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AT İ LA SAY- 'e_f olu ş<nuştur.
Getı 1 X.u'u1.top1a rıtısı nı a .iyoZ'uDı.
Ba şknlık.Divarıı rıırı olu ştı rueı için öneri .bekli3r
rucn
Bilindiği Uzere Birli ğim.izin biz' gelene ği var. oplatıta yeri ba şkauı nı e ğer delege ise euel Kurul Ba şkan1agneliik1e öneriyor arkada şları iz. San
ıyorum bu önerge de onu1ie.
"Sayı n Ba şkanlığa
Genel Kurul Ba şkanlık Divanı için Ba şkanlığa Anta1y
delegesi Ertan Bilc-ydi, Ba şkan Yardı mcılığı na Manisa Deleges±
Ünal Harcanoğ lu, Ktiplikler'e Ankara Delegesi. Naci I şı k Morc,ra
ve Muğ la .d.elegesi Özeaa Sezer'i teklif ediyoruz.
Şernsettin Tuğ
Antalya

Önder' Sa y .
Ankara

.

ve arkada şları nı n imzaları var.
Bu konuda ba şka örıerivar mı ?
Yok..
Ba şkanlık için Sayı n Ertan Bileydi
Ba şkan Yardı £ncı lığı için Ünal Har'catıoğlu
Ktipliklere Naci I şık Morova ve Özcan Tezer'i oylar ırıı za sunuyorum: Kabul edenler.,. Kabul etn ıeyenL.—Oybi,r1iği
JJ£Jb İ etli imı şt ir.
Buyurun
BA ŞKAN ERTAN Bİ LFYDİ- Yüce Genel Kurulun ş hsı ma ka şı
göstermi ş bulun du
teveccühe şUkranları Gıı sunuyorum, te şekktr
derin. (Alkış lar)
e
Ba şkanvek ı llıı ne seçilen Manisa Delegesı Sayı n Unal
Haz'oanoğ u'nu Divana ve ktiplikler'e seçilen Naci I şık Morov
ve Özcan Sezer'i Divandakigörevieri.nı e davet ediyorum.
(Alkış lar)
.

\
Böylece gUtıd.eme geçmi ş oluyoruz.
GUndemin 4 ncü maddesi gere ğince

Ulu Önderimiz
duru şuna davet ediyorum.

AtatUrk için bir dakika saygı
(Saygi duru şu yapı ldı )
Buyurun Sayı n Yaman.
TEKİN YAMAN- Sayı n Ba şkanlı k Divanı , sayı n delege arkal
ş
da arım;
1136 say ı lı Avukatlık Kanununun 114 ncü maddesine gre
delege olabilmek için 90 ncı maddenin ikinci fıkrası nda
engellerin bulumas ı lazım,
Kanunun 90 c. maddesinin ilgili brıdine göre avukatliğa
engel olabilecek bir suç-ten dolay ı hakları nda son soruşturmaaçılarılaz' delege olamazlaz'. Eğer delege seçilmi ş olurlarsa, delgeilk sı fatları bunu sonuna kadar kullanamazlar.
Bildiğim kadarıyla İ stanbul Barosuna mensup Say ı n titadı tn Orhan Apaydı n hakkı nda a-vukatlığa engel olan suçtan doları
hakkı nda son soru ş turma devam etmektedir. Üstadı mı zı n bu uç1ardan dolayı beraat etmesini elbetteki temenni ederiz.An.cak, u'
son sor ışturrna kendisinin Barolar Birli ği Genel Kuruluna delége
olarak katı lması na maaleef engel olmaktadı r. Bmuen.aleyh, öc6likle bu konunun Ba şkanlık Divanıı rıca tart ışmaya açı lması n
ı vya
daha iyisi arkada şııı z delegelik s ı fat ı ndan kendili ğinden .va
geçerse ve bu durumda ba şi:a arkada ş lar da varsa, kat ı lmaala ıı nı
benı dniz temenni ederim; ama bundan tevakki etmedikleri takdirde"
konuyu öncelikle bu konu b.aliedilmeden herhangi bir görUmey
aç ı lamayaca ğı nı arz ederiiı3
Saygı lar sunarı m.
BA ŞKAN- Te ş ekkür ederim Sayı n Yaman
Konuyu Ba şkanlık Divarıı n.ca mUzakeze edece ğiz.
De ğerli üyeler, Sakarya De1gesi Say ı n Tekin Yaman'ln
ileri sürdü ğü ve İ stanbul Baro Ba şkanını n delege olarak Genel
Kurula kat ı lamay
yoluLd21d, önergesi Ba şkanlık Divarıanca

*
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müzakere edilip kararabağlanmış buluntnakt.aaı r,
Kararı n gerekçesi şudur;
Barolar Birliği delegeleri.ni Baro Genel Kurullar ı
seçerler. Barolar Birli ği delegesi olarak seçilmi ş U3renin
üyeli ğinin dü ştuğti yolunda Genel Kurulumuza intikal etmi ş
bir bildiri bulunmadığı na göre bu konuyu oylamaya surunaya garek bulmnadı kve tart ışma açmaya da itizum görmüyoruz.
(Alkış lar)
Gündemin di ğer maddesine geçiyorüz,
Gürıdemi.j.zjn 5 nci maddesinde toplant ı yeri Barosu
kaain-in konu şması yer alıyor. Miisaadenizle toplant ı yeri Bartasu
Ba şkan
ı olarak konu şmatnı arz ediyorum
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ERTAN BİİJFYDİ (Antalya Delegesi)- Sayı n Ba şkan, say ın
konuklar; Türkiye Barolar Birli ği Gnel Kurulunun sayan Uyelri,
de ğerli arkada ş ları m; hepinizi Antalya Barosu adı na sevgi ve saygı ları mla selarnlar ı rn0
Geçen yı l Zonguldak'ta toplanan 15 nci Genel Kurulum-..
zun büyük bir teveccüh örna ği i,,ïstererek 16 nc.Genel Kçı rulu
Arıtalya'da toplanmasana karar vermesi Baromuz için bvünç kaynağı olmu ştur.
Bu enel Kurulun en ±yi şekilde geçmesini sa ğ lamak için
gösterdiğimiz gabaya ra ğmen görülecek aksamalar için mazur görülnıernizi dilerim,.
İ lk kez 1876 yal-'.rıda Dava Vekilleri Nizamnarrıesinin kbulii ile düzen ve disiplin alt ı na alı nan avukatl ı k, 1924 tarih,
460 sayı lı Mahamat Kanunu ile barolar ı n te şkili sonucu yeni bir
düzenlemeye tabi tutulmu ş tur.
276,1938 tarihli Avukatl ık Kanunu, menlek kurulu şum ızu
ve avukatlı k mesle ğ ini kamu kurumu mnahiyetinde,daha do ğrusu kmu
hizmeti ma ıiyet ı
3 Ğ best meslek 'olarak kabul etmi ştir.

-4-1963 y ı l ı nda Aara Barosu taraf ı ndan ba ş lat ı lan ve
bütün barolar ı n kat ı lmaları ile yürütülen alış ma1ar sonunda
elde edilen taslak, 1136 say ı lı Avukatl ı k Yasas ı nı n çekirde ği
ni olu ş turmu ş ve bu Yasa 1969 y ı l ı rda yürürlü ğ e girmi ş , yeni
ve ileri baz ı hükiim.ler getirmi ş ise de 2966.1970 gün 1238,
30.1.1979 gila 2178 ve 1.4.1981 gün 2442 say ı l ı Yas1ar ile
büyük ölçüde de ğ i ş iklik gördü ğü gibi, 38 nci maddesinin iki
ayrı f ı krasa Anayasa Mahkemsin ıce 1971 ve 1977 y ı lları nda iptal edilmi ş tir.
1136 sapl ı Avukatlı k Yasası nı n 14 y ı llı k uygulamas ı nıda yap ı lan düzeltme ve yap ı lmas ı gereken düzenlemeler içid Yaanın tümü bütün harolar ı nı ve birli ğin kat ı lacağı a ş amal ı ve kapsaml ı bir çal ış ma ile ele al ı nmal ı dı r.
1136 sayı lı Avukatl ı k Yasas ı nı n 14 y ı llık uygulaLas ı nd
yap ı lan düzeltme ve yap ı lmas ı gereken yeni düzenlemeler için Brornuz 171.1981 günü Ankara'da toplanan Baro Ba şkanları Kurulunda bu konudaki görü şürüJ. baro ba şkanlar ı na ve Birli ğ e suntnu ş tur.
Baronuz 1136 sayı l ı Avukatl ık Yasas ı nda staj hükUtn1einin yeniden düznlen sini, yaln
ı z avukatları n yapabilece ği i şler kapsamı nı n ge ıaialetiLadsini, baz ı dvalarda avukatla temsl
zorurı luluğunun getiriimesininotr ve tapu sicilinde yap ı lacak
bazi hukuki i ş lemlerin avukat ı n lauzuru ile yap ı lmas ı nı , avuka•

lı kda ihtisasl ş may: zorunlu k ı lacak hükümler getirilmesini,
akli müzaretle ilgi1 h:iküm ı ere i ş lerlik kazandı r ı lmas ı nı , haz ı rl ık soru ş turmas ı ndaki gizlili ğin avukatlara uygulanmamas ı nı t
istemektedir. Yap ı lacak
1j ııaiar s ı ras ı nda di ğ er de ği ş iklik
isteklerimiz de söz koruı su olabilecektir,
1136 say ı lı Avukatl ı k Kanununı a yap ı lmas ı gereken ye ıi
düzenlemeler için aaamz1 ı ve kapsanlı - çal ış malar ı n bir an önce
ba ş lat ı lmas ı nda ve düze nieme lerin gerçekle ş tiri lmesinde sayı sz
faydalar görmekteyiz0
Türkiye Barolar ı n.n üst kur1u şu olan Türkiye Barola
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Birli ğ inin gelirini barolarin ddedik1erj kes•neklcr te9k1
nı ektedir. Barolar ı n büyUk bblUijriün •kesenek boxçlar ı
ru ödme
dikleri anla şı lmaktad ı
Barolar±n tahsil etti ğ i halde Biz'li Ğ
g önderilmeyen ölüm y dm1az'ı paraları un ise barolar paras
ı hdan kullanı lnasa diigiindüriicildiir.
Birlik 1ıizaı etierjnj görülebilmasi için kesenek boz' ları nı rı ölünı yard ı rnları na ı zarnarntnd.a yapilabiLnesj için ölüm
yardımı pa ralarj. nı n ge ciktiri ime de n Birli ğ e gönderilmesi zorunludur. Bu konuda titiz davranan barolar aras ı nda olmamı z tıedniyle, di ğ er baroları n da ayn ı duyarlığı göstermesini isteme1
hakkı mı zdı r. Konu, geçen y ı llax'dakj genel kurul konu şmalara ı
da
yer aldığı halde, borçlar ı n
ı ödenı de temedüt gösteren barolar ı n
bu durumlar ı n
ı
ana şı lnıaktad ı r. Börçlar:ı.nı
denmesi ande vefa gere ğ idir.
Yüce Gne1 Ku,ulumuzun bu konuda kesin çözüm getirecek
bir karar almas ı tu diliyorum
Hakim ve savc ı kadroiarı ndaki aç ı klar-in kanat ı lamadığı ,
bu nedenle adaletin tecellisinde gecikeler oldu ğu, bu durumun
sJ.zlanrnalara yol açt ığı biiinmektedjr. S ı k ı yöntinı mahkernelr1inde
g örevlendir ı
hakim ve savc ı lar, izinli ve tedavide bulur
ısrıt..
lar da ilave edildi ğ jnde
*
adalet hizmetinde beklenen sürat yer ni
duraklarnaya b ı rakmaktad ı r Bu kadro aç ı kları nı
n bir an önce k • pat ı lmasj. için gerekli önlemler gecikt j-r' ilmede.
n al ı nmalı dı r.
Alı nacak önlemlerden ba z ı ları nı sı ralamak mümkündür.
Bir k ı sı m hakim staiyerlerinin kura çekimi.r ı i mtiteaki
stifaen ayrı l dı klar ı , staj ı adeta staj süresince i ş sizlik siortası gibi ku llandı k İ ar, staj süresince ald ı kla ı
nıaa ş lari.n kirşı lığı r ı vermeden staj dan ba ş ka bir hizmet gbrmedea ayralmayi'dnlemek için staj süresi kadax' mecburj hizmet zorunlulu ğu dü şüntL
lebilir.
Genç ya ş ta emekli olan hakim ve savc ı lardan enıeklilii
hakları salı
ya',arlani-jmasjntenen gerekli

0

yasal d uziler yp ı labifl En ö mlfsL b aç ı
k .kadrolarn
dolduxıı lmas ı nda avu.
ı
k
atl
t4a
Teti.li'
BGlçîkaldai
Mahkemeler Kurulu ş Kanunu madde 442 Avukatlar Kanunda göstehilen belli hallerde ça ğarı ld ı klar hallerde hakimlik, savc ı lık
etmeye mecburdurlar,u
Fransada üıehkemeni bir üyesinin bulunmamas yUzünen
toplanmamas ı halinde baroya kay ı tl ı bir avukat ı n hizmete
ça ğ irı labilece ğ i, böylece göreve çe ğı rı loış avukat ı n di ğ
er hakimlein
haklarina sahip oldu ğ
u hizmetifl geçici, ve ücretsiz oldu ğu bilinmektedir,,
Hakimler ve Savc ı lar Yüks€k Kurulu ise anla şı lması
ç bir tatbiketla hizmet süresi 8 y ı ldan fazla avukatlar ı
kimlik ve savc ı lı k mesle ğ ine elmemakte ı r 0 8 yı ldan fazla
katlı k süresibilgi ve tecrübe yönünden tercih edilmesi gerel±
bir vas ı ft ı r. Hatta layasa Mahkmesirca üy ,
olarak seçilebilmek için hizmet süreai •l5 y ı L olarak tespit edilmi ş ve avukalara
bu Yüce Mahkemeye se çilme hakk ı tatıı nmı çt ı r
Ş u halde, 8 y ı ldan fazla mesleki k ı demi olan avukatlar
hakim ve savc ı olarak da mesle ğ e alı aabi1miI_ ve hatta bu k ı emleri tercih sebebi olmel ı dı r iJylece mevcut i•.kim savc ı kad9cları ndaki aç ı klerı n k ı sa zamanda kapt ı labjle ca ğ i konaat ı
ndayı z.
Kentlerimizin ço ğ unlu ğ
unda müstakil adliye binalar ı mevcut, de ğ ildir. Adalet hizmetleri a yrı ayrı binalarda hatta e ği_
ş ik i ş hanları nde görülmektedjr Mhkeme salonlar ı yoktur, muhakemeler odalarda yap ı lmakta, etcrli n ı efru ş at bulunmamakta, mevcutlar. miyadan ı doldurrua du.rumdad ı r. Bu han, adalet rUceli
ğii
ve saygı nlığı
rencide etmektedj
Besili ka ğı tlar genellikle bulunmamakta, i ş sahiplerince d ış arı dan temin edilerek getiriimeIte, hizmet gecikmektedi
4dalet bina lar ı sorunu-,un bir, en. önce ele al ı narak müstakil bnalar in ş aa ettirilmesi zo unludurQDeetimiz buna muktedirdir

-7ancak i şin öncelikle gündeme getirilmesini tenıetıtıi ediyoruz.,
Yargı nı n 3 ögesi olan iddia, savunma, hüküm Uçlüsünti
birbirinden soyutlamak ve ay ı rmnk mümkün de ğildir. Ancak bax'ları n ve.Birli ğ in bütün gayretlerirıe ka r ş ı n, savunma makam ı rı n
mensubu avukatlarin baz ı makamlarca .soyutlanmak ve ayr ı lmak Lstefldi ğ ± gözl'enmektedjr. Avukat, her zaman ve her yerde.yarg ı bı n
di ğ er ögeleriyle birlikte bu ögelerin bölünmez bir parças ı olarak görülmelidir. Avukat, hakimlere ve resmi makanilara gereken
saygıyı 9bsterir-ve ayn
ı saygıyı onlardan bekler. 11 Bern kur1iar.
madde '11.
Sayı n Ba şkan, say ı n konuklar, de ğ erli'mesJJekta şirırıj;'
Türkiye Barolar Birli ğ inin 16 ncı Genel Kurul Toplant ı sı n
ı n rjıemleket'imiz:irı bu kutsal sorunlar ı na fayda- lar getirmesi dilekler'imle saygı lar sunar, ba şarı lı çalışmalar dilerim. (Alk ışlar) t
BA ŞKAN- Gündemimiin 6 n.c ı maddesine göre, meslekte
40 yal gal ış nılare ve Birlik organlor ı nda görev yapanlara plE ke t,
verilmesi töreni yer almaktad ı r.
Bili ğ imizin tanzim etti ğ i listeye göre meslekte 40
yı lı nı dolduran say ı navukatlarjn iirnlerini ı rz ediyorum,
1. Avukat'M.E'min Bilge (Ankara).
2. Avukat Meliha Gökmen (Ankara)
3. Avukat Melahat Gür'an (Ankara)
Avukat Sayı n Melahat Güran'a.plaket ve onur blgesi
vermek üzere Say ı n Valimi.z Y ı lmaz Türktekin'i davet ediyorum.
(Alkış lar)
VALİ YILMAZ TtKTFK İ N- Sayı n Ba şkan, de ğ erli Birlik
Ba şkam ve çok k ı ymetli avukat arkada ş ları m.;
Mevcuiyetinizle Antalya'ya büyük bir onur verdiniz,
Antalya, tarihinde ilk defa böyle bir a ğı rlık ta şı yor. Bundan
15 gün kadar önce Türkiye mizin 'bütün üniversitelerinin z'ektb leri bir tlant ı yapt ı lar burada. A ğı r'lığı rıı 1a Anta1yayı bir
tarafa gektiniz o ğı rlığı nızla.
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Bu görü şimU Sayı n Barolar Birli ğ i Ba şkanı arkada şı na
ve di ğ er arkada ş lrırna söy1e ğim zaman, çok zeki' bir arkada ı m
dedi ki., Antalyan
ı n öbür tarafı nda topianaca ğı z, bnları n,yani
rektörlerin e ğ ritti ği kefeyi biz do ğrultaca ğı z dediler. Gerçekten öyle oldu onlar bbür tarafta, siz ise burada, gerçekten
Arıtalya'y ı dengede tutuyorsunuz. (Alkış lar)
Bana bugUrıc kadar böyle bir ğ örev nasip olmamış t ı ,
hatumefendiye en içten sayg ı ları mı sunarı m. Bundan sonra da
mesle ğini. aynı ş ekilde yürütmesini, in ş aallah ellinciyilirain
da plaketini vermeyi. yine tanr ı nı n bana atfetmeini diliyorum.
(Alkış lar)
BA ŞKAN- Avukat Say ı n Hasan Fikret E'vsn ( İ stanbul)
Avukat Say ı n Rabi Koral ( İ stanbul)
Avukat Sayı n Rabi. Koral'a plaket ve onur belgesini
vermek üzre Belediye Ba ş kanı mı zı istirham ediyorum.
ANTALYA BFLF İYF BANI JR İ TE0MAN Efendim bu kadar güzide bir, toplulu ğun benim ba şkanl ı k 1 etti'im şu belediyenin içerisinde ypı lm. ş olms ı , tabii her ş eyden evvel beni
gururlandı rı r. Aynı zamanda benim k ı z ı m da bir avukatt ı r, si!zin
meslekta şı nı zdı r, Bu bak ı mdau avukat arkadasLrı ma kar şı noraUn üzerinde bir semptim vard ı r. (Alk ış lar)
Giiel Antalyamı za gelip hakikaten sizin toplant ı rıı zc
layık bir memleket parças ı dı r. Antalya. asgari 10 sene sonra
500-600 bin nüfuslu bir ş ehir olacakt ı r ve bütün dünyan
ı n en
güzel do ğal yap ı s ı na sahip bir mc-mleketparçasdı r Dünya4n
hiç bir yerinde böyle bir deniz mevcut de ğ ildir. Gelecek topila.nt ı y ı da burada yapman
ı zı rica ediy orm0 (Alkış lar)
Efendim tebrik eder, rnuaffakiyetler dilerim.
BA ŞKAN- Sayı n Avukat Hasan Fikret E1vsen gelemedi ğ i liçin
Sayin Ba şkanı mı z Atila Sovva bir mektup göndermi ş , o mektubu

okuyorum huzurları .tuzda.
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Sayı n Ba şiarı

Da şkaca hiç bir yönde faal etgbstermeksizirı 40 yılda'fa.la sure ile kesintisiz ve fiilen çok sevdi ğim
yürütmü ş olmaktan onur du.ynıaktayını.
Sayı n Türkiye Barolar Birli ğinin bir plaket,vemek
suretiyle mesleki faaliyetirrıi de ğerlendirmesi, hayat ı mı n en utlu olayları ndan biri olacakt ı r.
Ancak, toplant ı tarihi ulan 13 Meiyı s 1983 günü meslFki
naeretim dolayı sı yla toplant ı da bulunmama imkan olmaması, -da bana üzüntü vermektedir.
Mazeretimin kabul edilmesini rica eder, tolant ı da
nacak meslekta ş ları ma saygı ve sevgileriniin iletilnıesinde yardı nıcı olmanı zı rica ederim.
•
Bu vesile ile gerek şahs ı tuza, gerekse şahsanı zd
kiye Barolar Birli ğine mutluluk ve ba şarı cli,leklerimi arz ederim.,

Llu-

Avukat
Hasan Fikret 'rserı
•
40 yı lı nı dolduran meslekta ş larımı z ı tı isimlerini o.
maya, devam ediyorunı0
Avukat Enver Kocu ( İ zmir)
Sayı n Enver. Közcunıun plaket ve onur belgesini., vermk
üzere de ğerli savcıtnı zı davet ediyorum.
-Saygı de ğ er meslekta ş iSAVCI
rı nı , güzel konu şmak gerekir, güzel konu şma avukat gibi konu şuyorsunuz anla ıı nı ta şı r. Bu itibarla, ben sizler kadar ycrinb
getiremeyece ğim. Yaln
ı z bir meslekta şı n di ğer bir meslekta şa
onur belgesini vermekten, gurur duyuyorum.
•
Saygı lar sunarım. (Alkış lar)
BA ŞKAN Avukat Say ın Ahmet Muhtar Girgin ( İ zmir)
Sayı n Ahmet Muhtar Girgirı t in plaket, ve onur belgesini
vermek 'üzere Sayı n Adalet Komisyonu B'a şkanım.zı davet ediyorum.
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ADALET KOMİ SYONU BA ŞKANI- Mahkemelerde bir so ığı
a.araa etmenin ıcıvoncı ve mutlulu ğu içinde görüyorum sizi.
Bugün. 40senesini doldurmu ş Muhtar Beye onur plaketini vermekle aynı gururü duyuyorum.
Sayı n rneslekta ş ları aı , ömrümün en mutlu günümü ya şıyorum. Hepinize şükrunlar ıını arz ederim. Hepinize sa ğ lı k ve
hat içerisinde benim ya şı rrıa ula şnıanaz ı tetne nal ederim
(Alkış lar)
BA ŞKAN- Avukat So ı n Ahmet Ş eref Barkut (Konya)
Böylece meslekte 40 y ı lı nı dolduran avukatlaz'a plaket
verilmesi töreni bitti. Ancak, birlik arganlarada görev yapanlara plaket verilmesi törenimiz var.
•
Birlikte g ör y alanlara verilecek plaket listesinde
yer alan de ğ erli üyelerimizi okuyorum:
Akat Hilmi Becerik (Yönetim Kurulu Üyeni).
Avukat '.)'oyin Hilmi Becerik Türkiye Barolar Birli ğ i Kuruldu ğ undarı bu yana 12 rı l süre ile Türkiye Barolar Birli ğ i4de.
göev yapmış t ı r. Kendisini kutluyorum. (Alk ış lar)
•
Avukat Hilmi Becerik'e olaket ve onur belaesi vermek
üzere Say ı 3irlik Ba şkotumı z ı davet ediyorum
BAROLAR B İ RLİĞİ BA ŞKANI AT İ LA SAV- Barola Birli ğ i i n
ilk kurulduğu yı l 199 yı l ı A ğutoa ayı nı,n 9 àcu g ni! Ankara'da
Türkiye'nin çe ş itli barolar ı ndan gelmi ş arkada ş lar bir aray
geldik, ben a zaman Ankara Barosunda idim. Orada ± k defa çe ş it1.
1± barolardan gelerek birbirleriyle tnış mak, kaya ş mak ve
li.kt . e çalış manı n ça şkunluğu için.de idiler.
Sayı n Becerik ile o toplant ı da tanış t ı k, ir mutlu
rastlant ı benim için. Ayn ı yönetim kurulunda ben enel sekzeter olarak, kendileri yönetim kurulu üyesi olarak
yı l birite görev yapt ı k, sonra ba ş ka görevlere gittim. Yen den Yüce
Genel Kurul baha onurlu bir görevdaha verdi ğ i zam n da kencl4mi
arkada şı mla 2 yı l kadar birlikte çal ıştı k. 12 y ı l

-1 ı büyük gücünü h:iç yak ı niadan büyük b:irözvc
ile ta ş.ı mış bir!
kado şamı zd
Türkiye 'izin her kö ş esinde böyle ni6slekta
ş 1ani
zı bulundu ğunu bilmek bize güç
ve rmtedjr, 9ur vermektedr.
Onun için Hilmi, ye hem 40 y ı lı tamam1a
için hem de meslb-kte
bu bi linçlenmenin temsilcisi oldu,
için Birlik ad ı na hem teekkUr ediyorum, hani de bundan sonraki y amj-nda niutluluklar dili-

yorum',

Hepinizi sayg ı yla selanilsr ı

(A1k ı 1ar)

BAN- Akat Hilmi Becerik, 12 y ı l süre ile en uzu
ft
süre olarak, yönetim kUlu uyeli ğ i yapt
ığı için kendisinin , 14nu şniSsitU dinliyoru,
AVUKAT H İ LMİ BEOERİ I( (Yönetim Kurulu
Üyes) Sayı n Ba ş
kan, say ı n k onuklar, sy
ı n delegeler, say ı n yöne
tici1Eriz;
Bir meslek hizmetinde eri ş ilebje0
onurlar ı n en yüesi
olan by1e bir plk€
t1ta1tf edilmek g erçekten çok mutlu bi
Olay - B öylesine de ğ
erli bir olaya YüceGenel Kurul huzurund
verilmi ş olmas ı 2
hem bu onuru daha da muht e ş emı e ş
tjriy0
hem
de bu büyük hizmet çt ı si alt ı
ndan gelip g E3 çm_jq olan rkada ş
1raniı zı n bir kere dahn alaran
ı yaam1aran v sizlerin de
kere daha onlarla kars ı kar şı ya olma ı
za olanak veriyor.
1969 yı lı nı n A ğ ustos ayı
nda Ankara I do Sanat Sevenler
Salonunda toplanan ilk kurulu ş
Genel Kurulumuza g
ış olan
ürev alm
ş u anda aram ı zda bu lunanlar
ı n sayı lar ı de ğ il,
iki el, bir elin parmak say ı s ı n
ı bile do ldurmayacak kada azala
ş
Bu 6rii ş in, bu tükeni ş in bu yok
O lu,9un iki nedeni var,
Birinci nden, Türkiye Barolar Birli ğ
ini daima güçlü,]
daima canl ı kı lan nöbet de ğ i ş
ti
olgu
ikinci neden, her föni için kaç ı nı
lz olan do ğ an
ın
o acı mas ı z kural ı nı n aramı
.zdo: pek çok arkada şı m ı za al ı p ebedi
yolculu ğ a; dönü ş u olmayan o yolculu
ğ a ç ı karm
ış olmas ı .
Gölüyor ki, ilk nedeh mc slc ğirniZ
İ fl gelece ğ i bak ı mı ndan
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umut verici ve sevindirici. i l :inci neden; hozi.rı , hüzünlü ve
ruk. Ş airin dedi ğ i gibi, ya lnı
z1jmj.z giderek art ı yor, ama tonrı ya gilkUrIèr olsun, yollar ı tnı
z ayrı lmı yor. ayci ı nl ı lc yolda yı ,
güvenli yoldy ı z ve de •hays:iyetJi, yolday ı z.
1969 yı l ı ndan bu yani 14 y ı l geçti. Bu bir meslek kru
lu ş u için xU ş t ya şı nı n çoktan geride b
ı rakı ldığı bir süreç. ürkiye Barolar Birli ğ i 14 yı l içinde ne yapt
ı , ne kadar yapt ı , neler ba ş ardı . Bu sorular ı c evapland
ı rmak kolay. Türkiye Barol4
Birli ğ inin çol ış ma ı
arn yeterli e dojrucu bula1aro1d ğu1gjbi
Türkiye Barolar Brli ğ inj daha ba ş ka aray ış
lar içinde görmek isteyenler de elbette vard ı r. Ben l eb' yı lı n 13 y1a yak
ı n bir ddneminde orum1u1uk alm
ış bir arkada şı nı z . olarak bu iki ka
şı t de ğ erlendirmenin d ışı nda kalarak bir ba ş ka, san
ı r ı m as ı l g:erçe ğ . vurgulanı ak istiyorum,
Türkiye Barolar Birli ğ i bir kaç kez ola ğanüstü döuemL
lerden geçmi ş tir. Halen de
olaanüstü bir dönemde görevinf vakarla sürdürmektedir. Türkiye Bro1ar Birli ğ i kurulu ş yı lları
ı4
m
don hcmen sonra toplanan, irincj. Türk Hukuk Kongresine sundu muz tçb1i ğ iizin konusu Hukukun üstünlü ğ
ü ilkesini,,, yorul2ıoz
bilinçli saunucusu olma
ev±;.ı den hiç bir z ı an uzaklamam ı _
t ı r. Daha da önemlisi, hukukun Listünl-U'*
gli ailn topliimo kazand ı rd ğı
dinamime, bu dinamizmin yarat ı c ı gücüne ye egemenli
ğ ine inan ı ğı mı z için TÜrkiye Barolar Birli ğ
i ola ğ an dönemlerde de, ola ğ an
üstü dönemlerde de hep ayn. kalm ış , co ş
u11sr göre görüntü
tirmemi ş , inançları
na sahip olma bilincini göstermi ş tek kurulu ş tur.
.
.
Gerçek At atilrkçülü ğ e., gerçekten yora
ş an bu soylu ve
haysiyetli tav ı r alışı siaı geledj ğ
jne jnandigini bu plaketi onur
verici de ğ erifti n, yoni s ı ra, tanr ı
ba ğış larsa bir tek o ğ luma ha-zinelere bedel bir miras b ı
rakabilecek baba.olrna mutlulu ğu bah
ş eden kutsal bir veda kabul ediyorun. (Alk
ış lar)
Hepinize gönül dolusu minnet, gönül dolusu te ş ekkür, önüfler dolusu sevgi 9 gönüller dolusu sayg ı
, (Alk ış lar)
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BA ŞKAN-. Avukat Sayı n Turgut Bulut Yönetim Kuulu ysi.
(A1kış ar)
•
Avukat Sayı n Davut Selçuld Disi p lin Kurulu Ba şkanı .
Bir mesaj ı var, takdim ediyorum.
•
Sayı tı Atila Say
•:
Türkiye Barolar Bir1ii Ba şkanı
•
Sayı n Ba şkan,
Nazik ve vefakr mektubunuz için ba şta znt ı aliniz
olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerimize şükran ve te ş ekkU.rler±nıi.
sunarı m,
T-Uïm haz ı rlı k1arı mi tamamlamarna ve Talya Otelde yerii
ayı rtnıış olmam ramn ani rahats ı zlanmam n€deniyle aranı zda
olaaıayaca ı m içi ı Uzgünüm Bir ba şka tolantaya kat ı lma Umüdimi
saklı tutuyorum.
Size ve Yönetim Kurulurıdki arkada ş ları nıa çalış ma1a
rı nda ve i ş levlerinde ba şarı lar diler, şükran ve sayg ı lar ı mı
tekrarları nı.
Avukat.
Davut Sc-lçuki
Avukat Niyazi A ğı naslı , Dispin Kurulu Uyesi, yerine Sayı n Gülçin. Çayl ı gil alı yor ödülünü.
Avukat Alp Selek, Disiplin Kurulu tyesi.
Avukat İ lh.anıi GUven, Disiplin Kurulu Uyesi.
Avukat Hayati k ş i, Disiplin Kurulu Uyesi
Avukat Güney Dinç, Denetçi.
Avukat Nuran Yolu ğ , Denetçi.
Avukat Güngör Cakrnakç ı ,'Denetçi.
Avuka Metirr İ sfendiyar, Denetçi.
Efendim, bu suretle meslekte 4b yı lı nı dolduran ve
Birlikte görevlanlara verilecek plaket, - töreni tamamlanmış
oluyor.

la

-l4Efendim, Genel Kuruluaıuz dolayı sı yla gelen mesajla
ve bu arada Say ı n Adalet Ba kanı rnı zn gönderdi ği bir çelenk var.
Çok te şekkür ediyQruz ve Sayı n Savcı nı z Nuri Mimaro1u'na telefon ederek yo ğun i ş leri dolayı sıyla toplant ıya çok gelmek isedi ği halde gelemeyece ğini, ve kendisini gireviendirdi ğini bildirmi şler. Te şekkür ediyoruz. (Alkış lar)
Gelen nıesajla ı okuyoruz efçrıdinı.
.

Birli ğinizin ola ğan Genel Kurul Toplant ı sı için gönderdiğiniz nazik davetinizete ş kkUr. ederim
Türk hukuk hayat ı na unutulmaz ve çok de ğerli katkı ları bulunauMrli ğinizle ba şarı lar dilek İerieıi ve Genel Kurula
kat ı lanlara saygı ları mı sunarı m.
Ahmet Boya ı olu
» Anayasa Mahkemesi ba şkanı
Genel Kurul Toplant ı nı za nazik ça ğrı nı z için te şekktL
ederim.
Tclant ı nı z'ı n sorunlar ı mı za çözüm getirmesini ve bar
ar ı ları nı zı diler, şahsı nı zda de ğerli mesuplar ı nı za s ıygı lr
sunarı m.
Ord Prof.Dr. Sadi Irmak
Danışma Meclisi Ba şkanı"
.

Birli ğinizin Ola ğ an Genel Kuruluna davetiniz iç±u
te ş ekkür ederim. Genel Kurul çal ı maları nı za ba ş arı lar temeni
eder, size,birlik mensuplr ı •na ve davetlilere en iyi dilekle
rimi. sunarı m.
BUlend Ulusu
Ba şbakan
U

1•
LI

15 ?Bi.rlj ğirıjj Ola ğ an Genel Kurul Toplant
ı sı 'ha vaki
nazik davetiriizi ald ı m. Te ş ekkür eder, i ş lerimirı yoğunlu ğu
1
nedeniyle bu to p lant ı ya i ş tirak edemeye•ce ğ inı j büyük bir üzUn1
t
ü ile ifade eder, seçkin hukçular ı n i ş tirakleriyle top1an
Genel Kurulunuzun de ği ş c-n ve gel ± ş n Türkije V nin hukuk düzen-', konusunda olumlu çal ış maları na takdirle i.zledi ğ imiz toplant ı sı a
a şarı 1ar diler, sayg ı lar sunarı m
Orhan Özde
Dnış toy Ba şkaaı
"Genel Kurul toplant ı sı için gndernı ek lütiundu bu
lundu ğunuz nazik davetinize te ş ekkür eder, ba şarı dileklerimi,zlesaygı 1arı m ı sunaram
Uyu şnıazl ı k Mahkemesi Ba şkanı tl
Barolar Birli ğ inin Genel Kurul Toplant ı sna nazik
vetiniz için te ş ekkür ederim.
Adaletin meydana ç ı kar ı lması nda ve bir hakkı n yerini
getirilmesinde adalete ve hkime yard ı mc ı tüm mealekta ş larıL
n şahsı nı za en içten duygulafla adamlar, tLlantJ. süresinc
ortaya konulacak gbrti ş ve ônerilcrin yararl ı sonucior sa ğ la ııa
s ı nı diler, sarg ı lar ı mı sunarı m,
Dervi ş Turhan
Yargı tay Ba şkanı
"irii ğiniz ı n16 ncı Ola ğ an Genel Kurulu dolay ı sı yla
gönderdi ğ iniz vaki nazik daetinizi ald ı m. Te ş ekkür ederim.
Bakanl ığı mı n Ôriceden programla şt ı rdığı yoğun yasa
çalışmaları nedeniyle an ı lan günde aranı zda bulunamayaca ğı m
için üzgünüm,
116 noı Ola ğ an Genel Kurulunuzuh ba şarı lı gemesini

H
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diler, sizler ve Genel Kurula kat ı lan üyeleriLize sayg ı lar
şuna ra nı
Rı fat Be azat
Adalet BakaLı.ı
Rcsmi görevle yurt d ıı nda bulunmam edeniyle TUrkye Barolar Brli ğinjn 16nc ı Ola ğ an Genel Kuruk Toplantası no'
kat ı lamayaca ğ am için üzgünüm. Naiik ça ğrı nı za tie.sekkür eder,
ola ğ an çal ı smaları nı zda ba şarı lar dilerim.
1

Hasan Sa ğlam
Milli Egitim Banı
' İşlcriminyo ğunluğu dolayı sı yla Ola ğ n Genel Kurulıinuza kat ı la maya ca ğı nı.
Ba şarı dileklerimin kabulünü rica edeim.
Prof,Dr. Turan Esaier
Çlışma J3aIam
•

t

Nazik davetinize te ş ekkür ederim,
•
Yoğun mesai programı m nedeniyle kat ı lamadığı m Genel
Kurul Çal ışmaları nı zı n ba ş arı lı geçmeaini dile, Kongreye i ştirak eden bütünmisafirleri ş hs ı nı zd saygı e sevgiyle
selanılar ı m.
Sosyal GUvdl±k Bakn ı
Sadı k Ş de
Ba ga ri dileklenirule size ve şahsı rıı zde tüm greviilere selamları mı surıarı uı
Prof. Dr. Sabahattin Özbek
Tarı m ve Orman Bakaj'
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Genel
Kurul
op1
t
ğ
16 nc ı Ola
ı S ı Yl
rt d ışı görev geim dolay
ekkür
eder,
ş
vetiniZ çok te
Ş O11 ı
laYa1m1 üzülerek bildirir, Genel Kurulun ba
kat ı
evgi ve say ıtüm
baro
mensuPlar1
ş
s1Z
meB1 di1 ğ iy16
Münir Güney
1 ar1 sunar ı m.
Köyi Ş leri ve Kooperatil Be ani
ı Ola ğ an Genel
ekr
eder,
16
nc
ş
te
azikdaVetmi
ni dileri
Kurulun ba ş arı l ı olmas ı
Fı ruZ Ç ı la1g1£bOglu
ijiet Be Ş sc1Sl
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ı enel Kurul ToptanUTürkiye arolaBirli ğ inin 16 nc
için te ş ekkür ederim.
na
nazik
davetiniz
t ı sı
ş ve öneri!lerin
sUrsin0C
drtaya
konulacak
görü
Toplant ı
ı 1ar1m ı sunar ı m.
diler,
syg
lOmaS
yararl ı sonuçlar sa ğ
Sabri Ijivar1elic ğ 1u
Birinci Bo ş ka1 Vekili
Eenam, genel kurulumuza gc.erilen telgf
•BA
u içiU telgral8r1n ou.ncia61na ara VG
ğ
çok
fazla
oldu
miktar ı
riyorUZ, bilahora devam edecegiz.
di ğ er moddeSifle geçiyoruz.
Bu arada gUndemim±Z
ile
ghr' Ba ş kanl ı k rapor
ri
maGündemimiz
Çalış maRaporu, Bilenço
Birlik Yönetim KuruiUn 1982 y ı lı
ı nmn,
-Gelir-Gider ve giderlerin bütçe ile inukaycs,q tablolar
've gbr ş U1me5i*
Denetle Kurulunun Raporunun okunma ı
zl kürsüye dvet ediyorum.
Soyi n tirlik Ba şkaflı mı
İ LA SAV- Say ı n konuklar,
BAROLAR B İRLİ Öİ BAAI AT
sayin delege 6do ş 1ar1m
ı Genel KurulULlun
Türkiye Barolar i i ğ in 16 nc
3aan AtOly3 Barosunu
bnere,
ntalya'da toplaS'

*

seçkin Uyelerin Say ı n Ba şkanları nn ki ş ili ğinde önce Birlik
adı na te ş ekkürlerimi sunmak istiyorum.
Bu yı lki Ba şkanlı k Raporunda daha çok meslek sorunu
olan bir konu üzeride durmak istiyorum. Tabii ' bu meslek sorunumuzun gerçekte adaletin sorunu oldU ğunU ve Ulkenin soru
duğuflu de ğ erlendirerek bu bilinçle ele almak istiyorum. Onu
için görü şmelerinize ve çal ış malorı naza bu ış Jk altı nda ba ş layaca ğamı zı belirtmek isterim.
Bilindi ğ i üzere Adalet MUlkürı temelidir, ama soY,
savunma, yaga üçlüoti bütünlenmedikçe adaletten söz edilemez.
Bu nedenledir ki, bütün demokrasi diizenlerindcl yarg ı dünde
savunma hakkı nı ve hak arama özgürlü ğünü kullanmak isteyen yurta şİ ara yardı mcı olmayı ve yol göstermeyi meslek eciinmi ş
katlar ile onlar ı n meslek kurulusu olan barolar adaletin gerçekle şmesi bak ı mı ndan çok önemli ve.vszgeçilee ıez bir i ş lev yapmktadı r.
Bu görevin zaman zaman ve kimi çevrelerce anlay ış la
ve ho ş görüyle kars ı lanmad:. ğı nı da biliyoruz,, Bu yüzden savunma
görevlileri meslekta ş la ı mı z güçlükyerle ve engeliemelc-rle
kar şı lasmak-:udı rl, Bue ac
savunma i ş le.ini kı smoktadı r.
n olarak, savunma ve hak arama i ş levi kı aı lmaktaı Souç
dı , hatta bütünüyle de engellenebilmektedir.
Bir ba ş ka sorun da, teplamc: ve bask ı cı yönc-tirnlerdé,
yönetenlerin yargı yı da güdümleme gayretleri ve istekleridir
Bu tür yönetimlerde yörıetilenlerl .e yönetenlerih çot ış aları
sorunyarat2r 0 Yönetenlerin toplumu denetim vebask ı alt ı nda
tutma e ğilimi ve al ı kanlığı , yargıyı da güdümLeme iste ğine ol
açabilir. Bunun en iyi yöntemi ise, savunmay ı üdüeılemeden
geçer0 Güdümlü yargı ister istemez gudümlü savünmay ı gerektiir.
Çünkü, savunma yarg ı nı n dinamik unsurudur. Savunman ı n i ş leyir.i
tam yapt ığı bir ortamda yarg ı nı n güftUmlenmsi çok güçtür, ço1
sorun ç ı kar, F
lr ı lJklar toplumda yankı lanı r, büyür.
1

'1
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Bu tehlikelcr sa ıı nman ba ğı ms ı zl ığı nı n gore eleridire Güümlü savunmaya gîdcn yol , bo ı rnl ı sanmadan gecr, Onun içindi
ki ba ğı ms ı zl ı k forıtozi bir heves de ğ il,
sle ğ inıizin bix'ger
g ı ciı r. Yine aynı nedenle bag ı ras ı ziı gı n sagla9mrs ı geregı , ms
lo ğ i serbest meslek, olmaya ybneltir.
i
1136 say ı lı Avukatl ı k Yasas ı nl nci maddesinde ye
alan ilke 9 i ş te mesle ğim-izin bu temel niteii ğ nin bir belirtsidir. Aynı maddede yer alan ikinci ilke; mesleimizin öbür tenel
nite1i ğid.ir. Avukatl ı k bir kamu hizmetidir. Bu iki nitelik mslek örgütlenmesinin de temel gerekçesidir. Bikamu hizmetin
ba ğı ms ı zl ığı n ı zedelomeden örgütlemenin bir te ! k yolu vard ı r, bağı ms ı z meslek örgütü çir.e örgütlenmek. Ba ğı ns ı zlı k bir ba ğs ı zl ı k, bir keyfilik ve kar2 şı k1k gibi dUznizlik belirten avramlarla kar ış t ı r ı lmamalı dı r Bunu önlemek için meslek ahl1kn ı
meslek disiplinine ba ğ lamak zorunlu gözükmekte ıdir.
Barolarn tarihsel geli ş imi meslek ahlk ı nı n ve mesek
disiplininin dc geli ş imi ve evrimidir. Mesle ğ e sayg ı nlı k kazn
dı ran, meslek onurunu koruyan bu meslek örgütlenmesive mes1k

liğıfl

bilirç1e nmesidir. Barosuz avukat l ı kla kamu hizmeti nite
ba ğ da ş t ı rmak olanaks ı zd ı r. Bu rı edcnle hem kar-: hizmeti nitelğini hem de ba ğı ms ı z savunma i ş lerini ancak ba ğı ms ı z meslek
gı te
içinde dü şünülebilir ve sa ğ layabilirizL
Türkiye Barolar Birli ğ inin kurulu şuncn beri beninısdi ği ve uğ runda aava ı m verdi ği iki temel ilkemiz vard ı r..Bualar birbirine. ba ğ ladı r. Brinciai; barolar ı n ba ğı ms ı zlığı ,, ikincisi; hukukun üstünlü ğü ilkeleridir, Barolar ı ba ğı ms ı zl ığı ,
yönetimde ke,yfililik özlec ıi de ğildir, mesle ğ e ve melek ça1ış ms ı na gerekli güvenceyi kazandı rmak amac ı nı gütcı ektedir.' Yar4niU
ve savunmanı n ba ğı ms ı z olmad ığı bir toplumda hpkuk.dev1etindn,
hukukun Ustünlü ğündon söz edilemez, Hukuk devletinde hukuk üstünhii ğünden y az geçilmedii gibi 9 yarg ı nı n ve sarunsanı n ba ı ma ı zlığı ndsn d a yaz geçildaı e'oektir Bu amaca yakla ş t ı rı c ı e
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iyi düzenleme 1961 .Anayasas ı n ı ja 122 rı ci maddesindeki düzeal9ne
idi Ş byle hat ı rlatmokta yarar görüyorum. Kamul kurumu niteli ğindeki meslek kurulu ş lar ı kanunla meydan a getir i l i r ve organla'ı
kendileri taraf ı ndan ve kendi üyeleri aras ı ndan seçilir. Ida
seçilmi ş organlar ı bir yarg ı mercii karar ı na dayanmaks ı z ı n gçici veya sürekli olarak görevinden uzakla ş t ı ramaz. Meslek kurulu şları run tüzükleri, yönetim ve i ş leyi ş l e ri demokratik esaslar
ayk ı r ı olamaz.
Barolar ı n meslek ahlak ve disip1inini sa ğ lamada yarrları bilinmektedir. Temel niteli ğ i ba ğı ms ı zl ı k olan bir meslk
için ise meslek kurulu ş ları na ba ğ l ı l ı'k, ahlaki ve disip İ inisa ğlamann tek elveri ş li yoludur. Meslek disiplirı ini ve meslek h1akı nı sa ğ lama görevi d ış ar ı dan bir otoriteye b ı rakı l ı rsa, bu ctoritenin güdümleme e ğ ilim ve hevesine aç ı k kapı b ı rakı lmış olur.
Bir meslek örgütünün gözetimi ve denetimi olmazsa da meslek
ki ancak tek tek ki ş ilerin bireysel ahlaki anlay ışı yla çvrili
olacakt ı r. Ki ş i ahlaklı ise meslek ahlakl ı biçmde yürütülür,'
ama ki ş i ahlakl ı de ğ ilse bir meslek ahlaki bek±emek do ğ ru olmaz.
Meslek ahlak ı nı sa ğ layan nedir? Hiç k ı , ş kusuz meslek ahlak ı nı sa ğ lmadcı meslek disiplini ve örgüticnsi gere ği önde
gelmektedir. Toplumsal aç ı dan ki ş isel ahlak 1ukusuz ki çok önemlidir, ancak yeterli de ğ ildir. Meslek ahlak ı ki ş isel ahlak,
kural ve de ğ erlerinin üstünde, onlardan ayr ı ve mesle ğ e özgü
ortak davranış kurallar ı ndan olu şur, ki ş isel ahlaki içerir, ama
ondan daha geni ş kapsaml ı d ı r
Böylesi bir mclek ahlak ı nı n olu ş umu Ve korunmas ı ise,
ancak meslek örgütü içinde olur. Bu örgütlenmej1in üyeli ğ i ist ğe
b5 ğ lı dernekler Uit6l ğ indc olmas ı yeterli de ğ±ldir,
Barolar i ş te bu nedc-nledir ki derneklerden çok ba şka
ve daha ileri bir an1ay ış belirten kurulu ş lardı r. Baroları n
yazı lmas ı zorunlu meslek kurulu ş ları olmas ı nı n anlamı ve gerekQesi bu noktad ı r. Bu zorunluk, bir meslek disiplinin de gere ğ idir.

;IEs1eke disanijı ;e
sale ğ in hm b ğı msaz, henı
de aerbest alaraic yUrtujn'jj için jorunlu, rgtse1
ba ğ sizi ığı anlam:, bu noktadad2r0
Say ı n din1cyc 1er ülkemizde sna mesle
ğ i nin örgütlenmeye bag lamasinin ilkin 1876 tarihine- rasland
ığı 0y1eebiSayı n Genel Kurul Bokatı m ı n da
k onulmas ı nda bu noktaa
dcg'indigîni on,mslyorus, Daha önce savunma ve vekillik dUze1i
ve brgttlU bir n
ı s1ek' durumunda d6 ğ jldj 0 İ s İı
hukukunda vekalc-t, bi1ind ğ j Uz
ee1 hikUmJ e g brs yUrtU1mekte idL Davaya veket de ayni kurallara a:dre isiiydrdu
ı pkı almaya 2 batmaya vekalet gibi 2
kirsjomsys vckalst gibi, htta riikha Ve4a1et
gibi Bu avukotliktan cok Cçks bir anlay ış t ı
, Davaya veket
etmenin bir u ğ raa 3 ba ğ :as ı z bir is Oldu
ğu bil önceleri dU ş ü1memi ş ti. 18 nci Mylla Oc k g00
Vekilflid ı çok axzuha ı chj ğ e
O3tl ıyoruz 0 Bunlar ça ğ daa o yu at1 ığ
n iki tee İ ilevinden biri
o1yz:, ile 5OOrn
görevini japmakta idile
18 nci yzy1da
ise kd ı dnnde ynnlar ı veyilliligdrevini y
ı pan muhs ı rlar ve
veki1le p örU1nıekt€Ji
Hukuk
ni ıı i oimaya p bu ki ş iler ugulamadan geliyorlordj. dal ı n gözı
inctc de mahkeme kat ı nda da
g ı nhığı 'olmyn 9
ayak Kau:, ya da mözevi ' gii saniarla
nen bu
bu kis:ierj hiz m l-iL ıı jn öncüle
aa.y4 ı yoruz
celle vekn i cti dtze uldjou hkim1e aras
ı nda
vekalctè de yer ve rair. ı noak. bu da ;
ı
ca özel hukuka
özgU bir dzen1eraer, iderek dava vekilfl ğ
jn bir ugrae odu ğ u anhayıı
da yerle
tir, Adilet Bkanl ığı ,
ki o tarihle ı de1± adiylp id İ
iy. Hezoctidae bir enctnı en, bi
kurul olultur Qu Yor ve bu kurulda
ya p ilan s ı nada ba ş arı gös
teretı ler2, dava vekaleti ruh.satnamesi verihiyodu 1876, 1292
tarihli nizamnamcy göre uhaku ı i Nizamiyede dva vekilli
ği
yapmak isteyenler Ada1t Bak.anl ığ 2nda4n ruhsatnme aln
ıaktayd ı .
Ar. Bu i ş lev, bakn12 ğ 0 ba ğ
l bir komisyonca rürütUlUyordu4
Bunun yar ı s ı ra bir de Istanbul'da çal.7.
ş an ve àvukatlarin

L
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olu ş turduklar ı . üyc olunmas ı iste ğ e ba ğ lı birtak ı m dernekler vardı , Bu dernekler:jn ço ğu bi1indj ğ . Jzeze az ı nljikları h ya da yabancı avukatlar ı n kurdukları ve kendi üyelerine baz ı sosyal dara
5ma imkb1a ı sa ğ lamak amac ı yla kurulmu ş dernek.1erc1ir. Yoksa buüar
meslek dUzn ve disi p linie• uygunçoi ış man gdzetimiyle mesege
g iri ş , meslekten ayr ı 1 ı , ya da ç ı karı l ış gibi nedenlc-rle, drumlarla ve hukuki kurumlarla ilgili de ğ ildiler. bu i ş lemler vel<a'letin, daha do ğ rusu uezarc-tingbzetim ve denetimndc-. Ancak büUn
bu düzenleme de yine ülke düzeyinde de ğ il, dah çok İ atanbuldaki
avukatlar ı n çalış malar ı ile ilgili idi.
Meslek düzenimizin ve meslek kurallarkn ı n olu şumunuve
yürütümüntj içeren ça ğda ş anlamda baro, ilk alank cumhuriyetdönerninde kurulmustur. Bununla ilgili ilk yasalüze.nlc-me ise 924
tarihli ve 460 say ı lı Muhanı maf Kanunudur. Ba ysanan gcli ş tii ği
düzenin ba ş l ı ca önemli ilkelerini ş öyle s ı ralaabiliriz;
Meslek çal ış mas ı yapabilmek için barora kabul olunmk
ve baroda yaz ı lı olarak bulunmak zorunludur. Mslekten ç ı karlm
karar ı nı n ise yine barolardan 10 don çok avukkt ı n bulundu ğu
bir yerde baro kurulmas ı zorunlu sayı lmbktadı r
Baroor resmi mücasesattan say ı lmış t2F. MUlaze ı et, yani
bugünkü ad ı yla staj kurumu kabul olunmu ş ve yaa ile düzenlenmi ş tir. Barolar ı n kendilerini yönetmesi iin gere1li organlar ı dü,5üni! l mi! ş , kurulmu ş ve olusturulmu ş tur, oràlnlnria seçimi ise bao
üyeleri aras ı ndan ve kendilerince yap
ı lmakta
idi.
Sonra resmi
k ı l ı kta ba ş iaarak vekalet ücretine kadar birtak ı m meslek çal ışmas ı ile ilgili dbzenlemeler de yine yaaad, ye r al ı yordu.
Bütünbu ileri onloy ı s ı na kar şı n Muhaaıat Kanunu 17 .maddc-den olu ş an dar ka p saml ı bir nı etindir.Bu düzenlemc için de Adolet Bakanl ığı nı n yetkileri ise eeycc geni ş tuulmustur. Avukbtlığı n serbest meslek niteli ğ i aç ı kco bclirtilmemjs ve.idari VEsayet anlay ışı ise en geni ş . anlamda yer alm ış t ı r.
-
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Yine, de belirttiimiz rı edc-nlcrcicn t.rU Muhomat Kanunu.
gutlenmesinin ilk brnei oldu ğ u için bizi
Ulkc-mizde meslek
grUUmUze ghre çok, önemli bir asad ı r ve modeHn Türkiye Cumu
riyetinin olu ş turduğu ilk kurumlardan birini 'aratmaktad ı r.
Bundan 14 y ı l soua 198 y ı lı nda ıkarı lun 3499 say ı lı Aktlı k Kanunu isc hiç ku şkusuz savurma mesle ğimiin yUce1aıe.sitıde,
sanrnmanı n o1gunl şnıas ı ncla bir ba şka a şaaıadı r0 Bu vesile ile bu
yasaniriç ı kart ı lmasna önayak cilori eski Adele Bakanlar ı ndoh
Şinasi Devrivnin anı sı nı huzurunuzda kutla ı akisterini.
1enememi ş bi
Muhamat Krnnun dar ka p aamlı meti içinde dü
çok meslek kurallar ı i geli ş tiren, avukatl ığa ça ğda ş nitelikli
bir meslek görünümü veren bu yasa, meslek içi v mes1ekta ş ar
ı çin oneaıla b ı r koce tam olarak e ğcr as ı yakt ı r Yasanı n
getirdi ğ i önemli yeni düzenlemeler şunlardı r;
Avukatlik kamu hizmeti mahiyetinde bir meslektir. aroya
kabul ile mesle ğ e kabulün birle ş irilmesinden alayark iiei316k
düzeniy]e ilgili kurallar yosay3a ayant ı l: biimde düz6nlerrc ı slcktcn ı kara Île ilgili kura 1aış t ı r. Disi p lin i ş le ile
lar ayr ı nt ı lı biçia.de yasa y a yer almış t ı r
nct ıeiyle i....:ili kuraljar da
Brbları n kendilerini
yine yashda ayr;.nt ı .L o ıara ı dzenlerı i ş tir. Vekalet ücret-*'ve
adli yardı m gibi çok oneul ı meslek çal ış mas ıy 1 .n ilgili duzeLlemeler yine yosocin, ayrı nt ı ları ya yer almış t ı r
Avukat lığı u bir serbest eslck Te kaau hiz ıet nitdlik—
lerin belirle ımesini ise yasanı n. çe ş itli modelerinde öze4
gösterilmi ş tir.
Bütün bu olumlu geli ş meleru yan ı s ı fa idari vesay4tin
sürdürülmesi ve meslek Iurulu ş 1ar.nı u ba ğı msı lığı Uin dü şüu1mcmesi, bu yasanı n ele ştirile bile cek yanlor ı dı r
Sayı n 'conkar, c\i1 ı eslckta ş la4m 9 me1e ı mı ze
önemli bir a şama hiç ku şkusuz 1969 y ı lı nda yilkirlü ğe giren 1136
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ı y ıa oluur Scnı bo ı sazlığa asayı lı Akatlı k Y
butle şmcs4 aıeslek orgutlemeb ı
1ayışı n oln1a şmos
katlarih sosyal gliYenli ğ nin sa ğ lanmas ı meslk kuallari
geli ştirilmesi gibi konularda getirilen yenililer bu yasa
ba j ica ozellikler ı dı r. YsoL'ıı n dikkati çeken 1 huklerı şuflor.
L Avukatlığı n serbest ne slek 've kamu hizmeti ıa ı telLğı
belirgin hale getirilmi ş 4 avukat ı n çalış aa ı nda oa ğı cası z o1d ığu
kurlırı n alti çizilmi ştir Türkiye Barolar B r İi ğ id kurulası
ile nıeslck orgutlenmes ı buu rile .smigtir. BcrolEr ı n ve Türkiye' Ba
tclığı ndkı
rolar B ı r1 ğ nı n tüzel kı iliğ c sahip kamu kuruinu.
eslek kurulu şları olduyasada aç ıkca yer a ışt ı Bu 196k
Anayasas ı nı n 122 nci maddesn:in getirdiğ i anaa ı l düzenlemeye
bı r ko şutlama, b ı r pa1J ç ı ze anlamı na gc-lehc ı r.
Baroiarı n,kurultnas ı gbrevinul en ba ş laarak daha bnce
Adalet Bokanl ı gı n verı unış gdsvler ı n nenen.. umu meslek orgütu
olan Türkiye Barolar Birli ğine b ı rakı lmış tı r. Uyulmas ı zorunlu
meslek kuralları na belirleme görevi ise mele örgütüne veri'mi şt ı r, Bunun onemı na izin ver ı rsenı z b ı r nebze bcl ı rtmek ı sterm.
Türkiye'de uyulmas ı zorunlu meslek kurtllar ı nı ilk'efa
lk ı ve onu meslek kurulu şu
oluturau ıı alek kurulu ş u av
olan Türkiye Barolar Birli ğidir. Dii6 ğieı iz bttün meslekleri ı
kendi meslek kurolları nı kendilerinin öne rm€ leri ve olu şturmları dı r
Avukatları n sosyal güvenli ği; ynlnı za uun vadeii igorHiç kb şta d1iarı için olsa bile önemli ölçUe sn ğ 1aJ
suz bunun önemi, okat ları n ğ ele cek koyg ı sı ndan. kurtar ı las
yne.ndedir ve gelecek kaygı sı ndan 1rtar ı lmış bir akt ı fl meslek
ahlakı na ve meslek disiplinie aaa s ı kı biçide ba ğ 1anmas ı n istemek, meslek
rulu şlar için bir hak, bir yctki olmu ştur.
Ortak büro ça1 ış nas ı ile . ilgiil. düzetleme; yete İ siz ve
ksik de olsa yasal biçime getirilmi. ştir Baxdları n protoko1deki
yeri be lirle nmi.sti
crlar ı n yönetimi nce göev alanlar ı n it şten
1.
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el çektirilmesi yetkisi ise yarg ı ya bı rakı lmış t ı r..
Meslek rUtürıün yasalar ı n ülke ihtiyaçlar ı na uygun,
biçimde ge li>ş tirilmesi için katkı da bu.lunulmas ı rıa ölnrıak sJan
aıış ve bu yolda meslek kurulu ş lar ı na girev ver1mi ştir. Bu ysade da brolar ı ri ve Birli ğ in ba ğı ms ı zlığı tai dc-ildir. Meslek
rgütic-rinin birtakı m kararlar ı nı n adalet Baka. ılığı nı n onayı a
ba ğ lı tutulması , ba ğı ms ı zlığı zedeleyen, bir durumdur.' Ôzellikle
me1'e ğe ve soja kabul ile disiplinle ilgili kararlar, ücret tarifc-lerinin onay ı , ki 1136 s,-,Yili Yasanı n 8 9 2071, 74,. 142, 1579
168, 182 ve geçici 13 ncü'nıadcic-leri ibi yetkilerin Adalet Ea1anlığı rla bfrakilmış olması sakı ncolı dı r. Sanı yorum ki. busak ı rı?alı
durum bugünkü ynetinıde baz ı dovrarıış lorla dış a vuru.lmaktodı .,
bası ndan ö ğrendi ğitnize göre Avukatl ı k. Yasas ı nda yapı lmas ı . du^unulen baz ı de ğ i ş iklikle hiç ku ş kusuz Genel Kuruun bugünkü yai
bu toplant ı s ı nda da tart ış ma konusu olacokt ı r,

Türkiye Barolar Birli ğinin kuruiu şundn beri sava şı mı u
yapt ığı ba ğı msı zlığı n sa ğlanmas ı umarı z ki gelce ğe yöe1ik
ümit olarak kalacakt ı r. Gerekli geli şmelerin ve denc-timde uygun
ölçülerin bulu.nmas yolundaki çabalar sürerken bu a ş amada 2709
sayı lı Anayasa ile öngörülen düenlemc bir olg'
olarak önUmüe
ç ı kmış bulunmaktadı r. Kas ı m 1982 günü halk oylamas ı na sunula1ı
Anayasanı n 135 nci maddesiyle getirilen ilkeler savunma meslq ğinin ve meslek ögütlenmesinin özellikle cumhuriyet döneinde kazanı lan 60 yı llı k evrimini ve olu şması nı geriye dindürmü ş göük
mektedir. Anı lan hükmü izin verireniz an ı msatmak istiyorum.
'Kamu kurumu niteli ğ indeki meslek kurul ışlorı ve üst kurulu ş lar ı belli bir mesle ğ e mensup olanlar ı n mü ş terek ihtiya ğ larini kar ı iamak mesleki faaliyetlerini kolaylct ı rmak, mesle ğin
genel menfaatlerine uygun olarak geli ş mesini slamak, mes1cmensuplar ı nı n birbirleriyle halk ile olhn ili ş kilerinde dürüt

lüğü ve güveni hakim k ı lmak üzere meslek disiplini ve ahlokı tu
korumak maksadı yla kanunla kurulan ve organlar ı kendi üye1er
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tarafı ndan kanunda gösterilen usullere göre yag ı gözetimi alı rı da gizli oyla seçilen kamu tüzel ki . ş fliiklerdir. Kamu •ku'unı
ve kurulu ş ları ı le kamu iktisadi tc ş ebbusler ı ne asl ı ve surakii görevlerde çal ış an1rı n meslek kuruluglarinp girme mecburiyeti aranmaz. Meslek kurulu ş ları , kurulu ş atrucorı dışı nda faliyet gösteremezle, siyasetle u ğ ra şamazlnr, syasi porti1er
sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezier.
Siyasi partiler, sendikalar ve sendik üst kurulu ş lrı
meslek kurulu ş ları nı n ve üst kurulu ş ları orgar4arı nı u segirnlrind.e aday gösteremezler ve belirli adayları n leh VG öleyhloinde
faaliyette bulunarnazlar ve propaganda yapamazlr.
Kamu kurumu niteli ğ indeki meslek kurulu ş ları , kanunda
goster ı ldığı ş ekilde devletin idari ve mal ı denetimine tabidir.
Amaçları dışı nda faaliyet gösteren ve siyase•tl u ğ ra ş an çnesldk
kurulu ş ları nı n sorumlu organlar ı nı n görevine kanunun belirtti ği
merciin istemi üzerine mahkeme karar ı yla son 4erilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.
Türk Devletinin varl ı k ve •ba ğı ns ı zl ı nı , ülkenin ve
milletin bölünmez bütünitiünti, toplumun huzur;! ıun korunmas ı e
devletin Anayasada belirtilen temel nitel iklerni tehdit edii
faaliyetlerin önlenmesi bak ı mı ndan gecikme sind. sakı nca bulunan
hallerde en büyük mülki onur bu organlari geçii olarak görevden
uzakla şt ı racak. Görevinden uzakla ş t ı rma korarı l3 gün içinde
mahkemeye bildirilir. Mahkeme görevinden uzakl şt ı rma kararı n ı n
yerinde olup olmad ığı na en geç 10 gün içinde krar verir.
Soyin meslekta ş lorı m, anı lan oldukça ayr ı nt ı lı ve
genel hükümle yap ı lan düzenlemenin ilgili yasalara yans ı t ı lnsı
için bir çal ış manı n sürdürüldü ğ ü bilinmektedir j Bu ğ olış ma henüz
bitirilmemi ş tir. Ancak, Anayasanı n 177. nci Lüaddesinin (e) berdi
gere ğince yasal de ği ş ikli ğ e görev kalmaks ı z ı n ürUyen anayosa
düzenleme-de be-Urgin şu noktalar vard ı r,
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a) Bir k ı sı m kuru1u q lardi çal ış an avukatlar ı n barolra
yazı lma zorunluğ u kaldı r ı lmaktad ı r.
Yürürlükt1d Yasan ı n 66, 35 ve 12 nci maddc-lc-xindQ1d
kurallarla olu ş an sistemi bozan bu hükürıı le meslek içindeki e ş it
lik ka1kmaktad ı r, Meslek disipininde ve düzeninde bUyük bir
bo ş luk aç ı lmaktad
r..
ı
b) Meslek kurul-Liglarinin yönc-tsel ve akçal ı danetiminin içeriden al ı narak d ış dc-ne-time ba ğ lanmas ı , barola ı n
saz1 ıı ile- birlikte meslek ba ğı ms ı z1 ığı n da zec1eleyebilecc-tjr.
c)Bu dene-tmin ve gözetimin seçilmi ş organlara i ş ten
el çekmeye kadar vard ı r ı lmas ı , meslek kurulu ş ları nı n ba9ı ms ı 1ı ı n zCdeldi ğ i gibi demokratik olu ş umunu ve yönetimini de
de le me kte d ir.
Bu yollarla yönetir ı ce savunma meslc- indi
ğ inin gcrc-ks
ği
bo ğı ms ı zlJ. ğ a da el uzcı t ı labilecc ğ i kaygı s ı do ğn'iaktadı r.
ç) Meslk kurulu ş ları nı n bir ç ı kar tolulunun örgütüne dönü ş mesi gibi çok ciddi bir sakna do ğürnıaktadı r.
d) De ği ş jkliklerin savunma esle ğ ini ve mslek örgütlerinin geli ş imini durduroca ğı nj. e evrimini ge:;ye çcirecc ğ ini
söylemek çok yanl ış olmayacakt ı r.
Kayg ı mz odur ki, meslek geli ş mesininça ğ da ş a ş amla ı n
gerisinde kalmas ı tehlikesi ba ş göstermi ş tir. Bnnun hc-nı aiesleğ iraiz, hem de toplumumuz aç ı s ı ndan ciddi sak ı ucalnrı vardı r.
Savunma mesle ğ irı in ve meslek örgütle mesinin ülke mizdki evrimi henüz sona ermi ş de ğ ildir. Toplumsal ra ş am aürc-kli bir
de ğ i ş meyi ve evrimi gerektirir ve ancak bu. yolla olu şur. Önc-ml
olanmeslek toplulu ğundkj bilinçle ş medir, mes1c-e ba ğlı lakt ı r
ve mesle ğ e sahip ç ı kna e ğ ilimidir. Mc-s1e ğ imizin ve meslek kurlu ş ları mı z ı n cuzhuriyc-tin 60 y ı ll ı k evrimind b.r çb ğ da ş anla-yış a kavu ş tuğu ve belirli bir düze-ye eri şti ğ ini rahatça söylc-rcbiliriz. Yaz ı l ı hukuk sisteminde yasal ' rı n öneini biliyoruz
Ancak, kuruaıla ş aı a süreci içindc bi.linçlc ş me ve blguulaman ı n a
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yasal Iro1lar kadar de ğerli oldunu gözden kaç ı rmamaly ı zJ
Arkada ş ları m, bizim urııudumuz ve iyi erli ğimiz de z İten bu noktadad ı r.
Hepinizi sa.ygyla sc-lalor ve ba şarı lı çaliş molor dlerim. (Alk ı lar)
BA ŞKAN- Te şekkür ederim Say ı n Ba şkan Say.
De ğ erli üyeler, Yönetim Kurulu Raporu ıun müzakeresirıe
daha do ğ rusu okunmas ıı a geçmeden önce gelen t4graflar ı okumaya
devam etme-k istiyorum.
Saat 12.00'de Atatürk an ı t ı na çelenk konulacak ve saygıd.uru şundo bulurıaca ğı z.•
Telgraflor ı okumaya devam ediyoruz..
Sayı n Genel Kurul üyeleri, 'Divanı nı za iletilen telg1af1arla, Yarg ı tay 8 nci Ceza Dairesi Ba şkanı Sayı n Yahya Gökçe-da ğ ,
Antalya Hakimi 2 nci A ğı r Ceza Mahkemesi Ba şkan
ı Sayı n Necdet,
Demirta ş , Adalet Bakanl ığı Müste şari Say ı n Sabahattin Oktan,
TtRK- İŞ Genel Bo şkrniı Sayı n Şevket Y ı lmaz, Oda lar Birli ği Yönetim
Kurulu Ba şkanı Sayı n Mehmet Yazar, ürkie Notcrler Birli ği
Ba şkan
ı Sayan Rasim Eyübo ğ lu, Avukat Sayı n İ smail Özersin, Say.n
Sabahattin Demir, Avukat Say ı n Fehmi Özçc-lik, Avukut Say ı n'Tcettin Sı rmalı , Avukat Soyn. Merih Tezen, Hatay Barosu Ba şkanî
ve delege-al. Say ı n Nabi İ nal, Avukat Sayı n Rı fat Verdigil Genl
Kurulumuza sayg ı ları nı sunuyorlar ve ba şarı lar diliyorlar.
Sayı n üye-ler, Avuiat Say ı n Faruk Frc- iv5 Sayı n Yckta
Güngör Özdc-nin mesajlar ı var, bunlar ı okuyorueL
•

"Genel Kuruia dave-tinizi ald ı m. Vcf oli l duygu ları nı za
pekçok te.ş ekkLtr ederim
Brli ğ iml.zin hukuksal ku.rallardarı ddünl vermeden de-ya
yolundaki çabalar ı n
ı zdon ve sizi dstekleyen yönetim kurulund n
Türk avukötlara gurur duymaktad ı r..

E:
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Genc İ Kı rulunuzurı mUstesia ve çok dc ğ rli iiy€ic•rini.d
sizlere olan inancı devam edecek stzc yeni gU sa ğlayacaktı .
Fu derin sayg ı larımı lUten kotul buyunuz.
Avukat
Faruk Frm
."Ttirkiyc Barolar Birli ği 16 ncı Genel Kurul Ba şkonlı Ulusal bilincimizi olu ş turan ugelerin i''b a p nda geleni
adalet duygumuz, Türklü ğ e ün ve onur kazandı rm, bar ışı n ve
uygarlığı n temeli olmu ş tur, Hepimize -k ıvanç veecek etkinli ği
ve gücü ortak amac ınıı zdı r. Anayasal- demokratik düzenin ba ş 1ı a
gUvencsi sayı lan yOrgi crkinin hukuk biliminir ça ğda ş verile
-.rine göre adalet da ğı t ı m
ı görevini yerine gc-time çobas ı n.
- içtenlikle sürdürmesinde savunmanı n ktkı sı . bUUktUr.
Yargı nı n tümlüğU içinde savunman ı n önemini ve yerini:
doldurmok olanaks ı zdı r. Bo ğııı sı zlığa e dokunuJmaz İığJ. Büyük
Atattirk'Umijzce istenen mahkemeler v hakimler nialeti saunman
ı n- hu1kal yard ı m
ı yla doyucu k ı lmaktodı rar. Bireylerin
• vetop1umun yasal temsilcilc-rinin meslek örgUtlriy1e sa ğlandı klar, olumlu sonuçlar, sey ğı nhığı rn giderek artt ı rmoları ,
be ğ eni ile izlenecek tutum ve davran ış ları , ulusumuzun güvenini dokumaktadır.
Ba ğı msı zlığı n sorumlulukleı birlikte dü şUnUlüp dG ğerlendirilmesi zorunludur. !Vohkemc-lerin vâ hakimlerin ba ğı msı zlığı ile hakimic-re tanı nan gUvenc, yargı Uvenccsi-olorak
gerçekten b.olk ı mı zı n güvencesidir. Ulusal olu şun içinde kar şı la şı lan güçlüklc-rin zamanla gideriic-ce ğ i, adaltin özünü ctkileyen engelic-rin kold ı rı laca ğı , yapı nı n bzelli ğine uygun dUzerılmeler ı n yapı laca ğı , ba ı msı zlı k ve guvcncı l ı lkcicr ı n her yonL
dc-n-gc-rçc-kle ş ecegj umudu asla yitirilmemi ş tir.
Türk hukukçular ı büyük ulusuna bu a şamyı sunacakt ı r,

t

-30Barolar ı çı n uygun olmayan a ıeslckte vc orguticr ı tıde bo şluklor
ve sakı ncalar yaratacak aykırı lı klaz' da bu kopamdad ı r. Mc-sle
disipliriine, meslek içi eitime . vc hukuk devriirıc ba ğlı baz'oF
lar]. İrılzlJa ulusumuzun güvenini toplay ı p yüce ldiI$çe yarg ımaz da
H
yiikselecektir .
o gri za tc- ş ekkur eder, adaleti erde bilen bir onl 1aı .şı u sahibi alarak savunma bölüU üyelerini gcçmi ş ve geçecek
çalışmaları için kutlar, Türk hukukunda at ı lı mora bncülük eecek
giri şimlerini umorak ba şarı dileklerimi sevgi ve sayg ı ile sunaYekta Gü ı gr Özdc-n
Ancasa Mahkemsi tyesi
.B ŞKAN-e ğc-rİi üyeler ş imdi saat 1240'de Atatürk
Anı tı na gidilccektir.
Bu durumda ğ lenden -sonra toplanmak Uere top İantiy
kapatyorum.
11

İKİ 1Cİ OTURUM

BA ŞKAN- Ö1edcn sonraki aturumumuzu ı orucı.
Şimdi inme din 7 nci cıoddc-sirıe göre B şkanlık Raporu
takdim edildiindc-n, Birlik Yönetim Kurulunun. 1982 yalı Çalışma
Raporunu oltuyorunı
(Çalışma Raporu okuhdu)
BA ŞKAN- Rapor üzerinde görü ş me ag ıybrunı .
Buyurun Sayı n Ba şkan Say.
•
BAROLAR B İRLİĞİ BA ŞKANI ATİLA SAV- •Segili delege aka•
d ş 1arı m, bütün benim çalışcıaları mda tUkeizin[içinde, bulundı.fu
o1a ğan.tstü kq şulları da dikkate alarak bôyle bir dönemde
ıe sle ğine dii şen büyUk sorumlulu ğu- gözden kaç ı rduyarak ge rekF
çalışmaları yürütme çabas ında bulurıduk. Bu çabalorı mı zda ilk
göz binde tuttuumuz konu, Bhr.olar Birli ğininvarİıı y1a bilikte etkinli ğini ve saygı nlığı rıı koruinak olmutur.
Sanı rı m ki hem genel kamuoyurıdahemd meslek kamu
oyunda gerekli kar şı lığı nı bulmu ştur bu çal ı şmları
-Bizi
mı z.
için önemli olan kuu İu şundan beri yürütücüsü T e savunucusu
olduğumuz temel ilkelerin ola ğan üstü dönemde e korunmas ı na çlışmakt ı r, yini hukukun üstünlüğü ilkc-si, hiuk devleti,
temel hak ve özgürlüklerin annynsal çerçeve içrisinde korun9bilrnsi
öelliklc temel hak ve özgürlüklc-ri ı ierisinde e
öncrnlilc-rindc-n birisi olan hatta ya şama hakkı kadar önemli olan
bu ya şama hakkı nı .anlamlandarau avuuma hakkı te hak arama
öucülüğUnun korunabilmesi o1mu ştur
•
Bu dnende bu hak arama özgürlü ğil ve avuncıo hkkı tıarn
koruması nı n çok kolay oladığı nı biz biliyou. Yalnı z şunu
belirtek yerinde olacakt ır. Ko şulları n bütün ğı rlığı na kar şın
avukat arkada şları mı , meslekto şları mı z iflkemizde hiç bir
i
san
ığı n sanmas ı z kalmamas ı için büyük çabahrcamı lr ve
son derece o ğı r ko şullar alt ı nda özveri ile çaa şmışİ ardı r.
Ki şisel inanc.mı z da odur ki, ko şulları n a ğırlığı na kar şı lık
Türkiye'de hiç bir sanı k istedi ği avukat ı n hukıLki yardı mı ndan
yararlanma olana ğı ndan büyük ölçüde yoksun ka1 ıam şt ı r

-32Bu, mc-sl to ş l ı mıı n ki ş isel çabaları ve .özveileri ile bir
likte mesleki bilinçlenmen:Lri ve meslek iç Ğ isirıdeki dayaru şma
nı n bir ürürıüdtir.
Kurumlar ı n çal ışmaları ile övünmenin yersiz bir böbirlenrae olmadığı inancı ndayı m, tersine bu bir bilLuçlennı e sorunı dur, yani bir kurum kendi görevini, kendi i şlevini hangi ko şullar alt ı nda yapohiliyorsa, hangi ko şullar alt ı nda olursa o İsul
yapabiliyorsa, bunu, söylemek böbüricr ıme, övtüıaıe de ğildir, ols
olsa bir bilinçlenme belirtisidir ,ve savunma mc-sle ğinin yaP ı l?_
bilmi ş olası , gelecek ku ş aklar için de Türk yargı sı için, Türk
odoleti için bir k ı stas olacakt ı r. Bunu gelecek ! ku şaklar daha
abjc-ktif, daha nesnel ko şullaraltı nda, daha do ğrubiçiuıde de ğerlendirilece ği umudı nidayı .
Birli ğin çalışmaları içerisinde raporu'muzu birkaç böUm
halinde sunuyoruz. Birinci bölüm gonelkonulor olacak, genel konuları n da ilk ba ş lığı Anayasa ve Anayasal Düzenle ilgili Çcl ş.
malordı r
Geçen dönemde de bilindiği uzere Anayasan ı n hazı r1an ıa-.
sı , Ealk onna sunulmas ı ve halk oyundan gcçmi, özellikle hukuk çevreleri içini, ve Türk ulusu için önemli ol{aylardan birisi.
oldu.
Türkiye Barolar Birli ği bu ö şaada sorumluluğunu müdri-k
olarak, sorumlulu ğunun anlamı nı kavrrrıış olarak yap ı lması , gereken bütün çabaları harca ış tı r. Istedi ğimiz sonuca ula şabildi ği
mizi söylemek kolay,de ğ ildir,gayet tabii, yani AnayasanJ.n bizm
.isteklerimiz, bizim ölc-mlerimiz do ğ.ru'l'tu'sunda gc-rçeklc şti ğini
söyleyemeyiz ama hiç kimse Türkiyç Barolar Birli ğ i ile baroJiar
Anayasanı n yap ı lması için gereken çabayı göstc'cmemi ş tir, gbternıemi ş tir. Bu konuda bir amma durumu içinde bulunmu ş tur diyerrrez.
Birlik Yönetim Kurulu olarak önce Dan ış a Meclisi Anayasa Koisyonuna görü şlerimizi haz ırl ı k a şaması nda sunduk. Daha sonra
Anayasa Komi.syonundan çıkan 6 Ağustos günü. ilgililere Birliin
.
görü ş lerini sunduk.

-
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Bütün bu a şamalardon sonra Dnıa şma Meclisincic-ki mctn
ile ilgili olarak Birlik görü şünlln daha yüksek yt-tkili orgatı a,
yani Birlik Genci Kurulurı ca belirlc-rınıcsi ve sa;ptanması daha da ğru olacakt ı r dü şüncesi ve inanc ı ile güç ko şullcr içerisind
ve s ı kışı k bir dönemde de olsa Türkiye Barolar Birli ği Geneiurulunun. ola ğanüstü toplant ıya ça ğrı lnlası yoluro bo ş vurdukv
bildi ğ iniz gibi Birlik Genel Kurulu çok s ı kı ve yo ğun bir ça ışma ile Birlik gbiü ş lc-rini özetleyen bir rapor haz ı rladı ve ilgiii makamlara sunuldu Bundan sonros ı n-ıı hepimiz biliyoruz, onıı ia
için onlar ı yinelcmc-ye gerek gbrmüyorum
Genel konular içc-isindc birli ğimizin' bir çcı lış mosı ju
daha raporurauza ald ı k Lübnanda Filistinlilere kar şı giri ş ilen
luyı mla ilgili olarak Birlik görü şünü oçı klanı yı gerekli görtik.
Bildi ğiniz üzexcH Türkiye Barolar Birli ği her zaman hukuka kaX' şı
davranış lardan, özellikle temel bak ve özgürlüklere yönelen
hukuk dışı davranış lora kar şı ç:.kmış t ı r ve hangi vesile ile
olursa olsun, bu konuda görü ş bildirmeyi bir görev saymış t ı r
Raporumuzun ikinci bölümünde yasama ile ilgili çalama
lar yer al ı T ore Bunun birinci b lığı itirk Me;zuat ı nı n Yönetmi
ve Yeniden Düzenlenmesi projesidirG Bildi ğiniz üzere Türkiy Barolar Birli ği çe şitli zamanlarda Birlik görü
olornk
şU Türki.yç Ide
inevzuat ı n tüm hukukderli
kurallarnı
n
toplu
oarak ç ı kar ı lmsı ,
hukuk kuralları aras ı nctakı çol ı kı ler:tn kaldı rı lab ı lmes ı , oe 1likl de temel yasaları n' belli bir anlayış içerisinde, belli bir
düzen içerisinde olu şturulmas ı için görü ş lerini belirlczi ş v
saklonıışt ı r.
Ba ş bakanlık bu. konuda Türk mevzuat ı nı n yönetimi ve
yeniden düzenlenmesi projesinin uygulama esaslar ı ba ş lığı il
bir'karornatne yay ı nladı . Bu kararnamede merkezi kamu yönet ı
ile ilgili• görevli baz ı kurulu şlara gbevler verildi, Bunlar
aras ı nda Türkiye Barolar Birli ği de dan ış man kurulu ş olarak.
göreve ça ğrı ldı Devlet Planlama Örgütünce yap ı lan bir çlış aya
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biz de Birlik olarak ça ğ rı l ı bulunuyoruz. Belli a şamalarda b
çal ışmaya kat ı lmakta ve buluurnaktayı •z,

- "

Kamu kurum ve kurulu ş lar ı un yeniden .dUc-nlcnmesiy1e
ilgili tonri konusunda biz gbrti ş lcrimizi aç ı kladı k. Çünkü biliyorsunuz yanl ış bir düzenleme yap ı l ı yordu burada. Yl ıı z nı crcezi
kamu kurum ve kurulu ş lar ı de ğ il, ka ıu kurumu niteli ğindeki nı slek kurulu ş lar ı da bu düzenleme çc-rçevesine al ı nmak üzere id..
Bunun 'do ğ ru olmadığı nı görü ş lerimizi belirterek Ba ş bakanl ığa
sunduk ve bu yanl ış lı k düzc-ltildi. Bununla ilgili kantn hUkmrde
kararname, yaln ı zca merkezi kamu kurum ve kurulu ş ları için gkt ı .
Şimdi ş u anda Avukatl ı k Yasas ı yla ilgili baz ı çalış malar yürLitülmektedir. Bunlardan bir' tanesi bizim bilgimiz içerisinde ve
Anayasanı n öngördü ğü düzenlemeler do ğrultusudda yap ı lı yor, yni
135 nci madde İ le Anayasada 6 ilke ön görülinü ş bulunmaktadı r
Bu lkc1er do ğ rultusunda kamu kurumu niteli ğ inde meslek kuruku ş lax'ı nı n yasaları nı n düzenlenmesi iin bir çal ış ma yürütülmektedir. 'Bngbok.nnl-ikda ilgili birim bir alt birim kurmu ş , bu al
birim todaliyede; yani Türkiye. ve Ortado ğu Amme Idaresi Enst.tUsünde bir çal ış ma yürUtmektcdir. Barolar Birli ği ııLn de bir temsilci
göndcrnı esiJ.stendi. Biz oraya bir arkada şı mı z ı görevlerıdirdik,
çalış mayı izliyoruz. Oradaki çal ı mada bir noktaya kadar anaasol geklGr yerine getirilece ğ i için çal ış maya kat ı lnıaktayz,
yani Anyasonı n öngrdU ğü ve alt ı noktada belirlenen de ği ş ikiklerirı Avukatl ı k Yasas ı na yansat ı lmas ı dı r söz konusu olau. Buun
dışı nda bir e ğ ilim var. Deniyor ki, br çerçeve düzcnlc-m yapa1am, kamu kurumu niteli ğ indeki. bütün meslek kurulu ş ları nı bi
ara kanunda bir arada ortak hükümleri düzenlediktcn sonra hc-k
kurulu şun kendi yasas ı n
ı da ayrı ca düzclte.lim. Bunun sak ı nc4orı
:Lle ilgili görü ş lerimizi aç ı kladı k. Birlik Yöntim Kurulu biT
yan kurul olu ş turdu, bu kurul 5 ki ş iliktir, bu yan kurulda b z ı
ilkeler belirledik. Bunlar ı TODAL İYE'dGki çal ış malara ilettik.
Eğ er bizim görü ş lerimiz do ğ rultusunda al ış malar geli ş mezse,

-

35 -

belki bu çalış malara kt ı lmama yolunda bir korr alabiliriz.
Bunu da şimdiden bilginize sunnıa.kta yarar gört5yorum.
Rcporuaıuzun 69 ucu sayfns ı ndan sonraki bölümlerinde
bu
l şriıaları n n9o rnalorlyla ilgili bilgiler bulunmaktad ı r.
Roporumuzuu 3 ucU bölümünde Mslc-k Sorunlar ı yer alJyor. Sanmc hakkı nı n korunmas ı ye •s lanmas yolundaki çalı maları mı z 0 Bilindi ği üzere meslek 1rulu şu olaak birinci
cede duyarlıklö ve özenle izledi ğimiz bir konu, savunma hakkı nı n, hak arama özgürlü ğünün en. iyi biçimde kovu şturulnası ,
latıması ve- gerçc-kletirilmesi için çal ışı yoruz. Burada istc-igiiz ko şulları sa ğlayonıadığı eıı z ı söyleycaıedi ğimizi hepimiz kabul
ediyoruz, söyleyemc-ye-cc- ğimizi heptniz kobui ediyoru. Buna ra ğmen
meslekto ş ları mı zı n güçlüklerini de a şmaya gal ııyoruz meslek
kurulu şları olarak. Zamanzamanorunlrla kar şı kar şıya kalayoruz. Bu sorunlardan bir k ı smı ile ilgili yaz ış eısları mı z c
çabaları m
ı z raporumuzda
'alnııyer.
tı r. Her halde iki gün sürecek
çalışma sı rası nda sayı n delege orkodalar ı m
ı z kendileri de ,t4nı k
oldukları ya da bizzat kar şı la ş t ıkları bazı sorunlar ı ve gUçUkıeri burada aile geirc-ceklevdir. B ı arıı da elecc-k dönecdki
çalışmalar için Birlik Yönetim Kuruluna, sorurnlu ve- göreli
do ş lara ışı k tutaca ğa ku şkusuzdur.
Raporda yr verdi ğimiz bir çal ış ma, geçen dönem içeisinde MHP ve tiikücü Kurulu şlar davası ile ilgili olarak göre\
yapmakta olan bir arkada şı mı zı n Birli ğe yapt ıği ba ş ru do ğr tusun,a olmu ş tur. Bu dönem böyle bir raslant ı da oldu, onunla
gui gerekli 'çabalar ı harcadı k ve gerekli duyarl ığı gösterdi ğimizi sanıyoruz,
Yerli .Anayasal dtzenletne üzerinde bildi ğiniz gibi kamu
kurum've kurulu ş ları nda çalış an avukat arkada ş arı m
ı zı n baroara
yazı lma zorunluğ
u kalkt ı . Ba ş bakanl ı k bu. Anayaal düzenleme
L
henüz yasalara yans ı tı linadan bir ivedi kararla : bütçede yer
mış bulunan ödeneklerin kulialulmamas ı için bir genelgé yapt..
Bunun yanlış oldu,ğ
unu : sakı ncalı olduğunu belirten görü şUmUzii
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Ba şbakanlığa ilettik. Bu arada son toplant ı da Adalet Bakaril ığı nı n ilginç bir fnUdahe1esi oldu. Adalet Bakar ılığı • bazı bax'olara
ba ş 'vuran arkada ş ları mı zı n, yani Avukatlı k Kanununa henüz
12 ve 35 nci maddelerdeki kurallar de ği şmederı , yani hem kim
avukatlı k yapmak isterse bu çal ışaca ğı bölgenin barosuna ya ı lmazsa avukatlı k yapamaz kuralı nı n istisnas ı karuna yerle şmeden
A ıaayasda var diye bazı arkada ş ları mı z ba ş vurularda bulundular.
Bazı barolar da bu konuda tereddüt geçirdi. Adalet BakanI ığJ
ş imdi diyor ki, henüz düzenlenı e yapı lmamış t ı r. Bu itibarla bu
durumda olan avukatlar ı n kayı tları nı silenıezs±niz. Hazine avukat ı ya da kamu kurulu şu avukatları baroya razı lmak zorunda-irlar daha dttzenlcnı e yapı lı ncaya kadar diyor. Bakal ı m önümüzdaki
gjinierde geli ş me ne yönde olacak,
Bir .konu da ceza ve tutuk évlerinin İ g ş leri Bakanlığı na ba ğlanması konusu oldu. An ı rnsanaca ğ ]. üzere İ çi ş leri Bakanı
• bir aç ı klama yapt ı , ceza ve t.utuk evlerinin Adalet Bakanı lığjin_
• datı slı narak, çözülerek İ çi ş leri Bakanlığı na baIanaca ğı nı
duyurdu kamu. oyuna. Bu uygulaman
ı n sakı ncaları . üzerind bazı barolardatı arkada ş ları mı zdanjz uyarı geldi,
nun üzerinde
Birlik olarak da durumas ı gerekti ğ i yolunda. Biz de Birlik ola• rak önce görü şthı üzti kamu oyuna ve ayn ı do ğrultuda da ilgili
kurulu ş lara Ba şbakanlığ a ve Adalet Bakaul ığı na sunduk. Olay1ları izli.yorsunuz, şimdilik bu giri şim yava ş lauıış ya da durmu ş
görUnüor, ama önümüzdeki dönemde nas ı l sonuçlanaca ğı nı kestirmek kolay de ğildir.
Türkiye Barolar Birli ğinin ve broları n protokoldok
yeri bildi ğ iniz üzcre Brliin protokoldeki yeri, asada1d bir
ufak bo ş luk nedeniyle y ı llardı r düzenenemem€mktedir, tart ı
malara ve çeki ş melere yol açnıaktadı r. Buna kar şı lk baroları rı ,
baro ba şkrıiarı nı n protokoldeki yeri konusu çok aç ı k biçimde[
çözülduğti için sorun kalmı yor, yani. Cumhuriyet Savc ı sı nı n. yabı nıda
yer.
a İı '. Fakat, hükümetçe haz ı rlanan ulusal bayramlar ı n
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kutlanınasi ile ilgili bir y5ncttneiik . de nas ı lsa baro ba şkanla "
rı nı n bulunması gereken yerden ba şka bir yerde oldu ğu gdrUldIU.
Bu düzenlemenin yanlış lıı aç ı kt ı r. Biz bir yandan ync-tsel
yerlere ba ş vurduk, yani İ çi ş ii Bakanlığ :na ba ş vurduk, dezIik
ki;. yasa aç ı ktı r, ynetmelik yasaya ayk ı rı olmamalı dı r. Bir rar ıdan da her olas ı lığı dü şünerek idari yarg ı yoluna ba ş vurduk.
Çok üzüldüğümüzü belirtmek isterim, maalesef idari yarg ı yolundn bir sonuç alamad.k Sonuç alamay ışı mı z, dvamı z ı n haklı
olrnadığı ndan de ğil, 2324 oayJl ı Yasanı n yürürlü ğü. nedeniyle
oldu, yani Daru şta7rkenö.i görev alanı na giren bir konuya sah1p
çı kmak istemedi, gevinin dışı nda oldu ğunu belirtti, Biz de
karar düzeltme yoluna gittik karar düzeltme yoluna gitti ğimz
zaman da aç ı kca dedik ki; biz yag ı nun gbrev alana sahip
ması için mücadele veren bir kurulu şuz, Müesseselerinı , kurumları n ve dzellikle Yarg ı kurulları n ın kendi gorc-lerine sahip ı kmanıas ı ndan duyduğumuz üzüntüyü belirtmek istedik ve karar tahih yapılması nı istedik Bu aröda ba şka nir oumlu geli ş me o ıldu.
İ çi ş leri Bakanlığı ilgili ybnetmeli ği cI ği ş tird.i v€ siyasal
düzenlemeyc uygun bir ciüzenlem yapt: Bunu aar ışı mı nı nedenini takdirleriiz bı rakıyorm. Geçtiimiz dbnemin ilginç
liklerinden birisi diye not etmeye izin vermeizi rica edec ğim,
Vergi Yasalı r e Mali Yazalorla ilgili Çal ışmaları 9ı z,
raporumuzun 4 ncü bblümünde yer al ı yor
Biz bildi ğiniz üzere bu
nem içrisinde mcsle ğimi.
de ilgilendiren bazı düzenlemeler oldu. Bunla.x bir tanesi 'Ve'-.
gi Usul Yasas ı nda bulunan mali müçoirlerin dinle naıesiyle ilT
gi.li olarak hüküm 2577 sy ı lı idari Yargı lama Usulü Yasas ı ie
kaldı rı lmış t ı . Son defa Vergi Usul Yasas ı nda yap ı lan bir de ğiş iklikle bener hüküm yeniden kondu., Bunun salbncaları ru belirterek gerekli ba ş urularda bulunduk, 'ama tabii umdu ğumuz sorıı cu
ne yaz ı k ki alomadık. Ba şka bir fı rsat oldu, Danış tayı n 115 Inci
yı ldönümü tbreninde idari yarg ı yargçla ı nı n topluca kat ı ldp. ğı
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bir törende bize söz f ırsat ı verildi. Bu konudaki görU ş lerimzi
biz de bir daha yitıc-lemek olarıa ğı tn bulduk ve mali mü şavir v
muhasebeci ad ı alt ı nda çalı an kiselerin.yargi organlar ı örninde di ılenemc-yece ğ ini, dinlemnernesi gerkti ğiü bunun idari yar-,
gı sistemine aykı rı olduğunu el izden geldi ği kadar kanı tlab
ile ve tanıkları ile açıkladı k.
Bu ; arada 2464 sayı lı Belediye Gelirleri yasas ı nda
alan i şyeri açma izni harc ı ile ilgili bir sorun ç ı kt ı mesleta ş ları mı zı tı kar şı sı na tazı. bölgelcrde Ş byle oldu bu geli ş m;
Bazı .elc-diyeler avukatlar ı n at ı klarii şyc-rine ve.
bundan sonra aacaklar ı i şyerlerine de i şyeri açma izni harca
ödemeleri gerekti ğ ini öngrdüler. Tabii Be le diye Gelirleri Ysasina aykı rı bir dururndu bu Çünkü, harc ı.n anlamı vergi hukuku
bakimindael bellidir. Harg,belli bir hizmetin, görülen bir kamu
hizmctiniri kar şı lığı olarak al ı nan bir paradı r. Halbuki avukatları n ruhsat alarak yaz ı hane açma zorunliluklax' ı yoktur. Ruhsat
alarak i şyeri açacak meslek sahiplerine uygulanacak bir hüküm
olmak gerekir. Bunu bütün aç ı kl ığı ile ortaya koyduk, fakat
inaalescf bir türlü olumlu sonuç alamad ı k, Ned ıi de, devlet
bürokrasisjnj i ş leyi ş itdeki hiyerar şiliktir. Maliye Baka9 ğ 1
kendi içerisinde sorumlu. olumlu' dü şünüyor; fakat olumlu dü ş incesini. uyulamayı yapacak İ çi ş leri Bakanlığı na bir t Urlü akt_
ram.ıyor, en sonunda oldu, son yaz ı yı örnek olarak sunduk,Bu ıu
anlat ış am.ı zı n amacı , özür dilerim; Nasrettin Hocan ı n ine ğini pazara götürdüğü zaman söyledi ğ i sz gibi, yani ben onu buraya
satmaya getirmedim, ama yani ne çekti ğirni müslümanlar görsünler
diye getirdim dedi ği gibi, biz de bazi konular ı a şmakta rie kadar
gUçlüklerle, asl ı nda sorun de ğ il,.çok kolay çözülmesi gereken
biz' sorun, fakat bürokrasiyi bir türlü harekete geçirerek çözümü sa ğl.yarııı yozuz . Sonunda bir arkada şı mı z, bir rııeslc-kta şı mı
'bu sorunu çok kolay çözdü. İşi - yargıya götürdüle, yargı orgnları karar verdi ki, avukatlardan böyle, bir harç al ı namaz diye.
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Onun da önümüzdeki dönemde ilke uygulamas ı na kavu ş nı s ı rıı bekliyor ve diliyoruz.
Raporun 5

hci

bölümü, birli ğimizin iç çal ış rnalar'ı
ilgilidir, Birlik Dentim Kurulu 'geçen dönem içinde Yasan ı n
getirdi ğ i zorunluklara da uygun olarak her ay en az bir topint ı olmak üzere 13 kez toplanrıu ş t ı r. Bir y ı ll ı k dönemde, ki son.
tarih 10 Nisandı r, çünkü o tarihten o ıra bir kez daha top1adı . Al ı nan karar sayı s ı , ra p oruaıiı zda belirtildi ği üzere 345d.ir.
Yöneti Kurulu to p lant ı ar ı ndah yalnı zca birisini
Balıkesir Barosunun ça ğ rı s ı üzerine Anka r a dışı nda yapabildik.
Biliyorsunuz bu geçmi ş yı llarda güzel bir meslek gelene ği, örgüt
gelene ği, kurulu ş gelene ğ i olarak y ı lda en az iki-Uç toplant ı yı
Ankara d şı ndo yapmak suretiyle çal ış malar ı mı z ı bölgelere iItmek, meslekta ş lar aras ı ndaki daanış mayı , kar şı lk1 ı ili şkiyi.
artt ı rmnk bak.mı ndan. yararl ı görülüyordu, ama akçal ı güçiU9rin ki, ona dabiraz sonra ropörumuzda de ğ inc-ce ğ iz, ayrı ca alfal ı raporda bütçede uzuri uzun tart ışı laca ğı n ı ı muyoruz, çUn.kU
öneri istiyoruz Yüce Genel KurulcIan akçal ı nedenlerle bu ıu
ha fazla yapamad ı k.
Sekretery çal ış malar ı ile ilgili bilgiler çok tefe
ruata ili şkin gözükektedir, G çtj ğ imiz dönemde 722 ruhsatn9me verilmi ş tir. Daha önceki y ı llarla kar şı la ş t ı rı lı nca ruhsatname alan akatlar ı n sayı s ı nı n azalmikta oldu ğun görüyoruz.,
Çünkü bu sayı 19801 de 1234 1981 y ı l ı nda ise 953 idi.
Baroları n say ı lrı vc di ğ er konular üzerinde bilgi vermekten çekiniyorum.
Disiplin. Kurulu çal ış maları ile ilgili bilgileri de
kı saca sunay ı m, 1982-1983 y ı l ı nda 67 dosya intikal etmi ş Birlik Disiplin. Kuruluna bunlardan 68 dosyan ı n geçmi ş l ı llardan
kalanlarla birliktc incelenmesi tamamlanm ış bulunmaktad ı r.
Önümüzdeki döneme de bir mikt-ar dosya aktarı lmış t ı r ki, Disiplin Kurulu saniyoruil yar ı n gene burada toplant ı yapacak ve

El

4Oellerindeki dos
yaları bitirmeye ça1ışacaklar
Geçc-n dbnern içinde Birli ğin idari çalış malar, ybrıesel glışmaları bakı rnı ndn önemle ve özc-nle Uzerind durdu ğumuz bir konu da bir Birlik merkez binas ı nı n yıkt ı rı lnıası Ve
yerine yeni bi 'r binanı n yapt ı rı lması için, harcanan çbalardı '.
Biliyoruz butün arkada ş larz genel kurullarda zaman zaman
dileklerde bulundular, Birli ğimizin Ankara .nı n en güzel, en pcç
k±n yerlerinden birisinde olan merkc-z binas ı n
ı n art ı k dhairi
bir şekilde kullanı lnası için isteklerini 'aç ı kladı lar. Birli
bu olana ğı kendi akçalı kaynakları yla gerçekle .ş tirmyı ±strnkte idi, fakat bir Birli ğin.akçal ı kaynakları daralı rkc-n in şat
fiyatları ndaki yap ı m i ş lerinin bedc-ilerindeki a şı rı art ış yUUnden, biz hep olylar ı n ve olanakları n gerisinde kaldık. Sonuna
bizim Birli ğin binas ı nı n bulundu ğu yerde yapı lacak bir' binarı n
en az 170-180 milyona, yani ona yara ı r bir binanı n 170-180 ııilyana rna1olac ğ: sonucuna ula şı ldı ve bir ya ı mcı yla ortak bu
tasarıyı gerçekle ş tirebi.lir. miyiz diye dü şündük, Bir devlet kurulu şu sayı lan Emek İ nşaat ve İş letme ile temas ettik, maaleef
ondan olumlu sonuç alamad ı k Onun üaerirıe bi ıl binamı zı n yapı ndaki binay ı yapmakto olan yapamc ı lor bize bo şvurdular, her
binayı birlikte yapabileceklerini ve bunun hem kendilerine,
birli ğ e daha elveri ş li olanaklar saÊlaycc g-g"-ni belirtiler.
Uzun tart ışma1ron ve görü ş melerden sonra bir sonuca ula ş tak..
Ula ş t ığı miz sonuç şudur;
Projeleri de getirdik, 'gerçi . henllz .bu proje bizim bnamı zı n yapı m projei de ği İ dir, Bu bizim binaaıı zı n önünde buunan yaya bölgesinin, soka ğı n düzenlenme projesidir. Bu proje.
tamamlandıktan ve onand ıktarı sonra bizim binamı zı n daha clvbr ş li bir noktadan kot aloca ğ
unı , bo ş longç noktps ı alaca ğı
söylüyor mUteahhitlerimiz an
ı sa ğlamaya çalışı yor1a.
7 ay önce Balı kcairde yopt ığ
urnı z toplant ı da, Bal ıkEsir toplant ı sı bize uğurlu da ğ eldi, 29 E kimde bu sözle şmeni ı
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onannıası nı Yönetim. Kurulumuz kabul etti. Biz de uygulamas ı na
giri ştik. Yapı lacak bina; iki bodrum kat ı , bir zemin kat ı ve
be ş rıornıal kattan olu ş acak. Her ikisinde de ayrı ayrı , yarı
rirden anla ş maya ula şt ı k. Verilen süre; 8 5j
yarıya c-sasi
proje süre sidir, 24 ay da ingootia bitirili ş süre sidir; yani
a şai yukarı 25-26 oy sonra bu in şoat ı n bitmesini bekliyoruz4
Fğcr inş aat iterse ve bir ba şka yeni geli ş me olmazsa TUrkiy
Barolar Birli ği önüaıüzdeld dönemlerde büyük bir akçal ı kayna ğa
kavu ş u.ş olacakt ı r. Çünkü, yapı lacak binanı n tümü bizim ihti4
yacı maza çok fazla gelcek, bir k ı smı nı gellir yap ı sı olarak
kullanmak olona ğı nı bulaca ğı z.
Bununla ilgili olarak yapt ığı mı z .sözlc- ş meyi ve tcklf
şartnameyi de bilginize ve onay ı nı za sunmak isterim.
Brolarla ili şkilerimiz, tan ı tma ve duyuru çabalar ı r ı z.
Biliyorsunuz biz görev ürenı iz içerisinde sürekli olarak barolarla ve akat1arla do ğrudan do ğruya ili ş ki kurma
ba1rı da sürdürdük. Yalnı z bu konuda en yetkili, en elvri ş li.
araç olan Türkiye Barolar Birli ği Bülteninin ç ıkarı lamaması ,
akçalı nedenlerle ç ı k. arı lamamos ı bu yoldaki çabalar ı mı zı but
yük ölçüde etkiledi. Bunun yerine çok dar ve k ı s ı tlı olanak-t
lorla Birlik ülten1erini günlük veya belirli olaylr nedeniyle orkada şları tnı za ve barolard sunma çabas ı nda buluiduk.
As ı l önemli sorun Yüce Genel Kurulunuzun çözüm getirn ıeı istedi ğ imiz bir surun;
smni y dn hiç de ğilse ışı k tutması n
• Birli ğirnizirı akçalı durumudur. HemYönetii ıı Kurulu Raporunda,
.h€tde Saymanl ı k Raporunda geni ş açı klama bulacaks ı nı z. Geçen
dönedc biz barolardan bizim için tahakkuk eti ş , hatta normal
olarak da tahsil edilmi ş kese nek alocaklar ı m.ı z ı alomodık.Öy1
aIr oldu. ki , ayı n sonuna bir hafta kala Birlik knsa ı ndoi
para 60 bin, 70 bin lira a şaması nda kaldı . Oyso oybo ş nda ça
It ı rdığı m
ı z elemanlara odememiz gereken para, bunun bir kaç
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ş lar ı miz ı n
kat ı i±L, yani Birlikte görevli seçilmi arkada
öde neklerini, kese nc-klerini, ke ridile rie ödenmesi gereken .pağ ini kullaridJralari ö yemedi ğ imiz gibi, çal ış t ı rdığı. uı z, eme
bile bdeyeemG durumuna
ğı mı z arkada ş lar ı mı z ı n oyl ı klar ı nı
tük. Bu durun bize Uzntü veriyordu, hatta ki ş isel olarak söyğ drlc-ndiri
leyĞ lim, biraz d utanç veriyrdu, bunu,böyle de
il. Çünkü verg ve sigorta
Birlik ad ı na tabii söylemem do ğ ru de ğ
pirimlerini ödeyernedi ğ imiZ aylr oldu, hac-n de borçluyU.
ş hiç kimSyG
Türiçiye Barolar Birli ğ i gibi çak sayg ı n bir kurulu
borçlu olmaz, hele devlete hiç brçlu olmamal ı . Biz çünkü deylc
ı ı yoruz. KcrdimiZ ayte borQlarn ı ödemeyenleri gerektiinde k n
ıZ
k ki olanaklar ı m
nı tutum •içinde olmomal ı yd ı k, ama ne yaz ı
medi ğ i için bu duruma dü ş mü ş bulunuyoruz.
Türkiye Barolar Birli ğinin şu anda barolardan kesen k
30 milyon lira
ve ölüm yard ı m alaca ğı olaa1c tahakkuk etmi ş
ğ ini sand 1 alaca ğı vardı r. Yinc bizi • çok üzeri ve sizi de Uzece
ı manda ödemek
ğı mı z bir ba ş ka durüm da, ölüm y ş rd ı mlar ı n
bir yna, yani çok dü ş ük, çok alçak gönüllü bir odenedir yap
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83
nıı z, 20 bin liralar seviyesinde bir para ödüyoruz, ancak
ı nda bir ödeme haliyı l ı ba şı ndan itibaren bu 49 biri lira civar
l geriden gelerek ödeyene dönü ş ecek. 20 bin liray ı bile iki y ı
orkodaglarimizn
biliyoruz, yoni en son 80 y ı l ı sonunda ölmü ş
bu durumda bu yard ı m3n,
ailelerine yard ı m yap,-,biliyoruz. Tabi i
m diye niticnebilecek bir
ölüm yaxd ı mı nı n ad ı ndatı boka yard ı
yanı kalmamış t ı r.
Bu konuyu da ilginize sunduktan sonra sözlerimi toa
lamak istiyorum.
Nisan 1983
Sonuç .oarak; bir y ı ll ı k hesap dönemimiz 30
dbnci bilançSu,
tarihinde sona ermi ş bulunmaktad ı r. 1982-1983
gelir-gider ve giderlerin bütçe ile kor şı la ş t ı rmo çizelgelei
u gibi
dönemi btçc tasar ı s ı geçen y ı llarda oldu ğ

ile 1983-1984

ş tur. Sayman üye
ayr ı bir rapor olarak bilginize suhulmu

- 43 kada şanı o konuda yüce 'kurula bilgi vere cc-ktir.
17 Mayı s 1982'den 12 Mayı s 1983 gününe kadar uzanar
bir yı llı k dönem çal ış nı aları zı ve hesa p ları mı z ı arkada şı nnz
arz edecektir.
Te ş ekkür ederim, (Alk ışlar)
BA ŞKAN- Te ş ekkür ederim Say.n Ba şkan Say.
Bilaugo Saymanl ı k Raporu daha önceden da ğı t ı lmış tı r
burada.yetı idcn okunması -na gerek görmüyorum, zaten hepiniz,
drıcedc-rı tetkik imkau buldunuz.
Denetleme Raporunu okumak Uzer buyurun Say ı n Emin
'
Akyiirckli.

-4.4Ölüm yard ı mi borcu toplam 8 994 522 Urk l±rad ır ki, ikisi
likte demin ba şkanı mın söylediğ i gibi 30 milyon liray ı bulan
bir alacak kayJ,tlar ı . ı zda görülmektedir.
Bu durumda yönetim kurulumuzun say ın Genel Kurulca
- soruna bir çözüm bulunmas ı yolunda raporunda yer alan öerisi
ni burada birdaha bilgilerinize sunuyoruz.
Bu vesileyl bir ş ükran borcumuzu, bir minnet borouT
muzu gerek Yönetim Kurulumuz ad ı na , gerek sayman Uyeniz olarak
şahsım adıma burada aç ıklamak ihtiyo ı ndayı m, zora r.dayi,m,.
Bazı baroları mız ın izninizle ismini okuyaca ğım. Bu
barolar ı rnı z kesenek borcu hiç olmayan ve çok az bir istisna il
ölüm yardımı borcu hiç olmayan barolar ımı zdır,Buıılar Burdur BaL
rosu, Çanakkale Barosu, Çorum Barosu, Denizli Barosu, Edirne
Barosu, Elazığ Barosu Erzurum Barosu, Izmir Barosu, Kı rş.ehir
• Barosu, Manisa Barosu, Ordu. ve Riza Barolar ıd ır.
Kendilerini huzururnizda d ğrnir.arz ettiğ im gibi te ş ek
kUr ediyortz,minnetlerimizj.bi ıajryoruz. Özellikle Izmir. Baro
suna te ş ekkür etmek isterim. Bir olmayacak i ş i yaptı Izmir Baro
• su muhterem arkada ş lar. Geçen seneki genel kurulumuzda 1 milyon
küsu r lira borçla kat ılan İzmirBarosu, geçen seneden bu y ıJ
bütçesine aktar ı lan , devrolan borcu ile birlikte bu y ıl tahak
kut eden borcunu bütün sene içerisinde muntazam ödernelerle bir
süre önce s ı f ır.a indirdi, Bu demin sö3led-iğim bi çoğunlukla
genel kurullarda ve kendi aralam ı zda bu" konudaki tartışmalarımzda üye sayı sı ğ ok olan barolarda kesenek borçlar ııu.ntoplanamadı
ğ ,• ve öcIenemdiğ i yolundaki mazereti, savunmay ı ortadan kaldır
yor. Bir örnek te şkil etti, çok kıymetli bir örnek. Kendilerin-!.
den öğreneceğinıiz ş eyler olacağı kanı sındayz,
Muhterem arkada şlarım;
Şimdi, Gündem gere ğince size ba şlı klar halinde bilançoyu ve önümüzdeki yı l bütçe tahminini sunmak istiyorum, sadec
ba şlıklar halinde;
..
1.591982-1.541983 yılı b ı la ıaçomuz aktif, sabit de ğ rİ er2 458 283 33, kasa 113 037 62 bankalar 724 888 09, anbarldr

f

• •.

-

- 45 hesab ı .195 228 75, borçlar hesaba. 8 843 556
venaz ım hesapla
503,26 lira olmak üzere yekün 3 335 497,05 dir.
ktif; öz kaynaklar 22 367 199,79 la, ölüm sandğğ
9 041536 7 80ljra 1 alacaklı lar hesab ı 923 257 lira, ba
ş kaca a1caklı lar hesab ı 3 020 lira, naz ı m hesaplar 503,26 lira ve yekU
ı
32 335 497,05 lira,
Barolar Birli ğ 5,njn 1.5,1982, 30,4.1983 gelir çi.zelgsi; çe ş itli g elirlerden öz kaynaklar 26 305 373,79 lira, gelir
ler hesab ı 1 239 637 bin Türk liras ve toplam 27 milyon
545 bn
011 1 22 lira.
Giderler 'çizelgesjni okuyup vakti,nizi almak istemiyrum. Size takdim .etmi ş tak.
.
Liste halindeki blgilele vaktinizi alm ıyorum, tetkik
buyu rmu ş sunuzdu. . Önümüzdeki y ı l bütçeini takdim ediyorum BiJian_
ço olark bu kadar ını arz ediyorum, Borçlu-barola' r listelerini
raporumuzda 26 nc ı sayfada ,takdim etmi ş tim, en Genel Kurula katı lmak için sabahleyin salona geldi ğ imde Sakaya Barosu say
ın deleğ esi Tekin Yaman üstad ı m listede bir yanl ış l ık olduğ
unu, kendilerinin borçlar ını ödediklerini ifade ettiler. H erhalde göz1eri,
den kaçmi. ş olacak, 27 1 nci. sayfada dipte not halinde 'raporun basa.
mi. s ı rası nda Sakarya Barosundan 55'bin Türk liras ı havale
ğelmi
tir diye i ş aretettik. Borç toplanu, 85 bin lire idi. Bakiye 30
800 r.k liras ı borçlar ı kalmış t ı r Sakarya Barosunun. H er ihtimle kar şı sabahleyin Ankara ile telefonla görü ş tüm, bu borç baki
yesi görünüyor, 30 800 lia.ödenmem ş .efendim,
Sayfı larsunar ım,(Al ıu şlar)
BAŞ KAN- e ş ekkür ederim Say ın O ğuz.
Efendii, ş imdi bu rapor okunduktan ' sonra Oenetleme Krulunun 'raporunun okunmas ı na s ı ra g eldi.Raporu okuyacak Deetleme kurulu say ı n üyesini davet ediroru m
Raporu İ zmir Barosundan Eman Akyürekli takdim ediyo
ler efendim
EMIR A tEEKLİ ( İ zmr Barosu)- Efendim baz ı konular ı '
ben özet olarak geçece ğ ini, Denetleme Kurulumuz 1982-1983 Mali

- 46 yilında be ş kez toplanmi ş tir, Bu toplantj.ı ar sonucunda birlik
defter 've kayı tlar ını n usulijnë uygun olarak tutuldu ğu tespit.
edilmi ş tir,
Kasa mevcudumuz 1982-1983Mal, Y ı l ı
sonu itibari.yl?
113 037 62 kuru ş tur. B ankalarda toplam olarak 724 888 09 kuru ş
ardr. Yalnı z bu meblağı n son zamanda ödendi ğ i dikkatinıizi çk
mektedir.
•
Di ğ er defterlerin de yine usulüne uygun olarak tutulduğu saptanmış t ı r, •'
•
Bilanço 30,4.1983 tarihi itibariyleç ı karilan ve Genel Ku ıı la sunulan bilançoda kay ı tlı bulunan 32 335 495 05 kuiu ş
luk aktif ve pasifteki.hesap sonuçlar ın ı n defter 'kay ı tları na ı y
gun Oldu ğu görülmü ş tür,
.
Biraz evvel sayman arkada şım ı z ın faaliyet rapöund9
da okudu ğu gibi. T ürkiye Barolar Birli ğ i Maliyeye, Sosyal Sigdrta1r Kurumuna borçlar ı n
ı ödeyemez duruma gelmi ş , hatta per.soneli.n ücretlerini, dahi. güçlükle verebilmi ş ti,
muhtelif yaz ı , telgraf , genel teklif erine ra ğ men Baroları n 8 831 696 liral ı kölüm yard ımı , 19 767
278 liralı k kesenekten borçlar ını n bulunması , bazı baroların
.197 2 y ılı ndan beri kesenek, 1977 y ılı ndan beri bliim yardımı göa
dermemeleri, barolar ın her geçen y ı l bu borçları n
ı n artması ku
rulu şumuzda büük bir endi ş e ve üzüntüye neden olmu ş tur,
alış malrımı z sonucunda şu sohuçlara vamış bulunu
yoruz;
.
1.- Aramı zdan ayr ı lan meslekda şlarımı z ın geride kalan
ya n1rın yapılan ölüm 3rard ı mlar3-nın vefatları nı izleyen kı sr
bir sürede gerçekle ş mesi gerekirdi. Oysa 1980 y ı lı nda vefat eden
ms1ekta.ş 1ar ımı zı n ölüm .yard ımlar ı n ın 19 Mart 1983 tarihine ka dar ödenebildi ğ i., 1981 yı lında 115 meslekta şı nıı z vefat etti ği.
halde bugüne kadar 18 aileye yard ım yapı labi,ldiğ i görülmü ş tür.
1982 yı lı nda vefat sayı sı 77 1 dir.. Halen yakınlarına
ölüm yard ı m ı ödenmemi ş bulunan vefat etmi ş meslekts ş lar ımı z ın
toplam sayı sının 169?a varmış olmas ı üzücüdür. Daha önceki ra-
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düzenli bir biçimde ödeuıneyecek ve- eski boı çlar kaatilmayaca
ve halk saL:.plerine y ıllanmış yardı mlar ı ula ş t.rı lamayacaksa ayı n Genel Kurulun anlam ı ve i ş levini buyuk olçude yitiren olu
yardımı kurumunun gelece ğ i üzerinde tart ış mak gereğini 9 salı da
miktar itibariyle de ihtiyaca cevap vermekten uzak olan bu ya d ımın uygun goruldu ğ u takdirde kald ırı lmas ıni onermekteyiz.
2,- Baz ı baroları m
ı z ın kesenek borçları nı göndermenı esi<
nedeniyle b ırliğı miz Malı yeye, Sosyal Sigortalar Kurumuna borçları nı zamanı nda odeyemez duruma gelmistir.
arolar ı mız ı n keseneklerini .süresi içinde Birli ğ e göndermemi ş olaları nı n geçerli bi: öziirü bulunmad ığı görü şündeyiiz
/.
Bu nedenle, Genel Kurulumuzun bu konuyu de ğerlendirrek, keseneklerin Barolar Birliine gönderilmesini istemekteyiiz.
Bu konuda ba ğlay ı c ı bir kararı n al ınmas ının zaruri oldu ğunu bilnı teyiz.
3.- Ara ve y ıl sonu denetlememizde birlik defter ve
kay ı tlar ı ile belgelerinin düzenli tutuldu ğu, ödemelerin bütçe
ödenekleri içinde oldu ğu ve yasal gereklerinin yerine getirildi ğ i. saptandığ indan, Yönetim Kurulunun aklanmas ı nı say ı n Genel
Kurulun takdirlerin ve kararlar ı na sunarı z
Sayg ı larırnı la,(Alkış lar) .
.
3AŞKAN- . 1 e ş ekkür ederim Say ı n AkyüreklL
Böylece 1982 Y ılı . Çalış ma Raporu, Bilançö, gelir ve
giderlerin bütçe ile mukàyesà tablolar ınn. ve Denetleme Kurulu
R aporlarını n okunması sona ermi ş bulunuyor,
Ş i.mdi, bu raporlar hakkı nda görü şme aç ıyorum. Konu şmak isteyen say ı n üyelerin isirnlerini tespit edeoaği.m
İ stanbul temsilcisiTurgut Kazan, buyur ım efendim,
TURGUT KAZAN- Say ın Delegeler, önoslikle gerçekten
ülkemizin ve .rnesle ğimizi.n olağanüstü ko şullarda bulunduğu bir
dônemde görev yapan s.ay ın.BirlikYönetim Kurulunu te ş ekkürlerimle birlikte kutluyorum,
.
Ba ş kanl ı k Divanı ve Yönetirli Kurulu çal ış ma raporla-
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mesie ğ iirnizin.ye örgütler±mizi.n güncel temel sorunlar ı a özellikle de ği.nildi. Anayasan ı n 135':inc:i maddesine göre yap ı lacak yenidüzensavunma mesle ğ inin ve örgütlerinin evrimini geriye çvirece ğ i , meslek geli ş mesinin ça ğds a ş amalarjn gerisinde kala-.
Ca ğı yolundaki. Ba şkanl ı k raporundaki kayg ı lara aynen kat ı lıyorz.
Ancak, Anayasanı n 135t inci maddesine göre yap ı1bilecek ya da yap ı lmakta olan de ği ş iklikleri de ğ erlendirirken, 198k
Anayasas ı nı n genel ve bu Anayasan ın niteli ğ ini belirleyen kurablarını göz.öntinde tutarak da yorumlara varmam ı z gerkti ğ i dti şt41cesindeyi.m.
Ş öyle ki, Anayasanı n l'inoi maddesi. Cumhuriyeti benfLm.
•
ğildLr.-semitr.Cuhyelbtki rsözo{ktenibad
Cumhuriyet bir devlet.düzenidir, bir yönetim biimidir, bir büUnlüğü ifade etmektedir.
Anayasan
ı n 2 1 noi maddesinde gene sosyal devlet olgusu
benimsenmi ş tir. 36 1 nc ı maddesinde hak drama ve.özgürlü ğ
ü, 37'n?i
maddesinde ise yarg ı ç güvencesi benimsenmi ş tir. Anayasan ın 135
nci maddesini bu genel çerçeve içinde de de . erlendirip yorumla
mamı z gerekmektedir 0 Bu ilkelerin benimsefldi ğ i bir Anayasad
savun' 'rı akkı kı s ı tlanarnaz ve onlar ı n örgütleri olan barolar ın
etkinli ğ i kald ı rı lamaz, Bu olgular bizi böyle :"r yoruma da.götürmelidir. Anayasan ı n 135 1 inoi maddesinin de bir amc ı var.Bu
amaç üyelerine kar şı görevlerini e ş itlik içinde, yerine geti.rn,
halkın, yani i ş sahiplerinin korunma sn ı amaçlayan bir yap ııi.n
olü ş turulmas ıd ı r0 Bizce, temel buradad ı r, 135' inci maddenin birijuei f ı kras ı ndaki bu olgunun ötesinde yer alan ve Say ın Ba ş kanın da
okudu ğu di ğer maddeleri Anayasan ın .az önce andığı m di ğ er madde-'
leri ile birlikte yine 135'nci maddenin birinci f ı kras ı içind
dü şünmek , as ı l birinci f ı kra üzerinde durmak gerekir.
esele.böyle olunca:, avukatlar ve barolar olarak e1
bette gereki çal ış malar birlikçe yap ı lmış tır; ama daha da çok
yal ın. aç ı k,. seçik biçimde meselelerimi.zi ortaya koymaya devam
etmeliyiz. Çünkü, 60 y ı llık deneyimlerimiz göstermi ş tir ki, baro-
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i ş levleri sebebiyle bugüne kadar yapt ı kları çal ış maları sebebiyle kayg ı anaoak, gocunacak bir tarafları yotur.
'u bakı mdan, yeni düzenlemelerin bizi ve örgütleri
zi daha geriye götürmemesi zorunlulu ğu vard ı r. Bu zorunlulu ğa
elbette Yönetim Kurulumuzla birlikte Sayı n Genel Kuruluzda
mutlaka sahip ç ı kacaklard ı r, ç ı kmaktad ı rlar.
B izi yine ilgilendirdi ğ i halderaporuuzda bulunmayan birkaç konu üzerinde durmak i.sti .yoruz. Yine b.nlardan bir
tanesi seçimlerin ertelenmesi olay ı dı r. Bunu hep birlikte ya ş yoruz. Seçimler kurulu ş lara canl ı l ı k getiren, onlar ı zaman içinde yenileyen, güncelli ğ ini süreklilik içinde ya şatan bir olgu
ve seçimlerimi.z ertelendi. Ancak, bu erteleme süresinin art ık
daha fazla uzun olmamas ı gerekmektedir. Bu yalnı z bizim de sorunumuz de ğ ildir. Bu bütün derneklerin, örne ğ in spor 1lüplerinn
yardı m derneklerinin temel sorunudur. Bir kı sı m dernekler üyelik
u ile
niteli ğ ini yitirmi ş ki ş iler. tarafı ndan yönetilmek sorumlulu ğ
ker şı kar şıya gelmi ş lerdir. Oysa bütün bu kurulular, kamu kurulu şları gibi dernekler bir topluma hayatiyet veren 1rulu ş lar ı r
ve bu meselenin çözümü için de daha baka ve daha farkl ı çal ı malar yap ı lmas ı gere ğ ine inanı yoruz ve bir an önce bizim de kendi
yapı mı z içinde yenilenmek için seçim yolunun ı lmas ı nı istiyruz,
Bunu zorunlu görüyoruz.
Ben rapordaki aç ı klamalara elbetteki kat ı l ıyorum. Ancak günümüzde ön ta şı dığı ve toplumu ve mesle ğ imizi hukuku ilgilendirdi ğ i halde yeterince üzerinde durulmayan baz ı konulari
aç ı klamak istiyorum.
bunları n aras ı nda birli ğ in yine ceza ve tutukevlerin
İ çi şJ,.eı'i. Bkanlz ğına ba ğlanmas ı giri ş imlerinin amaca ayk ır ıl ğı
raporda.aç ı klanmış tı r. Bu yerinde bir görü ş tür ve bu görü ş ü b51üşüyoruz, Ancak infaz hukuku ile ilgili daha ba ş ka sorunları mı z
var. Bu sorunlar ın aras ı nda özelJ.ikle ceza yarg ı lamas ı nda ko şullu
sal ı vermeden yararlanmak için ki, raporda çok güzel bir söz vr
tiCeza infaz ı kararın kesinle ş mesi ile ba ş lar. 0 deniliyor. Oys4
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biyoruz ki, tutukluluk müesseesi bir yerde cezan, hük9n
kesinle ş mesinden önce in±'azn. durumunu getirme'-tedir ve birçok
ki şi ya Yargı tay'a gitmek yolundan vazgeçmekte,, infaz kuraljia
rı ndan yararlanabilmek için ya da hüküm kesinle şmediği için bi;
haktan yararlanamayıp daha önce çı kabilecekken uzunca süreleı
cezaevinde kalmaktad ır.
BU ki şi, özgürlüğünün gereksiz elinden al ı nması almaktadı ve bu .Usul kural ındaki bozukluktan yanl ışlı ktan ileril
gelmektedr.Hükmünkesinle ş mesinden önce de ko şullu sal ıverilme olanaklar ının sanı klara verilmesi ve bu yolda çal ış malarda
bulunulmas ı gerekti ğ i görü şündy!z.
Ayrı ca, yine mesle ğimizi ilgilendiren önemli bir konu
da bu adli sicil d ışındaki geli şmeler akla gelmektedir.
Ki ş ilerin suç i şlemi şlik durumlar ının belgelenece ğ i
tek yasal olgu adU sicildir, Eti konuda tek kurulu ş da Adli
Sicil Kurulu ş udur 0 Oysa, adli sicilin d ışında de kolluk gö-.
revlilerince tutulan birtakı m siciller uygulamada adli sicilin de ötesinde sonuçlar getirmokte ve pekçok ki ş inin ya ş ami.ni etkileyen olumsuz kararlar ın alı nması na neden olmaktad ı r.
Bu uygulamanın Pasaport Yasas ı nda yapı lan deği ş iklikten ba şka hiçbir yasal temeli de bulunmamaktad ır, yani be
bulamadı mBöyle olunca pek çok ki ş i yargılanklrı ve hatta
bir ceza almadıkları halde hakları nda bir dava aç ı lmadığı
halde bu.siciller nedeniyle birçok haklar ı ndan yoksun kalmak
tad ırlar.Bu huku k devleti olgusu içinde ki ş isel özgürlükle
rinböyle yollarla engellenmesine neden olan bir uygulamad ı r
ve. bir hukuk devleti içinde önlenmesi gereken uygulamad ı r.
Ayrı ca, Pasaport Yasas ı ndaki de ğ i ş iklikte de uygula,
ma yanlış tır. Ş öyle ki, ki şiler hakkında dava açı ldığı zarn
bu kolluk kuvretl'er.ine bildirilmektedir. Ancak, beraat kararj_
ları , takipsizlik kararlar ı ğ itmernektedir. İş i dü ş tüğü zaman bu
durumu ö ğrenirı vatanda ş , eğ er dosyalar mahzerıe kaldırılmış ise
arada2ı yı llar geçip de i ş in izi kaybolman ış sa kendi ko ş turmasi.
sonucunda bunu bulabilmektedir. Ancak, yeni olan bir uygulamay ıl-
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bildirimesi gibi davan ı n sonuçlanmas ı nın da ıne anı kul şlara bildiri.lrnesi yoluyla asl ı nda çok basit bir uygulama ile de
bertaraf edilmesi mümköndiir1
Ayrı ca, yine rporda de ğ inilmeyen , rapordaki bue sikUğin sayı n Genel Kurulun görü şmesi durumunda Genel Kurul gör" şleri aras ında değ erlendirilmesini önerece ğini bir ele ş tiri ve ileğimi de sunmak istiyorum.
0 da şu; son yı1 içinde ve geçen, Genel Kuruldan b güne ülkemizde infaz hukukunu 9 çe ş ikli alanlardaki infaz huku nu, (yani ceza hukuku alan ında değil)ilgilendiren önemli de ğ iikUkler oldu. Bunu tek sözcükle ş öyle ifade edelim. Çe ş itli alnlarde, deği ş ik alanlarda af yasalar ı çıkart ı ldı . Hukuku nesnel
temellere ourtan , ilkelerini do ğrukoyan, hele yapay •suçlara
insanın adalet dü şüncesini hiç karma şaya getirmeyen ülkelerde las_
lında af Sözcüğ ü unutulmu ş bir olay ve aftan beklenen birçok yarar cç3zaların infaz ı uygulamas ı. içinde bu ülkelerde kar şı lanailmekte.'
Ancak, ülkemizde ko şullar farkl ı . Belli dönemlerde
bazı suçları n aifadildikleini gördük ve görmekteyiz. Örne ğ± ı,
tirkiye'de 1920-1922 yı lları arası nda yalnı z
tane özel af, üç
tane genel af ç ı kartı lmış . Bu olgudan hareketle bir deinfaz yöntemlerimizi de ğerlendirdi ği ı iz takdirde ş öyle birtakım durumlLrlarla da karşıla şmaktay ı z
esel, Türk Ceza Yasas ı 1926 yı lında yürürlüğe girmi ş 47 y ı lda 29 kez deği ş iklik.geçirmig. Neden bu deği ş iklik4r
yapı lmış ?..Belli bir dönemde baz ı suları n rc ğunla şmas ı karşıında tek çözüm olarak cezaları art ırmak bir seçenek olarak görümü ş
ve uygulanmış ve elbette suçlar ı önlemek için hepimiz biliyor ıfz
cezaları artrmaktan daha ba ş ka yol ve yöntemler de var. illeselâ
iki yıl olmak üzere iken yasas ı dört sene önce yürürlü ğe girm ş
iken belki de dünyada çocuk mahkemelerini kurmayan tek ülke Türkiye ve cezsevlerinin hali hepimizce yak ı ndan malum.
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Bütün bu o lgular bir araya g
etirdi ğ imiz zaman
land ı rman va' taflda şı Devleti
ce zelandı rması n temeli olan tp
lumsal yar olgusu bu kez bir af gere ğ
ini de nümUzegetirmef_
tedir ve elbette bu gere ğ i bugtn rkie'
da duyulmu ş ve uy ı4ma_
ya konulmu ş örnekleri de
bul unmaktad ı r.
Gerçekten de ğ sik aflar ç ı kmış t
ı r. Örne ğ in, silahldr ıbir zaman silaaa ak
ışı ia kap ı la1ara silahlar
t e11m ko ş ulu ile ii kez
ı
yasas
ç ı kmış t yakı n zaanda 4 Bildi,
af
ğ InIz stok f İ ar, servet
aflar ı , vergi aflar ı , kaçak el aktri lerin belli bir giderimle y as aiia ş t ı r ıı rn
da bir türlU af t ır
Yanı hugUn fikemizde to p
lum yararı gö zetile y ek geçmiş in baz ı yaralarn
baz ı kural d ışı g eli ş ,îieleriniii bunda belkd
toplumun da pay ı oldu ğ
u da kabul edilerk giderilmesi yollar ı
açı lmışt ı r,
0 zaman elbette ey dönemLn 9 yani bu vergi afn
ın
Silah aff ı n, kaçak elektrik a f.
f ı nın, stok aff ı n ı n , servet
fı n söz konusu oldLi ğ u dö ıiemlerde ayni ko
ş ullar içinde gelen ve
bugün cez ae y lerinde bük y ığı
rlar olu ş turan insanlan ay tPlumsi ko ş ullardam etkilenmediklori
Olgu g özetiliro ve gi ümUade yasalla
ş maya do ğru
bir e ğ ilimi de varl ığı
kabul edilira toplumsal yarar bizlar*
genel af dü ş
üncesi Uzer-jde o duraoya sevk eaktedir,
ünkU, bir aflar zirn devam ı olmaktad
ı bu koru.
Bu konunun Say ı n Genel Kuuic.9
diie ğ indeyim
Ayrı ca Say ın 5 aymena te ş
ek1;c ediyruz Baromuz içi
bizi onurlandı ran aözleri -içi
DLq arada bir söscüke ben katma
istiyorum. Bi5 raagole br aara gomedik. örgütsel ba ğ1 ı l ığ m .
örgütsel kat ı lı m ı gerckt kteö-c bu sebeple be1
de kat ı l ı yoru Q Ayrı ca, bugün bu konu
ş maloran sonra Genel Kuu
lun a1anmas ı kurusu gündeme gelece ı 0
Genel Kurullar ı n aklamasi
genellikle bir al ı çkar ıı 1 bir genel güven, ge
ı a1 yakla şı m içinde yürütülen bir olay ve elbette Söy ı n Yönetim K u y
ulu aklanacak
lar. Ancak, ben kendi a rkada ş lar ı m adına İ
zmi Barosu d*legeler
adı bunu söyle aç ı klamak istiyorum seçim ya
pı lmayan dönemlere
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arnçla da ayr ı ca aklayaoa ğı z
T e ş ekkür ederim Say ı n Ba ş kan. (U1u şlar.)
BA ŞKAN- Te ş ekkür ederim efendim.,
Söz s ı ras ı sizde Say ı n Tekin Yaman.
TEKIN YAMAN( Sakarya Barosu)- Türkiye B arolar B
nin sakı n Yönetim Kurulu ve Sayı n Ba ş kanı
, de ğ erli Genel Kı
Ba şkan ım
ı z;

igi-

Gerçekten ola ğ anüstü bir dönemde Barmuzun. bir y
ı Llı k
mesuliyetini ta şı yan ve bir çal ış ma raporu ile kar
şımı za geleh
Yönetim Kuruluna geçen hizmetlerinden dolay ı te ş ekkUrlerini.
ederim, Şüphesiz bu te ş ekkürlerimiz biraz sonra soyut ve somut
olarak yapaca ğı m ı z ele ş tirilere engel olmaya cakt ı r

4z

Bunlara geçmeden önce bir mü ş ahademi arz etmek ist rim
Türkiye B arolar Birli ğ
inin yurdun: muhtelif yerlerinde genel ktruIlar yapmas ı nı n bir nedni var,, Bu Türkiye Barolar Birli ğ
inin jıevcudiyetini yurdun çe ş itli illerinde, o illerde duyurmak, varl
ğını göstermektir. Bizi. lütufkat davetleri ile bu güzel
ş ehre
ren Antalya Barosunun salonda bak ıyorum yukar ı
da masadaki bir1aç
stajyerinden ba ş ka aramı zda hatta hatta belki de Yönetim Kur
ı lu
dahi mevcut de ğ il, Bizim az ı l amac ı mı z kendimiz söyleyip, kendimiz dinlemek de ğ il. 292 mevcutlu bir 'oaroda e.'..: az bir arkada1n
burada mevcut olmas ı , Türkiye Barolar Birli ğ inin yurdun çe ş itli
yerlerinde genel kural r apmas ı ndaki amac ı tamamen ortadan kald ırmakta ve bizi güzel bir'otelde birkaç gün daha bit tatil günü
ya ş atmak imkn ı ndan öte bir imkn sa ğ lamamamaktad.r,

g4ti-

Binaenaleyh, hiç olmazsa stajyerlerin staj konfer naları gibi di ğ er konularda Türkiye Barolar Birli ğ inin ne oldu ğu u
ve ne olmad ığı n ı gelip burada takip etmelerini beklerdik.
Mü ş ahaderilden sonra Say ı n Sayman ı n konu ş mam ın sonunda
belki unutabilece ğ im bir husüsuna de ğ inmek istiyorum. Baromla
gili. olarak bir konuyu belirtmek istiyorum. Verdikleri mai. rporun ikinci sayfas ırı daKsenek hesab ı na hiç havale göndermeyenbarolar " demektedir. Bunlar ı n aras ı nda Sakarya B arosunun ismi geç-
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akarya BaroLsunım borcu olmad ığına ili ş
medim0 Gerçekten bizim baromuzu ıı
çük bir borcu var ama 1976 y ı l ı
nda hiç havale göndermeyenba_
rolar ı n içinde bulunmam ı za itiraz ediyorum
K endilerinin sahleyin ki ş isel olarak uyar ı
mdan sonra konuya Ankara ile de göU ş mek suretiyle gö sterdikleri ilgiye de ayr
ıca te ş ekkür ediyor
5ayı n üstatlar ım;
Ben e'le;ptirilere sondan ba ş lamak suretiyle gelmek 'istiyorum. K onu Say ın Genel . Bag
kanimizin
k1land ığı terimleri akçd ı dır. T Urkiye Barolar Birli ğ
inin 29 milyo 900 bin-lira alaca ı
var. Bu alacak tahsil edii mei ş 0 Y
urdumuzdai vadeli hesapta 1
net faizin geliri 115 hesab ı ile % 3, y aklaş
ik demik ki bu
para birli ğ in kasas ı nda olsayd ı
10 milyon Türk liras ı faiz a1cakt ı k. Alaca ğı m ı z g fl de ğ er kayb ı
bir yana, iO milyon liralk
faizjn beher aya isabeti ile Tiirkiye Barolar Birli ğ i e ğer bu
paralar tahsil edilmi ş olsayd ı bu ac ı kl ı
duruma gelmeyecekti,
G örüyoruz 1972 y ı l ı ndan, beri tahsil edilmemi
ş paralar
var. Bu nas ı l olabilir?
.-Bir zamana a şımı be ş yı l olduğ una g5re
demek ki T ürkiye Barolar Birli ğ
inin Yönetim Kurulu bu parala ıı
tahsil etmeyerek bugün için rapt ır ıms ı
z bir duruma dü ş ürmüş tür.
Ancak, istkleri ile ödererse tahsil edebilece ğiz.
1985 yıl ı ndan be ş ç ı kr ı
rsak geri kalan bütün alacaklakmı z zaman aş ı mı nauğ ram, ş t ı
Paras ı nı ödeyen baralar ödüyor,
d:i ğ er1rj zaman a ş mın ı sağlam ış
oluyor.
Ş imdi, 1982 yı l ı ndaki Z onguldak toplant
ı mı za kat ı lan
üyelerimiz hat ı rlayacak ı
Orada da Hatay D elegesi akada şı m
la beraber bu konu için biz konu ş ma yapt ı
k. Dedik ki Yönetim
Kurulu bunu tahsil etmelidir. H atta Nabi Inal arkada
şı mı z
Hatay B arosunu icraya verin dedi. B
en ç ı kt ı m baş ka konuda tez
ileri sürdüm0
kada ş lar avukatlik kanununda hüküm var. Barolar
ın
aidatları nı tahsil etmeyen baro ba ş
kanlar ı ve baro yönetim
kurulu üyeleri kanunda bir ba ş ka suç mevcut de ğ
ilse görevi
ihmal veya suiis - ima] suçu ile suçludur
'1

enetim Kurulu para tahsil demi,rorsa baro ba ş kanına
bir mektup yaz ı p, görevinizi yapm ı yorsunuz, ediyorsunuz,
il-' ıal
hakkını zda takibat aÇilacak-tir veya vazifeyi inmalden miir'ac1at
edilecektir diyebilir; ama biz bunu ileri sürdük. Say ı n Sayman
Uyemiz Zonguldak toplant ısı nda diğ er Yönetim Kurulu Ureleri ile
daha görü ş meden hemen bizim arkam ı .zdan söz alarak " Biz hiçbtir
suretle, hiçbir baroyu icraya vermek gibi 'bir yola. asla tevessül
etmeyece ğ iz " diye ifadeyi ke.la ın ettiler. Arkadaş lar;
ödün vermekle hiçbir yerin sonuna gelemeyiz. Nas ıl ki',
T ürkiye B arolar Birliğ i en güç artlar alt ı nda Anayasa konus1..u
ıda ve di ğ er konularda görevini yapmaya çabal ı yorsa, varl ığın ın
tehlikeye dü ştüğ ünü söyledi ğ i akçalı konularda da. ayn ı hassaiyei 96stermelj idi. Bu dünden bugüne gelmi ş bir sorun de ğ i4ir.
Rapor ıar ını n bir yerinde diyorlar ki, Bu durum o kadar fecidir ki, art ı k bir ba ş ka hal tarz ı yoktur. Bunun devam etmesi
takdirinde görevi b ırakmay ı dahi dü ş ünüyoruz,"
Biz kendilerinden görevi b ırakmaların ı istemiyoruz, Biraz
önce söyldik, çok büyük katk ıları var, 5onra K anını da men
ediyor Türkiye Barolar Birli ğ i Yönetim Kurulu ayr ı lacak bu lir
çözüm mü arkada ş lar?..onun yerine görevini yaps ı n ve bizim Genel
Kurulumuzu görevi. b ı rakmakla lütfen tehdit etrisinl Ğ r.
Çünkü, kesin olarak ş unu söylüyorum ki, bütün te ş ekküllerdeyeri doldurulmayacak adam, yeri doldurulmayaak kurul
yoktur. Bu genel biriçurald ır, E ğ er,.zaten bir kurul yeri dolr
durulmayacak ise, bir ki ş i yeri doldurulmayacak bir ş ahıs ise
o kuruldan zaten hay ı r gelmez. Çünkü, o kurul: veya te ş ekkiil y
ri doldurulmayacak bir adam ı n varl ığı na bağlı demektir.
Binaena ıeyh, ş unu da arz edeyim. Ben bir aral ı k biraz
ters. gelen fikirleri Genl Kurula zaman zaman söylüyorum.Bni bu aç ı dan da görenler var. 'atta dedin ki, T ürkiye Barolar
B irliği Baş kan ını Ankara Cumh ıiriyetz Savc ılığı na ş ikayet eyli.
Baş kanlık Divan ını da ş ikayet edeyim, haklarinda vazifeyi ihmalden dolay ı dava aç ı lmas ı nı talep edeyim. Diğ er taraftan da
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B a1ar Birliğ ini de ödenek tp ıama hus ı
sund.aki görevini ihnal
etti ğ i için disiplin takibat ı isteyeyim hakk ında.
I ş te arkadaş Jar, bu şekilde dü ş ünce ile al ışılmışı
n d şına
bir ad ı m atamayarak bu dü ş ünce ile ç ı kıyoruz.
Arkada ş lar, 1116 say ı l ı K anunun 36'nc ı maddesi, T ürk eza K anununun 294 ve 295 inci maddelerinde yazil ı
hallerde b ş ka bu Kanun ve di ğ er kanunlar gere ğ ince avukat s ıfat ı
ile veya
Tjjkjye Barolar Birli ğ inin yahut brolar ı n organlar ı nda göre ii
olarak kendisine verilmi ş görev ve yetkileri ihmal ve kötüye
kullahan avukat, Tjjrk Ceza K anununun 240 ve 230 1 uncu maddesine
göre cezalaııdırı lır Aç ı k hüküm var.
Ş imdi biraz sonre de ğinece ğ im gibi e ğer bu 30 milyon ürkiye B arolar B irliğ inin kafas ı nda olsyd ı arsamız ın yar
ını 4ört
tane müteabhide vermek suretiyle % 50 itirak surety1e degil de
belki bir ba ş ka alternatifle o binay ı yapmak imkan ını bulabi
dik.
Binaenaleyh, S ay ın yönetim Kurulunun sanki Genel KuruJ1
delegesiymi ş gibi , Genel Kuru1u ı kendine yöneltecekleri tenifitleri, ele ş tirileri kendilerinin yapmad ı klar ını kabul etti ğimz
bir konuda genel kurula getirmelerini ve yeni çözüm beklemelrini
bendeniz anlam olarak bir. türlü bulaand ı m. Kanunda hükümleri kar,
kullans ı nlar, Bundan öteye yap)acak a şka bir ş ey yok. Kendilerinin aklanmalar ı bir yerde te4ikeye giriyor.
Ş imdi geliyorum birlik yönetim kurulunun yeni bir bina yap ı lmas ı için miiteahhitle yapm ış olduğ u anla ş maya.
1136 sayı l ı Kanunda mahalli barolar ımı za gayrimenkul edinmek, satmak, ipek tesis etmek, irtifakhakk ı tesis etmek buları çozmek yet ı :e ıı verilmi ş bulunuyor; ama T
ürkiye Barolar IBirliginin yönetim kuruluna bu konuda verilmi ş yetkiyi bendeniz kanunda bulamadım, 1136 sayı lı Kanunun mahalli barolara verdi ği bu
yetkiyi Birlik Yönetim Kurulu maddesinde unutmu ş olduğunu arz etmeyi imkan yok.
Binaenaleyl ı , vardıklar ı anla ş ma sonucunda in ş aat ın hit mı0
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na do ğru Türkiye Barolar Birliğinin anlaş
ma mucibince mülk
tinde bulunan binanı n hisselerinin miiteahliide veya müteabh
satt ığı ki ş ilere temlikine s ı ra geldiğ
inde, e ğ er böyle bir
runla kar şıla şırı sa halimiz nice olur?..Onu kendilerinin .
celemelerine ve bu konuda bizi daha fazla ayd ınlatmaiaı.ını ca
ederim.
Diğ er bir konu; müteahjıjtle yap ı lan anlaş mada rnuhtelijf
katlar bölfl ş ülnıjjş , Barolar Birli ğ ine 1,4 ve 5'inci kat
ı n ya9ıs
dflşınüş tiir, yani arada katlar var. Tabii biz bilmiyoruz projei ı
burada gördük, kat projelerirı j de bilmiyoruz, l'inci katla 4'üncü
kat B arolar Birli ğ ine tahsis ediliyor, Ş 'inçi kat ın
da yar ıs
O tabir de şuphelı ya. S anki oyle bir , tabir kullanm ış
ki, b ıj ınc
kat ı n yarısı , ikinci kat ın yar ı sı ve be ş inci kat ı
n yarı sı .
Onun yerine birinci kat ı n tamamı , dördüncü kat ı n tamamı
vebe ş incj kat ı n yarı sı diye geçmiyor. Ilgili madde okunursa
öyle görü1ecektjr.
Binaenaleyh, müteahhjtle yap ı lan sözle ş menin o maddes nde esasl ı durmak ve katlar ı n tamamını n Barolar Birliğ
ine ait,
olduğunu hiç olmazsa belirtmek yerinde olur kan ı s ınday
ım.
Diğ er taraftan, ikinci ve üçüncü katlar brk ıİmış . Birbirinin üstünde olan bir kat tercih edilmi ş olsayd ı belki o
tı n içindeki bir ba ş ka merdivenle iki kat ı n Barolar Birli
ği ara
fı ndan kullan ı lmas ı mümkün olurdu. Kimin taraf ı ndan sat
ı
cağını , ne suretle kullan ılaca ğını bilmediğ iniz birtak n a1 ınaı m kimselerle komş u olmak yahut o binay ı paylaş mak gibi acayip durumdan
da kurtulmuş olurduk san ıyorum,
Ayrı ca, gene K anununluzda hüküm var. Tiirkie barolar ı
gelir temin etmek için miilk edinebilirler; ama Barolar Birli ği
maddesinde , B arolar Birli ğ ine 1 böyle bir imkan tan ınmış
de ğil,.
Ama ı yla ilgili olarak mülk edinebilirler hükmü vard ı r.
Bı naenaleyh, Turye Barolar B ırlığı amac ı dışı
ndanas
sayt_
lacak ba şka ki ş ilere k4.'a1anacak veya verilecek bir mülkU
ıl
edinmektedjr?..Bu konunun da üzerinde durulmas ı 1a ımd ı r,

- 58Genel kurullar ı zda böyle bir dilek o±'tayadökii1mii
olabilir; ama Türkiye Barolar Birli ğ inin ğeçe: y ıl bütçe cin e
maliyet rakam ı 100 milyonu a ş an bir hususta Yönetim Kurulu
acaba kendisini yetkili mi görmü ş tür bu konuyu halletmek için?
Bu da hukuki olarak üzerinde duralacak bir ayr ı sorun
te ş kil'otmektej. K endisinin aidatlar ı tahsil etmedi ğ i Yöne in
Kurulunun görevini oyiizden ihmal etti ğ i bir durumda, kanune
elde edece ğ iniz gelirler varken, rnül1 edinmek suretiyle bir a ş
ka yollara dü ş erek istikbalimizj k ıır'taraca ğız T ürkiye Barol
Birliğ i olarak,
Sayı n arkada ş lar;
»
Eski Genel Kurula kat ılanlar an ımsarlar, Türkiye Barolar
Birliğ inin toplant ılar ı bir' olay olurdu. Bulundu ğu şehirde br
olay olurdu, dinleyicisi ile, davetlisi ile, 7 bas ını ile olay
olurdu. Şu bas ı n masası nda kimse yok. Bugünkü bir haberlerin
dinledim, hiçbir haber yok T ürkiye. Barolar Birli ğ inin toplant ıs ı ndan; ama baz ı arkadaş lara sorarsanı z etkinliğ i çok artmış
Yani bir hikaye var. Kalbi bozuk, damar ı bozuk, karacğ eri bozuk de ğ ilken bir hasta demi ş ki, " Desnize doktor
herş yjm iyi iken ölece ğim.'t Özür dilerim yani ona benziyor.
Akça durumumuz yeri.nde de ğil, bas ı na ilgi göstermiyoruz, ken i
avukat üyelerimiz ilgi göstermiyor; ama bizim tkin1i ğinıiz tàm
olarak sürüyor.
Geçen y ı l toplantı sı ndan sonra, yap ı lan bir otelin aç l ışı na devlet .b »üyükleri telgraf gönderiyor. Bn de kestim sa ladım hat ı ra olarak. Bizim Barolar Birli ğ inin toplantı s ında
böyle bir telgraf dahi gönderilmiyor. Bu gösterilen ilgisizli ğj
Türkiye Barolar Birli ğ inin .seyretti ği çizgi, vard ığı , gitmekte
olduğu noktar ı tebarüz ettirmek amac ı ile önemlidir, belirtiorum. Ş imdi, kerfdi baromla Yönetim Kurulu aras ı nda geçmi ş bir
olayı , ki ş isel bir konu olmad ığı için Yönetim Kurulunun görü ş
aç ı s ını belirtmek bak ımı ndan sizin bilg±leri .nize sunmak istiy rum. Sakarya Barosu Ba ş kanı olarak bulundu ğum s ırada Sakarya' a
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gelen arkada ş larım bilir, Adliye kona ğı içinde müstesna güzö
bir yerimiz var. Bir ba ş kan odas ı , yaninda bü:k bir 'toplant
salonu, baro sekreteryas ı ve fotokopi odalar ı . Yeni tayin edin
len bir savc ı sekretr odas ı ile fotokopi odas ına el koymak
Evvelaki ş isel olarak buna " Sizin gücünili de yetmez, enin de gücün yetmez.. lanundan doğuyor bizim tahsis edilen ha k ıını z, alamas ını z." dedim, " ,Biz al ırı z
dediBen de " Al ın
dedim. Adalet B akan1ı ndan bir yaz ı geldi.Ptokopi odas ı teefon santral ı olarak tahsis edilmi ş tir." diye.. Bir delil testi
yapt ırdık, Baronun zilliyetindedir,zilliyet cebir kullan ınaksuretiyle mütecavizi deedebilir. Adalet B akanl ığı na da rnüracadrt
etmedik. Çünkü, kanundan do ğuyor tahsisiniz, Adalet Bakanl ığ
da tasarruf edemez Baronun elindeki bir yeri.
Bir mahkeme karar ı laz ım bizi oradan ç ıkartmak için, a-,
nun yaz ıyor bunu, " Kanunen tahsis edilmi ştir " diyor.. Savc ı
dedi ki " Ben al ı r ım." Ben de " Siz al ın " dedim. Sabahtan ai-,
ş ana nöbet tutmaya ba ş lad ık, '
'te olduğum bir s ırada say ı
arkadaş lar anahtar uydurmak suretiyle Baronun odas ını açmış ,
tahliyeye ba ş lad ığı s ırada ben döndüm, siirtii şmeye kadar vard ı ,
ınücadelenaz. Birakt ı ve bu da yetmiyormuş gibi onu ba ş aramayınca 25 yıllık adiyenin içinde bulunan telefon irtibat ımı z ı kes
ti. Bununla da yetmedi, hakimlerin , avukatlar ın ve icra memuru
maliye memurlar ıın özel otalar ının .ark edildi ği yere avukatların o'tosunu part etmesine engel oldu, Bu ş ekilde da.vran ış iarda
bulunma yollar ına gitti,
Bununla beraber biz sorunun üstesinden geldik..Oday ı vermedik, telefon hatt ımı z ı da bağlatt ırdık, zamanın Adalet Bakanı
ile yaknl ığına akrabal ıına güveniyordu. Bu savc ı istifa etti
arkada ş lar avukat olmak için. Bize ba şvurmad ı , Kocaelino ba ş .
vurdu. Kocaeli Barosunda kaydedildi. Bir süre geçti, Sakarya i Ba
-rosunakliçmürcatei.SkryBaosunklide
katl ı kanununun 5/C maddesi ıar. Ne diyor; " Çevresinde a, vukatlı kla 'ba ğdaşmayacak, davranış ları bilinmemek. .. Sakarya Barosu
talebini reddetti. Türkiye Barolar Birli ğ ine gitti konu. Türkye
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- 61 Barolar Birli ği maalesef bizim kararımız ı bozdu arkadaş lar.
Ş imdi, tabii denebilir ki efendim savc ını n bu davranışı baroya kaydına engel de ğildi. Eğer dosyada yeterli delil oldu ğu
kanısındayı z. Eğ er Barolar Birli ği Yönetim Kurulunun yeterli
hilgii yoksa konunun bir karar vermeden aydınlanmas ını iste
için, bir raportör tayini veya mahallinden yeni delil estemes
gere'kirdi. Karar ımı z bozuldu, Sakaryaya iade: edildi. Bu bozm
karşı s ında Baro Yönetim Kurulu kabülüne karar verdi.
Şimdi, arkada ş lar bundan sonra anlad ı tabiS ortamı . B o
ya anahtar uydurarak girilmez, kanuiaengirilir; ama Barolar
ligi Yönetim Kurulunun böyle miidahalesi ile girmi ş oldu. Kor:dorlarda bile dola şmaya cesaret edemedi, girdikten sonra yaz
geçti. T ekrar dosyas ı gelmeden izin paras ında ş imdi.
Say ın arkada ş lar;'
Barolar Birli ğinin Yönetim K ı,rulu Sakarya Barosuna80
bin liral ık tazminat davas ına sebebiyet verdi. Bu dava ş imdi
.,,..
- -,-,.
aerest -bunu ar ı aaş ,Lar -ur! ıye barolar .b ırl ıgının mes ıeRı 'tf esanüdü, etkenli ği, baoya anahtar uyduracak, ondan sonra bu
kararı bozacaks ını z. Şimdi bakı nı z ne yap ıyor, Barolar Bir1ii
yeni bir diizenlerneyede ışık tutuyor, Yeni bir kanun tasar ı s4
haz ırlanmış . Gazetele:rde. okudunuz. Diyor ki, avukatl ık mesle4i
için ar ı lEak , emekliye ayrı lr:ak veya sair suretle miiracaat
eden hakim veya savc ılar e ğer bir ba şka -takibat alt ında de ği lerse otomatikman üye kaydedi1ir1e
Şimdi, böyle bir knuna haz ırlayıc ı bir hükiinı gelmi ş u
lunuyor.
ay ın arkada şlar ını ;
Yine de ği ş ik görü ş aç ı s ı olarak arz edece ğimi S ayın Be ş
kanımı z raporlarında gerçekten güzel bir konuya de ğiniyorlar.
Mesleki te ş ekkiil olarak meslek kurallar ını ilk belirleyen Tükiye'deki kamu tüzelki ş iliklerinden biri Barolar Birli ğ i diyctr
lar. Hakikaten meslek kurailari içinde, çok ğüzel noktalar vaıL
S akarya Barosu Disiplin Kurulu olarak biz bu kurllarla tüm üe
lerimizi bağl ı sayiyoruz,ve kanımı zca düzenli ve etkin bir ç-
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lışme içindeyiz, Bu ı es1ek kurallari.nın 20 inci maddesi avukt
kı lıkları ile i,1gilidir. Avukatlar mesle ğin vkar vö onururna
yakışan ş ekilde giyinmek ve davranmak zorundad ırlar. Burada.
şu noktayı arz etmek istiyorum
Geçen Ankarada yap ılan olağanüstü Genel Kurul to.
lantı s ı yapı l,yordu, Türkiye Barolar Birli ği Ba ş kan Yardım4.
Gilçin, Çaylioğ lu o toplantıya kot pantolon, aya ğında sanda1e,
çbraps.ı z kat ılmış . 1oulunuyor ve bunu orada Genel Kurul Ba ş kanjna da e Türkiye Barolar Birli ği Ba şkanına da gösterdim ve di..1?.
- katini. çektim, Eğ er mealek kuralları cari ise evvela Türkiye
Barolar BirJiği. Ba şkan Yadı mc ısın
ı n ona uymas ı , böyle onurlt
ve. en yüksek bir kurul huzuruna bu vaziyete . ç ı kmamas ı gerek rdi, Bugn de aya ğı nda çorap yok gene bakt.ım
Tnabilt i ş in gülmek yani kolay arkada ş lar; ama biz
anıms ıyoruz eski. barolar ı mı zı , Genel Kurullar ı mizı . Nereden
nereye geldik. h' İ stanbul avukatı ne dedi.ba ııa biliyor musunuz
Haklı veya haks ı z, o kanaati silrnemiz laz ım Bar'lar Birli ği
Genel .Ku±'uluna gitmekten söz ediliyor da nereye Barolar Bi±1 ği. Genel Kuruluna gidiyorsun.dedi,.Ceza avukatlar ı birli ği
genel kuru luna mı gidiyorsun deii
Ne demek bu ?.." Bedim.
Türkiye Barolar Birli ği konuları itibariyle Türkiye de ceza
avukatlar: ın sorunları ile i.Jlenen , onları n-tartışı ldığı
• konu şulduğu bir birlik haline dönü şrtıü ş tür diyor, Buna ben tabit kat ı lmıyoı um0 Tanı larnıy1a; ama bir kı s ım arkada ş ları mı .
zın arasında bu zibniyotte dü şünen ki ş iler vardır arkada şlar
Bunu bilmek, .'ou ka ı-ııyı yı kmak, bunun üstesinden gelmek mecbu
rdyei.ndeyiz Eltetteki bu konularda konu şulaoaktı r. Ceza da
valanı nda oldu ğu gibi iddia, ceza ve, hüküm; onun d ıında hu
kuk davaları ile bunlar ın dışındaki i şlerin, hukuk mü ş avinle..
rinin sorunları neredodi r?Yaln
ı z ceza davaJ:arı nda mı dır?.
elbetteki ceza davalar ında bahsetti ğ i konular önemlidir, alt4
çizilmesi gereko ıı konulardır, bunlara katı lmamaya imkan yokt ı4 r
Biz de bunlara at5J ı.yoruz; ama onun d ışı nda mesle ğimizi.n çolj
sorunları vardır. Ur1:iye Barolar Birli ğinin bir konusü savu4ma-
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yı , iddiayı . , uyışmazl ı k1ı i şleri, uyu ş mazlik konusu i ş leri
avukatlar eliyle yürütmenin al ış kanl ığı nı yayrnaktir. Bu konuda acaba Ttirkiye Barolar Bir1i.i üstüne dü ş en görevi yapabil
ni ş midir?..
Ş imdi arkada ş lar, geliyorum faaliyet raporunda,12
sayfal ı k faaliyet raporu nda 60 sayfay ı tekil eden Türkiye
Barolar Birli ğ inin ola ğ anüstü genel kurul toplant ı s ı nda Aaay sa hususunda yap ı lan çal ış maları na. Gerçekten Dan ış ma Meclisindeki Anayasa Komisyonuna , 'Barolar Birli ğ i Ba ş kanı mı z
türkiye Barolar Birli ğ i Yönetim Kurulunun haz ı rladığı ve Barlardan sorulan sorular ı n oevapar ı ile birlikte güzel bir öz t
yaymış t ı r. Kendilerinin bas ı n toplant ı s ı nda da belirttikleri
fikirlerin ço ğuna kat ı lmamöya ve onun yan ı nda yer almamaya
imkan yoktur.
Ola ğ anüstü Genel Kurul toplant ı sı kanıırıoa haz ı rla
n
ış tarihi , uygulama yeri, uygulama ş ekli ve Genel Kurul Ba
kanı ile birlikte baz ı talihsi.zli-klere u ğramış tir. Komisyon
çal ış maları dört koldan yürütülmü ş , fakat onu toplayan rapor
bir bölümü ile di ğ er bölüm aras ı nda insicam bulunmayan bir j
metin haline girmi ş tir. Burada ropardasayfaal da bellidir.
Haz ı rlanan Anayasa, yani Dan ış ma. Meclisinden ç ı kan ş ekliyle
hazir-lanan Anayasa Tük Demokrasisi için bir tehlike o1dugu
cümlesi-bulunmakt,,adiro Di ğ er taraftan da raporun sonuç bölümünde o Anayasanı n ba ş tan sona düzeltilmesifle imkan olmayan
ğ r
yeniden yaz ı lmasl gereken bir taslak-oldu ğu ş eklinde çok a
bir itham ile sonuç bölümü bitmi ş tir0
Ama memlekette bir gerçekvard ı r ki, o Anayasa
yurdun hemen bütün illerinde , bütün i-lçelerinde , bütün sa dı lar ında % 90 1 geçen bir i ş t±ra.kin sonucu nda yine % 901.
e girmi ş ti4
geçen ş ekilde halkı n " Evet " oylar ı -ile yürürlüğ
Binaenaleyh Urkiye Barolar Birli ğ inin hakı n
oylama sonucunda da bu Anayasay ı bu ş ekilde desteklemesi ve
lerinin hi
" Evet " oyla ı ile kabulü kar şı s ında kendi görü ş
olmazsa k-u llanı lan tabirler-ve cümleler itibariyle çok da
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-64itidalli ve ileride kamuojruna ters dü ş meyecek ş ekilde metne
alınmas ı mümkündü. Bu yap ılmamak suretiyle Türkiye Barolar
Birli ğ i kanımı zca 1932 oylama s:• ile T ürk semenini.n Il Evet
oyları karşı s ııda açı k ve seçik 'bir ş ekilde ters dü şıü ş ,ye-

•

nik dü ş mü ş tür.
•

Şunu söyleyemezsiniz arkada ş lar, 1961 Anayasas ı na
oy veren Türk seçmeni basirtlidir, hakl ı dı r, iyi bir sonuçti
onu tebrik etmek laz ı mdı r; ama 1982 Anayasas ı na " Evet Il oyl
rı ni 1961'den de daha fazla veren Türk seçmeni. hata etmi ş tir
H erhalde bunu halk ı n iradesine, milletin iradesine sayg ı lı
plan ki ş iler söyleyemez.
Bu konu ş tukiarı mamtidahale eden say ı n üye varsa
elinizdeki raporun 63 e üncü sayfas ını açs ı n ve oküsun, aynen
ş öyle diyor; ' Türkiye Barolar Birli ğ i olanüstü genel kurulu-

nun yazdığı ve Milli Güvenlik K onseyine 'sundu ğu metnin sonuç
kı smı . Türkiye Barolar Birli ğ i Genel Kurulu Dann ş ma Meclisince kabul edilerek Milli Güvenlik Konseyine sunulan Tasar ıy ı
getirdi ğ i kurum ve düzenlemelerle halk ı n oyuna i.nanmayan,
• genel olarak seçimi önemsemeyen, ço ğ ulu demokrasiye ve ça ğımı zı n tüm sosyal ve hukukaal de ğ erli ı ene ters dü ş en , Türk

•

toplum,unu çok gerilere ve çe ş itli bunal ı mlara sürtikleyecek
nitelikte bulmaktadLr. Bu haliyle Tasar ı nı n c:zeltilmeyecek
bir öneri oldu ğu ve yine ba ş tan kaleme al ı nması görü şündeyi.z
•

denilmektedir
Sayı n Ba ş kan, müsaade ede İ seniz gerçeklerden kend
mizi saklayı p da kendimizi k ı ma gömeceksek mesele yok. an ış : a
Meclis nden ç ı kan Taaarı ondan sonra dahaaleyhe 5.e ğ i ş iklikl
ı bir ba ş ka de ere u ğrad ı . E ğer bunlar ı da hay ı r efendim, t ı pk
ge arkada şı mı n " Ben Milli Güvenlik Konseyine , üyelerine sö:
lemiyorum, onun mü ş avirlerine söylüyorum, " demek suretiyle m
seleyi sapt ı rdığı gibi,' e ğ er bir tasarı y ı Milli Güvenlik Ron e-

•

•

yi kabul etmi ş se bütün her ş eyi ile tas ı r ı Milli Güvenlik <on
yine sunulmu ş demektir arkada ş lar. Ben o . Tasarıya ş öyle veya
böyle söylemiyorum. Ortadan konu ş uyorum, ön yarg ı ile de kan

t
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muyorunı . Meseleyi bu açı dan söylüyorum. an ış ma Mecli.sinden
gelen tasari pçaba daha mı az sakıncalı idi, yoksa Milli
venlik Konseyinin onayı ndan geçtikten sonra oylamaya sunulan
T asarı mı dır?.. İ stirham ederim, bngisinin üzerinde konu şuyrsunuz, ben bunu anlayam ıyorum.
Bu okuduğum çalış ma raporu, bunun içinde 62 sayfa
çalış ma raporunda ol ğ anüstü genel kurula yer verilmi ş . Ola ğanüstü genel kurul bu çal ışma dönemi içinde yap ı lmış tır. Ola ğanüstü genel kurulu n verdi ği kararları Sayın Ba ş kan burada öetlemi ş tir. Tam gündemin üstündö konu şuyorıinı e
Arkada şlar;
Bizim Sakarya Barosu olarak öteden beri savundu ğunuz
bir fikir var, Biz diyoruz ki, Türkiye Barolar Birli ği güniübc
politikanın içinde olmamal ı dır. Kendi baromuzd.a bunu uyguluypruz. H içbir suretle Yönetim Kurulunda görev alanlar veya ba ş anı şu veya bu fikrin temsilcisi de ğiller ve olamaz. Zaten olmaama imkan yok. B ir baroyu dü şünün, iktidar yanlı sı var, ımh1lfet yanlı sı var, ba ğ nmı sızı var, çe ş itli insanlar var. Bu S akarya Barosu olarak acaba bir tav ı r koymak istese hangi tavrı k yacak?.. Türkiye Barolar Birli ğine geliyorum, Türkiye Barolar Bri ğ inde 50'nin üstünde baro var, Türkiye-Barolar Birli ği şu
veya bu gf ı.lük politikanın içine giremez. Girerse i şte yı llardan
beri buraya gelmeyen barolar ın sayı sı nda artmaolacaktir. Buaya
gelmeyen baroları n sayı sı gittikçe artmaktad ır. Ola ğanüstü G nel
Kurulu 160 ' ı geçenüye tam sayıını n ancak 6011 i ş tirak etnı gereğini.göstermi ş tir, Ola ğanüstü Genel urulda üye tam say ı sı zaman 42'ye inmi ş tir. biliyorsunuz Türkiye Barolar Birli ğinin öplanma tam sayı sı mvcudunun 1/4 1 üdür. Eğ er kazara T ürkiye B rolar Birli ğinde bir ço ğunluk aransa' Türkiye Barolar Birli ğ i 9,li gidi ş le hiçbir zaman toplanamayacak demektir.
Burada dahi Türkiye Barolar Birliğinin üye tam sa ıamran yarı sı na e ş it bir üye mevcudu yoktur. Ola ğanüstü to ı
lant
p
da 160 t 1 geçen, tahmin etti ğime göre üye say ı sı 170 do1ay ın4 b-
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lunanTürkiy.eBarolar Birli ğ Gene1 Kuruluna 60 ki ş i kat ılmı
42-45 ki ş i civar ı ndaki bir oy Çoklu ğu ile kar•r al ınırn. ş tŞ rà
karar almak için yeterli say ı dı r; ama Türkiye Barolar Birii ğ nin fikrini, tam olarak ne derece aksetti.rdi ğ i de ortadadı r.
Baz ı üyelerin şu anda rahats ı z oldukları nı hisset im.
Fi

Ben biön yarg ı ya varmadan-bu konudaki f±k±rleri.m± keseyim de
kendilerini rahat b ı rakayı m.
S ayı n arkada ş larım;
onu ş maru ş öyle ba ğlamak istiyorumi Genel Kurulum zun
Sayı n Ba ş kanı ve çoI uzun y ı llardanberi genel kurulda görev yapan arkaa şları mı z ı cidden kutları m. Bu kurullada görev al ları n burada tenkit kolay tabi, kendi barolar ı mı zda bu görevi
tistlendik.' e ş itli devlet adamlar ıyla, yerin savc ı sı ile, hk'mi.
ile kendi meslekta ş ları ile disiplin kuru yorum ben.. Bunun n
büytilç çaba istedi ğ i, ne büyük mücaaeleyi gerektirdi ğ ini göd n
uzak tutmaya gerek yok. Hani böyle zor durumlarda, ola ğ anlist'
artlardabugörevi yürütmek cidden:büyük çaba dirayet i.stey n
bir konudu r. Ben bu ba ş tan bu sakl ı tuttu ğum élegtirimle , be abeir
kendilerinin yine de ba ş arı l ı olduğunu ve çal ış malar ı dolay ı ı yle te ş ekkUrlerimizi kendilerine arz ediyorum.
Hepinize beni müsamaha ile dinledi ğ iniz için te ş e :kür
ediyorum.
*

BAŞ KAN- Te ş ekkür ederim efendim
S ayı n Ek ş i, buyurun efendim söz s ı rası sizde.
HAYATI EKŞİ ( Elaz ığ Barosu )- en muhterem Divanm.

•
S ay ı n Genel Kurula eski genel kurul çal ış maları ndan mtilhem olarak bir uyarı da bulunaca ğım. Söz isteyi ş i.min sebebi budur.
Genel Kurulumuzun eski. tatbikat ı nda rapor hakk ınd
görü şmeler ba ş lamadan evvel arkada şları mı zı n konu ş ma süresi amanlatandit edilirdi0 Bunu daha evvelce söylemek istedim Ş .mdi tekrar . belirtmek ±stiyorum. Zaman ımı z ı nazar ı itibarealarak
gUhemin yükünü nazar ı itibare alarak bu hususun karara ba ğ l n- ması nı istirham ediyorum.
S ayg ı ları mı sunarı m Sayı n Ba ş kan.
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BA ŞK- Te ş ekkur ederim Say ın Ekş i,
Efendim bu konu konu şmaları n 10 nkika ile
lanmas ı ş eklinde bir öneri oluyor. Bu teklifin lehinde sözsi-.
mak isteyen?..Yok. Aleyhinde söz almak isteyen say ı n üye?..Y k,
Yalnı z gördüğ üm kadarı ile alt ı say ı n üye söz ist yor.
Saatimiz kı s ı tlı oldu ğ u gerekçesi ile yerinde bir teklif.sa ıyorum. 0 nedenle bu öneriyi oya sunuyoru in. Kabul edenler... Ka uL
etmeyenler.. .Evet önerge. reddedilini ş tir.
Say ı n Nihat Kosava, buyurun efendi.m.
NİHT 1(OSAVA( Bal ıkesir Barosu)- Say ın Ba ş kan, Ge el
Kurulun de ğ erli üyeler!;
B endni.z konu şmama Türkiye Barolar Birli ğinin me ek
kurı lları na avukatlar her yerde fikirlerini cesaretle söyle bilirler , Türkiye Barolar Birli ğ i Genel Kurulu hariç diye bi
madde eklenmesi.ne ait bir dü şüncede ;h ı lunmak istiyorum,
B enden önce konu ş an fikirlerinin esas ına % 100 k ıl-.
masam bi. İe,ifade şekline ka.t ı lriıasarn bile benden evvel Konusan
.akrya D elegesi arkada şı mızı n fikirleri kar şı s ında baz ı de eg
arkada şlarımı zı n göstermi ş bulundukları tepki nedeniyle. Bu nedenle konu şrrıama b şlarken sizlerin görü ş lerine % 100 uymasa
beye gösterdi ğ iniz müsamahadan daha fazla sini
bile, lütfen t
bana göstcrmeni.zi istirham edee ğim.
Zira asl ı nda Sakarya olegesi arkada şımı z benim kanim-.
es da son.derece önemli bir konuyu genel kurulu n huzuruna. etirmi ş tir. Üstelik bu konu asl ında Say ın Ba ş kanımı z tarafinlan
veya sayı n. önetinı Kurulu tarafı ndan huzurunuza getirilmeli idi.
•
.
alış ma raporunun özetini, tetkik etti ğimizde Geiiel
Konular. ba şlığı alt ı nda Anayasa ile ilgili, çal ış malar sLral niyor.A,B 4 O,Ç,D bitiyor. Bunda Sayı n Birlik Ba şkanı mı zin ba ı 1 toplant ıları , baz ı dü ş ünceler vesaire belirtlmektedir.
Bunlardan sonra devam ediliyoc Lübnan'daki Filistinlilerin kı y'mn,na geçili.yor. Oysa ki çal ış ma raporurnUZUn, geçep
dönemin en önemli sorunu Türkiye Barolar Birliğ inin Yönetim! Kurulü içind,Genel Kurulu içinde, Bn şkanı için de elbetteki .na-
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çalışmalar ı geçen
toplantı da da arz etmeye çalışmış tı n. Sadece tarihe vesika 1sun diye yapmadı k ki veya gelecek ku ş aklar bizim nas ı l kabı' manca çalış tığı mı zı görsünler için de yapmami ş tık.
Elbette bütün o çal ış maların amac ı belirli bir s nuç
almak içindi, yani gördük ki o toplant ılarda ileri sürdüğtimtz
fiki.rlerde bu"Tasarj. Türk toplumunun 1982 y ılı ndaki ihtiyaçlarını karşı iaaktan uzakt ı r, hatta o kadar uzakt ır ki, bu Taarı
düzeltilmek suretiyle bile Türkkamuoyumrn onayı na sunulmal ıd.ı r." diyorduk. Sonra ne oldu?..Bir oylama yap ı ldı , o oylamdn
faaliyet raporunda tek kelime ile bahis yok. Olmaz böyle ş ef,
biz bunu değerlendirmek zorunday ı z. Eğer bu oylama ters; sonu ç
vereydi, yani rey veren seçmenler % 91,5, oyla hay ı r desele di
Yönetim Kuiumuz ve say ın Ba ş kanı nıı z gene tek kelime ile 1sun bu rapora,bu sonuca de ğinmeden eçeceklermiydi?,.Geçmey -.
oklerdi.
0 halde, Y ônetim Kurulumuzun da , Genel Ku İ ulumuH
zun da üzerinde önemli durmas ı gereken nokta Anayasa oylama ı
ve bunun değerlendirilmesi olmalıdır. BU değ erlendirme bizi İ4
istekleriniize uygun gelmeyebil!r, 0 zaman bu de ğeclendirmenijn
neden, hangi ko şullar altında bizim isteklerimize uygun geinfediğ i araat ı rmak, bunun sebeplerini bulmak zounday ı . Bunu 3ı ap-mazsanı z görevinizi tam yapmış sayılmazs ını z
3ayı nBa şkanım, zabı tta görülecektir " İ stedi ğimi neticeyi alamadı k ." demekle belki do ğruyu söylüyorlar; ama yeterli ş eyi söylemiyorlar. :0 halde, yeterli olan ş eyleri mutlak
cesaretle söylemeliyiz0
Açı kça ifade edelim, bayin ba şkanımı z ın çok sayg
dyduğum• Sayın Ba ş kanı n bir kelimesine de.itiraz.ediyorum j ediler ki, Il Çalış malar yaptık, simadi.k .. il Ben o tabire
riisamahalar ını za s ığınarak Sayın Ba şkanı m katılmı yorum. Bi9m
çalışmalarımızı sindirmek isteyen olmadı . Elbette rahatça ç1l1 ştık. ürkiye Barolar Birli ği olarak söylüyorum, rahatça çal ş-

*
tı k Aklimizia gelen:L hatta biraz sonra de ğineceğim a ğz ı mı z
ğeieni.söyledik e iç kimse bize gözünün üzerinde ka şın var
demedi.0 itibarla, Il Sinmedik " tabiri, bana biraz haks ı zm
bana biraz a ğı rmı .ş gibi gelmektedir.
.Bu sonucu de ğerli meslekta ş ları m ş öyle yorumlay
lir miyiz?..Efendim, bu sonuç ö ıiemli d ğildir. tizerinde taı
maya de ğ mez, Çünkü, biz hukukçular olarak gerekeni yapt ı k.
din, onurlu, haysiyetli insanlar olarak biz ü ı er•imize dü şür.
yaptı k. Oy veren seçmenler hukuk. konusunda özellikle AnayaE
konusunda uzman de ğillerdir. Bu nedenle, bizimle ayn ı fiki, ı e
olamamış olabilirler ş eklinde ki bir dü şünce acaba yeterli
olabilir mi?a.Yaniaç ı kças ı demek istiyorum ki, jİ Evet "o
verenler bu Anayasan
ın ne.oldu ğunu an1amadı klarından dolay.
Evet " demi şlerdir?EIukuk 'çilgilerinin yetersiz , no1 an
olu ş larından dolayı rııı evet demi şlerdir?.Eğer buna evet di örsaı i,z baz ı sorularım ola caktır
. -.
B sorulsdankaç ını lmaz Bu sorular ve bunlara verilecek cevaplar mukadderdir 0 B az ı ş eyleri, olmu ş olan ş eyi ri
olmamış gibi kabul etmeye irnkn yoktur Ş imdi, Sayın delege er
eğer beni çok merakl ı bi ı'±si olarak kabul etmezseniz Sayın a şkatumdan hami hususla ıı soraca ğı m.
Onlar,bu so-ruiarin cevaplar ı sanıyorum ki Türkiy
Barolar iinde bulunduğu durumu n aydı nlat ı lmasJ. da yararl ı olacaktir, 1981 y ılında yapt ığı mı z toplant ı da bir t k
cümle . ile temas edece ğim, geçmi ş oldu ğu için ,. -bu Genel Kuru
ilgilendirmedi ği için, . ben,demi ş tim ki, Il 12 Eylül olay ın
ın
olduğunu Türkiye Barolar Birli ğ i, tam 90 gün geçtikten sofırs
gördü."12 Aralı k 1980 tarihinde bir .trıeztup-yz ı lmış tı r Türk ıye
Barolar Birli ği. taraf ından Bunun üslubuna ve muhtevas ına klatı lmadığım bir mektuptu,bu Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu taaf ı ndan yazlsn mektuptu
Bunun gerekçesi ola cak
Ş imdi, merak ediyorurn
da şu söy1enmi ştii ? Efendi.m 12 Eylül bir olgudur, bir vak ı aı
tl
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- 70 bir silahlı harekettir hatta hukuk d ışı harekettir.
itibarla, bir 1kukçu, olarak t hadiseyi içimize
sind.remeyebilirim, sindirmeye de mecbur de ğ ilim" denilmi ş ti.
Ben bu. görüş te de ğilim; ama bu görü ş te olanları da sayg ı ile
kar ıladım. Ama ş imdi.tarnamen hukuksal bir olayla kr şı krşıya kalmış bulunuyoruz. Nedir o hukuksal olay?. .Hem de her gün,
her ay, her sene raslanmayan bir olay, Anayasa oylamas ı . C Anayasa oylamas ının sonucunda 12 Eylül'ü yapan, Ordunun lide ıji
Cumhurba şkani seçildi, Merak etti ğ im için öğrenmek istiyo ılum0
Cumhurba şkanımı zı bu seçim dolayı sıyle kutladını z mı ?.,Ba kan
olarak, Yönetim Kurulu olarak kutladını z mı ?.,Eğer kutlad nızsa kutlama ş ekliniz nas ıl.olmu ş tur?.)den merak ediyorsunuz
diyeceksiniz, anlataca ğım. Çtinku, şundan merak ediyorum. .Bir
sürü anayasal kurulu şlarimizi televizyonda Sayı n Cumhurbakanmı zı kutlarken gördüm de aralar ında Şayın Sav'.ı göremedk.
Gene Türkiye B arolar Birli ğ inin görmemezlikten gelemeyece ği bir olay olmu ş tur. Bu konu üzerinde de durulmas ı gerekirdi, Sonunda.aralarındaki bağlant ını n ne olduğunu arz etmeye çalışacağı m.
Sayı n Cumhurba şkanımı za çe ş itli üniversitelerd n
gelen israrlar üzerine akademik bir unvan verildi. 5ayın umhurba şkanımı za verilen unvan, akademik v.:uran e ğ er edebiyat
doktorluğu unvanı c1sardı , bu olayı görınemezlikten gelebilirdik veya felsefe doktoru unvani verilseydi bunt görmemezi kten
gelebilirdik. Oysaki Sayı n Cumhurba şkanı mı za fahx. hukukdoktoru unvanı verilmi ş tir.
Şimdi merak etti ğim konu şu; bu fahri hukuk do toru
unvanının verelmesi nedeniyle İ stanbul'da bir tören tert p
edildi. Bu törene ., yani bir Cumhurba şkanı na çok ender za ıanlarda verilen, çok az cuınhurba şkanı na verilen bu olaya , u
hukuksal olaya Türkiye B arolar.Birli ği. Ba ş kanı , Yönetim Kurulu üyeleri davet edildiler mi?..Bu olay ı n cereyan etti ğ i stanbul . Barosunun Sayın Ba ş kaı5.ı , Yönetim Kurulu üy1eri dave edil-
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diler mi, gittiler mi?.. ğ er gitmmi ş lerse davet edilmele i. ne
rağnıen.nı i gitmediler, yoksa davet edilmedikleri için mi
itmediler?.
.
•
'uhterem delegeler, bundan da öte sadece bunu 'örn ıe
mezlikten gelemeyece ğ imiz gibi, Say ın Cumhurba şkanımı za fhr
hukuk doktoru unvann,n
ı n verilme gerekçesini de görn ıemezliten
gelemeyiz. GereQe Say ın Cumhurba şkanı mı z ınAnayasayı ta4tma
konusundaki çabalar ı ndan dolayı verilmi ş tir.
kimdi, bu konu Uzer.ind e Say ı n Birlik Ba ş kan ı m,n
Yönetim Kurulunun ve e ğ er çok mahsuru yoksa dü şünelerini ö ğrrmıek istiyorum :. Buna raporda de ğ inilmerni ş , oysa sik sı k rslanan bir olay de ğil.
•
Raporun 33'üncü sayfası nı tetkik edenler (A:Lt ı4da
benim de imzam var, lütfen yanl ış anla şı lmas ın.) e altı ndd imzam bulunan raporu bugün de. tekabbUl.edirorum unu önermyoru ı
söylediklerimi geri alal ı m dmiyoru.m. Hay ır, yalnı z bütünsöylediklerimizin tekrar bi de ğ erlendirmesini yapal ı m diyor4m.
Bu de ğ erlendirmeyi, yapmazsak ş ikayet etti ğ imiz çe ş itli koru
lar, akçal ı konular dahil hiçbir konuyu holledemeyiz. Zir
bu de ğerlendirme yap ı ]maksı zı n avukatların baroya olan.ba
lığı , barolar ı n da Türkiye Barolar- Birliğine olan ba ğlı lı
nı artırmak ş öyle dursun, sürdürmek mümkün oln ıayacakt ır v
saygınhığı mı zı n :her gün.biraz yitirildiğ i yolundaki şüphe er
daha da yoğunla ş acakt ır.
Raporun 33'üncü sayfas ında yarg ı bölümünde ş ö.
bir cümle var; " Bu tasar ı da yarg ıya güvenilmernektedir,'
Ş imdi gene raporun çe ş itli bölüinleri,nde yarg ı bağı msı zlığ:
konusu i şlenirken, Yüksek Hakimler ve Savc ılar Kurulunun
la ğvedilip, Hkirnler ve Savc ı lar Yüksek Kurulunun t.e ş kili.
münasebetiyle e kurula Adalet .Lkan ının ba ş kanlı k etmesi
bildi ğiniz çe ş itli mahsurlar nedeniyle Türkiye Barolar Bi:
liği görü şlerini aç ı kladı , ,deta haykırdı , ş imdi bütün bu:
ları Türkiye Barolr Birli ği ytı ktan sonra ben merak ad:
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rum. Bütün bu mahsurl± ortaya ç ı kt ı ktan sonra kaç tane sygı değ er yüksek mahkemenin ba ş kanı ve aday üyesi veya normEli
mahkemelerin sulh mahkemelerinin üyesi i ş te bu yasa çı ktıktan
sonra yarg ı bağı msı zlığı ortadan kalmış tı r diyerek istifa etnıi ş tir?.Böyle bir olay var mı dır?;,.
Eğ er böyle bir olay yoksa bunun üzerinde şunun için
durmak zorunday ıriı 0 Hkimleri istifa ediniz diye te şvik etmek
istemiyorum. Niyetim o de ğ il amac ım ode ğil0 Eğ er, bir teI hkim: bile istifa etmemi ş se, o zaman Türk avukatlar ı ile ti k
hkmleri ayn ı :kanuna ba ş ka ba ş ka yorumluyorlar demektir. Ba şnun
ktürlü'izahı yck iz bir' taraftan y ı rtınacağı z, bu
ş öyle ş öyle mahsurla ı'ı var dyece ğ iz; ama bir tek hkinı o21sun
bunu söylemiyecek0
Mesel şurada ; e ğ er Türk hukukçular ı avukatla,.
kimler ve savcilar bir kanuna bu kadar çok birbirinden fakl ı
ş ekilde anl ı rorsa, iki taraftan birisi hata ediyor demektr.
'n en hakimler hata ediyor demek istemiyorum. Belki de bi2 hata ediyoruz, gelin bunun üzerinde Türkiye Barolar Birli ğ i Ba şkanı olarak , Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu olar ek
hatta Genel Kurul olarak dü şünelim 0 Eğ er dü şündükten soıir
tekrar bir de ğ örlendirme yapt ı ktan sonra göi ş lerirnizdeki haklıl
ığımi..z ı tespit edarsek, o zamn onun 'gereklerini yerin
.
.
.
getirmeye çabalaya İım
çay ı n' Birlil: a ş kanı mı z, mesleki sorunlar üzernde
de konu ş tu' Ş imdi, çok özel ki ş ili ğimle ilgili bir aç ı kl rrıa
yapmama izin vermeniM rica edece ğ im,, Çöyleyece ğ im çözüm sade- ce yanl ış yorumlanmaması bakı mı ndan önemlidir0 Ben Siyasal
giler mezunu rum., Ş imdi s ı rf bunu ' şunun için arz etmeye ç l ış tım
T ürkiyelde bir gelenek var ve iyi bir geleneko. Milli Sa yunma Bakanlığı na akser kökenli getirmezl'er. Çok iyi bir gelnek
o. Ş imdi benim bir .dile ğ irn varj bundan sonra temenni ediyorum
Adalet Bakanl ığı a veteriner gelsin, doktor gelsin, ziraaÇi
gelsin; ama ne olursa olsun hu1ukçu gelmesin Zira bir hu1hk
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lim, Ilüsoyin Avni. Göktürk'ün zamanı nda en e 5idemokratik 1 akanunlar ç ı kmıştı . Yargı tay Ba ş kanlığından ayrılıp Adalet
nı olan Cevdet 1 ente ş 'in bakanlığı sırasında ben bütün me lek
hayatımda çe ş itli güçlüklerle kar şı la ş hm; ama en a ğırını da'
Sayın Adalet Bakan
ı Cevdet 'e,nte ş 'in zamanında ya ş adım. İ
Buca Cezaevinde avukatlar ın üstünün aranmas ı kadar a ğır b.
ş ey olamaz; ama ben daha da ağı rı ile karşıla ş tı m, üzerimit aradılar. Ben.kalp rahte ı z ıy ım.ve 0 ' itibarla da yanımda kal
ilaci bulundurmak zorunday ım. İlgililer yetkilinin yanına
göttirerek, mtivekkilimi.n yanına kalp ilac ı mla gitmeme izin vermediler. Şu anda da yanımda olan bu ilab ı mla müvekkilimi.n yanına gidemedim. Bu olayı Sayın Ba ş kanımı zı n meslekta şları zın
savunma mesle ğini yerine getirirken dile getireceklerdir.
Ancak, bir noktay ı da ilave ederek sözlerimi
tirmek istiyorum. Bi mesleki sorun deyince galiba .çok da
anlamda anl ıyoruz veya çok ideal birtakım dü ştiilcelere ba ğ ı
ım konulara de ğinmekten kaç ını yoruz. Odmda
kalarak birtak
bir ilan var, 1976 y ılında açı lmış bulunsirı bir izaleri şu
davası . Yedi. parsel gayrimenkulün tarlanı n taksimine bir
arkada şım davac ı vekili olarak bakıyor. Beri de dayalı veI iiolarak davayı takip ettim. Dava yedi parça e yedi sene s rdü.
ı n birinci ayı nda bitti. Biteken ne diyorsunuz di1983 y ılın
yen hkirne, dedim 'ki, " Beyefendi. ' siz ücreti 1976 y ı lı nda
a8garl ticrete göre takdir edeceksiniz, niesaimizi . nazari i 1bare alarak lütfen azaat haddi' tayin edin. Çünkü, iki def
ın uzama ıke ş fe tgittik ve dava da yedi. sene sürdü, " Davan
nın sebebi de ne. davac ı vekili arkada şı m ne de .bendim. Ya al
normal ko ş ullar öyle' uzun sürmesini gerektirdi. Allah raz
olsun hakim talebimizi uy gun gördü ve' 1e1 ıimize üç bin li a
ücreti vekalet takdir etti. E ğ r ben yedi parça birbirind n
ayrı bölgelerde olan tarlalar ı n davasını yedi sene takip ader
sonra bu dava için alaca ğı m ücreti vekaleti dört mislini
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yani 12 bin lira a1 ı rsam bu otelde e ş imle biraber bir ge e
kalabilece ğ im. Sizi mesleki sorunla ı üzeriL.de daha uzun
böylu dü ş ünmeye davet ediyor, hepinize sayg ı lar sunuyoru
BA Ş KAN- 1 e ş ekkür ederim Say ın Nihat Kosova.
TURGUT KAZAN( İ stanbul Delegesi )- De ğ erli iiy ler
hepinize selamlar ı mı sunuyorum efendim.
Savunma ustalar ı nı n önünde savunma mevkiinin urumunu , konumunu konu ş mak gerçekten önce ş ahsen beni na cup ediyor, sonra da gururland ı riyor. Yani sizlerle biri kta bunu tart ış mak ve konu ş mak hem zevk he -m de çok zorunlu.
bakımdan ister . istemez Sayn Ba ş kan ı nkonu ma
s ı nda belirtti ğ i, bu sorunlara ili ş kin'bu Genel Kurulun bir
görü ş aç ı klamas ı söz konusu oldu ğu ndan, bunlar ı tartış m k

:1

gerekiyor Bu konuda hemen bir parantez ' açmakta yarar ya
Bizim rnesl ğ i.n kı saca izah edilirse savunma mesle ğ i say ı -rna$ ı bir meslekta şı m ı n belirtti ğ i gibi bu i ş in yalnı z ce a
tarafı önemlidinanlarn ı na gelemez. Bak arama özgürlü ğü d ha
geni ş bir çerçeve de ğ il, savunma görevinin içinde yer al;r.
Bu bakı mdan hukuk alanında görev yapm ış oirnak
savunma mesle ğ inin sorunlarını tart ışı rken bu tartış mala ın
d ışında b ı rakı lmsk anlar ı ta şı maz. İ ster.i temez her yer e
avukatl ı k savunma mesle ğ i olarak görülür, 0 halde, savurı anı n sorunları derken hak arama özgürlü ğünün sorunları da
bunun içindedir.
Biz konu ş maya ba ş larken önce şunu söyemeliyi
Sayı n Birlik Ba ş kanı mı z ın çal ış ma raporu ile Say ı n Yönetim
Kurulunun çal ış ma raporunda mes 'le ğ imize, mesle ğ imizirı soun•ları na, hukukun üstünlü ğüne dönük görü şlerini ve çal ış maJarı
nedeniyle kendilerini yürektn kutluyoruz. Yürekten kutlamayı bir hukukçu görmenin bir gere ğ i olarak görüyoruz ve hemen ba ş ta söyleyeyim, yürekten kutlad ığımı z bu çal ış malaa
için Say ı n İ zmir Delegesi Güney Genç mes],ekta şımın belirti ği
gibi kendilerini akl ıyoruz, aklamayı dü şünüyoruz. Önce bı lnu
belirtmeyi bir görev sayarı m.

-
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De ğerli arkada ş larım;
Tabii örneklerle ister istemez :t ıfta bulunma
gerekecek. Savunma mesle ği denilince onun en üst kurulu lan
örgütleni ş i olan T ürkiye Barolar Birli ğinin ismini duyı.ı n e
bazı örneklere de tab±., ati±' yapmak gerekecek.
°rne ğin, Buca C ezaevine ilaçla girememek. Ar
da şlar biz cezaevine çanta girmeliyiz0 Çanta ile giremiy ruze
Bir.yasak, bir hüvi.yet kap ıya bırekı lıyorve-bir kart as
yor.. Sayın Birlik Ba ş kanının bu ko ş ullara ra ğmen " Sinrne ik"
laflarından söylemek istedi ği ş ey doğ ru Bu ko şullara ra
sinmedik. Tabi. ' ürkiye Barolar Birli ğisinmedi, tabii e katlar sinmedi. İkisi iç içedir, yani öyle anl ıyorum ki, öylesanıyorum ki Barolar Birli ği Ba şkanı 1? Sinrnedik " derken yalı zam nde
nız Birlik Yöntim Kurulu , ya)aı z Ba ş kanı de ğil ayn
tüm meslekta ş larını dü şünerek söyledi. Sinmedik, anlaml ı ır,
altı çizilecek bir anlam ta şır si ı rnedik.Etkinlik TRT'de ıaber,
telgraf vesaire arkada şlar bunları n hiçbiri etkinlik de ğ l.
" Aman duyulmas ın Il denilirse altı nda etkinlik
vardı r. Görüyorsak bir etkinlik vard ır, farkı orada aram k
zounudur. Bilmem ne derno ğinin bilmem ne toplant ı sı gü ültülü yer al ırken1 Türkiye Barolar Birli ğ i toplant ı sı sus unlukla kar şıla şıyorsa alt ı nda önemli bir etkinlik vrda,r. Bu
etkinlik bize onur verir, biz bu onuru duyuyoruz.
Türkiye Baroar Birli ğ inin Anayasa konusunda lağ niistü Genel Kurul toplant ı sı konuunda, burada al ı nmış kerarlar konusunda ayrı ca tart ış maya gerek yok.. Sonuçlar ı ani
oylamanın sonuçlar ı , Anayasa konusundaki ola ğanUstü gene kurul tart ış malarımı ve bu tart ış malar sonuQunda al ınan ka
ortadan ka İdırmayı n. Biz hukukçuyuz. Değ erli arkada şıınıri
K osova arkada şı mı n söylediğ i gibi biz hukukçuyuz, siyasa
ı n sonuç
parti deeiliz. Bir parti olsa Anayasa oylamas ı n
nı değ erlendirir veya de ğ erlendirmesi gerekir; ama hukuI
hukukça bildiği, doğru bildiğ i, hukukun üstünlü ğü yönüne
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kendi görü ştine u ygun bir g-örü şü deklere eder, açı klar.. B
Anayasa oylamas ı sonucu % 91,5 olmu ş , doğ udurolmu. ş tur .
Bizler bir parti de ğiliz ki neyi de ğerlendireoeği.z?..Bu
kondaki Yargı tay kararını karşımı za al ı r tartış abi.liriz;
ama oylama sonuçları na göre hukuk devleti konusund ş öyle
olmak gerekir, böyle olur demek doğru de ğildir. Oylama
ş öyle sonuç verdi diye yarg ı ba ğı msı zlığı ndan vazgeçemeyi
Oylama ba şka sonuç verdi diye Barolara ili şkin,meslek kura iuguna ili şkin ,onun ba ğı msı zl.ığı £ıa ili şkin, onun onuruna
ili ş kin , savunmanın dokunulmazl ığına, ba ğı msı zlığı na ili
kin göru şyerim±zdenvazgeçemeyiz, çünkü biz hukukçuyuz.
•
.
yasal bir, örgüt durumunda haklı gördüğümüzü sö • ledik. Hukuka uygun buldu ğumuzu söyledik ve çok özür dili.
yoru m a ğ zımı za: geleni söylemedik
Burada bir noktay ı eklemek gerekiyor. Ş imdi bi.
zim görü şlerimizin do ğru olup olmadığı elbette tartışı lır.
Çünkü, yanılmak , yanl ış yapmak kule has bir durumdur. AT
c. ak.bunu tart ışmak ba şka bazı ö.rneklerle tart ışmaktan geç
mez. H ele yanlış . zi.bniyet, yanl ış karşı la ş tırma ba şka ya
lışlara götürebilir. Ba ğımsız yarg ı zedelennıi ş tir, zedele memi ştir, bu birgörü ştür."Zedelenmi ş se n'in yarg ı çlar
karşı çı kmıyor?.. " denildi. Bu yanl ış örnek ,yanl ış bir
karşıla ş tırma getireblir. Aynı ş eldide e ğer hukukusu ipe
hukuk fakülteleri farkl ı dü şünüyor demek yanlış örnek, yanlış dü şüncedir.
Arkada şlar;
İş te i ş in düğ üm noktas ı burada. Bir kamu hizmeti
niteliğ inde sarbest meslek sahibi ve şu anada kadar hiç d1e ğ 1ı n güvencesi alt ında oldu ğumuz içindir
se 1636 sayı lı Yasan
ki, bunları söyleyebiliyoruz. Yarg ı ç o durumda de ğ il, hukuk
fakültesi o durumda de ğ il, o durumda olmayanlari birazc ı k
onu söyleyebilecek durumda olanlarla yanl ış karşı la ş tırm9k
bizim söylediklerimizin yanl ış olduğu sonı cunu vermez. B9n
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ş unu söylemek istiyorum ki, Tükiye B arolar Birliği ayın
Ba şkain ,. Yönetim Kurulu Ola ğ anüstü Genel urul karalar ıı ve daha önceki kararlar ı nı hukuk devletinin listünlü ğü
n
konusunda, ba ğ ,msı zl ı k konusu nda, Anayasa konusundaki gö
rtişleri do ğrudur, haklı dı r, hukukça do ğrudur ve hakl ı dır.
?YDLL Ba ş kan sorunlarımı za i ş aret ettiler. Ba ş
kanl ı k raporunun gi.ri ş inden sonuna kadar savunma hakk ında
bahsetmi şler, dört ba şı mamur bir ş ekilde i ş lemi şler, olm nıası grken bütün hususların, Ba ş kanınbelirtti ği gibi
ı gibi ba şkaca
ya ş ama hakkı , mülk edinme hakkı , miras hakk
bütün hakları n hepsinin koruyucusu durumunda temel bir
haktı r. Ancak, bu hakk ı n bizde, özellikle Türkiye ! de temelden kutsal bir hak oldu ğu dilimizin ucunda çok söylenir
durulur. Hep dilimizin ucunda dü ğüınlenir kalı r. Bugün kim
sorarsanı z sorun, yani yar ğı ç nıeslekta şlarımı zla, savcı
ıueslekta şlar ımı zla uygulamada kar şıla ştığı mı z insanlarda,
kitaplarda, gazetelerde ve tabii yasal düzenleinelerde hep
önce savunma hakkını n kutsI oldu ğunu ve temel bir hak ol
duğu soylenir. inanını z ki bu hep dilin ucundad ı r.
Arkada şlar,
ını n di ğ er haklardar bir fark ı datı
Savunma hakk
va ı d ı r..Müdafii arac ı lığı ile kullanı lı r. Yani bir insan
kendi kendisini savunabilir tabii, bu yasak da de ğ il; ama
temelinde insan ı n savunucusu varsa savunma. hakk ını kulla
nı r. Yoksa kullanamaz • Bu hak böyle özel bir hakt ır.
0 halde, bizim sorunumuz , yani savunma görevi
nin mesle ğ inin sorunu, yaniUrkiye Barolar Birli ğinin ve
baroları n sorunusavunma hakkını n sorunudur. Dolayas ıyle
ba şka bütün haklrı n zorluğu, çünku bir avu kat savunma
görevini yaparken ( Hemen parantz aç ı p söyleyeyim hak
arama görevini de yaparken) hukuk davas ı ndaki görevini de.
yaparken asl ında ki ş inin ve insanı n onurunu, hakk ını ve
toplumun yar ınını savunrnaktadır.

Bu nedenle, savunma hakk ı diş orş ak müdafii var
nın, yok uıu ona bakmak zoru n:ay ı zVarsa na ı i.var, ona bak
mak zorunday ı z Burada kar şı mı za savunma var mı yokmu deyi
müdafie bakı yorsak vemüdafiin varolup o1mad ıına bakıyors il
kar şım
ı za müdafiin örgürlü ğü gelir e Müdafli özgür nıü?..Buc
Cezaevine girerken ilac ı alınabili.n bir müciafiin ,Sultanahmet Cezaevine girerken çantas ı nı d ış arda b ı rakan bir mü
daf ii özgür müdür?..Müdaf ii. özgür de ğ ilse e ğ er savunma ha
ki gerçekten kutsal bir hak olarak kabul edilmekte midir?.
•
•

Bunlar tart ışıii.rken savunma hakkı nasil Özgür
ona bakı lir, yürütmeye kar şı örgür olmas ı gerekir, yarg ıya
kar şı Özgür olmas ı gerekir, yarg ı nin i.çi ıie iddia maka ıını
da katıyorum, , savc ıya kar şı özgür olabilmesi gerekir.
Üçüncü ki ş ilere, bas ı na kar şı özgür olabilmesi gerekir.
Yaln
ı z bütün baskı lardan korunabilmesi gerekir.
Ama tabit bugün 1ürkiye'de mtidafii için b-a örgürlük mevcut
de ğ ildir. Ş imdi tabii bunu söyleyebilmek ,çekinmeden söyle
• yebilmektir. Bunu kabul etmek gerekir.
Bu görev içinde kalabilmek, rani bu çerçeve içi
görev yapabilmek bilmeden görevyapabilmektir, bu deyimin

alt ı nı çizsek iyi olacakt ır
ığı n hakkını koruyan
Görev yapan avukat yani san
• avukat(bu Barolar Birli ğ i raporunda çe ş itli örnekler de ye
almış t ır) savc ı nı n emniete yazd ığı bir yai ile emniete
götürü İmektedir Kaç gün kal ır, Uç gün Şbe ş gün, yedi gün,
Oya savc ı her gün
onbe ş gün Sonra savc ıya getirilir
kendisini *görmektedir koridorda0 Hatta birkaç giin önce bir
dosya hakk ı nda kendisinden bilgi istemi ş tir, bunu söyleye
bilir; ama söylemez. 0 zaman burada- görev yapmak bilmeden
görev yapmakt ır ve bunun - adi da bilmeden görev, yapmak olur
erek±r -,-.
Bunu da böyle söylemek gerekir
Oysa Adalet Bakanl ığı genelgesi varmış . Bugün
ya ş adığı mız ola ğanüstü ko şullar bu genelgeyi aslı nda orta-

e

_79 -

darı da ka1dırmamış Elbet bir avukat için bir soru ş turma
aç ı labilir; ama savc ı o avukat.kendisi lütı edip çağı rab Ur, ifadesini kendisi alabiir. Ş imdi bunlar böyle yUrUnuyorsa müdaf±inözgürlü ğU zedelenir. LUdafiin örgürlü ıü z deleniyorsa, savunma hakkı ölür.
Tabii bu ş ekilde görevden do ğ an bir soru§turma söz
konusu oldu ğu nda kanrnıumuzda hüküm vardı .-Bir sistem ge 'irmi ş tik, bir amaçla getiri1mi ş tirbu sistem. Görevini özgürlük
içinde yapabilelim diye getirmi ş tir, yai ben duru ş mada
yaparken, şu sözü söylerken, bu red dilekçesini verirken ,bu
talebi öne sürerken tehdit alt ında kalmayayı m, savc ı ale himde hemen bir dava açamas ın diye istemi ş tir.Arna bugün bu da
i ş lemez. Bize göre 1402 yasan ın 21'inoi maddesinde böyle bir
istisna olmadığı hlde istemek ve göreimiz hakk ında, yani
bir tahliye alebin± okurken, rani bir savunmay ı okurken
acaba hangi sözü seçsem burada diye bir kaygi duyarsan ı z i şteo.zaman bilmeden görev yapm ış olursunuz ve sinmedik demek
olur. Bu bir ö ğünç de ğ ildir.
Bugün Türkiye t de ürkiye Barolar Birli ğ i ve iarolar.ve onlara ba ğlı olan avukatlar sinmeden görev yapm ış lar
dı r. Bu tabii bizim onurumuzdı2r, yüz akı mn,zdır.
Değ erli arkada ş la±ı m;
Ba ş ka bir örnek vermek istiyorum. Vrgi denetimi
diye götürürler. Bugün Türkyde birçok avukat vergi deetimindedir. Büyük, çok büyük ama milyarl ı k biliyorsunuz kirli
paralar aklannış t ı r bir kanunla. Denetime ça ğrı lan bu avuatlar hariç, bıirı1a.n.n bütün niyeti., hatta baz ı ları be ş kezvergi, denetim memuru taraf ından ça ğrı lır,azarlan
ı r. Niçin ,o
avukata gitti ğ i sorulu r. Az pa'a kabulediyorlarsa ver ğ '
diye, korkuya u ğratilı r. Bütün bu nlar. özgürlüğümüzü zed9ler.
S izin özgürlü ğiinüz zedeleni.rse savunma hakk ı ölür0 Bu ko şh.'l
larda görev yap ıyorsanı z, yapmaya ça ıışı yorsanı z.bunları
bilmeden görev yapmaya çal ışmakt ır, yani de ğ erli meslekta1şı mı-
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z ı n söyıedi ği, gibi öyle size fazla bir ş ey yapı lamamış t ır.
Bize yapılan , Türkiye Barolar Birliğ ine yap ı lan aynı dı ,i.ç
içedir birbirinden ayr ı lamaz.
Ş imdi, tabil avukatı n özgürlüğü bunun dışı nd yarı karşı s ı nda ns ı ldı , yani Buca C ezaevine girer en
g ı organ
elbette bir aukat ı n çok acil durumda kullanmak zorunda olduğu ilac ın al ı nmas ı kadar bir felaket olamaz. Buna kar şı ç ı kmak, tabii bu ko şullarda kar şı ç ı kmak pek sinmemeye çal ş makt ı r, son derece gereklidir; ama arkada ş lar görev yaparken
kar şı la ş anlar bundan ayr ı değ ildir, bunun içindedir, bunun '
benzeridir. Acaba ne söylesem, nas ı l söz s ı rası istesem, elimi nerede kaldı rsam tereddütleri içinde görev .yaparsan ı 4 ve
elimizi kald ı rı rken bunu dü şünüreniz duru ş ma dışı kalufs ını z. Duru ş ma dışı kalmak demek, yana savunma d ışı kalm4
demek, o günkü duru şmay ı kastetmiyorum, o duru ş ma için d.üşünmüyorum, savunmanı n dışına at ı l ı rsanı z miidafiyi seçm
özgiirlUğii.kalkar, yani san
ığı n en önemli hakkı müdafi.yi
seçmektir. Hangi müdafiyi seçmek istiyorsa onu seç.mekt±
Ama san
ık taraf ından seçilen müdafli duru şmada kenarda
kalmış sa, durum buise bugün burada görev apmakdii ş ünm den görev yapmakt ır ve onun dü şiinülmesi g'ekir.
Bu nedenle bu sorunları , bu dertleri halletm nin
y İ larını dü ş ünmek gerekir ister istenı ez. Tabii buna bii ş eyi
daha eklemek gerekir. Tutuklanma konusu.
Avukatlar tutuklanaayacakİarı gibi hakları na
hafif hapis.veya hafif para cezas ı verilemez, bu Avukat ] ık
asas 58-3. Bununla ş unu demek istiyorum, duru ş ma disilii nedeniyle tutuklanarnazlar , haklar ıhda soru ş rrna aç4la_

Ili,

maz diyor Kanun. Arkada ş lar, bu anun 1962 1 1erde 108 sa
Yasaya ay ı n Ba ş kanı n belirtti ğ i geli ş me zinciri içeris4 ıde
3499 sayı lı Yasanı n 49'uncu maddesine eklenen bir cümlejir
asl ında. Uzun birgerekçesi var, avukatlar ı n niçin tutuIlanamayaca ğı yolu nda. Tuklan ı yor arkada.şlar
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Bu bizim onurumuzdur çünU, ama bunu ş imdi ne
televizyon verdi ne bas ı n yazd ı diyebunu biz yanl ış mı
söylemi ş oluyoruz, Kanun öyle yaz ı yor' Ama bn bunu dersem

Il

televizyon vermez, bilmem ne derne ğinin durumunu verir.+
bizim özgür olmad ığı mı z ı ve do ğru söylemedi ğ imizi; ama o1nların etkin oldu ğunu ve . doğru söyledi ğ fli göstermez. Biz
do ğruyu kendi mant ığı içeriinde korumak zorunday ı z ve
doğılu söylüyoruz. Hukuk devletini savundu ğ umuz, için do ğru
söylüyoruz. Hukuk devletini s .avunmakyargg ba ğı msı zlığırıp.
savunmakt ı r, bunu savundu ğümu z için do ğru söylüyoruz. Savunma hakkı nı kutsal görüyoruz,. bunu hayata geçirmek istiyoruz, onun için do ğru S söylüyoruz. Do ğru söyledi ğ imiz i şin
de tabii sayg ı n olmak durumundayı z, kendimize sayg ı duy ak
zorunday ı z. Yoksa % 91,5 1 1ara bakı p bu nları değ i ş tirme
gerekir diye bir sonuca ula ş mamal ıyı z..
e ğ erli arkada şları m;
Ola ğanüstü ko ş ullardan 6nce tabii bu ola ğanütü
ko şullar nedeniyle bu nlar ıı uygulanmas ı mümkündür. Belli
bir siyasi de ğ erlendirme olmadığı için söylüyorum, biz aten hep ola ğanüstü ko şullarda ya şıyoruz o ayr ı da, bir
sürü ola ğanüstü olmaz arkada şlar. Ola ğanütülük do ğrudu
kabul görür, yani baz ı özgürlükler s ını rltnı r, bu kabul
görür; ama yarg ı da ola ğ anüstülük olmaz. Yarg ı bir dönemn9'
her bir dönemin özellikle de ola ğ anüstü dönemlerin en bt
yük güvencesi ve tabi, insanlar ı n en büyük güvencesidiri
O yüzden bu haklar ı mı z ı savunmam ış olmyı , ola ğ anüstülü
dü şüncesi ile sav ıı nmamış olmayı dü şünemiyorum..
u bak
ı mdan, Say ın. B a ş kanı n burada belrttii
bir noktaya gelmek istayoru z. Türkiye Barolar E ı rlag.nn
yapı s ını , barolar ın yap ı s ı nı yeni Anayasan ın 135'inci n ı d
desi çerçevesinde olu ş turacak yeni giri ş imler konusunda
ne yapmamı z laz ı nıd ır? . . bu sorunlara ba ğlı oldu ğu için bi.
giri ş imler, dünii şülen giri ş imler Anayasan ı n135'iflC i ma1-
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desini de a ş arsa i ş te o zaman biz de o zaman hukuk fakültesi ve bugünkü yarg ı ç arkada ş lar gibi dü şünmeye ba ş layabiii.ri.z. 0 yüzden a ş mamas ını sa ğ lamak zorundayız. Savunma
hakkı , yasalar, yarg ı ç güvencesi bak ımından.
Y etki kanunu ç ı ktı . Ş imdi bir kararnemi sözkonusu. B ir kez bu kararnameni.n 135tinci. maddenin birinci f ı - rası ndaki disipline uymas ı gerekir, yani orada çok kabaca
bir çerçeve çizilmi ş tir, bir ilke konmu ş tur. Bu kararnamenin
o ilkeyi a ş marnası gerekir. Burada duyarl ı olmamı z gereki.r ve
e ğ er bunu önleyemiyorsak Say ı n Ba ş kanı n bu Genel Kurulda önerdi ği gibi., bu toplant ı lara kat ı lmamal ıy ı z.
Bu tabii Yönetim Kurulunun takdir edebilece ğ i bir
husustur, 0 yüzden bu konuyu geçiyorum.
Ancak, Baroların ba ğı ms ı zlığı konusunda , Barolar
Birli ğ inin konumu' konusunda muhalefet ş erbi vermek yetme
bilir. B- yüzden buyurun demek, (daha kapsamlı bir degigilclik yap ı l ıyorsa ) örne ğ in bu Kanunun dışı ndademin fikir
varen arkada şımın çok isabetle söyledi ği gibi yarg ı çları
baroya en az ı ndan girme yolanda hak getiren kanuna kar şı .
ç ı kmak gerekir. Baroya biz kimi almamışı z bugüne kadar?..
Beim bildi ğ im bir yarg ı ç al ınmadı ve Dan
ış tay da onayla ı .
Yarg ı düzeni içerisinde. bunun korkulacak bir yan ı yok ki..
Eğ er korkuyorlarsa onun içinde do ğru yolda ol uğumuz gözüküyor diye dü ş inmek gerekir.
Ş imdi, çal ış mamalara kat ı lmamak tabi.dü şünül bilir. Özellikle Anayasamı z ın 135 ti nci maddesini a ş amıyo um.
Örne ğ in, aç ı klanan bilgilerde üyelik ko şulları diyor. Geni ş
tutu lan bir çerçeve var. Bu kararnamede üyelik ko şu ila ı
da belirlenecek. Aç ı klanan bilgilerde Uyeliklè ilgili dü enı kararnane
lemeleri 1136 say ı lı Yasadaki üyelik ko şullarin
ile düzenlemek mümkün bile de ğ il, yani tiyelik.ko şulları Du
yasaya göre düzenlenemeyecektir kararname ile.
Ancak kamu kesiminde çal ı anlar, için sı nırlı

*
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bir üyUk durunu düzenleysoek2erse bu 135 inci maddeye, yani. Anayanın 135 inci maddesine uygun olabilir; ama bunun d ışında kamu kesi
rinde çal ışanlar ın da dışııa çı kacak-bir üyelik ko şulu bu kar rnaıneye konarnazve böyle bir kararname , yani bu üyelik ko şullar nı
bu amaçla,
bir-ka-rarname
çal bu kapsamla koyacak, tart ış acak düzen ş sokacakışmas ına tab2 kat ı lmamak-kat
ı
lmaktan iyi olabilir.
Yani kazarn ınları biz avukatların eyrıcal ığı değ ildir.. Toplu
mun hukt ı ksl kazan ı nıları dır. Bu kazanı mları korumaya çalışmak
rundayı z. unu biz koruyamayabiliriz; ama korumaya çal ış makla iz
görevliyiz. Niçin kat ı lmadığımi tabii açk1arı z, nedenlerini c
ya koyrz, bunlar ı tart ışı rz, ondan sonra b ırakırı z'
Arkada ş lar;
Burada Say ın Güney Dinç arkada şı
m-in bir önerisine sadece p
ı n.Eurulun bilgilerine. yın
-tamypkiçnbresuyomSa
Güney afla ilgili 'baz ı açı klamalar yaptı . Ben af konusuhda onu
hukuksal, toplu msal nedenleri konusunda ayr ı ntıya girmek iste
rum. Bu elbet onun çizdi ğ i çerçevededi.r, yalnı z bu konuda şunu söylemek. istiyorum ki, 12 Eylül"e. nas ı l gelindi ğ i.ne ili şkin tabil
çok aç ı klamalar yap ı ldı . B iz bu aç ı klamaları biliyoruz. Buna g re
ş indi solda ve sa ğda silah kullanı ldı . Tabi. Türkiye BarolarBirligi ve biz 12 Eylül'den çok önce bütün bu.tehlikeler±n önlen ın si
yolunda çok u ğra ş verdik. Buralara gelindi,.Solda ve sa ğda si.la
kullanıldı . .
.
.
.
.
Ş imdi, Anayasan
ın 85 ya da 87'inoi maddesi olabilir. Bu in ddeye göre,yasama organlar ınıjn yetkilerini düzenleyen bu maddeye öre
bir sorunla kar şı kar şıyadırTürk.toplumu.Af dedi. Güney arkad şin.
onun için bilgilerinize sunuyorum. En az ından Sayın Ba ş kan ve önetim.Kurulu bu sorunu dü şünceye alsın iste ğ i bilgilerinize sunu 0rurn Şimdi Askeri Yarg ı tay t ın çok belirlenen i ş tihatlarına gör
sağda silah ya silah oldu ya 313 oldu, hatta bu kesinle ş ti0 o da
silah 146 oldu, 168 oldu, 141 oldu, bu kesinle ş ti, yani. Askeri

ki
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Y argıtay' ı n Daireler Kurulukararlari ile bunlar kesinle ş ti . Be
hukuksal bir sorun oldu ğu için bilgilerinize- suntrorum. Arka a şlar, 87 ya da 85 y asama organının görevleri aras ında af ç ı karmak
vardr ve bunun yanı nda da bir parantez aç ı lmış tır. Şu sula
hariçtir diye 0 suçlar arkada ş lar 9 hariç olan suçlar için bir
sorun ç ı kacak toplumun diye söylüyorum seçimden sonra bir t raf aflı , birtaraf af s ı z.kalacak
- Ancak seçimden önce bir Çözüm bulabilir buna bugünkü i kiye.
S eçimden sonraya ertelenirse bu.sorun, yani bir tarafa kap ı lar
açılı r, bir taraf içeride kal ır. Ş imdi bunu niye söylüyorum? . İ eide kalan, dış arı çı kan taraf benim için önemli de ğ il, biz ujmkçuyuz; ama toplumun huzuru bozu lur
B iT hukukçu bunu görmek durumundad ı r 0 yüzdendir ki, b n
Sayın Ba şkanı n ve Yönetim Kurulunun bu sorunu gündeminde tu1ma
sı ve s ı cak tu tmas ı yararl ı olu r diye Genel Kurulun bilgisne
sunu yorum,,.
De ğ erli arkada ş larım;
Bu. çerçevede Genel Kurulun çal ış maları için Yönetim ve a şkanlık Rapo-ı nu detekler dogruituda hukuk devletini ve savunma
hakkı nı ve savunma meale ğ ini ve onun örgütünü, onun örgtü ı .ü bağ msı zlığın deiçtekler doğrultuda görü ş lerimizi açı klayan bi.
açıklayı cı sonuç belgesi ç ıkmasını diliyorum Genel Kuruldan e
hepiii sayg ı i.e selaml ıyorum(Alkış1ar9)
BA ŞKAN- Te ş ekkür ederim efendimi
Sayın stafa İ lker söz sizin efendim, buyurun,0
MUSTAPA tI1KER-( Ayd ı n Delegesi. )- Say ı n Ba ş kanlı k Divan ,, Türkiye B arolar Birli ğ inin seçkin dIegelerini sayg ı ve hürmetl selamıış-orum
Würkiye Barolar . Birli ği. 14 , y ıll ı k gayretli ve yilmaz ça 1 19maları sayesinde. Türkiye Barolar Birli ğ inin etkinli ğini kaza ık
•dırmış buluma1adır Türkiye Barolar Binli ğ i ayrı ca hukukun

/

-
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üstünlüğü ıwensibini kuruldu ğu gt ı den beri çai ı maiarına he. ef
tutmuş tur. Takdirle - ar şı lanmaktad ır.

-

üri y e Barolar-Birli ğinin çalışmaları hkında , faaliyetleri hakk ında birço de ğerli meslekta ş lar ım söz ald ı lar. atin
geç olmas ı nedeniyle bunlara de ğ inme istemiyorum.

-

Yaln ı z, lafı uzatmak istemiyorum. Ancak, Türkiye Bar lar
u
Birli ğ inin Anayasa görüsü hakkında gösterdi ği ve ortaya kurduğ
görtşü Tür kamuo yunda oyland ı ktan 7onra rapora alI ş biçiminde
objektiflik ölçüsüniin bulunmamas ına ait bir eksiklik görme teyim,
Çiint kamuoyunda Türk hal inin, önünde geçerlik kazand ıktan
sonra, Tür -iyebi bütün olara kabul etmi ş deme tir.
Bu ba ımdan, de ğerli Bal ıkesir Delegesi ar ada şımın
sözlerine a ynen kat ı lıyorum.
Muhterem delegeler;
Türkiye kavgas ın ı vere vere Tür iye Barolar Birli ğin
bugün için içinde va ş adığırnı z durumunu tayin etmi ş tir.
Türkiye Barolar Birli ğinin secur ve meslekta ş larına
şl aldığı kararlaran bir tanesini de alkış lamak istiyorum.l8
bini a ş kın insanı mı zın sosyal güvenli ğinin kazandırı lmas ı c1.dden
14 yı lın seineresi aras ında alkış lanacak bir davranış tır ve 41k
yönetim kurulundan bugünkü yönetim kuruluna kadar sayg ı ile
seiaml ıyorum.
Birçok arkada şlarım.z tenkitlerde bulundular, Yönetr
Kurulunun ya ıında bulundular. Cidden baromuzun mali konul9d
ç.kmazda oldu ğu gerek sayman gerekse çok hürmet etti ğim
kanı m taraf ı ndan ifade edildi; Muhterem barolardan toplanmaan
paraların to. plauma ı için -etkin tedbirlerin àlinmasini ist4ek_
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teyiz,}Ieın paramı z yok, hem yakınıyoruz hatta daha ac ı olarak
• ifade ettiler, personlimizin rilaa şlerini verecek paramı zın bu
lunmadığı cidden bizim gibi. Anayasal lcurulu ş olan, Türkiye'de
etkinhiğini kazanmış bir kurulu ş un bütçesinde iliç para yok...
tziilecek, s ı kı nılacak bir davranış tır sanıyorum.
Muhterem delegeler;
uusu Bir ıiğimizin bi
Barolar Birli ğ inin Ankara'da daha doğ
ı n belirli müteahhitlerle giriarsasının bulu rıduğunu, bu arsan
ş imlerde bulunmak suretiyle kat kar şı lığında al ı nabileceğini
resmen. aç ıkladılar Gönül isterdi ki, Say ın Barolar Birliği
Yönetim Kurulunun bu olayı Barolar Birli ği Genel Kuruluna getirsin, Genel Kurulda tart ışma açı lmak suretiyle Barolar Birliğinin genel ğörü şü alı ndı ktan sonra bu yola gidilseydi kanaatim6e dha yerinde olurdu. Baz ı delege arkada şıarimı z alt katil
üst kat ş eklinde tabirlerde bulundular, ben iyi tespit edemedim.
ı n bu noktada aç ı klama yapmasını beklemekteyiiz
Baro Ba şkanın
-

Bir de çok üzüldüğiim bir konu ilk defa kat ılıyorum, ölüm L
yardımların
ı n yap ı lamamas ı gibi, hatta bugünün ekonomik ko şuları altında 20 bin lirayı ölen arkada şımı z ın ailesine ödeyemeir k
gibi bir duruma dü şmenin cidden yürekler ac ı sı olduğunu da be
hirtmek ve bunun üzerine parmak basmak yerindedir.
Ben zaman aç ı sı ndan sözlerimi uzatmayaca ğı m. Saygılarımı
sunar, te ş ekkür ederim Sayın-Ba şkanım
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- T e ş ekkur ederim Say ı n Ülker
BAŞ
sizlerde
Sayı n Necla Fersan, buyurun efendim söz
ın Dinail
1E0LA PERSAN( İ stanbul Barosu)- Sayın Ba şkanlar ı m, say
ve say ı n delege arkada şları m;
Ben de Yönetim Kuruluna faaliyet raporundan dolay ı te ş ekkür
ışL
etmek istiyorum. Ancak, benim te ş ekküm bütün bir y ılki çal
nda daha çok ilk defa
maları ve faaliyetleri, ba ş arıları yanı
ş
gerçekçi bir rapor, özlemij ı i duydu ğum gerçekçi bir rapor sunm1
o1mala ı ndan ileri geliyor.
ğ i Ge4el
197 2 y ılında ilk-defa Bursa'ilimizdek-i Barolar Birli
bazı arkadaJar
Kurdluna kat ı ln ış t ı m. 0 zaman, o kurula kat ılmış
r, e zamanki yönetim kurulu,
hâlA aramı zda. at ı rlayaCaklard ı
toplant ıya ş u önerilerle gelmi ş ti;
ı k avukatla ıİıisanlı doktrini, Lahey İnsanlı k Divaninda TU
nın görev yapmalar ı , ekonomik, demokratik kamu düzeni ve huku n
üstünlüğü prensibi.
ş t m;
B endeı iz söz .ld ığı mda aynen hat ırlı yorum ş öyle söylemi
yıl ı d
.
ı z 1i, 1972
Bütün bunlar ı sayd ı ktan sonra hat ırlarsı n
i bir tarih i i.
yine rdumuzda ola ğ anüstü bir devrenin ya ş andığ
Bugün için bütün bunlar. fantazidir," demi ş tim ve zannediyorum ki
ı l beni hakl ı ç biraz.garip kar şı landim; ama aradan geçen 10 y
ı k doktrini diy
kardı Maalesef hakl ı ç1kardı 4Y ı llar0a. insanl
r, yök mudur'
bi doktrin hakikaten doktrinler aras ı nda var m ı dı
ık d ışı birta
tart ışmalar ı süregeldi ve bugünkefldimiZi insanl
kim muamelelerden ş ikayetlerle dolu olan bir Yönetim rulu
raporu ile kar şı kar şı ya bulduk.
ı ndan-ç ı kı p ç ı kmsrn9s ı
Yıllardı r Türk barolar ı nin vesayet alt
na gelmi ş bir insan arti
konu ş u ldu.güfl yuruzda 18 ya şı
ı kendisi verei1velayetten ç ı kmakta, kendi hakkindaki kararlar
ı ldöflümnü
mektedir. Urkiye barolari içinde bir baro l00'üflcü Y
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dört r ı 1 evvel katlamış t ı r, bugün l04üncü y ı lını ya ş arnaktad:
Eger urkiye'de- bir baro 104 ya şında ise Türkiye bao1ar ı l0
4_
sene evvel kurulnıu ş tur, 18 y ı lı dolduran insana velayet hakk
nı zdan çı Ina,temyiz kaabiliyeti kullanma imkan ı verildi, de Ti
kiye barolar ına 104 sene sonra hàlà bu hk.verilmedi ve bugti ı
burada hakimlerin barolara şu sebep veya bu sebeple ayr ı lan1
rı n barolara kabul edilmeli midiredilmemelidir tart ış mas ı
yapı l ıyor, S anki bunlar barolar ın elindeymi. ş gibi,
Bugün siz şu veya bu sebeple ayr ı lmış herhangi bir
h1dmi. veya savc ıy ı baro olarak kabul edin veya etmeyin diye
bunu size mi b ı rakı yorlar k4- 9 yı1larr devaml ı olarak hukukun üstünlüğünden bahsedlldi herkes ho ş bir kelam olarak devm1 ı bunu söyledL Asl ında bizim memleketimizde hukukun üstünlü ğü prensi'oi gerçekle ş mi ş bir prensip miyd i-?.Her y ı l bi
araya geldi ğ imiz zaman yap ı lan bir sü--U. olaylardan savunma
nasında raslad ığı tıı.ı bir stirU haka ı zlı klardanbize yap ı lanla
dan bugün sadece bir örnek rerild± Sanki bunlara ra ğmen hukt
kun üstünl ğ
u prensibi yerindia gibi raporiQrda getirildi
Yalnı z bir ş ey oldu ,herkesin dili al ış t ı buna Hukukun ü
tünlüğü prensibi konu şulan 2 laf aras ı nda günlük laflarda ı bi

Il

olarak herkesin söyledi ğ i bir söz halinde dilimize aktar ı1dı
İş te B arolar Erli ğ inin.raporunun gerçekçili ği bur
ıard.ad ır ve aslı nda bu noktadad ıre Bu yilkı Barolar Birli ğ i.
Yönetim . Kurulunun vermi ş oldu ğu raporda hukukun üstünlü ğü
(.
prensibi benim anlayabildi ğ im kadar varilmasi gereken bir no ta olarak tespit edilmektedirf, yani var ı lmış bir nokta de ğil:.
dir bugün ülkemde hukukun üstünlü ğü.prensibi, Eğ er bU varil-I
mış ve noktalanm ış olsayd ı uyearkada ş n ilac ı nı vererek
öbür arkada şı m çanta s ııu vererek oezavine girerdi, ne de
daha yüzlerce misal verilirdi Ama ne oldu?Qabir ço ğunıuzdan

t
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• özlemlerimiz, erekler:imiz, heyecan ı m ı z al:ı,ndı . Eğ er. sevdi ği iz,
saydığı mı z birtak ı m insanlar yarg ı lanırken, onları n ya ı-unda yer
almadksa, bu olsak da ne olurdan geldi, yani yapt ığı mı z i ş i.
hakikaten onlara yararl ı olaca ğı ndan şüpheye dü ş tük, savunma
yeterlili ğ inden, savunmamn ya'arl ı l ığı ndan ş üpheye dü ş tük. Yoksa e ğ er baz ı arkada ş ları m
ı z o görevlerden almad ı lar.sa ye onlar ın
yanı nda olmadı larsa bu onlar ın isteksizli ğ inden de ğ ildi. Çbk daha ao ı sı .yapt ı kıar ı i ş e olan güvencelerini bir yerde yitirdi. erindendi. Eğ er bir memlekette yap ı lacak bir i, ş , verilecek bi
söz ş ahs ı n kendi cesaretine, ş ahsı n kendi kahramanl ığı na bı r kılmış ise, o ş ey yok demektir.
h erkes e ş it ş artlarda ve rahatça söyleyebildi ğ ini öyledi ğ i zaman ve söyledi ğ i yapt ığı savunmadan dolay ı e ğ er takibe
u ğ ramayacaksa, buna emin olarak hareket edebiliyorsa i ş te o aman
kahrarnanıığ a bu-i ş kalmiyorsa o zaman yap ı lan i ş hakikaten b ş arı lmış demektir,
•B eyefendiler, han ı mefendiler biz avukat ı z. B ize. te lim
edilen ş ey, insanlar ı n hayat ı d ı r, ş erefidr, ervetidir. Bir meslekta şı mın burada yapt ığı bir ayrı ma kesinlikle kat ı lmıyo.ru
Ceza mahkemelerindeki aavun ınalar konu ş uluyor. Biz ceza mahke elerinde insanlar ı n hayat ını ve ş erefi.ni, hukuk mahkemelerinde nsanları n servetini savunuruz ve iki savunma da bizim için gö evir, i ş imiz budur bizim
Ben ş imdi, sizlere hepinize ayr ı ayrı soruyorum. Siz
ceza mahkemelerinde ola ğ anüstü devreleri bir yana b ı rakını z,
istirham ediyorum, insanlar ı n hayatlarını ve ş erefleri.ni sa nurken, savunma yapt ığını z anda kararı n çok defa haz ı r oldu'
kanı sı ile ;,ama s ı rf görevinizi yapmış olmak için savunma y
madını z mı ?..Yani sizin yapt ığı nı z aavunrna.o ceza hkiminin
verece ğ i kararı sahiden çok de ğ i ş tirdi mi?..
Say ın arkada ş lar ı m, baz ı gerçekler-ve do ğ rular var
dı r ki, günlük olaylar ı n, güncel olaylar ın duygusal baskı s ı
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alt ında ba ş ka türlü de ğ erlendirilebi r.iz kendimizi olaylrın duygusal ya da co ş kusal bask ı s ı na kapt ı rmainaya çal ışıyorz.
Bilimsel de ğ erlendirmelerde serinkanl ı lı k daha do ğ ru sonuçla ı
almaya bizi götürür. Biz bu konuda ve hatta bu dönemde her k nuda bizden yap ı lmas ı nı istedikleri, yahut bizden yap ı lması i tenen ş eyleri yapmaktan çok, yapmam ı z gerekenleri yap ıbaya ça
z olmu ş tu
l ış t ık1 Bize bu konuda yol gösteren hep bu i.nanç ı mı
BU itibarlaq. baz ı arkuda ş larimı z ı n genel gidi ş e ya
da yönetimin tutumuna ayk ırı gibi gözüken konulardan dolay ı
bizi kınamalar ı ya da ele ş tirmeleri bizim inançlar ı mizı de ğ i. trmiyor. Özür diliyorum, bilemiyoruz, ald ı rm.lyoruz anlam ına
de ğ il, biliyoruz, anlamaya çal ışıyoruz 9 de ğ erlendiriyoruz;sm
kendi inançlar ımı zln . ve tutumumuzun daha do ğ ru oldu ğU sonuc na vararak yürüyoruz. Burada bize gene Yüce Gnel Kurulunuz
yok gösteriyor. Çünkü, daha önceki hizmetlerinde çal ış an görevliler insana lay ı k olmayanhücre gibi odalarda art ı kmiya ı
doln ş takı r takı r sesler. ç ı karan acayip makinalar ın ba şı da
eziyet çekerek çal ışı yordu. Bunlari ht ı rlars ın ı z, defalarca.
burada ko'nu ş tu kve dedik ki, bir adalet reformu şartt ı r.
Buradà benim 1972 y ı l ı ndan beri i ş tirak etti ğ im t p
-lant
ı larda biz.avukatlar her ş eti söyledik; ama hàlâ bir
söyl.emeylim
mi
netice almad ı k. Peki bu durum biz bunlar ı
demektir?..Haylr, biz ya ş adı kça bunları söyleyece ğ iz ve bun-.
lar düzelinceye kadar bunlar ı söyleyeceğ iz. Dogru bildiklerH
mizi mutlaka burada dile getirece ğ iz.
Öyleyse biz hukukun üstünlü ğ ü pre ı sibini bir zama lar var kabul edip, daha fantazi konulara atlam ış sak bugün
bizim Yönetim Kurulumuz,birli ğ imizifl. y önetim Kurulu bizi ge
çek noktaya çekiyor. ize diyor ki, Il Hay ır l'hkukun üstünlü iL
prensi.bi henüz gerçekle ş memi ş tir ve siz hepiniz bunda görevJi.
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siiz." İş te ben, bugin bundan.dola3r ı mutluyun, bundan dolan
bezginhi ğ imizin bü,rük bir k ı smını da atmış bulunıi yorum am
benim bir ricam var. B ilhassa Ba ş kandan,
Konu şurlarken ş öyle bir ş ey söylediler. 1 ' Biz görm sek
bile , bizden sonra gelen nesiller görsUn." Ben bu rneslekt
hiçbir yere ba ğı mlı olmadan 31 y ılını doldurmu ş bir avukati
ve de kürsüde ö]meye niyetUyi.m; ama niyetim o söyledi ği şe ±
e nesi11erdn evvel ben de görmek istiyorum. Ben de bir sa nmayı ve de bir dostumun, bir arkada şımın sayg ı duyduğum bir
insan
ı n davasına i ş e yararı m diye girebilecek,hiçbir ku şku
duymadan , hiçbir avukatl ı r kanu ıunun maddesini falan yazma an
ben hakkı na blerek ben kanunlara uygun, meslek kurallar ı n
uygun ; ama tam onurlu bir avukat olarak savunma yapabilmek
istiyorum:. ve bunu sizden deGenel Kurul olarak istiyorum, 5yin Ba ş kanı mdan da istiyoru m. Benden sonraki nesiller degil.
yalnı z, bu benim de hakk ı m, tunu ben de görmek istiydrum
Sizden ayr ı ca bir ş ey daha rica ediyorum. Baz ı me elelere karar verirken biraz beyecanlan
ı p, bpzı acele karar.veriyoruz. Iat ı rlayıınz çok rica ederim Şu ölüm yardı mın
ı ko uş ,
tuğumuz birgUndü, bir ak şam Ustüydü., Ben tekrar tekrar e
zaman da sizlere yalvarmış tı m. Bu ôlUm yardımı meselesi Br lar Birli ğ ine .yüklenmesin Barolar Birli ği, 'oar..olardan kendi
aidatııü tolayamıyor, bir de bu ölüm yard ımını nereden icat
ediyorsunuz demi ş tim. K elimeleri iyi seçmiyorsam afedersi.ni
ama böyle demi ş tim Bu i ş lemez demi ş tim ütelik verilen paa
da 20 binlira gibi bir para idi; ama bir acele, vay benden
sonra çocukları m ne olacak tela şı ile bu karar verildi ve b gün bu karar. i şlemiyor. Onu kald ırııuz lütfen.
Barolar Birliğ inin zaten yeteri kada bir sürü gü de:
lik i şi var, yani. ası l meselelere vakit ay ıröcak o kadar az za-
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mani var ki benim gördü ğüm kadarı ile, bir de böyleölüm ya dı mları gibi meseleleri barolar kendileri halletsinler. Bunu bir
misal diye verdim, yani biz karar verirken as ı l savunmanın tsallığ nı dü ş ünelim, Her zaman diyoruz ki, insan ı n oldu ğu yerden itibaren savunma vard ı r; ama bir geriye do ğru bakarsaniz ki,
ben bu arada ş imdi de ği ş ik bir ortam yaratmak da istemiyorum, çok
eski senelere bakarsaniz,. oradaki imkanlarla bugün bizleri,n,bizim elimizdeki imknlar aras ında ileriye do ğru akıl almaz derecede kaybedilmi ş haklar vard ır.
Barolar Birli ği Yönetim Kurulunu lüten ufak tefe i şlerden azat ediniz ki, bizi hakikaten gerçek bir avukat olarak
savunma yapabilir, .yalrıı z cezada savunma yapabilir de ğil, bizim
görevimiz savunmak Nesini savunuyorsak o ki ş inin servetini mi,
ş erefini..mi , hayat ı n
ı mi?, ama onu yapabilecek ortamı bizeha irlası nlar. Biz de Genel Kurul olarak her ş eyden evvel kendimi e
bu ortam ın haz ırlanmasını temin edelim. Aksi halde sayg ınlığ mı z
" Methiyesi kendinden riiUntakil " der İ erdi eski dilde, ondanileri geçmez Bir avukat ı n sayg ınlığı , ba ş arı sı ile onuru ile
mesle ği i±'a etmesine ba ğlı dır ve ben ölmeden bunu görmek istyorum',
Te ş ekı jr.ederim, afederiiz huzurunuzu i şgal etti im
•
için. 5aygılarımla.(Alkış 1ar,)
BA ŞKAN- Te ş ekkür ederim. S ayı n Necla hauim,
•
Söz sı ras ı Sa ın LUtfi 1 ı lınçda, buyurun efendim
IJtTF İ KILINÇ( İ zmir Delegesi)- Sayın Ba ş kan, Genel
Kurulun de ğerli üyeleri , hepinizi sayg ı ile selamları m
Çok önemli ve gerçekten sözümlenmesi gerekli sorunlara üstatları mı z etraflı ca de ğ indiler. Ben Say ın Yönetim Kurulunun çal ışmalar ına gerçekten büyük ve üstün çaba gösterer k
yapt ı kları çalış malara te ş ekkürle ba şlıyor ve .kı a sati.,rba şl.rı

-
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ile teknik baz ı konulara de ğinmek istiyorum
Adaletin tecellisinde avukatlar ı n ve 'barmların ka kı ları kesinlikle inkar edilemez. Bu nedenle, günün ko ş ullarına ve zamanı n gereklerine ar ı ca vatanda ş ların haklarn
ın
runmas ına gerekli olan baz ı yasalar ın özellikle ve öncelikl
de ğ i ş tirilmesinde ve düzeltilrnsinde barolar ın ve B arolar Bir-•
li ğ nin ayrı ca ve özenli bir çal ış ma göstermesini de bekliycru m.Elbetteki bu çal ış malar yapdmış t ır. Ancak, ş
u belirtecle_
ğ im baz ı kanunlar ın ç ı kmas ında daha fazla çaba gôsterilmesirli
özellikle rica ediyorum.
Yönetim Kurulu raporunda az de ğ i ııilen hatta de ğ inilmeyen baz ı yasal çalış malara fazlace yer verilenıedi ğini ve

•

•

bu nedenle fazla çal ış ma gösterilmesini rica ediyoruz.
Ş öyle ki, Medeni Kanun de ğ i ş ikli ği çalış malar ı vardır. Bu Yasa gerçekten , savunma mesle ğ inin temel 1rallarını
olu ş turur. Bunun bir an önoe.ç ı karı lmas ı ve günün ko ş ullarpna uydurulmas ı gerek
ıektedir.
Bunun yanında bir Çocu k Mahkemeleri Icurulmu ş tur.
Çocuk 'ahkemeleri kurulmas ı na ra ğmen, i ş letilmemi ş , görevlil1 eri ve hkimleri atanmanii ş t ır. Bu hem ceza hem hulcu k yönünde
önemli bir eksiklikti,r. Bunun giderilmesi, bir an evvel giderilmesi gerekmektedir.
İ zmir B arosunun öteden beri savunageldi ğ i ve hakikten.günümüz ko şulları na ters dü ş en bir yarg ı faizi sorunu
dır. % 5 gibi fevkaladegüiünç düzeyde kalan bu durumun de ğ i ş-.
tiilmesi gerekmektedir. Bu sorun belki bir kı s ı m davalar ın
ı sa ğlayacakt ı r. B öylece yarg1 ın
açı lmamas ını ve uzat ı lmamas ı n
rUkU bir yönde hafifle ş im olacak yahutta ki ş inin haklar ı dahlp
gerçekçi düzeydeko ı'unmu ş olacaktır
Bir de yap ı lacak yasa de ğ i ş ikliklerine Say ı n Yönetim

- 94 -

Kurulunun önemle bir konuda e ğ ilmesini beklemekteyiz. Ş öyle ki,
bazı izaleyi şuu davalar ı nda veya tapu iptali davalar ı nda yalLut
ba ş ka davalarda teminat olarak veya hatsilat olarak yat ırı la
paralar davalar ın çok uzun sürmesi onunda3 sene,4 sene, 10 ene
gibi .uzun sürmesi .halinde ayn ı miktarda iade edilmektedir ki 1lere. Bu sorun gerçekten bir ki ş isel sorundur; ama yine ki ş i in
haklar ı ve cemiyetin düzeni ve yar ını için önemli bir sorund r.
Byk hakların kayb ı na sebep olmaktad ır.
Elbetteki. Sayın Yönetim Kurulunun bu tür çaligmalail
vardır ve bu devirde belki etkin olamayacakt ır; ama özellik1
e ğilinmesinde ve bir an önce e ğ ilinmesinde yarar olaca ğın
ı muyoruz. Sayg ı la'ımı zla.(Alkış 1ar.)
BA ŞKAN- e ş ekkUr ederim' efendim.
Say ı n halil Azari, buyurrn efendim söz sizde.
HAL İL AZARİ ( İ stanbull Barosu)- Say ı n delegeler, kı aca
bir noktaya de ğ inece ğ im.
Doğal olarak genel kurulumuzda delego arkada ş 1arimnzln
sorular sormalar ı , ele ş tiriler yöneltmeleri ve buna kar ş ilil da
Say ın Ba şkanın veya onun.görevlendirece ğ i bir arkada şın ceva
vermesi çok çok do ğaldı r,
Ancak, bu toplantmı zda da böyle sorular, cevaplan irma istekleri ele ş tirilr oldu ve Say ı-n Ba ş kan da bunu ceva layacaklar. Esasen ben de bir delege ve bunun da ötesinde birde-,
netçi olarak Yönetim Kurulunun çal ış maların olumlu görmü ş v
aklanmalar ını istemi ş tim. Ş imdi de aynı görü ş teyim.
Yalnı z önemli, gördü ğüm bir noktaya de ğ inmk ihtiya ınD.
duydı,ı .m.. 0 da bir say ı n delege arkada şı mı z baz ı sorular yöne ttiler. Bu sorular içinde bir tanesi hatta iki 'tanesi oldukça
önemli ve bence kritik sorulard ı . Filan ş ahsi kutladı nı z mı , f ilan davete çar ıldını z mı , gittiniz mi, gitmediniz mi, sebeb' ve
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gerekçesi'T T amamen takdir Barolar Birli ği Ba şkanı

n olma kla

beraber , 'bir delege olarak bu.sorular ııi oevapland ı'rı lmamas ı
hiç de ğilse detay ına giri.lmemesi ğ örü şündeyim. Gerekçem de' ü
noktada toplanmaktad ı r.
B irincisi; Türkiye brolar Birliğ inin Sayın Ba ^ ka nL
hukuka ve hukukçuya sayg ı göteren ki ş i 've kurulu ş lara gere.IÈLi

saygıyı ve nezaketi gösterecek olgunluktadı r, o 'bunu takdir éder
gere ğ ini yapmn., ş tır, gere ğini yapacaktır. Bunun ayrı-ca 'bir sorgu
sual konusu yapı lması yerinde olmasa gerekti
İkincisi; bir y ı1 evvel Zonguldak ı ta ola ğ an genel rul toplantı sını yaptık ve benim kat ıldığ m'ilk ola ğan genel
kurul toplantı sı idi. Bu genel kurulda da gene ' sayın arkada ş arı mı ve gerçekten dneyimJi. soru ve ele ş tiri yö ıeltmekte ü ş at
olan arkada ş lar ı mı z bir b- şka tezi ili sürüyorlard ı ve lil.rlci3ie
Barlar Birli ğ inin politika yapt ığını , politikaya çekilmek i tendi ğ ini, söylüyorlard ı , ele ş tiriyorlardı , örnekler gösteriyori rd ı ,
hatta Anayasa görü ş melerinin 'bl,le söz konusu edilmesinde bu .uyar-

lı lığı gösteriyorlard
ı.
Bir yıl sonra Türkiyetdeki, ko şullar de ği şmeden hep
bahsedilen ola ğanüstü ko şullar, hà^ lâ devam ederken, Anayasa v
yasalar bir ölçüde vë bz hukukçulara àbre Say ın Kazan' ı nda
dedi ği gibi aksi oylansa 'bile oylönı a zorunlulu ğu olsa bile
,
ı
% 91,5 alsa bile bize do ğrulör de ği şmeden bu defa aynı sorular
politikaya girecek ş ekilde sormaları ve bu konuda bence belk i
bilerek, belki bilmeyer e k b üyi!k-ôlçUde de stemeyerekTürkiy
Barolar Bili. ği,ni politik konulara girer ve duyarl ı konulara

girer mü şkLil duruma sokan sorular yöne3tmeierini do ğru bulmu orum, yani ikinci gerekçem Türkiye Brolar. Birli ğ i,ni ı politik
yaptığı söyleniyordu. Politikaya ekildi ğ i sbyleniyordu, fakat

bu sorulan soruların cevapları da hemen detayı ile böyle is4n-
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diğ inde politik oldu ğu söylenebilir, sürtü ş mlere girilebil4r.
Üçüncüsü; Tiirkiye Barolar Birli ğ i de di ğ er meslekteekkül1eri gibi en az ı ndan di ğ er meslek te ş ek1illeri kadar 4ıftteumuzı dü ş ünerek söylüyorume . kla ş ik demokrasilerde deyaz ı oİdu ğ
mokratik baskı grubudur, bunu hepimiz , biliyoruz. Ancak, ükiyedeki ko şullarıla bu ölçüde olmadığını bilebile klasik de3nokJasinin oturdu ğunu dahi şu me ızuatn olmas ını b ırakı n, yani kabıkl
edilen Anayasa, ç ıkarı lan yasalar onlar ı b ırakı n, bildirile le
birtakı m yasaklamalar, kı s ı tlamalar koyarken, ko şullar e şit değilken birtakı m makamlara cevap vermek hakk ı dahi veralnezk n,
birtakım soruları sorup, bunun cevaplarini al ı p, yeni bir t ı
tış rna ortamı yaratmak bizim kurulu şumuzU ki ş ili.klerinde öt 5mde zedeler. Ben bu sörular ınsorUlmamış olması gerektiğ i yani
soulmama şını istiyorum
cevab ı belli olan sorular ı sorrriak arkada şlar ımız iyi 'niyetli oldu ğuna . göre bize bir yarar sa ğ lamayacakt ı .Bu
sorular ı evapla ı bellidir. Say ın Ba şkan ça ğrılmış mdr,ça ğrılmamış ridir, gitmi ş midir, gitmmi ş .midir, gitmi ş se niye
gitmigtir l, gitmemi ş se niye gitme.mi ş tir.
Bir kere Türkiye Barolar Birli ğ i Say ın Ba ş kanı Genel*.
Kurulun büyük tevecühü ile seçilmi ş , bu göreve gelmi ş , dereyi
.
.
MI. olun bir ki ş idir.
ş
'isaÖası ,. ko şullar e ş it de ğ ilken, silahlar e it e ğ il
ı n cevbını istemek, bizi mü şgüldu- -kenbizdgsorula
rumda b ı rakmaktan öte bir yarar sa ğlamaz. Yanl ış ani şı lma EInt
biz hukukçu olarak gene 'kvgauTı zı , ğ ene sava ş jmizi sürdüre eğ iz; ama gerekti ğ inde susmas ını de bilece ğiz. 5usmak da bi
anlamde birçok ş eyi ifade eder, say ı n Kazan arkada şımı fl de ği
gibi, te İ vizyonda göldü ğü gibi falan derne ğin, fala n ..ye in
çılışı .verilir birkaç dakika gösterilirkun 9 bizimki göstril-
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miyor yahut bir cümle ile dahi geçmiyorsa bunun alt ında bir
etkinlik yatar, yani muhakkak her hareketi-,,izin sesli olmas ı
veya etkinli ğ imizin sesli olmas ı gerekmez.
Bu baki,mdan bu hususta Say ı n Ba ş kanı mın mü ş gül duru mda kalabilece ğ ini dü şünerek, benim gibi arkada ş ların da dü şü.düğUnU bilerek, takdir tamamen Say ın Ba şkanı na ait olmak ilzere bu
hueı slar ırı cevaplandrıİ mamas ını özellikle detaya girmek ve
diieye inmek gere ğ inin gösterilmemesini takdirlerine sunuyor in..
S ayg ı ları mla efendim. (Alkışlar.)
BAŞKAN- Te ş ekkür ederim Say ın Azeri.
Sayı n Ohan Apayd ın, buyurun efendim
OEHA.NAPAYDIN( İ stanbul Barosu)- Sayı n Ba ş kan, say ii
meslekta ş larım
Urkiye Barolar Birli ğ inin çal ış ma raporu muhtevas
itibariyle Yüksek Genel Kurulun onayı .. ile de ortaya ç ı kaca ğ3
üzere olumlu bir nitelik ta şı maktadı r
Ben şunu ifde etmek istiyorum, çal ış nialar hak-kanda.
ve raporhakkında Türkiye Barolar Birli ğ ini e Türkiye baroarını onurları iieyaktatutmak,bugüne getirmek, şu toplantı ı
endi İerin,,
yarmak, şu.aonuç ba ş lı ba şına takdire ş ayandır
kutluyorum' •
S ayın meslekt ş larım;
Ben raporla ilgili olarak ve Türkiye Barolar Bir İ ii
Ğ enelKurulunun daha önceki görü ş lerine d.dyanrak, birko uyu yüksek huzıı rlarını za getirmek istiyorum
Konu şu; Anayasa tart ışmaları nedeniyle raporda be ir-•tiliyor. Türkiye Barolar Birli ğinin ölüm cezas ı na karşı oldu
ve •o zamanki Anayasa tasla ğı nda ölüm cezas ına Anayasada yer
/
verilmesini
hakl ı olarak ele ş tiriyorlar.
?.lüm cezası ,
Ölüm cezas ı kanunlarda yer almal ı

-
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yararlı aı dır?,0 Bu yüzyı llar boyu tartışı lmış t ır. Leh:irıde ve
aleyhinde fikirler iler:i. sürülrnü ş tür, Ölüm oeas ının suçları
önleyici etkisi üzerinde durulmu ştur, kar şı ç ıkanlar ise devletin vatanda şı suç i şlese bile yaama hakkın
ı ortadan kaldı
ramayaca ğını belirtm ş lerdir.
Bu tart ış malar yalnı z ülkemizde yap ılmıyor. Ça ğı mı da
bütün dünyada hukukçular aras ı nda değ il yalnı z, dü şünen insa lar, sosyal olaylar ı n üzerine eğilen insanlar bu tart ış malar
katı lıyorlar ve bu sorunun üzerinde duruyörlar.
Fakat bir noktaya gelmi ş tir bu tart ışmalar. Ulusla arası hukuk açı sı ndan söylüyorum Avrupa Konseyine üye devlet
lerde bugün ölüm cezas ı bütünü ile Türkiye d ışında kaldırı l
tır. Fiilen iç hukuklarda ölüm cezas ının kaldırı lmas ı yanınd ,
Avrupa Konseyi üyesi -devletler için söylüyorum, Avrupa Konseyi.
parlamenter assamblesi 1972 1 de ve 1980'de verdi ğ i ka ı arlarla
insan hakları sözle ş mesinde de ğ i ş iklik yap ılarak, ölüm cezas nın yasaklanmas ın
ı n sözle şmeye konmas ını istemi ş tir,
Ejı tavsiye kararlar ı nın ışığı alt ınJ Bakanlar K0rn_
tesi .hükümetleraras ı bir komite olu ş turmu ş ve bu komı te bir
metin haz ırlamış tır, Bu metin sözle şme haline getirilmi ş ve
insan hakları sözle ş mesine ek 6 1 nc ı protokol olarak geçen
Nisan ay ında imzaya aç ılmış tır
Önemli bir a ş amaya gelmi ş oluyor uluslararas ı huku ta bu metinde sorunun çözümü, fakat gerçekten ş on önemli bir
a ş amaya gelmi ş bulunuyor. Bu sözle ş meye taraf olan ülkeler
ölüm cezasını kaldırma ı , yasaları ndan çı kartmay ı veuygulam mayı üstleniyorlar. Egemenlik hakkını n bir noktada bu ş ekild
ı rlanması değil, insan haklar ı , e ğ emenlik hakkı bakımında
sı n
devletlerin bir mahfuz sahası dır bugün uluslararas ı hukukta.
İnsanın ya ş ama hakk
ı bütün temel haklar gibi kutsal bir hak

il
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olarak ulu ş Iaraas ı hukukta bugün yer al ıyor ve uluslarara ı
pozitif hukuka yanslyor. Bu protokol be ş devletin imzalama ı
ile yürürlüğ e girmi ş olu yor..
Avrupa Konseyine üye devletler içinde bugün ölüm
cezas ını uygulayan tek ülke olarak Türkiye kalaış t ır.Anayas da
lUm cezas ırıın yasaklanmamas ı ,5lü. cezas ının yasalarmı zd n:
ç ı karılmas ına engel de ğil, yani Anayasa ölüm 6ezas ı koymuyr.'
Aynı zamanda yasaklam ıyor da.
Şu halde kanunlarda yap ı lacak de ğ i ş iklikle ölüm ezası kald ı rı labilj.r. Bu protokole Avrupa S özle ş mesine ek 61nc ı
protokole Türkiye taraf olur mu, olmaz m ı ?.,Bu tabii Devle irL
yetkililerinin, takdir, edece ğ i bir konudur; ama Türkiye' de ir
kanruby-u vard ı .Demokatik kurulular vardır, di ğ er ülkelerde
oldu ğu gibi devlet yetkililerinin bu protokole kat ı lmas ı için
mücadeleyi elbette verirler;
Türkiye Barolar Birli ğ inin daha önceki kararla ıııı da
da bu yer alan ölüm cezas ı nın kald ı rı lmas ı konusunda bu 6
marali protokolun yürürlüğ e girmesi nedeniyle yeni bir çalJ ş ına yapmas ı olana ğı ç ı kmış t ır, Sayın Ba ş kanLmı z ın bu konuda
çok duyarl ı olduğunu biliyorum Kese Yönetim Kurulu üyelerinin
Bu konuda Türkiye Barolar. Birli ğ i ve Würkiye baroları 6 nuuaral ı protokola Turkiyenin kat ılmas ı için bir mücadele vernelidirler,
Tek'ar ediyorum, Avrupa Konseyine üye devletler
içinde bugün ölüm cezas ı uygulanan tek ülke olarak Türkiye
kalmış t ı r.
, ..
Arkada ş lar;
.
Burada baz ı sorunlar her y ı l tart ışı l ıyor. Sa'v'nrt
mesleğ inin sorunlar ı her ş eyden önce genel kurullar ı mı z ın t
tış tığı konular aras ında yer alıyor, 'Sorunları mı z var, arka
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ğ im bir gey yok.
ları m dile getirdiler. Benim bunlara ekleyece
eri oytt1ayarak ele
Ya1ı iz ş unu belirtmek istiyorum Mesele ı
almak yanl ış lı klara goturebilir bizleri.
Turkı ye Barolar B ı rli ğ i siyaset yap ı yor muydu 'oundE
söcÜ ğüÜfl ifadE
eel yapm ı yor muydu, :iyaset nedir,
ş tir. Siyaseti
etti ğ i kavram ed i r.Bun1ar art ı k belirlenmi
aten Akat11k Kanunu barolora yasaklam ış tı r. Yas.k1flan si

siyaset

avuka.
st faaliyet partilere özgü siyasi çl ış ma1ardı r Yoksa
ı dan yakla şı p,g
ların sorunlar ı nı n çuizümünde a1t rnesie1 aç
d ilgelend.iren g
nel durumlar ı , genel meseleleri avukatla ğı
leri ele almamak mürnkUn e ğ ±lir
nel mes
ı devlet
urk ıye'de hukukun USGUflİUğ U, hukuka bagl

ele

ğ inin savu
ı nsan haklar ı gibi konularda Turk ı ye Barolar Birli
nda belirtti ğ i çizgileri a
du ğu goru ş ler Devletin Anayacaları

1
ın
ın
mamış tir. Bu ç izgiler Anayasa hükümlerinin, insan haklar
korunmas ı , ya ş ama gcç ıı ilriesi mücadelesi verilmistJr.
Tu'kı3re Ay
Bu noktada b ı r tercih coz konusu do ğı l
lkel:e, yani siyasl
pa Konseins üye bir ev1ett1:

Devlein imzaladi ğ Konseyin sta
yani ş unu demek istiyorum.
T ercih burada söz konusu de ğ ildir. Hukukun üstünlU
n korunmas ı , saygı gsTürkiye'de ya ş ayan insanlar ı n haklar ı nı
ı gösterilmesi bir tart ış-

re ım1e il gili

'2O

terilmesi, temel insan hklarina sayg
hukukun
na konusu de ğ il, bir gösterelim mi gbstermeyelim mi,
ü ilkesini kabul edelim mi etmeyelim mi, bu tartig^-

üstünlü ğ
1fl2k bir konu 1de ğil0
Z aten Devlet

bunlara uygun davranmay ı ulu.slaraari
b eigelerdeü S tlenmi Ş Bunlar ı n gereklerine' getireoektirHU1
zaten söz konusu jata bu temel ilkelere ayk ı rı bir daran1 ş
nifl bugün yürüttüeri mücadelede devltin
maz. Türk hukukçula ı

1
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kabul ettiği esasları n hayata geçirilmesi mücadelesidir, bu
anlamda alınmalıdır.. Türkite Barolar Birli ğ inin genel kurul
larında alınan kararlar geriye do ğru bakıldığı takdirde bugü e
kadar doğruları n ifadesidir ve genel kurullar bu oidd. duyar
lıkla bunu koruyorlar.
Türkiye Barolar Birliğ inin mal durumu ile ilgili
İ stanbul Barosu aç ı sından size baz ı bilgilerde bulunmak isti 0rum.Söz a ışı m
ı n as ı l nedeni de budur,
ürkiye'de çalış ma raporunda da belirtiliyor 18 bi
arukat var. 18 bin avu katin. yedi bine yakla ş an kı smı İ stanb 1
Barosu ıa üyedir.tstanbul Barosu Türkiye Barolar Birli ğinin
kurulu ş undan bu yana , son geçen 'üç y ılı dışarı da bırakıyoru ,mal. ytikümlülüğ ünü, yani aidat ödeme bakımı ndan nall yükümlü iiğünü Türkiye Barolar Birli ğ ine karşı yerine getirnı ede çok du
yarlı davranmış tı r Istanbul Barosu .'b şlı ba şı na bir set ölu turmuş tur Türkiye Barolar Birli ğine..
Türkiye Barolar Birliğ inin.varlığı tabii vë mali imkanlara da ba ğlı bir ş eydir Bizim için, avuklar için, barlar için güvencedir. T ürkiye Barolar Birli ğ ini ayakta tutmakj
hepimizin görevidir.
Yalnı z, bir noktay ı belirteyim. İ stanbul Barosu
yıldır sanı yorum mali yükümlülü ğ ünü tamamiyle yerine geti.
ı'eniiyor. Bu yerine geti.rememe neden oiuyor?..Aidat m ı tahsil
edemiyoruz, yahut tahsil etti ğimiz aid.atı Barolar Birli ğine
göndermiyor muyuz?..Baro yönetiminin bu konu da ıııüşgülatı
nedir?.. 3unları n hepsinin ortaya konulmas ı , gerekir.
Şimdi, arkada şlar;
Anayasa Mahkemesi genel kurullar ın aidat . tespit e
ne yetki.sini . öngören kanun maddesini iptal etti ve her ş ey
zaman-ba şladı . Tavan 1800 lira oldu belirli ölçüde ve .bunun
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üzrinden aidt tespiti yetkisini genel rullardan ad ı . Enf-.
lasyon hızla o yıl1arda.önümüze geçti İ stanbul Barosu bir
. l tir mali bunal ıma dü ş tü, Biz de. Barolar Birli ği gibi
personelin ki, bizim •baronun üye say ı sı bakı mı ndan personele
ihtiyac ı va, geni ş bir kadrosu var ve geni ş bir gideri var.
Personelin maa şını dikkatle yapmamı za ra ğmen sorumlu olarak çalışması gereken pe'sone1inayl ı k1arını ödemek ba ş
ii ba şına bir sorun.haline geldi (, Büyük bir s ı kıntı içine düşülmti ş tii bu konuda
..
Sonradan bütin y ıl beklendikten sonra yeni kanun
çı ktı ve tavanı 6000 lira olarak tes pit edildi, Bu kanunla
önce ertelendi daha sonra da seçim d ışında mall konularda
toplantı yap ılabilmesi kı sı tlandı ve şunu söyleyeyim, yard ı mla şma sand ğının genel kurulu dahi yasakland ı ki, rardimla ş ma
sandığı sadece mali konular ı konugure bir seçimde yap ılmaz.
Seçimsiz oldu ğu halde sandı k genel kurulu toplant ı sına dahi
izin veilmedi
.
Zaten malî konular için de toplanmas ı baronun mUmkünde ğildir ğ Bu aidat sorununun çözümü gen--L urulun toplanıp a ı datıia Barolar Birli ğine orçlar ıiı zı od€yecek bir sa yıyeye ç ıkmasına ba ğlı dır, yani sorunun çözümü yïÔnetim 1rull.arının aida ı üye, avukatlardan öidat almakla de ğ il biz.yelerimizden al ıyoruz; fakat derhal aldığı mı z parayı baroyu ayakta tutmak için öyle bir ş ekilde izah ediyorum ki, bunu sözüe ba şlarken de izah e'ttin 9 'u faaliyet raporu çok de ğerli
çalışmaların ifadesidir.0 Ondan dolay ı kendileini kutluyorum;
fakat bu çalış malar da olmasaydı Türkiye Barolar Bir İiğiı i
sadece ayakta tutmak onuründan ödün vermeden ayakta tutmak
ba şlı ba şına bir ba şarıdı r Bizim de sorunuz baroyu ayakta

*
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tutmak. -Tutaca ğı z da. Ş imdi iki şı ktan biri olacakt ı r. Barolar Bi cliğinden yard ı m alaca ğı z. Barolar Birli ğ i, İ stanbul Barosundan gel cek.
olan kendisine ait aidat ı n tahsilinde yardı mc ı olacakt ı r ho ş görü ile,
Ya gelen paray ı Barolar Birli ğ ine ödeyecek ya da İ stanbul Baros
ayakta tutaca ğı z ve Barolar Birli ğ ine de zaman için mell imknla
mı z
ölçiisünde ihs ı tlı da olsa borcumu zu ödeyek.
Arkada ş lar;
Barolar Birligi ayakta kalmal ı d ı r. Barolar ayakta ka
dır. ürkiye'de ya ş ayan insanlar ın haklar ı nı n gUencesi barolari
ayakta kalmas ı na bağl ı d ı r. Yoksa avukatl ı k mesle ğ i de ölür. Baro
Birli ğ inin.ayakta klmas ı avuktl ı k mesle ğ inin ayakta kalmas ı il

lı r

paraleldir. Bunun için ne kadar özveri yap ı lmas ı gerekirse bu öz
veri yerine getirilmelidir.
İ stanbul Barosu Genel Kurulunu toplamak imknı nı bul
ğu an da Türkiye Barolar Birli ğ inin ma soru nları nda büyükölç
bir azalma olacakt ı r.ve çözecektir, Herhalde bu da yak ı n günlard
gerçekle ş ebilecektirQ
Bu aç ı klamay ı yapmak zorunda kald ı m. Yüksek Genel Ku
lun bilgiaine sunmak zorunda kald ı m Beni dinlemek lütfunda bulu
du ğunuziçin sizlere te ş ekkürlerimi ve sayg ı ları mı sunuyorum.
BAŞ KAN. 1 e ş ekkür ederim efendim.
Bu ş ekilde bu konularla ilgili söz almak isteyen say
üyelerimiz bitmi ş oluyor. Tabii Say ı n Ba ş kan cevap hakk ı nı kulla
nacaklar. Arkadan komisyon te ş kili hakkı nda bir önerga var. Bunu
da görü şülmesi zaman alacak. IViüsaadenizle.bugünkü çal ış malar ı mı z
kapatal ım , yarın sabah devam etmek üzere.
Sayın Ba ş kanı n cevap hakk ı n ı n ne ş ekilde olaca ğı bil
medi ğ i için, Say ı n Ba ş kanı n cevap hakkı nı kulland ı ktan sonra olu
ş acak duruma göre bir çal ış ma yapmak daha uygun olur diye dü ş ün
yoruz; ama isterseniz verilmi ş olan bu önergeyi sözlere sunay ı m,

fl-

daha sonra durum hakk ı nda karar verelim.
•1-

n

-

-104 -

Önergeyi okuyoum efendim.
" Türkiye Barolar Birli ğ
i .l6'nvi Genel Kurul Say ı n 5 şkanlığı na;
Genel Kurulumuzdaki grü ş melerin içerik ve niteli ğ in
gözönünde tutarak toplant ı çalışmalar ı n ı Genel Kuulumuzun
mü ş terek görü şü ş eklinde kamuoyuna duyurmak için bir komisyon kurulmas ı na, Komisyonun a ş a ğı daki delegelerinden olu ş turu
ması na karar verilmesini sayg ı larırııı zla dileriz,
Komisyon için öneriler delegeler:
Teoman EVREN
Recep Burcuo ğlu
Turgut KAZAN
Nuran Y ı ldı z
Sami PAP İLA
Abdıi rrahrian Aytekin
*
Önder SAV
Önerge sahipleri:
Güney DINÇ ve arkada ş ları .
Bu önergeninleh ve aleyhinde konu şacak say ı n üye?..
Yok.
Bu Komisyonda ba ş ka görev almak isteyen delege arkad
şımı z var mı acaba?..Yok.
.0 zaman önergeyi oylar ını za sunuyorum. Önergeyi kabu
edenler.,.Kabul etmeyenler ... Önergeye oybirli ğ i ile kabul edi
mi ştir.
Efendim, yar ı n saat.10.00 1 da to ı5lantıya ba şlamak üze
Ş imdi toplantıy ı kapatıyorum.
-

1
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!KINCI OTURUM
Aç ı lma Saati : 10.00
BAŞ KAN- Efendim, Tiirkiye Barolar Birli ğ inin ikinci
günkü çal ış mas ı nı aç ı yorum.
Dün verilen bir önerge .uyrı nca Komisyon olu ş turulruu
tu. Herhalde çal ış maya ba ş lamış t ır Komisyonumuz. Mümkünse bug n
ö ğlene kadar bir.rapor haz ı rlay ı p Divana takdim etmelerini ri a
ediyorum efendim.
Gündemin 7'inci maddesi üzerindeki çal ış ma raporları
üzerinde görü ş meler tamamlanmış t ı . Ş imdi 9 Say ı n Birlik E5
nın cevapland ı rmas ı için konu şmaları ktirsüye davet ediyorum.
AT İ LLA SAV( Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanı )- Sevgil

şk4ı-

meslekta şlarım,
ün ö ğ lenden sonraki görü ş melerde söz alan say ı n dei
ge arkada ş larımı z ı n hemen hepsi bizi yüreklendirici, destekle

ki_

ci ve ayd ı nlat ı c ı görü ş mer belirttiler.
Geçen dönem çal ışmaları kadar gelece ğ e.yönelik çal ışmaları mı z için de güç verdiler, yol gösterdiler. Söz almayan
arkada ş lar ı mı z ı n da tutum ve davrani şlarindaii baz ı sonuçlar
ı yorum yanl ış olmayacakt ı r. Arkada ş ları mı z ı n söz1
ç ı kartmak san
almadan tutum ve davran ış ları ile yapt ı kları konu ş maiardaki
•

gestekleri ile önümüzdeki dönem için bize güç veren bir beli
ti kabul ediyoruz.
Ben tek tek konu şmac ı arkada ş ları mı n aözlöreni yan ı lamak yerine genel ba şl ı klar alt ı nda raporda yer almayan ya a
yeterince yeralmad ığı belirtilen veya eksik kald ığı noktala ,a
ışı k tutmaya çal ış ac ğı m.
Bizim üzerinde durmamı z gereken sanı yorum ki bu , dönE
de yep ı labilenlerden çok, yapabildiklerimizden çok yapIlmas ı

t
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gerekti ğ i halde yapma olana ğı nı bulamad ığı m ı z çal ış malardj,rj
Biz bu dönemde yap ı lmas ı gereken her ş eyi yapt ığı mı zı dügünmUyoruz. Hatta bunu yapamad ığı mı z ı huzurunuzda aç ı k yüreklili. le
itiraf ta •ediyoru z. Ne varki, baz ı dönemlerde ki ş iler de kurulu ş lar dagönüllrjnden geçen ya da dü ş ündükleri her ş eyi. yapma olana ğı nı bulamıyorlar.
Ancak, yapabildikleri.nj g erçekle ş tiriyorlar ya da yap
ı gerekti ğ ine inand ı klar ı n ı yap ı yorlar. Biz geçen dönemle -malr
de, daha çok bu son davran ış biçimini gerçekle ş tirmeye çal ış ı k
Önce genel olarak arkada ş lar ı mı z ı n bz ı hukuk ya da
meslek sorunlar ı üzerindeki uyar ı ları ni ve i şaretlerini değ e lendirmeye çal ış mak istiyorum.
Say ı n Konu ş c ı lardan birisi, ad1 sicillerin d ışı n a
güvenlik güçlerince tutulan baz ı si.ciller konusuna değ indi.. iç
ku ş kusuz bir hukuk devletinde yasal siciller ancak yasalar g re ğ ince belirlenen biçimlerde ve oralarda. gösterilen makamlarca tutulur. Bunı r dışı nda tutulan siciller biraz halk a ğ z ı
ilLe
söyleyeyim, bir tür fi ş leme olur ki, bir-hukuk devletinde be lenınesi olana ğı bulunmayan bir: durumdur.. Son erece sak ı nca
d ı r. Sanı yorum bu konu henü gündeme gelmedi. Geçen dönemin
sonları na do ğru bir kı s ı m bas ı n organlarinda yer alan bir
haberden öteye geçmedi. Dile ğ imiz ve beklentimiz bunun gerçe le ş memesidir. E ğ er böyle bir olay - ya da bir hukuki durumla 1 rşı la şı rsak, Türkiye Barolar Birli ğ i ölarak bu konuda da huku..
devletine ba ğl ı l ı k inanc ı m ı z ı n bizi götürece ğ i yönde görev r paca ğı nnz ı beklemeliyiz.
Arkada ş ları mı z ı n bir kı smı af konusuna de ğ indiler.1U
yaz ı k ki gerçekten Türkiye'de af sürekli.hukuk ya ş amı nın ya
da
siyasal ya ş amı n gündemir.de kal ıyor. Önümüzdeki dönemdet
de aff ı n yeniden gündeme gelmesi beklenmektedir, beklenebili

1
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u..konuda gerekli duyarl ığı göstermeye çal ış aca ğı z, Genel Ku lu n bize bu knuda tuttu ğu ışığı önümüzdeki dönemdeki davra ı şları mı z için birgösterge say ıyoruz. Gelecek dönemde hiç ku ş suz yine meslek kurulu ş lar ı m ı zdan, barolardan ve delege arkad şları rnı zdan, meslekta ş ları mı zdan bu konuda bizi .uyarı ları ile
yol gösterm1erini bek1iyoruz
Adalet reformuna gereksinrne duyma konusu ülkemizde
hep gündemdedir ürkiye Barolar Bir1i ğ i kuruldu ğu günden ber
gündemimizdedir ve hep de gündemimizde kalacakt ı r. Çünkü, bizm
için adalet reformu.bir ülküdür, kolay kolay da gerçekle ş tiri mesi olana ğı yoktur. Çünkü, her zaman yap ı lan bir düzenleme,
düzeltme yetersiz kalacakt ı r.Toplunıun geli ş mesinin evriminin
sonu yoktur. Bu konudaki gereksinimlerin sanıyorum sonu yoktu
Bu nedenle adalet reformuna katk ı da bulunmak T ürkiye Barolar
Birliğinin, barolar ı n ve avu katl ı k mesle ğ inin sürekli görev-•
lerinden birisidir.
Bu konuda yeterli uyanı kl ığı göstermeye, yeterli duyarlı l ığı göstermeye çal ış aca ğı mı z söylemek isterim.
Meden anunla ilgili çal ış malar sürdürUlmektedir.Bi
lindi. ğ i. üzere bu konuda özel bir yasa ç ı karılmış tı . Bu konuyu
geçen dönem raporunda özetle bilgiye sunmu ş tu k. Yasa Türkiye
Barolar Birli ğ ine de bu konuda görev vermi ş tir.-, Barolar Birlil
olarak görevlendirdi ğ imi, daha do ğrusu görev kabul etmeleri
rica etti ğ imiz iki me1ekta şı mı z bir yı lı a ş kı n bir süredir d vam eden ça1 ış mya kat ı lmaktad ı rlar. komisyon yetkililerinin
belirttiklerine göre de B arolar Birlii ııJn yüzünü a ğartacak bir
çal ış nıa içinde bulunmaktad ı rlar. Kendilerine-,! bu.vesileyle
tekrar huzurunuzda te ş ekkürlerimi sunmak istiyorum.
Yalnı z bu geçen dönemdeba ş lamış bir çal ış ma oldu ğu
çin bu dönem raporuna almam ış t ı k. Bu vesileyle bu konuda da
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bilgi vermi ş olayı nı .
ç ocuk Mahkemeleri Yasas ı ç ı kmış t ı r. Türkiye Barolar
Birli ğ inin çocu k mahkemeleri ile ilgili tutumu ve görü şü da
ha önceki genel kurullarda. belirtilmi ş tir Ş belirlenmi ş tir, ka rar alt ı na al ı nmış t ı r.
Bu ülkemizi ça ğ da ş uygurl ı k seviyesine ç ı karacak bi
hukuk düzenlemesi oldu ğuna irandığıını z cuk Mahkemeleri Ya
sas ınınne hapası na olursa olsu n uygulanmas ı görü şündeyiz.
Tabii bu konuda birinci derecede görevli olanlar ı n birtakı m
olanaklarla k ı s ı tl ı oldu ğunu da biliyoruz. Geçen dönemde özellikle idari• yarg ı da yap ı lan düzenleme bildi ğ iniz gibi yarg ı.ç
aç ığı n ı birazdaha art ı rdı . Yarg ı ç aç ığını art ı ran ba ş ka nedenler de var. Belki bu ba ş ka konu şma c ı ları rı. da de ğindi ğ i bir
noktadan kaynaklan ıyor, yani yargı ile ilgili baz ı i ş lerin
yapı lmış olmas ı ndan ötürü de yarg ı ç açığı artmış tı r.
la
Bunun Ç ocuk ahkemeleri Yasas ı ile ilgili çal ış mala
rı bir süre daha geciktirece ğ i anla şı lrnaktad ır,
B ir ba ş ka nokta; bilndi ğ iüzere ' ocuk
Mahkemeleri
asasındaki bir yanl ış düzenlemedir. 0yani ış düzenleme ise
çocuk mahkemelerinin Türkiye düzeyinde a ş amal ı ola ı'akuygula mas ı de ğil, toptan uygulanmas ı öngörüldü ğü için, birden bire
beklenmedik bir geni ş likte yarg ı ç gereksinmesi göstermi ş tir.
Bizim görü şümüze göre bunun ç ı kış yolu, çözüm yolu
a şamal ı bir uygulama yapı lmas ı olacakt ır.-•
Bir kı sı m arkada ş ları mı z Türkiye Barolar Birli ğinin
baz ı görevlerini yaparken görev alan ı nın dışı na ç ı kma eğ ilimi ıde bulundu ğu ele ş tirisini de getirdiler. Burada bize yol
gösteren Avukatl ı k Kanununun 110unou maddesinin altı nc ı fı k
rası ndaki yahut bendindeki. bükümdür.
.
Bilindi ğ i üzere Yasamı z , yasalar ı n ülkemizin gerek
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s:ln:imlerine uygun bir ş ekilde .düzenlenm.esi ve geli ştirilmesi
için B irliğ e görev vermektedir. Bu görevi bugüne kadar Türkire
Barolar Birli ği, elinden geldi ğince yapmış tı r, bundan sonra dia
aynı anlayış doğrultusu nda yapacakt ı r, yani Birli ğimiz kuru"duğu günden beri süregelen bir uyan ı k içindedir bu konuda.
Bundan sonra da çalışrnaları rnı zda özellikle Yasarnı zdaki bu gö
revin sını rları ve ölçüleri içerisinde görevimizi yapmaya, T rkiye t de hukuk düzeninin, hukuk devletinin gereklerine uygun
biçimde geli şmesine katkıda bulunmaya, uyar ı larda bulunmaya,
gerekirse bu konuda tasarı lar haz ı rlamaya bizi götürecektir.
•
Anayasa ile ilgili konu şmaları mı z konusunda baz ı
ele ş tiriler oldu • Türkiye Barolar Birli ği geçen dönemde Anayasa ile ilgili bütün çal ış malarında biraz örıee deği-ndi ğim
llO'uncu maddenin alt ınc ı bendinde belirlenen ko şullar
içinde kalarak hareket etmi ş tir.
•
Haz ırlanan rapoıu katı lanların oy çoklu ğu ile olu ş tu duğu ile haz ırlanan raporu olağ an genel kurula kar şı savunmak
yönetim kurulunun ya da ba ş kanını zı n görevi de ğildir. Genel
Kurul kendisi ygun görmü ştük, yani Yönetim Kurulundaki ark
d şlarımı z adına ve kendi ad ıma şunu söyleyeyim, o raporun
her satırı na ve ş ekline kat ı lıyorum. Bugün de olsa ayn ı rapc
ru imzalamakta tereddüt etmezdim.
Ancak şu noktaya de ğ ineceğ im. Bir arkada şı mlz özel:
likle sonuç bölümünü sertuldular. am tersine, sonuç bölü,
münün herhalde Milli Güvenlik Konseyince yerinde bulunmu ş o
masından olacak ki, Dan ış ma 'eclisinden geçen Tasar ı I.VIill
Güvenlik Konseyince hemen hemen tümü ile yeniden yaz ı ldı .Benim ki şisel değ enlendirmem bu. Hem sistemi bak ımından b.e ın dE
maddelerin yarı sı ndan çoğu yeniden kaleme al ı nmış tı r, sister
deği ştirilmi ş tir, maddelerin yerleri de ği ş tirilrni ş t±r. Bir
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tek müessese yeniden düzenlenmi şti, birtakı m kurulu şlar, kı4um_ '
lar kaldırlrnış , yeni bazı kurumlar eklenmi ş tir. Böyle bir mtin
daha önceden Da ıış ma MecUsinden ç ı kmış olan metnin düzelti1 ıni ş ,
gözdea geçirilmi ş ş ekli de ğildiİ' ki şisel inanc ım.
Bu itibarla, ürkiye Barolar Birli ğinin uyarı sı dorudur ; ama bu uyarıya göre yapı lan düzenlemeye kat ı lıyor musun z?.
0 bir.ba şka konu. 0 konuya izin verirseniz ileride de ğerlend ririz Yalnı z ş u kontada da görU ştimü belirtmek.isterirn. Anay salar tar.sa1 ya da kutsal kitaplar da de ğildir.
Hiç, ku şkusuz Anayasa yürürlü ğe girdikten sonra akad mik ,-bilimsel ve de hukuksal aç ılardan de ğ erlendirilmesi ya ılacaktir. İş lemeyecek hükümleri ele ş tirilecektir. Kurumlara
uygun olmayarak düzenlenrni ş olan hiikümler gayet tabii ki de ğ rlendirme,eie ştiri, konusu olacaktı r. Bu konuda bir noktaya dkkatini:zi çekmek isterim. Ba şkanlı k raporunda yazılanları yaz 1ini ş sat ırlar ya da f ıkraları n
ı okumak gerekmektedir.
S ay ın K oma şmac ı - arkada şı mı z demokrasiye sayg ı dan
ederek konu ş masına ba şlarken bir ufak si.temle ba ş lamı tı . De i.
ki, Türkiye Barolar Birli ğinde genel kurullar arkada şlarımın
sözlerini sayg ı ile dinlemeyi , öğrenmelidir. Bundan hiç ku ş ku uz
yok. Bazı genel kurullarda bazı konu.5macilara, baz ı tepkiler
gösterilebilir. Bu her yerde olur. Bir hukuk mesleği: üyeleri
olarak her gört şti saygı ile değerlendirmeyi çok iyi biliyoru
Bu itibarla, kendi görü ş lerimizi ileri sürerken de
kimseyi tedirgin etmk, kimseyi k ınamak, kimseye çatmak niye
ti.nde değiliz.. Bulunduğumuz .görevlerin bize buyurdu ğuna man
dığı mız ya da öyle sandI ğı m5.z konularda görevimizi yapmaya. ç lışıyoruz. Anayasay ı da ele ş tirdik 9 bundan sonra da Anayasalar
.
ele ştrilecek.
.
Anayasanı n halkoyundan %91,7 oran ında destek almı
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olması elbetteki önemli, bir konudu r.Yalnı z bunun önemi hukuk,
olmaktan çok siyesidir.
S iyaset yapmakla bir kis ını arkadaglérimiz tarafından
suçianlyoruz, hem de siyasal, bir de ğerlendirmeyi niçin-yap digimizi bize-soruyorlar. Bunu arkada şları mı z bilmektedirler, yapacaklardı r. Yalnı z bir noktayı daha takdirinize sunmak isty ı
ru ın.O da şudur;
-'
Gayet tabii ki, demokrasiler.e özellikle siyasal karar
mekanizmas ı nda tek sapınaz ölçü oydur, yani çö ğunlu ğun dedi ği
genellikle en doğru karar oldu ğu varsay ılan karardır;ama bu
hiçbir zaman az ınlı kların bu karara karşı dii şündüklerini sö leine hakkını ortadan kaldırmaz.
Bu itibarla, % 91,7 1 ye syg ı gösterirken,
7 9 3'e e
ayrıl saygıyı göstermek zbrunday ı z.
Ayrı ca bir ba ş ka doğruya daha dokunmak isterim. Bi.
bir hukuk kurulu şuyuz. De ğerlendirmelerimizi hukuk bilimini
ya da mesleğimizinlir sanat olan..mesleğimizin bize ö ğrettik eri ile değerlendirmeye çal ışı rı z. Bilimsel gerçeklerde say ı arın , oylar ı n de ğeri fazla değ ildir .Galile Dünya dönüyor
dediği zaman bir tek ki şi idi. Eğ er o zaman bir oylama yap ı .sayd, bir halk oylamas ı yapı lsaydı gene hir ki ş i kal ırdı ;a a
bu dünyanın döndü ğü gerçe ğ ini deği ştirmezdi.
BuğUn tersine bir oylama yapı lsa belki ba şka aonuç ar
alınacaktır • Onun için ba ı gerçekler vard ır. Z aman içeris'nde
belli zamanlarda bulunan, , beklenen veya olmas ı gereken sonu pları vermeyebilirler.
En doğ u değ erlendirmeyi özellikle siyasal.ya da t Plumsal konularda bunlar ı görmek her zaman mümidindür.
Sayın arkada şlar ım; Evet, biz bir hukuk ve meslek kurulu şu olarak bilim-
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sel do ğrular ı mı z ı söyleriz. Bu kimin pek ho şuna gider, kimi
ho şuna gitmez onu fazla önemsemeyiz. ölemek.olana ğı buldujunruz sürece görü ş lerimizi aç ı klamaya çal ışı rı z. Bu konuda b:i2e
destek veren, .güç veren de gayet tabii ki yüce genel kurulu4uzun tutumudur. 'Anı msatmak isterim. Yüce Genel Kurulunuz geçn
dönemlerdeki de ğ erlendirmelerinde bizi bu konudaki tutumumu2f-.
dan ve davranış lar ı mn..zdan ôtijrü l destekledigini beyan etmi ş tijr..
Türkiye Barolar Birli ğ inin bir akçal ı bunal ı mı var ı r
Bu. akçal ı bunalı m ietisinde bizim ayakta durmam ı z ı sa ğlaya ı1..
en önemli ö ğ elerdela birisi , içinde oturdu ğumuz yapı nın kerı i
mal ı mı z olmas ı idi. Bu yap ı üzerinde Türkiye Barolar Bİ rli ğ inin
sayg ı nlığı na ve onuruna yara şır bir yapıyı kendi olanaklar ı kı zla gerçekle ş tirmeyi çok istiyoruz; ama her zaman.gönlümüztin
istedi ğini gerçekle ş tirmek olana ğı nı bulaftLı yOruz.
Onun için uzun süre çal ış malar yap ı ldı ktan sonra bu»
çözüme ula ş t ık. Eğ er Yüce Genel Kurulunuz buçözümü uygun balmazsa görü şünü aç ı klar, buna göre karar al ı r. Biz de gere ğ ini
ona göre yapar ı z
Özellikle ş imdi Tekin Yaman arkada şı » ıh uyar ı ların an
sonra Yüce Genel urulunuzun bu konuda daha aç ı k bir karar 1mas ı n2, istemeyi de uygun gördü Yönetim Kurulundaki arkadal
r ı mı z. Çünku, bu konunun sadece raporun onaylanmas ı ile jrdr"rlüğe konmas ı belki yetmeye 'bileoektir. Gerçekten hukuksorun arı da vard ı r, pratikte çı kacakt ı r, mülkiyet sorunları .
Yalnı z bir noktay ı belirteyim. Tirkiye Barolar Bir1i
ğiflİ n yapı sinı bu Yönetim 1'urulu göreve ba şlad ığı zaman ed4il_
ini ş bulduk. Biz kendiniz edinmdik Bundan ötürü bizden öncki
yönetim kurullar ına tabiiki' şükranları mı z ı bu vesileyle bir
kez daha arz etmek isterim.' Onlar bu ba ş ar ı y ı , bu beceriyi östermi ş »ler, bir bina edinmi şler. Onlar ı n tamamlayamadı kları
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bir i şlev olduğuna inandığıını z için biz daha iş i bir bina ya maya çalış tı k. Yalnı z şunu belirteyim. Türkiye Barolar BirIii
eğ er bu projyi, bu tasarıyı gerçekle ş tirebi.lirse kabaca yap 1mış bir hesapla ortaya ç ı kacak yapı en az 500 milyon lira de erinde olacak. Bunun yar ı sı eğ er Türkiye Barolar Birli ğ inin
olursa bizim için çok güven verici bir mal varlığı art ışı dı r.
BU bakımdan, olabildiğince.bu i şin olurunu bulmaya
.çalış manı zı da sizden rica ediyorumï engeller ç ı karmak şu ol
maz.demek kolay. As ı l güç olan olur yolu, ç ı kar yolu bül ınaktır. Yüce İCurulun bütün üyeleri, seçkin üyeleri bu konuda bilgi. ve uzmanlk sahibidi.r. Bize nasıl ç ıkabiliriz yok gesteri. .
Sevgili arkada şlarım;
.Dün konu şan arkada şlarımı zdan bazılarI, bazı sorula
sordular. Bu sorulara izin verirseni.z ayrı nt ıları ile yanı t.
vermemeyi uygun görüyorum. Özellikle bu Genel Kurulda ve dö
um için ve Yönetim
nernde bunları ,yanı tlaraamayı uygun buldu ğ
Kurulundaki arkada şları mda böyle tavsiyede bulunduklar ı ve
böyle sa ğlık verdikleri için cevapland ırmıyorum; ama cevap
vermemiz gereken, eleş tiriler vardır. Bunla ıı tabi,yanı tla,
maktan kaçınmak doğru değil. Çün1d, Yönetim Kurulu Yüce Genel
Kurıala hesap vermek durumundad ı r. Bizi aklamanı zı dilerken
baz"ı ş eyleri o-evaplamak istemiyorum demek, do ğru bir tutum eğildir. Bazı ş eylerin özel amaçlarla soruldu ğu yolunda bir
izlenim sahibi oldu ğumuz için bunları yanı tlamıyoruz. Yëkszip
çalış malarımı za ili şkin konuları elbetteki' yanıtlamakgerek r
ve bu görevi yapmaktan kaçınamay ı z, kaç ınriıak niyetinde de
değiliz. ÇiinkU, veremeyece ğimiz hesap da.yok zaten.
Bir soruya kı saca cevap vereyim. Halkoylamas ından
sonra göreve ba şlayan Sayın Cumhurba şkanı na tel çektik, görE:
ı t da aldı k. Her ikisi de uyg4m
vini kutladık. Bu telimi.ze yan
1p
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deyi ş ve sistem içrisinde oinu ş tur. Dosyamış yanı mı zda değ l
maalesef Ankara d ışı nda yapt ığı mı z toplant ı larda bu tür husujs-.
larla kar şı la şıyoruz. Bütün dosyalar ı getremediğ imiç için bu
ya şırnanırı örneklerini burada okuyam ı yörum; ama say ın arkada şı -.
mı z merak ederse kendisine dosyaları mı zda gösterebiliriz 9 bir
örne ğ ini gönderebiliriz.
Yine spesifik bir konu, bu konuda da Barolar Birli ğ i
nin verilmi ş birçok kaar ı var Yönetim Kurulu olarak. Yasadaki
gelme görevlerirnizi , bunlar ı tek tek genel kurullada tart ışmak yanl ış bir ç ığı ra yol açabilir. Çünkü, ' bunlar yönetsel az ı kararlard ı r ki sonuçta yarg ının denetimine tabidir.
Bununla Say ı n T ekin Yaman arkada şı mı z ı n Sakarya BaJlo_
sunun bir kararı ile ilgili görü şü veya aç ı klamas ı dr. Efendim
S akarya Barosunun o karar ı ş öyle geli ş ti; gerçekten Say ın
- m slekta şı mı z Kocaeli Barosuna avukat olarak yaz ı ldı . Sakarya a
rosuna naklini. :isterni ş , Sakarya Barosu daha önce Sakarya'da
görev yapt ığı dönem içerisinde bu meslekta şın savunma rnesleine ve bar oya kar şı baz ı tutum ve davranış ları nı n meslek onu u
uç ba ğ da şmad ığı nı n görü şüne vardığı için. ker±inin nakil ta ebini,, nakli istemini kabul etmedi.
9osya bize geldi ğ inde öc.e bir ilkeyi belirtmek is
yörum. Türkiye Barolar Birli ğ i Yönetim Kurulu , Türkiye Barolar Birli ğ inin ba ğı ms ı zl ığı gibi, baro lar ı n ba ğı msı zl ığı il esine de inanm ış t ı r. Kuruldu ğu günden beri Barolar Birli ğ ini
çe ş itli yönetim kurullar ı de ğ i ş mi ş ; ama ilkeye ba ğ l ı l ı k değşmemi ş tir, yani biz barolar ı n özelli'kle baz ı d.e ğ erlendirmele 1ni mesle ğ e ba şvurular ı n kabulünde ya da stajyerler.in kabulü de
ya de meslekten ç ı karma veya cezaland ı rmalarda barolar ı n de erlendirniesini esas al ıyoruz, takdirini esas alıyoruz.
Bu takdirde yasanı n biçimsel kurallar ına belirgin
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aykı r ı lı k yoksa Birlik olarak baro ıiun de ğ erlendirmesini kabu'
ediyoruz ve o yolda kararlar veriyoruz
Ancak, anı lan olayda biçimsel bir usulsüzlük oldu ğu
inanc ı nda oldu Yönetim Kurulumuz0 Çünkü, bu arkada şı mı z ı n iste ğ i nasil iste ğ i, yani. Avukatl ı k Yasas ını n 86 ve 87'inci
maddesi hükümleri ile Avukatl ı k anunu Yönetmeli ğ inin 41,42
ve sonraki maddeleri ıı ygularıı r. Bu arkada şı mı z avıı katl ığa
yeni kabul edilmesini isteyen bir k',.-,ise de ğ il ki, 5'inc4Lmad
denln (c) bendihükümleri uygulanabilsin.
Biz Sakarya B arosunun karar ı nı birinci defa inceledğ imizde dedik ki, 86 ve. 87'inci madde ile 42nci maddede her
türlü incelemeleri yapar diyor, lütfen inçelemelerinizi tama lay ını z, bunlar ı belli kanı tlara b ğlay ı nı z yani Yönetim K
rulundaki arkada şları mı z ı n bu konudaki sadece beyanlar ı geçe li gözükmeyebilir, Çünkü, bu snuçta yarg ı denetimine de ta i
bir karard ı r, yani yarg ı denetimine gidecek bir karar ı n Baro
lar B irli ğ inden ve barodn ç ı kmış bir kararı n hukuka aykı rı
olmamas ı na özen göstermek: sanıyorum ki hukuk devletine, huku
ilkelerine sayg ı l ı bir kurulu ş için •öe ıı göstorilmesi gereken
bir noktad ı r
.
.
j3u itibarla, yol gösterici bir bozma yap ı ldı Yönetim
Kurulunca ve dendi ki, u eksikleri,, şu incelemeleri yapt ı kt1an
sonra karar verirseniz daha uygun olur, belki karar ı nı z ı n yalsali
dayana ğı daha bel i rgin olarak ortaya ç ı kar; ama Sakarya Barosu
eski görü şünü hiç de ğ i ş tlrnı eden, hiçbir yeni inceleme yapmadan eskigörU şünde direnen bir karar verince, bu noktay ı dü1eltti ğ imize inanarak böyle jair karar verdik Çünkü, aksi takdi de
iki'baronun kararlar ı arası nda da çeli ş ki olacakt ı ,ir. bar
bir meslekta şı nı mesle ğ e .kabul ediyor, al ıyor, meslekta ş olarak
aras ı na, öbür broya nakledildi ğ i zaman mesle ğ e a ı nmamas ı o.
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lunda bir karar ve görü. ş beliriyor. Bu ikJ baro aras ı nda,i i
üyemiz aras ında bir çeli ş ki gibi görüldü. Eğer yanlış varsil
idari yarg ıda karar düzeltiler.
Efendim 9 baroların kesenek borcu meselesine gelin e;
bence hem çalış ma raporunda hem de saymanlık raporunda uzuh
uzunyer verdi ğimiz bir sorun. Bu sorunu Yönetim Iturulu ol rak
biz çözemedik. Yönetim Kurulu raporu nda ve çal ış ma raporu da
bu konuyu açık yüreklilikle huzurunuza getirdik.
Burada Say ın Tekin Yaman arkada şı mın de ğ erlendirm si
yerinde de ğildir, yani ifade şudur efendim; " Bu durumda b r
bölünı baroların birlikle olan ba ğlarının ve ili ş kilerinin kopuklu ğ-una, birlik çal ış malarına olan inanc ın eksikli ğine hikmetmekten ba şka yloJ.. kalmı yor. Böyle bir durumda ise görev
ırakmaktan ba şka bir çözüm yolu kalmamış görünmektedir."
Bunun Il Biz görevi b ırakırız Il gibi bir anlam ta ş dığını sanmıyorum. Öyle bir yanl ış anlamı varsa özür diler m;
amacı a şan bir anlatım kullanUmış demektir. Yönetim Kurul ndaki arkada şlarımı z ve ben hiç kimsenin, hiç bir kurulu ş i in
vazgeçilmez ki ş i olduğu inanc ı nda de ğilim. 1am tersine dem k
rasiye olan ba ğlı lığımı z bu görevleri hemen herkesin yapableceğinin inanc ı yolundadır.
Türkiye Barolar Birli ğinin 18 bini a şkı n avukat üyesi
vardır. Bunların hepsi aynı yeterliktedir bu görevler için.11iç
birisinin öbüründen bir dü şkünlüğii yoktur. Z aten mesleğ imi
e ş itlik mesle ğidir, biz buna inanı yoruz. Bunu da savunuyo1ruz,
1 endi. savu nduklar ı mı zın, inand ı klarımı z ı n terair
bir ş ey söylememiz beklenemez, E ğer öyle bir anlam ç ı kmış
özür dilerim. Yalnı z ş unu belirtmek isterim. Biz burada yE arsizli ğinıizi aç ı k yüreklilikle koyu yoruz 9 çünkti bizden ba şI da
zaten kimseye anlatamay ı z bu konudaki yetersizli ğimizi,5i
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ki, baroları n bir kı smi. bize olan borçlar ı nı ödemiyörla ı ya
da ödeyemiyorlar. Onlar ı n da sorunları var, onları da çözme
bir bak ıma baroları n görevidi.r; ama bir bak ıma da bizim gör
viniizdir. Şunu da söyleyeyim tek tek a ş a ği. yukar ı yönetim
rulunda görev alan arkada şlarımı z ın ço ğunun bağlï bulunduki 1
baroların da sorunudur bu.
Yani benim ba ğlı bulunduğum baro son kuru şuna kadar
öçlUyor değ il. Benim ba ğ lı bulundu ğu m baro da ödeme güçlU ği
içindedir; ama baz ı barolar ödeme güçlüklerini a ş mış görünü
yorlar. Bu nas ı l yap ıyorlar?.. Burada bir çözüm bulunsun.
°rneği.n, bir kı sim arkada şlarımı z dediler ki, bir
komisyon kural ı m, ödemede beceri gösteren, ba şarı gösteren
baroları n temsilcileri, yöneticileri ile di ğer bazı arkada şları mı z toplansı nlar, bir sonuç önerisi geti.rsinler, Genel urul bunu benimsesin, biz de öyJre yapalı m.
Şimdi, baroların yöneticilerinin.kesenekleri tahsil
etmek aramak için konmu ş bir yapt ı rım var. Aynı yaptırı m Barolar Birli ği için yok. Say ın Tekin Yaman' ı n katılmadığı mı z g"ı'U şU bu. Barolar ın kesenek borcunu ödemeyen avukatlar için apacağı , uygulayaca ğı müeyyide var, yapt ırım var. Ned±r?.Be li
bir stire ödemezse kayd ııu siler. Levhadan kayd ı silinen avukat
mesle
m ğ i ytirtitemeyece ğine göre, mesle ğini yapmak isteyen arkadaşı ı z önce meslek kurulu şuna olan borcunu ödemek.zorundadı r.
baroların kaydı nı si.lebilir miyiz?..Silemeyiz, Yasada böyle bir yetki yok. Ayri.ca, e ğ er borcunu ödeyemedi ği için
bir kı sım barolarzn kayd ını sil ıneye ba şlarsek, bunun sonunereye ula şır?,.Türkiye B arolar Birli ği kimin birli ğ i clur?..
Yalnı zca kesenek borcunu ödeyen barolar ın birliği mi
olur?..Bi.r k ı sı m baroları dışımı za itersek biz art ık bunda ı
sonra Türkiye'deki bütün avukatlar ın yazı lı olduğ
u ba'olar ı!n

• birliğiyiz diyebilir miyiz?..Kuruldu ğurm.ı z günden heri ı göst:e ıj_
meye çabaladığırnı z özen budur, baroları ve meslek toPluluuıju
Barolar Birli ğinin içerisinde kilitlenmeye itiyorı.ı z 9 çal. şı oruz ve çabamı z bu yoldadır.
Bunları loraya vermek gayet tabiidir ki bi l- özümdtjr
Genel hükümler çerçevesinde.icraya verilir; ama ş öyla bir s • çLama ile karşıla şnıa• rnıyız?..Barolar B irliği falar.c barc ıu
icraya verdi,; rnl1arına haciz koydu.
B ir defa hepimiz biliyoruz ki, icra İfla •3nununa
göre baroların edindikleri mll ıı i tiuı sı 1u ı n-ir
lışma ı için zorunlu msl]rd ı r, haÖzedileTnez, sat--l ı maz.
Diyelim ki bunları n da ş ka malla ıı vari Eurı .ra ha
ciz uyguladılç.Oda güzel bir ş ey olur mu?..Baro kedii'.
den bu gereksinmeyi. duyal ıdır. Ben Eski ş ehir Gencl Kurul
toplantı sı nda bir delege iken bu konudaki görü şle mi açıJ;,L dini. D edim ki, Birli ğin tabanında olan avukatlar îcbarolar
birlikle olan ili şkilerinin zayı±'larnamas ı na özen Ls:erme..i
çok•ttdirler. Çünkü, birli ğ in gücü biraz da yahut ta da
müyle barolardan gelecek güçtür, onun.d ışında ba ş la bir gl
olamaz, böyle bir kuruntuya dü şülemez. Eğ er barolE türle
nedenlerle ister bilerek, isteyerek isterse istem ı erek
rinde olmayan nedenlerle kesenek borçlaria ı ödemiyrasa
bunun çözümünü birlikte bulmak zorunday ı z.
Asarak, keserek, ba ğı rarak icraya verere 1 r çô.-Î.Irle
ula şabileceğimizi sanmadığı mı z için bu konuyu huz;c ı:!ua g irdini.
Ayrı ca bir noktayı daha hat ırlatmak isti orm, Usü
bakınıııı dan geçen yil bu konu huzurunuza geldi. An ad ş 1ar ı m
ıaan
zı n bir bölümü icraye verme ve haciz önerisini getir :.'i
buf
üye arkada şımı z Yönetim Kuruluna biraz önce sözün ;
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nunla konu ş madan benbunu onuylam ıyorum, bu görü ş e kar şıy ım
dedi. Sonuçta Yüce Genel Kurul 6ylamada bu görü şü benimsemed
ğ ini ortaya koydu. Şimdi Genel Kurulun böy1 bi.r' önerisi, ve
kararı var iken, Barolar Birli ğ i Yönetim Kurulu birkaç baroy
icraya verip hakk ı nda kovu ş turmaya gitseyi, san ıyorum ki da
çok yasaya aykı r ı bir i ş yapmış durduk . Genel Kurul kararı
belli idi.
Bu itibarla, Say ı n Tekin Yaman arkada şı mı z ın bu kon
daki. görü şlerini Genel Kuru1urnz ıı uyaran; ama 'biraz sert ve
uygulanabilir olmayan görü şler' diye gerçekten de ğ erlendiriyo
ruz.
Yaln ı z Tekin Yaman'da konu ş masını n bir yerinde zate
büyük bir içtenlikle s ı rf bir ş ey yapmak için Barolar Birli ğ
Ba ş kanı na, Cumhı riyt Savc ı lıına ş ikayet edece ğ im, duyuruda
•
bulunmak-istedim dedin- Ke ş ke yapsaydı , yani gerçekten hepini
kurtarmış olurdu; ama onunda bir sonuç yarataca ğı nı sanmıyor
Çünkü, böyle duyucularla yap ı lacak bir , ş değil kendi ararnı
• da yapabilecek - kadar yüksek düzeyde dü şünce olgunlu ğuna ermi
arkada şlarz, ermi ş ki ş ileriz.
•
Efendim, kurumlar ı n etkinli ğ i ve sayg ı nlığı konusu
tart ışma konusu yap ı ldı Tabil bu noktadaki de ğ erlendirüe ki
•
ş iieri,n etkinlik ve sayg ınlı ktanne bekledi ğine ba ğlı dı r. Ya
bir kurum ya da onun temsilcileri belli yerlere gittikleri z
man, belli katlara ç ı kar ılı p oturtuluyorlarsa bu onları n say
g ınl ığını gösterir; ama sanı yorum ki Türkiye Barolar Birli ği
nin etkinli ğ i ve sayg ınl ığı yalnı z bu noktada de ğ ildir,
,
Buna ozen gösteriyoruz, devle,t . prDtokolu içinde Bar
lar Birli ğ ini ayrı lması gereken yere getirmedi ğiniz zaman o
toplantilara-katilmamayi ye ğ liyoruz Bu konuda geçen y ı l da
•

•

•
•

-

-

l2_

bir aç ı klama yapm ış tı k ve bir noktda da bir ölçtit olarak de
mi ş tim ki, benim ki ş isel alçak gönllülü ğüm beni ba ğlar; ama
meslek kurulu şumda ki ş isel alçak gönüllülük gösteremem Onun
için e ğ er yarg ı kurulu ş ları aras ı nda bir y' er almiyorsac 0
toplant ı lara, o törenlere kat ı lnıamayı •ye ğ jerim.
Çünkü, kat ı lmazak bizim sorunuzyokur, otoplant ı
düzenleyenleri. bilece ğ i bir ş eydir. Eğ er TRT ya da bas ı n Ti!

•
•
•

kiye Barolar Birli ğ inin yaDt ığı bir çal ış maya, bir toplant ıy
ilgi göstermiyorsa bu bizim sorunuz d.e ğ ildir,onlar ın sorunu
dur. Türk kamuoyu hangi olay ı , ne ölçüde de ğ erlendirmek iste 1ğ ifli bilir, bu ileti ş im araçlar ı kamuoyu ile e çal ış malar,
kurulu ş lar aras ı nda ba ğdı r. Bu ba ğl ı k görevini, do ğru yap ıp y pmadı klarını kendileri bilirler, onu sonra kamuoyu de ğ erlendi ir;
'ama TRT'nin bu konudaki tutimunu ben ayr ı ca de ğ erlendirmeye.
gerek görmüyorum, onlar da ola ğanüstü bir dönemin gereklerin
• belli ya şıyorlard ı r diye dü şünüyorum
Avukatl ığı n amac ı savu nma ile hak aramada bir i ş le
•
geli ş tirmek Ola ğanüstü dönemde.bunu yapman ı n çok güçle. ş ece ni.
ba ş kanl ı k raporümuzfta helirttik Çal ış ma raporumüzda da yer, 1-

•
•

dı bu konu. Büyük bir içtenlikle dedim ki ' , yahut dedik ki, b.
ola ğanüstü dönemde bütün bu güçlüklere bütün bu engellemelet
ka şı l ık, zorluklara kar şı l ık Türk avu katları savunma görev
yapmışlardı r, büyük bir özveri ile yapm ış ird ır, ki ş ise1ça1 ları ile yapm ış lrd ı r, yani bu. döiem sona erdikten sonra yap ı ]_ cak
de ğ erlendirmede tarihsel bir. de ğerlendirmede şu soru mutlaIr.
sorulcakt ı r, bu dönemde yarg ı lam.alar savunmal ı olarak yap ı J_ ış
• mı d ır, savunma hakkı kullanı lmış mı d ı r?..Eğ er'yarg ı lamalarda ı
her sanı k istedi ğ i avukat ı
diledi ğ i avukat ı tutarak kendis ni
savundurmu ş ise, savunma hakkı nı kullanabilmi ş ise, bu hem a 11
katl ı k mesl ğinin ö ğüncü ve alı n akı olacakt ı r ve de o dönerı
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hakkı nda bilgi, vermek suretiyle aklanmas ına sebep olacakt ır
ildi ğ iniz gibi. Galile'y:i ş imdi yine yarg ı l ıyorlar
geçen gün gazete haberi olarak gözüme ili ş ti. Buna ra ğmen eki
görü şünde yine israr ediyormu ş . Biz 12 Eylül döneminin dur-i ş-.
malarının yeniden yap ı laca ğı bir günün, gelmemesine çal ışıyoruz.
Türk savunma mesle ğinin, Türk avukatları nın görevinin bu ol u-

ğuna inndığımı z için yapıyoruz. Burada Barolar Birli ğine dş enden çok, önce meslekta şlarımı z bu özlemi göstermi ş lerdir
bu çabay ı geli ş tirmi şlerdir, bu gereklilik içinde çal ış mış l rdır ve onlar bunu yapt ı kları için biz bar1ar ve B arolar Bi li ği olarak onlara destek olmak zorunday ı z.
Eğ er bu sa ğ lanabilmi ş ise Türk avukatlığı , Türk sa rıma mesle ğ i ve onlar ı n örgütleri ba ş arı l ı olmu ş lardı r,
Bunu ba ş kaları nası l de ğ erlendirirler?. 3 İ çinde bul nya -da di ğ e
dıığumuz dönemin s ı cak havas ı içerisindu duy gusal
CD
baskı lar içerisin buu de ğerlendirmek istemiyoruzerkendi .'
S an ıyorum ki, birkaç y ı l sonra, 10 r ı 1 sonra, 50 y 1
sonra , 100 yı l sonra gerçek de ğ erlendirme yap ı laöakt ı r. 0
günlerde tekrar elimizde olsa da bu tartış ma?rı gündeme ge
tirsek acaba de ğ erlendirmelerimiz ayn ı olacak mı d ı r?.Yani,
insanlar ı n bugün içinde bulunduklar ı ortar ıı n gerekleri yerine
getirmek tek ba şı na önemli de ğ ildir, gelece ğ in verece ğ i yarg ı ların ne olaca ğını da dü şünelim onu yaparken , yani Tükiye
varl ığı nı , etkinli ğ ini ve sayg ı nl ığını k ru ııaya çal ış mışı zd ı r çal ışma raporumuzun giri ş inde. Varl ığı
korumak görevimzdir, bu bir önlemdi; una bununla birlikte
etk^inliCïn*l korumak, sayg ı nl ığı nı korumak gelece ğ e yönelik
olarak bir ba ş ka görevdir, Bunu yapmaya çal ış t ığı mn..z ı sanıy rum biliyorsunuzdur0 Eksiklerimiz olabilir, ele ş tirileri gayet tabii ki u yar ı say ı yoruz Özellikle yap ı c ı ele ş tiriler'

-
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bize yol gösterici say ıyoruz
ürkiye Barolar Birli ğ inin zaman zaman politika ya—
ma, siyaset yamak1a suçland ığı olmu ş tur,, Daha önceki dönem
raporlar ı nda bu konu ele alnmış t ır.
S iyaset yapmanı n tanı mı geli ş tirildi Q Ba ş kaları buitu
tereddütle kar şı layabilirler; ama Türkiye Barolar Birli ğ i g nel -1rullar ını n bu konuda tereddiitü olmamak laz ı m Türkiye
Barolar Birli ğ i hiç bir dönemde ve içinde bulundu ğumuz döne
de politika yapmamış t ı r, ki ş isel inanc ı m0
Bütün çal ış malar ı mı z avukatl ı k yasas ı nı n kiq ileri
ı n 110
bir hükümdür, ça ğ da ş bir hükümdür0 Avukatl ı k asa şı n
ncu maddesinin alt ınc ı bendindaki görevler do ğrultusunda ya
ı n ça ğ
p ı lmış t ı r, yani bir ülkenin hukuk düzeninin yasaları n
da ş uygarl ı k düzeyine , hukuk devleti ilkelerine, ço ğulcu d mo1asi ilkelerine uygun biçimde geli ş mesini istemek, özlem k
bu konudaki görü ş lerini aç ı klamak pol:itika yapmak mı d ır?.
Benim görü ş üme göre de ğ i1dir Barolar Birli ğ i Gene
ı ru1urnrn bu konuda verilmi ş ğ enel kurul kararlar ı da vard ı
de ğ ildir, Onun için, burada aynı tart ış maier yinelemek ist nyorum0 Yalnı z inanc ı mı z ı ho ı irtmekle yetin:yor ı nı 0
inanc ı belirtirken bir ba ş ka amaca hizmet etti ğ
mize inanıyorum. 0 da Türkre B arolar Birli ğ inin kurumla ş ma ı
yolundaki çabalar ı mı zd ı r. Türkiye Barolar Birli ğ i çok genç
bir kurulu ş tur, yani 14 y ı l önce ku ı ulmu ş tur Bir kurulu ş un
bir ' kurumun hayat ı nda 14 y ı1 takdir e•de.:e ğ iniz gibi çok uzuit
bir süre de ğ ildir ama lürkiye Barolar ı yüzidisur y ı l ôncedeii
gelen bir, çizgiyi sürdirmektedir0
60 y ı l önce ç ı kan kanunla yaz ı lması zorunlu meslek
kurulu ş u haline.ge1mi ş tir, 1 urumla ş ma süresi içinde çok öne li bir a ş amadı r0 60 y ı ll ı k Cumhuriyet tarihi boyunca geli ş miş-
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tIr ve Türkiyede ilk kurumla ş an, ilk ciddi örgütlenrney:i. g li ş tiler meslek kurulu şudur. 1961 Anayasas ı " Kamu Kurumu
niteli ğ inde meslek kurulu şu Il deyimini öngörmeden evvel Tü kiye baroları , avukatlar ı n örgütü bu konuda mesafe alm ış bulunuyor.-Hatta diyebilirim ki 1961 Anayasaeunn 122 1 nci madd -,
sind ekihüm
kü 460 ve 3499 say ı lı Avukatlar 1' anu nları nı n:
normal kanunlar ı n ev avukatl ı k kanununun getirdi ğ i olu şumu
evrinıi yasala ş t ı riyordu, yahut kuralbiçinhine getiriyordu.
Çok önemli bir a ş amad ı r bu. Türkiye barolar B irli 1nin kurulu ş undan bu yana geçirdi ğ i evimle ş me süreci bizim
iin öğünç verici oldu ğu kadar, Türkiye'nin ço ğulcu demokra si ya ş amı için de bir güvencedir. Bu inanc ı mı z içtenlikle
dile getiriltni ş tir. Bundan önceki genel kurullarda da beli tiimi ş tir.
Biz, Türkiye Barolar Birli ğ i için Türk toplumuna en
uygıx en lay ı k yöneimbiçiminifl ço ğulcu, özgürlükçü demokrasi olduğu inancindayizk Bütün çal ış rnalar ı rn2ZdabU demokrasinin
inanc ı nı n bir gere ğ i olan.hukuk devletine, sosyal hukuk devletine ba ğl ı l ı k yatmaktad ı r.
ı za bu ilkeleBu itibarla, bu geneldeki çal ış malar ı m
rin ışığı nı kaybetmedi ğ imiZi, bu ışığı n göstedi ğ i yoldan ayrı lmad ığı mı z inan ı nday ı m
0 bak ı mdan, bu noktaya yönelen ele ş tirileri bu a lay ış la de ğ er lendiriyorUz
Bir ba ş ka inanc ı mı zi da söylemek isterim. Ço ğ ulc
ma
demokrasi tart ış ma ve uzla ş ma rejimidir Uzla ş mas ı z tart ı
olmaz, olursa kavga ve karga ş a ç ı kar;ama tart ış mas ı z uzla mada uyu ş u kluk ve sürekli boyun e ğ me ğ e götürebilir bizi. Bu
bizim gördü ğümüz tehlikeler her iki tarafta da böyledir. iller
iki tehlikeye de kendimizi dü şürmemeye, Barolar Birli ğ i oa-
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rak bu tuzaklara, bu uçurumlara dü şmemeye çalış tık Bunun ilu
güne kadar ölçüsünü bu iduk. Bundan sonra da bu ölçüleri yi,
tirmemeliyiz.
Kurumlar her zaman s ı nav verirler, Ki ş iIér de by1.
Her ko şul alt ı nda 9 , her yeni duru.kar şı sı nda sı nav veri.rie ıL
Aslı nda insan her gün be - lli durumlar kar şı sı nda kalır, Her
seçmeyi yapt ı kça ki ş ili ğ ini olu ş turur, bir tarafta da . bir
ya şam sinavi verir. Kuru ıjılar için de bu böy1.edir Sı nvlar
ola ğanüstü dönemlerde dahada,güçle ş ir ve maalesef bazı
ki ş iler ve kurumlar ola ğanüstü dönemlerde verdikleri s ı nav n
güçlüğünden olsa gerek 9 sı nıfta kalıyorlar.0
ürkiye'de de bu durumlar ı geçti ğimiz dönem içeri in
de gördük. Çok önemli sayd ığı mı z, önem verdi ğimiz umutla ba ğlandığı.ını z birtakı m kurumlrı n varlı kları nı yitirmemek. içi
etkinliklerini, sayg ı nlı klarıııı yitidikieri gördük. Bu bi.
Türk vatanda şı olarak bizleri gerçekten çok üzne1tedir.
Burada kendimi.i övme-durumunda de ğilim. Bir konu ş
nıa ıhda da belirtmeye çal ış trn. Kurumların.kendi yat ıklat ın
ya da yapamad ı klarını aç ı k yürekliliki. .e oftj koyarak, yapı lmışlar hakkındaki görö ş lerini.aç ı kla.maları bir böbürlenı e
değ ildir, bir ö ğünme de de ğildir. Bence bu bir bilinçlçnmedir.
B ilirj,çlenme, ku.rumla şma sürecinde vazgeçilemez bir ö ğ edir,
yani bilinç İenmeyen-bir topluluk bir kuru m olu şturamaz
Onun için "ürkiye Barolar Birli ğ i önümüzdeki, dônerrde de diliyoruz, istiyoruz, beklentimiz odur, siz de bize
destek olacaksı nı z ku ş kusuz, önümüzdeki dönemde de bir ç ı kar
toplulu ğunun dar ve gündelik ç ı karlar ııu, menfaatlerini,
yararlarını koruyan bir kurum, bir topluluk 9 bir örgüt olmamal ıdır, olmayacakt ır,
B iz . iilkenin, gelecep,,ë, yönelik ç ı karları için, ülke9in
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gelece ğ e yönelik ortak yararlari için hizmet vren, hukuk
• devleti yolunda hizulet veren, ça ğda ş topluma yönelme yolunda
hizmet veren bir topluluk olmaya ve bunlar ı n içinde bize d ş eni yapmaya çal ış aca ğ z.

EJ
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Bunun için bize yol gbstercn,ilkelcriniz var, bu i.lkc-lcri yine
daha önceki genel kurul toplant ı ları nda sa ptad.ı , hukuk devle i
ilkeleri var, hukukun UatünlU ğtt ilkeleri var. Uluslar ara ı
.antla ş rnalara att ığı rıı z imzolorla ya da Anay amazda yer alan
tne1 insan hakları ve özgürlükleriyle ilgili ilkeler var.
Özellikle bunlar ı n en öncmlile rinden birisi oldu ğuna mandağamaz savunma hakkı var, zaten bizim i şimiz o, bizim görevimz
o. Bizim gbrevimizin yJcelii bizim şi şinmemizden gelmiyor,
yapt ığı mı z i ş lc-rdengeliyor. Biz insorlar ı n ya şamları nı , onur"
ları riı korumak için bUtün tmel hak ve bzgürlüklc-rinin savunlması için yapı lan bir görevi yapt ığı mı z için yüce bir görev
pı yoruz. Yoksa çok para kazananlar yüce görev yap ı yor cieme
eğildir, Biz bu görevi yop ı yoruz,yapmaktay ı z, gelece ğ e yönc-1k
olarak d yapaca ğı z, 0 bakı mdan bizim innr ı mı zTiirkiye Baro ar
Birli ğ i bu yolda çalışmaları nı ve çabaları nı sürciUrdü ğti ölçü e
saygı nlı k kazanı r, etkinlik kazanı r. Onun dışı nda geçici birakim göstergelere itibar etmek, yer vermek yanl ış olur.
Sevgili delege arkada ş ları m, 1982 Mayı s ayı nda Zonguldakts yap ı lan toplant ı da grc-v verdi ğiniz jnetim kurulu
13 Mayı s1983 tarihine kadar çetin bir dönem içerisinde göre ı(
yaparak çal ış ma• raporunuzu huzurunza getirdi. Bu arada ola ğ4üstü bir genel kurul toplant ı sı yaparak bir tek konuda da olsa
yüce genel kurulla, yani Birli ğimizin en yüksek karar organa
nı n görü şünü ve mutabakat ı nı alarak bu konudaki çal ış maları a4zı
da hiç de ğ ilse sürclürdük. Genel olarak da her an arkada ş ları azdan, meslekta ş ları m
ı zdan uyar ı lar almaktay ı . Bunlar ı n yapı c
olanları , u.yarı cı olanları ya da elc- ştirici olanları var, hc sini de ğerlendirmeye çalışt ı k. Çok güç ko şullar alt ı nda görev:rap_
t ı k. Bu. güçlük yalnı z dış ko şull.ar.dan de ğil, Birli ğmniizin iç
ko şulları ndafl da, örne ğin akçalı ko şullar ı ndan da kaynakla
yordu. Bunu eniyi yapt ığı mı z inancı nda ya da övüncünde de d ğ liz, bunu da açı k yüreklilikle huzurunuzda söyledik. Çünkü,
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sizden bir ş eyi saklamamı za gerc-Icde yok, olanak da yok. Siz-'
biz, bizim aram ı zda bir ayr ı l ı k yok, bize görev verdiniz, görevimizi yapmaya çal ış t ı k. E ğ er çal ış maları mı z ı yetr1i bulu örsarLiz bizi aklamanı z ı rica ediyoruz.
Yönetim Kurulu arkada ş ları m adı na ve kendi adı ma hepinizi sayg ı yla selamları m. (Alk ış lar)
BA ŞKAN- Te ş ekkür ederim Say ı n Ba ş kan.
Efendim görü ş meler ve Birlik Yönetim Kurulunun cevab ı
anla şı ldı
Yalnı z bu arada, Say ı n Ba ş kan Sa y Yönetim Kurulu adı na
aynı zamanda yap ı konusundaki çal ış ma raporunda yer alan birlik Yönetim Kurulunca yap ı lan i ş lemlerin Genel Kurul taraf ı dan
onaylanı ponaylanmayaca ğı hususunda bir önege verdi. Öncelikle
bu önergeyi oya, sunal ı nı ,' hilahara aklanma konusunda oylama yapal ı m.
Birlik Yönetim Kurulu ile müteahhit aras ı nda yap ı lan
i ş lemlerin uygun oldu ğuna ve tasvip edildi ğine dair yap ı lan
i ş lemleri oylar ı yla onalamak isteyenler, kabul edenler i ş ar t
huyursunlar... Kabul etmeyenler. '.. BdyleceBi:'2lik Yönetim
Kurulu i İ G müteahhit firma aras ı nda ya ı lan ve çal ış ma raporunda yer alan i ş lemler genel kurulun oylar ı ile, oybirli ğ i
ile onaylanmış tr.
Önerge say ı n Ba ş kan taraf ı ndan genci kurula daha
belirgin ş ekilde arz edildi. Bu önergeyi yeniden.okuyorum.
Yap ı lan sözle ş me ve sözle ş menin gerektirdi ğ i ilc-rid
tapu i ş lemleri ve mülkiyetle il,--ili her türlü ilerıı leri yapaya ve tasarrufa vc sat ış a ve gerekli i ş lemleri, bilcümle i şilemleri yapmaya Yönetim Kurulu ve Ba şkanı na yetki verilmesin4i
kabul edenler ... Kabul etmeyenler... Önerge oybirli ğ i ile kabL
edilmi ş tir.
Tc ş ckkür ederim.
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Ş imdi gUndemin 8 nc ı maddesine göre geçmi ş dönem ç l ışmaları ndan dolayı Birlik Yönetim .Kurulunun aklanmas ı nıaddesn
geldik.
Tahmin ediyorum görü ş meler tamamlanm ış t ı r, onun iç'n
oylamaya geçiyoruz.
Geçmi ş dnem çal ış malar ı ndan dolayı Birlik Yönetim
Kurulunun aklanmas ı nı kabul edenler,0. Kabul etmeyenler....
Birlik Yönetim Kürulumuz 1982 r ı 1ı çal ış malar ı ndan dolay ı
oybirli ğ i ve alk ış larla aklanmış t ı x.
Tesekkür ederim. (Alk ış lar)
Ş imdi gündemin 9 ncu maddesine gelmi ş bulunuyoruz.
Ankara dışı ndaki illrden seçilen üyelere avukatl ı
Yasası nı n 112'/2 nci maddesi uyar ı nca ödenecek yolluk, ikamet
ve di ğ er zorunlu giderlerin tespiti.
Bu konuda yönetim kurulunun teklifini ö ğ renmek istiyoruz, öncelikle.
SAYMAN UYE'

-Muhterem arkada ş l r,

geçen sene Zonguldakta yapt ığı mı z g n€l kuruld gündemin bu
maddesinde yer alan aynı konuda bu yolluklar 1000 liradan 2500
liraya ç ı kar ı lmış t ı hat ı rlars ı n-iz. 0 günden bu güne de ğ i ş enl
ş artları göze alaak• bile bu, 2500 lira için be para ödemedi
hiç bir arkada şı mı za. Yönetim Kurulu arkada ş lar ı mı z ha la kendi
keselerinden uçak biletleri alydrlar, tren biletleri al ı yorlar
otobüs biletleri al ı yorlar geliyorlar otel harcamalar ıı yapı yorlar. Bu bir sene içerisinde bunlar için tkkuru, ş maalesef
ödeyemedik ve Yönetim Kurulu üyesi arka a ş lar ı mı zdan bu ş artlarda görev istiyoruz, istiyorsunuz, bekliyoruz, bekliyorsunuz.
Bunu bilginize sunar ı m.
Bu maddi durum.çerçevesindc 2500 liray ı yeniden arttrmanı n gerGksizliian ı s ı ndayı crı Yönetim Kurulu-muz da bu kan ı da.
Bu itibarla bu senelik geçGn sene tGspit etti ğ iniz seviyçde
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BA ŞKAN- Te ş ekkür ederim.
GUndeminbu maddesinde görü ş serdc-tmek isteyen say Lfl
üyeniz var mı ?..
Bu durumda yeniden tespite gerek olmadığı yolunda
Yönetim Kurulunun karar ve kanaati bulundu ğundan art ı rcnay
gerek bulunmadığı , aynen geçen y ı l tespit edilen miktar ı n
yürürlükte kalmas ı uygundur denildi ği,ne göre bu konuda oyla
ranı zı alaca ğı m.
Gündemin 9 ncu maddesi ile ilgili Yolluk, ikmetv
di ğ er zorunlu. giderlerin 2500 lira olarak tespitini kabul e riler... Kabul etm-.yc-nler.. Oybirli ğiile kabul edilmi ştir.
Gündemin 10 ncu maddesine gelmi ş oluyoruz.
Gelecek dönem bütçesiyle bütçe yönetmeli ğinin görü Ulmesi ve kabulü.
Buyurun efendim.
•NFiAT OĞUZ.- Mhterenı arkada ş ları m, saymanl ık rapornu
sunmu ş tum sizlere. Tetkikbuyurdunuz elbette.
•
Ben burada yine maddeyi k ı sa ba ş lı klür halinde burda
hemen sunayı m.
Türkiye Barolar Birli ği 1984 yı lı F;elir btitçesi çi e 1gesi 1.5.1983- 30.4.1984 tarihleri itibariyle gelir çe şitle;
bölüm 1, madde, kes6nek gelirleri 22.112.400.- Lira.
BlUm2.Yayı rı gelirleri 15.000 lira.
Bölüm 3.- Ba şkaca gelirler 720.004. lira
•
toplam 22.847.404 lira olarak tahmin ettik önümüzd< ki
yı l gelirleri ni. v
Raporumuzda 35 nöisayfadan itibaren bu gelirlerin
tafsilatı nı size sunmu ş bulunuyorum. Bunu okumaya herhalde
gerek görmeyeceksiniz. Bütçe gerekçesinin de okunmas ı ru
arzu edece ğinizi sanmı yorum >.
.
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1.5.1983- 30.4.1980 tarih1rj aras ı ndaki dUnemi ka p sayan bütçesi
için bütçe yönetmeliirı i günde-m geince hemen okuyayam nıüsa denizle-.
1. Türkiyc Barolar Birli ğinin 983 yIlı bütçesi.
1.5.1983 günUde- ba ş lar, 30.41984 ak ş ama sona erer. Bu dirıc e
ait Birlik gelir ve giderleri 22.847.404 lira olarak bngirül ü ştür.
2. Bu dörı c-mde barolrı n ödeyecei Birlik kc-se-nei l nci
ğenel kurul kararı uyarı nca 31 Aralı k 1982 tarihinde barolar
kayı tlı avukat say ı sı üzc-ritı de ayda İ QO TL olarak hesaplanm t ır.
3. Bütçe ile kabul edilen bcieneklerin yetme-mesi hal nde
bölüm ve maddeler aras ı nda aktarmaya Birlik Yönetim Kurulu y tkilidir.
4. Gelirlerin tahsil i ş i ve-ya banka.dc-korı tu kar ş .lı a
tahsili, giderlerin harcama bel g elerine dayand ı rı lmas ı gerektidir.
Kasa i ş le mleri istianas ı z tahsil ve ödeme fi ş lerine
dayandı rı lı r.
Bütçe içinde harcama, ba şkan ve sayman ü yenin oluru
ile yap ı lar.
5. Yörıc-tiaı Kurulu genel kadro ayl ı kları toplamı d'e- şmeme-k kaydı ile kadroları ve kadro y'1 ıkları u birle ş tirmeye ve
kullanı lmayan kadro ayl ı klar ı ndan di ğ erlerine ekle-mc yapmaya
yetkilidir
Biz bu tasarrufu zaten azami derecede uygulm ış bul
yox'uz. Bundan sonra tekrar uygulamaya kaikmam ı z bir çe ş it ça ı
ş nlar kapı sı na kilit vurmaanz anlamı ta şı yacakt ı r, ama kura
icab ı huzu.rurıuza getirdik bunu da.
6. Bu yönetmeli ğ in uygu.latı aoı na Birlik Yönetim Kurulu
yetkilidir.
Saygı ları mla arz ederim.
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Huzurunuzda ikc-n kc-senc-c borçlar ı nı ödeyen barolar,j
te şekkür borcumu eda ederken bir noksanl ı k yapmış t ı m dün. B
noksa.0 .telaffi etmek için bir clakikaL-ıı zJ. alaca ğı m.
Giresun Barosunu borcu bul-unmayan barolar aras ı nda
zikrc-tmeyiunutmuçum, ama arkada ş ları m büyük bir vfa örnıe ğ
-göstermi ş ler, bakiye borçlar ı nı getirip burada ödmi ş 1er, bylace s ı f ı r'a indirmi ş ler. Huzurlar ı nı zdakcndilc-rinıe minnet orcunıuzu tc-yit ederim, arz ederim kc-ndimv Y.önetim Kurulu ad na.
Saygı ları mla. (Alkış lar)
BA ŞKAN- Te şekkür ederim Say ı n Oğuz.
•
- Gündemini bu maddc-siyle ilgili olarak ba şka söz am k
isteyen sayı n üye var mi?..Söz almak isteyen üye olnıacü ğı anla şı lı yor.
Bu durumda do ğrudan do ğruya oylamaya sunuyorum.
• Gelecek dönenı bütço-si ile bUtçG yönc-tmc-li ğini kabu1
edc-nler.. Kabul etmeyenler... Gelecc-1 dönem bütçesi ile büiçe
yönc-tmelii oybirli ğiyle kabul edilmi ş tir.
Gündemin lInci maddesine göre; baro•ranal ı naca
Türkiye Barolar Birli ği kc-aenekicininı saptanması .
Bu konuda bir önerge var, okuyorum;16 ucı Genel Kurul Faaliyet Raporunun 125 nci sa fası ndaBirli ğinı kasas ı nıdabulurıan miktar ı n 60.000TL oldu ğu ., brik-ini ş alacakları nı n ise 29,902,24TL oldu ğu üzüntü ile- ifade
tc-dir.
Ioniuniun bu şekil almas ı na bir kı sı m barolar-in kese ek
borçları nı Birli ğe öhdermemcleri neden olmaktadı r. Türkiye Ba
rolar Birli ğ inin i ş levlerini yerine getire-bilmesi için bu s rutiuu özellikle çözümlenmesi zaruret halini almış t ı r. Bu nede le
baroları n kese-ne-k borçları nı ödey ş bilınele-rini temini edecek lesin
ve ba ğ layı cı çözümün saptanmas ı için görü şme aç ı lmas ı nı , gc- ekli
görüldü takdirde bu yönde bir komisyon kurulmas ı nı arz ve
/
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teklif ederiz.
Ankara Barosu
Avukat Vedat Karadeli
Sivas Barosu
Ayhan '1gm

Özbey Imamo ğlu
• Zonguldak Barosu
Kamil Papiler

BA Ş KAN- Bu konuda görü ş me aayorum.
NEAT 0UZ- Muterem arkada ş ları m, bu yı l da bu keseneğ in Türkiye Barolar Birli ğ ine her üye için gönderilecek ke e neğ in .100 lira olarak tespit edilmesini arzu ediyoruz. Bunu birai
evvel sunduum yönetmelikte de ifade etmi ş tim. Müstakilen oy1anması gerekti ğ mndenbtür tekrar sunuyorum.
Sayg ı ları mla.
BA Ş KAN- Efendim, biraz önce kabul edilen Türkiye B rolar Birli ği 1 . 5.1983- 30;41984 bitçe y ı lı yönetmeli ğinde b
dönemde barolar ı rı ödeyece ğ i birlik kc-sena ğ i 15 .nci Gnal Kurul
kararı uyarı nca 31 Aralik 1982 tarihinde barolara kay ı tlı a ukat
sayı sı üzerinden ayda 100 lira olarak hesan18m ış t ı r hükmü yer
almış t ı ve bu oy birli ğ i ile kabul edilmi ş ti.
Ş imdi bu miktar ı n, yani ayda 100 liran ı n gündemin Du
maddesi gere ğ ince aynen kabulünü oyları n ı zasunuyorum: Kabul.
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edi1mitir.
Barolardan al ı nacak Türkiye Barolar Birli ğ i Kesne'i
ayda 100 lira olarak satanh ışt ı r ve kabul edilad ştir,
Biraz önce okudu ğum önerge üzerinde söz almak iste ircn
arkada şı mı z var ini? .
Buyurun Say ı n Karadeli.
Ankara Barosu A vukatlarandan VEDAT KARADEL İ - Konu bir
hayli tart ışı ldı ve belirli bir noktaya geldi. Burada Barol X'
Birli ğ i Ba şkanı nn savcı lığ a vermek veya baro ba şkanlar ı n
savcı lığ a vermek, ihbar etme gibi konular ı biz ciddiyetle eJe
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almamaktayı z ve dü şünmemekteyiz, ama di ğ er yandan konunun bir
çbzüme ba ğ lanmas ı gerekti ğ ine de inanmaktayı z. Konu para-ları n
toplanı p Türkiye Barolar Birli ğine gbnclerilmemesi mi, yoksa genç
avukatları n bir tepkisi mi? Bu tart ışı labilir ve bizim 'knaat ı mı z, ben 45 ya şı nda olmama ra ğ men bugün biz barolar ı n art ı k
gçle ş tirilesi taraftar ı yı z. Türkiye barolar ı nı n da gençle ş tirilmesi taraftar ı yı z ve istiyoruz ki, 15 yil ı nı dolduran genç
arkada ş lar ı mı z bu. aalonlara gelsin ve bir ' k ı s ı m arkada ş lar ı mı z ı n
niye bu salonlar bo ş ş ikyeticrini önlesinler.
Ben bu koanc-kleri•n toplanmamas ı nı , biraz da bir tepki
olarak gbrmc-kteyim. Baz ı arkada ş lar ı mı z bizim sorunlar ı mı z-ta
tart ı s ı lmadığı , bizim sorunlar ı n gbrll ş ülmedi ğ i bir toplant ı ya
neden kat ı lay ı m veya neden kaaenek gbndc-reyim denilmektedi
Konu iki ybrıde ele al ı nmal ı dı r. 1. Barolar ı n göre lerini yerine getirftesi, bu paralrı toplayı p Türkiye Barolar iniğine gbnderme si; di ğ er yandan avukat arkada ş lar ı mı z ı n broar ı na
olan yükümlülüklerini yerine getirmeleri için kendilerine taze
bir kan, taze bir anlay ış verilmesidir. Bu nedenle bu bnergeyi
verdim.
Türkiye Barolar Birli ğ i bu konuda ne dü şünür bileo
ama e ğ er bir i ş yapı lacaksa, ki Barolar Birli ğ i Say ı n Ba şke
aç ı kladı lar, biz 'bu paralar ı n tahsili için gerekli çabay ı
c4 yoruz , ama bir komisyon kurulursa daha verimli bir çal ış a
alaca ğı mı z görü şündeyiz dediler. Bu görü ş n dayanarak biz de
komisyon kurulmas ı nı ve bu komisyonun bu keseneklerin tople
alı nmas ı nda ve Türkiye Barolar Birli ğine ,skta ı lmas ı nda yai

Iyoruz,
nı nı
öste rebir
'ıl p,
anl ı

olaca ğı görü şüyle bu bnergeyi verdik.
Zannediyorum bunun hakkinda görü ş belirtecek arka o ş lar ı mı z konuyu aç ı kl ığa kavuçturacakt ı r.
Sayg ı lar ı mla. (Alk ış lar)
BA Ş KAN- Te ş ekkür ederim Say ı n Karadeli.'
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Buyurun efendim.
MURS İ N BAROSU AVUKAT ŞEREF GÖKÇE- Efendim, bir tepli
var mı , yok mu onu. kestire.miyorunı . Yalnı z Mersin Barosu olarak
bütün mensuplar ı mı z geçen dönemde her tU'lü ödetıeklerini tamamen ödemi ş buiunaıaktadı rlar, ama zaruri ihtiyaçlar, barola in
personel niasraflar ı nı n artmas ı ndniyle belki bu tahsil d len toplanan paralar ı n burayagelmesin. engellemi ş tir ve bu böyle
devam edecektir, şu bakı mdan; Ba.rolarla Barolar Birli ği muh tap
oldu ğu müddetçe bu böyle devam eder. Bir çözüm, gerçi kanu ±
bir de ği şiklik, yeni bir düzenleme lz ı m.
-Burada Barolar Birli ği doğrudan do ğruya avukatla muhatap olursa, avukat do ğrudan doğ ruya Barolar Birli ğinin ken i
ödene ğini gönderirse bu i ş halledilmi ş olur. Bu i ş de bir dFzenleme konusudur.
Sayg ı lar sunar ı m.
BA ŞKM- Te ş ekkür ederim Say ı n Gökçe.
•
Ba şka aöz isteyen var
Buyurun Sayı n Apaydn.
İ STANBUL BAROSU AVUKAT ORHAN APAYDIK--- De ğerli arka(La şlrı m,biraz öflce Birlik Bütçesini kabul ettik ve ondan; son aki
gündem maddesigere ğince de bütçeye uygun olarak Birlik aid tani . da saptadı k. Barolara üye avukatlar için ayda 100 lira,
öyle bir durum var. Barolar bugün genel u- yı llı k 1OO lira
rulları na yapamı yorlar, bugüne dek yapamad ı lar. Bsroları n ü. e- lerden alı nacak aidat ı tespit edecek tek yetkili organ ı gen 1
ku.rullar ı dı r. Genel kurullar 1983 y ı lı aidatı için aral ı k -ai indaki toplant ı lar ı nda bu miktarı belirleyceklerdi, belirley mdiii r.
Anayasa Mahkemesi taraf ı ndan genel kurullar ı n aids
atçe takdir yetkileri ortadan kald ı rı ldı kt n
tu.tarları nı se
sonra ç ı-karı lan kanunla tavan olarak 1800 lira kanunerı

13'5•
belirlenen, yani 1800"lir'acian fazla talep edilemez. Bu. kanun.
de ğ i ş ti tavan 6000 liraya yükzcltidi, fakat ç ı karı lan yeni
kanun uygulamaya kona ııadı , uygulamaya koyacak oln genel kuF
ruliadı r. Genel kurullar takdir r etkilc-ritj kullana'caklardr.
Ş imdiki halde 1800 lira üzerinden baroya ödenecek. aidat hes!apla_
nı r ve kanunen öyle. Biz bunun 1200 liras ı nı Birli ğ e ödeyece ğ iz,
geriye 600 lira, ben itliaz etmiyorum. Ben ortadaki anormal durumun, yani .barolarj. 'birli ğ c-, bilmiyorum ba şka barolar ı ben kendi barom bak ı aıı ndansöyluyorum, 1 stanbul Barosu rnütmerrit e ğ ildir. Biz tiyelerimizden ald ğııı z aidat oranı nda birli ğ e borçları mı zı ödemekte son derece duyarl ı yı z. Ödc-yemez duruma geld ğ i
nıizden dolayı da son derece üg'üntiz. Birli ğ in ayakta kalmas
bizim ïçià ba ş l ı ta şı na bir amaçt ı r, İ stanbul Barasu için v
İ stanbul Barosunun Birli ğ in kuruldu ğundan ittbare.fı Birli ğ e apt ığı katkı lara bakars ı nı z, Birlik raporlar ı na, kuruldu ğu gü den
bu yana, bukatk ı yı mü ş ahade edersiniz.
Ş imdi genel kurullar nas ı l toplanacak, hangi .ko şul arda toplanacak, yetkileri yeni kararnameye göre nas ı l tespit edilecek, bunlar ı da kestirmek mümkün de ğ il. Ç-Unkü - bir aleniyet yok,
herhangi bir bizim ö ğ renebilece ğ imiz bir ortam oluş mu ş de ğ l,
ne gibi de ğ i ş iklikler yap ı l ı yor ö ğrenilemiyor. Bir gün .saba
uyonı nca Resmi Gazetede şu şu ş ekilde düzenlenmi ş tir denili. or.
Arkada ş lar, bu. konuyu Birlik Yönetim Kurulu', hakl ı larak dile getirdi. Ancak ben de ayn ı sorunlar içindeyim." Oni r ı n
sorunlar ı nı gayet iyi stıl ı yorurn. Ben bu y'aya gelirken, baz ı aralars mUiafaat vcmek, borçları nı sonuna kadar ödemi ş lerdir', s ı f ı ra inmi ş tir, hangisidir o ; Giresun Barosudur, gerçekten
ben de Giresun Barosuna bu konuda te ş ekkürlc-rimi sunar ı m. Baz ı barolar da ödcmemi ş ler, dir, ona da ne yapmak lz ı m,bir'ii
ne mLika'faat veri,rkn, 'ona da teessüf mu dc-nilecc-k, yani oraya
geliyor bu i ş .
'

136 Şimdi arkada ş lar, dfn geç; vakit söz oldim bu konu
konu ş mak için, biraz vaktinizi ald ı m, bir nebze dU şUndüklcrmi
aç ı klamak istedim. Bu konunun ters konuldu ğu kanı s ı ndayı m, yanî
genel kurulda Yönetim Kurulu taraf ı ndan ters kondu ğu kanı s ı dayı m, yani ş öyle bir izlenim yarat ı lmak isteniyor. Barolar,
borçları nı ödemeyen barolar ı kapsayacak bir ş ekilde Uyeleri den aidat alı yorlar, ama birliêé kar şı borçlar ı nı ödemiyorl r.
Neden öd miyorlar, i ş te baro ba şkanlar ı nı savcı lığa verelim,
bu kamu hizmetidir, ödemc-yirice mUeyyide uygulans ı n. Bunun a t ı nda yatan bir ş ey var, yani kasten ödemiyorlar. Ne yap ı yorlar, herhalde kendi zinımetlerine de geçirnıiyorlar, böyle bi
iddiada bulunan yok, yani Birli ğ e ödenecek paray ı ödemiyorl r,
Birli ğ e kar şı yttkUaılülüklc-rini bir k ı s ı m barolar kasten, Birlikle aralar ı nı n iyi olmadığı için ödcnıiyorlar. Bir arkada şı m
Barolar Birli ğinin gerıçle ştirilmesi lz ı nı , onun için aidat "denmiyor denildi.. Bunlardan de ğ il, bunlardan kayrıakl.anmı yor bulun
sebebi arkada ş lar, çok yanlış . Birli ğ e aidat ödme yUktimlti U ğU
alt ı nda olan bar.olardı r, avukatlar de ğ il, kanunun espirisi de
odur. Birlik -öyesi olan baro vc şahı slar ı dar, 0 ftüknıi şahı slar
üyelerinder, ald ı kları aidat ı n bir kı smı nı Bii ğ c- ödeyecekl.
Ş imdi biz üyelerdc-n baro içinaid ı t al ı yoruz, Birlik için alat
alnıı yoruz. Aldığı mı z aidat ı rı bir bölimUriui d burada tespit
edilen ölçUlere göre,Barolar Birli ği. Genel Kurulunun tespit
etti ği ölçülere gbre Birli ğ e ödüyoruz, yani yükümlülü ğünıüz
orada, yükilmltilük avukatlarda de ğ il. Avukatlar ı n da böyle bir
konuda kendi sorunlar ı nı genel kurullar ele almı yorlar diye
barolara aidatlar ı nı ödemedi ği ş eklinde -bir iddiayı ileri strmek de mümkün de ğil. Herhangi bir mealekta şı ma böyle bir töhmet
alt ı nda b ı rakmak istemiyorum.
Bu meselyi çdzelim, hele •baz ı barolar kasten ödcniyorlar, olabilir. Burada önemli olan 3 barodur, di ğerleri
örıemsizdir demiyörum. tiye day ı sı ve parasal imkanlar ı bkı n ı ndan
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e ş it sygı n1ığa sahiptir. iye say ı sı ile de barolar ı ayı rma
mümkün de ğil, yalnı z parasal yönden 3 baro, İ stanbul Barosu,
Ankara Barosu, İ zmir Barosu, sonra Adana Barosu geliyor san yorum. Ş imdi bu 3 baro borçlar ı nı öderse zaten Biriiin mali.
sorunu ortadan kalkar. Bu 3 baronun yükücnlülüğünü yerine getirmesinin olanaklar ı nı arayalı m, ama bu olanaklar ı aramakdurumunda olanlar ve yetkili olanlar baro yö,netim kurullaridir.
İ stanbul Barosdnun yönetim kuruludur, Birlik yönetim kuruluiiir.
Bunun aras ı na bir komisyon koyarsanı z, bu ne demektir, nas ı l
bir komisyon kuracaks ı nı z kLbaro İa ı n ve Barolar Birli ğinin
bütçelerine kar ışacak, bu komisyonun yetkisi ne olacakt ı r,
bana gelecek de beniiii muhasebmi mi kontro l, edcek. Ben baromun Birlik Denetim kuruluna ıesap veririm, genel kurullar
hesap veririm, ama bir komisyona tetkik ettirmc-m. B-ilrniyorum
di ğer baro yönetimleri nas ı l dü şünürler. Ben kasten in-rrit
durumda de ğilim. İ stanbul Barosu olarak biz Birli ğe kar şı ödeme
yükümlülü ğümüzü, ' ödeme gücümüz oranı nda yerine getiriyoruz.
Baro olarak her gün sorunumuz, Birli ğin mali ' ununu ıda çözümlemektir, bunun üzerinde duruy.oruz, ama imkns ı zlı klar bizi ı
ihmalmizcten do ğmuyor.
Dış binalıarda
Arkada ş lar, ele al ı nacak çok mesele
oturmayı p, kcndi i ş imizi de görüp, personel de çal ış t ı rmayı!p,
baroları ayakta tutma mücadelesi verme. durumunday ı z. Aç ı kçası
hayat cnemat mücadelesi içindeyiz. Onun görününılcri, yüzeye i
görünümüdürbu mali sorun. Bunun çözümtüıü komisyonlar kurarak
de ğil, İ stanbul Barosu yönetimi Birlik yönetimi ile her za90n.
diyalog kurma imkn
ı na sahipti. Üyemiz avukat arkoda şı mı 9
arkada ş ları mı z Birlik Yönetim Kurulundad ı r. Birlik Ba şkanı
ile görü şürüz, bu sor-unu çözeriz. Fakat bunun komsyon1ar1a
.
çözülnıesine taraftar de ğilim .
.
Saygı ları mla. (Alkış lar)
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BA ŞIAN— Te ş ekkür ederim Say ı n ApayWı rı .
Sayı n Güney Dinç, buyurun efendim.
GUNE'Y DINÇ ( İ zmir Barosu)— Efendim, bu madde tekni
ergeyi getiren arka a şolarak gerçekten önemli bir madde. Bu
lar ı au.z ı rı da biz bir ara kadem- olu ş turmak için düçUncc-sind
de ğiliz, yani birtak ı m çözümler aranı yor ve bulmakta güçlük çekiliyor, ne yapal ı m, nas ı l ec1elimdenmc-kte Biz bu önergeyi
böyle anladı k.
Ş imdi gelelim di ğ er konuya. Bu genel kurulda aram ı zda
bulunmas ı nı diic-di ğimiz, ama kendilerini izlemedi ğ imiz Say ı
Ba şkan Muammer Aksoy 2 y ı l önceki bir ba ş kanlar toplant ı s ı nda
Barolar Birli ğ inde bu konu görüülürken, çok net, aç ı k, hukuksal
ve bize de yol gösteren bir öneri, de ğ erlendirme getirmi ş lerdi.
Şu idi; Biz Barolar Birli ğ ine ait alan paranı n tahsil edilmesinde ve yerine iletilnıesinde olma durumunday ı z. Biz paranı n
sahibi de ğiliz, bu paray ı biz cjı r ı z ve yerine veririz, onu
kendi hesab ı mı za dahi katmay ı z, onu bizim kendi giderleriniz
için harcama yetkimiz yoktur. Bu ş imdiye kadar nas ı l olmu ş ,
hayret ettim, bunu düzeltece ğ iz demi ş lerdir. u gerçekten
do ğ ru bir yorumdu, de ğ erlendirme idi.
Ş imdi Say ı n Mersin Temsilcisi arkada şı mı z da aç ı kladı lar, biz bu parayı tahsil ediyoruz, ama üdemiyoruz dediler.
Ş imdi gc-rçc-icten Aksoyvun dü şüncesinin, egemen lmas ı
gerekir, yasada bunu gerektirir zannediyorum. Bu para barolar ı n paras ı de ğ ildir, yani Birlik ad ı na al ı nan paralar Birli ğin
paras ı dı r,Birli ğ c nakledilmek üzere al ı nan paradı r.
ıı nİ kinci mesele, bu Anayasa Mahkcr ııesinin iptal karn
dan sonra yeniden yap ı lan düzQnleme a ş amas ı nda barolar ı n aidat
artt ı rma olas ı l ığı vardı , yanibu yl genel kurullar için degil,
birönceki genel kurullorda aidat artt ı rı labilir idi. Bunu
birçoklar ı da yapt ı lar ve iki y ı l önQesinden beri bugün 80 ?ün
üzerinde tahsilat yöpahilmektcdirler. Zannediyorum birçok laro
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bu durumda.ı r. Bu bccı dıctan Sayia Apayd ı ' ı rı r teknik ck
± anlatt ı kları görü şündeyim, Bu iki
le idi.
Bir de İ stanbul, A nkara ve İ zmir gibi geni ş ka p sa. ii
çalışan, personel say ı s ı yüksek olan birtak ı m mübayalar yapan
gerek meslekta ş iarı mı za, gerekse adliyedeki i ş sahiplerini.
gereksinimini kar şı lamak üzere baz ı sat ış lar .yapar. yani bir kamu
hizmetinin bu yönünü de üstlenen barolar ı n bizce dikkat c-tfiGsi
gereken bir husus daha var. Ku şkusuz bütün baro görevliler
yani yöneticilerin d ışı ndaki baro-görevlileri, onlar da onrlu,
çalış kan ve bizlere hizmet srcn emekçi arkndalar ı mı zdı r. Acak, ş öyle bir durum ortaya ç ı kmakta Seçimle gelen bizler bunca
i ş içinde kendi mesle ğimizi de uygulrken baz ı oyrı nt ı lari ura ş mak itı nı nı buJamı yoruz. O rıe ğirı dosya nereden al ı nı r, kaça
alı nı r, kaça sat ı lı r,fotokopi ka ğı dı ner6den alı nı rsa ucu a
gelir; biz bunlar ı pek kendimiz ara şt ı ramı yoruz. Bizim bu genc-1
kurulda izleyici olarak bundan sayman üyesi arkada şı mı z ı n a,
di ğer 'yönetim kıxulü üyesi arkada ş ları mı z ı n da iki yı l UncE sir'-den giri ştikleri bir çaba sonucunda şunu gördük; mesela 15
kuru şa fatura edilen bir ka ğı dı n piyasada 11 1 kuru ş a alı nm s ı
oası lığı rı:n da bulundu ğunu. girdük ve öyle ayr ı nt ı lara ini.]1.diğ± zaman da bu de ği ş ik birtakı m gelir kaynaklar: adeta oiut•r-.
maktadı r,
Bu bakı mdan bir ba şka önerim de şu olncokt ı r. Bu esaplar ayrı lmala, yani baro ksene ği bir ba şka hesaba yot ı rı l al ı ,
birlik kesenegi bar ba şka hesaba yat ı rı lma ı ve barolar Bi ilik
parası bizim parazdı r diye dü şünülmemeli, bir çbzm bulu abilecek diyoruz
Bir de ödeme alış kanlığı na girilirse e ğer, bunlar
ödebilir. Bu ödeme l ı kanl ığı nı olu ş turmanı n yararlı olaca ğı
dü şUsi nde yiz
Bunlar yap ı lobilirse gerçekten birtakı m orçları n
ot ı lmas ı za ğ lonahilir.

\.
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Ben kimseye cevap içi n de ğ il, amainergenin amac ı biyle bir tart ış ma oldu ğu için girUlerimi . say ı n delege arkad- çları mo surıdum.
Te ş ekkür ederim. (Alk ış lar)
BA ŞKAN- Te ş kkUr ederim efendim.
Buyurun Say ı ruFertan.
NECLA FERTAN ( İ stanbul Barosu)- Efendim, Bakoni.
biraz evvel izah ctther, ama ben de U.ye olarak verdi ğim aidot ı
bildi ğ ini için rakamları bir kere dha hpzurunuzn getirmek istedini..
Ben 'stanbul Ba rosu na siede 1800 lira aidat ödUy9rum.
Şu ald ığanı z karara göre I stanbul Barosu üyesi olan bir avukat
olarak benim için Barolar Birli ğine yı lda 1200 lira ödedi ğ i takdirde 600 lira kendisine kal ı yor. İ stanbul Barosunun 7 000 yesi
var, 7000 üyenin sigorta i ş leri ve di ğer bütün i ş lcr için de..
o kadar görevli çal ış t ı rı yor, onları n maa ş ları nı ödüyor. Ş i di
çak merak ediyorum, acaba bu komisyon kurulsa, benim ödedi ğ m
1300 liranı n 1200 liras ı Barolar Birli ğine vc-rildiken sorır
geri kalan 600 liras ı ile 'stanbul Barosunun bir üyes i 1 olar k
benim içinap5ca ği hizmette nas ı l bir şey bu ıck da bu i
idare edecek.
Bir nokta daha var, Ea şkana ı ün akaam da bu hususıjı
söylediler. Acaba birtak ı m bulunabilir
imkanlar
mi, fotokopi.
ka ğı tları , dosya bast ı rmak. Ş imdi her barornn kendine göre 1irtakı m tedbirleri var. İ stanbul Barosu için dün akçomda kendsine özellikle aç ı klarnışt ı k, ama galiba tatmin edemeeıi ş iz ki urada tekrarladı Sayı n Dinç. İ stanbul Broau için böyle bir
sorun yok. Bizde ak ı l almaz derecede fotokci makinssi var, da ğlık yerlerde- oldu ğu için mahkemeler, bu fotokopi makinalar ı en
ş ekilde çalı şsı rı diye karalanmış durumundad ı r, yanı ne aramuz oraya ka ğı t verir, ne de orada herhangi. bir israf söz k1nusudur. Buyurduklar. gibi bir dosya sat ışi da sözkonusu de ğildi.r,
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yani toplanan paralar iyi idare edilmiyor da israf ediliyor a
mı acaba verilemiyor meselesi olamaz. Esasen israf edildi ğini
kabul buyurun, geriye kalan 600 lirayı , ne kadar iyi kullansa,
ne yapsa bu mümkün de ğilki böyle bir şey söz konusu olabilsin.
Bir de,dediler ki, biz genel kurulumuzu yapt ı k, geç n
sene de bu yap ı,labilirdi. Ş imdi siz her biriniz avukats ı nı z, senelerdir de kendi barolar ı nı z ı n genel kurulları na gidersiniz.
Verilen genel kurul izninde seçim yok, sadece bu konuda, bu
aidat ı artt ı rma kohu' snda bir genel kurul yapacaks ı nı z. Ista bul Barosunun bir genel kurulunun İ stanbul ,Barosuna maliyeti
tam 1 milyon lirad ı r, rakamlar öyl büyüdüler.ki art ı k milyonlarla konu ş uyoruz, 1 milyon sartedecek ve fakat bu toplanty
yapamaya cak. Neden yapamayacsk? Kendi al ı şkanlar ı nı zdan, ke
alışkanlı kları mdan biliyorum, bir toplant ı da seçim maddesi yoksa
ve hele o toplant ı nı n günmcdiyalnı z ve yaln:Lz para artt ı rmya
ba ğ lı ise 7'bin iiyesinden'kaç tanesini toplayacak da o toplant ı da
bu karara alacak, bu mümkün müdür. E ğ er bütün di ğer maddelerin
görü ş ülmesini kapsayan bir genel kurula, izin verilmiyorsa, sadece bu madde için bir ğ encl kurul toplamak İ st bul Barosu i,n,
Ba şkanam yanlış yapayo.rsam beni mazur görsünler, ama ben kan m ı
söylüyorum; mümkün de ğ ildir 1 milyon sarfedece ve üstelik toplant ıyı yapamayacak.
0 bakı mdan bazı broları.n ödeaıe.mek de ğ il, ödeyememe
gibi bir durumlara var galiba genel kurullar ı nı beklemekten
ba şka bir çare yok. 0 bak ı mdan bu komisyotunkurilmasina kar şı
olduğumu huzurlar ı nı zda,hiçbir fayda getirmeyece ğ ini, esasen
bizde bir konu h'alledilmeyecekse bir komisyona sevket gibi bir
s.özütı devamı olaca ğı kanı s ı ndayı m.
Te ş ekkür ederim.
BA ŞKAN-- Te ş ck4r ederim Say ı n Fertan.
Bir hususu ben arz etmek istiyorum. Demin okudu ğumu1z
öhergede kurulmas ı istenen komisyon bir hesap' sorma komiyou
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de ğ il, bu komisyon ne gibi bir çare olur, çözüm gelir butiu dsptayap genel kurula sunacak. Genel kurul bu konuyu kabul adere
uygulama bundan bbyle o ş ekilde olacak. Zaten bu arada yeni bir
önerge geldi, onu okuyorum:
Divatı Ba şkanlığı na
Türkiye Barolar Birli ğine borcunu ödemeye ta barolara
uygulanacak yapt ı rı mlar husuunu tetkik ile genel kurula gex kli önerilei haz ı rlamak üzere kurulacak komisyona yukar ı da i 3Q1 İ
yaz ı lı arkada ş ia ı öne riyoruz.
Gne y Dinç ( İ zmir)
VKaradeli (Ankara)
Tekin.Yanıan (Sakarya)
Ahmet Gbncü (Ordu)
Özen Çubukcu
Adana

Ş eref Gökçel
Mersin

BA ŞKAN- Ş imdi bu önergeyi müzakereye aç ı yoruz, leht
ve aieyhte söz isteyenler huyursunlar efendim,
Buyurun Say ı n Karadeli.
VE'DATKARADFLİ (Ankara)- 5nce.like Sayata A-pad ı nd ta
özür dilerim, s ı ras ı nı aldı m.
Önergemi biraz daha aç ıklamak istiyorum. .Onergede sadece komisyon dü ş üncesi üzerinde durmad ı k biz. Kesin ba ğ layı cı ,
bu yönde bir çare bulunmas ı , olmadığı takdirde bir komisyon
kurulmas ı yönütade görü şümüz vardı . Tart ış manı n sdece 'bu komcyon üzerinde durulmamas ı na, say ı n üsatlar ı ma bu yönde getir cekleri önerilerinin de burada tart ışı lmas ı nı biz talep etmi tik.
Örıerimin sebebi yanl ış anla şı ldı , sadece komisyon Uzeritide :d
rulmnaktadı r. u yönde çarc nedir, konu ş mac ı lar bu hususu aç ı larlarsa bizi ayd ı nlatma ş olacaklar ı n
ı bir kere daha aç ı klam k
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Ayr ı ca biraz iinc ,3:: sayı n Divan Ba şkanı . arkada oanıı n
komisyon yLtıUndeki aç ı klamaları na aynen kat ı lcia ğ.ı mı da belir me k
isterim.
Sayg ı ları mla.
BA ŞKAN- Te ş ekkür ederim Say ı n Karade ii.
Buyurun Sayı n Peçen.
MUSTAA PEÇEN (Kütahya)- Sayı n Divan, de ğ erli arkadaşları m; dünden beri devam edegelen genel kurulumu.zda bence en önemii konü Birli ğih parasal durumu. Zira eri gc-rçc-kci olan görü ş her
ş eyin pa'rara dayandığı dı r. Binaenaleyh bu sorun ha1ldilaıecFkçe bunun ışı ndaki bii'biin çal ış malar ı n önemi kalmaz görü şündeyim.
Ortaya mesele y az edildi, arkada ş ları m görü ş lerini söyleciile
Anak şu anda ele al ı nabilecek, tatbilç edilebilecek bir görü
çı kmış de ğil.
Binaenaleyh, sorun k ı sa zamanda çdzülc-ce ği pek gUrij müyor..Bu itibarla çok yüklü durumunda bulunan Birlik yönetin
kurulunun özel bir konuda çal ış ması na yardı mcı olmak üzere k misyon tc- şkal ı rıı n kanuna ayk ı rı olmadığı ve b le bir çai ışm nı n hatta bir çok konular ı n usul hale getirilmesi gerekti ği. örUşündeyira. Bunu bc-l.rttikten sonra parasal durumla ilgili şah i
görü ş lerimi aıüsaadenizle dile getirmek' istiyorum.
Konu 3 yönde ele almak gerekir. 1. Uzun vadeli çözü
- yolu, 2. Kı sa vadeli çözüm. yolu, 3. 'Daha k ı sa -ve acil çzUrn olu..
Uzun vadede çal ış malar yoa mc-ac-lesi, biraz ev ı cl arkada ş ları mı n dile getirdi ği gibi ben deaynı görü ş teyinı . Barolar
ile de ğil, avukatlarla birli ği kar şı kar şıya getirirsek ve b
yükUlülUğü avukatlar do ğrudan do ğruya birli ğ e kar şı ödeme d ru,mu-na girerlerse bu, yasa ile bu hale getirilirse çözöm kendi iğiridcn ç ı kmış 01-ur kana.at ı ndayıın. Ancak bu, şu anda bizim ge el
kurul üzerinde olmayan uzı n vadeli bir çözüm tarz ı dı r.-
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Ikincisi, acil çbzürn; onun için cl biraz evvel be irtti•im gibi 9 arkada ş lar aras ı ndan kurulacak bir komisyonun apacaJ. çal ışmalar ve bulaca ğı sonuçlar faydal ı olabilir. Beri
kendi aç ı mdan konuyu ş iyle derlendiriyorueı . Barolar Birli ğinin etkirali ğinden bahsettil: dünden beri. Bu etkinliih d ış a
kar şı barolar ve avukatlar d ışı ndaki teahürü ile içe kar şı
tezah.Uriiuü ele alacak olursak, ben6e bu parasal durum
irli ğ ini kendi hinyemi zdeki etkinlii ıin zay ı f lıı nı 'gsteriyor. Neden? Genel kurula 12 acedir kat ı lmayan baro ldu ı
ifade edildi Genel Kurulumuzun üye say ı sı belli, m;hterem toplant ı da bulunan arkada ş ları mı n sayı s ı belli.Bu neden böyle olu-.
yor, Barolar Birli ği üyesi arkada şları mı n çalış maları çok yüklU
bunu kabul ediyorum, ama Barolar Birliinin çal ışmaları kendi
iç bünyesinde ve sadece bir defa yap ı lan gene.l kurulda ortaya
çı kı yor. Bunun dış2udaBaro1ar Birli ğ inin bazı Uyelcrind ço
yüklü göevlerine ra ğmen ikn buldukları nspette zaman zaman
bölgesel toplant ı lar düzenleaıek uretiyle faydalı olaca ğı gJrü şUn
deyim.
Ecu aidat mevzuunda gerekli tedbi.rle alı nması 5 zo layacı yollara didilmesine şahsen uaraitar d.e ğilihı , ama Barolar Birli ğ ihn muhterem üyelerinden imkanlar ı oldu ğu takdirde sene in
nıuayyer aylar ı nda ve günlerinde bir iki haröya şu gün baroneza
ziyarete g eiirıecc-ktir, Uyeleriniz toplu halde bulunaunlar, aro,lar Birliği avukatl ı k mesle ği ile ilgili görU ş meler yapı lac kt ı r
ş eklindeki bir duyurudan sonra mahalline gidildi ğinde hele Vedat Bey arkada şı mı n belirtti ği gibi bu birreakaiyon ioe,
tepki ise genç avukatlar ı n, o da ortadan kalkm ış olacakt ı r e
zira orada giden üye arkada ş lar ı mı z Barolar Birliğinin nas ı bir
çalışma içinde bulundu ğuu, ne gibi yükleri. oldu ğunu, Barol r
Birli ği de bunu kar şı lamak icin nas ı l imkn1arı nı geli ş tirm
duydu ğunu, bunun giderilmesi için ne gibi çreler
itüğ ii
dil.e getirecekler.
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Sayg ı lar ı mla. (Alk ı aiar)
BAKAH- Te ş ekkUr ederim Peçen
Buyurun Say:ı n Apayd ı n.
ORHAN APAYDIN ( İ stanbul)- Deerli arkada ş lar ı k, dB
ba ş ladı Barolar B ı rl ı gı Genel kurul ve bugun de san
ı yorum ama
eriyor. Bu genel kuruld ı ele qSamasi gereken ba ş ta gelen s runun, bende; <ince konu san. say ı n :ııealekta şı mı n ifade etti ği
ş ekilde belirtiyorum, ba ş ta gelen sorunu bu genel kurulun;
parasal durum de ğildir. Parasal durum belld.de bir sonuçtur
Ba ş ta gelen sorun ve burada dile getirilmesi gereken, bir
blçüde de yetersiz de olsa dile getirilen sorun; savunma mc le ğ inin i ş lerli ğ ini sa ğ lamak, i ş lemez. hale gel ıe ydntnde ol on
savunma mesle ğ ini i ş letme, onun çözümlerini arama.
Arkada ş lr, teknik hr eksiklik oldu ğunu söyledi s yin
İ zmir Barosu Ba ş kanı , yani bir yanı g ı ş eklinde ifade etmek
istedi sanı yorum, çok kibar bir mcslckt; ı mdı r. Barolar ı n ü eirden aldığı aiciat kendi barsuna kar şı Byetıin ddcme yüküm ülü ğü olan aidottirà 0 aiciat içinde Barolar B ili ğ i Genel Kurulu
taraf ı ndan tcipit edilen miktar ı biz Barolar Birli ğine üye la-rak Bili ğ e öderiz, yani avukatlar,Uye avukatlar Barolar Bi -li ğ ine aidot öderken 1200 liras ı Barolar Birli ğ i için, 600 lirası
Baro için diye ikiye ay ı rarak ödeme yap ı lmaz, kanunda espir si
budur. Barolar ı n genel kurullar ı üyelerinin baroya ödemesi
gereken aidat tuteir ı nı saptar-lar, kanunda böyledir. Yoksa B rli ğ e ödenecek aidat tutar ı nı saptama yetkisi. yoktur. Bu Yük ek
Genel Kuula ait bir yc-tkidir. Katıu ı da da bu 'yolda bir de ğtiklik yapı lmas ı nı istemenin yanl ış olaca ğı nı belirtmek isteri
Yani mekanizaya lerstir, sisteme terstir. Barolar Birli ğ in
üye olan bar-olardı r, baro hükmi ş abı slard ı r, tabii bar( ları

ş
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dolayı sı yla; ama ben Türkiye Barolar Birli ğ inin üyesiyim d mek,
İ stanbul Barasunurı üyesiyim, Ankara Barasunun üyesiyim, İ zmir
Barasorıun üyesiyim der. Onun barosu Türkiye Barolar Birli ğ i e
ba ğ lı dı r. Bu. yönde de bir yasa de ği şikli ğ j. söz konusı . Baro Lar
genel kurullar ı nda Birlik idat ı nı n tespiti yolunu.nag ı laıası 5
bu genel kurulun yetkisine bir müdahale kabul etmek gerekir ve
sistme ayk ı rı telakki etmek gerekir, buna da kar şı ç ı kmak ara-kir.
Arkada ş lar, birinci soruft de ğ ildir ama önemlj. soru idur,
hayati sorundur, daha önce kotıu ş mamda da ifade etti ğim gibi.
Birli ğ in parasal durumu di ğ er sorunlar aunda ele al ı nmas ı gereken -bir sorundur, ama tek sorun de ğildir, ba şta gelen sortin
de ğildir 9 .onu bir kere daha belirteyim.
Komisyona kar şı ç ı kı yoriaı , komiayonunkurulmas ı na 1argi
ç ı kı yorum. Hukuki aç ı dan bir kere kar ı ç ı kı yorum, ş öyle ki
O komisyon kime niyab . eten g örev yapacakt ı r. Genel Kurullar ı
olu şturacakları komisyonlar, genel kurulun çal ış ması sı ras ı da
genel kurula tıiyabeten çal ışı rlar ve genel kurulun içinde, ünyesinde faaliyet gösterirler, Genel kurul çal şmaları bitti ten
sonra böyle bir komisyon kime riyab.eterı çalış acak,' ben özür
dilerim, girmem bu komisyona. Bu komisyon kimi teft ısil edeca ?
Burada olu ş turulacak bir komisyon Genel Kurulun verdi ği yat. ilerle bu ğ al ış ma süresinde görev yapar.
Arkada ş lar, -yetkili organlar var, bu yetki devri anlamı na gelir. Ş imdi siz karar veriyorsunuz, aidat tutarlar ı nı tespit ediyorsunuz, bunu ta hsilyetkisine sahip olan yönetim kuruludu.r. Odeme yük-Umlülüü alt ı nda olan barolard ı r, baroları n
yönetim icurullar ı dı r, ba şkanlrdı r, bir k ı smı da burada delege olarak Görev yap ı yorlar. Bu yetkili olan.ve yükümlü oln.
baz ı vacibeleri yerine getircıeicle yUkü ıılü olan. ku.umlar-dan
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baz ı yetki1r almak yahut da burada olu ş turu:cak bir komisyona
tavsiye niteliib.de de alsa siz ş öyle ya pı n, İ z:air Barosu fotokopi makinaları çal ış t ı rarak gelir temin ediyor, siz de bunu yap ı n.
Akada ş lar bunları yapnaylı m, yetkiler kanunen belirli olan ve
segilaıi ş olan organlardadı r. Bu yetkiye sahip olan organlara, kurulu ş lara yetki verirsek biz ba şka i ş lemleri tenkit etmek hakkanı kendimizde nas ı l bulaca ğı z. tunlar ilke •meeleleridir. Sorun
elbette çözünılerırnelidir, hele şu anda görevde olan benim tat nbul
Barosu Ba şkanı olarak, yönetim kurulu ile birlikte çal ışı yoruz,
Birlik Y önetim Kurulu ile bu konuda bir diyalo ğumuz yok mudur,
her zaman g örü ş me imknı mı z vardı r ve bu itiikanlar içinde yö etim
kurulu bize gereken kendi yetkisi içinde tavsiyelerde de bulu nabilir -, kendisi özel komisyonlar korur, bu konuda çal ış malar
yapabilir, fakat burada olu şturulacak bir koisyonla tavsiye
niteli ğinde de olsa baronua yönetim kurulları nı n yetkisine
arkada ş lar müdahale edilemez, o komisyon da müdahale edemez.,
Komisyon çözüm de ğ il, -yönetim kurulları var, Birlik -Yönetim
Kurulu var, baro yönetim kurullar ı v.ar, mesela dikkatimi
çekti;
Adana, cetvele bakt ı m, kaç y ı dn beri aidatlainı
öde•aıiyor, aidat tut. arı nı 6 bin lirayaçı krtmış , dün kam
öğrendim, bina yapt ı rı y.ormu ş , aidat ödemiyormu ş . Şimdi bi
kı saıı na te ş ekkür ederken bir kı smı rı a teessüf etmek gerekirse
teessüf edilmesi gerekenleri somutla ş t ı rl ı m. Aralar ı nda say
gı nlığa vard ı r, barolar ı 'yönetetinsanlar ı n da büyük sorunle
rı vardı r Bunlar da bilinmektedir. Bunları ay ı ralı m ve burs a
getirip de ş imdi söylemek zorunda kald ı m, bilmiyorum tabii
Adana Barosu yöneticilerinin durumlar ı nı , yalnı z du.ydğumdur,
belki do ğrudur belki söyleyen arkada ş a sonsuz güvenim vard2
onun içinnaklettim, Simdi onu .buraya .getirmeden Birlik
Yönetim Kurulu icraya mı verir, savcı lığa nı ba şvurur, onu
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vardı r ki, bdeaı e niyetindedir, deme konusunda bütüt ı çabaları sarfediyor:du.r,
ona ödedi ğ i miktar için te ş ekkür etmek lz ı ndı r, daha öncki
katkı ları için te ş ekkUr etmek. lz ı n, ama teessüf de etmeme lzam. 0tutı duumutıu da arkada1ar ben getirip İ stanbul Baro unurı
sorunlar ı na bu genel kurula getirmiyorum, ben kendi gücttaı l sorunlar ı rıı i çözme durumundayı m 0 İ stanbul Barosunun Act-icl kur lu
vardı r, oraya gitUrürü ın, orada çözümleri bulur getiririm.in ıdi
buraya getirilecek yö nier vard ı r, getiri İ nyecek olanlar
vardı r. Benim barom bu ti p sorunları kendi gücü ile çbze
Bu 1çouda ben bir. konuda hassas ı m0Ba p o1ar ı yetk.lerine, bir ölçüde de ba ğı ms ı zlı kları n ye-bki.siz kurulu ş lar araf ı tıdan müdahale, hay ı r buna kar şıı m. Paras ı z kalabiliriz, çözemedi ğ imiz konularda yetkili organlar var, yükümlülükleri ola ilar
belli. Burada bu meseleyi birincil mesele olarak al ı n.aas ı n karşı yı m, do ğ rudur bir sorun vardı r.
Biz son nenel kurula kadar 1800 lira aidat alma yetkisine sahiptik. Genel kurullar ı n. Birlik aidat ı nı tespit yetkisi
yok kanunen, o kesin, fakat bz önerid bulunduk. Birlik a data
için ödeme yap ı lsı n, ayr ı ca, aidat miktar ı nı tes pit ettik
aidat ı n iç aden Birlik
da tespit et k ve 2800 ii a
miktarda 1981 genel kuruluna teklif götürdük. 0 teklif ark 1
ş ları m taraf ı ndan kabul' edildi, ama otidon sonra 1981 y ı lnda
-da
Barolar Birli ğ ine kar şı genel aidat ı ayı rdı k muhasebe kay ı 1arı ndan. ve Barolar Birli ğ ine muntazanan pönderneye ba ş ladı k.!'
Elimde olmayan nedenlerden dolayı kontrolu kaybettim, k ı s
bir 'süre sonra bunun kontrolunu kaybettim, ondan sonras ı n.ı,
izleyenı edim, fakat bu y ı l, 1983 yı i ı için, hele çok kritik tir
sorundur, bu koridorlarda da ele al ı nı yor, 1983 yı l ı aidatnı
avukatları n ödeme yUkü1Ulü ğü olmadığı soylenı yor genel' kuü1lar: traf ı ndan tespit edilmedi ğ i, içine Böyle bU .yük bir sor nla
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kar şı kar şı yayj.z. Hayı r bir kuru ş aidt dahi deme yükömlülü ğti!
olmadığı ve ödcyemc-me durumunda kay ı t-i ş lemini de yap ı iamayaJ
ca ğı ş eklinde bazı arkada ş ları mı n fikirleri var. Böyle bir sorunla kar şı kar şı yay ı z, burada söylemek zorunda kald ı m. Yaygı n.
la ş mak d ı .t.hlikelidir, fakat kald ı , şimdi beri İ atanbul Barosunu yı l sonuna kadör e ğer görevde kal ı rsam, benden sonra da
göreve gelecek olan Qnu dü şiinecektir tabii, görevde kaldığı m sure içinde yı l sonuna kadar ben 1 stambul Barosunu nasıl tutarı m.
aakta, bdyle bir hayati sorunla kar şı kar şı yayı m0 Sanı yorum
ki, Türkiye Brolar Birli ği için de I stanbul Barosunun ayakta kalaıası 'bu parasal sorunu da önde gelen bir sorur ıdur.
•
Arkada ş lar, bu meseleleri ele al ı rken biraz üzüntülü
ifade edeyim. Bir cümle birinci sorun de ğildir, arkada ş ları m
dün buraya getirmislerdir, Kazan arkada şı mı z getirmi ştir, bir
ölçüde g etirmi ş lerdir, çok büyük sorunlar ı mı z var arkada ş lar.
Savunma mesle ğinin i ş lerli ğ i bitmek üzere, böyle bir durumla
kar şı kar şıyayı z
Komisyonunkurulnıas ı na kesinlikle 1.car şı yı rıı . Yönetim
kurullar ı . yetkili olan organlar mescl Ğ yi çözsünler. Biz sade
ce aidat ı tes pit ederiz.
BA ŞKAN- Te şekkür ederim Sayı n Apaydı n.
Bu konuda ba ş ka söz isteyen var mı ? Yok.
Buyurun Sayı n Ba şkan.
AT İ LA SAy (Türkiye Barolar Birli ği Ba şkanı )- Sayı n
Ba şkan, sayı n delege arkada ş ları m; sanı yorum ki öneride bir
nokta eksik kaldı , iyi anla şı lmadı , sayı n Apaydı n taraf ı ndan
özellikle,
•
Biz sorunu genel kurulun de ğ erlendirmesine surıduk.
Dedik ki, kesenekleritı al ı nmas ı ve. Birli ğe aktarı lması konusunda bir güçlü ğücııüz var. Bu konuda hangi yolu aeçaıemiz gerektii konusunda kesin kararveremedik. Yüce genel kurul bu
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konuda bir karar versin, biz o karar ı uygulyH ı aı , en yüksek
karar organı . Bu kararı genel kurul burada tart ışax'ak da olu şturup verebilir. Bir ba ş ka yöntem de, bir komisyon kurarak
olu şturmakt ı r. Nitekim dün ak ş am bir komisyon kurduk, gen1
- kurulda olu şan görü ş leri özetinibeliric-yecek..genc-1 kurula
getirecek bir komisyonclur. Çünkü bbyle bir görü ş ve deste ği
genel kurul çal ışması içrisindc- yapmak birtak ı m güçlükler gösteriyor.
Sayı n Apaydı n, kuulacak komisyon genel kurul ad ı na
bir yı l boyunca çal ış acak bir komisyon de ğildir. Genel kurul
adı na genel-kurul süresince çah ş .cak, çal ış mas ı nı n özetini
genel kurulun onay ı na sunacak bir komisy .ondur0 Yani buna sizin.
kat ı lmaaıanı z için bir neden yok. Komisyonu olu şturan arkada şları mı zı n seçtikleri.adlar aras ı nda birtak ı m üye say ı sı çok olan
ki, ona siz de de ğindiniz, İ stanbul İ zmir e Ankara gibi birtakı m baroar ı mı z var ki, bunlar sorunlar ı nı a şarlarsa Türkiye
Barolar Birli ğ inin de sorunu kalmaz, barolar ı n da.büyi 1k ölç ü
. .
-desorunla
ı çözülmü ş olur. .
Bu üç haronun yetkili temsilcisi diyebilece ğimiz iki
arkada ş burada, builar kat ıls ı nlar, Ankara Barosunun Ba ş1arn
yoktur, orr' ı yerine de bir dlgesi katals ı n İki tafıc Ana-'
dolu barolar ı ndan iki arkada şı mı z bulunsun, birisi Sakarya,
bi.risini de Ordu olarak önerdiler. Sakarya Barosunun bir miktar borcu, var, Ordu Barosunun borcu yok, yani üye say ı sı az
olan bir baro, üyesi az olan bir baroun temslciai gelmiler,
aramı zdalar, onlar sorunlar ı nı nas ı l çözeye çal ışı yorlar, .
üye sayı sı ç.ok olan barolar niçin çözüm güçlükleriyJe kar şı
kar şı yalar, bunu burada teker teker tart ış aca ğı tnı za, arkada şları rn, 1 saat içinde bir çözüme ula ştrabilirler, yahut ula şt ı ramazlar, gelirler derler ki, biz hç bir konuda anla şamadı
genel kurula tavsiye cdc-hilece ğ imiz bir görü ş yoktur, genel
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genel kurülun karar ı nı giXçle ş tirmekten ba şka bir sonuç yarataca ı nı ummuyoruaı . Burada konu şuruz, halbuki komisyon 5 ila 7
ki şi aras ı nda somut öneriler bulna1c bana daha kolay olur gibi.
geliyor. Eğer Yüce Genel Kurul bir karar lnıazsa, yönetim
kurulumuz gelecek y ı l tüm bu tart ış malara yeniden ya şayacakt ı r
yeniden etkili, kesin bir uygulamaya girc-memenin s ı kı nt ı s ı nı
çekecektir ve gelecek yı l g ene aynı korular ı burada tart ış aca ğ z.
Çünkü geçen yı 1 bü tart ış ma, bir grup arkada şı mı z barolar ı n ha]:kanda icra kovu ş turması yap ı lmas ı na önerdi, bir kı sı m arkada şları mı z buna kar şı ç ı kt ı , g enel kurul bir karar verdi. Şimdi
yeniden bir . karar istiyoruz. Biz kendimizin yete.siz oldu ğu
bu konuda aç ı kl ı kla önünüze koyduk, biz bu i şi yapar ı z, ederiz
durumda de ğiliz, yeterli göremiyoruz kendimizi. Lütfen siz karcéir
verin, e ğer siz de karar veremezseniz bu sorun ortada kalı r.
Gayet Tabii ki Türkiye Barolar Birli ğinin tek sorunu, birincil
sorun akçal ı sorun de ğildir. Biz bütün akçal ı , bunal ı mlı s ı kı n
t ı lara ra ğ men birtak ı m çal ış malar yapt ı k, sa ğ olunuz lütfettiniz bizi oybirli ği ile akladı nı z da, ama gelecek dönemde akçala sı kı nt ı mı z yine sürüp gidecektir. Buna e ğ r genel kurul gözüm bulmaz p bu sorun çözümsüz kal ı r. Bu balo. Jan Say ı n genel
kurulun bir komisyon olu ş turmak ve o komisyonda bu karar ı n
özüflü saptamak yolunda karar vermesini cliliyarum.
Sayı n Apaydı n siz de bu korisyonda lütfen bulununuz,
güçlüklerinizi anlat ı naz. Arkada ş lar ı mı z ı n içinde bulunclukları de ği ş ik ko şullar nedeniyle birbirlerinin güçlüklerini anlamakta s ı kı nt ı lar olabilir. Komisyonun böyle kurulmas ı nda
yarar var.
Te ş ekkflr ederim efendim. (Alk ış lar)
BAKAN- Te ş ekkür edrim Sayı nBa şkan Say.
Bu aç ı klama kar şıı nda Sayı n Apaydı n, komisyonda
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görev a1maa konusundaki fikrinizde dei ş ikLI: var mı ?
ORHAN APAYDIN ( İ stanbul Barosu B şkanı )- Hayı r efendim, Say ı n Ba şkanı n dü ş üncelerini takdirle kar şı lı yorum, ama
böyle bir komisyonun tarihte tan ı naaıayaca ğı hi hukuken kabul
ediyorum.
ATİ LA SAY (Barolar Birli ğ i Ba şkanı )- Sayı n Apaydı n
Türkiye Barolar Birli ğ i genel kurulunun baro genel kurullar ı nı n
kararlar ı na, i ş lemlerine, kararlar ı na müdahale etmek gibi bir
niyeti olamaz, yoktur, dün buna benzer bir konuda Ba şkanlı k Di
y anı bir karar aç ı kladı ve karar ı nı aç ı klarken dedi ki, buraya
delege
nerfrı ek yetkisi barolar ı n ve genel kurullar ı nı n görev
ve yetkisi içindedir. Biz gelen delegelein yeterlik durumlar ı ri
burada tart ış mayı z, tart ış amayı z dedi. T ı pkı 0 karar gibi bugü
verilecek bu kararda barolaran genel kurullar ı na bir yetki, ol dnaz, müdahale olamaz, olaı aalı d.jr zaten. Biz hukukçular toplulug,u
olarak yanl ış yapnıayı z 9 yapmamal ı y ı z, uyarı tnz yerindedir, ama
sözünü etti ğ ifliz tehlike'yoktur.
Lütfn bu toplant ı da komisyon bir. çal ı .ma yap ı yor,
içeride bir komisyon gal3sma yap ı yor, o genel kurul ad ı na
ya p mıyor bu çal ışmayı , genel kurul için yap ı ycr bu çal ış mayı .
'Tabii yine son söz bu Yüce Genel Kurulundur, lütfen böyle bir
komisyonun kurulmas ı na siz de kat ı lı nı z, görü ş olu şmas ı na
katkı da bulununuz ve Genel Kurulda en do ğ ru yolu bulal ı m.
Amacı mı z genel kurulun yerine komisyon kurmak de ğil
BA ŞKAN.- Ş imdi iki önerge var bu konuda, Ankara Barosu
ve di ğ er bir baro taraf ı ndan verilmi ş tir.
Buyurun efndii,
ALİ KAYALAR (Ankara Barosu)- Say ı n Ba ş kanı m, delege
arkada ş ları m, meslekta ş larım;
Benim ş ahsi kanaat ı Ln, bu mesele çözülmüatür. Meselenin hassasiyeti gelen önerge iletart ışı lmış t ı r, çözümler de

kendi içeriinde getirilmistirDün konusan bazı elc g e arkada ş ları mı z bugün de kı sm n
degindiler. , Konu .aun kanuni hirara ş t ı rmanı n ötesinde olduğu
ortaya ç ı kmış ve o da kesinle ş mistir. 0 halde mesele iyi niyctle bir çözüm meselesidir. Önrgeyi getiren arkada ş lar ı mı z
SÖZ aldı lar konu ştular. Şimdi ayn ı komisyonu aynı deleglerden kursak getirecekleri de ğ iik bir ş ey olaca ğı nı zannctaıiyo um,
burada aç ı kca onlar da ortaya. ç ı kt ı . 0 halde bütün konu barolarla Barolar Birl ği ıin diyalo ıina ba ğ lı . Baro ba şkanları bu meseleye e ğ ilirlerse, daha ciddi olarak iizcrinde duru.rlarsa ve
Barolar Birli ğ i Ba şkanı .,2. da bu konuda bir-diyaloga biraz daha
fazla giderse mesele çözümlenecek, kimse küst ıı eyecek, daral.maya
cakt ı r.
Komisyorı kurulmasana beri de.• şahsen kar şı yı m.
Saygı ları mı sunarı m,
BA Ş KAN- Bu. komisyonkurulrnas ı tasvip edilecekse yüce
.genel kurul tarf ı ndan, komisyon raporu üzerine söyienbilec€k
.bir fikir olabilir dü şüncesindeyjaı.
Ş imdi efendim bu konuda iki önerge var demi ş tim
Birisi Ankara Barosu, Vedat Kaade İ i ve.arkad ş ları taraf ı ndan
verilen; deri de Özen Çubukçu ve arkada şı taraf ı ndan verilen önerge. Her iki önerge de ayn ı konuda ve Barolar Birli ği
keseneklc-rinih ödenmesi için nas ı l bir' formül dü şünülebilir.
Bunu sa ğ lamak için bir komisyon kurulsun ve komisyon tabii
genel kurul süresince al ış sı n, dU şUfldU ğ iJ formülleri bir rapor
halinde genel kurula sunsuh ve görü ş ülsün, oylans ı n ş eklinde.
ahmn ediyorum Say ı n 0raan Apayd ı n da bu görü şü
payla şı yor,
ORHAN APAYDIN ( İ stanbul BarosuBa ş kanı )J Ben komisyonda görev almak istemiyorum e-fendim.
BA ŞKAN- Ş imdi bu kurulacak komisyonda görev verilmek
istenen daha do ğ rusu teklif edilen de ğ erli üyelerimizin
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isimlerini -tekrar okuyorum.
.Oncel:iklc komisyon kurulmas ı nı kabul ed€nler.
Kabul etcncy€nier'0..,18 oya kar şı 20 oyla komisyon kurmas ı talebi reddedilmi ştir.
Buyurun efendim,
- .
FİKRİ YAMAN (Sakaya Barosu)- Efendim, kanı mca komis
yon kuruLnamas ı na karar verildi, ama genel kurul buna bir göz
getirmesini yöneti kur-ulu istiyor Komisyonla de ğil ',.e burad
hep birlikte çalışaca ğı z, ben öyle anl ı yaruaı . Yönetim Kurulu.
bir çdzUil istiyor. Bu çözümü komisyon halletmey-ecek, biz burada genel kurul olarak çözümleri saptayaca ğı z. Binaenaleyh
konu. bitmi ş de ğil. Ş imdi genel kurul olarak bir' çözüm var..
Sayı n Ba şkanlı k Divanı bu konunun çözümü için genel
kurul olarak teldifler yolunda metinler düzenlenecek.
Saygı lar sunarı m.
BA ŞKAN- Te şekkür ederim Say ı n 'Yaman,
Bu konudaki görü ş melere saat 14.30 da devam etmek
üzere bu turumu kapat ı yorum.
Sayg ı lar sunarı m.
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BA ŞKAN- Oturumu aç ı yorum.
Efendim, gündeiıin 11 nci maddesinde yer alan konu
hakkı nda görü ş melerde buluncluk, fakat bir sonuca ula ş amadı k.
Bu konuda verilecek bir önerge veya konu şmayapaıak isteyen
sayı n üyeaıiz var mı ?
Buyurun Say ı n Yaman.
TEKIN YAMAN (Sakarya Baosu)- De ğc'1i tstatlaram;
Kesnekler ve akçala durum bilindiği gibi önc ıli bir
konu, ilk konu, en önemli konu de ğil, ama yine de üzerinde durulması ve bir çözüm bulunmas ı gereken bir konu oldu ğunda
zannediyoru ı oybirli ği ile aynı görü ş ü. payla şmaktayaz. Bendeniz bir komisyon çal ış mas ı yapı lmamas ı yolunda karar verildi ği
ne göre, görü ş melere çaba. m dahilinde bir aç ı klık getirmek üzer
genel kurula bir karar tasar ı sı teklif adece ğim. Bu elbetteki
benim hazı rlamaya çal ış tığı m bir tasar ı , aynen kabul edilmeyebilir, üze .rinde de ği şiklik yap ı labilir. •Ç ı karı lması gereken
nokta olabilir veya ilavesi gereken olabilir.
FTazı rlamaya çalışt ığı m karar tasar ı , kendi ki şisel
fikirleri ıd ihtiva etmiyor İ zleyebildi ğim kEarı yla konu ş macı arkada ş ları n ili ş tikleri noktalar ı gücüm dahilinde özetlemi ş oluyorum.
Kese . nek borçlar ı ile ilgili karar 'tasarı sı
Türkiye BarolarBirli ğinin içinde bulundu ğu akçalı
durumu yi.11 ı k çalışma raporu, Ba şkanlık raporu, geçen yı l
kesin hesapları de ğerlendirildikten ve yeni y ı l bütçesi
kabul edildikten sonra;bu konuda bir komisyon çal ış ması
yapı lmas ı na da gerek görülriıeyerek; genel kurul olarak
ışt ı r.
konu tart ışı larak ve a şa ğı daki sonuca ve karara var ı lm

- 156

1.- Tükiyc Barolar Birli ğ i Genel Kurulu Birli ğe ait
borçları nı zaıanı tı da ödeyen ve hiçbir borcu bulunmayan barolara gösterdi ğ i duyarl ı k ve dayanış aı adan dolay ı kutlar ve
te ş ekkUr eder.
2.- Kesenek ve ölüm yard ı mı ndan borcu olan barolarz
kendi olank1ar ı nı n elverdi ğ i ölçüde ve ivedilikle borçlar ı nı
ödemeye davet eder,
3.- Borçlu barolar ı n birikmi ş borçlar ı nı n tasfiyesi
için konuyu kendi yönetim kurullar ı nda veya kendi genel kurulları' nda bir ödeme plan ı na ba ğ layarak en geç Aral ı k 1983 ayı
sonuna kadar Türkiye Barolar Birli ğ i Yönetim Kuruluna göndermeyi v€ kendi saptayacaklar ı ödeme planı na uyarak gerçekle ştirmeye davet eder,
4.- Baroları n genel kurulları nı n saptad:ığı ve içinde
Birlik kesetıe ğ ininde bulundu ğ u yasa gere ğ i olan avukatl ı k
yı llı k kesene ğ ini TUrk:iye Barolar Birli ğ inin kesene ğini ödey€bi İ cek ş ekilde yUkaeltnemi ş barolar, genel kurulları nı
toplamaya veya en geç Aral ı k 1983 ola ğ an toplant ı sı nda bunu
karara ba ğ larnya davet eder.
5.- Türkiye Barolar Birli ğ i Genel Kı u İ u, baroları n
kendi Üyelerinden ald ı kları keaenek içinde bulunan Türkiye
Barolar Birli ğ i Kesene ğ i ile ölüm yard ı mları nı n her baroda
ayrı bir hesapta muhasebele ş tirilmesini vurgular ve barolar ı
bu hesaptan kendi gereksinmeleri için harcama yapma ınas ı nı
önerir.
6,- Türkiye Barolar Birli ğ i Genel Kurulu kesenek
ve ölüm yard ı mı nı ödemejcte geciken barolar-in icrc ı ya verilmesi
veya yöneticieri hakk ı nda vozifeyi ihmal-den cezai soru ş turma
yapı lması önerisi konuya bir çözüm getirmeyece ğ ini vurgu1ar.
Benim haz ı rladığı m tasarı budur, tasviplerirıize
arz ederim. (Alk ış lar)

/
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ederim Sayı n Yaman
Ba şka bir karar tasarı sı veya önerge var mı ?
NFiAT OĞUZ (Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu
adı na) - Sayı n Tc-kirl Yamarı a te ş ekkür ederim.
neri1erirı i lütfettiler, daha önbe bizlerle konu ş mak
nezaketini gösterdiler. Kendilerinin ifade ettikleri gibi karar
tasarı sı na a1dı kla ı husuiar burada sabahtn beri bu konuda
a şa ğı yukarı görü ş birli ğine vardığı maz noktaları te şkil ediyor.
Bu sadece bir temenniden ibaretti 'Bunun dtesine zatc-r ı geçme
niyetinde olmad ığı maz 9 yine sabahtan beri yapt ığı mı z konu ş malarda ul şt ığı aıı z bir görü ş oluyor.
Bu itibarla bu karar tasar ı sı nı n kabulünü ben şahsı aı
adı a ve Yönetim Kurulu ad ı na da arz ediyorum.
B ŞKAN- Bu tasarı aleyhinde söz alak isteycn Uye var
mı Jefendim? Taari aleyhinde söz almak isteyen olad ığı anlaşı lı yor.
Tasar ıyı oyları naza sunuyorum: Kabul edcnler.. Kabul
etmeyenler._ Karar Tasar ı sı oybirli ğ i ile kabul edilmi ştir.
Te şekkür ederim.
Böylece gündemin 12 nci maddesine geçiyornz.
Den etçilerirı durunıu hakkı nda görü şmc yapı lması ve
karar alı nmas ı .
Bd maddeyi aç ı klamak üzere Ynetim Kuruiundan bir
arkada ştan bir açı klama rica ediyoruz.
Buyurun Say ı n Say.
ATİ LA SAY (Türkiye Barolar Birli ği Ba şkanı )- Sayı n
Ba şkan, sevgili delegÉ , arkada ş ları m; bilindi ği üzere ç ı kart ı la
bir yasa ile Anayasann öngördü ğü düzenleiıe1ere uygun-ve paralel düzenlemeler yapı lı ncaya kadar, kamu kurumu niteli ğ indeki meslek kurulu ş ları nı n tolant ı ları nıda seçim yap ı 1msı
yasa ğı getirildi.
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denetçilerin
Biaı yasamı z her y ı l g enel kurulla
yeniden seçilmesi,ni ö ıgörüyor. Di ğ er organlar için seçim söz
konusu deil bu toplant ı da. Bizim yasamazdaki zorunluk ile
Uzel yasadaki yasak kar şı la şı nca ortaya bir uzla ş t ı rı cı yol
bulma sorunu ç ı kt ı . Genel Kurul eski cltı etçilerin görevlerine
devamı nı uygun görebilir. Bunun d ışı nda da ba ş ka bir gözüm
gözükmüyor. ÇünicU, biz gündeme almaz isc-k, denetçilerin d
yasaya göre göevleri bir yı l oluuua göre, görevleri biter
ise, gelecek y ı l, için denetçi seçilemeyecek olurdu. Bu
bak ı mdan sanı yrum ki, hem özel yasay ı bozmaak, hem. kendi
yasanıı z ı n buyurdu ğu gere ği yerine getirmek için geçen dönem
seçilmi ş olan yönetici arkada ş lar ı mı z ı n, dele g e arkada ş lar ı mı z ı n görevlerine devamı nı ist6dnek-en cIoru gözüm olarak
gözükmek'ted'ir..'
Arz ederim, te ş ekkür ederim.
BA ŞKAN- Gündemin bu maddesinde ba ş ka söz almak isteyen var mı ? Yok.
Mevcut organlar görevlerine devam ediyorlar yasa
ğ erei. Şu hale göre bu konuda bir karar almaya lüz.um olmamakla birlikte yine de bir oylama yapala-m ve mevcut clenetçilerin
göreve devamı nı kabul edenler gelecek g enel k» rula kadar
oyiar ııı za sunuyorum: Kabul edenler ... Kabul etmeenler.0.
• Oy birli ğ i ile kabul ediImi ş tir
•

Gündemin 13 ncü maddesine gegiyoruz.
Yerli ve yabnc ı kongrelere gidecek delegelerinsegilmeai veya bu konuda Yönetim Kuruluna 'yetki verilmesi,.
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi teklif ediliyor.
Orları nı za sunuyorum: Kabul'edenler0, Kabul etmeyenler.,. Yabanc ı ve' yerli kongrelere gidecek dele g elerin seçimi
için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oybirli ğ i ile kabul
edi.lmi ş tr.
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Gtademin 14 ncü madcIesi: Geleçek o1aan genel kurul
toplant ı sı nı n zaman ve yerinin saptanmas ı .
Bu konudaki teklifleri bekliyoruz.
Öncelikle gelecek. y ı lki genel kurulun kendi baroları nıca yapı lmas ı nı , daha do ğ rusu o ilde yap ı lmas ı nı teklif
eden baro mevcut mu? Ankara.
Gelecek ola ğ an genel kurul toplant ı sı nı n bir de zamanı nı saptayaca ğı z.
18-19-20 Mayı s 1984 olarak öneren arkada ş ları mı z var.
Bu konuda ba şka öneri var mı ? Yok.
Şu hale göre gelecek y ı l ola ğan genel kurul toplant ı
sı nı n 18-19-20 Mayı s triiı lerinde ve Ankarada yap ı lması hakkı ndaki teklifi oylar ı nı za sunuyorum: Kabul edenler.,. Kabul
etmeyenler... Gelecek y ı l ola ğ an genel kurul toplant ı sı nı n
18-1920 Mayı s 1984 tarihinde Ankara'da yap ı lmas ı na oybirli ği
ile karar verilmi ş tir.
*
*

Şimdi dilekler maddesirı den önce kurulan komisyon taraf ı ndauhaz ı rlananı rapor haz ı r ise onun okunmas ı nı gündeme
alı yoruz, haz ı r de ğilse dileklere geçece ğ iz.
Divan olarak öncelikle Dilekler bö1iHünün ele al ı nması na karar verdik.
Sz almak isteyenler var mi?
Sayı n İ lnami Güven
Sayı n Ethem Kodacnano ğlu
Say ı n Mustafa Pcçen söz isteminde bulunaıu ş lardı r.
Buyurun Sayı n Güven,
GÜVEN (Ankara Barosu)- T,ürkiye Barolar Biniğirün 16 n ı Ola ğ an Genel IÇurul Sayı n Ba şkanlığı na, sayan üyelerine, Türkiye Barölar Birli ğ inin say ı n Ba şkan ve say ı n üyelerine saygı lar, sevgilen sunarı m. Aziz delege arkada ş ları m, sizlere de bir y ı llı k öz1eaıin
İ LBAMİ

1

verdi ğ i sonsuz hasret dolu sevgiler ve sayg ı l:r sunuyorum.
Rapord.a ranorun mUzakresi s ı ras ı nda konu ş ma ya ı rnadam, çünkü yap ı lacak, ele ş tirilecek raporda hiç bir ş ey görmedim. Sadece ra p orda şu a ğı r ko şullara ra ğ men içtenlikle bir
çal ış ma, bir özveri gö rdüm, ama raporda hiç olmazsa e s ı rada
olsun, belki ş imdi ele ş tirirler onu raporda konu ş say ı n derler,
ama rapor ele ş tirmiyorunı date-k1dr görevimi ş imdi yap ı yorum,
ancak ş imdi s ı ra geldi. 0 zaman alsayd ı m ele ş tiri yoktu, sadec
te ş ekkür eerim, şükranlar ı mı sunar ı m diyecektim, ş imdi o göre
ve yapIyorUm.
•
Sayı n arkada ş lar, güzel Antaia.mı za geldik, çok kc-si:. de
bu avukatlar turistik gezi yapt ı ima-ia ş eklinde i ş lendi, halen
de kulakları mı za geliyor. Ne gÈki'Jldè i ş lenirse i şlensin biz
bir görev yapt ı k. Barolar Birli ğ i hizmetleriri Antalya I li bsro
lar ı n eaı rine getirdik, bi'r sene içerisinde Barolar Birli ğ i
şunu yapt ı , bir 'de şunu diliyoruz, d ı yas ı nı z dedik. Gördük
ki Sayı n Valimizin içtenlikli, bizlei oore edici konu ş mas ı
ve yine Sayan Belediye Bagkaninin ayn ı ş ekilde onore edici
konu ş mas ı ndan ve bir tek Antalya Barosu Ba ş kanı Sayı n Ba şkaın
n
ı n içtenlikli kucak' aç ışı ndan ba ş ka Antalya Barosu avukat-

•

•

larandan hiç bir ş ey görmedik, i ş te bobo ş bural ş r.
ş imdi bir mesaj ı m var Antalya Barosu arkada ş lar ı mı zan, buraya ilgi gUstermeyenlerine, bir mesaj ı m var.
Say ı n Antalya Barosun kay ı tl ı sevgili avukat arkada ş laram; T'Urkiycmizin dört buca ğı rı dan hizmc-tlerimizi arz
için, meslek orunlar ı mıı arz için aya ğı nı za kadar geldik,
bulamadı k, size sevgiler saygı lar sunuyoruz.
Sayı n arkada ş lar, dünden beri toz dumana kar ış t ı , hey
zaman 'olduğ u gibi, tamam, avukatl ı k Yasas ı nı n 110 nöu maddesi,
tamam, görevleriaı iztadat ediliyor, hele 6 nc ı bencil, tamam
tart ışı lı yor, ediliyor, fakat öyle oldu ki biz ba şka görevle-riaıizi yapamad ı k; meslek sorunlar ı mı z ı unuttuk, hep onu
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Tabii say ı n Orhan Apaydı n i1sta ı mı z hakl ı ydı , tabii hay ı r diye
cekti, tabii ki benim ismin yaz ı l,mas ı n diyecekti komisyonda;.
ama çok Uztildüm, bir şey buyurdular, oda şu; e ğ er genel kurul nuz bu komisyonu kurarsa ben uygulamarı . Ne demek o, 'uygulayaca sarı beyefendi. TUrkiye Barolar Birli ği karar verecek, siz uygu
lamayacaks ı nı z Ttirdye Barolar Birli ğininkararı ancak ve arı c k
yasal yoldan iptal edilaıedikçe uy gulanmak zorundadı r. Sizin bu.na yetkimiz yoktur. ÖzUr dilerim sayg ı ları mla nı msatmk:iste.r m
size.
ORHAN APAYDIN ( İ stadbul Barosu Bakanı )Yanlış 'anla-.
mış sı rıı z eendim,
.
İ LHAMİ GÜVEN (Devamla)- Hay ı r eferıdim çok ' iyi dinle
dim ve not ald ı m,
Sa y ı n arkada ş lar, hiç birimizin birbirimizden'Ustünlü
yok, evvela bunu koyalı m, bunu ortaya koyal ı m ve kabul edelim.
Şimdi bunu noktaladı ktan sonra bciı yine geçiyorum. Bana o eski
bir laf diyeceksiniz, ama hayir, de ğil ,Bu plakda yaz ı lı şarkı
her zaman anamsanı r, hele e plak oldu ğu yerde kalmış sa,-o pla ğ n
dc-di ği ş ey oldu' yerde duruyorsa, opla ğa yeni bir i ğ ne konur
o plak yine çala ştarı lı r, o da. şu;
Arkada ş lar şu'tiçU, sa y , savunma, 'ya±' ğı diyoruz. ÜçlU
sorun, eitli ğ e, üçlü e şitlik, yani savc ı , avukat, müdafii, ha im
e ş itli ğine kavu ş tunuz mu? LUtfen bir" ad ı m gitti ğirıizi
yleyebilir misiniz? Kfirsiinüz nas ı l yerde ise', hakim kb şesi nası l
yüksekte 'ise, 'yine o ş ekil devam ediyor. Hangi e şitlik, iki
duda ğı nı n arası ndadı r hakimin sizin mUdafaatıı z. Binaenaleyh,
avukat halâ aman hkim- bey , hangisi iyi gUnde, hangi ş ekilde
konusursam benim tahliye talebimi kabul eder, hangi şekilde
konu şursa ın benim şu iddiamı kabul eder diye bir endi şe, bir
ı sraf. Mftekkile kar şı durumumuz dJizelmemi ş tir, hadi o bizim
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mevkiimiz
bugUn h1 ' belirlen ıeLııi ş tir.
Demin bir arkada şı m anı msatt ı , yine o noktaya gelece'm.
15 senesini dolduran genç avukatlar da araa-ıı zda yer als ı n.
Hayı r arkada ş lar, avukat 15 senesini dulduran genç avukat,
30 senesini dolduran avukat geuğ avukat, •iatiyar avukat yoktur
avukat vard ı r, avukatlı k da ruhsata alclıı h andan itibaren
ba ş lat ı ro kı tsal.göreve insanı . Bin.aenaleyb., yine kı deme
geliyorum.
Arkada ş lar, bir gUnlük avukata, taze çiçe ği burnunda
avukata, tabirinıiba ış iaya, Ulfeti v€rdiiniz andan itibaren
milyonluk davay ı almayı veriyoruz, yetkili, bir idam mahkunıunu
savunma yetkisini veriyoruz, yetkili. Peki bu arkada ş bir de
diyoruz ki, geleceksiniz baroya oturacaks ıı z, genel kurüllard
yalnı z seçecekain, 5 scieye kdar seçilemeyeceksin, yönetim
kurulu üyesi olamayacaks ı n, 10 seneye kadar yine seçmeye devam
edeceksin, disiplin kurulu Uyeai olamayabaks ı n, 15 sene kdar
yine segeceksih, ama Barolar Birliine tye olamayacaks ı n.
Arkada ş lar, bu büyük haks ı zl ı kt ı r. Israr ediyorum antidemokratik bir hükünıclür bu.
•Bi.naenaleyh, mutlaka ve mutlaka yasada de ği ş k1ik
yapı lmalı , buna önder olmal ı Barolar Bir1ii Yönetim Kurulu,
mutlaka bu haks ı zl ı k ortadan giderilmelidir ve Barolar Birli ği
genel kurulları n.da bizim gibi seçime, Barolar Br1i ğine gelmekiçin 15 senesini dolduran avukatlar de ğil, yetenekli olan,
o büyük genel lcurulca seçilme şan ı na sahip olan, yetenekli
olan, ya ş farkı aranmaks ı z ı n bütün avukatlar ı n kat ı lması
lzı rndı r.
Senelerden beri 12 senedir imtiyazl ı bir gurup baroları yönetiyor, yalan mı arkada ş lar. 15 sene sonra buraya
e1diniz mi, bileceksiniz ki 15 senelik avukatlar ğıı rubu
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de ğ il, 15 yı ll ı k avukatları n temsil ettikleri. barolar gurubu
buras ı Barolar Birli ğ i Bu ybnden de büyük eksiklik vard ı r',
bunun da giderilmesini istiyorum.
Stajyer konıist ha- la- çSzümiendi mi arkda ş lar, o gençler bize bir ş ey ciiyemez ki, stajyer daha, onu biz dü şürece ği
neresi dü ş ünecdc , Türkiye Barolar Birli ği dü şünecek. Hcr sene
bunu abylerim, ya bunlara verdi ği avukatl ı k ' hani gbrevidir,
ya bunlara hakim stajyerleri gibi staj süresind maa ş sa1ansı n veyahut da yard ı m elimiz uzan ı n. Gerçi bunu da diyenıiyorum ama, buna olanak sa ğ lans ı n, bugün stajyerlerimiz peri şa
durumdadı r. Hâlâ 15 sene baban ı n, ananı n okutdası yetmiyormu ş
gibi staj süresinde de yine ana bbarnn eline baka ı ktadı riar.
Arkada ş lar, bir kanun ç ı kt ı , 'ikkatinizi çekmi ş tir
2O5 sayı lı imar-Aff ı ile ilğ ili kanun. Bunun da bir 16 nc ı
maddesi var, bu ' kanun sabit ve dar' gelirli gecekondu sahiplerini ilgilendiren, bir noktada gecakondu sahiplerini ileride
tapu sahibi yapmaya, yapma hakk ı nı ba h şe de n hakikaten yeri nde
bir karadı r; ama byle bir kanun, ki, bugün okudu ğunuz zaman
anlayamazs ı naz. Binaenaleyh bu kanunun i ş lerii ğini sa ğ lamak
için, bize .geen bu ka.nunla ilgili soru sahip ıerini ayda niatabilmek için Barolar Birli ğ inin de barolara genel y?irı etirn
kurulutıu,n'bar'olara bu konuda aç ı klayı cı .bi'lgi vermesini ve bu
kanunun bütün a ğı rlığı nı n yükledi. ğ i, yakı n zamanda ç ı kaca ğı
sbyle nen ynetmeli ğin ç ı karı lması için Unce olmas ı n
ı da burada
dilekler fasl ı nda rahat rahat rica ediyorum. '.
Sayı n arkada ş lar, blüm yard ı mı hakikaten bir sorun
oldu, B ana Ankarada zaman zaman ilen görevli arkada ş ları mızı n aileleri geliyorlar., bir senedir, 6 ayd ı r alamadı k talan,
ben bir sene olarak biliyordum, ama bu,ün ö ğrendik ki, iki
se neden beri, iki senc evvel ölenin, ailesi ne yapd ı myanı lmamı

1,

pole-
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bu çok acı bir ş ey. Bunun hakkı nda beniaı bir 5nerim var, tens4p
ederseniz bunu her baro 5201 say ı lı Barolar srdı m1a ş nıa Sand 1 a Kanununa göre bunu kendi bUnyesinde haliet ııektir.. Zaten Yö.
netim Kurulumuzun görevleri çok a ğı r. Eğe biz bir de bunu
butau çabukla şt ı rı n bu inıkus ı z İığ a ra ğmen dersek, emin olun
ki içinden g ı ka maya caklard ı r.
Bitı aenaleyh, tensip edersenz bunu mahalli barolar
•
yardı mla ş ma sandığı na ve öltiin gibi arzu edilmeyen, fakat do ğa
olan, feaketlere u ğrayan ailelere de bir an evvel yard ı m
elimizi uzatalı m.
Arkada ş lar,. bir de Tekin Beyefendi buyurdu, çok yeri
de, aynen kat ı lı yorum. Bir savc ı arkada şı n odalar ı nı kilitledi ğ ini, kow. ş a olanaklar ı nı ortadan kaldı rdığı nı ebunurı
için de Sakarya Barosuna bu arkada şı baroya kaydetedi ğ ini,
ellerine sa ğ lık, te ş ekkürederjm ve sayg ı lar sunarı m. Biz buna
devam etmeliyiz arkada ş lar. Her gün içimizden, hakim iken,
savcı iken yapt ı kları yukar ı dan bakt ı klarj. yetniyormu ş gibi
avukat o1duktan sonra da i ş bı rskmı yor sie, kartvizit yaz ı yor, üstüne de yargı tay avukat ı diyor, yalan mı ? Niye dile
*
getirmiyorsunuz?
Tc- ş ekkür eder, sayg ı larauar ı m, (AJ ış lar);
BA ŞKAN- Te ş ekkür ederim Say ı n Güven.
Sayı n Ethem Kodamano ğ lu, buyurun.

•
•

NTHE'M KODAMANO ĞLU ( İ stanbul Barosu)- E:endinı , ben
çok şans ı z bir konu ş macı oldu, İ lhami Bey benim bütün söyleece ğ imi söyledi bitirdi, o kadar bitirdi ki sanki beynimden
geçenleri okudu, onun- için fazla konu şmayac ğı m.
3 y ı 1 sonra Allah nasip ederse Barolar Birli ğinden
ben de bir plaket alaca ğı m. 37 sene zarf ı nda kafamı kurcalayan halledemedi ğ im bir mesele vardı r. Bir küçük f ı kra an1tyı nı ,o bunu izah eder.
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herkes gülaıü ş , fakat bir tanesi hiç gülmüyor. Sen ckiden biliyor muyclun demi ş ler, hayı r demi ş , anlamadı m da ondan gülmedm
demi ş . Bir daha anlataıış lar, bir daha anlatmış lar, gülmeyince
b ı rakmış lar. Aradan bir saat geçtikten sonra adam ba ğ lamış
gttlemey. Nie oldu, yeni mi anlad ı ndeni ş ler, hay ı r hi anlamad m
da ötıa gülüyorum demi ş ,
Ş imdi benim aalaya'mada ğı m, çbzemediğim mesele oldu,
kendimi suçladı m, fakat dün arkada şı m Tekin Bey, Necla Hanı m
ve İ lhami Bey ş imdi dokundu bir hadise üzerine. Ben Barolar
Birli ğ ine bir talepdc bulundum, dilekçemi verdim, onun burada
okunmas ı ru tensip ederseniz Barolar Birli ğine verilmesini istiyorum.
Saygı ları mla,
BA ŞKAN- Te ş ekkür ederim Sayı n Kodamano ğlu'.
Sayı n Kodamano ğluVnun verdi ği dilekçeyi okuyoruz:
Barolar Birli ği 16 ncı Genel Kurul Ba ş kanlığı na
Avkatl ı k Kanununun 14 ncü maddesi bzı gbrc-vlcrde'n
ayrı lanları n avukatlik edefne. me yasa ğı nı getirmi ş bulunmaktadı r. Bu görevlilerin hizmet gördükleri mahke
veya dairelerde
buralardan ayr ı lmaları tarihinden itibaren iki yı l süre ile
avukatlı k yaDmalar ı yaskt ı r. Kanunun bu' hükmü uygulamada
ha'Iâ bir aç ı klığa kavu ş mamış , ilgilileri ve kurumları e ği şik
biçimde yorumlara göttirmü ş tUr Kanı mca bu konuda bir aç ı klığa
varmakta büyük yarar vard ı r.
İ lk a şamada Barolar Birli ğinin bu tart ış mayı sona
erdirecek bir ' durumu gerçekle ş tirmesini.. diliyorum. 'Konunun
temeline ennı ekte de adalete hizmet bak ı mı ndan zoruriluk vardı r.
Yasaklamanı n hiç ku şkusuz bir amac. vard ı r. Yasaklama s ı nı rı
ne kadar daral ı rsa, sakı ncaları da o kadar artar. Ne kadar
gerii ş lerse, sakı ncalar da azal ı r. Bunun ne ayr ı nt ı ları na girece ğim
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de OJflCklerJflj vece ğjm
Sayı n meslekta ş ları m, bunu hergün yakı ndan izlemakteler ve görmektelej'. Mahkemelerde avukatl ı k mesle ği de her
tür1U ku şkudan uzak kalmal ı cIı
Bir haldcn ya da savcı nı n ayrı l
dığ i mahkemede görev yapmas ı , avukatl ı k yapması , ba şka numaröl
ayn
ı derecede bir mahkemede avukatl ı k yapması dan daha sak ı nca
l. ı dar, Çünkü, ayr ı ldığı mahkemeye belki de hiç . tanı adığı bir
ki şi atanmış olabilir, bakt ığı i ş e avukat olarak girmesi temel e
olanaksı z oldu ğuna göre, telc-pire pikinden ki ş isel olarakdaha
uzak say ı lı r, hele üst mahkemelerde bu sak ı nca büyük boyutlara
ula ş aktadı r,. yap ı lacak istatistikler bu ku şkuları mı n hakl ılı
ğlflı gösterecek riiteliktedir. Adaleti ve mesle ğin saygı nlığı nı
korumak için Barolar Birli ğ inin gereken yasal de ği ş iklikleri
bir an önce gerçeklegtire
giri şimlere ba ş laması nı bir dilek
olarak genel kurulun bilgilerine sayg ı yla sunuyorum.
flC

İ stanbul Üyesi
Avukat Ethem Kodamano ğlu
BA ŞKAN- Say ı n Mustafa Peçen, buyurur.
MUSTAFA PEÇFN (Kütahya)- Say ı n Divan, de ğ erli arkada ş lrı m; efndim hepinizin nalumu 8 May ı s tarihli Resmi Gaze
tede avukatl ı k ücret tarifesi ç ı kt ı ve lJiinde yürürlü ğe girdi
Bu tariflerin ç ı kt ığı bas ı nda, radyo ve televizyonda büyük
bir hadise imi ş gibi duyuruldu ve sa ğdan soldan bize de hadi
gözünüz ayd ı n ücret tarifeniz ç ı kt ı falan dediler, dinledik
bir şey yok.
Bilmiyorum bu tarifenin haz ı rlanması nda say ı n Birli ği
nekatkı sı olmu ştur, olmamış sa bundan böyle böyle bir şey 1karken katk ı sı nı n olması n ı diliyorum.
tket tarifesinde nedense birinci s ı nı f baro için

s ı nı flar ayr ı mı var maalesef. tcrcttarifeie bu böyle ikn
gene malumlar ı nı z bu sene meslek vergisi ç ı kt ı . Meslek vergi
sinde Kütahya Belediyesi bizleri birinci s ı nı fı n -Ustilndè gôrdil
en üst düze .yden vergi al ı yor bizdn. Soru ş turduk, baz ı birinc
sı nı f bölgeden avuktlardanciafta az vergi al ı nma dururnü var.
Ben bu konuda da sayı n Birlik mensubu arkada ş ları mı n, yönetici lerinin Türkie genelinde adil bir ortalama bulunma ı bakmı u
dan temas etmlerini öneriyorum.
Bir di ğer nokta, say ı n Birlik Ba şkanı mı z dün verdi ği
izahattabelediyelerce i şyeri ruhsat ı mevzuun de ğindiler ve
bu konuda baz ı bölge rkada ş ları mı z adliyeye bavurdular, sonı ç
aldı lar dediler. Biz 'maaleçf oradan da sonuç alamadık ve
Kütahya vd.a i şyeri aç ış belgesine tabi oldu ğumuz yolunda karar
verildi, halen de uygulanı yor tabii karar verildi ği için.
Bunun sonuçları , arkası ndan bel-c-diye bütün arkada ş ları mı za,
i şyeri tefti ş defteri var,kald ı rtt ı bunlar ı bize, tabiat ıyla
bir mevkiye, bir nerci.yeaç ış ruhsat ı verince bunun için de
kapatma hakkı da nıündemigir kendili ğinden. Bir gün gelir de
yazı hanen çok tozlu, kapatt ı m diyebilirler endi ş esi içerisin-.'
deyiz..Nitekim bunun ilk emaresini de gördük. Bir arkadaşı mı z pazar ğünü bürosunda çal ışı rken iki be---:diye zabı ta
memuru kap ı ya gelmi ş ler, azar gt.tnü açma ruhsat ı n var m ı demi ler, Bu Türkiye açı s ı ndan çeli şkili tatbikatlara sebep olacakt ı . Her ne kadar sayı n Ba şkarntnı z bürokratik engelleri
a şamadı k deaıi ş se de, tekrar istirha.m diyoruz, şu konu kökünden halledilsin, açış suhsat ı gibi küçük ve güldürücü bir
sorundan bizi kurtrs ı nlar.
Hepinize sayg ı lar sunarı . (Alkış iar)
BA Şİ'CAN- Te ş ekkür ederim Sayı n Peçen.
Kfendim bu dilekler konusunda ba şka söz isteyen üye
var mı ? Ba şka söz isteyen üye yok.
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G'U ş ic-riu kaleme al ı ndığı ve Önder av tarafindan
okuhaca ğı bildirildi,
Buyurun Sayı n Sav.
ONDUR SAV (Ankara Barosu)- Say ı n Ba şkan, de ğ erli delege arkada ş lar ı m; Yüce Kürulunuzun g örevlendirdi ği üyeler Kaini
Papiyla, Vedat Burcuo ğ lu 9 0 nder Sa y , Teoman Evren, Turgut Kazan,
Abdürrahman Aytekin ve Nuran Yurur?dan olu şan komisyon Yüce
Genel Kurulun görü ş lerini şu şekUde saptadı .
13-14 Mayı s 1983 gUnl€ri Anta1yad toplanah Türkiye
Barolar Birli ğ i Genel Kurulu milli, demokratik, laik, temel
hak ve özgürlüklere sayg ı lı bir-hukuk devletitiin geli şip kökle şmesi, umut veirianc ı ile aa ğı daki görü ş leri aç ı klamayı
gürev sayar.
U zun demokratik bir geçmi ş i olan •toplulu ğuaıuz, milli
iradenin bütün kurum ve kurallar ı yla engelsiz ve ça ğda ş bir
biçimde gerek1e ş mesi özlemindedir. Milli iradeye dayal ı
demokratik parlamenter -rejimin ça ğda ş kuralları ile i ş leyip
yerle'ş cnesi, demokrasinin de hukukun üstünlü ğünün de bir gUvencesi olacakt ı r.
Hukukun amacı , tart ış masiz ve insanca bir odaleti sa ğ
lamakt ı r. Lunu sa ğ layabilnıenin yolu da yarg ı yi. ba ğı msı z ve
güveno€li k ı lmakt ı r. Adalet ne kadar sa ğ lı klı ve çabuk gerçekl girse, hak ve özgürlükler de g kadar güçlü korunmu ş olur.
Devletin var olu ş amscı da- budur,
Türkiye Barolar Birli ği adaletin anöak. ba ğı-msı z ve
özp ür'ce .i ş Ieecek bir savunma görevi ile gerçekle şece ğine
inarnıı r. Savunma hakk ı bütün tehel haklar ı n koruyucusudur.
Savunma hakkı avukats ı z kullanı lamaz. Mesle ğimizin ba ğı ms ı zl ığı bu nedenle zorunludur. Mesle ğimizin. temel nitelikleri ve bzell±klri ile meslek kurulu ş lar ı nı n çal ı maları .Anaya_
sanı n 135 rıci maddesinde belirtilen biçimde yeniden
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düze n1euir:.3n barolar ı n bugün kadar geldi ğ yerden ve yerle tirdii ilkelerden geriye dbnüla ıemelidir.
Anayasanı n 135 nc:i maddesine getirilen de ği ş iklikler)e
ilgili yetki ysas ı na dayarıalarak ç ı rı 1acak yasa gücündeki
kararname bar.o1arn toplumdaki dnemli yerine mes1emn ba ı msı la ğı na ve konumuna glge dfl şürmecnelidir.
Tllrkiye Barolar Birli ğ i avuuina hakk ı nı i ı sı t1ayı cı
uygulamalardan ve barolarla Barolar Birli ğinin ba ğı aıı z1 ığı na
kar şı yürütülen çal ışmalardan kaygı duymaktadar.
Saygı ları m2zla 0 (Alkış lar)
Koaı isyonumuzunbu raporunu Divan Ba şktılığı na aurıuyo
rum.
BA ŞKAN- Te ş ekkür ederim Say ın Önder Say.
Te ş kil olunan komisyonca Türkiye Barolar Birli ğ i 16 d
ola ğan genel kurulunun p brü ş leri olarak tespit edilen bu rap<
run lehnde konu ş mak isteyen üyelerimiz var mı ?
Buyurun Say ı n Apaydı n.
ORHAN APAYDIN (Istanbul Barosu Ba ş kanı ) : Efe ıdiaa,
rapor Genel Kurulun görü ş lerini yans ı t ı yor, önce olumlu nitel
ğini belirteyim. ±a1n ı bir-iki noktada aç2k1k getirilmesini
ve izah diimesini istiyorum
'
Şimdi, mesle ğ i i ş lerli ğ ini engelliyici uygulamalar
siraz daha somut burada ifade edilemez mi? Dün burada dile getirildi, bir kere daha ifade edeyim. Avukatlar ı n mesleki ğöre
1eriui:. ± -. Ifa ederken güve nceye sdhip olmamalar ı , hani dü şünce)
ni özgürce ifade ede bil ııelidir Savunma mesle ğ inin fonksiyor
nu yerine getirebilmek için avtkat ı n dü ş üncesini, savunmaya
yönelik dü şüncesini öz gürbejfade edebilmesi. Bunun en basit
ş art ı o anda savunma yaparkn kendisine örgütün de özgürlü ğünü
yok edici bir i ş lemin yap ı lra ı asi, yani bir avukat savunma
yaparken savunma sadedinde sarfetti ğ i bir iki, cümle için hkimi, davayı gören hakimin takdiniyle ve irı zibati nitelikte ola k
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size söyleyeyim, avukatl ı k mesle ğ i yap ı lamaz, mümkün de ğildir.
Bu somut bir örne ği kamu. oyuna yans ı mışt ı r. Bu daha önce karıurüar ı mı zda vardı , Turgut Kazan arkada şı mı z burada izah
etti, bu karirniarda, eski Avukatl ı k Kanununda yap ı lan de ğiş iklikle Usul Kanununciaki hükümler, jani avukat ı n görü şmelerin
inzibati halimde tutuklanmas ı şeklindeki hUkümler kaldı rı ldı
ve bugünkü yeni ba şlayan uygulama kanutıun metnine de özgü de ği
Kanun duru şıanı n inzibat ı nı temin için 353 sayı lı Kanunda
o husus var, taraflar ı tutı klayı p, sanık duru şmanı n inzibat ı ni
hozmu ştux, sanı k tutuklu ie kanunda sanığı hedef ' aldığı gok
belli, tutuklu snığin tutuklamanı n inzibati tcdbirde ne t ayda
sı var, .hücreye konur diyor, yani tutuklu hücreye konur. İ nzi.
bati nitelikte oldu ğu ve sadece taraflara ililerıdirdi ği çok
aç ı kt ı r, yani kanuna. aykı rı bir -uygulama kar şı sı ndayı z. ve avukatlı kmesle ğinin kar şı la'şt ığı en büyük tehlikedir arkada ş lar.
Bunu aç ı kca bildiride ifade etmemizin yararl ı oldu ğu kanı s ı ndayı m. Bugün yorum meselesidir, tart ış ması z bir bizim teminat ı m ı zrıı r. Avukatl ı k Kanunu, avukat ı n görevi nedeniyle ve görev
sı ras ı nda i ş ledi ği suçlardaizin al ı nmas ı nı örı görmU ş tür. Hadi
ola ğanüstü dönemlerde Sı kı yönetim Kanunurı dab izin istenmeyebilir o kanunun hükümlerine göre. Fakat, hiç olmazsa yani
manı rı inzibat ı temin sadedinde ve gerekçesiyle avukatlar ı n
tutuklanamayacaklar ı Beirolar Bi'rli ği Genel Kurulunun görü şü
olarak ve bu i ş lemin kaduna aykı rı dü ş ece ği bildiride belirtilmeli,dir kanı s ı ndayı m.
İkincisi, dün '.son konu ş mayı ya ı mış t ı m, belki, yeterli
derecede anlatama ı m. j lüm cezalar ı nı n kaldı rı lmas ı konusunda
Avrupa Konseyine üye devletler bak ı mı ndan önemli bir 'a şamaya
giril-mi ş bulunuyor. Dün anlatt ı m, Avrupa Konseyi üyesi devld.tler İ nsan Haklara Sözle şmeside e ş 6 numara} ı ir.otokolla geçen

6 numaralı protokola Avrupa İ nsan Hakları Sözle ş mesine
Türkiye taraft ı r, ek olarak düzenlenen ve g ecen Nisan ayı nda
imzaya aç ııan ve yürürlü ğe girn 6 numaral ı iotoko]a Türkiye'nin kat ı lmas ı ça ğrı s ı nda bulunma± ı dar genel kurul diye
dü ş üriJyorum.
..
Takdirleririize sunuyorum, ayg ı ls ı mla. (Alk ış lar)
BA ŞKAN- Te şekkür ederim Say ı n Apaydı n.
Bu konuda ba şka . sUz isteyen var mı ?
Buyurun Sayan Sa y . .
.
ÖNDER,SAV (Ankara. Barosu)- Say ı n Apaydı na de ğerlerıdirmeleri için ve önerileri için komisyon olarak te şekkür
ediyoruz...
.
.
"
GerçeItenmesle ğigfiç ko şullar alt ı nda yürüten

1.1 Nisan ayııc.a bu imzaya açı lmış t ı r, Avrupa Ko: eyi üyesi çı GvlG t
lerde idam cezasiniri kald ı rı 1masna kabul ediyorlar Ve ±ç huku. la ı a da bu ya ısı an ştı r.
Türkiye'nin' bu 6 numaralı protokola kat ı lmas ı :ça ğrı s nda bulunal ı m. Art ı k ölüm cezas ı doğ rudur, de ğ ildir tart ış malar
bitmi ş tir. Avrupa hukuk-unda bu tart ış malar bitti felsefi alanda
yap ı lan tart ış malar, hukukçulr aras ı nda y'apı ln tart ış malar
bitti ve sonuca ula ş t ı . Ölüm cezası yasaklnmal ı dı r girü şü
uluslar arası pozitif hukı ka' intikal etti rc iç hukuklar ı na da
yans ı dı . İ hukuklara daha önce yans ı dı ve uluslar aras ı bir
sbzle şme imzalanması yoluyla da devlet İ•rin bir yükümlülü ğü
haline geldi..
Şimdi bu.a şaeıada Avrupa Konseyine üye Türkire?nin
avukatlar ı na tesir eden Türkiye Barolar Birii ğ i Genel Kurulu
devletimizin yetkililerini bu pr.otokola kat ı lmaya ça ğrı da
bulunmas ı bana bilmiyorum ters gelmiyor, yani içinde bulundu ğumuz şartlar da gdz önüne. alı nsa bana tcr gelmiyor.
ÇünktLTürkiye ? d. e bu g ün bu. ônenli bir sorundur. Bildiri •de
6 ıumarala protokola Avrupa İ nsan Hakları S3zle ş mesine
Türkiye taraft ı r, ek olarak düzenlenen ve geçen Nisan ay ı nda
umaralı . ı .otokola Türkiimzaya aç ı an ve yürürlü ğe girn
ye'nin kat ı lmas ı ça ğr ı sı nda bu,luna ı dı r genel kurul diye
düş ünüyorum.
Takdirleriize sunuyorum, sayg ı lar ı mla. (Alkış lar)
BA ŞKAN- Te şekkür ederim Say ı n Apaydı n. .
Bu konuda ba şka - sbz isteyen var mı ?
.
.
Buyurun Sayı n Sa y .
ÖNDER SAV (Ankara, Barosu)- Say ı n Apaydı na de ğarlendircnelcri için ve önerileri için.komisyo-i. olarak te ş ekkür
ediyoruz.
Gerçekten- mesle ği güç ko şullar alt ı nda yürüten
0
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yargı ç taraf ı ndan savunma özgJrlü ğünc ş iu ya da bu ş ekilde
tasavutu bu genci kurulumuz kabuletme, edemez, bir ±arl ı lı k
payı da görüyoruz. E ğ er genel kurulumuz bu metin üzerinde.
• ı fak bir de ği ş iklik yapmay ı uygun görecek olursa ş öyle bir
öneri geirebilir±z.
Savunaı a hakkı avukats ı z ku1lana1amaz cümlesinden
sonra 11 avukat, mesle ğ ini yürütürkc-n savunma özgür İ üU engilenmemelidir. Yasada yer olrnad ığı halde tutuklanamamalidirM
• deyi ı inin ekienaesi san ı yorum Sayan Apaydan ı nn belirtti ği ihtiyaca da cevap verecekt±r.
De ğ indikicri ikinci konuya gelince; ölüm cezasan
rt ı k ça ğı mı zda, pozitif hukukta tart ışı lan ve tart ış maları n
ölüm cezas ı nı n aleyhine geli şti ğ i günleri ya şı yoruz 'o do ğ ru;
ancak bu milletler aras ı konu durumüna geliyor. 6 numaral ı
• protokole Türkiye v nin de kat ı lası nı genel kurulumuzun bir
öneri biçiminde yans ı tması , sanı yorum bu genci kurul çal ışmaları nı n boyutunu biraz a şı yor gibi geliyor bana. 0 bak ı mdn,
özüne katilüak1a beraberSay ı n Apaydn' ı n de ğ erlendirmesinj'n
biçimini hakl ı bulrnadığı rnı zı komisyon olarak düze itmekte
yarar görü,roruz.
Saygı lar ı mla.
BA ŞKAN- Te ş ekkür ederim Say ı n Önder Say,
Bu konuda ba ş ka söz isteyen üye var m ı ?
Komisyonca gerekli düzeltme yap ı-lmı t ı r, Sayı n Say
takdi.m edece-kler,
ÖNDER SAY (Ankara barosu)- Say ı n Ba şkan, deer İ i arkadaslar ı m, demin eletirileri yanı tlarken beiirtti ğ imsaun_
rna hakkı
ukats ı z kul-lanı lamaz" cümlesinde ı sonra ş öyle bir
ekle eı e yapmayı komisyonuaıuz uygun buldu. ..
Savunma hakk ı avukatsaz kullan ı lamaz. Avukat, saunm
öreini yürütürken fiili engellerle .kar şı la şmamalı dı r.
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• AVUkStJrlk Y-ı sası nı n 58 rici maddesi aç ı kt ı x. 1 ukat, duru ş ma
dsipliui nedeniyle tutuk1anarnaz
deyiminin könmas ı nı koaıisyonuz kararla ş t rnış t ı . Der konu ş tu ğ um husuada komlsyon
ekseriyetle b.elirtti ği ın konulara ka6 ı 1nıışt ı r, onun bzfJne kat ı lnıakla beraber, seçiminin bu genel kurulda tart ış ma yapı lma
uası nı bnerdi, Genel kurulun takdiri aç ı kt ı r, daha de ği şik bi
biçimde gerçekle ş irse ona da aç ığı z,
'Te ş ekkür ederim. (Alk ış lar)
BA ŞKAN- Te ş ekkü ederim Say ı n Say,
fendim U Türkiye Barolar Birli ği 16 ncı Ola ğan Genel
Kurulunun g5rt ş leri ba ş lı kl ı bmtiri de ği şik şek1yle Ytice
Geuel Kurula takdim edildi. Bu metni oylar ı nı za sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.
Oybirli ğ i ile kabul edilmi ştir. (Alk ış lar)
Divan olarak Birlikten bir temennimiz var.
14 ncü genel kurul zab ı tları ndan aonrak± 15 ve
ola ğ anüstü genel kurul zab ı tları n ı n, tahmin ediyoruz pkçal ı
durum nedeniyle basal ı p barolara ve delegelere gbnderilemedii anla şı lı yor. Bunun ilk f ı rsata bas ı lı p barolara gnderilrnesini teme-ıni ediyoruz
Gdemjaı izin 16 ncı anddesitı e gire T. • riik Say ı nBa şkanı nı n kapanış konu şmas ı yapmas ı gerekior,
•
Buyurun Say ı n Ba şkan.
•
AT İ LA SAV (Türkiye Barolar Birli ği Ba şkan
ı )- Sayı n
Ba ş kan, sevgili delege arkad şiar ıı . 16 ncı Genel Kurul çalış -a1arı ile yönetim kuruluna ümit1endjricj bzendiricive gelec k
dönem için destek olucu bir sonuca ula şmış bülunuyor. Bunda
dolayı bütün delege arkada ş lar ı a ve katk ı da bulunaniara Ybnet rn
Kurulu adı na te ş ekkürlerimı zi •sı narı m.
Dile ğ imiz, bntimüzdeki çal ış ma döneminde ülkemizin go-ğ ulcu demokrasiye bütün kurum ve kurl1ar2 ile i ş ler biçimde
kavu şması dı r.
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Temenni olunur ki 1984 yı lı

Mayı s ay nda top1a ı nı
karara bsiad ığı mı z 17 nci Genel Kurulumuzun u1keniz±nbja
ğan
demokratik ko ş ullar alt ı rıcla yapmas ı nı
dileriz ve orada daha
geni ş , daha rahat ve daha izgür ko ş
ullar alt ı na ülkemizin
hukuk düzeni, hukuk devleti ve hukuku üsüniU ğU . ilkelj için
daha yararl ı , daha et kili.ksrarlar alı rı z.
Hepinize te ş ekkür eder, say g ı lar sunar ı
m. (Alk ış lar)
BA ŞKAN- Te ş ekkür ederim Say ı n Bakan. Say,
•
Efendim, byilik1 Türkiye Barolar Birli ğ i 16 ncı
Ola ğ an Genci Kurul Gündemindeki konular ı
n g5rU ş ü1mesi tamamlan-

mış tı .r,

Toplant ı ya i ş tirak eden say ı n deieelere Ba şkanlı k
Divanı olarak te ş ekkUr ı ernjj sunuyorum ve topantay
ı kapat ı yorum.. (Alk ış lar)
..

