyorlar.

ettiğim

üyesi var, hiç bir sene bir tek
tını

halledilecek

başkan arkada~ımla konuştum,

oluyor: Delegeler, pardon üyeler
yıldır

dayanağa

Göndermiyorsunuz diye, büyük

tahsilatı yapıp

yurun 5-6

kar-

ödemiyorlar.

para diyoruz. Kurula bir

istiyoruz. Efendim, birçok

niçin

Birhiğine

gündür çok şiddetli tenkitlerde bulunuyorlar. Yapılan ten-

kitlerin büyük bir

şey

yahut da Barolar

geniş

ikinci ihtarda

vermeden baroya gireyetki

ver~iş;

aida-

takdirde

ödemediği

kaydı silinir. Niçin yetkimizi killanmıyoruz? Evvela görevimizi yapa-

sonra tenkit

cagız,

edeceğiz.

Barolar Birligi, yetkisi
mimlerle,

yazılarla,

için bizi tazyik edemiyor,ta-

olmadığ6

ricalarla borcunuzu ödeyim diyor. Diz bunu

yapmı

yoruz.
Tienim
ro

şöyle

başkanları,

Bar9lar

muhakkak

Birliğini

Barolar

bir ricam olacak: Delege

tahsilatlarını yapsınlar,

bu yükten

Dirliğinden

kurtaralım,

de bir

ro yöneticilerine gerekli kanuni
darıltmak isteme~,

borç olur •• Bir

f
f

iyi

işlemi

borçlarını

ödesinler,

var. Görevini tapmayan ba-

yapsınlar.Çünkü

Birliği

veyahut da ba-

çalışmasını sağlayalım.

istirhamım

hiç bir kusuru yok. E Barolar

mın

arkadaşlarım

bu

arkadaşları

Laro yöneticilerini incitmek,

tahsilat yapmazlar, para 0öndermezler, 3-5 milyon

arkadaşım

aeJiler ki, acaba bu

borçları

af

mı

edecekler?

O zaman hiç bir baro borç ödemez. Durdur Larosu küçük bir yer, 44 tane
üyesi var, 1500 lira aidat
en

fazlası

1000 lira

alırız

alıyor.

3 senedir. Büyük barolara

Yükseltsinler,

~araları

yoksa,

soruyo~m,
tahsilatını
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ödesinler. Bir formül
destek

dımcı,

bu

davaların

olmadıkça

bula~ım,

biz bir aileyiz, birbirimize yar-

her gün sabahtan

kadar nutuk çekelim,

akşama

halline imkan yok.

Efendim hepinize

saygılar sunarım.(Alkışlar)

ederiz.

BAŞKAN- Sayın Şahin'e teşekkür

Birlik

Şimdi,

Başkanı

Avukat Faruk Erem'in bir önergesi var,

okutuyorum:
TBB
Birlik

XII.Ola~an

Genel Kurulu

kesenekıeri hakkında

Sayın Başkanlı~ına

Yönetim Kurulumuzun

aşa~ıda açık

lanan önerisini Yüce Genel Kurula sunulmak üzere arz ediyoruz:
1~ Kesene~ini

meslektaşlarımızın Avukatlık

ödemeyen

65 nci maddesine göre levhadan silinmeleri
ne kadar
bütün

tamamlanmasının

barolara bildirilmesi ve

meslektaşlarımıza duyurulması,

sigortaya verilecek bordroya
2-

işleminin

Kanununun

30.3.1979 tarihi-

ayrıca barolarınca

kesene~ini ödemeyenıerin

sosyal

alınmamaları hakkında işlem yapılması;

Baroların birikmiş

kesenek

borçlarını

(4) ay

zarfında

öde-

meleri;

3- Bu

kararların

yürütülmesinde yasal önlemlere

yetkisinin Yönetim Kuruluna
4- Birlik

başvurulması

tanınması;

kesene~inin

(50) lira olarak

saptanması.

Saygılarımla.
Başkan

Av.Faruk Erem
BAŞKAN.;.

Önerge

üz~rinde

göre iki lehte, iki aleyhte söz
B!R DELEGEsunuz?

söz almak

isteyenler var

mı? •• Usule

verece~im.

Sayın Başkan, ~nergedeki imzayı

bir daha okur mu-
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BAŞKAN- Yalnız

Faruk beyin

SAYMAN tlYE FEHM!

ÖZÇELİK

yor efendim. Yönetim Kurulu
BAŞK.AJJVEK!L! ENVER

vvr.

imzası

(Ankara)- Yönetim Kurulu da benimsi-

adına

verildi.
Sayın Başkan,

ARSLANALP (!zn ir)-

önergeyi

izah etmek üzere söz rica ediyorum.

BAÇI\AN- Buyurun •
.BAŞKANVEK!L! ENVER ARSLANALP (!zmir)- Sayın Başkan, müsaade ed:
lirse,

Başkanımız ~~r işi dolayısiyle

bendeniz bu önerge

nakkında açıklamada

1

konusunda

verilmiş

kadaşırnız

bütçe

idi. Yönetim Kurulumuz,

bulunan bu bütçe

tekni~ine

bulunan 1 milyon 900 bin

1

1

f

'.1

.•..•
'
1!

.

bulunmak istiyorum.

parasal durumu sizlere

Sayın arkadaşlar,

Saymanımız açıklamış

tabiatiyle onun yerin(

ça~ırıldı,

uygun

1

birikmiş

dolayısiyle

olmadı~~ı

etraflı

de, ki

şekilde

sayın

bulunan aidatlar.
sayın Erdo~an

söylediler. Ancak

1

a:l

birikmiş

lirayı aldıktan sonra, bu seneyi karşılayabiı,l
.

ce~imiz noktasından

yönetim
~nu

hareket ederek, ve

kurulları tarafından

tesbit

etti~imizden,

ne

1

tahsilatın

baro

başkanlaTı

şekildezorluklarla karşılaşmış

ve

bulundu·

ki hepimiz bunu gayet iyi bilmekteyiz, kese-

!:

.~

ne~i ödenmemiş

mado~

bulunan avukat

arkadaşların

işlem yapılmakta oldu~

suretiyle

gerekli maddenin

belli, Fakat

çeşitli

nize getirdik ve dedik ki, Yönetim Kurulu ve
işletilmesine yardımcı

olmak

sayın

açısından,

işletilmes

nedenlerle bu

i.:>letilmenekte. Biz Yöpetim Kurulu olarak bu konuyu

bu maddenin

baro

sayın

Heyeti

başkanlarını

böyle bir karar al

nırsa genel kuruldan, biz bunları- 'tar:ıim edersek, Yönetim Kurulunun pu
şekilde

bir tamimi üzerine
karşı karşıya

yöntemle

bulunan bu

kesenekıerin

daha

Bunun için de bir

hakları

var,

bu

durı.<mu

yapılacak işlenlerde

kalabilirler ve

vardık.

1

kolaylıkla

yaptırım

bunları yapmaları

şimdiye

tahsil

kadar tahsil

edilemamiş

edilebilece~i kanaatına

olarak, kendilerinin gayet tabii bu

yasal hüküm

tesbit ederek bir nevi

barolar daha kolay bir

gereği.

uyarı niteliğinde,

Ama, genel kurulumu
biz bu

şekilde

bir

r
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biz

alırsak~

olur ve

yapıl~~ak

bunu barolara

d~

taınim

olan tahsilatta bir

tahsilatı koJaylaştırılruş

olarak

edersek, onlar da
bir oranda

ferahlık,

ferahlamış

bunların

düşündük.

açısından

Öne;rgenin bir.::.uci maddesi, kanun maddesini uygulama
baro yöneti:üerine bir nevi

::Zolaylık sag;lar:ıak,

tesinde bir duruo

natuf.

Diğeri

Sizebu
manda
kün

du:ı:-umu

yarnt::ıaya

~irikruiş

ise,

ole,caktır.

takdirde, bu

k~bul

verildi~i

takdirde,·

lazır:ı geldiğini düşündük.

yaso..l yetkilerj_ne tecavüz etniyoruz.

ve bu·

1
1

Ve sizlere

bunları

şekilde

bir

bir genel kurul

baroların

da

durumun tesbit edil-,

Yalnız

-

olarak barolara iletil-

kararı

kolaylık sağlanınası şeklirlae düşünüldü

ve onun

için arz eC.ildi.

t
ı\

D-iğer açıdan

da, 50 lira

nihayet bir tekliftir,
itibare

alınarak,

noktasında yapılrıış

ar:ıa verilniş

şu

bulunan

itibare alarak bu kesenek

yışla karşılanacağını

Kurulu bu

bulunan teklif.,

bütçe, bilanço

miktarının

unut ederek bu önerge

öner~eyi beninsemiştir.Biz

işleyecek

da sizin

yap:wak suretiyle örergeyi takdirlerinize

tarafınızdan

sunmayı

şekilde

bir

istiyoruz.

'::'ef)ekkiir ederiz.
BAŞKAN-

Sar-'-n

Efendin aleyhte söz

ErdoğaL

Bignt,

alr:ıak

bu,Y-uru:::ı.

isteyen var

bunu

bu. Bunu da na-

hazırlanmıştır

sizlere bu

nazarı

arkadaşımız

bugünkü konjonktür içinde, ki Salih

gayet iyi izah ettiler, bir sene sonra ancak
zarı

1

olduk.

etmiş

nesi suretiyle
r.ıesi

za-

edilecek olan bütçeyi uygulamak müm-

Yani b-unda, zannediyoruz ki, biz hata etmiyoruz ve
efendii:ı

kısa

O takdirde ikinci bir konu olarak da buna bir süre koy-

mak suretiyle bunun çözü.wlennesi
bunu arz

sübjektif nedenlerin ö-

olan, tabiatiyle bir sürü aidatlar var.

arz e·ttik • .Ancak o paralar

verildiği

_

mı?

••

anla-

ve Yönetim
açıklama
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Sayın Başkan, e~er

izin verirseniz ben

hakkında konuşaca~ım.

Değerli arkada,larım,

görüşülmesi

dem maddesinin

mek ve buradaki söz

biz önergenin

görüşülmesi de~il,

söz konusudur. Bu itibarla önergaye indirge-

hakkını kısıtlamak olanaksızdır.

Bu yönden, kônu

Yönetim Kurulunun bir önerisi olarak rapora ek olarak
olarak

dü~ünülmelidir.

Bu itibarla, deminki söz

hakkımı,

yim, usul yönünden. Bu önerim kabul

hakkı olması

na

edildi~i

üzere söz istiyorum ve

görüşmek

BAŞKAN- Şiı::fdi

efendim,

Başkanlık Divanı,

durur.ıu

yine 7 nci

~addenin

madde hükümlerinin birlikte
anlaşılamadı

simlerini

yazdık,

kımdan,

ayrı

takdirde, o zaman bu öner-

de~ild~r.

rica ediyorum.
tekrar

mali

dün kabul

edilmişti.

kısımlarıyl~

konuşulaca~ını

maddeyi

Bigat

arkadaşımızın

kapsıyor

ama,

Bugün

Başkanlık

vazetti; fakat konu herhalarkadaşlarımı1r.ı.t1

bir

başka

da i-

önerisi var; gerçek-

görüşülmek ihtiyacı do~abilir.

görüşme açılmasını

konusu var, bunu nazara

alalım.

söz almak isteyenlere

O ba-

demeyelim de, gündem
Birli~i

keseneklerinin

Bu hususu takdirinize arz e-

Kabul edenler.,..Kabul etmeyenler ••• Kabul
Şimdi,

isterim:

ilgili hükümleriyle 10 ncu

maddesinde, malum lO ncu maddede Türkiye Barolar
diyoruı:ı..

Saygılarımla.

konuşmalarını yaptılar.

önerge üzerinde genel

saptanması

da söz

Konu, enine boyu-

hatırlatmak

ve bu hususta söz almak is't<Jyen

Şindiy sayın

ten dört

tutuyoruro

7 nci madwe ile 10 ncu maddenin birlikte gö-

rüşülmesini oylarınızasunnuştu,

de

saklı

gereken bir konudur. Bu yönden, önerim istikametinde oy

kullanılmasını de~erli arkadaşlarımdan

Divanı

tabii genel ku-

di~er arkadaşların

gerekir. Konu basit XR bir konu

tartışılması

bir konu

görüşme açılmasının gerekti~i görüşünde

ancak konu üzerinde

ge üzerinde

gelmiş

almumı,

rulun takdirine göre aleyhte olarak mahfuz tutuyorum,
o

üç gün-

sırasiyle

söz

edilmiştir.

verece~i~.

1
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Sayın

Erdogan Biga·c, buyurun.

ERDOGJı..N B!G-AT (Ank&!~·a)- De~erli a:ckadaşlc:.:;:-ım, lO Kasım 1978
Resı:ıi

günlü

Avukatlık

Gazetede

beııd.inu•3k:_ boşluğu

s.lacaklA.rJ. k0senek

zılacak

avukat

pılcaksızın

doldurr.ıus

ve

ediluiş

kesene~i

sayılı

Yasa,

olan 81 nci mad-

baroların meslektaşları

m:i.kt::ı.n.nı sım.rlamıştır.

arkadaşların giriş

Bu yasa, levhaya yaarasında ayırım

adaylar

yazılı avukatların

en az b:i.n., en çol<: üç bin levhad a

~ini en az 600;
du~um

girer: 2174

Kanununun Lnayasa Ivlahl<:emesince iptal

desinin ikinci
mızdan

yayıolanarak yürürlü~l;

ya-

kesene-

en ço:::-: 180C 1~.r:-a ile E'T'ırlar:ııştır. Bugt.:.n üyesi bulun-

Ankara Bs.rosu...-:un üyelerindAn ı:ı.ld:ı.~:ı. ::ı.icJ.at r:ıiktarı ve kendi gerek-

sinmeleri için gercY.:J.i

}!arerı.ın sınırı

1800

liradır.

Ankara Barosunun

gereksimıelc::::i i;::Lr: -~·-· r:;:;ik·~~ar:L ye:~ersiz bulr:ıa·n (di~er

kendi

barolar

için de söz konu;~ı:c1.ur) r:ıür.ıküncür. Bu yönden, soruna :yr-tlnız barolara
kesenek

mik-tarını

yeterli

de~ildir.

d2vanl:J..

artırı:Hk

gibi palyatj_f bir çözün

bulı:ıak

bence

Onerg~de ç~~le denilmektecir:

" B:;.rlik kesenakleri hakkında Yönetin Kurulu:ı:::ıuzun aşa~ıdaki. ••
1-

65 nci

Keseneğini

ı:ıaddesine

ne kadar

r.ıeslekdaşlarımızın Avukatlık

ödemeyen

Kanununun

göre levhadan silinı:ıeleri işleı:ıinin 30.3.1979 tarihi-

taı:ıafllanı:ıasının

barolara

bildiril~esi

ve

ayrıca barolarınca

üütün mmslekdaşlarıuıza duyurulı:ıası, kesene~ini ödemeyenıerin sosyal
sigortaya

-verilecek bordroy3.

Bir de ceza
eksik

alım:ıama1e.r:.ı.. hakkında işlem yapılması •• n

nc:>~1l::er:ıec~.nc

sev~<.:cli_:rı '-:.a:J.arırC.a

to.kibat

yapılması

kaluiş.

Meslekdaşlar::.r:ııc;

olmaları gerokti~in:'_ savvnG.ı.;,;u:--::ı_ız,
~inin, baroların

iç

aJ.mı

hab: 1nnda kara:::

r.ıaddel;;rin işle:;i~meoin:L

şeydir.

Baronun ve

bağımsız

b"' ro:;. "rır_ ;')'Gtkisldir. Barolar Birli-

işleı:ıJ.erLno niidulıaJ.<;;

dan, bu

yetl':isi, bugün

ha1darJ_

~rok;;'Jr.

Ancak barolar-

isteyip isteneme kendi bilecekleri bir

b<~rola:--·ı yönetı:ıel:le

görevli yönetim

~rullarının

tak-
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dirine

bir konudur.

kalmış

Meslekdaşlarınız
mız

zengin insanlar

içindeki seçimlerden yeni

çıktık,

Genç

lerir:ıizin sorunları .vardır.

genç

çekmektedirler. Stajyerler

listen

çıkmamıştır,

yardın

bu yönden yine

stajyer-

keseneklerini ödemekte

beklemektedirler.
barolara görev

yasamız

genç

baroları

Özellikle

arkadaşlarıoızın,

arkadaşlarır:ı.ız

zorlu~

Stajyerlerimizeyardım yapr:ıak,

de~ildir.

Tasarı

Mec-

vermiştir.

korumak mecburiye-

meslekdaşlarımızı

tindeyiz.
Şimdi,

aldı~ı kararları

kisi, bugün hükümet
Barolar

Birli~i

kesinlikle
nır

şuraya

ba~ımsızlıkla

yönetim veya
rulunun

buradan

inanınakla

ise, bu

kararı

konuşmamda de~indim;

ilgili

yerine getirmeyen
olarak

tasarısı

Genel

gelmek istiyorum: Barolar

Kurulubaroların

beraber,

e~er

olan metinde

işlerine

baroların

Birli~i

içinde ise,
rine

feshini,

haklı

ilgisizli~inden dolayı

veyahut da
baroların

belki

itibarla,Birli~in,

hatta ve hatta
sunmaması

da ka-

Danışta

sıkıntı

işlerin:ii gere~i

yasamızın

vardır.

gibi ye-

da göndermedikleri, tabii
vardır.

121 nci maddesinde Genel Kurulun

görevlerini saptayan maddeleri içinde ancak barolardan
saptamak yotkisj_

alı

yollar olmaz. Baro-

bunu ben tasvip ediyor olaman, ama böyle bir durum da

miktarını

yasanın

bugün, çok özür dileyerek söylüyorum, biraz mali

get.imer:ı.esinden dolayı

Bu

etmeyece~ine

Birli~i.

Bu yollar yasal yollar belki olur ama,
lar

müdahale

isteyecektir ve o baroyu fasih için

ya gidecek·demektir, Barolar

O halde,

vardır.

bu öneri istikanetinde bir karar

yerin«e getirmeyen

nunlaştı~ını düşünüyorum,

iç

Birlik Genel Ku-

feshini isteme yet-

baroların

gitmiş

Birli~inin ö~

Bu yetkinin

de~erli Başkanlık Divanının

dışında

yasaya

alınacak

karar

aykırı

kesenek

almanız

ve

bu öneriyi oya

görüşündeyim.

Bunun

arkasındaki r:ıadde:

11 Baroların

birikmiş

kesenek

borçlarını
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4 ay

zarfında

"3- Bu

yollara.başvurmak

durumunda

yürütülmesinde yasal önlemlere

kararların

yönetim kuruluna

yetkisin~n

Yasal

ödemeilieri."

değildir.

tam.nması ••

11

Böyle bir yetkiye ihtiyaç yok.

için Yönetim Kurulu genel kurulda.n_yetki almak

Yasal yol olsa olsa biricra takibidir barolar hak-·

bunun için yetkiye gerek yoktur. Gerekli

kında,

başvurulması

kararı al~rlar

ve bu

yollara giderler.

ı

Bunun çözüm yolu, barolar ve birlik arasındaki işbirli~iyle kar~
şılıklı

tesanüt ile sorun çözümlenebilir. Bu itibarla ben, tabii şa.hs:a.m
'

adına

ı

söz

rımızla

alıyorum;

fakat, Ankara Barosu Yönetim Kurulundaki

buraya gelmeden

temaslardan

yaptı~ımız

yanarak, ve kendi yorumumla, öyle

sanıyorum

aldığımız

ki böyle bir

!,

ı,

arkadaşla- ı

izlenime daka~arı aldı~:a.·

1

mız-takdirde,

~

gerekçe bulaoam. Bu yönden, bu önerinin reddedilmesini rica ediyorum

Baromun Yönetim Kuruluna ben kendimi mazur gösterecek bir

1

ve bu

konuşnamdan dolayı

beni

anlayışla karşılamasını

ve Birlik Yönetim Kurulundan rica ediyorum,
BAŞYJlli- Sayın

Söz

Bigat'a

sırası Erzuruı:ı

teşekkür

Delegesi

mevcut olan

birhükı:ıün

rinde bir hareket

sunuyorum.

Abdulkadir Eryurt'a.

Saygı değer arkadaşlarım,

Yönetim Kurulu bunu

Baroların, Bigat'ın

pılacak

Hocamdan

kanunda

bir takrirle, bir' öneri ile teyidini istemek ye-

değil.

dahale mahiyetinde.

sayın

ediyoruz.

Sayın

ABDULKAD!R ERYURT (Erzurum)-

saygılar

da

da

Aidatını

buyurdukları

yapmayacaktı.

gibi, yetkilerine biraz mü-

ödemeyen baro mensubu

arkadaş hakkında

ya-

bir iki tebligat sonunda bu ödenmezse, 65 nci maddeye göre, ö-

deninceye kadar bu

arkadaş

iş

levhadan silinir; mahkemelere giremez,

takip edemez. Direnirse, 72 nci

ı:ıadde

tatbik edilir, tamamen

kaydı

linir. Kanun bu yetkiyi her baro yönetim kuruluna mutlak surette

si-

vermiş.

Bu verilen yetkiyi kullanacak olan Yönetim Kuruluna genel kuruldan alı
nacak bir kararla tcmenni

ı:ıahiyetinde

bir

yazı yazacaksınız.

Birçok ba-

ı
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rolarda bunu hiç kaale alnayacak. Yönetim Kurulu dogrudan dogruya bir'
tamimle de bunu isteyebilir, onun için zait ve böyle.bir karar

alınması

yerinde degil.
Baro
sonra

hususuna gelince; evet bir sene

keseneğinin artırılması

artırılacak

artıramayacak.

ana, hiçbir baro, son tadilat

dolayısiyle aidatını

Aidat sabit, fakat bu aidattan Barolar Bitligine ödeyece-

gi miktar

artıyor.

etti~iniz

zaman,

Buna ölüm

baroların

yardım

fonuna ödenecek

bilhassa mensubu az olan

miktarı

baroların

devam ettirmesi ve masraflarını karşılaması imkanı yoktur.
lık

da nazara

seneginin

rum. Hepinizi

BAŞKAN- Sayın

Söz

selamların.

Eryurt'a

sırası Sayın

ORHAN

1-ı.PAYDIN

Orhan

teşekkür

derecede barolar

Sayın Başkan,

(!stanbul)-

Şimdi,

rın

ayda 25 lira bir

yapmaları

rın

tar

1

~

belirtmekle söze

bakınından

50 liraya

ödeme
üye

bir ölçü

çıkarılması

başlıyorum.

çıkartmaları,

Avukatların,

yükümlülüğü

aidat ödeme

Yükünlü olan bqro

konmuştur,

Birliği bakınından

50 liraya

degildir me se le.

Birliğine

degerli

meslekdaşlarım;

önemlidir, ay-

önemlidir.

liranın

parayı

ı:ı.ali kaynaklarınc1ı:m

bir ölçüsü
[

şeklinde

Barolar

açısından.

di

neseleyi 25

koynanın yanlJ.şlığını

ya

[.

bakınından

edayoruz.

Apaydın'da,

konu gerçekten çok önenlidir; Barolar
nı

Bw imkansız

yolundaki önerinin reddini ben de istirham ediyo-

ile

saygı

kendisini

zait olan bu talebin ve Barolar Birliginin ke-

alınırsa,

artırılması

da ilave

tüzelkişileridir.
yapıyorlar 9

sayısı

da, üye

konmuştur.

Mesele, avukatla-

bu

şekilde

ödeme

barolara üye avukatla-

yoktur
Baro

Barolar

orta-

şeklinde

arkadaşlar,

tüzelkişileriy

Birliğine.

bakımından,

yasa

üyelere

ken-

Fakat bunun
düşen

mik-

Bu nedenle 25 lira deniyor, 15 lira

deniyor ve bunun 50 liraya ve sanki 50 lira da ödenneyecek bir para degildir

şeklinde

bir :.zlenim

doğuyor.

- 234Şimdi,

~

!stanbul Barosunun, bizim baromuz

~ım, !stanbul Ba~osunun

kesenek

bakımından

1978 yılında Barolar Birli~ine ödemekle yüküm1.143.180 lira idi. Biz bunun 771.590

lü

oldu~

nı

ödedik, 371.590 lira borcumuz var, bunu da bugünlerde
Ölüm

nun 662 bin
lira

liradır y~~üınlülü~ümüz,

762 bin

50 bin

lirası ödenmiştir,

Şimdi,

Barolar

miktarı

yardınından

civarında

bir borcumuz

vardır,

bunu· da bugünlerde

!stanbul Barosunun, kend_i gelirleri

Birli~iiıe ödedi~i

kesenek

mil<:tarı_,.

yapıyoruz;

Barolar

kesenek ve ölüm
Birli~i

kendi

yardımı

mak

yollayaca~gz.

tahakkuk, bu-

ödeyece~iz.

bakımından

söylüyorum

kendi gelirinin % 29,41 ini
Birli~ine

bir

olarak, birlikte.

masrafları bakımından

bir gelir tayin ediyor, fakat bunda

lirası

daha gönderdik, 50 bin

lirasını

yani üçtebirini buluyor. Biz, üçtebir nisbetinde Barolar
ödeme

ele alaca-

baroların

bir ölçü koyuyor,

durununu da dikkate al-

lazım.
De~erli meslekdaşlarım,

avukatların

biraz önce söyledim, baro üyesi

kesenek verme yükümlülükleri

kesenekleri, baro yönetim

~Jrull~rı

tırımı

da

eyyide

gerekti~inde uygulan~

Avukatlık

barolarına karşıdır.

Fakat bu

konuşan

çok

Barolar,

tahsille yükünlüdürler. Bunun yap-

Kanununun 65 nci maddesinde

dir yetkisi, benden önce
tılıyorum,

şimdi,

gösterilmiştir,

bu mü-

müeyyidenj~ uygulanmasında

de~erli meslekdaşlarıma

bunun.takdir yetkisi ise baro yönetim

kurullarına

tak-

aynen kaaittir.

Tahsil yetkisi baro yönetim kuruluna aittir, yükümlülük baro yönetm.
kuruluna aittir, bu

r:ıüeyyide uygular:ıak

da baro yönetim kuruluna aittir.

·.ı:ürkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun avukatlardan kesenek tahsi-

li

ister:ıesi,

de~ildir,

bir yetki te-ca,rüzü olur, böyle bir yetkisi hukuken

ancak barolardan istmyebilir. Bunun hukuk çerçevesini, yasal

çerçevesini böyle çizmek gerekir. Ben bunu
mından

ele

r:ıevcut

alnıyorur:ı,

baroların bağımsızlığı bakı

yasa çerçevesinden ele

alıyorum. Şüphesiz

ki, Ba-

rolar Birliğiyle barolar arasında bir işbirliği zorunludur. Bu işbirliği

çeşitli şekil2.erde
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te Barolar

Birliği

Kurulları,

kendi üyeleriyle olan

bu özel

bir

isteyebilir, ama

duruı::ıların

65 nci maddenin

uygıf!lannasın1a,

bir

ilişkilerini

leceğim,

"Lı.

olarak

bu konuda dü:enlerler ve
çoğu

r:ıeslekdaşımız keseneğini
ge::-Rktiğinde

bild.iriı:ıde

de, yasa

kez. Nitekim kanun,

bal'-ınından

ben senin

kaydını

bulunaı:ıaz.

Savunma alacak,

öc.er:ı0yen arkadaşın kaydını

inceleyecek •. Yani o dört ay süre içinde

si-

diye böyle bi!' üyelerine

11

da

niye ödem:i_yor? •• Baro

arimda :ııı::ııza süre verir,

öder:ıezsen

ayda ödeyeceksin 1

sigoı·te. kapsar:ıından çıkartacağJ.n ••

böyle bir

Baro Yönetim

savunr:ıa ıüuı.ınasım. öngö.r·-r;ıc:ktedir .Bunun

Yönetin Kurulu bunr ·;;otkik e de~,
katı

ödemesini elbet-

muhatabı barolardır.

d.a tetkikini icap ettirir

anlamı vardır~

böyle

~tese:neğin:1.

tesahür eder, Ama baronun

da

silmeyecektir.
Şimdi 1

ar~mdaşlar,

Rakar.:ılarla me3le:tdaşlarımız
bulunduğu

mali

özgü olarak

durur:ıu.

düşünmek

Fakat

çıkmıştır,

tir.,

gii•iş keseneğini rıaktu

b'ı,ı

yasada kesenek

donrıuştur.

Baroların
tavanı

geçerlidir. Yani
içinde
kesenek

oı.ı:r.~r'

bulundu~ rıaJ.i
ç:ı.~tırJ.lw.ası

doğrudur.

bu

iç:i.nde

etniştir,

fiyatları

bulunciuğu

::.~·~,-~~::.ten 1

yanlış

baroların

edilniş

geliri bir

baroların yaşaması

d.a birden bire

s:.kıntı,

sorunu ele <J.luak ve bu

yoluna gitr:.ek,

Birliğine

durumu nedir bu konuda? Bir

hizmetler,

çö::.i..:-:;, yolunu

Bar·olar

1800 lira olarak tesbit

olarak t2.yin

Bunuıl karşısında

Birliğinin

çıkmıştır,

c~urur:ıu yalnız

nali

gerekli olan hizmetler, naddelerin
tir. Barolar

ortaya

izah ediyorlar, Barolar Birlif!;inin içinde

ya.nlış.

de

yasa

yerde

bunalılil

bir

için

yükselmiş

aynen barolar :Lçin de

,süd.e~e
::ı.:ıkilcL~

Barolar

birliğinin

3ür.uçl3.r.·a gitmek,

bir yö'lteRcU:.. He:' iki tara-

fın durununu e::ı.c aJ.a:;.>e.k ç8;3ı::ıek gei·ekir.
Şimdi,

ben

lüyoruı::ı arkı:ıdaşlar;
yıl gerç~

bir

h:;ııdi

baroru bak::.m::..ndan söyJ.üyorun ve kesinlikle söy-

tayin edilen

~ nı:ıtırr:ıa yaptık,

keseııek

bir

:cıiktarı bakımından

ı::ıaJ:j b::.raktık,

biz bu

300 =-ira, 1020 lira-

r
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ı

(

ı

1

(
:

dan 1500 liray'l

fakat bunu

çıkarttık;

çıkartJ.rken,

Ba-

açık söylüyorğm,

t)>

rolar Birligine daha fazla kesenek ödeyecegiz diye
masraflarımızı düşünerek çıkarttık.

da bir
di bu

var. Du

artırım
arttı,

zin Barolar
liralık

yıl,

25 liraya
Dirliğine

bir marj1a

1979

yıl

Gerçi bu

biz 1.143.000 lira

yılında

35 lira oldu

çıktı,

kendi
yecek,
ödenme/
aua bu yıl

sanıyorun

yükümlülügürıF.t arttı.

ödeme

kapatrıamız

mümkün

Hiç
tir.

olr:ıazsa giriş

Daroların

için% 100 bir
ğım

bir

parayı

rımızın,

lie

kesenakleri

gelir
artışı

sinden barolara

benimle

aynı

Bj

zim kesenekten

olmacı peşinde

dense bunun

kuşku

BAŞKAN- Sayın Apaydın,

1

Evet efe:.1dim.

dakikanız

başka,

arkadaşla

başka

bir ge-

de degiliz; devlet bütçe-

karşısına çıkarız .Bağınsız

arkadaşlarım

da

var.
r:ıı

var efendim

Şimdi arkadaşlar,

son derece önemlidir;

barolar:.ı:ı

yılı

kısıtlama?

(Gülüşmeler)

ORHAN .APAYDIN (Devamla)-

runu, han de

düşünülnemiş

duynuyorum •.•

ORHAN .APAYDIN (Devanla)- Burda da

yın Başkan, rıesele.

düşünülmeliydi.

Du durumda 1980

son derece ti:VreyeceC;iz, tüm

kanaattedir, hiç

BAŞKAN-

bu

bize verdD:leri keseneklerden

yerdır:ı yapı.lsın

1800 liraya

karşılayamaz. Deni~ karşılayamayaca

istcıyerıez.•

yok. Olanaz da,

lığım.z baku:ıından bundaıır

lirayı

bakımJ.ndan düşünülr.ı.eliydi,

benin oaron

da benden

ve bu oranda da bi-

Kesinlikle söylüyorum.

yapılırken

kaynakları dondurulmuştur,

ceslekdaşlarımızın

kaynağımız

bu kanun

sınır ko~uştur,

ödedik,şim-

Diz bunu 1980'de 300

1500

değil.Yani

çıkartar'lk kapat~amız münk~nde~ildir arkadaşlar.

Çünkü kanun bir

çıkartmadık,

bir sor'Jnu •

hı?r:ı

.Lluı:ıa r.asıl

özür diliyorum sa-

D2.rolar
bir

15i-::-liğinin

çö7ıilir:.

bir so-

yolu bulunur

bilemen ana, hen kesinlikfe FJ·)ylUyJ!'US cl2~erli cc:ke.de.şlar::c.m, 25 liranın
50 liraya
ğim

rıka:::ılr:ıası

:::ı.ilyonlar:m

rakamlara. (:5Öro)

alınırsa, baroı:uun,

diye tir

şey

söz

kom.ı3ı.ı J.::;ğilclir.

üstünd.Jki

:raka~ıJ.o.r

do.

Benin

nazarı

şu

verdi-

itibare

1 stanbul Barosunı.-:ı:._ bu yüzde yüz artışı karşılaması

münkün degil. biz bu

aT"tışın k3.rşısJ.Dc~ayız,

.?.na

'-aşlm

yollar

nasıl

bul u-

- 237nabilir, bunun burada
pılamaz,

bu azaoi

görüşnesi yapılabilir.

sınırdır,

Kesenek

artışı

yoluyla ya-,

1

sözleş!

sonunda ekonomik kriz •• Biz bir toplu

me yapaca~ız, sendika bizi çag';ırmıştır, bizir:ı personeliDizin sayısı faz!
ladır,

indirin de

üye

yapamayız

.sayımıza

göre, 7000 e
oranında

bizden yüzden yüzün üstünde, yüzde ikiyüz
Biz buhu

karşılanayı

leşnıedir-

1980

yıJ ı

ve birinci

düşünüyoruz

ayrı

içinde

yıl,

yakle.şmıştır üye,!ı

.

ı

zam istiyor personeli

-iki

toplu söz-

yıllık

karşılanıanın

zam istiyor, biz bunu

ça-

i
lı

re lerini dü~ünüyoruz. .ıJu kesenek uiktarının artırılr:ıası bizim içi~ nür:ı- 1
kün degildir, birlik Yönetin KurıJlundan özür dileyerek bunu bildiYorum
efendir:ı.

Saygılarınla.

a

DAŞKiu"J- Sayın apaydın'

Sayın

teşekklir

ederiz.

Orhan Larlas, buyurunuz.

ORHI.ı.N B.ARLJı.S (!st;::ı.nbul)- Sayın Betşkanlarım,

de~erli arkadaşları:

Gerçekten çok

tartışılıJr0.r.

bu sorun burada bir
karmaşık,

gidgide

Şiodi,
Apaydın'ın,

g~rift

kesenek

önerinin

başındaki

yaptırını

uygulanarak,

Şu

bölüm,

artırnaya

ihtiyaç

bu kesenek

Eg';er önerinin
başka

artırr:ıaya

saygı de~er başkanım

düşüncesine

yüzde yüz

ar~ırnıa

katı-

talebi il•

başındaki bölünı,yani

barolardan olan alacaklar tah-

lllzun ye-k. Bu

:.900.000 liraalacak tahsil

çelişki,

edilirşe,

burada

apı:

zaten kesenek

görülr::ıe:~ecek,

!kincisi, adil
lama süreggdorse, gene
ler, borcunu

kadar

şimdiye

bundan sonra gitgide

belirteyio;

Aslında

çelişkili.

Eg';er

alacaktır.

konusundaki

nedenle:

sil edileceks e zaten kesenek
Eğer

bag';lanr:ıazsa,

noktayı

artırılr:ıası

payıaşıyorum

görülüyor.

sonuca

bir

bir k::;nu

karcıaşık

bir düg;üm halini

baştan

önce

çok

öner:ıli,

satt;lıklı

lıyorunı,

çık

1

öder:ıer:ıeyi

de~il.
~orcu~u

:Neden?

E~er

bugüne kadar

devanı

ödemey0 devam eden barolar

adet haline

getirmiş,

usul ittihaz

eden uygu-

parayı

etmiş

verir(eski

hukukçu deyimiyle) barolar gene vermezler. Yani 50 lira, 25'ten 50 lira;>

- 238
art~rma,

bul

Barolar Birligi

etmiş

kesene~ini ödemeği

barolar için bir yük olxmaya.devam eder, daha

devam eder. Bu

di. Ben buna

ba9~, Sayın

iştirak

Abdulkadir

alıp

bunu

65 nci

şudur:

ı::ıaddeyi

yapm~yor?

larken, çö.zümlerken yer

al~ş~m~z,

Eğer

Acaba barolar kendi üyelerinden·

mi

baroların ·hangileri

yollanıyorsa

olguyla büyük oranda

ortada

bir durum ortaya

vereceği

karar

apaç~lc

başka

·

Birli~ine

olacaktır.

türlü

çıkar.

Şöyle

bir yasal hüküm var, bu
bir sonuca varwak
liralık

Ben Yönetin Kurulunun o 50
şeysini,

degişecektir.

da Barolar

ve yöneticileri kendi üyelerinden ödentilerini

alamıyorlarsa,

daki

alıp

yorum-

işi

ortada çok vahim, önemli bir durum var demektir.

Orada yüce genel kurulun
başkan~

ne oranda

•• Vereceğimiz karar, yahut
şu

ı

yoksa ödenti-

uygulamıyorlar?

bir baro kendi_üyelerinden ödentilerini

bilg bile

ro

bir olgu var ortada. Bu olgunun

veyaböyle yapanlar varsa,
ne oranda

yapıyor,

yük olmaya

üstadır:ı.ız tarafından eleştiril-i

:ı-~ ir liğine yollamıyorlar mı,

da Larolar

alamıyorlar?
Şöyle

Ş~mdi,

edemiyorum.

bir bilinmezi vnr. Bu bilinmez
ödentilerini

ağ~r

konuda~i görüşüm ~u.

Önergenin

leri mi

bir sorumluluk ve görev ka-

Eger ba-

almıyorlarsa,

uygulanr::ııyor

gibi

istiyorum~

kesenek

artırma bölür::ıü dışın

tutununu ve önerisini olumlu buluyorum,

Yasada var zaten bu, bunun için yeni bir genel kurul

yararlı

buluyorum.

kararına

ne ihtiyaç

var, deniyor. V:ar; yeniden güç almak istiyorlar. Hesap orte.da, ödenti
verilmiyor. Du
böylesine

şekilde

Dirlik Yönetim Kurulu, ben bu

~ısıtlamalarla, .)·.paydın

sıt lamalar dışı:::ıd.a şöylesine
çıkan

bir karar da,

bir türlü
haklı

nin

uzlaşmacı,

olmaz

mı?

ayrıce.

Jm durun

oluı:ılu olduQı

genel kurulun
yumuşak

karş2.sında

gör·üşündeyin.

uygularken,

iyi degindi ona, yani o kadar

bir karar da,

anlaşiJacı,

yasayı

yasanın uygulannası

kararı

bir yer

ben, kesenek

Saygılarla

katı kı

yolunda

ile tey:..t edildi demek,
alış değil

nid'ir, bu

bölür::ıü dışında

öneri-

takdirl8rinizearz ederim.

- 239
BAŞKJUT- Sayın

teşekkür

Darlas'a

ederiz.

Sayın

Hasan 13asri Güder, buyurun.

HASMi

BASRİ

GÜDER

(İznir)- Sayın Başkanlar,

de~~rli

delege ar-

kadaşlarıro.;

r:ı:ı.ddesi,

Gündenin 10 ncu
tirniş bulundu~u

genin

verilniş

rini

şöylece

ı

oluası

üzerine, söz alca
Birli~i

kavuşnuş

gere~ini

bulunuyor. Bu öner-

şu bakından

ölüı:ı

fonu

sıkın

bulunuyor. Denin şahsi kanına göre, bu sıkıntinın nedenleözetleyebiliriz:
kesenek ve

borçlarının ödenıneniş olnası,

İkincisi,

bul

hissettik:

gerçekten son zamanlarda nali bir

Lirincisi, gerçekten barolardan tahsil edilecek

~ı

~~

\

Yönetin Kurulunun huzurunuza ge-

önerge ile tanamen vuzuha

Türkiye Larolar
tıya girniş

uayın

edilniş

getirilniş

olnası,

~akut

olan toplu

sözleşoe

bir sene için bir

Üçüncüsü, tasarruflara tan riayet
Dördüncüsü ise, geçen
çizelgesine göre bu

yılın

yılın'tasarı

hükümlerinin aynen ka- ,

sözleşne

aktedilmiş

olması,

edil~enesi,

getirilmiş

bütçesinin

bulunan mukayeseli ggder

kanımca

çok

abartılmış

ol-

masıdır.

İzin

verilirse buradan

bazı

rakamlar vermek istiyorum.

1978 bütçe ve fiili giderler mukayesesinde, gider kalemleri
tetkik edilirse, geçen

yıl

hepsi

artık vermiştir.

tasavvur edilen gider kalemleri fiilen tahakkuk
tış göstermiştir,

pRra

artı:ııştır.

I;una

bütçesinde getiri=_en sarflar çok yüksek

Yani 1978 bütçesinde

etnemiştir.

karşılık,

Daima ar-

bu kalemler için 1978

tutulı:ıuştur.

Birkaç tane ra-

kam veruek istiyoruL.

1978
::ıin

yılı tasarı

lira ödem:k

1979
4-50 bin.

niktarı kondu~

yılı

liradır.

bütçesinde Genel Kurul giderleri olarak 200
halde, cari ödeme 195.930,50

TL.dır.

gider bütçesi çizelgesinde ise, genel kurul giderleri
E~er Sayın

YönetiE I:urulu, bu

2Y

içerisinde

yapılan

,,
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Genel Kurul

toplantısından

baska fevkalade genel kurul

toplantıları dü-ıi
1

şünüyorsa

buna bir diyecegimiz yok. Aksi halde

şu

rakam, 1979 bütçesi- :

nin abartılmış kaler:ılerle yükseltilmiş oldugunu gösteriyor. Zira, bunun'
zamanınızı

gibi misalleri çogaltnak uümkün,

fazla almaoak için

bunları

teker teker okumuyowum.Ve geçen yı~ın tahakkuk eden bütçesi 3.086.983
lira oldugu halde, 1979 bütçesi F milyonun üzerinde
la, bütçe kararnanesine göre, sarf ggderleri

tutulmuştur.

arasında aktarr:ıa

Evve-

yetkileri:
ıl

bunları

bulunduguna göre,
kalemleri oradan

ayarlamaları

ve daha fazla

sarfı

gerektiren

karqılamalarll r:ı.ürrıkündür.

San:iyen, biJ.hassa benin yine şahsi müşaheder:ı.e göre, Birlikte
kagıt israfı lnddind~n fazla, ÇalJşıa raporları, r:ı.9.li faaliyet raporları 1
bazı basılı ~fV'.:'lli<:

o kadar faz:ta

":::ıasıl::tı'7

zaLanında,

ki

bugün Birligin

alt katJ.nda bi!:' depo halinde buLlar hau:ıurluk kağıt halinde duruyor. Vf;
birkaç gün evvelki
büyük tasarruf

ı::ıü.pheder:ı.

de yine

aycıı yoldadır.

Bu sebeple bunlardar.

3~iğla.."laeagı ür:ı.idindeyir:ı..

Bir r:ı.esele de uuradan kaynaklanıyor: Sayın Yönetim Kurulunun
raporunda~

Aneyasa

Mah~er:ı.esince

iptal

~dilen

hüknün yerine ikame edil-

miş

bulunan hükünde~ yıllık kesenek r:ı.iktarının tavanının 1800 lira ka-

bul

efiilr:ı.iş

oluası,

biz bunu hiç böyle
probler:ı.ler

na da

r:ı.ütalaa

aşama

etr:ı.iyoruz,

olarak kabul

etr:ı.iyorduk

ediliyor~

Halbuki

ve nitekim bugün büyük

Baro:ar Birliğinin başına geldigi gibi, barolarımızın başı

gelr:ı.iş bulunr:ı.aktadır.

L9.1~olar

vel

gayet iyi bir

·,_·.irL.[;~.nin

kcnclisi. yöni...nr'J.en olan

korıuşa:r arkc::daslarv:.ı.rı ıx:Jısettiği

nusudur. l3eni;:::.' bRI'OT1d.9. bugün

% lQC

gibi,

,mC'.işeler,

barolarırıız

benden ev-

için de söz ko-

77ap~ . :ı.av·.k 'Jir Öd;mek artır:ı;ıasını ka-

tiyen Ödeyecek J.u:~u::ıclo değ:ı..ldir, ·o,,-ı:ıa :iuknn yck. '}ünkü, bugün için barom
Üyelerinder biz J ,)() J.i.ra

1.:

1979

yıL

k8L.CJ.i

oarOGUZ içj_n kesenek gl_J.yoruz, 25 lira

iç Lı ,J,'Ol'>.r i.:lir::i iğt kese:l.eği alıyoruz; l25 lira. Ölür:ı. fonu

lO lira ayrJ .• Yüzdo yüzü

kabu~

eJ.ecek olursak, geLecek sene için !zmir
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ihtiyaçlarını karşıla;yarıaLıa duruı::ıundadır.

Darosu kendi
Larolar

Birliğinin başında

gibi, onlarda

bahsettiği

toplu

sözleşne

nünkÜn

il~

olan hadise

vardır,

taleple

İstanbul

bizde de

karşınıza

aynen

iştirak

·alınr:ıasına ir:ıkan olrıa:::ıası

Türkiye Barolar
ca~tır.

Lirliği

edilrıeyen

Arzu

hakkında

ğışlar:ıalarını

çıknaktadırlar.

oranında

Bunları karşılanak

hlısusunda diğer arkadaşları

barolarınız

Güder'e

SAV (Ankara)-

cnerge ile

Larolar

Birliğine

larının

bir

ederiz.

Sayın Daşkanın,

sayın

delege

arkadaşların;

biz Ankara delegeleri olarak

karşılaştık,

bir konuda karar

olnadığınız

verrıe

durumundayız

hazır-

ve biliyorsunuz

on çok kesenek ödeyen ve belki de geçen dönende borç-

kısrıını ödeneniş

ka özel durununuz var, o da

olan bir baronun

terısilcileriyiz.

Dir

baş

delege olarak

aranızda ba~rıuzun başkanı

Du bir seçin cilvesi.
burada i3irlik Yönetin Kurulu 25 lira olan

çıkarGa

önerisL ile

karşınıza çıktı.

bilgi verilnedi, ya da böyle bir
barolarının tuturıu

halinde, Larolar
azından akçalı

gelmenesi için, önergenin

ve Yönetin Kurulunun da beni ba-

teşekkür

ATİLA

50 liraya

ola-

sürtüşmeler

efendin.

Atila Sav, buyurunuz.

Şir1di

arasında bazı

durumların r:ıeydana

Sayın

bulunnarıakta.

kararının

rica ediyorun.

LAŞKAN- Sayın

lıir

Genel Kurul

.ıJöylebir

gerekir. Aksi halde endişe ederir:ı ki, bu kere

ile
bu

edi;yorun •

kullanılr:ıasını

red oyu

0aygılarınla

önceki

yüzde üçyüz

değildir.

mın mütalaaları:rıa

lıklı

sayın başkanının

Barosu

vardır,

Önergenin bir ve ikinci nacldeleri

tümü

Çünkü, Türkiye

konuşı:ımı.C.a

Ankara'da bize bmyle bir

uyarıda bulunulnadı.

İstanbul

belli oldu. Ankara :Jarosunun bu barolara

llirliğinin

bir

aylık keseneği

darbağaza

bir

bir

çıkrıaza

girnesi

eleştiride

girnesi, yahut hiç

kaçınılnaz

bulundun;

ve

İzı::ıir

katılı::ıası

değilse

en

güzüküyor. Den biraz

Birl~_kle

barolar

arasında

bir

1
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kopukluk

başc5sterniştir

yın Laşkanının nasıl

bir

yacaklardır.

i9te

Yalnız,

burada belli old11.

:Jıı

karşılık verdiğini
çıktı.Yani

anıı:ısa--

de sayL'l. delegeler

belirttiğin eleştiri

biraz önce
akçalı

nal i raporda,

ö~ı.e:::-geyi

idi. Dir kere

türl~ blç~~lcrGa yorunladıla~ 1 ~ı-

~~nu

dedin.

rap()rd8. bu konu

açıklanrıc.l::ı.

ikiye bölgek g(;rekiyor. Bh' inci bölünü berc0

}:c_-

bul edilenez bir öner·idir~ onun reddi gerekir. İkinci bölünü için, o3Pr
Dirlik Yönetin Kurulu
daşlarıuız

r

e.;y:nı

da

toplantı,

İstanbul'

karş.ılaştığı

aıko:,--

diren.ir, delege
:;:ı..~:::ılanaz

1ç::ndsn

bir durun

da, 29 Ekivde;ydi

ciddi soruno. benzer bir so-r1mla

çelışnak

eloette1d do,;<;ru bir
akçalı

kaynaklandığını

yöneticilerir:ıü.

karşılaşırız.

sanıyoru;::ı

Ana

tunalunn,

anlatnc:..ya
şinc1i

yönter:ı değil.

akçalı

yc:.-

Ya::~_

darboğa:6ın ~··ı.

çalışt:ı.c,

bunu

biçi::ıde

o:rte:;ycı.

sonut

Larolar iJir-

Birliğini

ve görevi.nizd:ir, ana Larolar

eleştirileeinde,

gi nedenlerden

•·

göc·~eri-ı:'rıe

edeı;,

da toplanan İkinci Genel ı~urı:Jda Darolar Dirlit;i:::ıin

rasızlıkla eğitiJcye

di sayJ_n

ıs:ı:·ar

y:ı.J.~_-rıdr. 1stanbıJl'

1969

liğini eleştir~·ek haYkıraz

ben deninki

~utununda

direnueyi

Yanılrnyoı'sa;::;

olur"

katı

anıanak
çıknış

ist?r:" >
bulıı-

nuycr.
:Cenin önerin

şu

arkadaşlar;

Burada iki

tare.I::ı_n

da kendi c

şünde dironuesinde olunlu sonuca ulaşı:ıanak tehlikesi ve soJrir:-,cas::.
Eğer

zÜküyor.

uygun görülürse, öne::-geyi ikiye böl e Un; birinci bö:<

nü yüce kurulda

tartıştık,

benin

~'-"L-

biz Ankara delegeleri oJ._ -,

görüşün,

.1 ~
1'

yani buradaki
liği

arkadaşlarırıla karşı

ey

ku1lanacağ:_z.

Genel Kurulunl'll barolara ve yönetj r:ı

vernesini

baroüı.rın bağınsızlığJ.

!ki:ı.c_i_

~mrıiı.. i larına

açısından

sakıncaL~-

Çii.J.l-:ı_'

.Darola·:- 1>;r -

böyle bir bu:r_,·::
görüyoruz.

-oölür:: için, sayı:J Yönetin KuruJı.ı bı.r çt~lı~ma yaps:_ı.

arkadaşlarır::ız:Ja

r'turu:Ju

~ir l>::'OZ

c1ah'1

gö:ı::-ü:;;sün=_e-;:-.,

8--ı_y-.._n

fic=ı.san Ba3ı_,c_

~~'i

der'in sayılara O.ayanan eleştirilerin:le hakiı yö:c.l'J"':' ollluğu ;sözü~_~;~~ ~:';:
sayın Apaydın !stenbul Larasunun Baskar~:L olarale sılantılarJ.:nı açJ_!~~-ad~-

bunlara da sl_rt çevilireneyiz,.

LıJ

:i tibarla beni::J ::i:re::in 9u: lütfen b;_ı ~--rı
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nuyu

burad<:ı

yapılsın,

bu

sayın l!aşl:anlarla,

üyeleri, eger bir
Barolar
Genel

ols.bilir1G

akşa:-:ı bitirneyel_iı::;,

uzlaştırıcı

Birliğini,

:~urulun,

sayın

giruiş

sayın

birtak:;_n

"':ıugün

sayın

delege ü;yelerle,

Yönetin

darboğazlarda:1

delegelerinin

K_ırull

olacal~t:c_.:.,.

·çözün bulunabilirse çok yerinde

olduğu

c-r

görüş.ce_;_

bir tanesinde.n,

sa;;ıcn

anlayışrı. çıkaracaktır.

l

kısnın:L

Lenin öneriu bu efendin. Bu k0nuyu, birinci
ı:ıam.z doğru

olur; tartı§"ılclı, zaten başJra gör1~f3 de gelnerl.L İkinci 'Jö-0 ayg,_larını

lür:ıü için oylar:myi yarına ertejj)eyelin.
l:lAŞE:.Al~- Sa;yın
DAŞYJi.N

ni

ŞAILU?

öneriniz

ruzatta

l

r
!
!

:ı

ei'end.iı::ı,

teşel:kür
Sa;v:ın

vaı::-;

suncT~.D.

ederiz.

l~iva.n EaşLanu:J.""

bu hususta

DELnREB. (Eskişehir)-- Sa;yın Dr:ılegeler, Divan Da§"kanı nfe",

...

Gc:msl

Kuru:-ı.;nuzca

Tokuan ı la birJ.ikte

:::·~,fa·:;~ yLı

kabul

nal i konu i 1.e ilgili b:..r

eclil::ııştir 1

delegç

duruTıun

Efendin. nal i
için gerekli giderler

değil,

nütalaa ed.iliyor ana, öllin
ranuzun ittifakla

arkadaşınızı

verdiği

iç:i.ne,

yalnız

bir de ölün

LcTolar

i
1t

,'~

,l

ailesine
para

2~~

bir kara:.:- var.

yardınları

AlleJı

gğ;riyor.

öc;_:::di'_cr,

Ll:,

ölür::ı YE!rılır:ım.n,

şınıze

P;:ilün·~

ölüuün

50

·Dug~.Ln

li~a

ı:::isiniz?

ödeyeı:ec1 iler.

elwnonilc hiç bir

bir r'lkand·'.:r_', D:ö_:::,

:J'3.f,l:ı_J_;ya nı:

ekonorıik koşu:tı.:ı.:::>,_na
~cl~yoruz.

ikinc~ye

olursa, bun::.1.':1

Gerçi :_,

hususunda biz':

y_ıl

22 bin lira
Dir

avu~ı:at

ölüyo:;:> -;
L

ü

Barosu ol-s..:'· -::

belli

çık2.:2tıl;.1asJ.

-:'..~

c~_vo . J.i~

d::;ğer:i: tasınaya>ı

Esk:i.seh~.r

1-

iki avulv _·

ailelerine BaroJ

ı;erı.cer::n ESelec3ği

göre 50 liraya

yöne·:;i; ..

ge cinden versin, cl:·;,_

arkadaşların~_zJ_n

ödenek nedir h ilir

bin lir,·. gibi,

verili.~;or.

günün

kısa ;:ıo.-

:Li.rliğinin

yardı:olarının artJ.rılmısı

· kaybetl;ik. Jju avukat

tr~nesine

da. l.:ir

..

bulunacagın.

:Girliğinin vcrebill1iği
1

arkado.şın ,,~

l5aşkan::..ı}c Divn:ıc.:H verilniştir,

meslektaqlarJ.na Allah uzun önür versin dilerin. Diz, bu
1

görüşhıri·

Eı.;;;yıırun.

E'~kişe~ı~.r l'a:c~o.3'1 Daşkanı

,

yın Yılı::ıaz

Sav ı a

YARD:!:MCISI--

açıklayacaklE·,r

tıylad2ğiJ

belki oylc::.-- 1

deff,ildi.~,

önerisiyle l':n.r.

sj_sli, yani 22 nin bes>

1

r
1

-

nrkaclaşın

110 bin lira falc:m ölen

;yardır:ı

buyur~ü u:~

fonunun

olanagı doğa-

yapna

ne~lağ değildir

22 binlira hiç bir derele çare bulacak bir

tak-

ki.
airlatlarının artırılnasıyla

Onun için, baro
nı

ailesine

'

caktır.

dir

244

artırılımsı

):lususunu da

r:ıali

konu olarak

beraber, ölün

yardı

düşünülnesini

yük-

sek takdirlerinize arz ederin. Maruzatın bu kadar efendin.(Alkışla3:')
L:~ŞKAN

YARDIMCISI-

Sayın

Denirer' e

teşekkür

ederiz.

Dlı.ÇKlı.N- Sayın Eirl i.k· Saynanı Fehni Özçelik, buyurunuz.

SAYMAN ÜYE FEI:Uvlİ ÖZÇELİK (Ankara)- Değerli arkadaşların, biz

1

soru-ıla.

büyük bir nali

huzurunuza e:,eldik, fakat gördük ki, bizden daha
Yalnız

çok dertliler de ve::'.

için bir çözün tarz i

sorun

Eiz nali raporu Genel Kurula sunarken dedik ki,
için gt;rekli

varalı!J.

çözüne
kcsenek
değil,

tavsi;)icıüz

Barolar

bunun çarelerini
Lu teklifiniz
olduğu

saptananadı.

ara~qlın

bırakrıış

sayın

~\irliP;inin

dışa

tarzı

da,

konuşnalar

yenileyebilı::ıek

tartışılı::ıası

için, hu-

adeta bu önergenin

ortada inkar edilrıez bir gerçek
detayı

ile size

kısaca özetleyeyir:ı.

toplu

olduğu yükürılülüklerde'

3Özleşrıe

olcLı[:Sunu '::ıil•;r:ıc:,~iğirıizclen. Teur:ıuz
öiler:ıek

çö,zün

kısrıı

binaenaleyh bizin

nali durununu bütün

sc;zle:şr.:eı:in ~';CJtirrıiş
yıllJ.~:

niktarda

döndü.

arz ettik . .Li_r kerô c'aha

lara

üyelerin önenli

durulrıadı,

olduğunuz

ŞinJi (:u-ğc r : i arknc:aiiların,

itibariylE.: bir

için bu_ oevcut

dedik.

zurunuzdaki önergeyi verdik ve sorunun

Toplu

yılı

için, 1980

Onun üzc,rine, bir nevi sorunu

var: 'l'ürlüye l'nrolEJr

tahsili

bul el ın, bir1 ikte bir

Lirliğinin ihtiyacını karşılayacak

için, üzerinde fazla

tartışıloası şekline

kesenekıerin

c::ırtış:1L.ı::,

yıl

görüşülürken,

genel kurulun takdirine
la

Lt.:.nu

L.ı:;,

Dir de, önünüzdeki

niktarı

rıya çıknış

ne

önerilr.ıiyor.

yapabildik,

rıali

ki

Teı:ırıuz

olanagırazın

ne

ila Aralık sonu itibariyle çalışan-

zoru'ı/La oldu~Pıuuz r:ıe~la~

662 bin lira

civarındadır.

Bunun

2lc 5
sözleşı::ıe

önümüzdeki toplu
ettiginiz

oldu~~nuz

ya

yakın

döneı::ıi başlangıcına

1979 bütçesi içerisinde
içir~

na kadar olan süre

--

vardır.

için, tahninen bunun için ele 1979

r

t,a::J..i.f

Teı::ınuzdan Aralık

farkı

yılJ..

kısnı,

ödenek

sonu-

dururıv:·"L

bütçesine 550

bj_~ 1~ı-.:

bir para koyduk.

ligine ödennesi
için,

kaynağı

Ayrıca,

sözleşı::ıe

yeni bir toplu

Bu yılki bütçeoizi düzenlerken,

gınız

kadar olan

kararlaştırıloış

geçniş

yıllnrda

olan

25

yılı içerisinde Barolm: :L::_

bütçenizele 13österoek

Şiudi,

dm.'uD

karş~layac~~~-

liralarla sorunu

e~eoecli€tioiz neblağJ.

tahsil

olara~:

cv

1979

da bir gedr

zorıfJ:nda kaldık.

karJ.u:c sade ve eçJk. tki s0rum.:ı:::ııız 7a-:.:; Yül:.sek

Genel Kurul bize, aidqc;ları .rıa.sıl tahsil adecettiniz veya edelülecet':iı:::,ü.
hakkında

,i

bir yol göeteroek zur·undad:..r. Eger bu aidatla:c tahsil

se, Türkiye .JJarolEu' :U irliği
İkincisi,

son iki

yıl

Şiı:ıdi,

Biz,
ra bir eori

a:ı:-tışları,

;yüzde

geneJ_ endeksler,

yüzyirr:ıi_

c i varını

genel endekslerin yüzde yüzyiroiy::.

oüokün

önerioiz~.n
değil,

Lirliğinin ı:ı.radaki farkı

"tulouı;:tur.

bulr:ıuş

bir

llı.epiı:ıiz~;,

olcl"g_ğu

bı·

başka kay:rı.a~=V.

de~ildir.

birL'1ci

kısoı

bir t2.vsiyesi, bir

lerliğinin sa(tlmırıasJ.Dı

:c:ı::n

fiyı:ı.t

çı~ı::r2ıştır,

tan içerisinde, Darolar
patabilr:ıesi

yiti:L:'ir.

gene Yüksak Kurulun takdirine t:.ıalluk etnektedi..:.'

içerisindeki

tahnininin üstüne

işlevini

edilr~·-,c ~

için yüksek Genel Kurulun
ricası

olarak,

65

nci

bar,~

r:ıadden:

·

l

..

tavsiye otoesini talep ettik.

DELEGE- "·,ı:.,cı or2 r:--:.2. ö:vl c yn zruyor,

SAY'.::.tı.N ÜYE FE~IM!.

ÖZÇ:CL!:= (Deveul<ı)-- E.:::·snc~in ar_,acıcız bn, d:;,

··

1
1

tiriz~
r:ı.ette

yahut c::.a bu
karara

~nurge

ÜZPI'indr> kar::p.

-GF:k"J.:.flcrıniz

olur,

::ı

is tü_:;.--

~ağJ.c.r:..z"

Önorf~c:cizın

: l:inci kısrlJ.ncla clcı, ihtiycı·~lcırınız:ı. karşılayabi..lrıcL
ı

için, birilm::..ş cıiclatlarınızın belli bir sÜl'e içerisinde ödenoesi.ni i;:::.J.c:

-

246 --

etnek.
Şiu1i

gelir.

Aı:ıacınız

lunuaktır,

~ize,

ne

ne de

baroları neslektaşlarınızla·karşı karşıya

oldu~una inanıyoruz;

ihtilafıoız

hiç bir

üzerinde bir tasarrufta bu-

baroların ba~ınsızlığı

Türkiye Barolar

•

işleı:ı.ek lazı

bence sorunu bu iki esas üzerinden aluak ve

Birli~ine

aidatın

ödenecek

Yasa da böyle diyor.
olauaz.Ana

sorunlusunun barolar

Sayın Apaydın'

baroların Birli~e

getirnektir

olan

la bu noktada

aidatıarının

ö-

dennesi için gerekl::i yaptırını da Yüksek Heyetinizin düşünnesi lazın

Bir noktaya
Sayın

Hasan Lasri Güder

hatırlayabildi~in
zıı::ı

de~innek

istiyorun,

arkadaşınızın,

diyoruz. Dediler ki, toplu
kabul

etnişlerdir

aflarina

kadar sorunu özetlediler,

gel ir dediler, burada beraberiz,

ve

1

1

şıyayız

sözleşne

talebi ile

nı karşılayabilne

ihtiyacını

karşı

karşıya

'

•'Jt

1

~'

ıa:

saptayalın

teklifleri ayne

oldu~u

artın iste~i

sözleşneyi

gelı:ıek,

içinde

artış

aynen kabul etoek

ile

karşı

kar-

yıllık sözleşne

bulundu~unuz

% 200'ü

bir toph

vahaneti, bu art:

artının

bir

aşkın

darboğazı

artış

yapnak'
anlat-

% ll9'du.!lJ

geçnektedir. Deoek ki, to

olana~ı yok.Aı::ıa

Türkiye narolar Birli

bir lokavt ilan etuek veya bir grevi göze aluak ola-

da kanuoyundaki

nu size getirdik ve bir
bu tehlike ile

geldik, bu

% 400'ü

,:uyduk. Kabul edersiniz ki bu seneki

sanıyorun

naksızlığı

işin,

olanaksızlığı karşısında

sene için bizden talep edilen

ğinin,

bölfu:ı~

da ilave ettiler; biz dediler bu sene

biz, endazesi yok bu

ve ondan sonra huzurunuza

lu

üç

için

•
Arkadaşlar,

nak

sı~ınıyoruo,

nasıl toplayaca~ımzı

fazla para ödeyeneyiz, çünkü yüzde 300 bir

.,,

oldu~

kesenekıerin toplanoası

sözleşı:ıenin getirı::ıiş

arkasından

zaruri

açıklannası

karşı

itibarı bakınından

yıllık ı;:ıukavele

karşıyayız.

önenli. nu sebeple soru

yapabildik.

Önüı::ı.Üzde).ü yıl

ge

1

;

-
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Dir de, tasarrufa riayet edilebilir, buyurdular. Ve dediler ki
"çok

r:ıiktarda basılnıştır"

r::'ali raporlar.
tır

laşılr:ıaktadır.

~irligi,
haklı

Lelli

dedilEr, Yönetil Kurulu

bu ne kadar çok

Ark:;ı.daşlar,

Türkiye rarolar

şeyler

bu

da

fazlaca

sebepleriolabilir o fazla

150 delege

basılnıştır.

basılırsa basılsın,

geçniş yıllardabiraz

kat bu sene Yönetin Kurulu raporu 400

raporları,

civarınd<,

yıllık

basıldı~ı

basılnaların;

nal~

her

arkadaşımız vardır;

9

rapor 300

arkadaşınıza

anfa-

civarın

bir ta-

ne verileceği cüşünülnüştür, 60 baroya birer tane gönderilecektir.Aradaki 80-90 fark,
getirneyenler
Birlik

nasıl

varG.ır,

arşivlerinde

olsa bir sürün
kaybedenler

alanı bulr:ıaktadır

vardır,

kalacak olanlar

yeniden talep edenler

vardır,

:1

etnektedir, baro

l

bunlar için bu en nakul ölçüd.e

b~şkanları

ı

')J

ki tahDinlerin tan nanasiyle
ların ab13:rtılr:ıış olduğunu

iyi ki böyle oldu

olsaydı,

böyle

yanlış

bir

talep

basılnaktadır.

gerçekleşr:ıer:ıiş

Sayın

Ana

hangi derecede
sonuca.varr:ıanış

Güder, geçen sene-

oldugunu, bu seneKi rakam-

buyurdular. Bu, giderler

değerli arkadRşlar.

açısından tlahr:ıinlerinizin

arkadaşlarınız

özellikle birer tane istenektedir. Bütün

Bütçedeki tasarruflar konusuna gelince;
:J

vardır,

hatta zanan zanan barolar-

dan ikinci defa talep edilnektedir, eski delege
~1

zorunlu olarak;

açısından

f?ayın.,~Güder
kalnış

böyledir VE!

bir de gelirler

oldugunu hesaba

katmış

olacaktı.

Lelli rakanlar belli Diktarlarda yükseltilDiş olabilir. Örne~in
Genel Kurul

g~derleri

leyoyir:ı PTk2cr''.aşl'lr;

lO bin lira

r

olarak 450 bin lira

getirniş

verniştik,

litA

konulnuştur.

olcluguBuz stenograf

Şu kadarını

arkadaşlara

geçen

söyyıl

sene 30 bin liraya geldiler ve bu tek-eldedir,

30 bin lira veriyoruz.
Sayın

Genel Kuruhmuzun, bir

olağan

üstü genel kurula karar ve-

'

rip verneyecet,i,
tam

içeris;i.r,_,~e

yQhııt

1.Jarolar

rula karar verip

Türkiye'nin içindebulundugu fevkalade
Lirliği

verr:ıeyeco[:i

de~işik

or

Yönetin Kurulunun ola(!anüstü bir Genel K

de belli

C.eğildir

.· bu ihtimal dahilindedir

ı

-24-8

Binaenaleyh bütçeyi bu
Beniı:ı ı:ıuhtereı:ı

olarak

arzıı:ı,

heyete

sorunda çok

akçalı

içerisinde

ihtiı:ıaller

düşündük.

bizeBarolar

Lirli~i

Yönetim Kurulu

çok kesin, çok belli bir talimat verme-

açık,

nizdir. Eğer siz bu r:ıali sorunu halledeı:ıezseniz, Darolar iiirli~i,Yöne
tiı:ı

Kurulunu bir tarafa

Takdir Yüce Heyetindir.

(Alkışlar)

LAŞKAN- Sayın

teşekkür

Özçelik'e

Yönetin Kurulu
EAŞKAN

adına

teşekkür

söze

etı:ıekle

işlevini yapaı:ıayacaktır.

ederiz.

buyurun efendin.

ER~I (iınkara)- Sayın Daşkanıı:ı,

FARUK

Evvela, konuyu çok
a

kendi öz

bırakıyoruı:ı,

Acaba bugünkü

açık

bir

şekilde

ortaya

aziz

arkadaşlarım;

koydu~

iÇin, Barlas

başlar:ıak istiyorur:ı.

duruı:ıa

Türkiye Darolar

Lirliği

Yönetin Kurulu nu ·

sebep oldu ve şu soruyu sordular: Kesenekleri tahsil ı:ıi edeı:ıiyorsunuz,
yahut

ettiğiniz

Fakat

biziı:ı

için en

zeretlerdir,
kanunda bu

halde

yazı

musunuz? Her ikisi de

gönderr:ıiyor

öner:ıli

olan,

saptanı:ııştır.

tahsilatın yapılanadı~ı

ile bize bildirildi. O

açık hüküı:ı olnasına rağnen?

zaı:ıan,

yolundaki ma-.

niçin tahsil edileniyol

Dediğinizde,

görüşr:ıelerinizde,
1

weslektaşlar arasındaki

"Lu o kadar güç ki" dendi. Hakikatcn bunun
lüğünü

güç-i
ı

elbetteki hepiniz kabul ediyoruz.
Biz öneriyi verirken

1

şöyle düşündük:

Acaba baro yöneticilerine /

kabahati, kusuru bizim üstünüze atınız· dersek, daha rahat etı:ıezler wi?/
Yani Genel Kurul şöyle bir ka.rar aldı, Yönetiw Kurulu bize gönderdi,
bunu ivec:.ilikle
ı;ıu

daha hafif

olı:ıaz nı

şeyin ı:ıüdahale
yuruyorsanız,

bunu bir
1800

cliye

düşünclük.

Hiç

arkadaşlarıı:uza

JÜd~~ale

rakanı

şeklinde

kısı:ıını

bir

aklımıza

gelı:ıedi,

siz

çıkartınız.

kolaylık sağlar rrııyız

içiı:ıizde

i

derse bir yönetici' acaba duru·
böyle bir

olarak telakki buyurulacağı. Eğer bunu böyle telakki bu
önergenin birinci

niyetle, acaba
Ar:ıa

uyr;ulilllcı.k clurunundayız'

bl

Diz halisane b
diye

düşündük

düşünen olı:ıadı.

YönetiD Kurulunca keyfi olarak takdir edilmedi.Büt,

1
•

barolarımızdan,
yukarı

ortalana bu oldu.

çıktı. Kaldı

dana

yapalım"

"ne
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alınan

difie sorduk,

cevaplara göre,

aşagı

da müdahale edince durum böylece ney,

Dakanlık

ki, kesenekler hususunda Anayasa Mahkenenizin bizce
birliği

verdigi kusurlu karara sebep olan olaylar da Darolar

Yönetio Ku.

rulundan gelnedi ki.
Yönetin Kurulu acaba bütçesini

Lizim böy-

israflı mı kullandı?

le bir israf niyetiniz asla yok. Bize, mesela bu konuda benim nensup
şunu

olduguu baro 1:ana
nasıl

ne

bu

parayı

vesilesi. Lizin,

söyledi: Sen

tarayın,

ten

ihtiyaçları

kaçıncı

baronun bilnen

YJ.,ldönÜiilÜ·

verebilirsin? •• Diz dedik ki, bu hepinizin iftihar

ya bir parça daha fazla
az çok

şu

haksız

yardırıcı

olduğu

olan bir ödeneniz varsa,
olmaktır.

Anna, diger

şu

yüce baro-

barolarımızın

da

Yönetim Kurulu elinden geleni hakika-

zaı:ıan,

yapıyor.

Arkadaşlar,
meniş

olmasına rağnen,

ya aktarma·
nizden

ölüm

yaptık.

yapmağa

yardını

edildi~i

tahsil

biz emirleriniz

halde, bize gönderilkendi bütçemizden ora-

uyarınca,

Yani tahsil edemedigirniz ölüm

çalıştık.

AQa, bugün o

yardımını

ki,

durucrdayız

kendi

bütçe~.

ölülerinizeyardım

edemiyoruz.
Toplu
açıkça

sözleşne

hepinizin

aksi anlrrB
Artırına

li

Yalnız

derdi.

artışı

biz

ana

~nlıyorum,

çıkarıyorsa,

daina

maksadınız

def,iştirmek

eelince, biz dedik ki bütün

götürelitı,

o.rkadaşlarırıız

şunu

hakikaten

kısmında

göster-

bu degildir,

yazılı~

Yönetin Kurulu bilnelidir: Önergeuizin birinci

diginiz hqssasiyeti ben
şekli

nüşterek

mümkündür.

ihtiL:ıallere

ne takdir edersek

göre, bir uis
etsinler.Ar:ır:ı

elbetteki ö""Jür genel kurullarda akçaya ilişkiri olup da~apamadığ!lmJ.z
şeyler
mJ.zı

olursa, onun vebalini

karıştıruanız

Du nedenle,

oğor

te:;::;ez ve bu

iş

doğru

artık

değil.

Türkiye l:,arolar

bizden

sornayırı.

Durada iki

sJ.fatı-

biz delege sJ.fatiyle burada bulunuyorc
Lirliği

idealini Türk

avukatları

yüri.

·burada hiterse, hunun sorunlusu Genel Kurulunuzun muh-

ı

f

terem, çok

ışunu

biz

bunuyapar:ıazsak

cak olursa,

şahsen

veren haline
bffir tehlike

geldiğimiz

sözleşı:ıe,

toppu

sosyal

Arkadaş

anlaşnanın yarısıdır.

işyerindegrev vardır levhası

ve bu

hepiniz,

kadar

şindiye

bu olnyda çok

inandığımız

çelişkili

bir

asıla

oraya

ve tesadÜfen

duru:ı:-ıa düşı:ıek

iş

gibi

karşısındayız.

yaptığınız

Son önerimiz;
halisane bir niyetle

önerinin

kolaylık

aittir. Fakat

şuc.u

biliniz ki, 25 lira ile bu
akçalı

fakat

kabul ederseniz bu bel-

ana istenezseniz o

sa~lar;

biz de sizin için

yaparsanız,

alınganlık uyandıran,

arzına çalıştığınız kısnı,

ki pratik bir

zan

paylaşı:ıak duruı:ıundadır.

açıklaı::::ı.ak mecburiyetindeyir:ı:

yaptığınız

Bugün
Eğer

eelegeleri bu sorunu

saygın

lar_, l)en size
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kısım

takdirlerinize

yürümez. Ne miktarda

iş

ancak o kadar

işlerde

çalışa

biliriz.
bulunan

Yönetir:ı Kurulı.mda

dahi ceplerinden vermektedir1er. Yani bu konuda
rınız

bir

asla bahis nevzuu

anacırıız

yok.

LAŞK&E- Sayın
Sayın Apaydın,

ORHAN .A.PAYDIN
runda

kaldığın

takdiri sizlere aittir.

Hocan,

teşekkür

yardın yapılan,

(İstaiJ.bul)-

çıka

hiztıet

etmekten

başka

Sağolun.

ederiz.

şeklinc:e

huzurlarınızı işgal

Tekrar

etmekzo-

bağışlayınız.

Sayın Daşkanın

yayıldığı

"yapdın yapıldı :ı

bir

buyurun.

için lütfen beni

Arkadaşlar,

paralarını

bizir.:ı kişisel

Daha iyi, daha iyi

değil.

Miktarın

bazen yol

arkadaşlarir:ıız

sözünü

ettiği, kuruluş yıldönümünde

ilerisürülen baro
1ür cü.nle çok

!stanbul'dadır.

anlaı:::ı. taşır,

çok

Arkadaşlar

şeylere

çeki-

lebilir. !stanbul Laros..;nun 100 ncü kuruluş yıldenürlü ·nedeniyle ulusım
1

arası

çapta törenler düzenlendi !stanbul'da. Dünya

cileri geldi.
ve Türkiye
tıyı.

Dünyanın sayılı

barolarının

Du törenler

da

hukuk

kuruluşlarının

barolarının tercısil-.

tensilcileri geldi

sayın .JaşkPJJ.ları onurlandırdılar:x:

sırasında,

Türkiye

bu toplan-.

~aralar ~irliği Daşkanınınbir yer:ı,
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vermesi

ya~dım değildir

baroya. Barolar

Birliğinin

nuruna bir yemek vermesi söz konusu oldu 7 Barolar
50 bin lira

ayırabileceğini

bunun

masrafı 7

Nisan

ayında

çok üstünde idi

Barosu olarak ödedik. Bundan sonra

Barolar

Uluslararası

liranın

tabii 50 bin

İstanbu~

biz onu

bunun için

Birliği

söyledi, 50 bin liraya Intercontinental

düzenl~ndi,

Otelinde bir-yemek

onuruna 7 kendi o-

Birliğinin

bir

7

toplantısı yapıldı,

orada da bizeı İstanbul'da yapıldığı için toplantı 7 İstanbul Barosu
olarak gelen

bunu kabul ettik
bir

yakın

Bürolar Birligi

yanımda

şeklindeki

bir söz,

vardır 7

mesi gerekiyo:r idi.

Barosu,

söyledi, Barolar Bir-

sanıyorum

bunu

bir söz

açıklamak

değil 7

zorunda

nedeniyle
gerçeğe

idiını

BAŞKAN-

Bu konudaki müzakereler

Buyurun

Sayın

haksızlığını
BAŞKAN--

EREM:-

zabıtlara

geç

Maksad:.mı

\iyi ifade

ediarnediğim

kaldığım

için Orbir ta-

dile getirmek istedim, tekrar özür dilerim.
Yönetir:I Kurulu

tarefından

verilen önergey

sunacagı~.
alQıştır.

bölüm:

"Ilaroların birikmiş

leri"

uymuyor.

bitmiştir.

Ilirinci bölünü Yönetim Kurulu geri
İkinci

yardım

Faruk Erem.

Efendiını

QDdde madde oyunuzri

ra-

ederim.

h.gri' don çok çok özür dilerim. Ben, kendimin maruz
rizin

şimdi

ki,

olduk.

kuruluş y~ldönümü

doğru

Teşekkür

BAŞKAN FARlJ.ı:C

ettik. Ba-

yemeğe yardım

edebil~ceğini

Birliğine yardımcı

İstanbul Ba~osuna,

Aksine bir Qurum
1.

yemek verdi, biz bu

olanaklarımızla yaptık,

biz ekledik, bir o kadar daha, belki ondgn fa"

la ekledik, biz Barolar
yapıldı

biz kendi

yemeğine İstanbul

değil,

Birliğine.Bunun

bir aidat ödüyoruz Barolar

yardım yapılmadı,

bu

yemeğe

yaptık.

yakın

Başkanı

liği Başkanının

Yani

olarak ve bu bizim için verilen

50 bin lira masraf

Birliği

kamlar

da biz

milyona

içinde yani bize
rolar

karşılıklı

masrafı

İki

lwni..lklara bir kokteyl vermemiz önerildi, biz de

yabcıncı

kesenek

borçlarını

4 ay

zarfında

ödeme
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t.

eui;yorJc:ı:

Ka1:ıul

8denle::.' ... Kabul etmeyenler,_.

Kabul edilmiş~i~.

i·

Üçüncü cadde:
"Bu

]f', • c rların ylirütülc:ıesinde

kisinin Yön at.~

:~-ı_ırcüunc::

Yönetj-

başvurulması

yasal önlemlere

yet-

tanınması"

aldü:larını bildircıişlerdir,

':ur-ulu bunu do gel' i

oyla-

mayacağırn.

:Dörd C ,r
nı oylarım.za

cı c:ıodde:

Birlj_k

·::ıuyor-cırJ.:

---

EİR E·•

:-E-

B.AŞKı\i:-

-:-~fencUr:ı,

Kabıü

keseneğiıün

sdenlr:ı:r,.

50 lira olarak

saptanması

(Cürültüler)

Bu komıds bir önerir:ü7. var.
bi ttiğini j_fgde

c:ı'izekerenLı

ettic:ı;

bu

konı.ıda

--- 1medi. VJr m:ı. önerge efendir:ı? •• ("Var var 11 sesleri)

bir önergo d

J3İR ı-n·ı"·;cB- Sayın Boşkan, biz 30 liro olr:ıı:ısını öneriyoruz.
BAşK,\N-

dan bir

Bfendim Eskişelir :Delegesi Sayın Yılr;ıaz TokmE-in tarafın:rilc:ıiştir. Önergesinde der ki:

öne:ı:g-,

;<:ı

11 J3BC:''---

selr:ıesine

Tüı·L ve

,:-erildiği

1::;·_ _

:i3arolar

Ilirliğine

tokr1ird3 9

ödenecek

öde;:ıecek m~ 1 ctarın,

aid8tların

yük-

her baronun ke!1--

di üyesindeL o_ Jagı aidat r:üktarJ.nın l/Yli olarak saptanoası." teklifinde bulunu',
SaJ~-::.,_-

~.~ar.
,~, ~c~o~,~

Tokr:ıan,

önerge

hakl{ında

söz almak ister

r:ıisiniz?

Buy-ı_:··,_

YIU_;~

Sor:_

.ı..

:O.KlVl.AN (Esicişehir)- SEıyın CF:ıslektaşlarıı::-,;
::. 1.cın

tad:ild,_,, bnrolar 50 liradon 150 liraya kadar

aidot tesbit '

~bilitorlor. :Düşünelicı

50 lira tesb·

r·tti.

ne ödenecek
ne

c~·~tın

yopacaktı~?

Şiı;ıdi

zorlayacc~s~nız,

niz.

50

hakkıdır,

veroışler,

li~adan

kEırcırı

çıkgrtıloasıns

do yasal

olarak soptc:: c' sına korar
yu

siz Genel Kurul

50 liraya

0nlnrın

ki (.A) barosu

bı.;ı

aidat

olor~k

karar verirseniz, o baro

genel kongrelerinde 50 lira
olacaktır?

çıkartılınasını

.. O bo :ro-

isteyemez-3i-

~u··ru··ı+.'-ll
c, o)
( 1\..1'
'''··~C·-·-

Sayın

En

'':olman'ın

aylı: ;__ rı

teklif

önergesi aleyhinde söz isteyen va-r
oldlığu

için

<

ile Barolar Birh[;i-

d uruoda ne

100 liraya

aylık

cf-'--~-

Sayın Tokman'ın

mı?

. • Yo~:.

önergesini oyla-

253 rınızo Slmocagıw •.. (Gürültuler)Evet, Sayın Tol:r:ıon 1 ın önergesini oyla-

rınıza suJyorur:ı: Kabul eden~er •.• Kabul etmeyenler .•. Ekseriyetle kabul
ediloeruiştir.

HASAli lıASFJ' GÜDER (İzmir)- 30 lira oloasını teklif ediyorum.
MUZAFFER T]:i;RLİKSİZ (Adana)- Ben de 35 lira olmasını teklif ediyorur:a.
BAŞK.A.N-

Sayın

der 30 lira,

En

Efendio,

şir:ı.di

iki teklif

vEır;

Muzaffer Terliksiz 35 lira

Sayın

Hasan

olr:ı.asını

Basri Gü-

teklif

ediyarı

aykırı teklif 30 lira olr:ı.ası itibariyle önce onu oylarınızs

sunacağıo.

Kese:nel~lerin

yursunlar.

Sayınız

30 lira

ol121asını

kabul edenler lütfen

işaret

bu-

efendiCct lütfen.

İkinci ~neriyi, yani aylık aidatların, narolar Birliğine gön-

derilecek aid8tların 35 lira oloasını kabul edenler~ •• (Gürültüler)
I.JİR DETıEGE- S:::ıyın IJa şkanıo, d erünkinde kabul etneyenleri sor-,
ı:ıadınız . .Aksinj.

· 30 li-:::'a

i

d.e oya Y;:o~roanız Hlzır:ıdı. (Gürültüler)
oloasını

t~:;',;:rar

oyla rınıza sunuyorum:

Kabıfll

edenler:

28 oy. Kcıbul etoeyenler: ]0 oy.· Efendic:ı, 30 lira olr;ı.ası teklifi kabu:
1

edilı:ıer:ıi ştir.

~

Şiodi

35 lira

olr:ıasJ_

teklifini oyunuza sunuyorum: Kabul

eden·ı

ler •.• (GU:::'ültüler) ( 11 40 lira olsun 11 sesleri)
BİR

1

DELEGE--50 1 yi oylaoayacak mısınız?

LAŞKANBAŞKAN
rayı

50 1 yi de oylayacağız efendiı;ı.. (Gürültüler)
FARUK ERfld (Ankara)- Arkadaşlar, Yönetiı;ı. Kurulu 35 li

öneroektedir.
:ıAŞKAN-

r::ıişti:::'

lirc:yı

kabul

etr.ıeyenler

•.. Yok. 35 lira kabul edil

efendio.
Şi6di

r:ıeleri

35

efendiM,

günCeoir:ıizin

7 nci ve 10 ncu

r::ıaddelerinin

gör

torı~aolonr:ııştJ:r.

Gündemir:ıizin

8 nci caddesine göre, 1978

ls;y ı Ilirlik Yö"J.etit1 Kurulunun

aklBn!21aSJ_nı

yılı

oylarınıza

çalışmalarından

ı

sunuyoru121: Kabu!
ı

edenler lütfs0 i.şe:::'et buyursur:lar ..• Kabul etueyenler ••. Kabul edilmişi

1
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Ölüm ycırdıın konusunda pizio Eskişehir 3arosu olarak verdiği
r::ıiz

lO

liranın

50 liraya

çıkarılaası

hususunu.,. ( 0 0ylayalıı;ı" sesleri

Ölürı yDrdicı konusun.da Sayın Turhan İore, buyurun.

Tı:JRHAN İMRE (Afyon)- Efendio, Sayın Lirlik Başkanıoız r:ıuhte
reı:;ı Faruk Erer:ı,

İzr;:ıir Olağanüstü Toplantısında,

lesine 18.735 lira vermenin
Ben de sonradan
sordur:ı.,

ye

oluyor.

utancı

çıktır:ı,

içindeyiz."

"Sayın

"Ölen bir avukatın aj
demişti.

Hocao niçin böyle

"'Durhan, duruo budur" dedi, "lr

deı:liniz"

liralık şeyden

di

18 bin lir

11

Der:ı.ek ki,

en küçük bir kamu kesini avukatı, yani 8~ci dere

cede olon bi-r avukat dahi rahat rahat bunu 25 lira olarak verebilir.

Eğer böyle olursa ve İzı:ür Barosunda zar::ı.anında bu ölüı:;ı yardıoının, sa 1
;yarJır:ıı

olanlara

şekline

dtinüştürülürse,

gayet iyi bir

şey

olur. J3ir.
1

avukat için 20 bin lira ölümünde çok ayıp oluyor. Yüksek Gepel Kuru-ı
lunuzdan tasviplerinizi bekler, saygılarımı sunarır:ı..

(

BAŞKlı.N- Evet, ölün yardır:ıının iO liradan 50 liraya çıkarılr:ıci
sını

kabul edenler lütfen işaret buyursunlar •.• (Gürültüler)

'

SAYJ.VIAN ÜYE FEHld ÖZÇELİK (Ankara)- S3yın Başkan, ı:;ıüsaade edE

1

misiniz? ••

1

BAŞKAN--

.l)
r .

Duyurun •

SAYMAN ÜYE FEHMİ ÖZÇELİK (Ankara)- Çok değerli arkadaşlarım~
bu kesenek ı::ıeselesini hallettik, 35 lira lütfettini~; 1980 senesind(
her

r:ıeslektaşıı::ıız

ruı::ıa

göre

artı

için 35 lira kesenek ödeyecek barolar.

lO lira

ölür:ı. yardır:ı.ı

Şu

andaki c

ödeyecekler, yani 1980 senesindE

her avukat için baro bütçesinden Barolar Birliği bütçesine'intikal
decek

oebla~

aydo 45

Şir:ıdi ı

konuyu

E

liradır.
layık

olduğu

ciddiyetle ele

alırsak,

şu

sorun

çıkıyor· korşıt:nztı:

şu

n
.

ı

~

Bir

·J

..
~-

aV-ukcıt içın

paroları toplayanıyoruz

21.100 lira ödeyecektik ·bu

arkadaşlar,

yıl

lO

liraları.

içerisinde. Bunu öde-

yeoeoenin üzüntüsü ve sıkıntısı içindeyiz. Sebep: Toplayamıyoruz ve
şu

1

AnQa bu

anda 38

ceslektoşıoıza,

geçDiş yıllardakileri

ödeyemediğimiz içiı
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38

ceslektoşıcıza

tabii bunu da

Şimdi,

bir oiktar,
lio,

toplayalım

ki, sonuca Yarabile-

olabilsin.

CENGİZ İLHAN

DAŞKAN-

( İzLür )- Usul

hakkında

söz istiyoruo.

lıuyurun.

CEI\fGİZ İLHAN (İzr:ür)yardımını

ama lütfen bunu ödenebilecek

çogaltalıo,

bir oiktor üzerinden

cıakul

yararlı

ödeyeoe~ek duruoundayız.

21.100 lira

Genel Kurulca kabul

Efendim, ·:rürkiye Barolar
ediloiş

yardıoı

ölüm

Birliği,

esaslarına

ölüı::ı.

gere yav·

mıktadır.

Gündeode, ölüm
yardım

r:ıaclde

da bu hususu
. LAŞKAN--

alırsak,

planda ele

1
1

1

bir

alırsanız,

oeslektaşımıza

21-22

şartlar

2a beni, bir

karşı

karşıy;o

ğil c:ıidir? Hastalık

çıkartarak,
çözr:ıeniz

len0bilir

lira

c:ıiktarında

içinde. 100 bin liraya

lirayı'

yapıla

çıkarsa

50 liraya çıkartmak şeklinde

olduğu

ğöreviodir,

tehlikeler

de

\

ŞicQi

yapılacaktır.

sorunu

arkoJ~şlar,

}junu

başka

boroların

ele

aljı~ı

lO

lirayı

50 lira-

çözeoezsi·

rılrıak H1zıodır.

kesenek içinden bu

Üyelerden, kanunen tesbit

Ayrı

ü;yelcrden 9

yardıo

ü;'{oL;:rinden bir

de-

:Cu Jaha radikal, Joha köklü ve çözür

ne göre, bunu yüks:ü ter:ıezsini z.
!::ıaro

Hastalılc

midir? •• Şimdi bu biJ;

yapacağınız

açılardan

artırar;ıazsınız.

avu-

edeceğio;

çıkartarak yapaca~ınız yardıolarla

rıüL1kün değildir.

şekilde

ifalle

ölüo oiidür?

İşsizlik değil

için de koyun.

lii~ya

20

gerçeği

yalnız

sosyal güvenlik konusudwr. Tiunu, burada
niz,

1;ıin

yani l<Sul bakır:ıından katılıyorur:ı Sayın İlhan' a, çok sevira-

!

ya

konuyu duygusal!

50 lira da azdır, 100 lirc da azdır. Dir mesiekta-

ceseleyi burada, 10

karşılosanız

kDtın

(İstonbul)- Sayın neslektaşlarıo;

karşıl2c:ıaz.

Şiodi

siz

buyurun.

A:p8yuın,

seoboliktir bugünkü

bu da

nız,

Genel Ku-.

sayın

ede8eZ ve bir karar alamaz.

Orhan

vefat eden bir

yardıo

göre, zannediyorum ki

•

Sayın

ORHAN APAYDIN

ve bu ölüm

herhangi bir madde yoktur.Gün-

ilişkin

olr:ıodığına

c:ıüzakere

SaygılBrıola

şıoıza,

esaslarının değiştirilmesine

miktarının.artırılmasına

deode böyle bir
~ul

yardımı

bir ölüo

yardıoı

olamozsanız

ne

yardıo

eJildiği.

ide avukatlarda:
olacaktır?

Dira

256 tartı,:r:..2lar,

evvelki
za

girecekti~

;n.ıhut

bin liraya,
run

ı

tüo

so.~.;rtü

şında başka

nı,

çıkması

100 bin liraya

karo~la

şekil:le

alınacak

iş yaptık

nı bumıL_o

tavanı

ruld8
olı.ır

,ı:~-t~:ya

Çünkü bir hata

çıker.

edilcıiştir.

tesbi-c

görü;şi.il c:ıez,

verJ ler:E

sonuçlara

JJu, bu-

oo

çıkartın ı

aidat

bakıoından

esas

varırız

O.a ödeyemez baro-

yapıloıştır,

yoktur, heo.

dı-

sonuçları

dariz, aoa

y3rdır:ıını

Gnun için hem usul

günderıde

maaşı

alınmalı.

ele

100 liray8

çıkartın ı

ec::ıekli

JJir

yanlış

,gerçeY:lerj dikkate aluadan

:' nıs, 50 liraya

sosyal tehlikeler

sonuç çok düzeyseldir, sadece

Den ci:>;:; sunu söyJüyoruo, 1JU ölüm
ÇıLart:,_:n

a~

20 bin liradan 50

çeşitli

blüunnasıdır,

tAtoin ederiz, iyi bir

bazı mr:tv.ıatik

lar.

çıkma

da bir anlao ifade etoez .So-

ölüo d e dahil,

güvenceden yoksun

böyle bir

kenui~i~c

kendi

yapılacak yardıoın

ti.:c- güvenceoiz yok. Sorun bu

alınacd~

rada

çıkartaakla

~w.:;lr:!kt8şlarıoızın,

kar:,nsıDc1a

sorunlar ... Du,

Yani bunlar, tekrar ediyoruo, yani bence 50 lira da

Yani 50 liraya

dır.

baroların ~!.. Çinlle bulunuugvı

yine ay-

miktarının

bu Genel Ku-

bakıoından

bu

yanlış

~;:a:::ar.

S 2 :.r p;:ı.J o ru'l.la .

bi::: önerge daha

llA::;:Ic

lı

Şiodi

Yeri:

,;n

bilgilere göre,

gelmiştir:

günder:ıde bulunr:u:ıdı(i;ı

için bu konuyu

<sörü ~:ü:p L8:- IL'A b cı ğ~_:?oc:ıoız oa al es ef olanak d ış ın d ad ır.
Bu

~~

a __ ~_r:ı.dan,

Jcz:i.ante:::ı

verdi l::le,_,~ ö- .:·cgeyi, yani öli.io
der.18 alJ_nocsc

şeklin6.eki

delegeleriyle,
yardımının

önergeyi

Sayın

Ahcıet

nrtırılması

Güner' in

hususunun gün-

sunouyoruo. Bunu bir di-,

oyla:r;ınıza

lek ve ter..J.onn:.. olarak kabc;l edeceğiz şiodilik. İnşallah gelecek toplantıda dah~

olumlu

EfoncHoı

b~r

oyJa:::ıt.ya

günJeoin 8 n1:i nadc1esi.
:Uirlik

Yönei·ıo

sonuca

bağlanabilir.

geçildiğj_

i;ereğin~e,

Kurulumm

sJ_rGuo bir

1978

aklanmasJ_nı

yılı

tartışoa

oldu.

Şiodi,

çalışraal2rından dolayı

oylarınız8

sunuyorur::1: Kabul eden

ler ...
DİR

DnLEGE- O husus oylandı ve kabul edildi efendim.

DAŞJTJı.N- Ke:ıbul edenler ... Kabul etoeyenler •.. ittifakla kabul

edilo:i ştir.
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ll nci

GUndeınin

çe

r::ıaddesi

geregince, 1979

Yönetmeliğinin sunulr::ı!'\sı,

görUşUlo.esi

ve kabulU.

Du hususta söz

isteyen var

r::ıı?

alr::ıak

bUtçesi ile BUt-

yılı

•.

SAYMAN ÜYE FEFIMİ ÖZÇELİK (Ankara)- Arkadaşlar, izin verirseniz, usulUne uygun olsun diye
nuçlanr::ıış

var

olsun.

Sanıyorur::ı

sayın 1aşl:an

başlıklarını

bir de teklif var, bir

okuc,ayalıo.

BAŞKAN-

arEı

Raporun 74 ncU

okunoa

işi

degişiklik

da, o konu sebebiyle de belki bir

gerekebilir. Onun için izin verirseniz
sorederseniz

okuyalır::ı,

so-

önerisi

açıklama yapr::ıar::ıız

başlıkları

okuyalır::ı.

Ar::ıa

sDyfasında.

Duyurun efendim.

SAYlVIAN ÜYE FEHJ'IIİ ÖZÇELİK (Ankara)-· 1979 yılı Gelir DUtçesi ÇiKesenek Gelirleri: 5.239.500,-lira,
YDyın

Gel~rleri:

Laşkaca

10.000.- lira,

Gelirler: 405 bin lira,

Geçen yıl alacakları ile karşılanacak beblag: 1.492.500,- l~r~
Yekun: 7.588.304,- lira.
Gider ÇizeliSesi:
Yönetio Gidmrleri: 1.780.004,- lira,
Personel Giderleri: 4.135.800,- lira,
EUro GiJerleri: 1.425.000,- liro,
Yatırıo.

Giderleri: 80.000,- lira,.

Resio, harç ve kesenekler: 67.500,- lira,
Meslek

Yarjır::ıları:

YekUn: 7.538,304,BAŞKAN-

50.000,- lira,
liradır.

Efen :i cı, bir öner>Je var:

Sayın

GUney Tiinç ve

Sayın

YUksel Keskin, İzr::ıir ve Manisa Tieleceleri. Önergede denir ki:
"TUrkiye Larolar
ğıdaki

Ilirliği

değişikliğin yapılarak

tanr::ıasını

1979 gider bUtçesi çizelgesinde

Dirlik

Daşlmnına

verilecek

ödeneğin

aşa

sap

öneririz.

DölUr::ı:l

Madde: 2

DölUm:3 Madde: 4

Başkanlık Ödeneği

300,000 lira.

AydınlatL.ıa-Isıtmı-Su

giderleri 100.000 lira
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JJölür:ı:

"'

3

Ivicıcl.le:

7

JJfurlik bütçesindaı

1

ge

hakkında

Yayın

giderleri 250.000 lira."
değişiklik önergesidir.öner·

1979 bütçesinde
alr:ıak

lehte veya aleyhte söz

isteyen var

mı?

.•

LAŞKlu~ FARUK EliEThl (Ankara)- ~aşkanın er:ırine 300.000 lira bir ç\

1

şit örtülü öden ek sorumlulugundcın b eni affetmenizi özellikle rica ed e}

rim.
DAŞKAN- Daşka
Yal~ız

çok

1

Sayın

söz isteyon? •. Buyurun

kısa

oloasını

Dinç.

ric~ edeceğio.

GÜNE': D:'::NÇ (İzrür)- Çok kısa olacak~ zaten söz 8loak isteoiyorduo.

r
1

EfenJin
tıroam8ktadır,
ouş b8zı

ön§rgerıin

bozı

aı:rl8cı

ve geçeA

fssılla~dan bazı

şuuur:

Lir def8 bütçede c5iderleri ar-

yılın bütçe~erine

göre çok yüksek tutul-

kısıtl8malar yapılarak

riloektedir. Zat en bu öden ek seobolik olar8k

yeni bir ödenek öne-

r:ıevcut

bütçelerde de var-

dır.

GeçEn ;'.Hlki genel

1

l

k1ırulda

yönetioinde görev alacak olan
larinı

müşti.Uc.

kauer:ıeli

şö;Yle

kişilerin

bir

önerirıiz

zaoan içerisinde tüo

bir biçimde Dirlik hizmetlerine

Dımdan aoacım.z;

yine geçen

olouştu:

v~roelerini

yıl verdiğir:ıiz

örnekte

Dirlik
çalışoa

ileri sürolduğu

gibi

ufak bir sendikada dahi profesyonel· eler:ıanların çalışr:ıasının zorunlu
oluuğu

idi -ve bunun nedenini·

kotarılaoaymca~ı

lerin amatörce

Lu nedenle, önergenin
yavaş .vavaş

dir; 13irlif;in

de~

Açıklacauı blı
13./ı.::;JKAN-

işlerin,

gayet Lüyük boyutlardaki

gerekçesine

aoacı

~ayanıyordu.

bir örtülü ödenek

profesyonel kadx·olara

şekilde

bilgilerinize

iş

oluşturoak değilj

kavuşcıasıdır.

sunarıcı.

Orhan bey, buyurun.

ORHAN l31iliL.AS (İstanbul)- Sayın Başkanlar ~ Ll egerli o eslektaşla
rıp;

en

ben bu konuda çolc

başarısı.z

konuştum

konu. Aua bunJ.a

Asl~nda

şioL1iye

ısrar

kaJ.ar. En çok

söylediğicı.

konu

eJeceğio.

bu konunun, teker teker herbirini çok

saydığıcı.,

sevdi§

bugünkü yöneticilerin ki şilikleriyle hiçbir ilgi s :ID yoktur. J3u zacı.ana
kadar Türkiye Ilarolar

Dirliği,

kuruluş

.
1

döneoince idi. Yasal olarak,Il[
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kanın

ver 9

ve

J~cı:~kanlık ])ivanının

bir ödenek

alcıak hakkı

vtırdır,

bu yasada

yazılı.

Lir noktaya Geldik buc:;ün, Türkiye Larolar Lirliginde, vaktini
cıesai

ciddi olarak, tao
bu

işte

tır.

kalmısı tıkanıklıklara
Larolcır

Türkiye

bütün

oe;scıisini

se ve

akşao

yalnı 7;

b1ı

ı:arolar

5, 5 ı ta oradan

böyle

parcısal

llirli[ine

şartiyle

şeyleri,

bir belli

8yrılsa,

b-;_ıgün

dosdo~ru

p~rcı

kend~sinin

sabahleyin 8, 5 ı ta gel-

şik~yet

etti~ir:ıiz

konuların

ekça konusu, kandilitinden kalkar.
ı7

sin avukat kendisini yönedoğruya

vereoe;yecek haldeyse,

l' elli cUnlsrinde

.Yılın

bile gene bundan

ayırsa,

ten llirli tJ;e ı :lürliLin yöneticilerin2 do[;rudan
mak

Gi tgide bu artacak-

sıkıntıları

ec1ersa, Türkiye' c~ eki

c.1 evatı

başladı.

kioselerin

bueün herhangi bir genel sekreter,

birçogu, yani_parasal konu,
Ec;;er

işe ayıroayacak

bu

yol açoaya

Lirliginin

E~er

ileri gelwektedir.

vtıktini

olarak

tatlı

ta tl :ı..

yarın yalnız

konu;:;ıur,

ayır

o esailerini

ontlcın

belli

sonra kapa-

.

tırız

ve yeniden

eleçtiriler

bıJ

başlar,

1

bu böyle -Jevao etler. Den bunu

tutanaklara Geçoesi için söylüyoruo.
Düyük

ihti~alle

~icıdi

lleıralar Dirli~i

yöneticileri bu

aloak isteoediklerini söyleyeceklerdir ve bu çok
dugu için, bundan sonraki

tıkanıklıklara

har.ıiyetli

parayı

bir söz ol-

yol açacak tarzda bu reddediı

lecektir, mıa ;rarın nasıl olsa ı:sünün birinde, 17 bin avukat 20 bin avu'
kat.
uası

olduğu

zar:.ıan,

oesı:ıisini

bu

yalnız

5erekecektir ve bundan evvel

işe

işaret

rak denokratik sürece bir oranda 15

hasred ecek
etti~io

;yıllık

şe;yle

ovukatların

çık-

gibi, zaten yasal
aykırı

olan

şey

bir

devao cJip gidecektir.
SayJılsrl2

tahJirlurino crz ~u~~ıc.

LAJK.AJ\- Evet
LAŞKAJ'J

efen'-~ic.

Y">IffiiMCISI ENVER /~RSL)_NALP (İzcür)- Sayın l3aşkanıt:'1, Yö-'

net i u Kurulu i le ilgili
l.)J~ŞK~iH-

Feki

,!Lwsı

efcnc~ir.1.

seteuiyle bu kcnuda söz istiyoruz.
l>uyurun

soyın

Ar:S:lanalp.

lJ.ı'ıŞKAliT YlıRDil\ICISI :El'TVE:ı;t ARSLANALP ( İzr:ür)- Sayın arkadaşlar;

Konuyn hiç bir zaLon JuyGusal olarak ele

alınıyor~z.

1969

ı

olaı

de bu 5elenekle llevar:ı, ettiği içinı =~aralar 1irligi çalışoasındaki bu
sıkıntı

ı

sen~
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profesyoneliz:::ıin

sinden bu yana

arkadaşlarıoız

oesi gerektigini savunan

toplantıda

tıpkı

var gayet tabii,

eliğer bazı teşekküllerde

kalarda oldugu gibi. Ve
bii. Ve bu konu, her

Ilirliğine yerleştiril

Türkiye Larolar

olduğu

sendi-

gibi. Gayet ta-

aktüel bir konu olarak getiriloekte.

Yönetio Kurulunda vazif§. göroekte bulunan

arkadaşlarıoız

da, her

s~fe-

rinde gerçeklerden hareket ederek, bu profesyonelizoin ilerde olabileceğini

~artlarda,

knbul eto.ekle beraber, bugünkü

nu bilerek, bu konunun

ertelenr:ıesi

hangi nedenle

alüıo.aoasını,

ve karar

olduğu

daioa söyle-

oiştir.

yine

Şiodi

r

arkaQaşlarıoız,

bu aefer

gayet tabii bu
olan

tarai'ından

Laşkanıcı~ın

eorinde tutulacak olan bir para ve hem de yine

9

bizir:ı

Yönetir.1 Kurulunun ;rasada gösterilen

dolayısiyle

verilecek olan

Liz daio.a
r:::wnı

şunu

bi~

1ıir

önerge de var. Hem

kadaşlarnıı:3

r3

verilr:ıiş

uzoan olan ar-

işte

şekilde

söyledik: Sakarya'9a da söyledik bunu. Bunun za-

kesenekıerin

cmzun, ge:rçeklere uyarak
durur:ıu

sizlere

arz

vazife görueleri

para.

gelecek. lliz duygusal hareke-t;; etoiyoruz. Ao.a,

konusunda ve

arkadaşla~

etr:ıiş

şimdi

bir kesenek

tahsil edilmeoesi l)nusunda Yönetin Kurulur:ıunis

olca gayreti içinde

oldudu bir

toplantıda

söyleoiş

olduğu

ve

böyle bir teklifle kar-

şı çılulr:ıış oloası ve bunun savunulr.mş olr:aası da bizir:ı garibiaize git-!
tan~ftan

ti. Lir

biz

yasrıl

leri yerihe getirôek için sizden
din dedit;ir:üz zao.an
c:ıeydanda,

rikc:ıiş

şi.olli

ka:t'şılcışr:ıış

istedi~ioiz

olduğuouz

ptıralar verildiği

lJur::ıc-.!8

şekilde tazı

IJiz 9

lwr

yöi:ıeticı

takdirde,

'!nı

ku:rulv üyesine

şu

geleıniyoruz,

seneyi

riç, o k8ndisi

Kurulunu

~onuşacBk,

teşkil

üyeler

etoiş

adına

bütçe

açığı!

ancak bi-

geçirabileceğiz.

E,

yasrının gösteroiş bulunduğu

efenJio ücretlerin tayini oeselesi
Yöneticı

1

hizmet- '

parasal durumu halle-

şeyler c.ıeydandB,

sizin huzurunuza bir denk bütçe ile

olan

de,

isteoiş olduğunuz

olarak ve bizden

çıkıyor

orta yere.

"bulunan üyeler,

ııaşkan

buraua bu sene de bunun

ha-

re~de

dilnesini ist~.yoruz. Reddadilwesini isti,yoruz, tıpkı Sakarya' da oldugı
gibi.
Saygılar

sunarız.

1

1
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Sayın Güney Dinç ve Yüksel Keskin'in önerge-

BAŞKAN- EfanJir:ı5

1
1

lerini

oylarınıza

sunuyorum: Kabul edenler lütfen

Kabul etneyenler ••• Kabul

işaret

buyursunlar •••

adilneoiştir.

1

Gündenin

$lv

ncu

r:ıaddesinde:

ka illerden seçilen üyelere

nen

112/2. naddesi

zorunlu giderlerin

diğer

Ankara' dan

baş

uyarın

saptanması"

var.

Özçelik, Yönetin Kurulu olarak geçen seneki duruı:ı.un ay-

bırakıloasını

Tiaşka

organlarına

Avukatlık Yasasının

ca ödenecek yolluk, ikanet ve
Sayın

"Birlik

önermektedirler.

söz alnak isteyen var

oı

efendio? ••

SAYMAN ÜYE FEHMİ ÖZÇELİK (Ankara)- Bir artma teklif etmiyoruz
efendio.
9 ncu madjeyi de

BAŞKAN-

lütfen
~eçen

işaret lıuyursunlar ••• Kabul

sunuyorum: Kabul edenler

etoeyenler •.• Kabul

edilmiştir •

.Aynen

seneki gibi.
Günder:ıin

netmeliğinin

ll nci

sunuloası,

"1979

ı:ı.addesindeki:
görüşülı:::ıesi

gibi kabul edenler lütfen
bul

oylarınıza

işaret

yılı

bütçesi ile Bütçe Yö-

ve kabulü." hususunda,

buyuraunlar ••. Kabul

sunuld:uğu

etı:::ıeyenler

••• Ka-

edilr:ıiştir.
Yarın

saat 9.00' du

toplanı:.ı.ak

üzsre

toplantıyı kapatıyoruı:::ı.

Kapanoa Saati: 19.30

---

-

--~-~----~
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13 Ocak 1979 Cuuartesi
Dirinci Oturum
Açılma

Saati:9.55

-------------0----------BAŞKAN- Sayın

delegeler, üçüncü gün

çalışmalarını açıyorum.

Dün verilen bir önerge üzerine, önce bildirinin
müzakere ile kabulü

öneriloiş

akşam

Dildiri,

i

çok

saat 8'e çeyrek kala buradan

yanlışlarla

ve

idi.

rildi, bildiriyi teksir etmesi için bir görevli
ı:laalesef

dağıtılması

arkadaşa

okunaklı değil.

dolu ve

ayrılırken

bize ve

verdim, fakat

Tekrar teksir edilme!'

tedir, zannediyorum 10-15 dakikaya kadar gelecektir.

1

Zaman kaybetmemek için izin verirseniz, öncelikle birinci madde olarak bildirgenin
değişikligini,

sıra

görüşülmesi

değişikliğini

ni kabul edenler lütfen

işaret

kabul

edilmiş·

idiyse de, bir gündem

öneriyorum. Gündeme devao edilrlesi-

buyursunlar •.. Kabul etmeyenler ••• Kabul

edilmiştir.

gündeelimizin 12 nci

Şiodi,

sasının

133.

maddes~

yedek üyenin seçimi"
İsio

r:ıaddesi

gereğince,

"Avukatlık

geregince TLD Denetleme Kurulu için 3

asıl

Ya-

ve 3

vardır.

öneroenizi rica ediyorum.

ERDOOAN DİGAT (Ankara)- Sayın I;aşkanıo, Denetleme Kurulunda

1

li

Ankara' dan bir üyenin
mıştır,

gerekir. Geçen seçinlerde bu

arkadaşımız oloamıştır.Du

istekli

Mahir Can

bulunoası

Ilıcak arkadaşıcı-

DAŞKJUı- Laşka

hususu sağlamak üzere, bei

öneriyorum.

ouay varsa isim verilmesini rica ediyorum.

(Başkanlık Divanı tarafından adayların
DAŞKAN-

Görevli

lütfen getirsinler.
dur, herhalde

aynı

Adayları

arkada~tan

Sandık
işi

-Ilıcak

efendir:ı:

isoi tesbit olundu)

rica edeyio, bir

dedigioiz,

görür.

okuyorum

Mahir can

yapılr:ıa-·'

bulabildiğimiz

sandık vardı,

on

bir mukavva kut
1
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Güney JJinç
Hüseyin

Ayhı:;ı.

Metin :tsfonJiyar
:Jocon

:tıeri

Güngör
3aşka

Çak~akçı.

aday var

efendim? •.

~ı

~ÜR JJEiıEGE- Sc:qın :Caşkanıo,
duklarını

aç:ı.klar

l3AŞKAN-

arkadaşların

bu

hangi illerden ol-

r.usınız?

Ilıcak

Mahir Can

(Ankara), Güney Dinç

(İzmir),

Hüseyin

\

Aydın (İstanbul),
Çakoakçı

Metin İsfendiyar (~ursa), Doğan İleri (:Colu), Güngör

(Isparta).
Yazosn

arkadaşlardan

rica edeyim; oy

puslalarını

ve

zarfları

daJ;ı talı::ı.

Efenuil1> listelere üç isio yazılacaktır. İlk üç sırayı alan
asil üye olvyor, denetçi ü;ye oluyor, geriye kalan üç üye de yedek üye
ola cal:.
En
BİR

ı~,;

2, en çok 3

DELEGE-

yazılaccıktır.

Sayın llaşkanıo,

en az 3'tür.

Yarıdan

bir

fazlası

3'tür.
DAŞ_:\:fı.N·LİJ,

DELEGE-

:JAŞKA.Nmanları,

İkinci

3 r::ıü? Den
Efendim,

Başkanvekili

eğer

izin verirseniz,

\DT cı.ı? ..

Gerek var

oylarınıza

r:ı.ı?

Başkanlık Divanı Yaz-ı

bu

işi

yapabilirler.

mı efğndim? •.

Başkan YarJıocısının

yapılossını

işart't b."Lıyursunlar

tasnif komisyonu kurulacak

arkadaşıının başkanlı~ında

bir seçime gerek

tarafınc1aD

3 diye önermiştio.3 isim yazılsın efendi

Sayın Daşkanıcı.,

Tasnifin, Divan
üye

de

nezaretinde iki yazman

sunuyoruo: Kabul edenler

....Kabul etoeyenl8r .•. Kabul

lütf~

edilr:ıi::;ıtir.

~etin İsıenJiyo~ arkadaşıoın aynı zamanda Divan yazoanı oldu·

anla şıld:::.t;:L için 1
İJ

~,enL1isi

s~.rasına ~öre

tasnif e
oylau3ya

( Oyln:c

iştirak

etm'eyecektir.

~eçiyoruz.

Jc0püHdı)

-

264.

:CAŞKAN- Eskişehir İktisadi ve Ticari İlinler Akauer:ıisi :Caşkanı
'Prof.Dr.Yıloaz :Cüyükerşen
zırlatoış,

din.

kendilerine

hatıra

dostuoJz sizler için

teşekkür

ederiz, biraz sonra

birer flaoa ha-

da~ıtacağız

efen-

(Alkışıar)
sayın dele~e

Oyunu kullanuayan

var

oı?

.. Yok. Oy veroe

işlemi

bitniştir.

Tasnife

~§Çiloesini

rica

edeceğin.

(Oyların ayrıoına

GünJeoioizin 13 ncü oaddesine geçiyoruo:

:CAŞKAN11

geçildi")

Yerli ve

ya bu konuda Yönetio
Efenu.icı

kongralere gidecek Lielegelerin

yabancı

Kurulunı:ı

yetki veriloesi.

se~ilı:ıesi

ve-

11

bu konuda söz aloak isteyen var

cıı?

•. ( 11 Yönetio Kuru-

luna yetki verilsin 11 sesleri)
13 ncü

oı:ıddenin kapsaını

rulana yetki verenler lütfen
ittifakla kabul

içinde

işaret

işlen

yapoak üzere Yönetio Ku-

buyursunlar .•• Kabul etneyenler •••

1

ediloiştir.

Gündenin 14 ncü naddesine geçiyoruo:
"Gelecek
saptanoası.

Genel Kurul

olağan

zaoan ve yerinin

11

(İzoir)-

ENVER ARSLANALP
13AŞKAN-

öneri var

toplantısının

oı

Ankara/ 10-ll-12 Ocak 198(

"Ankara" önerisi var.

sa;y ın d elegel er? •. Yok.

O halde,

~elecek

Genel Kurul

l3aşka

var

oı

tuplantısının

efendio? .•

Daşka

10-11-12 Ocak 1980/

günlerinde .Ankara 'da yapılaası hususunu oylı::ırınıza sunuyoruo efendim:

1

Kabul edenler ..•
TIİB.

:DEL.EGE- Hangi-~ günler efenuio?

lJAŞKJılT- Perşeobe,

Cuoa, Cuoartesi.

Kabul etoeyenler •.• İttifakla
GünJewin 15 nci

ocıddesine

kı:ıbul ediloiştir.

geçiyorucı:

11 İlilekler 11

i

Dileklerde söz aloak için üç
okuyoruo.

Daşkaca

ark.<:ıdaşıoız

söz aloak isteyen varsa lütfen

isi o

yazdırr:ı.ıştır,

işaret

buyursun.

1

·[
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Sayın

Exdoda0 Digat,

Sayın

Sayuı. Ay ten Dik (İstanbul)

Ethem Soykan.

:Laşka efendio? •.

o

söz veriyoruo efendio.

Sırayla

Sayı.n

Sayın

Atila Sav 9

ErdoC;an :Cigat ı buyurun.

ERDOGAN IıİGAT (Ankara)- Sayın lıaşkanlar, defter li delege arkadaşlarırıi
eleştirilerin

:Dilek ve: teuennilerioiz, dünkü rapor üzerindeki
gerçekleştirillioesi
HenşEyden

kalacaktır.

yolunuaki isteklerden ibaret
evvel,

şu

konu üzerinde durmak istiyoruo:

Özyö:r:._--,·i.;io ve;yahut da doğru deyioiyle bağıosızlıkla ilgili tasarı

o:':'taya

hakkında

lendiği nol::i~8s:.:.n:l:::ı

Bc""CoJ.c::::ı:ı.

attJ.ğu:ı. e;örüşler,

baroların bağıosızlığının

zede-

toı~lanoaktadır.

ve Tirrolar

Ilirliğinin bağir:ısızlıgının

hukukçl' 1.ar gü-

nü olarak k:::ı1;u1 e,Hle:::eğini İzrn.ir' de "beyan etoiş bulunan Sayın Ilaşka
nırn.ız dağerJi
tasarısım.:v:ı

ru[!l. Yani

Rocanızın,

Jogrı;ı

lar 13ir1i[!:i de

Lnctı?.~

doğru

Avl.ıkatlık

~rılında

yüriirlü~e girr:Jiştir,

Ağustos

1969

yılıni.l8

kurulmuşturve

buluyo-

Kanunu, hepiTürkiye Ilaro-

ilk Yönetim Kurulun-

ve onuruna ben sahip olduo.

şans

ele alınan konulardan birisi, bağ~os~zl~g~n aaglanoası idi.

:Da;:JlmnlJJr Di varn.nın görevi

hazırlanr:ıası.

eo:redildi, istendi, bu

ettiğir:ı

gibi, ve

nezaket

dışı.na

de

çıkarak yerir:ıd

oy1cı:::ıasJ.na

yasalaşmadon

Herşeyden

katlık Kanumı 9

gereği

evvel

1136

en

tDsorının tarafır.:ı.dan

bir

yerine getirdim. Ve ifade

sçslendi[Sir.:ı

Liliyorur:ı deoi.ştiu .

:Jlw.B::ı.t.thatta

sakıncalar~,

gereği,

sayın Hocarn.ın cevapları sırasında

sebeple Je Juha ;_yi
zırlaı:ıış

ctc:i.şlerdiT.

cevat·ını

1969

da da eörev a::..r,':l

zacıanki

Lıey[ın

özyönetio

cevabında,

üzere~

oizce bilind:it:;i

O

eleştirilericin

·i;u:cafıcıucaı hozı:r~_r::ndJ_[_ı yol1ındrl:i.

b1;~:·-'

İlk

benio

.şu

elaş~irceoe

konuların

::Si bi, ne

.Ancak, bu

katılr.:ı.ış

verdiğiu,

olduğunu

tasarıyı

olr;ıayacağı

üze~inde d1Jralım:

::_,ayılı Avcık::ıtl::.k I~anumındon

bu

benin ha-

oloam, bugün ortaya

enge1

usul ve

çıkan

kanısındayım.

34-99

sayılı

Avu-

çok daha ilerde bir

kanundur. l3unu defaetle dile Jetiro~.'? bulıınuyo:ı:'Uz. Özellikle, 1136 sayılı

kanun

·co sarısı,

bBc~oların hazırla C: ı[>

gibi

ı

Adalet

Ilakanlığınca

266 -

metin

hazırlanmış

I

r

ve

birleştirElerek

Kemal

Sayın

Sarıibrahiınoglu

ve ar-

kadaşlerının tasarısı da Mecliste birleştirilerek, görüşülerek yasa-

laşmıştır.
le

kıdem

Ama bugün tüm

sayılı

meselesi 3460

yeni avukat olan

za~gnında,
dı,

alan

Kanunda

aloası

soyılı

olmadığı

baro

kişinin

yönetim kurulunda görev
Du yönden, 1136

bir

meslektaşlarımızın karşı çıktıkları,

da

da

olanaklıy

tekliflerindeyer

meselesini getirmek suretiyle eski yasadan geride

kıdeo

Kanun

idi, tüm organlarda.

olanaklı

barolarıoızın

Yasa,

sayılı

halde,3460

başkanı olması

özellik-

kalmış

yasadır.

i tibarla

~u

ı

sa;;."ın Yönetdın

olmam gibi nedenlerle

Kurulunun,

tasarıyı beniı::ı hazırlamış

ilkesine

boroların tağımsızlığı

inancını

yitir-

menesini ve baroların bağımsızlıgı yolundaki çalışciaları sürdürmesini
ve bu

tasarının kanunlaşmamış

da gerekli uüzeltneleri

yapılacak çalışnalarda

Öyle
rişi ol er·

'le

sanıyorum

ki, mensubu
ve

bulunacaktır

sÖzle kaouoyu

oluşturnası

1

ranışlarını

lek için, yurt için
girişinlerde

1

Ankara Darosu bu yolda gi-

yayıulamak

bırakmamasını,

yapılması

bulunnasını

d·aha çok söylenenlerin, r:ıes-

artık

c:;erekenlerin

suretiyle tutum ve dav-

gerçekleşnesi

sağlanabilir.

milletvekilleri ve senatörlerle
toplantılar yapılarak

maddenin
olarak

verdi~i

çekleştiriloesin

Tür;ı çalışmalarımızda,

yakın ilişkileri

kan~nların

barolarımızın

saglanarak, onlarla

oeDleket

ihtiyaçlarına

uygun

yolundaki hizoetlerioizin daha etkin biçimde ger-

zaDanı e;eldiği

kinli8i yapmaz ise, mali yönden
sini

meslektaşıarımızla

istekleriDizi ceslekte ve özel olarak 110 ncu

yetki içinde

6eliştirilQesi

'

için etkin

da gönülden diliyorum.

Avukatlar ve özellikle Parlamentoda görevli
yakın işbirlikleri

Birliğinin

yapmak ve genel kurulda, genel kurul-

da veya belirli günlerde bildiriler
bu noktada

diliyorum.

bulunoaıı~dır.

1
~

olduğum

yapmasını

dilek ve tenennin, Türkiye Barolar

~unun dışındaki

artık

metinleri üzerinde bu noktada Meclislerde

kanısındayıo.

baroların

ve

Luralar

Birliği

bu et-

oeslektaşlarımızın

ilgi-

bulaoayacaktır kanısındayıo.

Du

konudakibeyanlarıo

laolarım. Teşekkür

ederim.

bundan ibarettir. Hepinizi

(Alkışlar)

saygı

ile se-.
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BAŞKAN-

3aJ-"J.n Atilo

Sev~

buyurun.

lı.TİLA SAV (Ankara)- Sa;y-ın lmşkanlar 9

1

r

Ankara Barosunun bana

çalışan

olarak

bir hüküo

arkaJaşlarıoız

onayına

sunulmasını

Konu

şu

günder:ıe

efendio; izin

ilişkile.rinin ayrı
tJvukatlE:ırJ..n

da olan
diğer iş

27 nci

kurallarının

alınmasını

ve

seyın

r::ıaddesine

verdır.

lıunun

Yüce Genel Kurulun

diler:ıekteyim.

Eesoi veya özel
iş

meslek

yolunda bir dilekleri ve önerileri

gelecek Genel Kurulda

için

bağıulı

özellikle kaou kesioinde ve

9

arkadaşlarır:ıız:ın

e:ıclenme:::ıi

~etirmek

bir görevi yerine

aldıo.

dilekler bölüoünde söz
IlaroJald

verdiği

sayın uelege arkadaşlarır::ı;

verirseniz

kurulı_ışlarda

tir özellii,ti

kısaca

bacıol:t.

vardır~

açıklayayım:

olar'Jk

çalışan

avukatların

Yönetici ya da üst durumun-

yönetsel görevleri nedeniyle denetim, kontrol ve

ilişkilerinde

hi~erarşiyt

ileri sürerek

kırıcı

tutur::ı

ve dav-

ranışlardan kaçınoa1arı özel bir önec:ı taşımrı:ktadır. Du ilişkilerde avu-

katlJ.k onunma 9 odalet ve e7i tlik ilkelerine ve
rımı

göre

a;rkırı

eylecı

cesleğin

davranışlardan kaçınııcıası

ve

134 ncü oaddesine göre disiplin

Avukatlık Yasasının

genel kuralla-

ve aksi takdirde
cezasının

gerekece1

ği,

meslektaşlarımızın

için bu kural
ikinci

fıkra

gözden

geliştiriloiş

olarak

gereken bir

kurallarının

ve meslek

noktadır.Onun

27 nci

mad~ine

eklenmiştir.

doğrultusunda

Lu dilek

kaçıroaoaları

27 nci maddenin

şöyle

olmasını

---------·--~~-- ........ --"".,."'""~~·" ~ ~ -~·•""'"'-"" ..... -~·,..._...,.,.,~~~-·· .,.

öneriyo-

.....~-·-··...,.,-'"'"'"'"'-"'"'",..."·"'•'"'~""'--

ruz:
'~adde

hasım

vekili

rüşlerini·

ve

27.- Hiç bir avukat, herhangi bir
meslektaşı hakkında
~~şüncele-ini

ResGJ.i, ya da özel
avukatlar 9 kod ro görevJ

..

rinden

c::ıyrıloacıa{~n

rind e o eslek

;~c

düşürücü

özellikle

n::i.telikteki

kişisel

gö-

oç~kça beıı~teoez.

kcıruhış1arda

er~

d3yBnışc::ıaSJ

özen göstermek:Le
1

ve

küçük

meslektaşı,

bağımlı

olarak birlikte

çalışan

eşitlik

ilkele-

ne olurs3 ols1m 9 adalet ve

dsğJ.tılLlı,

na Ve

de:::ı.eticıi

onuP:ına

ve her türl1i

uyo3yen

iş

davranışlardan

iliş:kile

ka çınmaya

yükücı.lüdürler."

'

27 nci oaddeye bu

fıkranın

·...,.____,...__...,_..___.._••""'~•~'~~-·-·e ~

••' ----·-··- ""

eklenmesi_~çin

6elec k dönemde Yönet
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Kurulunun bir
onayına
,,,

çalışoa yapoa~::ıırı.:ı.

suncasını

ve

dileoekteyir:ı.

·- '"""'·-.....-~·~..--~·'"""'"

t;ün4Bnıe -elarak(y1,u1··kcıeşlGaenre)l Kurulut•
ederi:n.

Teşekkür

~

- ,~..,,-·-c>~·w'.. _ _ _ _'"""'"'--"'""""''"'""""._"._""'''"·'-~--.:.-,.,.,,~f<m>, '',-,'!<'"i''\<'~

BAŞKAN-

Avukat

Sayın

~

'

Soykan? buyurun.

Ether:ı

.

ETHEM S9YKAN (Antalya)- Sayın Divan Başkanı ve Sayın üyeleri,

l

sayın

Lirlik Yönetim Kurulu Baçkan ve üyeleri,

sayın

mülki erkan ve konuklar,

rosu

sevgi ve

adına

saygı

ile

Konuşoaoın lıaşında,

basın;

TRT ve

Eskişehir

da öteye giJen bir

lerin en az buradaki

Ilaresunun bu defaki kongre dola-

kıskançlıkla

başarılı

EfenJio,

Eskişehir'

deki bu

bizio gibi güneyden gelenler için

ve bütün kongre-

geçr:ıesini

belirterek kendilerini gönülden kutluyor ve çok çok
ınükemo.el
şiddetli

dilediğimizi

teşekkür

or,_sanizasyonun
tek

soğuk,

da,

çalışmalarını

izlediğinizi

ve ahenk içerisinde

başarı

hepinizi Antalya I1a-

selaolarır:ı.

oldu2u gayet koordineli ve

yısiyle 5östermiş

gıptadan

sayın

sayın meslektaşlarıo,

edm;woruz.

yanısıx..:ı,

fak-

sakıncalı

tör olarak g:SrUn:lü. Ve sizlerden önce biz Antalya olarak bir dahaki
kongrenin, bu

kJ.ş

olan,

kendi ilioiz Antalya gibi

örneğin

ye bir soru

ayıarına

kafamızda

rastlayan tarihlerinde daha uygun iklioi

doğdu.

Ancak, Antalya Ilarosu

lerden sonra bu seçimde nöbetini
Başkan arkad:J:,ııoız,

Antalya'da

toplantıyı

diden

şiodiden

sıcak şehirlerde

devretoiş

olduğu

~aşkanı

di-

uzun sene-

için,yeni seçilen

size oüjdelemek isterio, 1981

yapoayı düşünmekte

oı

ve gerekli

yılındaki

hazırlıklara

şio

başlao.ıştır.

l:İR

DELEGE-

Ih;ı

sefer

yapsaydınız ..

ETHEIVI SOYKAN (Devao.la )- Efenrlio? bütçemiz
yıl,

olamaz

onun için

hazırlıklı

oldut1u

beş

K~rulunun

Kurulunu za ve Yöneti rı Kunüuna

sayın

mı2Cielil:

geçen

değiliz.

ill1talya Ilarosunun Yönetio
bana,

bağlanr:ııştı

delegesi olman nedeniyle
nakle.Jilr:ıek

üzere

veroiş

tir öneri var, ben bunu dikkatierinize ve bilgile-

rinize sunnak istiyorun.
ririnci oadde; oahkemelerce Desai saatinJen önce kefaletle tahliye olunan
geleri

'icabı

tutukluların

kefalet akçeleri Maliye

saat 16.30 'uan sonra vezne

kapanıp

~akanlığinın

para

genel-

alınoadığı

için,

ı
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başkatipligince

ve mahkeme

r
ı

de bahse konu akçelerin geçici olarak da a-

nedeniyle tahliye

lınQaQası

bir gün sonraya kalarak tutuklu-

işleminin

nun hürriyetinin bir fazla gece daha tahdit
bir an önce çözüme
2-

edilmiş

sorununun

olması

Kavuştur~lQası.

ve ilk

Hazırlık

tahkikatın

ve

gizliliği

evrak

avukatların

tetkik edeQeneleri hususundaki ceza usulündeki mevcut hükümlerin

l
·.ı

!

'

tirilaesi için Darolar Dirlitinin yetkililer nezdindeki
çabuklaştırılm~sı

3kişiye

ve onlara yönelik
taşıma

şiddet

iadesinin

verilmesinin

ruhsatının

için

saglanması

önemi ve son 5ünlerdeki

görevlerın

nedeniyle avukat-

eyler:ı:ılerinin artoası

4- YarcS::c.tay3 sönderilen
1

girişimlerinin

·etkinleştirilı:::ıesi.

ve

P~rukatların yaptıkları

lara da tabanca

değiş

dosyaların

Yargıtay

saglanması.

bir an evvel tetkik

dairelerinin

olur~rak

hususunda

çoğaltılması

A~alet Tiakanlıgı ve yargı organları nezdind~ gerekli girişimlerin yapılması.

5- Sosyal Sigortalar prinlerine esas olan kararlardan alt kademelerde bulunan

avukatların

yükselen

prinlerinin yükseltilmesine olanak
lar

sağlanması

pi

i çin

çalışJ.lması.

ücretle

asc~ari

sağlayacakp~eni

;un

Efendim Yön0tim Xurulunuzi · . istirham
Dir

neri;oıı.

raporda

kısmına

bu raporu görüp tetkik
olarak bu önerileri

edemediği

için,

.

ettiğim beş

bunların

bir

maddelik ö-

Yönetiı:;ı

kısmını

yinolemiş bulunmaktadır.

suçlamak

deeildi~.

yardımlarını

bir

kuruş

çalışr::ıasında ı

amacıo.,

başkanlığı

hiç bir baro

etti~im

başkanı

zaman, Konya, Dolu,

gerek kesenekleri, gerekse ölüm

dahi olsun ödememe hususunda adeta karar birli-

gibi bir tutuma

ze göre, ve mali

l'urcıdaki

Ancak, raporu tetkik

Urfa 1 Yozgat. Bu dört baro
ği yapmış

sırası

için bahse~mek istedi~im kesenek ve ölüm yardımları üzerinde

bir iki söz suyleoek istiyorum.
nı

Kurulu

habersiz

Denim bu arada nali konu ile ilgili olarak ve dün söz
·almadığım

ve hak-

girişimler

durumda; fakat

değinilo.iş

olarak

orantılı

girmişlerdir.

sorunların

Kimseyi suçlamak

da en büyük problem olnn,

ı:serek varlığınua

istemidiğioi

Dirliğin

en büyük sorun olarak .ortaya

gerek

çıkması

-
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nedeniyle, ouhtereo bu baroyu temsil eden
nel Kuruluouzu

rica

aydınlatoalarını

Hadi kesenek kendilerine
olabilir. Ama ölüm
dirlerv bunun bir
rak

me~un

izahını

müteşekkir

baro

başkanlarına,

1

ve mutluluk

1

rım.

yılı

olarak

yılının

üyesi olan

barolCJrın

geçı:ıesini

ola-

gidermiş

olacağım.

halde ölüo vukubul-

ayrıca·yapıloıştır.

Sözlerime son verirken, 1979

1

m~rakımı

parayı ödeı::1ediBi

bu

onlara da gerekli teuiyeler

muş,

olsun neden ödememekte-

kuruş

yaparlarsa, ben bir

baroların

Öyle ki, bu

nitelendiriloeyen bir ödeme

dahi bir

ve kendilerine

olacağım

bu konuda Ge-

edeceğim.

yararlı

yerdımlarını

arkadaşlarımın

Yönetim Kuruluouza, tüm

sayın

oeslektaşlarıı:ıa başarı

saygı

diler, hepinizi

sel~ı:ıla

ile

(Alkışlar)

I!AŞKAi"iJ- Sayın Ayten Dik, buyuihuz.
·AYTENDİK (İstanbul)- Say6ılarla selôolarıo.

Önce
Dirlik

1:-elirtı:ıek istediğiı:ı

Başkanımızın

verdiği

bir konu var. Dünkü

cevaba göre

yanlış

iyi ifade edemedim. Ilen kendilerine, "siz
sanız

anlaşılmışım.

i

eğer

şleri

bizlere havale edin, bizleri görevlendirin, biz

dim. Gündemin çok yüklü

olduğunu

öerenmiştim,

konuşı:ıamda sayın

eğer

Belki ben

yetiştiremiyor
yapalıı::ı"

verilen

demeya-

işleri

pamayacak durumda iseniz, bize bildirin lüzumlu önerileri ve biz de
dedim. Aoa Larolar

ür:ıide clüşr:ıeyeliın

rev
rız.

verr:ıek

İlk

istiyorsa

ı:aroGıuza

Ilirliği

herhangi bir

bildirir, elimizden gelen

gö-

arkadaşa
yardımı

yapa-

önce bunu tavzih etmek isterim.

ENVER ARSLANALP
efendiR o. Daha evvelki

(İzmir)lıir

beyanınızla

Sizin o

ilgili

değildi

beyanla ilgili idi.

AYTE:'T DİK (Devamia)- H2yır, ben lJirlik l!aşkanıEJ.ıza cevap veriyorum; beni

yanlış

İkinci

nin

iotihanı:ı

zırlanarak

konu ef§ndio: Dir öneri verdi o ö.i; avukat stajyerleri-

te bi

yasa

anlaoışlardır.

tutulr.~rır:ıBsı

t3sı:ırısında

altında

o konuJa bir yasa

değişiklik yapıloası.

kin stajyerleri ir.:tihana tabi

l8r

şekilinde;

tutulı:ıar:ıaktadır.

tBhsil gördükten sonra, bu

tasarı

~ild~Jiniz

gibi hO-

E belirli bir güç

ekonor:ıik koşulların

·haşart

ağırlığı
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ya

çağrılıp

imtinana tabi

hiç bir

ların

bulund~kları

bir senelik staj devresinden sonra

diyorur:ı,

yarıuı

it::J.tihanın
Ayrıca

kanun söz

Ve hepinizin bildi0i gibi bu intihan-

olsası.

13u konuda bir karar verilcesini rica e-

ulı::ıuyor.

için.

kaldırılması

s ta jyerlerinin dertlerinin dile getirilmesiiçin,

avı_ıkat

hakkı

yerden Ankara'

tanıoaoasına

ra~men,

hiç olaazsa bir teosilci yoluyla

dertlerinin dile cetiriloesinin yönetio kurulunca teı::ıinini rica ediyorum.

~

Tiir

üzerine

tancıası

!
1

Bu

başka

da, halen

kon~

Yargıtay

asgari faiz

kiranın,

ivedilikle

ı.arolar

da Earolar

I.irliğinden yardıo

geçneyecek

oranını

söz konusu olan kira sap-

Yargıtayda

şekilde

beklemektedir.

ayarıannası

için

Lirliginin harekete geçmesini rica ediyorum.

Saygılarır..ıla.

~foŞKAN- Sayın

EKREM ÖZKUNT

Avukat Ekrem Özkunt, buyurun.
(İstanbul)-

Muhtereo

arkadrşlarım,

saygılar

suna-

kısım konuşmacı

sayın

rır:ı.

Dün
delege

Yöneti cı

arkadıo.şlarımız,

liğinQe

dan

de içinde dahil

beniı::ı

ba 0 layıp

karara

yakınr:ııştik.

dim için

Ar:ıa

bulunduğum

yüklediği işleri yapr:ıamış olduğun-

biliyorsunuz, zaman

konuşuyorun,

bunların

Genel Kurulun talimat ni te-

Kurulur:ıuzun,

kendilerine

bir

kısıtlaması vardı,

teker teker üzerinde

llurr:ıa

şahsen

ı

ken-

olanağını

bu-

laoadıo .
.Ayrıca,

Yönetio Kurulumuz bu genel

kur-cılun

kararlarını

hangi

sebeplerle, hangi nedenlerle yerine getiremedi? Ya da getirmesi için
neler

yapoası

bunu da

gerekirdi, ne türlü

açıklayamauıu.

Ancak,

sistemine girmesini isterdik,

çalışma

konuşoamda,

yeni bir yöntem

çalışmamızın

içinde yürütülmesi gerektiğini, bucüne kadar süre gelen çalışmanın kifayetsiz oldue,unun, evvelki genel
TUrgulandı~ını

belirtmakle yetindim.

Gerçekten
bulunmak

şerefine

örneğEn,

bir Dursa

yacağıoız,

kurı_;ıllarJa

arkadaşlarım,
erişen

ben

~ekrar

baştan

arkad~şl3rdan

toplantısında,

he:pioizin birlikte

da, bu genel kurulda da
söz

almar:ıın

beri

değilim

Sayın

artık

Genel Kurulda

aoa, inceleoeoe göre,

bugün üzerinde

katıldıgı,

nedeni bu.

tartışoa

bir kenara

dahi açaoabıraktığıoız

ı

r
-

dile 15etiren

r:ıeseleleri

Acıa,

kir:ıseyir:ı
konuşcalarda böyle

lm

aşa,ooya

sonuçların,
sonuçların

varıyor 9

aynı

ileı·i

İşte birtakıcı

durum oluyor:

birbiriaize iyi

cıeler yapıyoruz,

oluyor.

kavracılar
yıllar,

1

1;

dediğimiz

zar.:ıan,

edilcıesi

elde

üzerinde

l

işte

11

gereken

söyleyeoiyoruz. O zaoan

vardığını

soyut

ı

cıa gurur duyr:ıaktayıı:ı.
Kc;nuşcıalarıoız gelişiyor,iler~

ve bundan

çalışmalarıyla

aşacıaya

ileri bir çiz-

Kurulur:ıuzun nasıl

fakat sonuç nedir

yani Yönetio Kurulu
da

aleyhte tezahüratla kar-

arkadaşlarır:ıızın nasıl

geldit;ini: bilen bir

liyorj bir

-

ve o günden bu,süne Genel

şılaştığını

giy
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şu

karşılıklı görüş

dileyip gidiyoruz,

salıhatler

gelec\ sene tekrar tuiuşuyoruz. Yani biçicısel bir nitelikte kalıyor.
Eunu kabul

buradQ

etcıeoiz,

Bir hikayeyi hep
kayesinde,

Doğulu

pa ile

yoksa

cıi,

anıcısanız,

ile oi

şioJi

Doğulu

bilginlerle,
darı

da gerekir.

vurgulaoacıız

yeri geldi

kanısındayır:ı.Hi
kuşu

bilginler, zümrüdüanka
bunu

bes~enir,

tartışoakla

ar-

vakit geçirir-

1

1

ler.

soyut

Şiodi

eylecıe geçcıeyen

da

sırada

kavracıların

bu

bunları

da beyle

Şiodi,

Yönetio Kurulu

zaoan? Yani bizio

isteklericıizi

yerine

getircıiyor

ve

oldu~unu

lışma

tcı:-lantı:maırında,

Kurulu

bunların,

raporuna

yönetio kurulunun
ticı

teşkil

Kurulunu

oeslekleri

yıllık

dışında

eden
bu

biliyorum. O

çalışcıalarını

çalışr:ııyor

da ne

mu o

yapıyor? Şimdi,

de feragatle

şu

bu, hepsinin de ça-

biz

bakıcıdan

çalışına

raporunda

izleyeoiyoruz. Gerçekten, Yöne-

arkadaşlarıcııza

işte

diyoruz.

20 günde bi'r, gündeDinde en az 100 mad-

işte cıeslek sorunları,

geçoediğini

kalıyor,ara

söyleoiştik

toparlayayıcı.

de

l

biz

işte

zaaıtlarıoızda

Sözlerioi
Yöneticı

l

sadece bizio

tartışoalar

bakıyoruz,

da iyi aoa, bir sonuca varmayan

tartışcıası

teşekkür

etcıeoiz,

çalıştıkları

için

kendi esas
kutlamaoız

gerekir. Aoa, biz elde etuek istedigioiz sonuçları elde edeoiyorsak,
.
..
bu çalışcıa yönteninde de bir eksiklikler oldu0unu, bir yerde bir kopukluk

kabul etoeoiz zaruridir.

olduğunu

Lenio

düşüncer:ı

nan kararlar bir sonuca
bu

çalışoa

ile gelecek

tarzının
yıl

da

şu:

Yönetio Kurulunun bu

varcııyorsa,

değişmesi
bunları

çalışcıa

ile

alı

somut sonuçlar elde edeoiyorsak,

gerekli. Yönetio Kurulu bu

yerine

tarzı

getirecıez,

öteki

çalışma

yıllarda

tarzı

da yerine

273 getirer..ıez.

cıeli.

Peki ne

yayr..ıası lazıo? Tienir..ı düşünceD

ve

Yöneticı

Kurulu evvela bir koDisyanlar

teşkil

zırla,

gelecek

çalışacak

İkincisi,
turaDıyor,

işi

geri

ol~alıdır.

imkana ve

kalıyor.

Dasıula

clı:;ııncla

gidip zilini

ıfielefonlorla;

araDaoalı.

oeye yarayacak
tayıp

raporu hadevaDlı

Tabii

gelecek

ilişkiler

kooisyonu

kuruloalı,

ya da

olarak götürecek

devacılı

sahip tir üyesini 0ÖrevlendirDelidir.
zaoan,

çal~ığı

ihtiyacını

Oradan

say.ın

duyoaoalı.

olanakları ou~tereo
çalışcıa

YönetiD Kurulunun teo-

karşısında

nerde,

hocacıız

Dirlik Merkezi

meslektaşının

kicıseyi z:o;ürebilr.ıeli.

d et; erli

1\.raı::ı.a

bir

ark.ıJaşlarıD,

silcisi olarak ;yetkili bir
dir,

şu

öneolisi, biz diyoruz ki, Lirliğioiz kaDuoyunu oluş

olanağa

Lunun

yahut

sen

danışoanlardan yararlanmalıdır.

Veya

olarak, 20 günde bir degil de

devaDlı

binasına

arkadaş

da,

yoluna git-

bana getir deDeDeli. Lu kooisyonlar

toplantıda

duruDda

etcıesi

tayin ve takdiri kendilerine aittir.

bunların

bu

tpplanı,P

Yani sadece 20 sünde lJir

dileğiD şu:

Yani

boş

dönm.eoeli,

Genel Sekreter nerdeııratik

sonuç elde et-

YönetiD Kuruluouz kendi

döneuine smlece, 20 günde bir

arasında

toplanıp

sap·

da 100-150

hatto 200 oadJelik gündeo içinde bunaloaktan ve genel kurulunuzun ken. disine

verdiği

talioatlcırı

yerine

getirilueoiş

duruoda oloaktan kurtul-

1

1

raalı,

daha aktif,· biziD

her yerde sesini

istediğiDiz

duyurabilec~k

bandan're kaouoyundan koyuk
si tayin etoelidir.
EIG\.EM

da

korşıcıza

ÖZKUJ'TT

birlikte

vurgulayıcı
çalışacak

zedelendiği

ve öneolisi, ta

bir yönteDi kendi-

bu.

Özkunt, lütfen tviıarlar mısınız?
(Deva:::ıla

alı:ıayalıo;

)-

yerel.

Dize büyük ölçülle

yarJı::ıcı

diyalektik

tu

açıdEın

daha

şekilde

değil,

Dile~im.

BAŞKAN- SI'JYın

gibi, hukuk ;ilkesinin

Yalnız

baruların

olDaları,

çalışr:ıa

buradm sadece Yönetio Kurulunu

ua

yani

Yönetir:ı

Kuru1umuza,

karşılıklı

Birliği

etki ve tepki ile

düzenini daha sisterüi bir

şekilde

yerine

getirDesi teoennisindeyiu.
SözleriLıe

Tiize

sıcak

son

ı

ve:ririıı:ı;

kabul bösterrn, ilk

2:::.1a

l1ir

nvktayı

gelJi~iwiz

belirtaeden

5ünden beri

geçemeyeeeğiL

yardı~cı

olDak

1

ı

r
!

- 274
i~in

bütün cayretiylo

sında

çır~ınan

rarosunu,

Eskişehir

teşekkürlerir:ıi

kutlar, kendilerine derin

Sayın Başkanın şah

arz ederim

efendiı:2.

(Al-

kışlar)

LAŞKAN- Sayın lı.vukat İzzettin

Rastgeldi, buyurun.

İZZETTİN RASTGELilİ (Urfa)- Sayın JJaşkanlarır:ıy sayın konuklar

ve muhteren
1757

oeslektaşlarım;
sayılı

leket sorunu
1

Toprak ve

hnsebiyle Yönetin Kurulunun raporuna da

olı::ıası

tır.

,-

Du Yasa üzerinde dün Je özellikle

r
!

f

Bu Yasa

Sayın

Atila Sav

alınmış

konuştular.

yasanın

bütün iyi ve kötü

taraflarıyle

Urfm'da gördük.

tatbikatını

SayL• Yönetiu Kurulu da, 7.5.1978 tarihinde bir bildiri
layarak, .A..'1ayasaca iptal eJilen bu
sanın

ı:2em

oaluuu aliniz Urfa pilot bölge seçildi. Ve bu ya-

çıktı~ında,

sa Urfa'da tatbik ediliyor. Lu
bu

güncel ve önemli bir

Tarıo Yasası,

çıkoasını

yasanın

ya~ın

bir an önce yerine yeni ya-

öneriycr ••mcak, dihkatiui çeken taraf; bütün oadalyo-

nun bir yüzü 6Örülüyor, bir yüzü ile bakılıyor. Öbür yüzü görünoüyor.
ki: Lugün oülkiyet

Şöyle

bu 1757

Yasa ile oülkiyet

sayılı

Örneğin,

tetkik
lünüzün

yılında,

kıy:ıetini

verdiğin

gaspediloiştir.

arz edeyio; Yasa

bulacıadınız,

şöyle:

devlet diyor ki verci vereceksiniz,

Lildirin.

Vatandaş

bildiriue

esı:ıs

olnak üzere,

gayrinenkulünü_kaoulaştıraca~ım.

da gayrioenkulünün

l97l'de verdibi bildiriue
Şöy1e

ki: Dir

sisaranın

~öre

harcıuı

kaoulaŞtırdın,

öJeyeyio. Yasaya 6Öre

şöyle

calını

altı

gayric:ıenku

kıyoetini

ya-

kamulaştıracağım,

sene,

artoıştır,

beş

sene

geçmiştir.

fakat oal sahibinin pa-

ödenecektir.

20 lira;ya

dönün, evet bir dönün arazi 5 liraya
raya. Peki, 5 liraya

şiodi

Aradan

sene içerisinCe fiyat yüzde ::ün

rası,

yasal yoldan

Fakat

Aradan seneler geçiyor, 1976'ya geliyoruz; hah diyor, 197l'de

zıyor.

Deş

hakkı

altındadır.

belki bu başka yerde tatbik edilmediği için, yasayı

ettcıek fırsatını

1971

Anayasa ile teninat

hakkı

ı:ılındıgı

kaoulaştırdıgı
ver
idi:

~aranı,

bir devirde, bir
köyler oldu.5 li-

ben de gidip borcumu

Km1ulaştıroa

bedelinin

% 15 'i

p~şin

verilecekti. Diğer%
yıl

cekti, 20

Bugün Urfa'da Ziraat

%15

lanadı~. Malın

Donatıoa

Zirai

Bankasına

peşini

verdiğin

veriyor.

hakkı

bu

ı.:s;ylece,

para

verilcıedi,

ti 9 fakat

Dün

ı
1
ı

;o kanunun
rilse kaft

dağıtacağız?

üzerinde

Dazı

kendine göre yontuyor.

şeyleri

Sav

nı görduc:ı,

lc::ırd eşi;:ı.iz

bir duruoa

kurı_ış

düşürüldü.

buyurdular; bue;ünkü

şartlarla,

i

reformuna ve

Peki o halde .:;elmezse 9 yani bunu

nasıl

verip

taoar::ıı

Devletin, toprnk sahibinin

9

esas en

ihtiyacı

hakkı

tarır::ı

reforou

ne oluyor? Du

yoktur. Den

r::ıesela

çıksın,

alıp

d1Jrur::ılar

Ancak, tayrak ve
hakkına

da

şekilde

'devletin toprak re-

nilyanlarını

takdird e,

çıktığı

budur. Hepinizi hürnetle

Sayın De::ı.ee:;elar,

otnrulciueu için

çıkı::ıı;yorL1UŞ.

reformu

çık

ta~bikatı

heba etnekten
va:tand~·şın

oül

gösterilsin.

saygı

dileğio

tarım

tarıo reforr::ıu

çiftçi ailesiyio,

hiç bir netice vermedi, devletin

BAŞI{J\..N-

iyi

bir

tarım

sorarsanız

Denio
ğınık

alındı,

binlerce, mlyonlarca lira git-

perişan

Hazinenin

elinden

r::ıalı

tovrak ve

~artlarıyle

formu diye bir

kiyet

yıl

duruloadı.

Dana

başka.

bedeli, 20

halde, getiriyor Hazi-

Lizio uilegioiz odur ki, yeni bir toprak ve
sın.

diğer

oluyor? Kanunda, herhalü-

hakkı veroediği

tacıaoen vatandaşın

At ila

gelr::ıez.

e

veriyor. Yani nal sahibine,ra-

açıl~ası

sahibi de aç ve

Sayın

alındı 9

hakkı nasıl

diğer kırtasiyeciliğe

toı;rak

yerine kesilecektir.

bildirioden fazla olaoaz. Ancak, Hazine fazla gör-

yiç bedel budur diye dava açma
neye bu

taksitlerle ödene-

bir tek çiftçiye rast-

ol~ayan

borcu yerine

takdirde tenkis için dava

düğü

borçları

olan

borçlu

vade ile gel al •.• Peki, dava açna
karda diyor

eşit

vade ile ödenecekti. Peki,% l5'ici ver •• Hayır. Çiftçi-

Bankasına,

nin Ziraat

275 85'i 20 yıl vade ile

TRT

her::ı

Rica etsek sc eta

kar::ıer:::ır.:ıanı

selaoları~.(Alkışlar)
arkadaşıoız

geloiş.Da

gekio, heD de televizyonJalü
şöyle

ön

sıralarda

yayın

tolJlanı::ıak r::ıür::ı.kün

r.:ıüJ.ür?

Efenliu? gündecin 12 nci caddesi
Kurulu

seçic.:ılerinin

sı~nucu

uyarınca yapılan Denetle~e
ı

alınuıştır.

1

63

1·'

iştirak

va ki

cJlDuş.

3 oy 3eçersiz

sayıluış

ve 60 oy üzerin-I

276 S3Çir:ılerinin

den d8tletJçilik

37 oyla
35 oyla
3.3 oyla

asil üyeliklerini:

Sayın

Avukat Güney Dinç,

Sayın

Avukat Güngör

Sayın

Avukat Mahir Can

Çakmakçı,
Ilıcak

ka zancuşlardır.

Yedek üyelikleri:
Sayın

Avukat Hüseyin

Aydın

27 oyla,

Sayın Avukat Dogan İleri 24 oyla,
Sayın Avukat Metin İsfendiyer
arkadaşlarımıza

Kazanan
_:.ar d-:leriz.

23 oyla

kazanmışlardır.

bundan sonraki görevlerinde

başarı-

(Alkışlar)

Günueoe dev8m ediyuruz.
Soyın Cer:ıalettin

Güçder:ıir,

buyurunuz.

CEMALET'lİN GÜÇDEliTİR (Gaziantep)- Sayın Divan Başkanı, muhterem

·';un.q·i·.·o Kurulu

Başkanımız,

deJerli

yöneticilericı.iz,

aziz

r::ıeslektaşla-

Hepinizi hakiketen severek ve hepinizin fikirlerini hakikaten
:Sı-

c::.:ak~

ı:;önülden
Se~gili

1
ı

~

d~• '~'.'lsl.el~ioizi

selar::ılıyoruo.

arkadaşlarıo,

büyük oeseleler, bir yandan

s?~~erin şahidi olduo. İstedir::ı ki, bu hamurda benir::ı de bir dirher::ı t~,_,_,.,. ,.,,

.. , bulunsun, bazı ueslek1 konular için huzurunuza geldim.

"e].flştj_rjldi,

r,:i

ni

örıleyen bazı

~vnüı".:.

içinde,

açıklandı.

,ğın yürütülı:ıesi

::_

oekanizr::ıasında

Ancak,

sırasında

bilhassa dikkatinize

:\:.ı

ln derrle teDos

dolayısiyle

içinde bulundub"Uouz mesle-

Onları

ıstırap

ile

adaletin tecelli-

oüşahede

ediyorum,

arzedece~Sir:ı.
toplantısında

da,

sanırım

ikiveya üç de-

etr.üştic.

b::- kadaşler ı
~

bizi ilgilendiren hususlar

dolayısiyle uğradığımız

hsller var.

Evvelki Genel Kurul

1

yand~n

ilt<;ilendiren konular konuşuluakta. nu arada çok güzel

Hesleğin

fJ

bir

t.:ıeoleketiL.üzd

e adli

ı; olis lüzur.:ıuna işaret

edilir,

,, -:'a:rl~cı. Farkında r:ıısınız, son günlerde İçişleri l3akanlığınca usulün

·• "''t ::l~··i aoddesinin değiştirilr.:ıesi hususunda bir teklif, bir tasarı
>. ızı.-:>:·1~mdı ve Meclise sevkedilecek. 154 ncü o.addede, adli görevini

ıl

2?7 ~
1

y~ptığı

da

ı

sırada

sırasında yapJ.lLnş

suçun adli görev

cıları

6Örülenı

suiistioalij ihoali

yapaı·lar.

re' sen takib at

Zabıta

işleyen kişileı hakkın

suç

olr.:ı:ası

nedeniyle Cuohuriyet Sav-

aDirlerihakkında

da izin istihsal

ederler.
lJu tadil teklifiyle, Cumhuriyet
kovuşturoa

iınktlnı

yopoa

Savcılarının doğrudan

kaldırılıyor.

da o:ctadan

Ilir

ııolis

dogruya

veya bir jan-

darma neferi hakkJ.nda, adli görevini suiistioal eli erken, ihmal, adli
görevini yaparken
yet

Savcılan.

suij_stiı:ıal

bunlar

veya

hokkında

ihr:ıal

gibi suçlar olur ise,

re' sen takib at

istihsal edecektir. Ilöyle bir teklif

yapaı::ıayacak,

Cuc:ıhuri

validen izin

vardır.

İkinctsi, Türk Ceza Kc.ınununun bazı oaddelerinin, Ceza Muhakeoebazı

leri Usulü Kanucunur.

hükümlerinin ·ve 1918

ilişkin yasanın

ine ve Takibine

sayılı Kaçakçılığın

hüküı:ılerinin değiştirilrJesi

bazJ.

Men'

husu-

sunda da Millet Meclisinde bir teklif var ve zannediyorum oüzakeresi
veya

başlaoıştır

başlamak

Arkadaşlarıo,

üzeredir.

bir tesadüf eseri elio.e ::;eçti, Hükümet teklifini

tetkik ettio.; ve benden daha iyi
savcı arkad3şlarıola

layacak nitelikte

görüştüo,

aklı

eren

oeslektaşlarımla,

asla tatoinkar

bulunoadıgını

oloadığını,

hakio ve

sürati

sağ

açıkladılar.

J3u hususta Yönetio Kurulunun ve det'.!;erli ilio

adaoı Başkanımızın

ilgilerini bilhassa istirhao ediyoruz.

1918
kişi

olarak

işle,<,renler

ile

seneden 5 seneye kadar hapistir.

Eğer

yakalanan

liranın

~aşına

tek

al tınC.a ise, o

cektir.Düşürecektir.

iki

ark<Jdaş

bu

neden lO soneye
nan
rı

ceza eksiltoeleri ve
eşya

ri bin

şahıs

hakkında

oaddelerinde, suçu tek

bir kaçak

Mesela bir
sı ı

sayılı Yasanın bazı

eşye

AcıoD,

iki

ıtakC:irde
kişi,

suçlı ~Jirlikte işloo:i~
kade:ır

Eışacı

bin liraJan

ile koca iseler,

a~ır

eşya

şiye yasanın tanıdığJ.,

başına

artırcıaları

yakalanırsa,
eşyanın

Eınne-taba,

i.seler, tu takdirde

hapistir. E[;er bu iki
ise, mesela 100

kişinin

liralık

hEıkkındon

istifade

cif

değe

düşürebile

jki

kardeş

cezalEırı

5 se-

elinde yakala-

ise ve bunlar da ka-

d D 100 li ro lık ise, münferiden suçu

indin1e

var.

bunun ceza-

cezasın:;. hakitı 3rarıya

karı-koca,

veya iki

işleyen

ki-ı

edec1eyeceklerdir.Taşı-f

-

naklettikleri veya

dıkları,

tulundurdukları

kaçak

olmuşlardır;

peky pek, pek çok

Karı-Koca,

rarı,

mü~ekkeresi

kardeş-ogul,

meselô

bunların,

oldu~unu,

olan bir kimse

kadın

olacaklardır

olmuşlardır.

bir suç ka-

hakkında

kocasını,

kardeşini kaklı

sayılı

yorsa, yasa ona ceza tertip etmiyor. Ama 1918
ki,

100 lira ise de,

eşya

ile koca veya baba ile o5ul lO'ar sene hapse mahkUm

karı

ve

278

yasa o kadar

katı

beraber otobüste seyahat ediyorsa, ve ikisine ait

kocasıyle

olan valizin içinde

kaçaık eşya buhmı::ıuş

mahku"ı:ı. olacaklardır.

ise, o

bir çuval kaçak

13abanın

tc:ıkdirde

ikisi birden

indirirken veya

eşyasını

~afiSaja yüklerken oğlu ona yardır:ı etuişse, oğul balıanın suçta yardıooı
sıdır,

r:ıahkum olacok~ardır

Lu defa

e;.~ tirilen

ve

olmuşlardır.

teklif ile, Türk Ceza

quvazi olarak, yakalanan kaçak

Yas-asındaki

ise

eşyanın miktarı fahiş

şu

hükümlere
kauar,ou-

tedil ise bu kadar ceza verilir diyor.
Lir genç çocuk
ta

sandık

tanıyorum,

içerisine 25-26 paket

hakkında

ötürü dava
madı,.

Sarısunların

açılmış.

Yarcıç

o tarafa, bu tarafa

polisten sordu, çocuk

"sigarayı

nız,

dir

bulundu2una göre satmak için
sadece bir tek paket için

içmek için

hakkını kullandı,

halen de yoktur ve

h§kio

Ma~lburo

hafiftirı

zulüo oluyor

sandıkteki

altı

ay hapis

tenzil etti, tecil

imk~n

bula-

diye kendini

sigaralar ara-

dedi ve hakio yalcezası
imkanı

verdi, takda yoktu,

çevirdi.
ı-ı ek

hafiftir 2;ünün ölçülerine göre, iki-

bu cletirilen tadil teklifiyle, pek hafif ise

indirdi, üçtebire indirdi, ama bin

cezasını

si~orası

ayını

bin lira da

cezayı yarıya

çılık yapanın

bir

ı.:,araya

Arkadaşlar ı

bin lira da pek

kaçakçılıktan

bir

aldıo"

bulundurmuştur

çocuğa

Polis yaka-

arasında.

kaçtı,

Dir tah-

arada bir pa-

Asliye Ceza Mahkemesine, ticari maksatla

savunuyor, efen·:lim i çseydi eellinde olurdu,
sında

gelmiş.

Sar:ısun si5arası koymuş,

Ket c1 e Marlboro sigara sı- var. O da
lar:ıış,

Gaziantep'e

Urfalı,

liralık

da üçtebire indirdi, paketini 15 liraya

için de ancak

cezasını

kaçaksattıgı

üçtebire inJiriyor. Du bir

arkadaşlar.

Diyeceksiniz ki, bu

r:ıünferit'bir

oesele. Münferit bir

cıesele

-279 değil ark~daşlar. İstanbul'ds da, Gaziantep'te de, Adana'da da, Kars'ta
da, Van'da da, Eskişehir'Je de bu si6aralar ve buna benzer kaçak eşya
lar oebzulen satıloaktadır. ~inaenaleyh, bu tadil teklifleri
üzerine
Yönetin Kurulunun dikkatini bilhassa niyaz ediyoruo, bilhassa istirham
ed'iyorur.l; ilgilensinler, Cenupta binlerce kişi zanan zaoan bu suçlardan
yargılanıyor ve nahkuo oluyorlar. Hakimin eli kolu bağlanoasın. Daha indirilsin, biraz daha indirilsin.
Kaçakçılık Türkiye'de bir vakıadır arkadaşlar. Gaziantep'te, Valinin, C.Savcısının, oahkemelerin ve hekimlerin ikamet ettikleri binanın önünde, 'Atatürk heykelinin altında bir pasaj var vebeledi~enindir
bu pasaj. Du pasajın içerisinde en az 200 küsur dükk§n var. Dunun gibi
5-6 pasaj var, yani Gaziant~p'te her gün binlerce dükkan oağazalarında
istediğiniz oiktardı:::, istediı;iniz vasıfta ev eşyalarıni,outfak eşyala
rını, efendim, kakaoları, kahveleri, sütleri, sit;araları, fotoğraf makinalarını, ne arzu ederseniz hepsini ı::ıebzulen bulursunuz. Nereden ge..:
lir bunlar? Lunlar şöyle gelir arkadaşlar;
Tiüyük isiolerin ue katıldı0ı TIR'lar gelirler, geceleyin Gaziantep'in 10 kilooetresinden başlarlar, otobüsler, yolcu alan, yolcu indiren vasıtaların sertestisi ve h~zuru içerisinde dururlar, kir kısıc muhtevasını indirir devao eder, bir kısoını daha indirir devam eder, bir
kıscını daha indirir, Gaziantep'e 10 kilonetre kala başlar, 10 kiloı::ıetre
çıkınca bütün eşyasını, yani 30 tonluk har:ıulesini Gaziantep'e, Adana'ya,
Urfa'ya, Maraş'a boşaltmıştır. Vazifesi bittikten sonra bir kenara çeker TIR'ı, görünoez yere, kendisi otele gelir. Otelde kendisini Harput
kapısının veya Nusaybin kapısının guorük oüdürü veya yetkilileri bekleoekteuir. Ellerir.Je klişeler vurdır, orada ellerindeki evraka hecen dam
ga bı:ısarlar; Nusı:::ybin 1 \en çıkoı~tır, efen::lüı şu ülkeye ei toiştir, iki
~ün sonra da boş vlarnk dönoüştür, çıkarken de sa2lacdır, doludur, dönüşt e boştur Jiye oroJoki kô_,ı tların altına eüorükçüler şak şak şak şak
r:ıühürleri basEırlor veya Horı:ıut ka./;"ısı oüdürü gelr:ıü;ıtir veya başka kapı
nın oüdürü ~el~i~tir, uu hadise böyle cereyan eder.
Paki, bunu jon,ıarc:ıa, polis görr.1ez ı:ıi? Görür arkadaşlar. Görür,

r
1
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ar:mıa

aldııSı

rüşvet

1

gara veya kaçak

!

rakacaktır;

'(

cilyonun üstündedir. Çünkü bir TIR dolu$U kaç ak siveya meroi veya silah on milyonun

eşya

Güçdemir, bir

Sayın

CEM:.ALETTİN GÜÇDEMİR

birkaç dakika önce ikaz

menuru; adam biliyor ki iki

tuyursaydınız.

kişi

İki kişiyi

kemiriyor.
olunca

tek

alacaktır,

git. Memur

vazi~ecini

kişi

yapnıştır,

rir, ama oünferit olarak.
liradır.
parayı

kemiriyor

ifsad
vete

rüşvet

girer,

eşyayı,

en az

edilişi,

rüşvete

alıştırıloası

kapısına

olursa

kişi

ı:ı-rkadaşımı bırak

şu

da geti-

kaçakçıyı

kadar senede

da

onbin
şu

kadar

gelir huzuru hakimda yalan

kaçakçılık bild.iği

gibi yürür,

girer, bu fasit bir dairedir.
bununla l'arolar

dolayısiyle

arkad_,şlar.

o

sevkedilişi,

Yönetim

Kaçaktan daha çok, rneourun

pırıl

pırıl

jandarma erinin

daha büyük ve daha çok tahribat
Ilakanlığında,

Ilirliği

gazetaler

rüş

yapmaktadır.

yazdı,

münferit hadiseler

Kapıkule'ye,

Nusaybin

nakledilnek için muhafaza memuru ise 250 bin, muayene memuru

ise 300-400 bin

lirarüşvet

Lunu 5örmek

kişinin

vermektedir ve nakiller böylece

lazındır arkadrşlar.Ne

dan beri hallediloez,
veya dört

kaçak deve m e-:: er, her on

yıllardon ~Jeri
kişinin

söylerim;

cebinde kaçak sigara

Görüyorur:ı,

oturuul_~unuz binanın

yapılmakta

lıağlı,

ıstırap

pasajı

kişide

bu böyleca

vardır,

usanır,

al tındı;ık~

ama ne çare ki adalet gözü

yıllar

hiknettir ki bu mesele

devaw. eder iken, oahkeoeler ceza vermekten
küıe

yakaladığı

beşbin liradır,

ile de biliyorun; bir oeour herhangi bir yerden

üç

al

da getirir,

~unlar

ederler,

ahlaksızlık

lütfen ilgilennelidir

Güorük Tekel

dır.

iki

ç"ğvaldır,

lirayı,

arkad3şlar.

şahi tHık

I:u tadil teklifi
KuruHı.u

Aldı6ı rüşvet

senedir,

verir.
tutarlar, yalan

memura

eşyayı

Çünkü o hapisanede ayJa bin
Rüşvet

zabıt

olursa •. Al

yakalar polis

'

cezası beş

sigara da on pakettir, yirmi pakettir, bir
sene

efendim.

dakikanız kaldı

(Devamla)- Lütfettiniz, teşekkür ederim.

Sayın arkauaşlar, rüşvet

beş

bı

bunun tir oilyonunu, iki milyonunu feda etmektedir.

BAŞKAN-

Keşke

kar

üstü~de

içinde.Ha-

gör-müyor musunuz?

biz yasaJan

dolayı

önümü-

ze galeni tatbik ederiz. Lu da bir gerçektir.
Efendim uaha

bazı

noktalara

uokunacaktım,

fakat kader bizi bu-
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rada vakit ile esir etti.
saygılar

Hepinize ç?;önülden
JJAŞKAN- Sayın

İLHAMİ

sanki

Avukat

(Alkışlar)

sunuyorur:a.

İlhaoi

Güven, buyurun.

GÜVEN (Ankara)- ~üce Ku~Jlun sayın üyeleri; öncelikle

kırk yıllık ahpabır::ıızr:aiş,

gibi çok sar:aimi ve

akrabar::ıızmiş

ilgileriyle, büyük konukseverlikleriyle 1Ji zleri üç gündür
Barosu

Eskişehir

kara Barosu

l'aşkanı

adına

Sayin

ve

Sayın Başkanın

şahsım

adına

r

Arkadaşlar,

den

d~layı

ı::ıinnetlerioi

arz ederim

Biraz sonra

ı::ıaddesi.

kadar,

kısaca

Raporu

eleştirdik,

bunu özetleoek is-

yaııtıtj;ıı::ı.ız

şey

şu:

eleştiriler

Yönetio Kuruluna görevler verGik. Biraz evvel

Sayın

yan dilekler

fj

Darosuna An-

Eskişehir

üç dört ay sürecek, hasret çe-

alışkanl~k

yaptık şiı::ıdiye

birGirioize. Ne

ağırlayan

terim.

1

ll

şükranlarıoı,

dilekler 6ündeoin son

arkadaşlar,

gündeo bitecek, bu üç günlük
keceğiz

~ahsında

sıcak

m:ıJdesine

geçtik, birçok

de bulundu. JJu dilekler

sayın

arkadaşıı::ı.

içerisinde yine

oanzur:ıesi

başla

birçok dileklerKurulu-

SayınYönetiı::ı.

na görevler verdik.
Diraz sonra
lacak. Dir gerçek
kişi

çalışır,

gideceğiz,

ki, Yönetiu

vardır

s 0 o bir sene

ro da geliriz,

a~zır:ıızı

çalışır,

KuruJ.u bu t:Sörevlerle

Kuru.llerınrlıa
kir:ıse

açar, gözüoüzü

Dendeniz, dilekler
nerio var:

Yöne-';iı::ı

arooaz,

yuuarız.

vermiştir.

kişi,

on

Gerçek bu.

barolara ve Barolar

zum eördüJü takdirde, birçok komisyonlar kurup

beş

ka-

bir sene son-

sorı::ıaz,

ile ilgili oldugu için,

bölüı::ıü

Avukatlık Yasar:ıız,ı:aahalli

lir. Du yetkiyi

ÜÇ 1 kişi,

başbaşa

onları

şöyle

bir ö-

Birliğine,lü

görevlendirebi-

Linaenaleyh, izin verirseniz ve tasvip bu-

yurursanız, Larolar ı:irliğinin, büyük şehirlerde başlamak suretiyle ir-j

tibat büroları görevini, naçiz görüşüm, İzmir'de, İstanbul'da, Mersifi' /
de, avukot adedi çok olan
değil

de~"

Birliği.

barolordı:ı

irtibat

büroları,

olmaz, yasada bu

komisyonlar kurulsun ama, yani irtibat görevi
insafsızlık yapmayalım,

On seneden beri,
sine konu9mak

soyın

yalnız

çok yükleniyoruz Darolar

'Jrka.:laşlar ı

kötülamek

yapsın

eleştiri

de~ildir.

demet halinde.

Yalnız

Barolar

Birliğine.
Yalnız

ak-

tenkit degildir.Lir de

-

bunun, madalyonun ö1Jür
şu

tarafı

raporları hazırlac:ıak,

var; liitfedin de,

arz ediyorum Bakolar

şu

hazırlıklarJ.

teşekkürlerimle karşılıyorum,

Birliğine;

yapmak,

bulunmak, bunlar birer hizmettir.

girişimlerde

Den bu hizmetleri gömül dolusu
rımı
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şükranla

ve Yönetim Kuru-

Sayın Başkanına

luna.
Sayın

senelerden teri huzurunuza lütfadiyor Ankara

arkadaşlar,

Barosu, gönderiyor beni. Belki gelecek sene gelmeyebilirim. Gelmeyi
çok arzu euiyorum, bir veda
olmuyor,

razı

bunu
arz

ayrılamayacagım.

sizden. Fakat, belki

üzerinde senelerden beri

şüncesiyle,

konu_şuyorsunuz

(~iyeceksiniz,

konular

edeceğim

e<;elı:::ı.eyebilirim

dü-

belki bu siz her zaman

durduı:::ı.,

evet

konuşacağıo arkadc:ışlar.Şiodi

ben her nasip olur da gelebilirsem,

yasalaşmadıkça

yine gelecek sene de bunu,

Ja yapmak istemiyorum, gönlün

konuşması

o konu, dile getirece-

eğer yasalaşmımışsa

ğim.

Birine::. konu:
Aırokat

sonra

yaşlı

lulugu

ruhsatını

hakkı vardır,

seneyi

Yönetic:ı

doldurmadın,

legesi
saya
seçio
diı:;ir:ı

Laşkanı

yasalarına

hakkı

nokta,

da

vcrdır.

kıdeın

birçok

duyarız

tecrübeye,

runu unutuyoruz

Büyük bir

aykırıdır,

li~inde

bir günlük

davaların

~iremezsin.

astıktan

sorumluluğtımı

yoktur

Niye? "5

10 seneyi

dold~rma-

aykırıdıry

insafsızlıktır,

deı:::ı.okratik

Seçim olan yerde ı

ayrıca

Kıclec:ı

mutlaka

seçı:::ı.e hakkı

kalkmalıdır.

ileri süTüldü, efendim tecrübe

3rkadaş1ar.

da baro

tecr'Libe

esastıı" . .Acıa

::.ııralwlıw,

l:ıaşkan:.

tim kuruluna getirsin, bir günlük

gene.l_

olan

kişinin

o yüce kurula

Darolar lJir-

esastır

.. Saygı

kurullarJ.cııza bırakalım,

da delege

oırakalcııcı~

avuka~ı

yapsın.

baro

gıenel

ı

değin-I

tir de yetenek lmsu--

seçsin, bi:r günlük
avukatı

ya-

özgürlüğe ·aykırıdır,

:Demokrasinin temeli budur. Dinaenaleyh,

ınutJaka

1ıırakalım,

al~p

alJ.r, onun1 sorum-

davayı

seçilı::ıe hakkı

haksızlıktır,

konusudur.

~örüşler

avukatı

lar JJirliE;ine

ruhsatı

15 soneyi doldurmadan Barolar Dirli2i de-

deookrasiye

ayk~rıdır,

aı:::a

Kuruluna

olamazsın.

olamazsın".

seçilme

ve bu

girer, katili savunur i en büyük

altına

Daro

alır

birlikte milyonluk

ağabe3rileriyle

deruhte eder, seçoe
dın

~#

arkadaşıo

dayöne-

Onu Darokurulla-

"l

ıl

\,
\

\

l

IE'

l.,J,,.
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Ama

rına bırakalım.

beş

yok

hakkımız

arka2aşlar,

seneyi bekletmeye. O halde ne oluyor? Öyle bir girdap içindeyiz ki
kadar, yasa

şimdiye

dolduran avukatlar
kad3şlar

naçiz

bu yana, sadece ve sadece 15 seneyi

çıktıgından

oluyoruz. Lu,

topluluğu

Bunu

kanımca.

lırım.

Sınav?

Ne demektir imtihan?

geçmektedir

•. Zaten hukuk fakültesi

lüzum yok:

Şundan

arkadaşlarım.

Eğer

yapamaz. Lu bir gerçektir.

gönül dolusu

kardeşine

yapmıştır, işte

yorucudur, ve de bir senelik staj
na ne lüzum var?

temsil etmiyor ar-

baroları

tekrarladım.

Bir de staj konusu var. Ayten Dik

lık

seneyi, on seneyi,on-

beş

Avukatın

staj

bütün

katı

y~pratıcıdır,

imtihanı.İmtiha

hayatı sınav

içinde

avukat okumazsa, bilinçlenmezee avukat~inaenaleyh,

da

sına~

kalkması l~zım

dır.

Duydum; yasa

halinde, komisyonlarda

tasarı

Komisyon de-

imiş.

'

yince ürperiyorJm. Çünkü komisyona bir girdi mi bir daha
lesef, hepinizce malumdur.
nav da

kalkar.

yoruz; stajyer

iş

da, hakim stajyeri

arkadaşımızın

ruz, bunda ben hiç bir
Sayın

arkadaşlarımız

sakınca

Güven, bir

maaş olmalıdır.

dakikanız

kaldı

efendim.

GÜVEN (Devamla)- Ayyy! Çok acı haber.

Bir de

arkadaşlar,

biliyorsunuz, ölüm

bir daha
yardıcı.

tpplantıda

yine birkaç

mir Barosunun çok güzel, yerinde,
şeye

gibi

görmüyorum. Öyle kredi ile mredi ile

İLHAMİ

getirdigi

iner,e~

Kamu görevi görüyo-

aylık alması lazımdır.

yürümez. Mutlaka ve mutlaka bir
LAŞKAN-

ruıa·

bu staj müddeti bir seneye

maa-

mutlaka ve mutlaka, mademki kamu görevi görü-

Yalnız 7

staj süresi içerisinde biT
bu

İnşallah

çıkmmyor

İzmir

ter:ıas

bendeniz,

Sayın İz

Barosunun ola6anüstü genel ku-

etmeden geçemeyece(tim. Bir

Evet, ölüm

yardımından

şimdi

şey

var

konuşmak

pek

biraz sivri geçit olacak •. Çünkü lJarayok, pul yok 7 ama bir temenni, bir
dilek bendenizin:
benden sonra
şünmeyin,

da maraton

çocmklarıma

ben onu

affedersiniz,

Arkadaşlar,

verilecek.

düşünüyorum

alınmayın;

yapasıak,

ölüm

yardımı

Tiırakın

kime verilecek? Ben
benim

zaten. Onu güvence

avukat

çırpınacak,

o adiiyeden o adliyeye

eşimi

dü-

alıyorum.

Çok

çocuğumu,
altına

öleceğim,

sürünecek, o koridorlarkoşacak,

ama ölüm

yardımı

-

sadece

eşine

verilecek. Verilsin, oma bu ölüm

inhisar etsin. Bunun
nesini kapatmak

kalacak

dışında

şartiyle,

Lunların

yıl

fonundan da, avukat

yazıha

gün, avukata

üzerinde hiç bir müjdeleyici haber

onun için tekrarlamak zorunluclunu hissettim.

Hepinize gönül dolusu
cek

yardım

desin, masrafa

yardımı

avukatlık mesleğini bıraktıgı

tazoinat olarak ödensin.
alamadım,
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saygılar,

(siz de dua edin) tekrar

sevgiler sunar,

inşallah

gele-

buluşmak üzeresaygılarımı sunarım.

(

(Allo.şlar)

Cevdet Saraçer, buyurun.

BAŞKAN- Sayın

CEVDET SARAÇER

(Çorur..ı)- Sayın I3aşkonlarım, değerli arkadaşla-

rım;

Konuşmaların kısıtlı

gibi

rı

Genel
sun

gibi bir itharn

gibi bir
Ancak,

li olarak

Bir
lı

konuşmalarda

kadar

dinamizr:ıden

daha

geçen sözcükler,

dinar:ıik

hatırlatQa

hafızalarının

yani eski

konuşmanın

deyir:ıle

ze gönderilen faaliyet

olma temennisinde

yapmak isterim,

o takdirde söz-

Deniı:ı aslında

bulunduğum

Sayın Başkanıının

olduğu kanısındayım.

ra~orlarında,

tümü ile ilgi-

••• Hatırlayamadım.

değerlendirme yapılırsa,

da kuvvetli

yoksun ol-

Bunun aksi kanaatteyim.

değilim.

üzerinde

arkadaşlarına

alçakgönüllülük

söyledile~,bir

değerlendirileceği yargısına varılır.

istediğim,

Birliğimiz

içtenlikle ifade etmek isterim ki, gerek

eğer değerlendirilirse,

lerin daha iyi
etmek

Şunu

satip

anlayışm

konuşmanın tüı:ıü

Darolar

ve bunu

kaldıklarını

gerekse Yönetim Kurulumuzun

Sayın JJaşkanımızın,

Y.ani

altında

kendilerine kabullendiklerini

.gösterisinde bulundular.
duğu

Sayın

dabuyurdukla-

Yönetim Kuruluna ve kendilerine dinamizmden yok-

Başkanı Hocamız,

değil,

diğer arkadaşların

anlarnalara neden oluyor.

bazı yanlış

olduğu

olması,

konu

arz

şu:

ilmi kadar, akGeçen

yıl

bi-

sosyal güvenlik konukunda ilgili

kuruluşlarla ter:ıasa

geçilip sonuç

kadar

bildirisinde bulundu, öyle gerçekten de burada a-

tamamlanacağı

çıklama yaptılar,
çıktığımız

biz de

alkışlarla

zaoan, kuliste,

belirdi. Özellikle, son

alınamadığı

karşıladık

ve bu sonucun

bunu. Ne varki,

arkadaşlarımız arasında birtakım

besarnağa gelmiş

toplantıya

dışarı

endişeler

veya gelme durumunda olan ar-
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üç sene

Bunun nedeni de,
(

dan

eoekli

son~nda

bilC:iğiniz

o~amoyacağı

ar+ı ır:ıların

gibi,

kuşkusu

%lO'u

yer

geçmeme

aldı.

lcoşulun-

kaynaklanıyor.

Bunu
acaba

sayın

gelLlir:ı~

ilettio; biz

Sayın Dasıkanıma

Hocam? .• Yoksa

bir

başka

oi var

şey

yanlış

dedik.

burad.:.ı,

Zaten bu seneki faaliyet paJ.JOrunda da bu

açıkyürekliliği

konuşmalarında

olduguouz

da söylediler,

aldatılmış

lar ve dediler ki, bunun üzerinde
Ben, emeklilik

u~racagız.

istirham etwek isterdim:

Yanlış

anlattığım

Jıynen:

gösterdileil,

kanısını

vurguladı

'

olan tüm

sırası yaklaşoış

ını anladık

arkadaşlar

için

şunu

için tekrar özür dilerim

hocaodan.
Efendim, üç sene sonunda üst basamaktan emekli olabilecek miyiz? Buna imkan yok.

Şu

kaynagıdır.

bizim için yeter bir güven
bu konuda olanca gayretiyle
buna bir duruou eklemek
dolayısiyle
şımız

ve

şu

sayın Hocamızın

anda imkan yok; ama
çalışecağını

i·stiyorur:ı;

% 10' un,

Üst

10 gibi

sözleri

basamağa geleceğimizi

ve

zaten vaat ettiler. Ama ben

her an artan bakamakteki miktarlar
şu

kurtulamEıyı

rakamdan bir türlü

nedeniyle, 10 sene de biz prim ödesek, hiç bir zaman üst basa-

maktan emekli

olamayacagız.

Tiu

bakımdan,

bu konuya da;ha güzel bir pra-

tik çare getirilmesi dilecinde bulunuyoruz.
Hatırlarlar;

emeklilik kanununda son basamaktan,

basamaktan emekli olabilmek için iki sene bekleoe
sene kadar evvel. Du

koşul

sonradan

kaldırıldı,

Du, senelerce sonra avukatlara daha kötü
çık)3rtılmak

bulundukları

..

koşumvar

sakıncası

idi, 20

görüldü.

biçir:ıde uygulandı,

üç seneye

sur.eti;yle. ve de hiç bir zaman da üst basamaktan emekli ol;

ma

olana~ını

lışmalar
ları

nu

var. Ama

gibi, hiç

yaptı,

~arşı

endiş~

suretiyle. Durada gerçekten güzel ça-

kaldırmak
tarafın

etr:ıeyin

gibi, sanki üst

wüstağni iw.ş
ları

ortadan

bunlar

kader:ıe

gibi, bir _görünüm

dile getirmek

bazen,

da buyurduk-

işte Başkanımızın

olacaktır,

bundan
altında

müstağni

deyip,_ alt kadewe buir:ıiş

gi?t, kusurdan

oluyorlar. Len bu

bakımdan

bun-

istemiştio.

Du vasile ile

Sayın Eskişehir

liarosu

l3aşkanına,

şahsında

tüm

- 286 -

Barosu

Eskişehir

lerinden

candan

dolayı

ve tüo

uensuplarına

Eskişehirlilere,

oissfirseverlik-

arz eder, tümlinüze

şükranlarımı

sunarim.

saygılar

(Alkışlar)
BAŞKANBazı

Sayın

sözlü

faslının

kısmı

bitti.

önergeler var; fakat dün verdiginiz ve önemli bulunan bildirge hu-

susu da gündemdedir.
lı

deleseler, dilekler
İzin

önergeleri, Jilekleri ondan sonra

görüşelim.

Du hususu kabul edenler lütfen
yenler ••• Kabul

işaret

buyursunlar ••• Kabul

etme~

edilmiştir.

Türkiye

XII. Genel Kurul

~aralar Dirli~i

Genel Kurulca verilen görev nedeni ile
Dildiri

okuyalım, yazı

verirseniz evvel§ bildirgeyi

ekli olarak

tasarısı
Gere~ini

saygı

Başkanlığına

hazırlanan

Genel Kurul

sunulouştur.

ile arzederiz.

XII. Genel Kurul
Komisyon

başkanı

Av. Ümit

Doğanay

ı-,ildiri

Kooisyonu

Raportör Üye
Av • .Aydın

Üye
Av. Niyazi

Jıybay

Ağırnaslı

(İmzada bulunamadı)

Üye
İlhami

Av.

Üye
Güven

Av .Hali t Çelenk

Üye

JJAŞKAN- Taslağın
dağıtıloıştır.

Söz aloak iste,Yen var
LTMİT

Av. Zeki

Üye

Av.İskender ÖztuFanlı

gelere

Üye

DoGANAY

Üye
Av.Yüksel Keskin

Av.Merih Sezen

oetni ikinci defa teksir edilerek

J3u taslak üzerinde çok
nı

Daltacıoğlu

kısa

bir

sayın

dele-

görüşoe açacağım.

e:tiendim?.,
-

(İstanbul)-

1,

Komisyon

adına

bir

açıklanada

bulunmak

istiyoruo.
BAŞKAN-

ÜMİT

Luyurun efendim.

DOGANAY

(İstanbul)- Sayın ı:a şkanıo,

Komisyonuouz burada bulunan ve
le sizlere

sunduğu

metinde ufak bir

i

çoğunlu(;u

r:ıuhte:ıırem arkadaşlarım;
teşkil

eden üyeleriy-

değişiklik yapmıştır,

onu arz edi-
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yorum:
Müsaade ederseniz
yım

efendim, yeni

ğan

şekliyle.

Hayhay, buyurun.

LAŞKAN-

ÜMİT

tam metni de bir defa okuya-

sayın Iıaşkan,

DoGANAY (Devamla)- Türkiye Darolar Dirliğinin XII. Ola-

Genel Kurul

Uyarısı:

Türkiye Darolar Dirligi XII. Genel Kurulu,

;'l

devam eden
rine.,

aşagıdaki

karar

vermiştir.

J.)

'r

şiddet

olaylarının Kahramanmaraş'ta

katliama

hususlarJ. kamuoyuna duyurmaya ve

YurJ.uı:ı.uz

ve

Halkır:uz,

de bulanan, empBryalizmin ve

tırmanışına hızla

Tür.a:iye üzerinde

üze-

dönüşmesi

u;yarmaya

svrur:ı.luları

çeşitli

işbirlikçilerinin salJirısı

hesaplar için
karşı

ile

kar

1

şıyadır.

Saldırının
çoğulcu
1

~

demokratik düzeni

ve Türkiye'de

faşist

gerçekleştirme

bir dikta rejioi

Lu hedefe varmak için

J

ıl

ilk liedefi: Türkiye'nin

şiddet

reysel
kitle

ortadan

çabalarını

kaldırmak

kurr:ı.aktır.

Kahramanmaraş'ta görüldüğü

gibi,

dönüştürülmüştür.

DazJ. çevrelerce hala
şidJet

rejimini Çökertmek,

ve ör6ütlü olarak sürdürülen bi-

eylemleri, son günlerde

kıyıınıarına

lışılan

planlı

lınayasal

sağ-sol çatışması

olaylarının kaynadını faşist

diye gösterilmeye ça-

örgütlenmenin

oluşturduğu

1

1

görüşünde

meşru

olan Türkiye Larolar

güçlerini, bu

faşist

Lirli~i

Genel Kurulu, Devletin bütün

örgütler ile yöneticilerini ve onlara

bağ-~

1

lı

caniler çetesini gecikmeden adalete

teslir:ı.

etmeye

ça~~rır.

2) Kahramanmaraş olayları üzerine ilan edilen sıkıyönetimin
yasal görevini, kabul gerekçesine

uy~un

olarak

kısa

zamanda yerine

getirmesini zorunlu gören Türkiye Larvlar JJJirliti Genel Kurulu;
yöneticden, son olaylar
daha
rüş

açıkça

ortaya

doğrultusunda

3) Türkiye

çıkan

sırasında
karanlık

hedef, niyet ve
yuvalarla,

etkin IJir mücaJeleye
~arolar Lirliği

sıkı-,

eylemleri bir kez

yukarıda

belirtilen gö-

girişı:ıesini beklec:ıektedir.

Genel Kurulu, son günlerde

,hareketlerini önlec:te gerekçesi ile Hüküoetçe önerilen ve

şiddet

örgütlenr:ıe,

toplanr:ı.a,

1

-h

r

!

-

konut
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dokunulr:ı.azlığı,

özel

hayatın gizliliği

gibi

hak

ter:ı.el

ve özgürlükleri ı özüne dokunacak ölçüde kısıtlayan yasal önlemlerin,soruna çözür:ı. getirı::ıeyeceği, aksine ı::ıevcut durumu daha da ağırla_ştıracağı
görüşündedir.

Türkiye Darolar
ed ec ek
tar:ı.

~irliği

ortaı::ıı yaratr:ı.anın

ortadan

kaldıracak

önleı::ılerin alınoasında

Sayın

Sayın

r"

köklü

(Alkışlar)
sayın Doğanay.

söz almak isteyen var

mı?

••

Hulusi

Dülgeroğlu,

verı::ıiştir:ı..

e~endim.

Önergeler okunacak

Türkiye narolar

1

b

sö-

dış

buyurun.

HULUSİ DÜLGERoGLU (Denizli)- Sayın Başkan, değerli üyeler;

1

!

iç ve

Murat Özdabak, buyurun.

TIAŞKAN1

gerçekleştirecek,

tar:ı. bağımsızlığa ulaştıracak

MURAT ÖZDADAK (Kars)- Önerge
1

hareketlerini yok

inancındadır."

ederiz

BAŞKAN- Teşekkür
Efendiı::ı,

aı..ialeti

ve ülkeyi

oldu{;u

Saygılar sunarım.

şiddet

gerçek çaresinin, .temel hak ve özgürlükleri

olarak saLlayacak, sosyal

r:ı.ürüyü

Genel Kurulu,

XII.

Dirliğinin

Olağan

Geneh Kurulu

uyarıeı

biraz evvelki Sayın Kor:ı.isyon na~kanının değiştirgesiyle biraz daha uy-'
1

gun bir hal

'

almıştır.

Ancak, biz hukukçular
mek durucunda
yız.

değil,

bazı

bazı şeylerin

gerçekleri

açıklıkla

Yuvarlak laflarla hiçbir konuyu konunun

yoktur ve bu

inişten

de bir

geç:i,ştir

yuvarlak laflarla

ortaya koymak zorunda-

derinliğine

inmeye imkAn

son~ç alınma imk~nı olmayacağı kanısında

yım.

nu itibarla, gerçekten, Türkiye'de,
lardayız,

1960'lardan sonra

gelişen

hareket 27

Türk Gençligini J?Brçalamak ve bu Türk

üzerine

saldırr:ı.ak,

ri öldürmek ve- daha· sonra da, ·komando
şist

sağ

toplu namazlar

onları parçalar:ı.ak,

terör yarütoak niyetinde olan

Mayıs'ta

Gençliğini

"böl ve yön et" niyetiyle, ,__;ençlikte bir

eğitir:ı. yaratr:ı.ak, İstanbul'da

çoğumuz bil~riz

kanlı

sonra

yaratmak, dinci

kılmak

suretiyle

gençler~/

olaylarında

gençle-

eği ti'ınleriylE;ı

kir:ı.seler;

yaş

tepki olarak,

parçaladıktan

eği tiı::ı

pazar

ve o

bu ülkede bir fa-

bu gayelerine bugün son

- 289 aşamasına

gelecek derecedm devletin kademelerine de

gelmişler

ve bugün görevlerini

tibarla, Barolar

yapmaktadırlar~

suretiyle

bilinçli olarak. Bu i-

bildir6esinde, bu hususun

Birliği

sızmak

açıkga beıirtilm~si

kanısındayım.

bir husus var:

Diğer

hukukçular olarak yaraya tam
olabilir.

bazı yanılğılar

sahiptir,

aşırı sağ

Darolar

Arkadaşlar,

teşhis

Aşırı sağ

olarak biz

Birliği

koymazsak, o takdirde tedavide de
örgütlüdür,

aşırı

vurucu güce

sağ

devlet kademelerinin her türlü noktala.n.na

gi.rmi.ş

tir; bugün orad~n kopm~mak için Kahramanmaraş· olaylarını yaratır,Ma
latya olaylarını yaratır, Elazığ'da olay yaratır, Türkiye'nin her yeyaratır.

rinde olay

Ama, bir

her tü.:clü fikir özgüxlügüne

noktayı

noktayı

da lütfen, bir

taraftarız,

hukukçu

da, bizaer

olarak,düşü.nc;e

özgür-

lüğünü savunan insanlar.olarak taraftarız. Yalnız, aşırı sol fraksiyonl

ların da herne şekilde olursa olsun silahlı eylemlerine karşı olduğu- !
muzu belirtmek oecburiyetindeyiz.
Çünkü,

eğer

(Alkışlar)

biz, evet, gerçek suçlu bellidir,

evvel onu

b~raz

arz ettim, kökenı ile, burada tabii daha der~ne inmek mümkün değil,za-ı

l
r
1

manımız dar, ama aşıri sol fraksiyonların da silahlı e~leoe k~ı~~ş~- '
sının kir:ıse tarafından

la, biz, sol
ne

şekilde

oazur

görtileceği kanJ.sında değilir:ı.

düşüneeye saygılıyız,

olursa olsun

şıyız. Herşeyden

evvel~

saygılıyız,

evvel, can

Du itibar-

onu belirteyim. Sol

ama solun da

güvenli~i olr:ıayan

silahlı

düşüne e

eylemine kar-

bir ülkede, ki bu ner-

den gelirse gelsin, huzur, adalet, hukuk yoktur. Dunu hep

tartıştık,

konuştuk.

Denio arz etoek ve bildirgecie geçirilmesini istediğim bir nok!
ta budur.

Aşırı

solun fraksiyon, illegal

muzu da belirtirsek, daha çok

çalışmasına

dir.

Dazı basın

larını

haber

mensubu

karşı olduğu

yararlı olacağı kanısınday~

sayg1.lar sunarım, teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN- Sayın basın Deksu~larından bir
gibi, bildirge üzerinde

da

konuşcıalar,

tart'ışr:ıalar

arkadaşlarıoızın,

aldım. Dildireceği

rioanız

var.

Efendim
Görüldüğü

henüz devam etmekte-

bildirge

taslaklarını aldıb

gazeteler veya ajanslar

yanlış

bilgi

1

........

290 sunabilirler kaouoyuna.
alınalarını

~u

uyarıum

husustoki

nazarlarına

lütfen dikkat

Jiliyorum.

EfenJi~.

ba9ko

konuşoacı

.Ayten Dik,

Ssyın

oı?

var

..

bıJ;yurun.

AYTEN DİK (İstanbul)- Efendi!Yl, bilclirgenin başlangıç kısmında,
ı;arolar

Türkiye
şiddet

ki

Dirlii'Si XII. Genel Kurulu

olaylarının

hususları.n

na

KahramanDa ra ş' ta katliam.a

kaouoyuna a çıklanr!lasına karar

KahraDanm.araş'ta
hakkında

tıroanışına hızla

böyle bir

biz herhanç;i bir

katliao.olayı

dönüşmesi
vermiştir,

olDasaydı,

çıkış yaıxJayacak ı::ııydık?

Oysa biz, biliyorsunuz, bu kadar

anlaşılıyor.

bildirilerir.ıizde

.J e Jaioa bu

olayl3rın

bu

deniycr. Yani
şEddet

şayet

kabul ederlerse, cüoleyi

olayları

Eur,dan öyle bir madaha önceki

olduğumuzu

ı::liştik. l)u Maraş olayları ancak buna bir vesile olabilir.

acaba,

aşağıd.a

üzerine

zaBandır

karşısında

devam ed.eb. .

değiştirmeden

bildir-

O yönden,

esasından,

şu

şe·-i

kilde bir

değişiklik yapılabilir

'

oi?

MURAT ÖZDADAK (Kars)- l\aşkan, önergecıiz vardı.
BAŞKAN- Okunacak. Önerge il.e bu bildirge arasınd·a cıünasebet yok

delege.

sayın

, AYTEN DİK (Devamla)-"Genel Kurul, tırmanışına hızla devam eden.,
şiddet

ki

olayları

hususları

ve

ı::ıaraş'

şu

şekilde

aşağıda-·

tırmanışına

hızla

oluyor:"Türkiye Larolar lJirligi XII. Gedevao eden

taki katliaola ilgili olarak

ve

c:ı.aya

katliamla ilgili olarak

kamuoyuna duyurmaya."

Yani cüole
nel Kurulu,

Rahramanmaraş'taki

soruoluları uyarınaya
JJAŞKAN-

Evet

Sa;y-ın

karar

şiddet

aşa 6 ıuaki

olayları

ve

Kahraınan~

hususları kacıuoyuna

duyur- 1

vercıiştir."

Ayten Dik,

başka

bir

öner;yıiz

var

ını? .•.

AYTEN DİK (DevoL1la)- Ha;ı/ır efendic, bu hususun belirlenDesini
rica ediyoruo.
AHIIlET GÜNER (Kütahya)- Söz
::.-;.'\ŞKAN-

kısını
yız

bilet

:F<.;t'cn3in lu

alr:ıış

r:ıüzakcre

.. Çek l:·n0oli

aoa •.• JJu,yurun efendi o.

imtiyorurı.

fczla

.:_;1~iuC:C:umı

uzorscı,

"Len k3l:ml

arkadaşların

ediyoruın,

bir

biz burada-
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DeBerli

arkadaşlarıo,

rülmesinde siyasi
si

partileric:ıi

şiddet

Kütr:ıhye :L~arosu oJırw

GÜNER (Kütahya)·-

eyleclerinin sürmesinde ve

şiddet

~artilerin tutuc:ıları

z 1:,u noktada

birliğe

~ürdü

Zaten siya-

önec:ı kazanoaktcıdır.

olsalar idi, bugüne kadar bu

varr.nş

hareketleri Je önlenebilir idi.
Dikkat ediniz, tir siyasi partinin genel

adam öldiüriWyor" d ec:1irtemezsiniz, liye c de kadar
dökmüştür.

Bir diber siyasi

tün

şiddet

eylemlerine tütün

bir

başka

evladı,

sa;y~c:;ılar sunar:ıo.

c:ıüuafii,

Bizim

bildireceğimiz

işi

sağ

da

cidJiyetsizliğe

sagdan da olsa, soldan da olsa bü-

~arti;

gücüc:ıle karşı

siyasi 1;artinin en yetkili

vatan

baş.Kanı"bana

çıkacağıc:ı dediği

bir

şahsı,

kısıc:ı

vatan haini olarak

diğerlerini

halde,

gençleri vatan
görc:ıek

durumun-

dadır.

leri de

uyarıcı

c:ıahiyette

bildirgenin

oloası

şarttJ.r

Den bileliride bu konuya da yer
gQrec:ıedic:ı.

Iıenic:ı

arz

etrıek istediğir:!ı,

her~eyden

önce

siyEısi

parti-

kanaatindeyio.

verileceğini

önemli olarak

sanıyordum,
gördüğün

fakat

konu bu-

dur.
Bir de, üzerinde
cağım

husus:

yükselerek,

Şiddet
hız

ısrar

etoemekle beraber, takdirlerinize suna-

eylemlerinin ne

kazanarak

geldiğini

şekilde,

vurgulamakta da fayda

ki bildirgede, bugünlerde meydana

geloiş

kündür. Ama

olduğunu

halkıc:ıızın

ve seçik olarak ortaya
He~inize

çoğu

koyc:ıakta

ALİ

Bir kere, bütün

tır.

ederim

vardır

Sayın

açık

kanaatindeyim.

Ahoet Güner.

han~i

~iddet

olsylarına

ictikaoetten eelirse

zar:ıenındo

peslek.ta ş lar, çok kısa olarak

noktayı hatırlatoak

bu d eğildir .,1ıu,_:;ünkü
Bunu biz

bilmekte ise de, bunu

Ali Turgan, buyurun.

yüksek huzurunuzda bir

nuc:ıuz

bir olay gibi anlamak da müm-

da fayda

TURGlıN (İstanbul)- Değerli

vidir. Yani,

görürüc:ı.San

say~ılar sunarıc:ı.

LAŞKAN- Teşekkür

Sayın

nasıl

ne zamandan birikerek,

konm:ıuz,

istiyoruo.
karşı

~elsino

çıkcak

devletin göre-

Lizio bugünkü

asıl

ko-

tehlikenin ne oldu2unu vurgulamak-

vurgulaoazsak 9

yarın iş işten

geçmiş

olacaktır.
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Kir::ı

6itc;ide sc:hi:p
ve

eeçirr:ıek olanaklarına

levleti ele Goçirnek istiyor ve ele
olu::ıkte.:lır

özeürlükleric:ıiz

şu

düşünelim cırkadaşlar.

anda, Bunu

gittikten sonra,

el~len

keşki

Temel hak

böyle

yapsaydık

demek

şuna

karşıyız,

buna·

kolaydır.

Türkiye Larolar Birlic:;i olarak
karşıyız

d eo ek z-1 o d ei!;ildir. Türkiye Darolor Ilir li ği olarak vazifemiz,

uyarı-la tulunoaktır.
tır.

En

kısa

rak etkimizi
bi karara

lazı~.

Bu

olacağız.

KoLnisyon

Sayın

yapıloasını hatırlatmak

anlatmamız,

ki, bir demokratik

bağlanmasından yanayım.

BAŞKAN-

bizim

karşı

v~rgulayacağız

göstermiş

gerekenin

zm:ıanda

Bugünkü durumu isteyenlere

belirtmemiz

nı

vazifer:ıiz,

baskı

grubu ola-

ben bildirinin

bakıından 9

Saygılarımla.

gi-

olduğu

(Alkışlar)

bildirinin

Ba;şkanı,

vurgulayarak

değişiklik ihtiyacı

hissediyor musunuz?
CEMALETTİN GÜÇD~~İR

(Gaziantep)- Bendeniz de söz istiyorum e-

fendim.
Bir önerge

BAŞKM~-

Türkiye Barolar

okutuyorum.

vardır,

XII. Genel Kurulu Divan

Birliği

Başkanlığına
Eskişehir

Divan bildirisi olarak
lerinin gözünden
sait bir bölüm

kaçmış

başlangıcında

katliama

duyurmaya ve

~..

Herşeyden

raoanoaraş

katlic:oı

ru

foşiznıe

deyiuıle

yeteri kadar

dönüşmesi

sorur::ıluları

K::maatimce
yettedir.

kıyır::ıı

bı_:ı

gerekçe

jnce

gerekoez.

yanlış

Ayrıca

hızla

sayın

aşağıdaki

üyemü-

bildiri
şiddet

Ülkemizde örgütlü
gibi

9

bölücıün

karşı karşıya

şiddet

kamuoyuna

hususları

verr::ıiştir"

anlaşılr:ıaya

devam eden

denilmektedir.

yol açabilecek mahi-

yayınlaması

olayıarına

içindedir demek eksiktir.

tırmanış

tırmanmıştır.

ülke~izin

üzerine

Birliğioizin

Bu nedenlerle ilgili
ve

k~misyonun

ettiğim yanlış anlaşılınaya

"Tırmanışına

uyarmaya karar

mızın konuşc,::ısında belirttiği
miştir,

tahmin

olduğunu

taslakta

bulunmaktadır.

Bildirinin
olaylarının

hazırlanan

faşizm,

için bir

daha
Şiddet

bir üye

açık

arkadaşı

"Faşizmin Kahrar::ıanmaraş'ta

faşizm

doğ-

olayları

devlet içine örgütlü olarak

bulunduğu

ve

Ka~

yerleş

kitle

olgusunu kamuoyuna
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sorumluları uyarınaya

duyurmaya ve
Kurulun uygun
öneriyoruD.

bir

göreceg~ başka-

verm1ştir 11

karar

şeklinde

düzeltilerek

şekilde

ve Genel

değiştirilmesini

13.1.1979

Saygılarımla.

Kars ])elegesi
Av. Murat Özdabak
( AlkJ.şlar)
BAŞKAN-

Bir ·önerge drha var 7 okutuyorum:
Divan

Boşkanlığına

Genel Kurul bildiri

tasarıs~nın

ekli biçimde düzeltilmesini

arzederiz.
Gaziantep

Ur:fa

Cemalettin Güçcemir

İz;zettin

CEJ.I!ALETTİN GÜÇilEMİR

siniz

sayın Ba~kan2u?

BAŞKAN-

Aydın

Rastgeldi

(Gaziantep)...:

İzah

Tiavut Selçuki
ı:::ıi

etmeme imkan verir

..

BuyuTun.

CEMALETTİN

GÜÇDEJ.I.ÜR (Gaziantep)- Muhterem arkadL: şlarım, iba-

reyi okuyarak fikirlerimi arz edeyim.
Birinci

'i

"Tü:ı:-kiye

devam eden
nüşDesi

şiddet olaylarının

tur, üniversite
olr;ıuştur.

kısmında:

olmuştur.

son defa

gençler

Elazığ 1 da

tırmanışına

hızla

Rahraınanmaraş'ta katliaına

"Son defa .. 11 Ondan önce de

kapısında

şiddet

olayları

kurşunlanmıştır.Sivas'ta

olmuştur,

son defa da

dö-

olmuş

olmuştur,

KDhramanmaraş'ta

Bu itibarla oraya "son defan kelicesini münasip gördük.

ı numaralı

"Yurdumuz ve
de bulunan

boşlangıg

llarolDr Birligi XII. Genel Kurulu,

·üzerine". 11

Malatya'da

ilk

sırada,

fıkra:

H::ılkıuız,

eınperyalizuin

ve

Türkiye üzerinde

çeşitli

hesaplar için-

işbirlikçilerinin saldırJ.sıyla

karşı

kar-

şıyadır."
Doğrudur.

min ve
sol

Fakat

"emperya:Zizı:::ıin"

işbirlikçilerinin

er::ıperyalizr.ıi

saldırısı.

koymak suretiyle

ile

başına

"sağ

ve sol emperyaliz-

karşı kCJrşıyadır.

vakıayı

zannediyorur;ı

11

Bu

daha

sağ

ve

açıkça

tesbit

etmiş

olacaesız.

İkinci

cümlesi:

"Saldırının

çoğulcu

ilk hedefi: Türkiye'nin anayasal rejimini çökertmek,

demokratik düzeni

ve Türkiye'de

hedefi hem

münist dikta re jit:ı.i
inkt:lr

bir dikta rejimi

faşist

Saldırının

gerçekleştirme

l:urt:ı.aktır. İki

rejit:ı.i

"faşist"

nın

ifadesini kullanmakta bendenizce

ink§r eden bir hale
leri. O halde,
lüzur:ı'yok.

11

bir dikta rejjmi
"faşist

Veya

ihlal eden,

gerçeği

vakıaları,

etmeyelim

kuroaktı:r."

kaldırmak

diye sadece bir ya-

tarafsızlığı

gitoiş olacağız.İnkar

gerçeıkleri

yerine,

de;yıit:ı.i

Faşist

ve "Türkiye 'd e bir dikta re jioi kurmaktu.

hem de ko-

kurmaktır,

taraftan da geliyor. Bu

O halde,

edet:ı.eyiz arkadaşlar.

kaldırmak

11

kurt:ı.aktır.

dikta

faşist

ortadan

çobalarını

diyeliı::ı.

gerçektabirine

"Faşist"

rejir:ıi".

ve komünist bir dikta

"Bu hedefe varmnk .•• " o cümJ.eyi geçiyorum.
"Bu çevrele:rce hôlô
çevrelerce

yalnızca

sağ-sel

sağ-sol

çat:ı..şoası

olaylarının kaynagının faşist

me

Faşistte

te de örgütlent:Je var, hepsinj.

görüyorur:ı;

sa

icıali

dışı

lar

örgütlenme" tabirinin

Birliğinin

ilmi haysiyetine,

deki isabgtine daha uygun
2

sıkıyönetimin

gibi
ıniz

oldu ou _ki
hatalı

bir

yerine, "bu

çalışılan

Hoıyır,

faşist

şiddet

örgütlen-

de örgütlenme var,

kor:ıünist

dincide de var. O halde, "yagerçeğe uyaoaktır,

şahsiyetine,

bizim Baro-

kabul etme yönün-

gerçeği

arkadaşların.

"Kahramanmaraş

olayları

üzerine ilan edi-

arkadı:ı~lar?
ha~ekete

ıı

Kabul gerekçesine
Ilaha

aykırı

bir .tutum, dav-

şilıdiden sıkıyönetimi karşımıza

almak

gitmiyor muyuz hu tobirlerle? O halde, treklifi-

şöyledir:
11

Türkiye Barola:r

üzerine ilan edilen
ve

"h~la"

yasal görevini kabul gerekçesine uygun olarak yerine

getirrJesini zorunlu gören,.,
ranış

11

olacaktır kanısındayım.

Burada deniliyar ki:
len

daha

paragrafa geliyorum

numaralı

••

ile ör:tülmeye

örgütlenoe •.. "

"yasa dJ. ş ı örgütlenme".

değil,

çatışması

eyler:ıleri

rıda

Birliği

Genel Kurul.u,

sıkıyönetit:ı.oen,

bir-kez Jara

belirtilen gö:cü§

açıkça

son olaylar

ortaya

doğrultusunda

Kahrarıanr:ıaraş

sırasında

çıkan karanlık

talioat

VE"'~J.ek"

olayları

hedef, niyet

yuvalarla yuka-

gibi oluyor. Onu

- 295"yuvalarla etkin bir r:.1ücadeleye

kaldırıyoruz;

dir."

Yukarıda

ve deoin

belirtilen

söylediğir::ı

görüş doğrultu sun da.

gibi sadece bir

'.talioat veroek bence daha
c:ıiz

sıkıyönetir::ıi

lawayaçağı

3

girişınesini bekler::ıekte

icraatını

karşı~ıza

Bu

görüş doğrultusunda

kullanarak

tarafın beyanlarını

tao

r::ıanasiyle

r::ıüşahede

etoediği

alip rencide etoekten öteye bir yarar

sağ

kanısındayım.

nuc:ıarolı

para3rofa geliyorum.

"Türkiye Barolar

Birliği

Genel Kurulu, son günlerde

şiddet

ha-

reketlerini önleoe gerekçesiyle hüküoet çe· önerilen ve örgütlenme, top~noa,

konut

dokunuloazlığı,

özel

gizliligi

hayatın

temel hak ve

g~bi

özgürlükleri özüne dakunacak şekilde kayıtlayan yasal önlemlerin ••• "
Hani geldi

c:ıi,

yasallaştı oı,

ortaya

çıktı

oı,

tebellür etti mi? Ha-

yır.

ETHErv1 SOYKAJIT (Antalya)CEI'viALETTİN GÜÇDEJIIIİR
şu

Biz
" .•• ölçülere

Çıkcıadan uyoracağız.

(Gaziantep)- Bir dakika, arz ediyoruo.

d üşünced eyiz:

İbargyi

yukardan itibaren takip ediyoruz;

götürülc:ıeoesini

ter::ıenni

eder." Tam olarak

"Türkiye Ilarolar

Birliği

Genel Kurulu, son günlerde

,fl

hareketlerini önleoe gerekçesiyle hükümetçe önerilen ve

<+(

toplancıa,

dokunulr::ıazlıgı,

konut

okuyorıfim:

özel

hayatın gizliliği

ve hürriyetlerin özüne dakunacak ölçülere

şiddet

örgütlenr::ıe,
ter::ıel

gibi

hak

temenni e-

götürülc:ıemesini

der." Ve bitiriyoruz.
Bundan sonraki
çözüo

getirer::ıeyecegi,

göru şünd.edir." Bu

kısır::ı,

" .. kısıtlayan yasal

aksine mevcut Juruou daha da

kısoın

çıkartılos sını

Daha öneri halinde iken,

önler::ılerin

soruna

agırlaştıracağı

arz ediyoruz.

olgunlaşoadon

hüküoeti de

karşıoıza

alL:ıc:ıyalıo.

Son cüwleyi
"Türkiye
yok edecek

ortaoı

oraya "Anoyasa

alıyorur::ı

BEırolar

arkad.~ şlar.

BirliE;i Genel Kurulu,

yoratwanın

do~rul tusunda"

şiddet

gerçek çaresinin Anayasa

hareketlerini
do~rultusunda."

tabirini koyuyoruz. " •.. Anayasa

tusunda teoel hak ve özgürlükleri tao olarak

sağlayacak,

doğrul-

sosyal adale-

r
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ti

gerçekleştirecek,

dış

iç ve

tacı bağımsızlığa ulaştıracak
cındadır."

kaldıracak

söoürüyü ortadan

köklü önleolerin

ve ülkeyi

alınmasında olduğu

inan-

Oraya, "Anayasa dogrultusunda" tabirini koyuyoruz.

Sayın

ibare içindeki

arkadaşlarım,

cüolenin daha kudretli, daha kuvvetli, iloimize daha
kiştiriloesi

için ilk sözden önce

bu. Ancak, ilk

maruzatımız

halde pe-

yakışır

cüolelerin ilavesini teklif edi-

şu

yoruz:
"Yüce Türk Milletinin bütün fertlerinin kaderde,
tasada ortak bölünoez bir bütün halinde milli

kıvançta

ve ülküler

şuur

ve

etrafın

da toplandığına inanan Türkiye Barolar Birliği •. " ve devam ediyor.·
(İstanbul)- Türkeş

ORHAN APAYDIN
1

de öyle söylüyor.

CEI'IIALETTİN GÜÇDENIİR (Devamla)- Efendim, ben burada Türkeş 'den

bahsetmiyorum. Bendeniz çok evvel, iki veya üç
huzurunuza
liı:;ı,

"Ben kooünist de

çıktıgıoda,

ben Atatürkçüyüm". Ve

lesiniz

Sayıh

isteriı:;ı

Efendim

sataışlJa

CEI'II.A.LETTİN GÜÇDEJYlİR

mı

şerefli

Barolar

salJimiyetle ifade

ğini

değilim,

zatısliniz

ki

evvel

ben

konuşurken,

faşist

de

deği

de benim gibi diyebi-

Orhan bey.

BAŞY.AN-

rak,

şey

şt;ıklinde

(D 8 vailla )-

bozacak babausa da,

eğer

Arkadaşlar,

ben bir hukukçu ola-

bir üyesi olarak, Anayasaya

Birliğinin

ediyoruı:;ı.

olı;-ıasın konuşmalar.

Eğer

bu

bu meoleketin

meı:;ılekette

Birliğini,

ana ruhunu

şu

bağlılığı

düzenli-

veya bu fi-

kirlerle ihlal etmenin yoluna gideckk olan kardeşim ise de Allah belasını

versin, Allah kahretsin.

hepsin~

tel'in ediyorum.

sadakaticıle 1aglıyıo.
rıo.

Gönülden

saycılar

Aşırı

Anayasanın

solu da,

aşırı

sağı

da, dinciyi de

dibacesine bütün kalbimle, bütün

Bunun belirtilmesini istiyorilm aziz

arkadaşla-

•..

AYTEN DİK (İstanbul)- Fikir tel'in edilmez ki.
BAŞKAN-

Kar:,ılıklı

CEI\ULETTİN

söz atr::a

GÜÇilBÜR

olonsın

{D8vacıla)-

efenJ.icı,

lütfen.

Ben tel'in ediyorum, ifade ken-

dioe aittir, siz turaya gelir aksini iddia eder, beyan edersiniz. Cesaretiniz varsa, zapta geçecek

şekilde

buraya gelir

konuşursunuz

.. Benim
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hüruet ediyoruo, aoa fikir hürriyetini

ihlal edecek dereceye

Anayasayı

getirenlerin fikrine ben hüroet etoiyoruo. Apayasaya Mahkemesinin de
kararı

bu

açılan

davaya Anayasa·Mahkeoesi

güzel

lütfen tetkik ediniz. 141, 142 nci maddeler içh

yoldadır,

orada

şekilde

bulacaksınız.

ifade ve arz ediyorum
meuleketime

karşı,

Anayasayı,

~örevioi

o

vardır,

daha,

Anayasa ruhunu

kararı,

Takdir Yüce, Heyetinizindir. Tarihe

arkadaşlarıo.

karşı

benim ifadelerim

kararında

yaptığıoa

inanıJorum,

inanıyoruz

ve

bu·nedenle bu degi9tiroe önerisini takdio ediyoruz. Hürmetler arz ederirn. (Alkışlar)
BAŞK~~-

BİR

Sayın

Avukat Orhan

Sayın Laşkan,

DELEGE-

BA:;,KAN- Efen..liD,

şiodi

bazı eleştiriler

zannediyorum ki bu
H.HÜSEYİN

kadar bu

kısa

görüşoe

işin altından

artık açıklığa

oldu2u, ancak

kavuşuuştur.
bazı

Esasında

teferruatta

sayın

hatiplerin tar:.1

lunan

havayı

Sayın

OilliAN APAYDIN
Bildiri,

karşı

haline getirirsek

kısıtlayabilirsiniz.

Bu konu

vereceğim.

genellikle

alcıaları

genel

(İstanbul)- Sayın Başkan,

Genel Kurulun

arkadaşlarıoız

görüloektedir.Bazı

kanıyı

e~iliuini

eılerek

bu

GüçdeL'lir burada

sayın

ve

oluşouş

bu-,

delegeler;

yansıtacaktır.

şekilde

Kooisyon da

bir bildiri

hulunDadılar,

dün

hazırla
teşrif

bu konular üzerinde ftkirlerini beyan ettiler.

Bildiri, Gen8l Kurulun bu ,sörü:::,melerle orta,ya
ve

Onun için •.

A~A:ıyd ın.

Zonnediyorucı Sayın

yansıtıyor

üzerin-

zaten bütün delegelerin birlik

ayrıldığı

~örüşte

Genel Kurulun e,_;ilioini tesbit
ettiler;

tasarı

değiştiro.ez.

Duyurun

oıştır.

~u

•.• Komisyo-

çıkamayız.

Peki efendio, son olarak size söz

DAŞKAliJ-

~örüşme

SAÇAKLioGLU (Manisa)- Sayın llaşkan ben de söz isti-

yorum. Çok önemlidir. Sözüoü iki dakika ile

,.....

bir

t::ısarı hazırladı,

oldu. Eger bunu genel
akşaua

buyurun.

ne; kadar devau ellecek bu? ••

yönteui ben

nu seçen sizlersiniz. Kooisyon bir
de

Apaydın,

ö;yLı olr:ıası

0erekir . .Evet, bir iki cüole

çıkan

eğilimini

degişiklikleri

yapılabilir.

ŞiDdl arkadaşlyr,

Türkiye'de bugün

şiddet

eyleolerinin

~ırma-
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~

nışının Kahra:::ıanc:ıaraş

ulaştığı

'a

r.ıanış olaylarından lıahsedilerek

evvelki
dır.

yalnız Kahrar.ıanı::ıaraş

Kahrac:ıanı::ıaraş

olayıarına

dönUştüğü

katliar.ı

olaylarıdec:ıek

Esasında

Kahraman-

alını::ıaihalıdır.

soyut ola:rak ele

olayların Kahrac:ıanoaraş'ta

Bence

rrıei'fdandadır.

düzey

tezahürü ortada-

bence uygun

değildir.

ve Genel Kurul bu konudaki

Jeğinildi

Ondan

belirledi. Fakat burada elbetteki daha önceki olaylar da

kararını

değerlendiril

r.ıelidir.

Şir:ıd.i
·Aynı

arkaclL•şlar,

bir daha

olayları

yaşıyoruz,

benzer

devrilr.ıesinden

sanıyoruo

ysşamık müı::::ı~ün

tarafları vardır.

önceki

ki Türkiye tarihi bir an

yaşıyor.

det?;ilJ.ir .Belki Nazi

Almanyasını

Parti

iktidarının

Şiudi,

ortaoı yaşıyoruz,

Deı::ıokrat

oradaki

şartları ~aşıyoruz.

bagıosı!4

Durada Türkiye Barolar Ilirlic;i Genel Kurulu olarak· Türkiye' d e

·hukukçuları, insan haklarinı, insan haklarına dayalı dec:ıokratik hukuk

.düzenini koruua görevini

üstlenc:ıiş

bir örgütün genel kurulunda görev

yap.an insanlar olarak bir tarihi görevi

yapı::ıak durur.ıundayız

sanJ..yoruı:::ı.

Ya boyun egilecektir, yahut da direnilecektir. l930'ların Almanyasında
hukukgular boyun
1
1

~.

belirliyor, aoa

çuları

var,

eğr.ıişlerdir.

Şiodi

öyle bir

savaşarak

şiddet

kadaşlar,

l930'ların

Alı::ıanyasındaki

öloek de var, boyun

Birliği

har8ketllierinin

şicldet

karşıkında

oloalıdır

adao öldüroe cürüoleri, dünyada

karşısındayız

sol terör de

vardır"

,güçleri görevlerini

do

karşısında

olun-

•.• Türkiye'de ar-

sayı bakıoından

adaı::ı

rekor

öldürı::ıe

Geş

cürüm-

deniyor. Olabilir. }<'akat sol teröre
fazıasiyle yapıyorlar.
Yalnız

karşı

Yani bu bir sorun

devlet

teşkil

Türkiye'de yok, .Federal Alman-

var, bir arkad:ışır..ı d ün ,.s::ıyet güzel izah etti, İtalya' da da

var; 'Ald o Moro

kaçırıldı;

~ırlık kazsnoadı

Şiudi

bunlar

de

deuiyor? 'Bunun üzerinJ.e durmuyoruz. "Türkiye' de

etoiyor Türkiye'de, sol terör.
ya' da

eğerek ölı::ıek

hareketlerinin

kil ediyor. Niçin Borolar Dirli 6 i Genel Kurulu da
lerinin

hukuk-

anı yaşıyoruz.

Efe_n·.:!io', J.Jarolar
ca, tüo

Tarih,

aı::ıa

hiç

lıir

zauan rejioi tehdit eden bir a-

bunlar.

Türkiye'de sol örgütler, yasa

dışı

1Jirtc:ıkıt.c1 şi:Jdet olaylı:ırına karışc:ıbilirler

örgütler olabilir ve
••• Öyle

değil. İki

üç

1

l

299ay önce (dikkatinizi çekerio) İzoir'de sol olduğu iddia edilen bir gizyakalanrıış,

li örgütün üyeleri lJir yerde
arkadaşlar,

ediloişlerdir.

öldürülerek ioha

<söroüşsünüzdür.

telerde resiolerinj.
şiddet

şiddettir,

bu da bir

tarafından çevriloiş

polis

burada~

Yani

Tiir ev

çevrilcdş,

içerde suçlu

oldukları

Gaze-

örgütlerekarşı

sol

fazlasıyle

yönteuini kullanan devlet yönetimi görevini belki de

yapıyor.

ve

kişiler

iddia edilen

var, bunlar öldürUlueden y akalanabilirdi, içlerinden bir tanesi de genç
bir 'kadındır, del~k deşik ediluişı öldürüloüştür. Bundan önceki olay12 lVIart

ları hatırlarsanız,

balyo~

yani bir

inlliru.e

Şiwdi,

boyutta

horekatı şeklinde
yüklenuiştir,

leriyle bunlar üzerine

ec.inirı

ki buradaki

.hip olurlarsa olsunlar, bunu

olDuştur

gelDiştir

12 Mart,
tücı

ve uevlet

güç-

bu J.evao ediyor.
~eçirecek,

sol 9iddet devleti ele

olsaydı,

zat en öylece

döneı::ı.inJe,

rejiu.i devirecek bir

m·kaJ:.ışlarıo,

eleştiri

konusu

hangi

ycıpcıaktan

sa-

düşüneeye

çekinoezlerdi.

Aoa bugün biz, böyle tif çelişki karşısında isyan ediyoruz. Açıkça, kesinlikle

1

l

bumı

kukçulBrı

söyler..ıek,

olara4, bu

gerçeği

ı

belirtoek zorund By ız. Diz Türk hu-

dönerün kri tikliginde, belki

yaşaclıt;ıı::nz

belki etkili oluyoruz
görevioizi

bu

olr:ıuyoruz ı

belki

o

ayrı

bir

şey,

atıa

başarılı,

tarihi

yapı:.wk durun~ndayız.
1

··1;

1930'ların
olduklarını

Aloanyasında

faşist

darbelerden önce,

ileri sürenler, 0enellikle bu tür

hareketleri,

faşizoe

biz kooünistlere de

sağ

davranışla:rda

direnoe hareketleri söz konusu

karşı

karşı;yız,

kooünistler

de

cii tsin

deookrat
direnı::ı.e

olduğunda,

deo.işlerdir,

Allen-

de yıkılsın ,d erıişlerdir, Allende ;y-ıkıldı, hala bir dalıili cunta rejirı.:i,.

orada deva o etcwkte, hôkü:leri de,

dir. Yani

§U

karşıyız"

son

bu

'bir çore deJil

tur.

~u

yanlış

arkı:ıJ.sışlar;

zouonların hükür;ıete

yanlış boyutlor::ı

ercciş

ve

politiko, .ho§

arkad...;şıoız lıuna

terJas

çıkış

sola da

yorısıyan

bir denee

politikası,

yepcak

olayından

sae:;cı

bir

ezr::ıekte-

karşıyız,

bu

~örünuek politikası

Kcıhrmıamıaraş

.
etti,

kaJar

J.a hepsini

"saga da

Kahrm~~cınoaraş'ta

Liz burada cesaretle bir
Arkadsşlar',

hukukçulorı

işçi

katliar::ıa

bu sonucu

JuruounJ.ayız

neden

olo.uş

vermiştir.
arkauaşlar.

bir hafta önce, Ali Turgan
teşekkülü,

MHP'nin yöne-

~00-

-

~ioinde olan bir .te~ekkül, adına işçi teşekkülü deniyor, burada yapı
konuşEJa,

lan bir

söyleniyor, Milliyetçi Hareket Partisi lideri
bu ülkede uilleti ve ülkeyi bölönlere
Şiodi

tarafından açıkça

1/iilliyetçi Hareket Partisi lideri
k8rşı

hayat

uilleti ve ülkeyi bölenlere

arkad·::ışlar,

tarafından,
hakkı

biz diyor,

tanıQayacagız.

hayat

karşı

hakkı

tanı

oay~ağız başka söz, bunlar cezalarını görürler, bu başka sözdür. Şim
di

kiEıse

orada kenuisini

h3kir:::ı

yerine koyup insanlar

hakkında

hüküı::ı

vereoez.
Şit;,Ji,

"bunlar ldu" Jiyor, Kendisine göre ülkeyi böloek iste-

enler kiu? .• Bunl8r Töb-Der'dir, DİSKitir, Pal-Der'dir ve belirli düsahip

şüncelere

karşı
şu

ör~ütler

alıncıştır,

cerhe

ve

bunların

Yani bir

hakkı tanıoayacağız."

"hayat

oensup olanlara hayat

oesıeı:;e

oensupları.

hakkı

Bu,

tanıoayacağız,

düşüneeye

şu

gikirlere,

büyük kentlerde

naouslu Byllınlara hayat hakkı tanıoayacağız .• Ki, bu vurucu güçler bu
görevi

yapıyorlar.

lara hayat
yerde

hakkı

ba~naz

Kendilerine <:SÖre bir sol

de bellidir. Türkiye
nış,

tarafından

ve insanlar öldürülüyor. Öldürülenler

~ir

tehlike

faşist

Gaha önce

c~e yuvalancııştı,

lanDıŞtır

ve devleti lJüyük ölçüJ8 ele

si

karşısındadır.

daha ·evvelini de biliyorun, cephe' nin

nin devrilwesincl.en
liacıara

sonnı

llevircek

iktic~arı

ta o

kurulmasıyla

edilDiŞtir

cıanesiyle

içindeld Juruou, yuva-

geçirrıişti:t.

Geçen

yıl

cephe'

devlet içindeki mevzilerini korumak ve siya-

acacı;yla

c~rka,3.<ışLır,

,::ı;ılcrına Jüş~J2.)'ecc,';iz,

zaLon ihanet Juruuuna
ne~in uensu~ları

''
Şili'ueki

bUtUn
ı~u

oıştır,

takviye

Faşist tırma

tıroanışını

ve toplu kat-

hızlandırrıış

Jöntiştürcü~t~r.

Şim1i

~erçe~i

solcu-

vardır;

ve bu eoirler yerine getiriliyor bir

tanıoayacaGız

gruplar

anlayışları

çok

1930 'ların

İhanet ahır

lıluanyasındaki

Lir ;yerJe. Türk

dUşc8cişlerdir,

insan

hukukçuları

haklarını

hiçbir

koruyan bir der-

olarak.
hukukçuların

çıploklı~ıyla

Jüştükleri

orta;ya

hatalara

bir

şekild.e

ifade

Llüşoeyeceğiz.

Ve

koyacagız.

b.ilJiri tilhas sa hukukçulora ya kı şan
ncızik

hukukçuların yağıl

ediloiştir

şekilde

kaleme

alın

ve hiçbir yerinren de-

ğiştirilrıesine

rım.
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gerek yoktur, aynen kabulünü diliyorum ..

suna-

Saygılar

(Alkışlar)
IlAŞKAN- Sayın

Hüseyin

buyurun.

Saçaklıoglu,

Yalnız

çok

kısa

rica eJecegim.

olmasını

H.HÜSEYİN

SAÇAKLIOGLU (Manisa)- Sayı Daşkanıcı, Sayın üye ar-

kadaşlarıı:::ı;
Faşizoin

çaryıştırraak,

kirleri

Yüksek
malettin

bazı

insanları yanılgıya

hareketle fi-

doğrulardan

d üşürr:ıektir.

arkad-.:işır:ı.ız,

likelere ben

evvel

huzurlarınızda 1ıiraz

Jeçirdi~ini,

konuşw.acı

kaçakçılık yasasının

bu sebepten

n~rnen iştirak

dolliayı

da

bir

İlmi

anlamda

tasarısını

olduğunu,

alınoasınıyüce

bulunan

Ce-

Sayın

.tesodüfen

tehlikelerin, ki o teh-

bazı

ediyurum, var.

bunun için önleollier

liğinde

özelli~i,

en büyük özelligi budur.

faşizoin

eline

en belirgin

13a.rolar Bir-

sayın

heyetinizin huzurunuzda da-

ha iki dakika geçmeden evvel arz ettiler.
Öcür taraftan, hüküoetin
oahiyet arz

edeceği,

bazı

matbuata intikal eden

de,"efendio henüz kanun

çıkrıadı

dan sonra barolar olarak

ki,

tavrımızı

İşte .•• (Alkışlar) İşte

kısıtlayıcı

hak ve hürriyetleri
kanun

b~zı

çıksın bakalıo,
alırız"

tasarıları

kesinleşsin,

için
on-

dedi.

büyük bir yanılgı, işte büyük bir al-

datmaca.
İkincisi,

sayın arkadaşlarım,

okutulur, ekonomi okutulur, tekrar
topluoların birtakın

ou, feoJol

toplucı,

evrelerden

kapitalist

ediyürumı

geçtiğini

to~luo,

Kapitalist ekonooinin en son
lizm bazen
getirir,

silahı

boğazını

ile, bazen
sıkor.

Tiu

hukuk fakültelerinde iktisat

parası

özür dilerio. Ekonomi,

bize söyleri Kölelik toplu-

sosyolist düzene
aşaması

geçiş

toplumu.

emperyalizmdir. Eoperya-

ile fukara

eınperyalizo artık

halkları

sömürür, dize

iloin en büyük ifadesi-

dir.
Sayın

arkadaşırı

ne rliyor? "Sol emperyalizm, kooünizo emperya-

lizoine de, kapitalist eoperyaxizoine de
koyalım."

Ve bunu da yüksek huzurunuzJa

karşı

olduğumuzu

ilir:ı naoına

bildiriye

istiyor, ilim.

r
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İlio ne Lliyor? n.çın ekonor:ıiyi,

eoperyalizo.in ne oldueunu size

söylesin.
Vr:: gene tir yanılgı: Diyor ki; .Anayasanın dibacesine saygılı

i
olalım.

SurGti katiy8Lie

şuna lıumı

sayın arkadaşlarım

cev::ız verr..ıeyelirn;

buna

karııı

bu

ı:::ıeo.leketin

çıkt:ılım ••

Ben ona

bölünrnesine,
şunu

söylüyo-

rutTı:

"Ycır·a

ni ş mıdır tenine erlerin,

ue son rütbesidir askerin,

lıelki

da bir,

~ltı

üstü.~e

/

birdir yerin,

Arş yiğitler

voton

Diyec~k

hcysiyetliliğin

0ene

iclftadına. 11

sohip1Bridir.

Her·inizi S8Y.·.P· ile sel5ulorırı. (.tUkıı,;lar)
Lil lirt;e ci Üi,JÜUÜlerek, kelitıe keliı:::ıe düşünülerek kaleme al:ı.n
t...,ıştır.

Onu kuletae ulon

ve

Hepinizi s::::yl;J.
BA.ŞK.AN-

Scıyın

cırkah-:şlara

da sonsuz

S:aygılarır:ıı sunarır::ı.

S8V6i ile selaı:::ılarıo. (Alkışlar)

dele~eler,

'

konu şr:ıalarla •.•

C:ı~m.A.LErTİ:N GÜÇDElv1İR (Gaziantep)- Sa;yın 13aşkanıı:ı., söz istiyorum.

Tariz var bendenize.
BAŞKJJ1-

rini

açıkladı.

lügüno

sayGılı

rwsaade

buy•.ırun

efendir:ı.

Tariz ;}<'Ok

efendir:ı,

Toriz yok, fikir öz6örlü6ü var. Fikir ve
tir

kuruluştur

Darolar Dirlibi; herkes

herkes fik-

düşünce

özgür-

düşüncesini

ser-

bestçe ifade etti.
EfenJiu, Divan olarak bir yöntem

uygulayacac:;ız.Şir:ı.di,

bildir-

t;enin, Sayın Kor.üsycn lıaşkımı A'0Jkat Ür:ıi t Dd(;anoy' ın değiştirge şek
liyle a;rnen kobulünü •.•
llİR

DELEGE- Aksi teklif var efendio.

l.A:~KiJi- ~ir 0.8kika · efent.iic.. Ya Jegiştirc;eleri tek tek oylayacabız9

veya ioc.auı kecul edilirse Luna 0er·ek kolr.ıayacak. Müsaade bu-

Kor.;.is,y . mun son
lUtfen

i~arLt

dt,:;iştirdiLi

şekille

bilJirc;eyi kabul edenler

tuyursurilor .•.

CN1lb.LETTİH GÜÇTIE'IIİR (Gaziantep)- Usul hatası yapıyorsunuz sayı
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Ba~kano

hatası yapıyorsunuz.

Bildirgenin üzeriLde önergeler dogrultusunda

BAŞKAN-

kabul edenler lütfen

yapılmasını

işaret

değişiklik

buyursunlar •..

CEMALETTİN GÜÇDErÜR (Gaziantep)- Hangi önergeler efendim? •.
BAŞKAN-

mıyız,

yapmayacak

prensibini
cak

mı,

mıyız?

durufumayacak

Son
şekliyle

önergelerinin teker teker müzakeresi ve yeniden metne

değiştirgelerin

9 ekliyle,

okutınaya

Sayın

kabul

güncıeuin

işaret

buyursunlar •.• Efendim, 40'a

edilmediği

Do!_Sanay'ın

Ümit

bildire;e kabul edil:ni ;,;tir.

Efendim,

yani önergeler üzerinde durula-

ını?

ilavesi hususunu kabul edenler lütfen

18 oyla

yapacak

(Gürültüler)- lvlüsaade buyurun efendim, evvela

saptıyor Başkanlık Divanı;

Değiştirge

karşı

değiştirge

Evvela prensip efendim preasip; yani

anlaşılmaktadır.

biraz evvel kürsüde

Ha~· ır lı, uğurlu

fuslüıda ;yazılı

dilekler

okuduğu

olsun. ( Alkışlar) .

dilekler var,

onları

devam ediyorum:
genel'.kurul

Şimdi,

kararı

alınmasını

isteyen dilekler var.Efendim

lütfen 5-10 dakika istirahat huyuru~sanız zannederim toparlayacağız.
Genel Kurul
J

Ankara ve
ler

kurulması

İstanbul

Başkanlığına

adliyelerinin bölünerek ilçelerde yeni adliyegirişimi

yolundaki

oyu

tasarısının görüşülerek

bakımından,

önlemek

sunulmasını

Bşağıdaki

diliyoruz.

T eo man Evren

Erdogan Bigat

Atil Ssv

Özbey

Ayten Dik

l'/Iohir Can

Ekrem Özkunt

İllwn Bcıykent

Ziya Nur Erün

Nebil Varuy

Hsmza

Orhan Borlas

Güney Dinç
Hüseyin
l'llurot

Özdobcık

Ornan

Argüdtır

BAŞY...AN-

İmomoJ;lu
Ilıcak

Yıldırıı::ı

·Turgut Bulut

Aydın

İhsan

Ssraçlar

Hasan Basri Güder

Genel Kurula öneriLm karor sureti

"Ankara ve

İstanbul

karar

adliyelerinin bölünmesi

Orhan

Apaydın

Alp Selek
İlhami

Güven

J\1uzaffer Terliksiz
Müşür

Kaya Canpolat

Ali Turgan
şudur:

yıı~lundaki girişim,hiz·

r
1

meti büyük ölçüde aksatacak ve önemli sorunlar
bu iki ilimizin adliye
leriyle

bütünle:şmü;

k~rulmak

istenen ilçeleri içiçe

birbir-

girmiş,

Bu ilçelerde yeni adliyeler

durumdadır.

Bir kere,

yaratacaktır.

kurulması,

içinden çıkılmaz yetki uyusımazlüıarı doğur:::ıcaktır. Ayrıca, böyle bir
girişim

durup dururl\:en adli hizmeti talimat bürokrasisine

Yani sonuçta, hizmet dcha çok aksayacak ve halk

~esinlikle

boğacaktır.

zarara

uğ

rayacaktır.

İsıte

ve

İstanbul

ve bu

adliyelerinin bölünmesi

ma;ya ve durumu

başlwkana

Genel Kurul temenni

yıl

ulaştırmaya
kararı

lundurularak, 25

meslekte

yaşam koşulları

görev yapan

yıl

Sa;yın

BAŞKAN

yılda

1

ı_

t
1

kırk yılı

aşkın

em~klilik

görev yapan

göz önünde bu-

ile, meslekte baro

başkan

Manisa Delegesi

Delegesi

Hasan Hüseyin

:B"ARUK EREM ( 4Dlmra)yılı

yıl

daha isabetli

Bğer bağısılorsanız,

hizmet sdenlere kendi

dolduranlor:::ı

plsket verme

BAŞKAN-

Saçaklıoğlu

11

Bn ;;;kan, buyurun.

terketme;yelim. 30

veriyor, 30

ve

arkadı:ışlar

Yüksel K8sken
Evet

edilmiştir.

öneriyoruz.
lVlsniscı

ması

çağırır."

avukatlrna verilmesi konusunda talimat ni t~:::ligind e karar

lığı ya}:lmış
alınmasını

açıklar

t"larak önergeyi kabul edenler lütfen

dağlttıgı

onur plaketinin bu günkü

ı

oldugunu

bir önergeyi okuyorum:

"Birligin her

40

girişimine korşı

buyursunlar •.. Kabul etmeyenler ... İttifakla kabul
Diğer

mayı

G;;;nel Kurulu, Ankara

önlenmesi için, yönetim kurulunu etkin bir çaba harca-

girişimin

işar~t

Birliği

bu nedenlerle, Türkiy"' Borolar

~at2n

olanagının

bugünkü uygula-

plaket verilmektedir

yine Darolar

zaten plaket

baroları

Birli~ine

borolorınca.

indirgeli ol-

olacaktır.

Efendim önergeyi kabul edenler lütfcm

L;ıaı"ot

buyursunlar •.

Kabul etmeyanler ... Önerge kabul edilmemi ştir.
Aynı

soyın

~Birlikçe

del,;gelarin ikinci bir önergesi:
yapılan

ile, dileyen emekli

ölüm

yardıınlarının,

cıvukatlcın:ı

do

tarııno:;ası

aidatıarını

ödemek

koşulu

yr lunda talim8t ni teliğin-
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de kar2r

olınm2sı:vıı

öncıriyoru

z."

Önergeyi

lwb-:;ıl

edenler· ... Etneyenler .•. Kabul edilmemi ştir,

Efendi;.IJ.,

Sayın

Alp Selek,

Sayın Müşür

Sayın

Kaya Canpolat,

Ayten

Dik, Snyın İlhan Baykent ve Sayın Nebil Varuy'un verdikleri bir önerge
imtihonın

var;

kcıldırılmasıyla

Yanıloıyorsam,

Meclisince kabul
Şimdi,

imtthanın

kaldırılması

hususu zaten Büyük Millet

edilmi~tir.

yasa bizim

tündedir, bunu

ilgili.

oylcıınay::ı

Birliğimizin

prensip

kararlarının

elbette üs-

gerek görmüyorum.

AYTEI'T DİK (İstanbul)- Oylayın:ı.z sayın Ba9k8n.
BA'}KA.l\f--

Birliğin

bütün goyratle:;rin.::

rağmen yası=ı

bir

başka

türlü

çıkabilir.
Efmıdio

diger iki önerge temenni mahiy;:ctindedir.

Yönetir::-ı Kurulumı

üzere

Böylece,

bunlDrı

Gereği

yapılmak

1wvale edi,yorum.

...

MUR.1T eZDABAK (Kars)- Sayın Ba ;kan, ben ., 1ergemin okunmasını istiyorum.
BA.:,.KAN-

pcırtilerin

vazettigi,
Ba;;ıkanlık
değiliz;

Evvelf:ı,

Divani

sByın

demokrasinin

aykırı

gereğini

8rkadoşımızın

görüyor. O

Yönetio Kurulu

önergesinin,

ayrılmaz unsurları
bakımdan

biz okumak

Anayasamıznn
oluşu

ilkğsine

düşüncesinde

düşünsün.

BİR DELEGE- Sayın Ba9kanım, Türldye Halk Kurtuluş Ordusu da parti-

dir o zaman, onlara da davetiye gönderillisin.
BAgKAN- Yasal parti
her za:o,an

oçılJ.ş

ni bir görovdir,
mezlc;ıo

voyPJ.

siyasa1 bir
~fUEAT

değil

efendim. Bütün yas8l partilere Birlik

dcvetiyc;si göndoriyor,

01J

mtc:dGıd

1:1ma · onl3r

ciü.şünceleri
görü~ü

"lür

duşüııc.~ciir;

.Za:rklı

o 1.:J1ilir. O

normc::l bir

ayrı

teamüldürı

i9tinık

mede-

ederler et-

bir meseledir .Birliğin

yoktur.

:::ıznABAK

(Kars)- Efendj_rn ben önergec:ıin okunmasını istiyorum.

Bil~;ıKAN- Ef<"nchr:ı Sc:ıy:;_rı ::lur3t Özdatak önergenin olmnmasını istiyor.
OkunmosınJ.

Jwbol

rnesin" diyor.

ccôe:üer .. ,Y'an::j_

"bır

si;yasal _partiye davetiye gönderil-

( "okunslm" S8slsri) Okur::dugu zamam prensibe aykırı olur.

306 BİR DELEGE- Okunmadan oylanamaz efendim.
BAŞKAN··

Okunmasını

kabul edenler efgndim ••• Bir

,şönderilmesin

bundan sonro davetiye

siyasal partiye

deni;yor. Kabul edenler •.. Etmeyen-

ler ••. Kabul edilmemi§tir efendim.
faslı

Efendim, dilekl0r

bitmiştir.

da

ncı

3on olarak, gündemimizin 16
zın kopanış

Sayın

maddesi,

Birlik

Başkanımı

konuşınasıdır.

Sayın Başkanımızı,

kapanış konuşmasını

yapmak üzere kürsüye da-

;

vet ediyorum.
BAŞKAN
nımız,

FARUK EREl'li (.iirllmra)- Çok değerli, aziz Genel Kurul BaşkaarkadDŞlar::cm;

çok sevgili deleg"

l~t:'Z

'I'ürlö.ye J3aro::Lar Bir1igi bir
türnde özgürlükçü nitelik

taç.ıyan

bir·

daha kusursuz, hukuka uygun ve
toplantısını

daha

tamamlamış

bu-

lunuyor.
Her

toplantıda

biraz daha ileri giden

niteliğimiz,

şöylece

özet-

lenebilir:
Başkasının

verilmedi.
"

j

masını
rı

Eğer

sağlayan

fikirlerine tahammülsüzlük

toplantıdan

inceleyebilirlerse,

r8bilecekleri

~ibi,

sonuna kadar,

gelişmenin,

adeta ülkemizin

bu

bu

toplantıda

kuşakları birliğimizin

bundon sonraki hukukçu
ilk

örneği

basılı

kavramın

fikirc~

ne

da

kurul-

bütün tutanakla-

olduğlınu

açıkça

gö-

talihini orda da görebile-

ceklerdir.
tutanakların

Bü:v Lik bir külliyat haline gelen bu
tün dalege
sonuçhıra
Blı

gerek

arkadaşlarımıza

elEmak

sa;~lc:ı;y.o:ıcoğı

bulunmaktadır.

Bu emekler

:şeklinde

yansı=ası

hakkı

bü-

ilerd~üyük

umudundeyız.

gözle;:-:J_eri takiben, Yönetio Kurulu, gerek talimat

tomcımilor

daha iyi

ait

telif

ortaya

atıhın

fikirlerin uygulama

şeklinde,

-

alanıra

için elinden geleni asla esirgemeyecektir.

Özellikle.:, konuşuo.lar sırasında yönterı değişikliğinden söz edildi.

Eğer

çıkça

söz

kısıtlc::w,/Jsı

olmasaydı,

belki bizler emirlerinizi daha a-

telokki edebilirdik.
Zaruri görulen bu

kısıtlamanın

arzolunan

sakıncasını

bertoraf
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etmek için en geç bir ay sonra,söz alan bütün
muz olacaktır.
Sözlerimi bitirirken$
sini
·rulu

konukseverliğinin

sağlaJ!labilen ço~: değerli Eskişehir
adına,

sunuyorum.

arkadaşlarımıza başvuru

müsaade ederseniz sizler

bu kadar içten tecelliBaşkam.na

Barosu

adına

da en içten

Yönetim Ku-

teşekkürlerimi

(Alkışlar)

Kendilerinin büyük bir t·evazu içerisinde lütfetmek nezaketini
davranışlarında

gösterdikleri bütün
duğu açıkça

belli olan

şekkürl~rimizi

Bunun
de büyük

kendilerine büyük

ve yönetim kuruluna da

yardımcılarına

demi

dışınd

~ıakınlık

ı

Eskişehir' in

arkadaşlar,

gördük.

Başta

değe:rli

Hicri beyin 7e C.e he:r türlü
Başkanı Yılmoz Büyükerşan'in

arkadaşlar,

bu

çeşit

nu örtülü, görünmez bir nezaket

Valimiz Nazif heyefendi olmak

Koç'a da çok çok

teşekkür

Başkanı

aziz meslektabulunan Aka-

duygularımızı

(Alkışlar)

istiyoruz.

içerisindeı
kıymetli

teşekkür

her türlü

sorumluluğu

ama her tedbiri almak gibi
Emniyet Müdürümüz Kenan

ederiz.

(Alkışlar)

BAŞI{AN- Sayın
dım

bizim en iyi
toplantıların

bir görev bilinci içinde olan çok
Sağolun.

te-

aynı

resmi görevlilerinden

olanağı bizleresağlamış

buyu:rmasını

lerimizle birlikte kGbul
Sayın

dokun-

sunmak istiyoruz.

üzere, muavinleri Cezmi beyefendinin, Belediye
şımız

yardımları

delegeler, evvela, Divana

ve alakaya Divan

arkadaşlarım adına

ve

karşı

şahsen

gösterdiğiniz

şükranlarımı

yar-

arz et-

mek isterim.
Hatiüarıuız olr:ıuşsa iyı
1

İkinci

olaraK,

niyetimize bağışlamanızı dilerim.

Eskişehir

arkadaşlarım hakkında

i?;har

Barosu için,

buyı.;ırulan

gunluğumıızu fazl::ısiyle

L·nutturmuştur.

Biz, seçkin TUrk

lmkukçula::::ını ı

da görmekten büyük mutluluk
Sağolun.

dıJyuyonı

benüı şahsırnda,

lUt-r:fkar sözler bize bütün yc:r:yılr:ıa

z he. k

z.

(Alkışlcır)

Toplan tJ.yı ka pat ıy .:ı rum.
(Ka:panma

Saa~i;

benim ve

l2.3C)

savaşçıların ı aramız

