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AVTJKAT TEOMAN EVREN (Türkiye Barolar Birli ği Ba ş )-Ef en-

dim, çoğunluğumuz vard ır, toplant ı mı zı açıyorum.
Çok de ğerli dinleyiciler, yargı kuruluş ları mı z ın sa1ın baş-

kanları ve mensuplar ı , basın organlar ı Luı z ın seçkin tenısi1cileri,
aziz meslekta ş laranı ;

1136 sayı lı Avukatlı k Karıununda 3256 sayı lı Kanunla yap ı lan
son deği ş iklik, , önemli karga ş alara ve yasal çeki şınelere. neden oldu.
Olağanüstü toplantı yapmak durumunda kafl şı m.ı z ın nedeni, bu Yasa ile
getirilen deği ş iklerdir.

Türkiye Barolar Birliğinin iki yı lda bir yap ı 1nıasııı öngören
kuralda önemli bir deği ş iklik olmuştur. Türkiye Barolar Birliinin
bütçe yıl ı tamamlanmadığı ndan, gelecek kurulun geçecek günler kçin

gerekli bütçenin kurulumuzun yüce takdirine ve denetimine sunuLmas ı
zorunlu olmuştur0

GenJ. Kurulumuz olağanüetü.. gündemle tulanmakla beraber, son

genel kurulumuz üzerinden çok uzun bir zaman geçmi ş bulunuyor.IBunca

uzun bir süre hem melekta ş ları mı za kar şı özlemlerimizi artt ır ış ,

hem de adalet alan ı nda yeni ve oldukça çe ş itli olaylar ın ortayb ç ıkma-
sina neden:oImu ş tur, İş te bunun için, yargı ve adalet sorunlarkn ın
şu an için önemli gördü ğümüz bazı lar ına yüce kurulunuzun hö ş görüsUne
ve bizleri güçlendiren, eksilmeyen desteğine dayanarak değinmek isti-
yorum.

Yakın bir zamanda Yargı tay ve Anayasa Mahkemesi Ba şk niarı-
mı z onurla yürüttükleri görevlerinden ayr ı lmak zorunda kalmış l rdır.
Bu yüce mahkemelerde yap ı lan seçimler sonucu, meslektaglarimizIn her
zaman saygı , takdir ve sevgiyle and ığı yüce yargı çlar, Anayasa Mahke-

mesi ve Yargı tay Ba şkanlıklarına s.eçilmi ş lerdir. Bugün Genel Kvrulu,

muza onur veren, bizleri mutlu kı lan Anayasa Mahkemesi Ba şkanıız

1

Il



-2-

Sayın Orhan Onrir l a, Yargı tay B a ş kanıı Say ın Al. ı et 0o ş ara, hepimize

kı vanç verecek ba ş arı lar dilerken, kndilrini Genel Kurulunuzadına
gönlümde duyduğum büyük sevinçle kutluyorum. Yüce Ba şkanları mı zın ıes-
leğimie ve ıeslekta ş lar ı rnı za kar şı duydukları ilgi, gösterdikleri ya-
kınlık, bizlerce de. çok canlı ş ekilde bilinmektedir Bundan böyle pek
çok sorunutuuzun yargı nı n onuruna ve yübeli ğine uygun ş ekilde çözüm1-

neceği inancı mı z, sevincimizin en büyük kayna ğı nı oluş turuyor.
Uzun bir aradan sonrà yenideh bir say ın meslekta ş imiz Adalet

Bakanı olmuş tur. Adalet Bakan ı m.ı z ın hukukçu_ve özellikle avuka[b oluşu,
yargının geieeği ve savunmanın hakkı nın i ş lerliği aç ı s ından hepimizi

.mutlu kı lan büyük bir ş anstır. Sayı nBakanı m.ı zn ilk günden itibaren
meslek örgütümüze kar şı gösterdiği yakIn ilgi yüreklerimizi seinçle
çarptıı an özelliktedir. Kendilerine gönülden ş ükranlar ı mı zi sukmayı
kçını lm.az bir borç bilirk4en, daha önce içtenlikle sundu ğum ba ş arı
dileklerimi ve kut.lamalar ı mı bir kez daha izninizle s ı z ın adını za d
dile getirmekten müstesna . bir zövk duymaktay ı m.

Avukatl ık Kanunu 1980-1986 yılları ara ındaki zaman süreci
içindö 2329 9 2442 9 2652,3003, 3079 9 3256 sayı lı kanunlarla altj. kez
54 ve 79 sayılı kararnamelerle de iki koz olmak Uzee altı ıliçinde
sekiz deği şikliğe uğramış tır. Bu deği ş ikliklerin bir kı smı meslek ku-
ruluş ları için; Anayasanın getiriği yeni düzenlemeler nedeni ile ger-
çekle ş mi ş , ancak yeniden konulan' kurallar Anayasanı n amacı nı da aş mış-
t ır. Diğer değş iklikier ise bütün çabalar ı mı zarağmen hiçbir sorun
çözümlenememi ş tir.

-	 Örneğin, bugün barolar ı m.ı zı n genel kurullar ı nı Ile zaman yap-
maları gerekeceğini saptayabilmek olanağından yoksunuz. Genel Kurulumu-
zun bu konuda bir karar vermeinin mÜmkün olmad ığını bildiğimiz halde,
ortaya ç ıkan tart ış maları ve kuşkular ı bi.r blç ,uc-Le kanalize edebilmek
içiu Olağanüstü Genel Krul'umuzun gündeminde sorunun görü ş ülmesini
yararl ı görmekteyiz.
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1136 sayı l ı Avukatl ık Yasas ı nı deği ş tiren 3256 say 11 Yasanın
hazırlık çal ış malar ı na Adalet Bakanl ığınca çağrılmamı zı metnnı niyetle
karşı lamış , konu üzerinde Türkiye Barolar Birliğinin Istanbul, Ankara
ve Izmir Barosu mensuplar ından oluş an temsilcileri ciddi ve clumlu ça-
lışmalar yapmış lardır. Ancak, ya ırgadığı mı z ve bizleri üzen bir şekil-
de bu çal ış malar Bakanl ıkca durdurulmuş ve yasa tasar ı sı birdenbire
yanlış , eksik, karışık kurallar bütünü halinde Türkiye Büyük Millet.
Meciisine sunulmu ş tur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunun Trkiye Ba-
rolar Birliğine ve barolar ı mı za yaptığı çağrıya uyularak, Adalet Komis-
yonunda çok öhemli deği ş iklikle gerçekle ş miş ve pek çok hata dûzel-
tilmi ş tirO Mesleğimizin sorunlar ı na gerçekci ve oumlu çözümler geti-
rilm.i ş tir. Ancak, tizUntUyle belirteyimid, Türkiye Büyük Ylilleit Mecli-
sindeki görü şmelerde ise yasa tasarı s ı bugünkü hale dönü ş türüerek ya-
sala ş mış , yeni düzenlemeler mesle ğimiz için hiçbir olumlu katjk ı sağla-

adığı gibi, büyük kar ışıklıklara neden olmu ş tur.
Barolar ın kararlarını n Adalet Bakanlığının tasikine tabi

olması önemli i htilaflar ı n kayna ı dır, Özellik barolera kabul istem-
lerinin rddi kararlar ı n ın vukat olak isteyen yagı çlar açıından
Adalet Bakaniığınca değerlendirjlmsje m esleğin onurunu k4 ı c ı ge-
rekçeler yer, almaktad ır. Hiçbir nıesleğe intisab edebilmesineo1nak
bulunmayan kimselerin s ırf yargı çlık yapmalar ı dolayı s ıyla eveviyetle
avukat olabilecekleri görü şüne kesinlikle kat ı lmıyor ve bu göaü ş U hiç-
bir zaman ka bullenemeyeceğiizj alt ı nı çizerek bir kez daha v ıki ğulamak
gereğini duyuyorum	 . .	 .

Avukatlık Yasas ı deği ş ikliğinde yargı çlar ın bir sür yargı ç-
l ık yaptıkları yargı çevresinde avukatl ık yapmalar ı nı engelleyen bir
teklif büyük yankı lar raptı . Meslek kuruluş ları m ı z ve meslekta ş ları mı z
bir kı skançlık duygusuyla değil, yaı gı nın saygınlığı aç ı sından hiçbir
suiistimal sözkonusu olmasa da değerli yargı çiar ı mı zın ve yar organ-
ları rnı zı böyle bir özen içinde-korunma-lar ı gerektiğine inanrnaktad ır.
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Avukatlık Yasas ı aç ı sıhdan iki önemli müessesenin-içlbenlikle
ele al ınması gerekmektedir. Bunlardan birincij avukatl ık tajk ır.
Avuktl ık staj ı özellikle mesl ğe yeni atı lan genç avukat adairlar ı
için bir angarya olma niteli ğini sürdürm.ekte,kesinlikle faydal olama-

makta, bo şubo şuna zaman ve emek ısrfına neden olmaktad ır.
İkincisi Adll Yard ım konusudur, Demokratik bir ülked yoksuL-

luk yUzünden haklar ını arayarnayan insanlar ın bulunas ı •adaleti ayb ı-
dır. Yasalar ı mı zdaki dağınık ve çe şitli kurallora rağmen, yoksullara en

ufak bir yardımın yap ılaildiği söylenemez. Mesleka şlar ımı zın ve bao-

larımı zn severek yüklenmeye haz ır olduklar ı adlî yard ımların ileyi ş i

ni gerçekle ştirmek için öngörülen dUenlemeler yetersiz, amaca hizmet

etmekten uzakt ır, Yoksullara adli yard ı m, her ş yden önce devle in. sos-

yal bir sorunudur,. Hak arama ve yasalar kar şı sındaki e ş itlik, ncak.

adli yard ım kurumununi ş ler1iğinin sağlanmas ıyla mümkündtir. Ha arama-
nin engellenmesiyle paras ı zl ık nedeniyle hak arayamamak aras ında fark
yoktur.

• *	 Avukatl ık mesleğinin çe ş itli mesleklerle hağda şır haie getiri-
lerek ek mesl	 olma istidad ğötermesi, yargı alanında uzerihde du-
rulmayan, ancak gerçekten çok bUyük önem ta şıyankonular ın ba ş

uk	

nda gel-

mektedir, Avukatl ık, serbest meslek ola niteli ği yanında serbLt alan
olm ştur DUnyanı n hiçbir Ulkesinde bu d.erece geni ş , serbest bir mealek
alanı düşUnUlenıez.

Kanın kesimi avukatlarının baroya yazılmalar ını isteğ bağl ı
kılan Anayasa kural ı büyuk karga ş aları beraberinde getirmi ş tirDisiplin
kovuşturmas ı açı s ından barolar ın denetimine tabi olan, ancak nredo

avukatl ık yapt ıklar ı bile saptnanı yan yeni bir avukat grubu olu ş nıuş tur.
Meslek disiplini ve deontolojisi bak ı mından buyUk sakıncaları her gün
biraz daha beliginle şmektedir.

Son zaanlerda vergi kaç ırma olayları konusunda çok yetkili
ağızlar dahi mesiekta şlar ıaı zı dile dolamaktad ırlar, Vergi kaçir ılması
toplumun her kesiminde ya şanan ve her zaman ya ş anacak olan bir olgudur.
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Vergi kaçaklar ı konusunda devletin çok büyük yetkileri, ayrı ca
kaçakcılığı nı j ağır ' cezaları vardır. Ortada somı bir olay yok
tün bir meslek grubunm vergi kaçakç ılığı itha ı altinda tutul
yadırgam.akta ve kabulletı emeo.ektejz.

tilkemizde bulunan. 21 bin avukat ın büyük bir kı smı ka
ve kuiuluşlarnda çal ış makta, maa ş : ve ücret almaktad ır. Gene
ruluş larda ücret ve maa ş karşılığında çal ış an, serbest i ş alma,
sanaraayacak say ı da avukat grubu vardır. Pek çok meslekta şı mı z
avukatl ık yapmamakta, evkad ını , milletvekil, emekli memur, i ş ç
sadece avukat s ı fat ını kullanmak eya emekli olabilmek için ba

vergi

:en, bU-

ıasını

ıu kurum
zel ku-

an azı nı-
iilen

olarak

o ile
ili şkilerini sürdürmekte. Bu nedenle de vergi mükellefi olmak durumun-
dadırlar. Gene arkada ş ları az ı a, bir kı sım meslekta şı mı z ın gerekten
büyük bir i ş sizlikle kar şı kar şıya olduklarını yakından bilmekteyiz.
Olaya bu gerçekler aç ı sindan yaklaşı ldığında, avukatl ık mesleğ indeki
vrgi kaçağının bir çok irketin batak borçlar ı 'ile mukayese bile edi-
lemeyecek mikyasta Olduğu tart ışma götürmez.	 -

İnsanlıın en büyük ve köklü asaleti haks ı zlığa isyar duygu-
sudur.-Isyan Juygusunun tepkisel yap ı s ı gereği k ks ı zlk toPHmu. en
çok sarsan nedenlerin ba şında gelmektedir. Bu büyük tehlikeye kar şı ada-
leti yerine getirebilmeyi dü ş ünebilmi ş olmak, insan akl ı nı n en büyük
zaferidjr.

Adalet, sadece yargisal değil, yönetsel faalytlerir de hu-
zur kayrı ağı d ır. Yönetsel adaletih yar ı sa1 denetim6 tabi tutulduğu de-
mokratik rejimlerde yargı nı n görevi çok daha büyük önem kazanır. Bu
d-eneti ın olanakları nı n geni şliği ve etkinliği oranında gLven kaynağı olur,

- .tilkemizde yargı nııi üerinde kümelenenkara bulutlar,
üzerinde üzüntüyle iz1edi ğ inaiz gölgeler dü ş ürmektedir.

Davaların yı llarca uzamas ı karşı s ı nda insanların haklr ı nı el-
de edebilmeleri. inkns ı zla ş nıaktö.dır, İnsanları n istemeye isteme re hak-
s ızlığa katlanmalar ı na, pek çok -hak1ar ı ndanfedak ıık etmelerie neden
olmakta,, ayrı ca ba şkalar ı nın hakları nı çiğnemeyi alışkanlık haline

1
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getirenlerin haks ı z ç ıkar sağlamalar ına itııkn yarat ınaktadır. yasalarda

yapı lan yeni deği ş ikliklerin yargı lanrnay ı hı zlandıratn.adığı denenerek

anla şı lmış tır.

Bavaları n.hı zlannı as ında en etkin çare, dava;o. ı nın ve davalınJ-n

bildiği gerçekleri bilemeyen yargı c ın adaleti gerçekle ş tirmekeki baş a-

rı sı olarak ortaya ç ıkmaktadır. İnsan faktörünün bu büyük öneine ra ğ-
men, ülkemizde yargı çl ık çekici.liğini her gün biraz daha kaybtmekte

ve yargı ç açığı giderek biraz daha'büyUrnekte daha da kötüsü; yetenekli
yargı çları m.ı z meslekten ayr ı lmaktadrlar.. Yargı alan ındaki ayr ı lmalar

ciddi boyutlara varm ış , önlenmesi olanaks ı z gibi görünen }büyüI bir ka-
ramsarl ık oluş turmuş tur. Yargı ç açığı iş yükünü alabildiğine arttırmak-

tadır. Yargı ç da nihayet bir insand ır. Sağlığı ne kadar iyi, bilgisi

rio kadar derin, zekas ı ne kadar UstLin olursa olsun, büyük bir i ş yükü

alt ı nda bekienen titizli ği, özen, ba ş arıyı ğöst ermesi ve. bir hattan

sonra dogrii çözümler bulabilmesi imkuas ı zlaşır. Yeterli say ı dE1 ve üs-

tün niletilke yargı c ı adaletin hizmetine özgüleyemedikçe bütün önlem-

ler sonuçsuz kalmaya mahkmdur.

Yargı lamanı n geciknıesinin usul yasalarnin biçinıseliikten

öte hiçbir yarar sa ğlamayan baz ı kuralları nın ortaya ç ıkardığ adli bU-

rokrasiden kaynaklandığı da bir gerçektir.

Yargını n yükünün azaltı lmas ı önemli bir sorundur. İ ari ve

sosyal önlemlerle çözümlenmesi olas ı pek çok hukuk ve ceza davas ının
adliyeyi daha da bunalmış hale getirmesine hiç gerek yoktur. yargını n
yükünün azalt ı lmas ı için üst nı alıkemelerin kurulmas ı dü ş ünülme1t ve ha-
z ırlanmış olan yasa tesar ı s ı nı n gerekçesinde"Yargı tayın i ş yükü olağan
üstü ağırdır, bu yu zde davalar alabldi ğine uzamaktadır"denimektedir.

tiikenıizde davalar ın uzama nedenleri aras ında önem ve özellik
açı sı ndan ba ş ta gelenler vardır, İstinaf nıahkenıelerinin yokluu hiçbir
zaman ba ş ta gelen etkenler aras ında dü ş ünülmemelidir. Kurulack nıahk
melerin davaları n uzamas ına yeni bir etken oluş turacağı da akildan uzak
tutulmamal ı dır. Ayr ı ca, bugünkü yargı ç kadrosu ve yargı nın içinde
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• bulunduğu yoksulluk • iİ eietindf mahkemelerinin yeni bir du ğüm olacağ
tart ışma götU.: ı eyecek. kadar aç ıkt ı r. ]Davalar bazcn harçlaıındenmeme-
si, posta ücretlerinin artmas ı gibi nedenlerle de aylarca ve tjatta y ıl-
larca uzamaktad ır.

Yargı ç aç ığı nı n giderek artmas ı nın nedenleri içinde yargı ba
ğı m.s ı zlığı nın tartışıl ır hale gelmesinin de önemli rolü bulunaiaktad ır.
t İkerııizde yürütmenin güçle nnıesi gerektiği tezi, yargıyı bir engel .ola-
rak göstermi ş , bu görü ş le±in etkisi alt ında getirilen düzenlemeler
yargı alanında ho ş nutsuzluklara neden ölrau ş t ıır.

Anayasan ı n kabulünden önce ç ıkart ı lan Hakimler ve Svc ılar
Yüksek Kurulu Kanunu, .Hakimler ve. Savc ı lar Kanunu, Askeri Yüksek İ dare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kurulu şu ve Görevleri Ha ında Ka-
nun, idari Yargılama Usulü Kanunu, Yargı erkini yürütme ekinekarşı
bir engel olarak gören ve gösteren görüş lerin etkisi alt ında ş ekillen-
mi ş tir. Bugün bir çok yargıımı z ın tedirginliğini, düş kııkl ğı nı bu
hi yapı da aramak yerinde olacakt ır.

Kararnarnelerin aylarca Ba ş bakanl ıktabeklemesi, önemli sorun-
lar içermektedir. Son kararname 5 ay bekledikten. sonra onaya suna-
bilmi ş tir Ba ş bakanlığın, bu kararnameler üzerinde hiçbir yeJisi bu-
lunmadığı bilindiği halde, güvenlik soruş turmas ı gerekçesiyle günlerce
geciktirilmesinde.n dolay ı boş kadrolar zaman ında doldurulamam.kta,
ba ş ka merkezlere atanan yargı çlar bulunduklar ı yerde bir süre daha gö-
rev yapmala ı gibi gerçekten sak ı ncal ı sönularla karşı kar şı )a kalmak-
tadırlar0. Yargiç olarak zaten görev yapmakta olan bir kimse için güven-
lik soruş turas ı yapı lma ı nın hiçbir yarar ı bulunmad ığı gibi, çok önem-
li sakı ncaları da vardır. Güvenlik soru ş tuması , bunca sakı ncasına ek
olarak ş eklen de a ş ağılayı c ı bir yöntemle gerçekle ş tirilmektedkr.

Yargı bağı ms ı zlığı keyfi yargı demek değildir BugUn yargi
alaninda aİ abiliğine bir denetim eksikli ği de ya ş anmakta, çok önemli
olaylar basit baz ı önlemlerle geçi ş tirilmektedir. Misal olarak arz etmek
isterimki, bir yargı cı mı zın verdiği tedbir karar ı , vali tarafından dur-
duruabilmektedir0	 .	 .
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tlkeriıizde gerçek anlamdà bir mevzuQt karga ş as ı hUkUm sürmek-

tedir. Geii şiUzel gerekli inceleme ve aratır1ar yap ılmadn gUdü1n

amacı kar şılaaıaktan uzak, yasalar birdenbire yürürlüğe konulnı kta, -b ıın-

lar ın. düzeltilmesi için pek çok deği ş iklikler yap ılmaktadır, ^Ie a1n.an

bir [netindeki veya kitaptaki.yasa kurallor ının yürürlükte oluj olmadı-

- ğlnl bilebiirnek, hukukçular için dahi imkns ı zlaş rn.ış tır. Butüllı bu karga-

ş alar ın yanında etkinliğini yitirmi ş , uygulanmas ı na olanak kaimam ış ,

karuurun adalet duygusiyla ğ eliş en pek çokyasa yürürlüğünü sUdürmekte-

dir. Normiar hiyerar ş isi büyük bir karga ş al ık içinde çalkalan ıakta ve

kargaş anın çözümlenemeyecek boyutlara vard ığı gözlenmektedir.

Türkiye Barolar Birli ği III.Hukuk Kurultay ını Adale Bakanlı-
ğı ve Yargıtay ile birlikte gerçekle ş tirmi ştir. Hukuk ve yarg. sorunla-
r ının bu derece yoğunlaş tığı günumüde IV.Hukuk Kurultay ının lükuk v
yargı sorunlar ı konusunda ve gene Adalet Bakanl ığı ile ve Yar ıtay ile
birlikte yapılmasını huzurunuzdaönermekteyim.

Hakimlik kadar eski, erderalik kadar yüce, adalet kaiar gerekli

mesleğimizn pek çok sorun kar şı sında bulunduğunu görraekteyizJ Bunlarla
savaş , üzüntü. yılgınlık içinde izldi ğirn.iz der . erle mücadele kaç ınıh-

maz olmaktadır. Adaletin dağı tılrııas ında ve oluşmas ı nda görev Ilüklennıiş

belirli bir mesleğin raensuplar ıyı z. Avukatl ık kadar kendisini tükenmek

bilmeyen bir mücadeleye adamış ba şka bir raeiulek dü ş ünülemez. Avukat,

mücadeleyi amaç edinmi ş , hak ve adalet uğruna sirgit bir çaba ın gönül-

lü gôrev-lisi olmuş tur. Mücadele her gün meslek boyu, hayat boyu yeni-

lenerek sürmektedir.	 -

Yargı , savunma üzerine kurulur. Adalet m.ülkün, .savurma ise

adaletin temelidir. Savunma hakkının tanınmas ı yeterli değildir. İnsah
haklar ının en önemlisi Olduğu tarih boyunca her zaman kabul vé, ilan

edilmi ş bulunan bu hakkın, en geni ş ş ekilde kullan ılabilrnesi i1çin gere-
ken bütün olanaklar ın da sağlanmas ı zorunludur. Yüklendi ği görevin öne-

- mi ve sorumluluğu gereği avukat, insanlar ın en çok dokunulmazl ığa ve
özgürlüğe sahip olmas ı gerekenidir. .
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Avukatt-an evrak ve dosya saklamak, avukat ı keyfi da ırahışlar-
la duruşmalardan çıkarmak yetkisi tanıyan kuralr ın, savunma hakkını n
ÖZÜ ve niteliiyle bağda ş mas ına imkan yoktur. Mesle ğ in onurunu ağır ve
onarilmaz biçimde yaralqyan savunma hakk ı nı engelleyen kurallar ın yasa-
lardan ç ıkart ı lması kaçı nı lmaz olmaktad ır.

Türkiye Barolar Birli ği hizmet binas ı 	 tamamlamış , yeni ola-
naklara kavuş muş tur. Yakın bir gelecekte bttün olanaklar ı mı z ı meslek
ve meslelkta§larimizin yararlanmas ı a sunacağı z. Çe ş itli komis , onlar ku-
rultnuş , yeni bir çalışma ortamına girilmi ş tir. Barolar ı mı zıı bu komis-
yonlarla ilgi kurmalar ı en bUyulç arzumuzdur. Bülten ve dergi çıkartma
hazırlıkları baş lamış tır. Meslekt ş lar ı mı z aras ı nda daha yakı ili şki
ve tesanüt kurmak çabas ı içindeyiz, Sosyal i ş ler Komisyonumuz birlikte-
.liğimizi gUçlendirecek çali şmlar içindedir..

Her gün artnıakta Olduğunu üzUntüyle gördtiğUm.jiz soruriilar kar-
şı s ında güçlükleri yerınıekte en etkin çare, dü ş ünce ve inanç ay'ılığı
gözetmeden meslektaglarimiz in birbirleriyle bUtUnle p mesilidej,.

Avukatla ın hukuk ve yargı sorunlar ı etrfında aynı LgUnceyi
paylaş tıkların ı ., aynı fikirleri seslendirdjkl.erij sevi 'nç ve mtluluk
içinde görmekteyiz.

Bu duygu ve dü ş ünceler . içinde Ola ğ nüstU Kongremize ia ş arı lar
diliyor, sizlere ve seçkin konuklar ı mı za yürekten saygıları mı $unuyo-
rum. (Alkış lar)

Efendim, ş imdi gündemimjzin 3 üncu maddesi gre ğinoel Başkan,
1 Ba şkanvekili ve 2 Uyeen oluş an Genel Kurul Ba şkanl ık Divanının seçi-
mi bulunuyor. Bu hususta önerisunmak istyen arkada şı mı z var rn.ı?

Bujne kadar hangi ş ehirdekongre yapı l ıyorsa o ş e1n baro
ba şkanı genel kurul -ba ş kanı oluyordu. Yalrhz, ola ğanüstü kongrele An-
kara'da çok yap ı ldığı için, olağaflUstü kongrelerde değiş ik arkada ş lar ı-
mı z ın baro başkanı olması olayı nı düş undük. Ankara Barosu Ba şkanıyla da
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mutab ık kaldık. Bu ş ekilde bir talep varsa onu oylar ınıza sacağı m.

Bir teklif var, arz ediyorum:

Kongre Ba şkanlığına

Kongre Ba şkanlığı için Ankara Barosu Başkanı Mahir Jan	 -

Il'ı.cak' ı ; Ba şkanvekilli ği için Zonguldak Barosu Delegesi Kmil Papilay'-

; Divn Ktiplikleri için Ankara . Baro- su Delegesi Bekir Ekinci'yi,

Bursa Barosu Delgesi Şerafettin Göklp'i arz ve teklif ediyorz."

Önder Sav, Vedat .r ş en Co şar, Tayyar Selçuk, MteSay ı rı

Başka önerge var mı? Yok..

Önergeyi oylar ı nı za sunuyorum: Kabul edenlere. * Etmeyenle'..

İttifala kabul edilmiştir, buyurun efendim.

Dİ1rANBAŞKANI— Çok muhterem arkada şları n ı, genel kurulııiluzun

Divan Ba şkanlığı görevine beni, Divan Uyeliklerine de arkada şlar ımı zı

seçmek suretiyle ş ahs ımı za gösterdiğiniz güven ve teveccüh iiin sizlere

yürekten teş ekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
Gündeninıizin 3 üncti maddesi gereği Başkanlık Divanı oluşmuş

bulunmaktad ır,	 -

Çalışmalar ımı za ba şlamadan önce sizleri Yüce Attürk, ş ehitler
ve ramı zddn ayrılan değerli hukukçular için saygr duruguna davet edi-
yorum efendim, (Saygı duruşu yap ıldı )

Teş ekkür ederim efendim.
Efendim, Divan olarak gnel kurul ı uzu onurland ıran sayın

konuklar ımı za ho ş geldiniz di-yöruz.
Sayın konukları nıı zdan -konuş ak isteyen varsa söz vereceğim.

-	 Sayın Adalet Bakanınıı z konuşmak istiyorlar, buyurun efendim.

(Alkışlar)



ADALET BAKANI MAUT OLTAN SUNGURLU- Sayı n Ba şkan, Barolar

Birliğinin se'in üyeleri, say ın davetliler; Par	 entr bir m7jekta-

şını z olarak bu ola ğanüstü toplant ı da aranIzda bulin ıaktan müstesna bir

zevk duyduğuınu ifade ètmek• istiyorum..

-	 Hak ve hürriyetlei ıi savunucusu avukatLık mesle igï,ile demok-

ratik hak ve özgürlüklerin teminat ı olan parlamenter rejimin fonksiyon-

ları arasında bir benzerlik mevcuttur. Demokratik ftddende adli rrgı lam.a

e ş itler aras ında medenitartış nıa olmak ge'ektiğinden, avukatların demok-

ratik hukuk düzeninde sağlayacakları ivtnenin önemi elbtte1d büyük ola-

atır.

Yargı lamanın sonucu ve adaletin kaderi taraflar aras ındaki

hukuki tart ış manın güvenle ve adil bir biçimde geli şmesine bağiL olduğu,

siz melekta ş lar.aıı n nıalunıu. Aynı durum, parlamentoda iktidar ve muhale-

fet kanatlarına mensup milletvekillerinin diyaloğu için de geçerli ve

sözkonusudur. Bt tart ışmalar ne denli iyi niyetli ve ne denliözgürce

ypılırsa, alınan kararlar dd ö derece memleketin yüce rnenfaatierine

hizmet eder nitlikte olacakt ır.
Bir rı eslektaşı nı z olarak şuna inaniyo2 a ki, yargı larnaya ha-

yat veren kanunlardan daha çok hakimler ve siz avukatlars ı nı z. Usul ka-

nurlar ında yer alan kurallara canl ı l ık verir, çağın gereklerine uyarl ı
dinamizi sağlayan, yine ayn ı gruptaki insanlsrd ır	 argı laraa srecinde

yer alan meslek menupIarı birle ş ik kaplar sistemine benzer biriliki

içerisindedirler. Diğer bir ifadeyle, hakinıler ve avukatlar birbirinin

ay.nas ı d ırlar0

Şu. bir gerçektir ki, avukatlar birbirlerine daha fazla itimat

ve saygı duydklar ı ndan, birlik e beraberlik içinde olduklar ıJdan, ha-
kimlerin avukat-lars, avukatların da hakimlere aynı deacede itiat ve

saygı . duynısları halinde adaletin i ş leyi ş indeki en büyük engellrdenbiri.
giderilmi ş olacaktır.. Hiç ş üphe yokki, değerli -avukatlar ı mi ı n dolayııy-

la baroların ve Birliğin, yargı mensuplar ı m ı z ın aış terek veya münferit

bazı sorunları vardır, ileride de olabilir. Bu sorunlar ın bUyü1 bir kı s-

mina Sayın Barolar Birliği Ba şkanı nı z vukufiyetle i ş aret etmi ş tir.
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Ne varki, bunlar ın el ve i şbirliğiyle çözülebileceği inancinda olduğumu

ve daima yard ı cı olmaya da hazır olduğumu beyan* hepinizi say ı ile

selamlar, Barolar Birli ğinin bu toplant ı sı na ve bütün rneslekta ş arı raa

baarlar dilerim. (Alkış lar)

BAŞKAN- Say ın Adalet Bakanına te ş ekkUr ederim.

Başka söz almak isteyen var m ı? Yok.

Değerli arkada şları , gündemimizin . 4 öncü maddesine eçnıeden

önce Divana ula şan bir önerge var, okutuyorum:

"Türkiye Barolar Birliği 7. Olağanüstu'Genel Kurul Sy ın

Başkanlığına

GUndemin 4 uncü maddesinin ba şına "Adalet ve Meslek sorunla-

r ının görü şUlraesi"ibaresinin eklenmesine veya bu hususun gUndeci 4 üncü
madde olarak bonimsenip; diğer madde nuraaralar ının 5-8 olarak ksydır ıl

-masını öneriyorum.	 .	 .

Saygılar ı tı1a"	 .	 .	 .
Avukat Onder Say
Ankara Delegesi

BAŞKAN- Önerge ile ilgili olarak görüs'.hü bildiro.ek üzre

arkadaşı o.ı kürsüye davet ediyorum. 	 .:

AVUKAT ÖNDER SAV (Ankara Barosu)- Sayın Başkan, değe1i dele-

ge arkada şlar ım; şu anda yapcıakta olduğumuz toplant ı , Türkiye Bro1ar

Birliğinin Olağanustü Genel Kuruludur. Yasa uyar ınca olağanüstü genel ku-

rulunu toplamaya Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu karar varai ş ve

yine yasa uyar ınca gündemini de kendisi saptam ış tır.

iİncel'endiğinde göüleceği üzere, gündem, bana kal ırsa oldukça
ya yan, kuru ve sadece biçime1 bir gereksinmeyi sa ğlamaya yöne1k olarak

getirilmi ş tir. 7.Olağanüstü Genel Kurulda 7 maddelik gündeme, adalet ve

meslek sorunlar ının görüşülraesi maddesinin eklenaesini istedi ğim için

buraya yer vermi ş bulunorura. Tabiiki, bu önergeyi verirken, hm Birlik

Yönetia KuruluLıuzda, hem Genel Kuulumuzun Ba şkanlık Divan ı dhe de

siz değerli	 delege arkada ş larımın kafas ında acaba o1ağ nüstU
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genel kurul gündeminde deği ş iklik yap ılabilir rai gibi sorular ır olabile-

ceğini dedU ş i»tio..	 -

•	 Bana kal ırsa, Avukatl ıkKanunurauz ve bukanun uar ıncajdUzenie_

nerek yürürlüğe konrauş olan Avukatl ık Kanunu Yönetmeliği, böyl bir Öner-

genin verilmesine, bu önergenin görü ş ülüp konuşulciasına bu yücel genel

kurulda karara var ı lciasına engel döğildir.

Anı çısatraak istiyorum, Avukatl ıkYsaçıı z ı n 117 rıci raaddsi Bir-

lik Genel Kurulunun görevlerini s ıra1acaaktdır, bnt1er halir£de. 117 nci

maddenin 7 nci bendine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Birlik Genel Ku-

rulunun görevleri derken, olağan genel kurulun, ola ğanüstü genel kurulun

görevleri diye bir ayr ı m yapmamış madde ve Birlik Genel Kurulunun görev-

leri içinde .7 nci bendde, Adalet ve meslek i şleri hakkında tefti ş te bu-

lunuak, meslek kurallar ı nı saptamak gibi görevler sizlerin yetkisi için-

dedir. Ş imdi biz bu genel kurulda adalet ve raeslek.sorunlar ıylai ilgili

görüş lerimizi dile getirmek istesek ya da çok önemli bir meslek kural ı
önerisiyle kar şı laş sak, onu karara bağlamak istesek; bu genel kurul gün-

deo.i üzülerek söylüyoruoki bu görüş raeye engeldir.

Ş imdi son Bursa'da yapt ığı mız Birlik Gen Kuruluriuzdan bu yana

hukukuo.uzurı , meslek kuruluş arfmı zın, raesleğ icıizin ve rieslekta§!lariclizin

sorunları azalmadı , arttı . Sayı n Birlik Ba şkanı mı zın konuha ından, bu

sorunlar ı n ne kadar yo ğun olduğunu da anlaraış oluyoruz. Mesle.ğimizin,

çıesl.ek kurulu ş ucıuzun temel hak ve özgürlüklrimizin, hukukun üstünlü ğü

ilkesinin, . demokratik hukuk, devletinin bu kadar yoğun sorunlar ı nın oldu-

ğu bir dönemde. geride b ıraktığı o.ız döneme ili şkin, gelecek günlere

kin görUlerimzi, hukuk mesleği siyasetiyle ilgili görü ş 1eriuizi bu ge-

nel kurulda dile getireo.eyeceğiz de ne zaman dile getireceğiz? 'sen böyle

bir eksikliği gidermek için bu önergeyi vermi ş buunuyoruLı .
• 3256 sayıl ı Yasanın ' biçimsel bir maddesinin yoruuunwı tartış mas ı-

nı yapmak için buraya topland ığı uı z ı düş ünen o.eslekta ş ları ra varsa, onlara
diyecek bir ş eyim yok. 3256 sayılı Yasa, Türkiye Barolar Birliği, barola-
rı cıı z, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, velhasıl ihtisas ı n
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- bir çırpı da nas ı l dış lanıp 1e1acele bir kanunun yasaia ş t ırı ldıını , bir
taslağın yasala ş t ırı ldığının.acı geçmi ş ini vurgul yor.

Ş imdi biz burada toplantnışız, bu kadar çarpık alelacele yasala-
ş an bir yasanı n çok , kötü ve ş anss ı z bir ş ekilde ka-leme al ı nmış gegici

2 nci madde sini tart ış acağı z. Bir defa önceli ği neeye vermek istediği-
miz.i bilelim. arkada ş larım. Bana kal ırsa öncelik, çarp ık bir yasa madde-

sine göre acaba Türkiye baroar ı nın, bdrolar ı mı zın gelecek gene kurulu

1987 Ekim ay ı nda mı yapalı m, yoksa 1988 Ekim ayında mı yapal ı m. Sorun bu

kadar basite indirgeneruez

3256 sayıl ı Yasanın değiş mesinden bu yana, Türkiye' Barollar Bir-
liğinin genel kurulunu yap ıyoruz, Bu yasa ın olumlu, olumsuzyalar'ını
bu genel kurulda tart ış amayacağı z. Türk Ceza Kanunu gibi bir takjim temel
yasaları m.ı zla getirilmek istnen cök1ü de ği ş iklikler üzerinde k9nüş am.aya-
'ca9ı z toplumun hukuk gündeminde yer almış '.nayasa deiik1iklei konusun-
da görü ş lerimizi söyleyemeyece ğiz; bağı ms ı z mahkenı elerin güvenculi yar-
gı ç kurulunu tartış anıayacağı z., ' savunma mesleğinin önündeki engelleri
konuş amayacağı z, temel hak ve.özgürlükleriuı ize yapılan sald ırı ları tartı-

amayacağı z, ya:ş am hakkı , 'zulme ve i şkenceye, ins:.nlık dışı ve 1ş ağila-
yı c ı uygulamaya kar şı .görüş lerimiisöyleyemeyeceğjz; sadece çarp ık bir
maddenin tart ışması nı yapacagiz burada.Bunu da içitne sindiremiyom
değerli: arkada ş larım. Bu önergeyi bu nedenle vermi ş bü1un ı yorum.

Ş imdi 'geriye dönük olarak bkt ığı mızda, yı llardır barolalrı cıı z,
Türkiye Barolar Birli ği neyin tartış rnas ını .yapageldi? Barolar ı inı , Türki-

ye Barolar Birliği, ülkenin, mesleğin, meslekta şIcrı mı zın sorunlhr ının

çözümüneili ş-kin nerilerini belirterek, barolar ı n hukukun üstünLUğU,
hukuk devletinin temel ilkelerinin, , temelhak ve özgürlüklerin d ışı nda
tutularak sadece basit kalem i şleriyle uğra ş an kuruluşlar gibi gsteril-
m.esi dü ş üncesinin kar şı sı nda ura ş vererek, barolar ı toplumda etkin bir
baskı grubu haline getirmesinin uğraşını vererek geldi; 'ama ş imd biz
kendi genel kurulumu'zda,' kendi elicıi'zikoluinuzu baiaYarEk kenati sorun-
ları mı zı konuş a ıaayacak bir 'noktaya, 'kendi' özgür irademiz1e geliyoruz.
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-	 Kusura bakmayı nı z, Qua ben bunu oldukça garip buluyorum. Böyle

uyg-ulaoay. TUı*iye Barolar Birli ğine, barolar ı mı , biz avukatlra ya-
kış tıraraıyoru. Bunu i çimesindiremedi ğim için beni mazu' görün. Bir an-
lamda teslimiytçiljği kabul edemediğim için bu önergeyi verdim,. tzerin-
de tartışı1acağıı bilerek bu önergeyi verdim. İstedim ki, bir yanlış
tehlikeli gelenek bu genel kurulda olu ş mas ın. Bugenel kurulun gündemin-
deki yanl ış lık gelecek genel kurullara kötü emsal olmas ın.

Ben önergemi -açıkladım, takdir yüce kurulunuzundur Sab' ını z ı
kullandı m, hepinize te ş ekkür ediyor, sevgiler, saygı lar sunujorm arka-
da ş larıra.' ('Alkış lar)

BAŞKAN- Sayı n Önder Sav t a te ş ekkü ediyorum,
u önerge hakkı nda lehte ve aleyhte konu ş acak arkada ş laz'ı ma söz

vereceğ im.

Buyurun efendim,
AVUKAT SELAHATT İN , SUI1Hİ TEKİNAY ( İ stanbul Barosu)- Say ın Bagkan,

sayın konuklar, değerli meslekt ş ları m; her ş eyden evvel yuce k ı rulunuza
Istanbul Barosu adı na saygı ları mı z ı sunarm, İstanb ı Barounun sygı ları-
nı ve sevgilerini •size 5zellikle belirtmek ister,

Sevgili arkada ş ları m, biraz evvel değerli Önder Sav' ın bir öner-
gesi geldi, bu önergeyi tamamen destekliyoruz. Hiç ş üphe yokki, 'gündemin
son maddesinde yer almas ı mutad olan bir madde eksik b ırakı lmış . Teklif-
ler, öneriler, ele ş tiriler genellikle son maddede yer alır.

Sözlerini tekrar edecek değilim, gayet veciz olarak maksd ı an-
lattı . Bunda hiçbir rıahzur görmöyoruz, biraenaleh, meslek sorunlar ı nı n
ve adalet sorunlar ının buada tartışı lması kadar tabii bir ş ey db ş ünemi_
yoruz. Yalnı z bilm-e dU ştncelerjne ihanet etmi ş •olr ' muyum; değe'li
Önder . Sav'dan bir ricada bulunsak, köçuk bir de ği ş iklik mUmkn mdUr?

- Evvela bu raporla--in okunmas ı bUtçe meselesinin halli, denet-
çilerin raporlar ı nı n okunmas ı gibi konular ın sUratle halldilmesi mutad-
dır. Bu son bir tahlille yetki meselesine de temas eden bir sorundur. Hu-
zurunuzda bunu tart ışmaya lüzuca görmöyorum ve bir faydas ı daha olacağına
kaniyin bunun, söylemek istediğim sadec bir s ıra deği ş ikliğinden
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ibaret. Gündemde yer elmadi ğı için., özöllikle bugün birçok arkada ş lar
olağan genel k ı rullar ı n ne zaman yap ı lacağı husur., .nde fikir teaisinde

bulunmak üzere buraya geldikleri için,, konukler ı raı z da Luradan ayr ı lma-

dan önce bu acil meseleyi süratle halletaek, herhalde bütçe meslesini
aklanrna meselesini vesair teknik konular ı süratle ortadan kald ı1d ıktan
sonra adalet ve meslek sorunlar ına daha geni ş 'bir zaman ayırmak mümkün

olacakt ır kanaatindeyim. Bilmiyorum, i ş i daha fazla uzatmamak için Say ın

Önder ile bu hususta mutab ık kalabilir miyiz?

Söyleyeceklerim ş imdilik bundan ibaret, te ş ekkür ederim. (Alkış lar)

BAŞKAN- Te ş ekkür ederim Say ın Tekinay.

Aleyhte görü ş bildirmek isteyen arkadaşım var mı ?

Buyurun efendim.

AVUKAT ERTAN BİLEYL İ (Antalya Barosu)- De ğerli konuklar, yüce

ğenel kurulumuzun de ğerli üyeleri; Sayı n Önder Say tarafından veilen

önergede ileri sürülen fikirlere, mesleğ imizin ve meslekta ş lar ı r ı zın

sorunlar ı na değinmemek ve bu konuda bir tart ış ma açmamak, kendi eselele-
rimizi görü ş memek hakikaten ':mümkün değil. Ancak, Barolar Birli ği tara-
fından yap ı lan gündemde böyle bir konuya yer vermedi ği için sa ıyorum
bu konuyu biz görü ş emeyece ğiz. Çünkü kendi kanunumuzda 88 inci maddede
açık hüküm var. "Genel kurul toplantisindà görü ş üleceği gündeLıde belir-
tilmemi ş konular hakkında karar verilemez." deniyor. Ancak, 116 •c ı mad-
denin 3 Uncü fıkras ı nda da, bu . fikraya at ı f yap ı lmak suretiyle bu önerge-
nin-bu ş ekilde gündeme dahil edilmesi v'e gündemde yer almas ı ve hele bu
konuda karar verilmesi kanunumuza göre mümkün de ğildir.

Elbette meselelerimizi konu ş acağı z ve bu iaknı zaten gühdenin

5 inci maddesi vermektedir. Geçmi ş dönem çal ış malarından dolayı kônetim

kurulunun aklanmas ı maddesi mevcuttur. u maddde biz bütün meseelrimi-

zi, mesleğimizin vs me 'slekta şlarıı z ın bütün sorunlar ı nı. dile getirebili-
riz.

Saygı lar sunar ı m.
BAŞKAN- Te ş ekkir ederim Sayın Bileyli.
Sayı n Bileyli yasal' durumu aç ıklamış bulunuyorlar.
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Yönetim Kurulu ad ı na Sayı n Evren, buyurun. efendirı .
AVIflCAT TEOKAN EVREN (Türkiye Barolar Biri' ği Bakariı )_Efendin

Sayı n Önder Sa y arkada şı Lıı z ın ve Sayın Tekinay arkada şı rıı z ın görü ş lerine
biz de kat ılıyoruz. Ancak, görü ş lere kat ı lihak ayrı bir olay; hukuki ' pro-
sedürUn bize verdi ği imknları • değerlendirmek ayr ı bir' olaydırr Biz bu,
konuların burada konuş ulLıa ıas ı diye bir fikir içinde kesin1ik1c1arıayı z.
Ancak, bugüne kadar hiçbiı baro toplant ı s ı nda böyle bir günden maddesi
getirilLı erJi ş tır. Ayrı ca, bugünkü toplantı mı z fevkalade bir to İ ant ı dır
ve fevkalade bir gündec ıle yapı lmaktadır. Bu gündecıin maddeleri bellidir.
Bu Piaddeler içine yeni bir madde eklnnesine yasal olanak yokt'. Say ın
Divanın böyle bir önergeyi oya suncias ı yasaya aykırı dır ve çok korkar ı n
ki, ileride buyük sakıncalar ortya çıkarcak Her genel kurulwıuzda ç-
ş itli günden maddelerinin gündeme ilaves± gibi bir sorunla kar şı kar şıya
kalacağı z.

Bu sorunları ' burada tart ışırı z, tartış al ı m, tart şnak için ye-
terli.iaJçnlar da var. Ben Ba ş kandan rica da ediyoru ıa, kesinlikle arka-
da ş ları cıı z ın sözlerine bir k ı s ı tlana da getirilrı esin. Ancak ', Başkanlık
Divanı bu konuyu iyi tezekk'Ur etsin ve yasaya ayI r ı bir olayı huzurJa-
rı nı zda oya sunnas ınlar.

S aygı larsunuyorucı efendicı . (Alkış lar)'
BAŞKi	 Te ş ekkür ederiz Sayın Teocıan Evren.
Böylece görü ş leri, birleş tirni ş oluyoruz ve oylamaya gerek kalcııyor.
Efendicı , bu arada gene.l kurula ula ş an teigraflör ı sunuyoruz:
Sayın Ba şbakan Turgut Özal, Say ı n Giresun Baro Ba şkanı 11-ilimet

söz, Sayı n Sacısun Barosü Ba şkanı 9 Say ın Mersin Barosu Ba şkanı 'nı n
telaflar ı için te ş ekkür ederiz.

Muhterem arkada ş ları m, gündecıinizin 4 uncU maddesine geçiyoruz:
1985-1986 yı l ı bilanço, gelir-gider ve giderlerin bUte ile cıuka-

yeküsi tablolar ı nı n ve Denetlecıe Kurulunun raporlarinin okunnas, görU-
ş ülcıesi.

Sayı n Morova, arkada ş lar ını z ın raporu 'okuduklaıı anla ş :	 tadır,
raporu özetlerseniz Lı etanun oluruz.
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AVUKAT NACİ IŞIK OROVA- Sayın Başkan; Türkiye Barolar rlîÉi éL

nin sayın Uleri; Türkiye BaroIaı Bi'liği Av-L.. atl ık Kanunundâ yabIÀ
lan deği ş iklikler s6nucu geçmi ş dönem faaliyetleriyle gelecek döneme
ili şkin bütçesini olağanüstu kongre 'yaparak gnel kurulun ona!r ına
sunmak zorunda kalmış t ır.

Türkiye Barolar Birliğinin l.5.1985-l. ıLl986 tarihleri ras ın-
daki çalışma dönemine ili şkin akçeli durumunu arz ediyorum

Birliğirııiz, 1985 yı lının son günlerinde in ş aatı tamanı1ann hiz-
met binas ına ta şınmış , faaliyetlerini mülkü olan bu yerde mesiekta ş-
lar ı aıı z ı rı da 9 örgütiimüzün de onuruna yara şır bir ortamda sürdürmeye
ba şlamış t ır. Yeni hizmet biriminin dekorsyon ve dö ş eme masraflar ı
büyük parasal kaynak gereks-irjimi dourmu ş tur. Bir kı s ım daire ve dUk-
kahlar ın kiraya verilmesiyle elde ediln.gelirler, bu gereksirmeyi
bir ölçüde kar şılamış , ancak bUtUn i şyerlerinin kiraya verileemesi

ve zaman içerisinde kiralma olanağı nın bulunabilmesi gecikme].e±'e
- neden olmuş tur,

•	 Tahsil edilebilen birlik kesenekleri 9 kira ve sair gelirlerle

hizmet binas ı nın dö ş enmesi çalışmaları olabil.ince sürmekte 1olup,
yakın Pit zamanda tamamlanmış olacakt ır.

Çalışma dönemimizdebarolara borç durumlar ı genelgelerle bildi-
rilmi ş , kesenek ve ölüm yard ımı borçlar ının ödenmesi ı srarla istenmi ş-
ir.Ancak, her türlü çabaya rağmen-arzu edilen sonuç maalesef al ına-

mamış t ır.

Birliğimiz yeni imkanlara kavuşmuş olduğu için daha tkin gayret-
ler içinde bulunmak gerekti ğine nan ınaktadır. Bu nedenle komisyonlar
kurmuş komisyonlar-in önerileri do ğrultusunda dergi ve bülten ç ıkar-
maya, bazı yayınlarda bulunmaya, ülke, hukuk ve meslek sorunlari aç ı-
sından yeni hizmetler üretmey karar vermi ş tir. Meslekta ş ar ımpın ve
ülkemizin yararlanmas ına unulacak hizmet üretimi, porasal ol ahaklar-
la mUmkündür, Bu nedenle, birlik keseneklcrimizin baro1a ımz4 ama-.
nında ödenmesihi ve birikmi ş eski borçlar ını da bir an önce tafiye
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edilnesini diler:aekteyiz.

ÖlUa yardı ları nınyapı la ıafl1asindan duydturauz üzüntii srrnekte-

dir. İ stanbul Barosuun l:U yard ır hsab ı na olan b'irikiş L-orçlarin-

dan 10205.390.TL gibi çok ö ı eli.bir bölaU bdemig olas ı • ölüuı yar-1
dı rniar ı nın yeniden i ş lerlik kazanasina nedeno1Lıuş , ybneti ıize

ş evk ve umut-verai ş tir. Aynı duarlı lığın diğ er borçlu barolLrca da

gösterilmesini diliyor, huzurlar ı n ızda İsanbul Barosuna te ş kkUrie-

riizi iletiyoruz.	 1
Kira gelirlerinin giderek artcaas ı kar şı sı nda, barolar ıo.zı n

borçlar ı nı n daha fala birikernesi için ke$enekleri exttır ı ası
dU ş UnUle ıi ş tir. Mesiekta ş larıı z ı n TUrkiye Barolar Birliği için yap-

tıklar ı mütevazi katkı ların barolarjmzca zaman ında birliğimaze ulaş-

trı lmasi: en bUyUkdileğimizdir.

BarOlr ı mı zın 30.10.1986 tarihi: itibar ıyla toplam kesenek borcu

93.646.688.TL s ı , toplam ölUrn yard ı m borçlar ı da 12.392.330..s ı d ır.
Raporumuzun sonunda her baronun kesenek ve ölüm yard ı mlar ından borçlu

olduğu miktarlar bilgilerinize sunuimu ş tur
Parasa. .gereksin ıe duyulan birlik çal ışcu: ar ının bundörı sonra

barolar ını zın yardin ve katkılarıyla yürütülebilece ği ina-nQ ıLdayı z.

Raporurnuzu bilgi ve takdirlerinize sunuyoruz.

Sayğı larııla. (Alkış lar)	 -

BAKAN- Te ş ekkür ederim Sayı n Morova.

Güneimiz gere ğince DentleLıe Kurulunun ,Raporu okunmc(s. gere-

kiyor.
E±endiLı , raporlar elde mevcut olduğu için sadece özetl

rica ediycruo. efendim.
Buyurun Say ı n Tayyar Boy.

nme si ni
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LIJKAT TAYYAR SJÇUK (]Denetçi)- Say:: Ba şkan, s
ler; raporu kısaca özetliyor ıjLı .

Denetleme Kuxulunca ara denetlemeler ve genel kurul

son denetleme yasada öngörüldüğ ü ş ekilde yapılmış t ır.

Yapılan denetlemelerde Birlik defterlerinin usulüne

n delege-

öncesi

gun

bir biçimde tutulduğu ve tütün harcamalar ın gelirlerin beley.e bağ-
ladığı görülmü ş tür. Bunlaraili şkin raklar raporumuzda .suLimu ş tur.

Gene denetlemeieriaizde görülen di ğer bir husus, ölüm yard ı mı
ve Barolar Birli ği keseneklerini baz ı barolar ımı zı demediği:dir,Bu
miktar da 90 milyon civar ında bir rakama ula şmış tır. Raporumuzda,
gerek Barolar Birli ğine yazd ığımız ara raporlarda ve son raoruuz-

da bu husus göru şülerek, Barolar Birliine faaliyetlerinin daha et-.
kin bir biçimde yapı labilecek bir şeiJde kaynak sağlanmas ı yönünde
öneride buLunduk.

a ve yı l sonu denetemelerimizde, Birlik defter ve kay ı t-

lar ı ile belgelerinin duizenlii tutulduğu, harcmölar ın bUtge • denek-

leri içinde olduğu, yasal gerekIein yerine g irildiği saptndığın-
dan,, Yönetim Kurulunun akçal ı çalışmalarından ötürü aklanma ını
Sayın Genel Kurulun takdirlerin sunuyoruz.

Saygı lar ımı zla, (Alk ı lar)

BAŞKAN- Te ş ekkür ederiz Sayın Selçuk.
Muhterem arköda ş lar ım, gündemimizin 4 üncü maddesi 7ar ınca

Bilanço, gelir-gider çizelgeleri okundu ve denetleme kurulu raporu da

bu arada okunmuş oldu.

Gndemimizin bu maddesiyle ilgili söz almak isteyen arkada-

lar ımı z var.'

Buyurun Say ın Canbilek,.

ri
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AVUKAT DEMIR CANB İLEK (Sakarya Belogesi)- Say ın Divn, sy ın
Uyeler,- sayn konuklar; Birli ğiniz, yceal kı s ;lamalar nedeniyle ken-

di adi görevlerinden bu kadar uzakla ş t ırıldığı bir dönemde' görült-

yorki gene geçmi ş rıl bütçesiyle tahmini bütçe, Birliğin ek noHk yöh-

den de gücünU yitirmek üzere olduğunu go sterLıektedir. Ben kendi
ş ahsıma Turkiye Barolar Birliği gibi bir birli ğe şu bütçe4e gelme-

yi idare heyeti olarak b ı r zul addederime 147 milyonluk bir bUtçenin

110 milyon civar ındaki geliri .baro kesenekleri olmas ı na rağ en, bu

keseneklerin dahi tahsili ancak yUzde 10 oran ında gerçekle ş irilmi ş ,

yasanı zda iki aç ık maddeye rağmen tahilat cihetine ğidilerani ş tir

barolardan

Buna kar şı lık Barolar Birliğio.iz birlik keseneklerirkin tah-

silinde yapt ırı c ı hiçbir gücü de yoktur. Bu durun kar şı sınd görülü-

yorki yzde 40'1 İstanbul Barosunun borcu, yüzde 20 t si Ankaa Barosu-

nun borcu, yani yüzde 60'1 iki büyük baro taraf ından borç brakı lEıış

vaziyette. Ne yaz ıktirki, baro yönetim kurulunda bu iki bao temsil-

cileri genel idare kuruluna gelmektedirler. Genel idare. kur ı lurı a

gelen. bu iki bar'onun Uyeleri, acaba bu ödeme apmayahlar haIk ında
hiçbir ş ey yapanayacaklar mı dır, yani bu barolar kanunda-ki blutun
yaptırınlara rağmen barolar bötçesine girmeyecek midir? 10-1!2 milyon

civarındaki geçiş yıl bU tçesiyle zannediyoruLaki sadece Bardlar Bir-

liğinin kirtasiye masraf ı kar şılanmış tır. Geri kalanlar da, geçmi ş
6irikimlerin getirdiği ş eylerdir.	 .

Elimizdeki bütçeyi incelersek, bir ayakkabi al ış fi rtina
ölüm yard ımı yap ıldığı görülmektedir. Bu yardımı bir mesl.ekta şımıza

yapmay ı ben zul addediyorun, 54 bin lira ölUm yard ımı diyO 13ir yar-

din olamaz bugüniu hayat ş art ı alt ında.

Isterd ımkı , onunuzdek y yıl butçes ı olarak biraz daha hassa-

siyetle, titizlikle durularak hiç olmazsa ölüm yard ımlar ındd daha

mantığa uygun bir teklif, daha mant ığa uygun bir rakam ,et ilsin.
Bu da yap ılmamış tır.



* 22 -

ladığı m kadar ıyla olaanustü bir toplant ıya çokolc anüstü,
çok haz ırl ı sı z, hatta geçmi ş y11ara nazaran biraz daha beceriksiz
bir ş eyle gelinni ş tir.

Saygılar ımı sunarjn, (Alkış lar)
BAŞKAN- Te ş ekkür ederiri.,

Efendi ı,gundemjmjzjn bu Lı ddesiyle ilgli olarak b 	 söz

almak isteyen varkada şım var mı ? Yok.
Değerli arkada şlarım, gUndemimizin 5 inci maddesine eço.i ş

bulunuyoruz,

Göndemimizin 5 inci maddesi; Geçmi ş dönem çalışmalarIndan
ve hesaplar ı ndan dolay ı Birlik Yönetim Kurulunun aklanmas ı ; 1

Gündemimizin bu maddesiyle ilgili olarak görö ş bildikek
isteyen varkada şım yar nı ?

Buyurun efendim,

AVUKAT KUDRET ÖZTÜRK (Uş ak Barosu)- Sayın Ba şkan, sa in jye-
ler; Biraz önce de ğerli arkada şımı z bir önerge verdi ve maalsef bu
önerge oylamaya sunal ı m mı , sunmayal ım mı yaeya müsait mi, değil
gimi birtakım tart ışmalar yapıpdı . Neticede bu önergenin yasaya uygun
olmadığı kanı s ına var ıldı ve oylamadan yaz geçildi. Şimdi de 5 inci
maddeyi görU şüyoruz0

Hep büyük laflar ettik ve hâlâ da etmektöyiz. Sorunlar ım ı zı
devaml ı ba şkalar ına yükle:ıeye çalışıyoruz. Kendi sorunlarıı za yete-
rince eğilmiyoruz. Bir bütçe geldi, 100 lira ayl ık barö kesen ğini
ödeniyoruz. Biraz önce arkada şı m bahsetti, ölüm yard ıdı gerçekten
komik rakamlarda kald ı . Bir meslekta şımı z hizmet vermi ş , ölmu; ya-
kınlar ına Birlik yard ım yapıyor, 40-5060 bin lira; buhakare eder
gibi bir olay bence. Bu fasl ı kald ırmak gerekir. Ya Lıesleğin abia-
t ından kaynaklanan bir olay; al ışmışı z devam ı ba şkas ını n hakkını
savunmaya. İş kendi hakk ı mı za geldiği zaman maalesef kendimi için
hiçbir gayret göstermiyoruz,,

1
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Bugün basit bir yardı m derneği kadar bizim fonksiyonumuz yok.
Barolar Birı iği Sayı n Ba şknı nı n hiçbir beyanı o ı bas ın aktamıvorG
Niçin? Bu, kendi beceriksizl . i ğiLizden kaynaklanan bir olayd ı , beni
anlayışı rı bu.-

Hakim1erin avukat olup C İ maLİSS İ meselesi tart ış mas ı ; Sayın
Birlik B a şkanı mı z ı n görü ş UnU yans ı tan iletiim organlar ı yok, ama
bir fala Yargı tay tiyesinin veyahut da yard ı mc ı üyenin çar ş af çar ş af
bas ıyorlar; Anayasaya aykırı , savunmaya ayk ırı . Yasa bizi mulak
ilgilendrjyor, do ğru.Simdjye kadar gelen uygulamalarda bence ne geç-
mi ş yönetimi tenkit etmek,.ne mevcut yönetimi tenkit etmek âgUnce-
sinde değilim. BUtün hata bizde, kendi sorunlar ı mı za kendimik sahip
ç ı kmıyoruz ve maalesef de bugUnkU olaylar rahtl ıkla ba ş amı z geli-
yor,	 -

Bir yargı ç bizi mahkemeden ç ıkart ıyor, bir yargı çyuar ı dan
bizi horlayabiliyor 0 Direnirsem müvekkilime zarar veriyor, daha ileri
gidersem mahkemeye ç ıkıyorum ve maalesef hiçbir arkada şı mı z Ja bu so-
runlar ı' dile getirmiyor. Bizde belli kuruluş lar var, tenkit demiyo-
ruz, yargı ç enkit edilmezmi ş , Yargı tay tenki-L edilmezmi ş . Bunlari
etkin bir hale getirmemiz için evvela avukat olarak, bu meslo ğin men-
subu olarak bizlerin görev yapmas ı inanc ındayı z. Biz kendi göevle-
rimize, kendi vecibelerimize sahip olsak, zannederim birtakı m so-
runlar ke ndiliğinden kolayca çözülecektir.

Evvela kend ımize bun prensip edinmek mecburi•yetindeyiz Bu-
raya gelen delege arkada ş lar ı m ı z 15 seneyi doldurup da geliyor. Han-
gi mantığa dayanıyor, benim bu çok tuhaf ı ma gidcr. Yeni birrmslek-
taşı m ı z geliyor, burada gelip konuş amIyor,bLirosunu temsil edeiyor.
15 seneyi dolduracak, ondan sonra da gelip burada konu şma hakkını.-
elde edecek veyahut dà barosunu temsil edecek Bence saçm bir'olay
bu. Evvela kendi k.ökenimjzde bunlar ı temizlememiz lz ı m geliri Ondan
sonra ba şkas ı nı n yapt ığı hataları tenkit edabilelim.

Maruza.t ım bu kadar, te ş ekkür ederim. (Alkış lar)
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BAŞK.AJ- Te ş ekkür ederim efendim.

Buyurun Say ın Kıl ı ç.

AT MET KILIÇ (K--yeri Barosu)- Say ın Başkan, sayın

delege arkada ş lar ım; say ın konuklar ı mı Z ayr ı ld ılar, onun içinl kendi-

lerine hitabetme iakn ımıZ olmuyor.

Burada birtak ım neslek konular ımlZl 9 sorunlar ımı z ı Birlik Ba ş-

-	 kanımı zın raporda belirtti ği konuları dile getirmek ve çözüm aramak

için toplandık. Bu konuda Ônlem, al ınmas ı ve konu şmlardan iz]ehimle

re göre dUzenlemelee gitmesi gereken Say ın Bakonımı z da toplant ıyı

terketmi ş tir. Anlaşı l ıyor ki, bu toplant ılara icabet, bir nezaket ve

protokol görevinin yerine getirilmesindnibarettir. Biz ciddi bir

toplant ı yapıyoruz, say ın görevlile, etkililer ve parlamener oldu-

ğunu söyleyen Bakah ımı z dinlemek gere ğini görmeden ayr ı lıp gidiyor.

Ben bunu ş ahsen üzüntüyle kar şılad ım. Bilmiyorum bir mazereti var

mıyd ı .

Efendim, ki şi nokanını bilmek gibi irf an olamaz diy bir

söz vard ır. Bütçeyi inceledim, tüm barolar maalesef keseneklrrifli ve

ölüm yard ımİa ını gönderraami şlerdir. Bu itibarla evvela öz ee ş tiride

bulunmak gerekiyor, görevimizi yapmadığı mıZ anLaşılıyor. Bu akı mdan,

Barolar Birliği Yönetim Kurulunu ele ştimede.n evvel bizler, baro tem-,

silcileri barola ımı zın bu yükümlülükerifli yerine getirmelei için

ne yapabiliriz, ne yapm ŞıZ i şte bütçe raporu gösteriyor ki, etkili

olamamışı z. 1200 lira gibi çok ciizi bir paray ı Barolar Birli ği kesene-

ğin± temin edememi şiz. Bu bakımdan, ba şkas ına söyleyecek söz'üüz

yoktur.

Msslek sorunlar ı diye kır ık plak gibi her toplant ı da buraya,

yüksek huzurunuza getirilen konular ın çözümlenmesine i ş te bu,nedenle

ben olanak göremiyorum Evvela kendiniz görevimizi yapacak, ondan

sonra kar şımızdakini ele ştireceğiZ.	 -

•	 Bir paket sigara 600 lira olmu ştur, 100 lira gibi a1lık bir

6dentiyi bir meslekta şımı z yapnııyorsa 9 üzerinde ciddi ş ekilde

cm
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düş ünmek ve çözüm aramak gerekiyor.	 /

Avukatl ık Kanununa göre müeyyidesi vard ır, barodon kydı si-

linir; bu yola da gidilmiyor. Bu itibarla, ben meslek sorun1r ı flı fl

kdynağı nı n evvelemirde kendimizde olduğuna inanıyorui ve hiç1ir ele ş-

tiriye gerek olmad ığı na kanaat getird iğ im için diğ er konulara hiçbir

söz etmeden yüksek huzurunuzdan.saygiyla ayr ı l ıyorum efendim.

Saygı ları mla. (Alkış laf)

BAŞKAN- Te ş ekkür ederim Say ın Kıl ı ç.

Buyurun efendim.
AT NJB İ İNL (HatayBarosu)- Sayı n Ba şkanlar, değerli

arkada ş ları m; öncelikle geçn genel kuruldan bu yana Türkiye Barolar

Birliğ inin Yönetim Kurulu üyeleri, ve de ğerli Ba şkanı n ın özveili ola-

rak yapmış olduklar ı çal ışmalar ı ndan dolay ı kendilerine te ş ekürübir

borç bilirim.
Açış konuş malarinda değinmi ş olduklb ı sorunlar ın tUriüne ka-

tı ldığı mı z için, bunlar ı yineleLı ekte bir yarargörmüyorum. Anak, ben

huzurlar ı nı zda iki konuya değ inmek suretiyle önümüzdeki çal ış ma yı-

l ında Türki	 Barolar Birliğinin bu esole U ;rinde çaba safetmes-

ni ve bunlar ı n çözüm yollar ı nı aramas ı r ı isteyeceğı m.

Avukatl ık mesle ği hepimizin özledigi ve bizim 4 ışı mı dakile-

rin belli günlerde, yine bugün de yap ı lan konuş malarda söylendiği

gibi hakim, savc ı ve avukat üçlüsünden kurulan ve hakim ve sevc ı dan

ayrı oluaan bir meslöktir. Adalet bu üçüyle gerçekle-ir deriz; ama

uylmada maalesef- birçok yerlerdhorlanan, Ba ş kanı m ı z ın blirtti ği

gibi duru şma slonlar ından at ılan yine avukatt ır.
Sorunu çözümü; biz 3-4 y ı ld ır çe ş itli toplant ı larda bunları

dile getiriyoruz ve burada da buna sahip ç ıkı lmas ı nı istiyoruz. So ı u-

nun çözümü, savunma makam ı nı n te ş ekkül etmesi yasal bir de ği ş ikliktir.

Ancak, bu konuya biz Barolar Birli ği, barolar ve avukatlar olarak

sahip ç ı kt ığı nıı Z takdirde, iddia makam ı n ın yanı nda savunma rakamı nın

da yer aldığı bir sistem ülkemizde geli ştiği takdirde, i ş te bu



-26-

horlanma, bu yakı nma ortadan kalkacakt ır. Eğer savunma bağı ms ız de-

ğilse, eğer aavunma yeterince görevini yapam ı rsa zaten adalet de

bağı ms ı z değ ildir. Sadece yargı ç bağı ms ı zlığı , sadece savc ı nınbağı m-

s ı zlığı adaletin gerçekle.ş mes ve bağı ms ı z olmas ı yeterli değildr.

Bu itibarla, mutlak olarak ülkemizde savunma makamı nınte ş ek-

kül etmesi ve bunun için de bata Türkiye Barolar Birliği olrBak üzere

gerekli çal ış malar ın, gerekli hazırl ıkla ın yapı lmas ı gerektiğ i inan-

c ı ndayım. Zaten Birlik Ba şkanı mı z Hatay'daki konuşmalarinda savunma

makamı nın zorunluluğuna, gerekliliğine inan ış lard ı . Sanlyor ı z ki,

gelecek çal ış ma yı llar ı nda bu meseleyi somut bir ş ekilde dile getire

cekerdr.	 .

De ğerli arkada ş lar ı m, Türkiye'nin gündeminde esas bir; mesele

var. Bu belki ilk bak ış ta avukatl ıkla, mesleke, hukukla ne alakas ı
vardır denilebilir, amà netice itibar ıyla Türkiye'nin.varl ığııı , sa

vunanı n varlığı na, hukuk ustünlü ğ ne, adalcte, hepsine etki iedocek

bir iiiesele, irtica; TLirkiye l nin gündeminde bugün irtica vard ık.

irtica o ş ekilde kol gezmektedir ki, yar ı n savunmay ı da, daleti. de,

hukukun üstalü ğUnU de ve hukuk devletini de c..Gadan kald ıracak

kaldırabilecek bir güce eri ş ecektir.

Barolar Birli ğiraize, barolar ı mı za ve bizlere dü ş en en önemli

sorun bu meseleyi dile getirmek, bu meseleye kar şı .hukukçularLm ı z ı n

ne yapmas ı gerektiği üzerinde durmak gerekir. Nisan ay ı nda Ratay'da

yaptığı mı z bir toplant ı da değerli hocamı z Rı fs ı Veldet Veliddeo ğlu

da gelmiş lerdi, özel konu şmalr ı mı zda bir hafta kad ı lar. Herl konu ş—.

mada belirttikleri konu şurdu; "Çocuklar ı nı zı yar ı n büyük birf fela-

ket bekliyor" ve nedir denildi ğinde; u İrtica ı diye kar şı l ık verdi.

0 halde, önümüzdeki yı llarda baroları mı zn ve Barolar Birli-

ğimizin üzerinde durmas ı ., hukuk devletinin savunucusu olarak bizlere

düş en en önemli görev irticaya kar şı ç ıkak ve irtican ı n Türkiye'ye

ne ş ekilde hortlOd ığı nı belirtmektir.	 .	 .
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rine görüş lurj ıui sudu	 Epin±ze saygılar su ı trı m, (Alkış fLar)
BAŞ - Say ı n Nabi İnci a te ş ekkür ediyorum efendi.

Ben bu ikikonu üzerinde muhterem genöl krulumuzuL bilgile-

Sayı n Kaptenoğlu, buyurun efendim.

AVT HJS İN C{İ T KAPTANCPĞLj (Atalya B arosu)- Değerli
B a şkanl, sayı n Yönetim Kurulu Uyeleri, De ğerli Di y en	 eleri; çok
değerli mes lekteş lar ım, sayın delegeler; Efendim bir gün öce günde-
mi tetkik edip Barolar Birli ğine uğradm. Bu gündemde dilkler fas-
l ı nı n Olrnad ığ flı gördüm, ancak çok de ğerli mesleka şı m Önder Say
bir. önerge vermek suretiyle bizim ge'rçek sorunlar ı mı z ın tart şıı mas ı
gerektiği hususuna deği-nmj oldu. Ne varkl, burada 5 inci addede bu
husus konuş ulur veya konuş ulmaz diye bir mUnaka ş aya giri ş ±i!di Esa-
s ında 5 inci maddede • bu konu konu şulmaz, ama dilekler fasi -1 gelir bu
konu konuşu1mal ıyd Bizim gerçek sorunları mı z bu teküfti, bugünkü
Türk hukukçusunun durumuydu; neler veriyoruz, neler yap ıyoruz.	 m-
huriyetin ilan ı ndn bugüne kadar Türk hukukçu neler yapm ı tır,
topluma neler , vermi ş tj; gerçek sorniarı m ı z b:' olabilir.

Biraz önce arkada şı m ly ı kıyla değindi, gerçek soumuuz
budur.	 hukuk ve laiklik; bunlar ın sorunlarını biz urada tat-
t1 ş amayacakse, bunlara biz sahip 9ı kanıayaca ı s 9 bizinıd ışımzda
hiçkimse bu meselelere sahip ç ı kamayacakt ır.

Bu bakı mdan, ben bu önergeye yürekten i ş tirak ediyo9um -Ve
dilekler fasl ı nda bunun uzun uzun konu ş ulmas ı n ı ietiyoı um.

Efendim, bir memlekette eğer hukukçu hukuk düzen-ne sahipse
hukukçu güçlüdür, ancak sahp, de ğilse aydı n zayı ftir, en zayıf da
hukukçu olur ki, memlekete en büyük tehlike bundan gelir. Öne ğjn,
Sayin Ba ş kan konuş [r,, Plarjnda esesl ı bir noktaya değindi dedjlr k;
bu güvenlik soruturmas ı , çok kı sa geçti. Bugüngüvenlik sorUşts
i şkence haline gelmi ş tir bu memlekette. Biz bunu konuş up, bu güvenlik
soruş turmas ıyla haklarihda tahkikat yapı lan gençlere sahip
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çikàa.yacaksak, yarın bu gençler memlekete hiÇtir gey verm eji ecektir.
Suskun bir eç1ik9 suçlanmış bir gençlik olarak karşımıza dikile-
ceklerdir ve biz bunlara yar ınları mı zı emanet etme cesareti . * göste-r meyeceğiz • Onun için bu konular konuşulsun istiyor.	

1kadaşı-rnı biraz t önce ileri sUrd ğ laiklik, U1ed6 diz boyu
gitmi - ş tir,bunun meseleleri hukuk, 1 

aÇisi . ndan getirip kamu oyua duy-
t2Iamı z gerekir.	 •hukuk açı sından bizden çok daha b üyükgörev yapı-yor. Biz bir dergi ıkart ıp bu meseleleri enine boyuna tar4 ş amıyorz,Onun için b ütçeden de büykir tahsisat ayırmak suretiyle üün hu-
l kçular ın rahatça YCzCbileceklerj ele ş tirjlejjgbnderebilecoklerï
bir derginin çıkart ıls1 hususunda Say ın Ba şkandan öncelike talepte
bulunuyorum.

Bunun dışında tekrar i şkene hususuna değinmek istiyorum.
Memlekett gizli i şkence vard ır,, biz h-ukukçular bu meselenin üzeine
el atmazsak bu sorunlar ı . 	

çok borçlu girece ğiz.
Hepinize saygıyla selamlıyoum. (Alkışlar)

BAŞKA- Sayın Kaptaoğlu teş ekkur ederiz.
Sayın Bulut, buYurun 'efendim.

AVUKAT AZİZ BIT Mersin Barosu)- Çok değerli Ba şka ve yinçok değerli meslekta ş arkada şlarım; Bugün buraya 'olağanüstü Barolar
Birliğinin toplantı sında sarfediien paranın çal ışmaları 1 n6ree var-
dığını incelemek ve bunun eksikliklerini ne ypı1dıkıar1 ayıp
bulmak elbette •görevimizj, Bunun kadar ve bunun da çokilerisinde
h ı ukçu olarak, 'avukat olarak, bir sosyal' bünyeyi tam

temsil eden avukatlar ın Türk ada1tinde1i yerini ve ' Türk adalet'injn
nas ı l yerini getirebilirligini her gün binbir me ş akket içerisne 'kan
ve ter dökerek bir lokma ekmek için , çal ış an arkdda şlar	 elbette Türk
sosyal bünyesinin kalkınmasında byUk meslek krulu şnyla kiyaslanama-
Yacak kadar kıymetli, bilgili, at ılgan, memleketin can damarıı '
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te şkil eder, sosyal b Unyenin kalkınnasında by hizmetler yapan
bUyük topluluk s.izlersinjz.

Sdyın arkada ş lar.ı , biz hukukun, hukuk. tbrazisjni	 adalet
terazisiflin yerineetiri ımosindebir.uçgeniz Hakimler, Jvc ı lar
ve avukatlar. Hepimjz gbrUyorzkj bu Uçgen adalet hizL ıotjnn yerine
etirilmesine Ç alışı l ırken bizlerdeh kendisini daha kuvvetli, daha

Yetkili sanark, özellikle yeni mesleğö at ılmış arkad ş jarı 1g bir
çok yerlerde 

söyiene ıeyecek kadar a ş ağıltma hevesi içindeler.
Arkada ş lar	 şurada Adalet Bki da olmak üzere d ğer nec-lekta şl, haki ıler bizim	 dinleselr, bizim dile

getirmek istediihiz hususlar ı dinleseler daha Olumlu sonuçlara gidi-
lbiljr. Adalet Bdkanı izin isteyecek di ğer nisafrler de salonu
terkedecek; bizi dnlemeyecek Say ın Di yen Ba şkanımı z bu nezaket
ziyaretini yine büyUk bir nezket•1e kar şılamış ve kendilerjj Uğur-
l umış t ır. Bize yakış an budur.

Sayın arkada§lar-iLi, biz Türkiyede bizim 
giremeyece imizmii

dahaleedemeyece ğ 1j hukuk, değil, hukukun da t esinde Sosyal hakla-
r ın, insan haklar ı n:n nUd afaas ı dır, Mahkörede bekars ı nı zki b ir arka-
daş a tahliye isteyecesi	 değil mi, bize sorduğu suale baktn;
adalet . ğruna insan utan ır ve s ıkıl ır. Eğer böyle laf söyleyeceksendU şUneces, taşınacak ı 	 Lıutlaka is abetli karar vereceksin.
Benim isteğirı reddedild± takdirde ğer ' onu doğru buluyorsa, o
zaman te ş ekkür ederek ayr ıIirı , bize de yakış an budur.

Sayın arkada şlar ı n, bir' tarafta insan haklar ı , bir taratn
ezilen bir büyük kitle. İnsan hakları , adalet mofhuau adaleti!no-

ama arkada şlar	 ses ı rIı zı duyuramıyor, • . udret ıj-uz ı goste-
remiyoruz. Oysa Baro1n.:: Birliinde i ş te Du

Lgq- ist an Lıeselesi.j arka-
da şlarım, Bulgaristan meselesi sadece bir siyasi mesele idir?Trımanasıyla hukukun[:ıeseiesjdjr

Sayan arkoda şlr, biz kendi, izibî -ldigiL'-, izden beri şu



- 30 -

memlekete her bulunduğumuz yerde her aVukatin performasyonulz ıadır.

Ben bugün tamam de ğilim diyemez Arkada şlar ı m, hakiLıleri terbzih

ederim, ' onları yenelim noksanyerlerde. Mahkeedekanunun bize ver-

diği yetkiler içerisinde.

Sayın arkadaçler ım, evvela i ş i kerıdimizden alal ı m.	 ruş a

salonuna girmesini bilmez, ayakkab ı s ı boyanmamış , pantolunuutesiz

labux lapur içeri girer, avukat olduğuna ş ahit ister. Ne sölediği

bilinmez, ne istedi ği bilimnez; ama bütUn arkada şlar ımız bununac ı sı-
nı çeker. Çünkü bu avukat kendisinin de ğil 5 bütün TUkiye'ni avuka-

tı dır. Avukat ım dediğim zaman, bu benim avukatarkadaşıo. ddiğiLı

zaman gerçekten temsil, gerçekten takdire uygun olmas ı lzm gelir.

0 halde akada ş larım, barolar ımı zda bütun diğer arkada ş lar ı-

mı zı korumaya, onlar ı öğretmeye, yard ım etmeye, eksiklerini tamamla-

maya bizim gibi tecrübeli olan arkada ş lar, orta çağları nı aşmış

arkada şlar ın birinci vazifei olmal ı dır,

Arkada ş lar, konuşmamn ba şında da söyledi ğim, ne doltorsunuz,

ne de mimar; bir doktor bir safra keeesini ameliyat eder; br mimar

bir bina yaar. Bir avukat iae2ürki.ye'nin soLal olaylar ına yeri

vardır, onun için sizleri mukayese Ğtmiyorum0Bizler ne kadar' yerleri-

mizi esashizmeti ön planda tutuyorsak, yetkililerin de öyle olmas ı

lzım

•	 Sayın arkada şlar, küçuk birmisal, isim zikretnedn; bizlere

nler denilmedi ki; kara cübbeliler mi denilmedi, sakatlar M ı denil-
Liedi, kadılar mı denilmedi bize. Arkada şlarım bir iktidar ın iktisadi

yönünde aksamalar olabilir, bit ktidr, bütün yetkileri elinde bu-

lunduran bir iktidar di ğer branş larda .çal ış aas ında,yap ılmas ında
hataları olabilir; ama arkada ş lar ım bir iktidar yüksek hukukçulardan

• destek almaya, onlar ın görü ş lerine yer vermeye mecburdur-. Bunlara

yer vermeyen iktidar sallana salland dü şmeye mahknd	 arkada şlar ı m.

Bundan sonraki ya ş amımı zda kendiniz için de ğil, milletin hakkını
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tar.ı ı anas ıy1a korumaya mecburuz.

Sayı n arkada ş ları m, Lı ihi1 almak ne demek, hakirı beytbana

kı sa bir mehil veriruisiniz ne deek bir avukat her zaman savunma-

ya hazır olmal ı d ı r. Hak böyle korunur, yerinde müdahalede b ıilunLı a3b.-

d ır bir avukat. Hakim dilerse avukat ı na yard ım edebiliyor. jiz ne

kadar kan döksek, ter döksek bu içinde bulunduğumuz Türiiye t ye, Türk

topraklar ına, Türk halkı na fedà olsun.

Hepinizi en derin sovgiyle, en buyük saygı lerla. Yönetim
Kurulumuzu, Divan Ba ş kanı ve üyelerini, ayr ı ca tebrik eder, 1hassaten
sizi bir daha ku6aklar ve- öperim rkada ş 1ar ı rı . Sağ' olun. (Alkış lar)

BAŞKAN- Te ş ekkür ederiz.'

Buyurun Sayı n Co ş ar.

AflflAT AYDIR COŞAN (Adana Barosu)- Önce bu kürsü ben i cezbet-
ti, çünkü Başkan da dahil bir su temin edip ilac ı mı içemedi ğim için

bu kürsüdeki suyu içmek üzere geldim. Bu, i ş in bir yandan esprisi,

bir yandan da ciddiyetidir. MUsaade edersenizilac ı mı içeyim.
Efendim, Di y en üyelerini, ba ş ta Ba şka ı.. olmak üzere, bizlerin

seçtiği Yönetim Kurulu ve içlerinde hocam Say ı n Selahattin Sulhi Te-

kinay Beyin, üzerimizde eme ği olan hocamı z ın tümünüzü saygı lar ımla

selamlar ı m.	 -

Benim değineceğim konular ı n başı nda mesleğimizin' ba şkaları
tarafı ndan el at ı larak kanunla tayin edilen mesleki haklar ı mı z ı n

ba şkaları tarafından kullanı lmas ı geliyor. İ stanbultda kurulan bir
ticöri ş irket sözle ş mesinde uluslararas ı hukuk mü ş avirliği yapmak
üzere sözle şmesine bir hüküm koydu. İş tigal konular ından bir t-anesi,
uluslararasi hukuk ü ş avirliği.. Bu konuya, yönetim kurulu arkada ş la-
rı mdan duyduğum göre, İ stanbul Barosu ve bir gazetede de okuduğuma
göre Barolar Birliği ilgilendi ve Barolar Birli ğ inin dava açt ığı nı da
o gazete vas ı tas ıyla okudum.
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Şimdi ekonominin geli şimi, dış a aç ı inıanın artmas ı, ndeniyle

bazı yabanc ı hukuk ş irketlerinin TUrkiye'de hukuk mU şavirlii yapma-

ya ba şiadıkları , bizim 'gözleriw.izle görduguLnüz, toplant ılarda karşı-

la ş tığı rnız bir olayhaiine geldi. Bizim bildi ğimize göre, avukatl ık

kanunurnuza göre hukuk nı U ş avirliği hukukçularan yapaca ğı biri ş . Eğer

ekonomikgeli şimi veya dış a açılışı bu ihtiyacı doğruror ise Bizim

Barolar Birliğinden beklediğimiz,sdece avukatlar ın payda ş habilece-,

ği, sadece pylar ının avukatlara devredi.lebileceğ.i bir nUesese yolu

bularak çözUmgetirilm.esi ve bunun da yasa de ği ş ikliğiyle sağlanmas ı-

dır. Aksi halde, ba şka yabanc ıların kurduklar ı ş irketlerin benim Ul-

kerude hukuk m:U ş avirliği yaparak benim meslekta şlarımın i ş in, elimiz-
denalmas ı , bizim hklar ımı zın yok olmas ı demektir. Yar ın davaya
tut'acaklar ı avukatlar vas ı tas ıyla bu şirketlerin girecekleri, hatta
girdikleri de bizim tespitlrimize göre ya şanan olaylard ır.

İkinci bir konu da, KDV uygulamas ıyla ortaya getiri,en uygu-
lamad ır. Ücreti vekaletimizin•bir bölü onbirinin, tarifedeki Ucretin

• -	 bize ait olacağı belirtilmesine rağmen, KDV olarak kesilmesi, bizim
eksik Ucretaİmaoı z anlarnındad ır. Bu ücreti vekalet pay ı , onbirde

bir bölusü do ğrudan doğruya bizim götörUp devlete kendi Ucrtimizden

yat ırdığımız para anlamındad ır, Barolar Birliğinin hiç olmazsa Ucret

tarifelerinde değiş iklik yap ıl ırken KDV t nin borçludan tahsil edilece-

ği ş eklinde bir deği şiklikle uygulama getirmesidir.

Ben bu iki konuda Barolar Birli ğinin gösterdiği hassasiye-

tin daha da artt ırılmas ını . diliyorum. Zaten di ğer konulara

larım temas etti.

Saygılarımı sunuyorum. (Alkış lar)

-	 BAŞKAN- Sayın Co ş ar, te ş ekkör ederim efendim.
Sayın Öztu.ranl ı , buyurun efendim.

eslekta ş-
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AVUKAT İ SKENDEIR .ÖZTIJRANLI ( İzmir Barosu)- Say ın Divdn, Yöne-
tim Kurulunun değerli üyeleri, sevgili arkad .ar ım; Parasa bir dö-
nemde ya şıyoruz ve paranı negeLıen Olduğu bir devirde parasiz bir ku-
ruluş , arasal bir kongre yap ıyor. Yönetim ve Genel Kurul kongresi.

Ben bu maddede Yönetim Kurulunun çali şmalarindan dolay ı da

aklanma oidu yaz ı l ı , ama Yönetim Kurulunun bir çal ışma raporu yok.
İnsan ister istemez acaba Yönetim Kurulu, bugüne- kadar 9 ki uzun bir

süre geçmi ştir,bir önceki genel kurul toplantı sı üzerinden; hiç mi
çalışmad ı diye dü ş ünüyor. Önümüze saymanl ık raporu götiriJi ş tir. Say-

anlık raporunda, bunu Yönetim Kurulunun getirmesi daha olulu olurdu.

Dergi ve bülten ç ıkarılacağından bahsediliyor, Yöetim ICuruliu tarafınT
dan karar al ınmış ve baz ı yayınlar yap ılacağı yaz ı l ıyor lke, hukuk
ve meslek sorunlar ı açı sı ndan yeni hizmetler Uretmeye kararverildi ği
yazıl ıyor,

Bendeniz bunda önceki bütçe ile de, bundan sonraki bütçe ile

de bunlar ın yapılacağı kanı s ında değilim, bu olma. Niçin yaamıyoruz;
eski arkada şlar ımı z hat ırlariar, 1136 say ıl ı Avukatlar Yasa ı çıkma'
dan öncerıciml barolar b 'iruyum. içindeydi e bu yasa türü uğra-
şı lar sonucunda çıktı ; öma tabii bizim 'isteğiLıiz olmadı ve br6lar
vesayet alt ına getirildi. Bunun savaşımını uzun. yıllar genel kurullar-
da arkadaş lar ımı z ve yönetim kurullar ı yaptı . Fakat baş ar ıyaIuI şam_
dik. Bağı ms ı zl ık istedik, özerklik ve özgürlük istedik; bunun tersi

oluştu ve SayınBa şkariımın da biraz önce ifade etti ği gibi bizim ha-
berimiz olmadan yasalar ımı z kaç kez değiştirildi, 8 kez değitirildi.
Buna seyirci kaldık, açıkca suskun. kald ık. Aynı zamanda ben bizimle
alay edildiği kanı s ındayım. Çünkü, en son 'yasada ça ğrı ldık, .tzLıir ve
İstanbul 'dan arkada şlar ımı z gitti. 'Bir yasa ' ç ıkardılar ve bii kongre-

lerimizi istedikleri zamanda yapar bir kurulu ş ' haline getirdiler.

Bu Olağanüstü Genel Kurul toplant ı s ı da türlü itekleel'er İ e

yapılmış t ır.. Ben bunu bilen bir arkadaşınzı . Bu yasalarla skiden

barolar ve Barolar Birliği vesayet alt ındaydı , ş imdi ise buyruk
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altı ndadır Adalet Bakanl ığı nın buruğundad ır. Bu konuda da' u bütçet

le've bu çal ış mayla olumlu bir sonuca •varıloc ı kanı s ı nda döğilim.

Yı llarca hukukun üstünlü ğü, hukuk devleti ilkelerinden bahse-

diyoruz, ama bunu maalesef guyretli bir.çal ışoas ı nı veremiyoruz. Orne-

• ğ in; Anayasamız demokratik hukuk devletinden bahsediyQr, amgene A ıa-

yasa bir çokmaddeleriylo demokratik hukuk devletini ihlal etmi ş , hat-

ta yargı çları mı z bile Yuksek Savc ı lar ve Hakimler Kurulu kararlari.na

krşı herhangi bir mahkemeye gitme olana ğından aahrum.Bu, hukuk devle-

tiyle bağdaş madığı gibi, ujgularaada da hukuk devletiyle ba ğd ş taayan

konulara ciddiyetle ve önemle e ğilmiyöruz.

Savunma hakkı ve savunma dokunulmazl ığı ; cumhuriyet yı llar ın-

dan sonra aütemadiyen kı sıtlandı . Ceza' Yasas ı da kı s ı tlandı j
avukatlar mahkemelere al ı nır göturülür ve tutuklan ılırd ı . 116 sayl ı .

Kanunla bunlar kalkt ı , ama 197.2'den beri mütemadiyen Say ın B şkanı cıı-
zın da ifade ettiği gibi mIıkemelerden kurtulur hale geldik, gizli

dosyalar avukatlardan saklanıyor, yasarla oluyor ve o yasalar da

1982 yıl ı nda ç ıkarı ldığı için gene Anayasanın geçici 15 incijmaddesi-

ne göre Anayasa Mahkemesine dava açma hakkı bile yok ve bun1r ın sava-

şı mı nı maalesef veremiyoruz, ama bu bütçelerle bunlar ı n savaşı mı nı àa,

uzun süre. veremeyece ğiz.-

Arkadaşım Nabi İnal çok önemli bir könuya de ğindi, gribilik,

laiklik konular ı na; bu konulara da de ğinmek durumunday ı z. Çünkü 25
Mayı s 1925 tarihinde Atatürk Ankara Hukuk Fakültesini açarken, hukuk-
çulara ne kadar de ğer verdiğini vurgulmı t ı . Biz Atatürk'udyaratt ığı
hukukçular ı z, yeni bir hukuk ku ş ağı nı n yarat ı lmas ı nı istiyordu, eski

hukukla, hukukçularla hiçbir ş eyin yapı larıayacağı nı söy1üyoru ve

aynen "Cumhuriyetin müeyyidesi, yapt ırı m gücüolan bu kuruluşun aç ı-

lışında duyduğum mutluluğu, hayat ı mın hiçbir anı nda duyuad ı mih ı Hukuka

ve hukukçulara bu kadar de ğer vermi ştir. Ş idi bugün bakıyoruz birta-

kıı ğerici okullar izin d ışı , yasa d ışı okullar ortal ığı çekilmez

duruma getirmitir. Bu konularda da Türkiye Barolar Birli ğin:



dikkatli davranmas ı gerekt ı g ı kanı sı nday ım

Bug ı rı Turkıye'de otoriter b ır kuı unıla a vard ır Bu o1or ıter

kurumlaşmayı ancak demokratik güçler aydınhığa çıkarabihir ve demokrasi-

yi ancak bu suretle kurtarabiliriz. Bu demokratik güçler aras ında Tür

kiye Barolar Birliği ve barolar vard ır, Eğer biz bu konuda gereken Uğ-

raşı vermezsek topluma kar şı , ketıdi ınize kar şı ve ulusumuza karşı sorum-

lu oluruz. Bizim-bu kadar deği ş iklikten sonra bir m.addenıizi deği ştirm-

ıni şlerdir, 110 uncu maddenin 6 nc ı fıkras ı . Buna göre Türkiye EBarolar

Birliği, kanunlar ın memleket ihtiyaçlar ına uygun olarak gel ş esi ve

yürütülmesi yolunda dileklerde, yorum.larda -bulunmak, gerekirse ön tasa-

r ılar haz ırlamak yetkisine sahiptir. Bu yetkiyi sustnakla kullanainay ı z.

Hukukçunun seftiyle, ı l ımlı fakat güçlü sesiyle zaman zaman ı yum sağlaya-

rak yönetimle, zaman zaman da yönetimle bu konularda çat ış ara1 savaş

• vermek zorundayiz. Bugün kanunlarla Türk avukah yürü.tülmez bir duruma

gtirilmi ş tir. Benden gizli belge saklanırsa ve e gizli belge hakim ve

savcıya açıksa, bu demektir ki Türk avukat ına güvenaıeyiniz, yaalarla

Türk avukat ına güvenilmez duruma getirilmi ş tir ve bunun sava şımıni ver-

mek mecburiyetindeyiz. Bunun sava şım_,  bu bütçey1 olmaz, ayda 100 lira

keseaek isteniyor. Bir çok arkada şım dile getirdi, 10 lira ksenc-k1e

• bu i ş ler olmaz, ne dergi, ne de bülten çıkar ı lır.. Bülten VQ dergi yay ımı

için herhangi bir gider gösterilmedi ği gibi bUtçee, herhangi bir gelir

de gösterilmemitir.	 -

Hukuku güzel dihiyle 9 hukukun ağır fakat etkili dili-yle bir

-çok ş eyleri yapmalar ı dileğiylesayğ lar sunuyorum. (Alkış lar)

BAŞKAN- Te ş ekkür ederim efendim.

Buyurun S ayın Say .	 -

AVUKAT AT İLLA SAV (Ankara Barosu)- Say ın Ba şkanl ık Divan ı ,

Yönetrn Kurulunun değoli üyeleri, say ın başkanlar ım ve sevgili meslek-

ta ş lar ım; Arkadaplar, Türkiye arolar Birliği ilk toplant ı s ınJ Ağustos

1969 tarihde yapt ı , 17 yıldır Türkiye Barolar Birliği Türkje'de hu-

kukun. vo yargının. sürükleyici ve öncü gücü oldu. Y ıllarca tuğ ala ı

il
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üstüste koyarak inş aa ettiğ imiz, olu ş turduğumuz yap ı nın bir ii yıl
içerisinde yı K ıldığı nı gördük. Doğrusu, bu . toplb.£ ı•t ıya gelirken ilk
Bsrqlar Birliği Genel kurul toplant ı s ını n . delegelerinden birisi olarak
içimde büyük bir acı var. Biz 17 yı ldır Türkiye'de hukukun üsünlü ğü
ilkesinin s avunuculuğunu yapt ık. Hukukun üstünlüğ ü ilkesi Anarasada

•
	

Cumhurbaşkanı nın ve milletvekillerinin and ına girdi, kavram oarak, dü-
ş ünce olarak. Bunun öncüsü Türkiye Barolar Blrli ğidir, bunu öünerek
bilelim ve söyleyelim.

Türkiye Barolar Birli ği yı llarca barolar ın bağı ms ı zlığı ilke-
ainin savunuculuğunu yapt ı .Geçen, yani içinde bulunduğumuz yı l içinde
ç ıkan Avukatlık Kanunuyla barolar ın bağı ms ı zlığı ilkesinin iyice yerle
bir edildiğini görüyoruz. Biz 1136 sayı l ı Yasada yaln ı z 8 hUkumde Ada-
let Bakanlığının onay Yetkisini öngö ı en kuralla sava şı m verirken, barok
lar bugün Adalet Bakanl ığı dı netiminde kay ı t nizamı nı inceliyor, Ö yet-
kiyi ald ı ve biraz önce aç ış konuş mas ı nda Sayın Birlik B ş kanı mı zın be-
lirttiği gibi, Avukatl ık Yasas ıyl ilgili bu çal ış ma yap ı l ırkn, Barolar
Birliğ inin ve avukatl ık mesleğinin temilcileri de çalış manın bir yerine
kadar kat ı lıyiar, ondan sonra onlar ı n yokluğurı a yasa ç ıkart ı lıyor.
Böyle bir olu bittiyi, böyle bir geli ş meyi içimize sindirecek miyiz.
Biz yargı nı n itici gücü olarak, avunma olarak e ğer mes1eğimie yapı lan
bu haks ı zl ıkları içimize sindirecekek, müvekkillerimizin haka ı nı n
korunmas ı na ve savunmaya olan gereksnmelerini nas ı l savunaca ı .

Bu yetki içerisinde bana ac ı veren bir ölayı bil ğiniJze sunmak
isterim; değerli vekı demli bir rneslökta şı mı z Ankara Barosuna iki dönem
başkanl ık yapmış bir meslektaşı mı z; Yargı taya verdi ği bir tashiihi karar
dilekçesinde kullandığı bazı deyimler nedeniyle hüküm giymi şti. İleri
yaşında ve gözlerinin iyi seçmediği bir dönemde savunma mesleğ!ini yapa-
bilmek çabas ıyla verdiği bir dilekçeden ötürü bir meslekta şı mz ın, heu.
de bu nitelikte bir meslektaşı m ı zın hüküm giymi ş olmas ı hepimizi ilgilen-
diren bir konudur. Çünkü, bir söz. var; bir ülkede bir ki ş iye yp ı lmış
bir haks ı zl ık, bütün topluma yöneltilmi ş bir tehdirtir diyor Mbntesuei.
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Bir meslektaşımı za yapı lmış bu haks ı zl ık ya da bu uylama,as ın.da hepi-
mize ve bizim i ş i1iğimizde savunma mesle ğine y ılmış , yöneihimi ş bir
tehdittir. Eğer bundan sona mahkemelere dilekçe varrken Ya ı taya ka-
rardüzelte isteminde bulunurken, kul1and ıı mız ibarelerin ydksek
yargı çlari incitip incitmeyee ğini, onlara hakaret olu şturup 4iuşturma_
yacağını dü ş ünecekse, savuhma ı nas ı l yaparı z. Elbetteki hekesin us-
lubu, beyan ı kendisine aittir. Kimi insanlar daha ölçülü ifadlerle
görü şlerini a ç ıklayabi1irer 9 ama kimi meslek adamları mUvekklinin
uğradığına inandığı haks ı zlığı belirtebilmek için bazı ibarelJde sert
ş eyler söyleyebilir,

kada şlar, burada dile getirmek istediğim konu, sadece bir
arkadaşımı z ın başına gelen olay da degil. Ş imdi Türkiye'de •bir, geli şme
var. Oiağanüstü bir dönemden ç ıkt ık,biljyoruzki ola ğanüstü dönemlerd
hukuk kurallar ı da olağanüstu biçimde oluş abilirO1ağanüstU dönemde' si-
yasal iktidarı, kullananlar hukuk kurallar ı nı da kendi istekler.idoğrj
tusunda belirleyebilirler, ama art ık olağ .üst dönemden ç ıkıyruz, ç ık-
tık. Bu olağanüstü dönemin Anayasamı zda, hukuk kurallar ı da ,ya da her-
hangi yasaya ya da Anyasaya dayannaks ı z ın Çeşit-'. uylama1arla b ırak-
tığı izlenimleri tart ışmayacak mıyı z. Barolar Birli ği Genel Kurulunun
savunma niasleğinin en yüce kurulu şunun görevi değil midir. Biz bizim
yokluğurnuzda yapı lmış bir yasayla Barolar Birli ği. Genel Kurulunu ertle-
yen bir kural ı kabul ettik 9 içinize sindirdik ve bugün buraya elirken

sadece akçal ı raporu tartış ma	 çin gelmi ş bulunuyoruz. Ben Sa ın Önder
Sav' ın yapmış olduğu konuşmadaj gerekçeye tümüyle kat ı lıyorum) bUtU
söylediklerine candan kat ı lıyorum, hepsine imzam ı atar ım. Ne yzık ki,
Avukatl ık osas ının 88 inci maddesi, bizim bu toplant ıda.mesle sorun-
lar ını , hukuk sorunlar ını , yargının sorunlarını tart ışmamıza oanak
vernıiyor,ç'ünkü önümüzdeki . günden bellidir, s ınırl ı d ırBarolr B irliği
Yönet±m Kurulu bu ol ğanUstU toplantya gelirken daha çok beklennedik
yasa deği ş iklij nedeniyle genel kurulun ileri at ı lmas ı nedenile Baro-
lar Birliğinin bütçesiz kalmas ından s ıkınt ı duynıuş tur, Burada br
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bütçeyi yapmaya ve geçmi ş dönemin hesab ını aklatmayagelrıi ş tI. Bunun
bir diğeri de, yönetim kurulu bir çal ışma yapıp getirmemi ştir. Yal-
nı zca Birlik Ba şkanı nın açış konuşmas ında Birlik Yönetim Kurulunun
ça1ış alarıyla ilgili baz ı bilgilere yön elik elimizde rapo* olmayin--
caYönetim Kurulunun çal ışmalarını tart ış arak, Birlik Yönetim Kuru
lunun çal ışmalarını basamak ederek ülkedeki meslek ve hukuk sorunİ a-

r ını nas ıl tartışırız. Onun için, ben bu genel kurulda çok iddi bir

eksiklik duygusu içindeyim. Bunu gidermenin bir yöntemini blmaİıyı z0

Sanıyorumki, yine bu 88 inci maddenin verdi ği olanaktan yararlanaak
bir olağanüstü genel kurul toplamakt ır. Gündemini, özellikle ülkenin

hukuk sorunlar ı 9 , yargı sorunlar ı ve meslek sorunlar ı üzerinde tart ış-

ma açmak ve kararlar almak,

Arkada şlar, Barolar Birliği bu kpnularda ciddi karlaralmak

durumundad ır. Bu ihtiyac ı hepimiz duyuyoruz. Benden önce konu şan a-
kada şlar ım çok önemli sorunlara değindiler,fakat bunlar ın Jkas ından

bize .ararlar önermediler, öneemediler. Çünkü gündemde böye bir ola-

nağı mız yok. Biz Barolar Birli ği olarak 17 yld ır yaptığımı çalışma-
ların arkas.nı b ırakmak niyetire de ğiliz Geiğitniz dönemde tüm
demokratik kurulu ş ları , tüm meslek kuruluşlar ını yanlış görJn bir an-
layışı , Birliğimize verdi ği zararlar ı ve Birliğimizde yaratt ığı yara-
ları içimize sindirecek değiiz. Elbetteki yargının sorunları yine
bizim itici gücümüze bağl ı dır. Bugüne kadar böyle olmuş tur, bütün
dünyada böyle olmuş tur, Yargı , hiçbir zaman kendi sorunlar ı n,ı tart ış a-

rak ona çözümler getirmemi ştir. Yargı sorunlar ını • her ülkede tarih

boyunca ve Türkiyede tarih boyunca hep savunma makam ı çözü ş tür, hep
avukatlar yargıya öncülük etmi şlerdir. Bu do ğaldır, i ş in gereğidir,
yap ı s ından Selrıektedir. Onun için bu i ş l:evitııizi, bu görevimizi hiç
kimseye h ırakamayı z diye dü ş ünüyorum.

Bu toplant ı nın sonunda bir önerge sunarak bir ola ğank5sü genel
kurul toplant ı yap ılmas ı 	 önerelim ve bu genel kurulda ciddi tart ış a-

lar sonucunda kararlar alal ıa diye dü ş UnUyorm0
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Hepinizi saygıyla solarili.yorum, te ş ekkur. ederim. (lkış 1dr)

BAŞK- Sayın Atilla Sa y , te ş ekkür ederim efendim.

•	 Sayı n Mumcu, buyurun efendim.

•	 AAT ERT MCU (Kastamonu Barosu)- Say ın Divan, pek

•	 muhterem meslekta ş lar ı m; Benden önce konuş an arkada şlarımız saygıde-

ğer büyüklerimiz avukatl ığın mesleki sorunlarını büyük bir içtenlikle

dile getirmişlerdir. Aynı konular üzerinde benimsedi ğim için görüş

belirtmeyi uygun bulmuyoum.

•	 Sayın Birliğin faaliyetinç ili şkin rapor şu s ırada slicıe geç-.

-.	
raiş bulunduğundan, özellikle gündemin 5.inci maddesinde rapor üzerin-

de bir ele ştiri sunanayacağıı .. Ancak, dönem parasal bir dönem ve para-

nın da bugün için en geer akçe bulunduğu nazarı itibara ainrsa,.

bence 67 vilayeti temsil eden Türkiye Barolar Bir'i ğinin k4 ıtlı bu

bütçeyle çalışmas ı ve özellikle borçlu barolarin borçlar ını tediye

etmemesi halinde büyük bir sikint ıya dü ş eceği raalumunuzdur. Bir an

önce Kastamonu delegesi olarak, ki raporda Kastamonu Barasu borçlu

gösterilmekte; Ba şkandanald ığın bilgiye göre de Kastamonu Bö.rosunun

borcu bulunma ıaktadır. Bunun da tavzih edilmesini talep ediyOrurd.

Diğer barolar ın: öncelikle borcunu ödemesini diliyorum.

Ben yeni bir öneri getirmek yerine, gündemin 5 inci maddesin-

de geçmi ş dönem çal ışmalar ından ibaresiyle iki hususta say ık Birlik

yöne.tiine enkit getirmek .stiyorum. Bunlardan bir tanesi; Bursa

Balıkesir ve Sakarya barolar ının ortakla ş a tertip etmi ş bulunduğu ve

bilahara da her ne sebeple bileiyoruz, bas ından takip ettiğimiz ka-

da ıyla bağıml ı mı ya da kendi serbest iradeleriyle mi vazçtikleri-

ni bileCiediginiz bir sebeple ertelemi ş bulunduğu bir seminee Say ın

Birlik Ba şkanının vermi ş bulunduğu beyantı tenkit etmek itiyor.um.

Değerli arkada şlar ım, eğer 3 veya 4 baro ortakla ş a Ibir . semi-

ner àâzenlemi ş ve bu seminere belirli ölçüde davetli çağ rp seraine-

rin de gününü tayin etmi ş se, bu seminere davetli olarak eski
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Başbakanlardan say ı değer birinin gelrnesi sebebiylO Bursa'da u top-

lantı ertel;nLi Ş ise, bence avatl ık esleğiYJ kar şı burada ir suç

i şlenni ş tir. Ya bu toplant ı daha önceden tertiplennenesi veya tertip-

lenLıi ş se ùlabilecegi boyutlar ın iyi hesabedilni g olnası gerekirdi,

Kastamonu Barosu tensilcisi olarak özellikle Bal ıkeSi ve

Bursa ve Sakarya Baro ba şkan veya teLısilclarmninbu erteleLle) sebebin-

de idari bir bask ı var midir, varsa buna niçin katlanllml
ş tlr1? Bas ın

da yans ıyan ol-aylar doğru mudur?

iğer husus, maalesef bugUn di ğ er konu ş aBı eslekta Şlar ı 1-

z ın da belirtti ği gibi, ülke sorunlar ı üzerinde Barolar Birli ği etki-

li ve zaa ı-nda ele ştiri getireeektedr Bugün gündemde belirli bir

Anayasa de ğiş ikliği vard ır veya Anayasa de ği şikliği gündeme g,li ş tir.

Türkiye Barolar Birli ğinin veya Türkiye'deki ba ğıms ı z addett ğii.Z

barolar ın Anayasa deği ş ikliği üzerinde suskun birvaziyette duraB
ı ,

8zilike geçici 4 öncü maddenin ve iktidar ın isteğine bağlı olarak

Anayasan ın 84 üncü maddesinin uylan1P u.ylanaas1 üzerine

Anayasaya  uygun hukuksal görü ş belirtilee5i bizi, özellikl hçu-

ları bugün Türkiye 'nin gündeminde ç ıkarttığı irü ş ündeyi.

Anayasa deği şikliği, öncelikle hukukçuyu ilgllendirio E
ğer

Anayasada bir değ i ş iklik toplumda olu ş uş sa ve bu de ği şikli kaç ınıl-

aZ dua geli ş Se mutlaka Türkiye Barolar Birli ğinin karal alas ı

gereklidir. Özellikle Anayasan ın baz ı naddeleriflin istenild ği ş ekil-

de istenildiği zaman askıy al ın si, istenildiği zaman da

konulduğunun belirtilfliasi büyük bir huküki yanl
ışl ık addetktedir.

Hiçbir siyasi iktidar bu hususta istedii niaddeyi 5tdi
ği ş ekilde'

uygularim ş eklindeki keyfi davran ış J.fla Barolar Birli ğinin, arolar ın

katlana5 ına bir huk'Çu olarak ikn gorLuuyorum

Diğer tenkitler, bugün k ıyetİi eslekta Ş lar ı 1z taafından

yap ıl ış t ır. Kastamonu Barosu temsilcisi olarak Birlik 01a ğ nüBtU

	

Genel	 inün rnutlaka kapanıren çok k ısa sürede hukuku Türkiye'nin

özellikle hukuhyu ve avukat ı gündemine getirebilecek ve olağan genel

	

-	 '
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kurulun en kı sa ve en. yakinsürede Türkiye'nin bütün hukuki sorn1ari-

nın tartışı l ır bir atmosfer haline getirmesin diliyorum- ve bu usu5-

ta da bir önerge haz ırlandığında Kastamonu Barosu temsilcisi olarak

imza köyacağı tlil taahhüt ediyorum..

Hepinize saygı larsunuro.rum. (Alkış lar)

BAŞ KAN- Te ş ekkür ederim- efendim.

Büyurun Say ın Kosova.

N İHAT KOSOVA (Bal ıkesir Barosu)- Say ın ba ş kanlar, Genel Kuru-

• lumuzun değerli üyeleri; Benden önde konuş an Kastamonu Delegesi arka-

d şı m-ı z al ıkesir Barosunun içinde ya da ba şı nda bulunduğu biraç

baro tarafından tertip edilen ve ancak sonucu iptae müncer ola n top-

lnt ının neden tertip edilmi ş olduğunun, tertip edildikten sonra ne-

den yap ı lamadığı flJ.i, Bal ıkesir ya da bu toplant ıyı birlikte tertip

etmiş olan diğer barolar tarafından aç ıklanmas ı gereğine i ş aret etti-

ler. Bal ı kesir Barosu Ba ş kanımız ne yaz ıkki. Birlik delegesi değiller-

dir. 0 .toplant ı nı ntertibinde de zaniaediyOrum ki, en ba ş tagörVal

m-i ş olanBaro Baş kanı nlız idi Şu anda kendisi delege olarak burada'

bulunam-ad ıklari için bu toplant ını n hazırlanı , ve iptal nedenleri üze-

rinde söz söyleme olana ğına sahip değil. Ancak, Kastamonu delegesi

arkada şımı z Balikesir ya da d ğer. baro ..delegelerinin bu konuda bilgi

vermesini istediler. Ben eğer yapı labilseydi o toplant ıya kat ı lmayoca-

ğı mı ifade ettiğim- için bu konuda bilgi vemeyi uygun görmüyor m-

Ancak  bir ba şka Balikesir dolegesi, Türkiye Barolar Birli ği Baka

Vekilidir Sayı n Vedat Burcuo ğlu, bu konuda eğer gerekiyorsa hem Balı-

kesir Barosunu, hem de Türkiye Barolar Birli ğini de ilgilendiren yön-

leriyle açıklamalarda bulunabileceğ i .dü ş üncesindeyim-

Bu vesileyle kursuye gelmi ş ken, gundemıri 5 inci maddesini

biraz ya da halice zorlayarak konwşmakta olduğumuz adaletin ya da

mesleğimizin sorunla ınn bana kal ırsa büyük bir bölüü mes İ.eta ş ları-

mizdankaynaklanmakta, m-es1ekta ş lar ı nı Zfl kaynaklanmayan diğ r .oldu-

ça buyuk bir boluo.unun halleo. ılnemesi de gene ueslekta ş ları ciı Z
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yüzünden olaktad ır. Kendimize :T a da ili şkide bulunduğumuz ki§iI ya da

kuı uluş lara gereğinden fazla nezaket göstermekten yaz geçersek bir.

gerçekle kar şı kaııya kal ır ı z. Baki daha önceki toplant ı ları 9bi-

risinde ifade etmi ş dim Şu anda mesl ğimizin içinde bulunduğu sorun-

ların büyük bölümü kendi meslekta ş ları mı zdan kaynaklann-aktadirive bu

diğer arkada ş lar ım tarafından da ifade edilmi ş tir. Neden? Avuktl ık

mesleğ inde 26 senesini doldurmu ş bir meslekta şını z olarak mesela

Bal ıkesir Barosundà bir y ıl için olsun olağan gnl kurulun ilan edi-

len birinci günde yapı labildiğini Èen görmedim. Kendi barolarııı zda

bunu yapabildiniz mi, onu da bilmiyorum. Neden bizim meslekta şlariz

kendi olağan genel kurulları nı n ilk gününü yapacak kadar ekseriiyeti

sağlamazlar. Kendi meslekta ş lar ı mı zn barolar ına olan ilgisizl ğini

buradan ç ıkarmak mümkündür. Ya da Türkiye Barolar Birli ği şu arda

Ankara'da bir olağanüstü genel kurul yapmaktadır Ankara Barosna ka-

yı tlı , Ankara'da icrai faaliyet eden kaç meslekta şınıı n bulundu ımu

bilmiyorum, ama bunu binlerce ifade etmek ok yanl ış olmaz sanyorum.

Fakat, delege olmad ığı halde şu anda bu genel burulda neler göü ş ülü-

yor diye aerk eden mesela 3 tane Ankara Baros ı na kay ı tlı meslktaşı-

mı zın burada olduğunu da sanmıyorum. Meslekta ş ları mı z ın mesleğ imize

kendi barolar ına, Barolar Birliğine ilgileri oranı nda ba ş arı bklene-

bilir. Builgi çerçevesi içerisinde barolar ın yönetim kurullarJnın ya

da Türkiye Barolar Birliğinin ba ş arili ya da ba ş ar ı s ız olduğunü söyle-

mek oldukça güç görülektea ır.
Sayan Atilla Sa y , bana kalrsa çok uygun bir öneride bülunmuş-

tur. Biz bu konudà tabii arkada ş lar ı mı z fikirlerinibeyan etmeye devam

ederler. Yalnı z en uygunu gerçekten he.m adaletin, hem mesle ğimzin

- sorunları nın en yo ğunlaş tığı şu günlerde, aylarda olağanüstü srf bu

konuları görü şmek için bir toplant ı yap ı lması dır. Ancak, biz genel

kurul olarakolağanüstU bir toplant ı yaptıı mı zdan dolayı bundar sonra-

ki olağanü ş ü genel kurul tarihini belirterek toplant ıya çağırak
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yetkisi de Birlik Genel Kurulunda karara ba ğlanması ; ayrı ca Sayın
Sav' ın önerisii isabetli buluyorum ve aç ıklamalarından yana olduğu-
muzu belirtmek isterim. -	-

Huzurunuzdan saygıyla ayr ıl ıyorum efendim. (Alk ış lar)
AŞKAN-Sayın Kosova, te ş ekktr ederim efendim.

.Gündeimizin bu maddesiyle ilgili konu şmak isteyen var ı?Yok.
Gündemiinizin 5 inci maddesini bylar ınıza suncağı m
Geçmi ş dönem hesaplar ından ve çalışmalarından dolayı Birlik

Yönetim Kurulunun aklanmas ını oylar ınıza sunuyor•u: Kabul edene-...
Etmeyenler... Böylece Berölar Birli ğinin geçmi ş d6nem çalışmalar ından
ve hesaplarından dolayı aklanmas ına karar verilmi ş bulunmaktadır

İzmirDelegesi Say ın İskender 0zturanlı 'nın bir önergesi var;
"Divan Ba şkanlığ na	 -	 1

Gündemin 7 nci maddesi, ola ğan genel kurulun ne z ıan İ yapı_
lacağının b elirtilmesidir, Önce . bu maddenin görü ş ülmesi, daha onra
da gelecek dönem bütçesinin görü ş ülüp kabulü gerekmektedir.

6 ' ncı madde ile 7 nci maddenin ye2.reriin deği ştirilmsjnj
öneriyorum.".diyor ı r,	 -

.' Efendim Divan oaiak gündeme olduğu ş ekilde karar verdik.
Gündemimizin 6 ncı maddesi; Gelecek .dönem- bütçesiyle bL1tçe

yönetmeliğinin göri şülmesi ve kabulü.
•	 Efendim, bu hususa ait bilgilerin raporda mevcitolmas ı ve

arkada şlarımız tarafından unmuş olmas ı dolayı s ıyla rapordanökunma-
s ına -gerek görülmediğini sayın genel kurul delegesi arkada şlarımı z
belirtiyorlar. Dolayı s ıyla onmas ına gerek görülmüyor, Sadece son
bölümü okuyal ım efendim,

AHCAT NACİ IŞIK MOROVA (Sayman ye)- Türkiye Brol 	 irliği
1 .11.1986-30.41988 Yili Bütçe Yönetmeliğini arz ediyorum

- Türkiye Barolar Birli ğinin 1986-1988 yılları 18 aylık bbtesi
1.11,1986 gününde ba şlar, 304.1988 günü sona arar, Bu döneme ait Bir-
lik gelir ve giderleri 108.310,129,u si öhgörülmü ştürBu dönemd
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barolar ın ödeyeceği Birlik keseei XYII. Genel Xurul kerc ı uyar ınca
31. aralık 1985 tarihinde barolara kay ıtlı avi, at say ı s ı .. üzerihdn
ayda lOO.TL s ı olarak hesaplanmış tır.

Bütçe ile kabul edilen ödenoklerin yetmemesi. halinde hrlüm

e maddeler aras ında aktarma yenya Birlik Yönetim Kurulu yetkili-
dir.

Gelirlerin talıs'ilfi ş i veya banka dekontu kar şı lığı tah' ili
giderlerin harcama belgelerine dayand ırılsı gereklidir. Kasa i1em-
leri, istisnas ı z tahsil ve ödeme fislerine daand ır ı lır 0 Bütçe içeri-
sinde harcama Bm şkn ve Sayman Uyein ölurule yap ı lı .

Yönetim Kurulu genel kadro ayl ıklar ı toplamı deği ş memek
kaydıyla kadrolar ı ve kadro aylıklarını birle ş tirmeye, kullah ı mayan
kadro ayl ıkl ar ından dierlerine ekleme yapmaya yetkiliir.

Bu yönetmeli ğin uyla.nmas ına Birlik Yönetim Kurulu yetki-
lidir.	 .

Saygı ler ı r ı zla.	 -

BAŞKAN- Te ş ekkür ederim Say ın Morov,

ündemimizin bu maddesiyle ilgili söz L ıak isteyen?. ok,
Gelecek dönem bütçesini ve yönetmeli ğini oylar ı nıza arz

ediyorum: Kabul edenler... .. Kabul . etmeyenler... Oybirli ğiyle kabul
edilmiş tir.

Teş ekkür ederi ı .

Değerli arkada şların. gündemimizin 7 nci maddesine geçioruz.
Gündemimizin 7nci maddesi; .3256 saylli Kanunla getirilpn

deği ş iklikler karşı s ında brolar ve Türkiye Barolar Birli ği on$l
kuruİlarıın ne zaman yapılacağ nıngörüşulsj	 .

Bu konuda görü ş belirtek isteyen var m ı ?

BuyurunSayın Ba şkanım

ri
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AVIJ7.T TEOMAN EVREN (Türkiye Barol ar riigi Ba şkanı )-ayın
delegeler; açış kont ş rnas ında da arz ettiğim üzere, yasa deği şi1liği

önemli karışıkl ıklar getirdi. Bu karışıkliklardan birisi, yasarkin
tahmin edildiği süre içindeç ıkar ılmayıpbir sne sonraya atldn ıa-

s ından doğaluş tur. Bu nedenle, bugün barolar ı m.ı z kongrelerini yapmak

hususunda hangi tarihin saptacağı noktas ında tart ışma halindedir-

ler. Biz Barolar Birli ği olarak kendimizin bir karar veremeyeceğinİ

bildiğimiz halde,barolara kendi dü ş üncelerimizi ishari mahiyette

ilettik.ncak, bu ihsarirnahiyetts ilebtiğitniz dü ş ünceler baz ı tar-

tışmalara neden oldu. Bu tart ışmlar üzerine özellikle İstanb
su Başkanı arkadaşımız, hocam ı z bize bi yaz ı yazarak Ba şkanl
lunu toplant ıya çağırmamı zı istediler.

Türkiye Barolar Birli ğinin Ba şkanlar Kurulu diye bir
bulunmadığı için, yasa dışı bir organda bu konuyu görü şmekten

yapacağı mı z fevkalade genel kurulda kar ış kl ık arz eden bu du

Baro-

Kur u-

ganı

se,

nun

tartışılmas ını istedik. Tart ışılmas ını istedik kelimesini özellikle

ve seçerek kullanıyorum Çünkü Türkiye Barolar Birliği GenelKurulu-

nun barolara kongrelerinizi falan ta ı ihte yap ını z ş klinde bir direk-

tifte bulunmas ı , bir, karara lmas ı da hukuken mümkün de ğildir.

cak, burada yapılan tart ışmaların hepimize, barolarimı a

yolgösterici, barolar ıı zı ypacakla ı genel kurulda bir birli sa ğ-

layacak noktaya getirmesini düş ündUğümttz için böylo bir gündem

maddesini saptamış bulunuyc iz.	 -

Sygı lar-ımla 

BAŞKAN-Te ş kkür ederim Sayn Evren.

ündbmimizin bu maddsiyle il ğili olarak görUş bildiraıek is-
teyen arkad şlarıa var mı ?

İstanbul Barosundan Sayin Emin Baltao ğlu, buyurun efendim.
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AfliT EMIN BATAOGLU ( İstanbul BarosU- Say ın Başkan, sayın

Yônetim Kurulu üyeleri ve k ıymetli aeslekta şlarırn; Bu konuda ben

huzurunuzda ayr ı ca söz almak istemiyorduri, fakat Baro. Bakan ımzın

rahats ı zlığı dolayı s ıyla ayr ılak.zor ınluluğunda olduğu için bnde-

nize bu vazifeyi verdiler.

İstanbul Barosunda yapm ış olduğumuz görü şmelerde elde tti ği-

miz neticeyi huzurunuzda aç ıklamak istiyprume Barolar Birliğiaşka-

nımı zın açış konuşmalarinda da aç ıkladkları gibi, kanunun hazrlan-

as ı maalesef esasl ı bir incelemeye tabi t ıtulmadan, alelacele yap ıl-

mış , nas ıl uyIanacağı düş ünülmden dUzenlenai ş bir maddenin ürür-

1 ğe girmesiyle ba şlamış ulnaaktad ır.

Bu bakımdandır ki, barole ın yapacağı genel kurulla ınve

seçeceği YönetiLı Kurulu ve Barolar Birliği delegelerinn yetkileri-

nin tayini bakıdllndan bu huusta biraz tetkikat yapnak 9 üzerinde

geni ş dii ş ünrnei zorunluğundayı z.

Barolar Birli ğiraiz, yine Say ın B şkanıraz ın açıkladığı gibi

herhangi bi baro şu tarihte veya.-bu tarihte nel kurulunu yapcak

deraerae şi lzıra, diyeraez0 Fakat, Barolar Birliğinde bir birliğiterain

edebilmek için her baronun kanunu aynı ş kildo anlayarak aynı öneri-

de delegeleriniseçraeli ve bu seçilen delegelerin - de genel kurula,

geldikler. i zaman yetkilerinin tart ışma konusu olmamas ı konusu gerek-

mektedir. 0 bak ı radandır ki, biz Barolar Birliği Genel Kurulunda ne

ş ekilde bir sonuc. a var ıl ırsa, onun her baro taraf ından ayn ı kabul

edilerek uygu.lanrasının çok yara-rl ı olduğu düşüncesindeyiz

30 Ocak 1986 tarihinde yürürlü ğe giren. 3256 sayıl ı Kanunun

geçici 2nci maddesini huzu ı unuzda mUsaadenizle, tekrar okuyay ı Lı ,

ayne ş öyle diyor;

"Bu kanunun yürürlü ğe girdiği tarihten sonra yap ılacak ilk
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baro gnel örul toplant ı s ı , ko. ıunun ycyı mnı zleyen.ikinci yJl ın

ekim ayinin ilk haftas ı nda."

Ş imdi bütün tereddüt 'kanunun yay ı m.ı nı izleyen ikinci y ı 1 ne

zamand ır. Eğer sene olarak al ırsak, kanun 1986 y ı l ında yayı mlanm.ış-

t ır o 'halde ikinci y ı l 1988 y ı lı d ır demek gerekir veyahut 30 Ocak

1986 tarihindeyayı nlandıysa, bu 30 Ocak 1986 1 dan sonra birinci yı l

30 Ocak 1987'iı 30 Ocak 1987 1 ri takip eden günler ikinci y ı ldır.
kanun, ikinci y ıl ' sonunda veya ikinci y ı l ı takip eden ekim ayı dem.i-

yor, ikinci yılın ekirn ay ı dediğine göre biz ş u neticeye vard ı1Ç.

Burada 30 Ocak 1987 1 den'sonra ba ş layan dönein ikinci dönemdir. Bina-

enaleyh, 1987 yilinIn èkim ay ı kongrelerin ve genel kurullarin ya-

pı lrnas ı gereken bir tarih' olm.aktad ır.	 '	
1

Yalnı z, ' bu hususta kaz ı engellerle kar şı laş m.am.ı z ihtim. İ i de

var. 30 Ekim. 1987'de kongreyi yapacakolursak, seçim. kuruluna m.üracsat

edeceğiz. Acaba: seçim. kurulu ba şkanı bize, hayır kanuna göre henüz

seçim yapı lamaz, ' toplant ı yap ı lem.az diyecek mi, dem.eveeek mi? Böyle

bir itirazJ kar şı laşırsak ne ihi bir tutuma :z olmas ı lazı m., onu

dU şUnm.em.iz gerekir.	 1

u 'ba1 ı mdand ır ki, bizim arkada ş ları mı zla görü ş memiz 1987

ekim ayı içinde genel kurul tOplant ı s ı nın yapı lması ş ekilnde ise de

Yüksek Se ğ im. Kuruludan bir görü ş almak veyahut bu kanunu daha Faç ık-

lığa kavuş turmak için Adalet Bakanlığıyla temas ederek ya bir tefsir

veyahut da yeni bir tadil	 kline gitmek yararl ı olur dü ş üncesindeyim..

Takdir yüksek heyetinizindir.

Hepinizi s'aygı ları m.la selam.larm.. (Alkış lar)

BAŞKAN- Te ş ekktr ederim. Sayı n Baltao ğlu.

sayın Une ş Ata-bay, buyurun efenim..

0	

,•	 '0
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AVUKAT GtNE Ş ATABAY ( İ znıirBarosu Ba ş kanı )- Sayı n Ba ş kn

Sayı n delege arkada ş lar ı nı ; bu olağanstU genel kurulumuzun ba ş a

beri o kadar gUzel laflar ettik ki 9 bunlara kat ı lmamak mönıkün

alar,

nden

eğil.

Bu ettiğimiz lafiar ı , düş Undüklerinıizi nerelerde söyleyece ğiz, bun-

lar ı da dU ş Lnmenıiz gerekiyor. Bunlar ı konuş acağı m ız, tart ış acağı nıı z,

anla ş acağı raı z ve kamu oyuna veyahut da ilgili yerlere duyuraca ğı mı z

yerler barolar ı n genel kurullar ı d ır, Barolar Birliği Genel Kur ı ludur.

Onun için, 7 nci maddede gUdeme gelmi ş bulunan barola ola-
ğagenel kurulları ile Barolr•Birliği olağan genel kuulunun çok
uzun sUreye at ı lacağı belirleniyor. Ş öyle ki, 1988 aı ayıında Barolar
Birliği genel kurulu yap ı lacak. Eğer geni ş bir tefsirle dUş UnU ı sek,

barolar ı mı z ı n olağan genel kurullar ı da 1988 y ı l ı na sarkacak.

Biraz önce konu ş an Say ı n Baltac ı o ğlu'nun dU şlincelerine ol-

duğu gibi kat ıl ıyorum ve ilave ederek de diyorum ki; Bizler, ynetinı-

de ola ılar iki sene için seçildik, kanunun bu maddesi de vard ırj.

Bununla birlikte geçici maddeyi incelersek ve p ş ekilde bir tefsirle

genel kur ııllar ı nıı z ı 1987 ekiminde yapmamı z nıtkakUn. Bunlar ı ilan

tarihlere aaaya1 ı nı , bizim sesi ıizi duymak isnıeyen1er, hukukun

UsUnlü ğtnu göz ard ı edenler, laik cumhuriyetin kemimesine goz. yu-
manlar, yargı nı n bağı ms ı zlığı nı , savunmanı n özgUrlöğ Unü kı s ı tlanıak
isteyenler elbetteki olağan genel kurullar ı mı z ın 1988'de,iki Se!fl

sonra yap ı lması nı veyahut Uç yılda bir yap ı lmas ı n, kanunun iki y ıl
demesine rağmen isteyebilirler.

Şunu öneriyorum ve diyorum ki; 1987 y ı l ı nda yap ı lması nı dU-
ş Unelim, o ş ekilde •tefsir ee1im ve Sayı n Baltac ı o ğlu'nun dediği
ş ekilde de bu gUçlukleri aşıp genel kurullar ı nıı zı du ş UndUğ UuUz, dU ş ü-
nülen tarihte değil, düş ündü ğ ümüz tarihlerde yapa1 ı m undan çekin
meyelinı . Yapamazsak, çok güzel görü ş lerin belirlendiği Sayın Savtdan
ba ş layan, bir önceki arkada şı rııı konuş malar ına kdar uzanan bu

güzel görü ş leri, bu güzel fikirleri tart ış acak ortamlar ı s ı k sık
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yaratal ı m. Fer tefair kararlar ı rıı z yahut istu iğiriz kararlar L9 87

yı l ında yapı lmayacak ş ekilde olura, gelin p1a ğa ı UstU genel kurullar

yapal ı Li.

Saygı lar sunar ı m. (Alkış lar)

BAŞKAN- Te ş ekkUr ederim Say ın Atabay.

sayı n Nabi İnal, buyurun efendirı .

AVDKAT NJB İ İNAI (Hatay Barosu)- Say ı n Ba şkanlar, deerli

.arkada ş lar ı Lı ; Ben bu genel kurul toplant ı s ıyla ilgili bundan	 ce

konuş an iki arkadaşı mı n görü ş üne ters bir d ş Uncedeyio
Bizler hukuk ada ıaıyı z 9 hukukçuyuz. Yasalar ı bizden iyi tefsir

edecek, bizden iyi uygulayacak kimse yoktur. Yasa çok aç ık, diyor ki;
Bu kanununyayı Lıı nı izleyen ikinci yı l ı n ekim ay ında; eğer bu kanunun
yayıını izleyen ikinpi yı lı n ekim ay ında deLieseydi, ikinci yıın

ekirıinin deseydi, bu kanunun yay ı Lıı iıı izleyeni koyaı asaydı 9 doğı u;
ikinci yıl ı n ekiminde yapacakt ık; ana bu kanunun ,yayinini izleyen.

diyor, art ık bunun sağa veya sola çekilir taraf ı yoktur. Say ın Birlik

Ba ş kanı rıı z ın da dediği gibi, bu kanun aceleye f eldi, bu kanun ir yı l
bnce. ç ıkacak zannedildi, çıkuad ı , br yı l sonraya kald ı . Bir yl son-

raya kal ı nca elbetteki aecburen kanuna uyaak suretiyle genel kurul

toplant ı ları nı n 1988 y ı lı nda yap ı ltaas ı gerekli, zorunlu.

Nitekim, bundan evvel de kanun hUkL ıUndeki kararnamelere Be-
çiLil şriLıizi kanunla elverdiler. Biz de o vakit ıecburn bu dei ş ik
liklere, kanun hükr ı Undeki kararnaLlelere uyduk ve seçialericiizi yap-
Lıadık. SeçiraleriLıizi yapLı aLı aLıı z, Say ı n İ z:ıir Baro Ba şkanı nın ddiği-
ne kat ı lrııyor ı cı bir noktada, seçiLileri yapLiaLiara ı z hiçbir zaman sesi_
nizi duyurmaLiaLiı z anlaaı na gelLı ez. Biz her za ıan içinolağanUstU
genel kurul toplant ılar ını yapar ı z. Biz ş ahen Hatay Barosu o1rak
bu yı l kanun çıkt ıktan sonra o1a ğ nUstU toplantı aı zı yapt ık. Toplan-
t ı da butçeciizi görU ş tUk, aidatlar ı da tosit ettik ve bunun d ışı nda
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gerek rsle'' ) gerek Lilke sorunlar ıyla ilgili .nular ı r ı z ı . dile etir-

ii
dik. Senoye, biz 1988 yı lı nda yapacağı z toplant ııı z ı . seneye yine

olağanustü toplant ı yapacağı z, yine sesiQii duyuracağı z, yine ğö21i ş

l-erioizi dile getireceğiz; aLia bir kanun adaLlı olarak s ırf sesiizi

duyurabilrıek, s ırf birtak ım fikirl,eri.dile getirebiliaek için ka ııunun

aç ık hükr:ıünü çiğneyip seçiraleri bir sene önceye alarıayı z.

De ğerli arkada şı nı z Önder Sav' ı n önergesini kanundaki engel

nedeniyle oya koyaad ıysak, benii kanaat ıa, bu kanunun aç ık hükü

karşı s ı nda-biz bunun l987 y ı l ında yapı lLıası yolunda bir görü ş
bildireoeyiz. Nitekin az önce gündeLı in 6 ncı Eladdesinde kabul ei•ş .

olduğunuz Barolar Birli ğinin bütçesi de 1988.senesinde Barolar pir-

liği genel kurulunun yap ılacağı esas ına göredir.

-	 Barolar Birli ği. Genel Kurulu yap ı ldığı zaLıan izleyen yıl di-

yoruz yani birinci y ı l ı kabul et:ıiyoruz, ondan sonrakiy ıl ı kabul

ediyoruz, barolar ı nkinde de izleyeni kabul etLıeyoceğiz, onu birinci

yı l, ikincisini ikinci y ı l kabul edeceğiz. Bu, taLı aLıen ters bir

görüş olur. Sanıyorurı hiçbir hukukçu bu tür bi" hataya dü ş mez.

Genel kurulun, seçi-mlerin barolar ın ve Barolar Birliğin

1988 yılı nda yapı lLiası yolundaki bir teaennisinin kabul edilL ı es

suretiyle sorunun çözüae ulaş t ır ı lacağı inanc ınayı rı
Saygı lar sunar ı Lı efendiLı . (Alkış lar).

BAŞ KAN- Te ş ekkür ederim Say ı n İnal,,

Sayı n Önder Sa y , buyurun ef'endia0

AVUKAT-ÖNDER SAV (Ankara- .Barosu) Sayın Ba şkan,değerli kelge

arkada ş ları n; bugün ikinci kez huzurunuza ç ıktığı rı için özür dieria.

Ancak, toplant ı uı z ı n ba ş lar ı nda .getiro.i ş olduğun önergenin özüye

ilgili olarak gerek Ba ş kanlık Divanı nı n, gerek yüce Genel urulLn

gösterdiğ i anlayış a te ş ekkür fırsat ı nı buluyorum, te ş ekkür ediypruLı .
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Ş indi- gündeninizin 7 nci ınaddesiyle ilgili olan konuya

nek istiyorum. Türkiye Barolar Birliği YönetinKur ıflu bence Ge!nel

Kurulun gündemine öyle bir. ıöddeyi getirLıekle isabet .etEıi ş tir.

konunun yoksa ileride barolar ınzın birer birr. farkl ı dd ş un

bir kargaş aya gitnesi ıe yol açacağından endi ş e duyar ı cı

3256 say ı lı Yasa ila getirilen geçici 2 nci ıjadde, y

yorumlara aç ık biçiLıde kaleme al ınnış t ır. Eskiden her yıl aral

ay ında yap ılmakta olan baro genel kurulları , artık iki yılda bir

yapılacak, ekim ayında yap ılacak.

Ancak, 3256 say ı l ı Yasanın geçici ikinci maddesinin

rumuna göre bu genel kurullar 1987 y ı l ının ekim ay ında, bir yoruuna

gre . de 1988 yıl ının ekim ayında yap ılacakt ır0 Burada benden evvel

konuş an Uç konuşmac ı arkada şımdan ikisi birinci yoruma kat ıl ıyor,

Hatay Barosu Ba şkanı değerli arkada şım Sayın Nebi Inal da 1988

yı lı görü ş öne, yani ikinci görü ş e kat ı lıyorlar.	 .

Bu anlayış veyorumfarkl ı lığı , bence geçici maddenin 1irinci -

l^onuşmamda ua değindiğim gibi fevkalade kötü, ıata1 ı bir hukçuya

yakış nıayacak biçimde kale .me al ınmasından kaynaklanıyor. Ne diyor

geçici 2 nci maddd, bir kez daha hafizalar ı mı z ı tazelemekte yarar

var;

"Bu kanunun yürürlü ğe girdiği tarihten sonra yap ılacak ilk.

baro genel kurul toplant ı s ı , kanunun yay ımını 'izleyen ikinci y ı lın

ekim ayının ilk haftas ı iç ıde yap ıl ır"

Şimdi salt 3256yı 9 salt geç.iöi 2 nci madeyi ele .alark

dü şünecek olursak, yorum yanlış lığına gitmemiz kaç ını1mazdır.

1136 sayı lı Yasayı , 1136 sayı lı Yasadan sonra bu konulra

ili şkin tüm değ i ş iklikleri bir kül halinde ele al ıp yoruma ora Lan

gitmek zorunlu, kaç ınılmazd ır.	 .	 .

!1
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113: . sayıl ı Yasadan so ıta 54 ve 79 sa, l ı Kanun Hükmünde

Kararnamelerle barolar ın genel kurullar ının ne zaman yap ılacağı

belirlendi. Daha sonra 3003 sayı lı Yasa ile 54 ve 79 say ı l ı Kanun

HUkmtndeki Kararnameler yasela ş t ı ve 3256 sayı l ı Yasayla birlikte de

butün bu deği ş iklikleri ele al ıp dU ş ündt ğUmüz zaman, farkl ı bir nok-

taya gidiyoruz gibi geliyor bana.

Nitekim 9 bellekleriraizi yoklarsak 9 79 sayıl ı Kanun HUkmUndeki

Kararnameninde 'bir geçici maddesinde ozamanki baro genel kurula

rının 1983 yıl ının ekim ayı nda yapılmas ına amir, 54 say ı lı Kanı

Hükmündeki Kararnameyi aral ık ayından sonraki Uç ay içinde yap ıl ır

biçiminde getirmi şti 79 sayı lı Kanun HUkmundeki Kararnana. Fakat9

54 ve 79 sayıl ı Kanun Hükmündeki Kararnameler Türkiye Büyük Milket
Meclisinde 1984 yı l ının mayı sayında yasai ş t ı . Geriye dönük olarak
3003 say1ı Yasa ne zaman yap ı lmış olursa olsun, yani aral ık ay ını
'izleyen Uç ayın içinde b-aro genel kurulu ne zaman yap ılmış olursa
olsun l983 yılı nın aral ık ayında yap ılmış olacağı nı var bayara kL
iki yıl ı a ş ama ilkesini getirdi. Demekki bur .a bir temel ç ık$
noktası var. Çok zorlama yoksa eğer, çok olağdnütü ko şullar yoksa
ülkede, baro genel kurullar ı iki y ı lı aş anaz.

Nitekim 3256 say ıl ı YaC ile 1136 sayı lı Yasaya getir-en
82 nci madde deği ş ikliği .tenöl ilkeyi vurguluyor. 82 nci madde de-

ğiş ikliğine bir kez göz atrakta yarar var. Ne diyor;

"Genel kurul iki yda bir ekim ay ınıniik haftas ı içinde

yapı lır. t' İki yıldan az bir süre içinde yap ılmas ı olağan karşılanıyor,

1136 sayı lı Yasanın esprisi içinde. 1136 sayı lı Yasadan sonraki ttm
deği şiklikler kül olarak incelendi ği zaman, ama iki y ı l ı şmamaya

dikkat gösterildiği anlaşı lıyor.	 -

Şimdi böyle bir noktada biz nas ıl bir yorumagitmek durumun-

dayız; acaba 1987 ekinini mi, 1988 ekimini mi bnimseneliyiz.
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Ben:_- geçici 2 nci mad ı yi Hukuk Usul MuhakeLı eleri Kanununun
tebliğ gününU ana ilke kabul ederek, bu maddede bu yanl ış lığa d
yelim, yani tebliğ edilen günün say ı h ınad ığı f arazi yesini burada benim-
semeyelim. 2 nci geçici madde ne diyor;

" İ lk baro genel kurul toplant ıı kanuıiun yarı nıı nı izleyen -
ikinci yı l ı n" Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun mant ığını kokar

-sanı z, kanunun ydyı mı nın yap ı ldığı yıl ı saymazsan ı z 9 1987 irini
yı l, 1988 ikinci y ı ldı r; ama bu maddeyi burada egemen k ı ları ayı z.
Buradafarkh ı bir mant ık geli ş tirmek gerekiyor.

19.11986 yı l ı nda kanun yay1n1anm ış Birinci yıl 191.187
tarihinde biter, ikinci y ı l izleyen 19.Ll987-190101988'dir.

0 halde, ilayen ikinci y ıl ı n ekirı ayı ndan 1987 'nin ekim ı rı dı c.

Ben burada öyle çok fazla yorumla bir hukuk kuralinı n 'zbrla-
nacağı bir noktada olduğurıuz ıj kabul etmiyorum. Zaten yorumla bir

noktaya gelerek sonradan şu veya bu ş ekilde bozulacek idiyse,

TUrkiye Barolar Birli ğ inin gündeminde bôyle bir maddenin de yer al-
mamas ı gerekidL Demekki, yiice Genel Kurul b;, konudaki du Ş üneeini
bir temel, bir c.ıkış noktası , geleceğe ışık tutacak bir ana ilke
olarak görmek istedi ği için, Türkiye Barolar Birli ği gündemin 7 nci
maddesine bu konuyu getirmi ş bulunüyor.

Ayr ı ca Güneş Atabey arkadaşı mı z ı n görüş lerindeki. ana gerekçe-
ye de kat ı lıyorum.. Kim ne derse desin barolar ı mı z sesIerini çoun1uk-
la genel k ı rullar ı nda duyuryorlar. 1987 ekim ayında sesitnizi dyu-
racağJinı z yerde, kendi yorumu ınuzla sesirıı izi 1988 ekim ay ına ertle-
meyelim diyoruz ve kendi parnıaklar ı mı zla kendimizin ters yorumlr ı na

olanak tanı mayal ı diyorum.
Beni sab ırla dinlediğiniz için te ş ekkür ediyorum, sevgier

saygı lar sunuyorum aziz arkada ş Iar ı m (Alkış lar)

BAŞ KAN- Te ş ekkür ederim Say ı n Sav.

Buyurun Say ın Aybay.
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AVL:AT AYDIN AYBA ( İstanbul Barosu)- sayın Ba şkanlar, say ın

meslekta şlrıtu; bu konuyla ilgili gayet k ı sa bir açıklama -yapmk

üzere huzurunuza ç ıkt ı m.

Burada as ıl mesele şudur bence, benim anlayış tna göre. Biz

kanuncuaıuyuz, yoksa h.ukukçu muyuz; i şin özünde bu yat ıyor. Biz bir

zab ıt k.tibi gibi yahut bir karakol efrad ındşn bir ş ahı s gibi anun

hükmünü gördük, nas ıl yazıyorsa öyle mi anlayacağı z, yoksa bUt

hukuk düzeni içinde, o kanunun kendi manti ğı içinde ve mensubu oldu-

ğumuz, mensubu olmakla iftihar etti ğimiz medeni dünyada' geçerli olan

ğrü şlerin istikametinde mi bir yasa hUmünü anlay ıp uylayac ğı z.

Mesele budur.

Kı saca şunu söylemek l.z ım; eğer bilinen hukuk mantığı ku-

ralları çerçevesinde bir özel hüküm varsa, özel hüküm genel hükme

tekaddünı eder, onu u*gular ı z deriz, o zaman geçici 2 nci madde. s ırf

lafz ına bakı ldığı takdirde bize 1988 ı l ında genel kurul toplakt ı la-

r ı nı yapma erini veriyor sonucuna var ır ı z; ama bu ilk .nazara kuru

kuruya bir :ant ık aç ı sı ndan doğru gibi gözüke.. bu çözümü nıutl.aa

ba şka unsurlarla denetlemek zorunday ı z.Demin söylediğim gibi, 'evvel-

emirde hukiıkla denetlemek zorunday ız.. Çünkü biz hukukçuyuz, bi:z

kanuncu de ğiliz, biz.hatta o manada kanun adamı da değiliz-. Hukuku

ve bu doğruyu bulmak mecburiyetindeyiz.

Bu aç ı dan bakıl ırsa, ilk akla gelen şu olacakt ır; sözkonusu

geçici 2 nöi madde hükmün 	 kanuna.dahil ediimesinin., geçici bir

hüküm olarak dahil edilmesinin . gerekçesini, ciddi bir gerekçesi var

mı dır? Niçin brolar ın evvece senede bir defa yap ılan, soa iki

seneye ç ıkar ı lan genel kurullar ının geçici bir dönem için 3 y ılda

bir yap ılmas ı öngörülmü ştür. Benim bildiğime göre bunu desteklLyecek

hiçbir ciddi gerekçe yok. 0 zaman ne yap ı lır;

0 zaman yine bilinen hukuk yöntönılerine göre hukuk yorum
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yöntemlerin göre bu hükmü değerlendirip, sonuçta bunun örne ği ölü
bir hüküm OlduğUfld karar verebiliriz, Ölü bir hükUm tatbik kaab±li-

yeti olmayan bir hüküm demektir. 0 takdirde genel hükmü uygulayarak

normal zamanda, yani bu olayda 1987 y ı lının ekim ayında barola ın
genel kurullar ının yap ılmasına karar verebiliriz,

	

Meselenin burdda	 anlamı Sayın Öndr SaV' ın

	

da belirtt ıgi gibi, daha	
da belirttikleri

gibi bir e şgüdüm s ağlamakt ır, •ayr ı ayrı barolar ayrı ayrı kararlar
veresjnler, hepsi ayn ı zamanda bu geçici 2 nci madde hümünün ne
euret.le anlaşı1aca ı konusunda bir temel gö ı Uş e vars ı rılar ve b
görü ş etrafında •gerkli uygulama yap ı ls ı n.

Benim arz ım bu, tekrar söylemek i stiyoum; eğer meseleye bir
hukukçu blarak yakl şacaksk meseleyi hukuk kura1la ıyla çözeceğiz,
yoksa kuru hani sebeple yasaya girdi ği belli olmayan s ıradan hüküm-
lere bakarak çözmek mecburiyetinde değiliz.

Teş ekkür ederim. (Alkış1r)
BAŞK;_ Te şekkür ederim Sayın Aybay.
Gündemimjzin bu nıaddesiyle ilgili olarak ba şka görü ş bi Ldir-

mek isteyen arkada şjm var mı ?

Bunrun Sayın Ertan Bileyzli.

AVUKAT ERTAN B İLLZL İ - Say ın Ba şkan, değerli üyeler; ç i-
ci 2 nci maddeyi yorum1arke, benim de dikkat ettiğim ve ayni kanun-
da yayı mlanan diğer birmadde oldu. 0 da, baro disiplin kurulu Urele-
rinin seçim dönemiyle ilgili olan madde. Bu da geçici 3 üncü madde.

Bu maddede bu kanunun yürUrlde girdi ği tarihte baro disiplin kurulu
üyesi olanlar ile baro ve birlik denetleme kurulu üyesi bulunanlar

bu kanunun yürürlü ğe girdiği tarihten sonra yönetim kurulu seçilri-
nin, yap ılacağı ilk genel kurul toplant ı s ına kadar görevlerine devam
ederler" hükmü mevcut.
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MaLurnlar ı olduğu üzere daha önceki raddede disiplin kuı'Ulu

üyelerinin 3 y ıl. süreyle seçileceği hükmü mevcut ve denetleme urulu

üyelerinin de her y ıl seçileceği tatbikat ı mevcut ikn, yine bu son;

yapılan deği şiklikle gerek disiplin kurulu üyelerinin ve gerekJe

denetleme kurulu üyelerinin iki yıl süreyle seçileceğine dair hükU

gelmi ş .

Yine yönetim kurulu üyeleri ve baro ba şkanı da iki sendde bir

seçildiğie göre, .demekki kanun yaz ı bir birlik sa ğlamak ve seimle-

ri ve görev sürelerini iki y ılla sınırlamak istemi ş tir.

Şu hale göre biz aksi yorumla bu süreyi 1988 tarihine al ır-

ssk, kanun yazı nı n görü şünün aksine görev sürelerini bir y ı l dE1ha

uzatmış oluruz ki, bu konuda zaten bir hüküm mevcut de ğildir. Bila-

kis iki y ıl süreyle s ınırland ır ılmas ına dair bir hüküm mevcut oldu-

ğuna göre, bu süreyi: 1987 y ıl ının ekim ay ı olarak düş ünmek gerktiği

kanaat ındayım.

Say ılar sunar ım. (Alkış lar)

BAŞKJ— Te ş ekkür ederim

Buyurun Say ın meslekta ş 3m0

(Kocaeli Barosu)— De ğerli Uyeler,

Kocaeli Barosu delegesi olarak çok k ı sa dUüncelerimi sç ıklsyaqağı Lı .

Öncelikle Sayın Önder Sa y ve Say ın Aybay' ın dü ş ünpeleı ine

aynen kat ıldığıuu pe ş inon belirtmek isterim. Yaln ız SayınHataBaro-

sd Ba şkanının da endi ş elerini burada gidermek gerekir.

1987 ekim ay ı içerisinde genel kurul yap ıldığı zaman ne olur,

1988.ekim ay ı içinde genel kurul yapıldığı zaman ne olur; 1987 y ıl ın-

da genel kurul karar ını al ıp seçim kuruluna müracaat etti ğimiz zaman

en fazla bu y ıl koheIeriniiyapamazs ı n ı z, yasaya göre 1988 y ı lında

yapanı z gerekir derler ve biz de 1988 yı l ında konemizi yapa ı z.
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Anc, 1987 yıl ında kongremizi yapmaz a, 1988 •y ı1inda
caat ettiğimiz takdirde, neden geçen sene yapaad ını z diye bir s
la da karşılaş abiliriz. Bu bakımdan, 1987 yıl ında geneJ kurulu ap-
nanın hiçbir sak ıncas ı , yasal bir sak ıncas ı yoktur. Birz önce
arkada şlar ımın değindiği gibi, 1987 yı l ında kone İ erin yapı lma
için bir e şgUdü ın sağlanması gerekmektedir kanaat ındayım. Genel
kurulun' da bu ş ekilde karar almas ını tenenni ediyorum.

Saygılar sunar ı m.

BAŞKAN-. Çok teş ekkür ederim.

Buyurun Sayın Co ş ar.

AVUKAT AYDIN COŞAN (Adana Barosu)- Say ı n Başkan, değeli.
arkada şlar ın; benim bir arkadaşının, bir meslokta şı mın dışında diğer
konuşmac ı ların fikrine katıl ıyorum 1987 yı l ında yap ılması gere1ti-
ğin± destekleyen bir hususun da burada Say ın Ba şkan dahil aç ıkl9dığ
kanunun hazırlanıp ç ıkart ılmas ının gecikmesi nedeniyle bu maddenin
problem haline geldi ği hususu ortada.

Ş imdi kanun koyucunun amac ına da, biz 1988 ekiminde genel
kurul yaparsak, amac ına da aykırı davran ıış oluruz. ÇünkU kanun, koyu-
cu, kanunun bir an önce ç ıkacağını düş Un ı:ıü ş ifadesi varken, yanii
1987 ekiminde yap ılacak diye dü ş ünülUrken, bu amacı kanun koyuc ı da
taşırken, biz 1988 ekiminegidemeyiz dü ş üncesine, benden önceki
arkada ş iarımı destekleyen bir' görü ş olarak ileri sürUyorutn.

Saygı larımla. (Alkış lar)	 .-	 .

BAŞKAN- Te ş ekkür ederim Sayın Co ş ar.	 . .

Sayın Birlik Ba şkanımı z TeomanEvren Beye söz veriyorum, bu-

yurunuz efendim.
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.AVTJAT TEO]VIAN EVREN ( T ürkiye Barolar ıır1ii Ba şkanı )— f en-
dim, asl ında ben bugün getirilen ele ş tirilere cevap vermek isteiyor-

dum, çunkü zaten gündemirnizde bulunmayan konular ele ş tiri konusi
oldu. Ancak ele ş tiride daima fayda bulunduğunu, ele ş tiriden daitpıa

ileriye yönelik olarak çok büyük ilhamlar alabilece ğimizibildiğim

için bugünku çok dar çerçeveli Barolar Birli ği Genel Kurulunun her
türlü ele ş tiriye aç ık olmas ı nı arzu ettim..

Bildiğim bir olay şudur; Türkiye 1 de avukötlar, inanç farklar ı ,

du ş ünce farkları olsa dahi daima ivayyen hukuki sistemler içinde

dü şiinmekte, bu sistemlerin kendilerine verdikleri kültürle birbirine

benzer olaylar ı , birbirine benzer konu şmaları seslendirmektedirler.

Bugün bazı ele ş tirilerin asl ında içinde bulunduğumuz sor
duruu bilememekten kaynakland ığını sanmaktay ım. Birlik l e çok büyük

borcu olan barolar ımı z vardır. Bu barolar ı mı zın başında da Demin
Canbilek'in söylediği gibi İstanbul ve. Ankara Barosu gelmektedi.

Yalnı z son zamanlarda, burada çal ışmaraporumuzda daarzetti ğimi.z

gibi ş ükrana bahsetmek isteditm ve bizi çok jüreklendiren bir olay ı

özellikle vurgulamakistiyrun ı, Bu olay da, İstanbul Barounun 310

milyon küsur bin liraya yakla ş an ölüm yard ımlarını iki defada ve
defaten ödemi ş olmas ı dır. Bu olay, bizleri fevkalade rahatlatm ış ,

bugün bütün barolara buradan tebli ğ etmek :Lsterirnki 1987 y ı l ına
kadarki ölüm yard ımlar ı nın hepsi yapılmış t ır0 Bu ölüm yard ımlar ı
içinde yap ılmayanlar varsa, gene barolar ını zın veya hak sahiplerinin
hatalar ından, evraklar ını tamamlamamalar ından doğmaktadır0 Şimdi

onlar ın bir an evvel tamamlanmas ını sizlerden, barolar ı nız gittiği—

niz zaman bi-zeyard ı nıc ı olarak onları ikaz etmerüzi rica edeceğim!.

Ölüm yard ı mları gerçek-ten'erçekte dü ş ütür. 1984 yı l ında 55 biri,

1985 yı l ında. 66 bin, 1986 yıl ında 75 bin lira olacakt ır. Bu para

gerçekten gülünçtür. Ancak bu parayı bileödenıediğimiz dü şünülürpe,
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elde ettiğLid i ıknlr ve rerd ğimiz bunıikt ıın hiç olmazsa b 1
onur kırıklığından kurtardığını söylemek isterim. Bu bakı mdan. d
İstanbul Barosunun bu katkı s ına tekrar tekrar te ş ekkLr ediyor,	 e—
ra Barosunun-da çok fazla birikmi ş olan ölümyard ımlar ını 6demei- e
b: giri ş imin te ş vik etmesini diliyorum.	 -

Efendim, bugün huzurunua getirdi ğimiz bütçe fevkalade ece-
rikli bir bütçedir. Bilmiyorum herhalde hadiseler hakk ında bilgili sa-

hibi olmayan arkada ş lar ımız bütçeyi incelemi şlerdir. Dikkat ederseniz
o bütçede 30 milyon lira vergi ödedi ğimizden bahis vardır. 30 miJiyon
lira vergiyi biz nereye ödeyeceğiz 9 elbett eki büyük çapta kazançlar

sağlayan olayları gerçekle ş tiı nj ş bulunuyoruz.

Bugün hepinizin Türkiye Barolar Birli ğininhizmete soktuu
hizmet binas ını gezmenizi özellikle rica ediyorum. Sadece söz ve ko-
nuşmayla meslek sorunlar ının çözüleceğine inanmıyorum. Meslek soun-
ları imkanlarla, parasal güçle ve buparasalguctn destekledi ği

giri ş imlerle çözülecektir.'

Efendim, Uş ak Barosu Ba şkanı ai'kadaşır: z ı n konuş mas ını
ben pek haklı bulmad ım. Asl ı nda ele,5tirileri insanlar ın hakl ı bulma
mas ı çok doğal. Ancak, bas ına hiçbir heyanı rnı zın yans ı tnadığı .gibi

biraz haks ı z eletjrjlerde bulupdu. inan ı nı z bn acaba fazla kon şu-
yor, bu suretle geveze bir adam haline mi geldim diye zaman z

bas ına beyanat vermekten bile çekinir hal.deyi. ' Ş imdi şurada görUğ ü-

nüz klasördkibUtün yaz ılar benim ve Türkiye Barolar Birliğinin es ı-
na aksettirdiği hususlar ı kapsamaktad ır. Şu anda hiçkimse diyemeki,
şu konu hakk ında görü ş ünüz olmamış tır şu konu hakk ında hiçbir gey
söylememi ş sinizair; bu sözü söyleyecek arkada şımı z var ise, derhal
buradan benim söyledikerimjn doğruluğunu ı spatlayabilecek vesikalar ı
arz etmek isterim.	 -

Kayseri Barosu Delegei Say ın Meh ınatKı l ı ç arkaddş imı
z kurenek_

lerin yöllanmadığından bahsetbiler. Kesenekler yollanmarnaktadır, biz
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artık kesen:clere muhtaç d egil z arkada ş lar,b. u aç ıkca söylüyor m;

ama keseneklerinizi.	muhtac ı z, şunun için muhtac ı z; Hiç-

bir örgöt te ıelinde ı destek aladan ya şayamaz 9 temelinden destek al-

madan yaş ayan bir örgötön ba ş ar ıl ı oltna ı mUmkön değildir. Onun için

çok ufak katkı larla da olsa bizleri des6eklemenizi özellikle rica

ediyoruz ve s ırf buL sebeple bu sene kesanekleri artt ıı amak i şin

özen, gayret sarf ettik, gelecek senede artt ırmayacağı z; ama bu

neklerin ödenmesiiçin sayin dlegelerdenve sar ı n baro .ba şkanlaı1ımı z

dan özellikle yard ım bekliyoruz.

Efendim, Sayın Nabi İnal arkadaşımız sorunun, parasal sorunun

çözülmesini istediği gibi, savunma bağıms ı zlığı olayı nı dile girdi.

Bu arada irtica konular ına temas etti.

Efendim biz Türkiye'de savunmanın olanaklarinı n kı sı tl ı . ol-

duğu, bu olanaklar ı nı n yeteri kadar savunmaya hizmet edemediği nok-

tasında çok kesin kararl ıyız. Hatta daha garip bir ş ey söylemek is-

terim; cumhuriyet savc ılarını n yetkilerinin de k ı s ı tl ı ve eksik oldu-

ğunu, cumhuriyet savc ı lar ı nın bugün daireleri . ine.s ıkışmış 1aetta-

yin bir katip haline dü ştüklerini, özür dilerim, kendilerini istsgal

etmek için söyienıiyorum, ama bugün Türkiye ' de cumhuriyet savc ı l.a ı

emniyetin kendine sunduğu belgeleri, do ğru veya yanlış belgeleri,

i şkenceyle al ınmış belge İ ri veya çe ş itli ölaylarla al ınmış beleleri'

iddianarıte haline getiren memurlar halindrdirler.	 .

Burada daha önemli bir vur ğ lama yapmak istiyorum Bugün

cumhuriyet savc ılar ı herhangi bir çek yolsuzluğunu, herhangi bir ala-

cak olay ını polise intikal ettirmekte, polis- çok.büyük i şkenelrle

insanlar ın elinden belgeler almakta, rüş vetler almaktad ır. Bunlar ı

maalesef ya ş amaktayı z. Biz istiyoruz ki, cumhuriyet savc ı lığı gi'bi

savunma da bir makam olarak Türk yarg ı s ında hakl ı olduğu yeri as ın

diyoruz. Biz buyeri al ırken, cumhuriyet savc ılar ının da adli
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Boruş trma1rda mutlak surette soru ş turmanın Lrkezino oturup'btUn
Polis makam.ı nı emir ve kum.andası altı nda buimdurtnak. Buna bir nevi
hiyerar ş i diyoruz. Türkiye'de polis hiyerar ş ik munasebetlerle cumhu-
riyet savc ı lığına bağ lanmadığı mddetço, Türkiye 'de adliyenin dogru
sonuçlara varması mümkün değildir, Türkiye'de davalar ı n çabuk bfttnı esi
mümkün değildir, TUrkiyede adli polisi, adli zab ı tayı bunun içn
istemekteyiz ve adli z ab ı ta ı kurulmad ıkça da hiçbir sorunun çöü1ece-
ğine iantnıyoruz

Efendim, bir soruna daha değinmek ±strim, irtica konusu
gerçekten Türkiye'de çok önemli boht1ara varm ış t ır. Ben insan akia-
rı mevzuu ortaya ç ıktiğı zaman 11-12 ya şında; yani rii ş t yaşina 1rar-

' mamış çocukları n baş ları örtülerek, ailelerinin veya çevrenin tesi-
riyle.Kur'a.n kurslar ına göndernı elerine kesinlikle taraftar olmayan
bir insnı m ve bunu insan haklar ı nabuyuk bir aykır ılık olarak rsim-
lerinikesip Barolar Birliğine asmış . bulunuyorum (Alkış lar)

Arkada ş lar, Türkiye'de dine kar şı değiliz ihtiar ıyIa e
s'erbest iradesiyle, ani 18 yaşını geçmi ş birnsan istedi ği ş ei1de
ibadetini yapabilir. Ancak bu ibadetini yaparken, kom ş u ulkelerde
Humeynitaklitçfli.± yaparak burada ç3raf ve ona ait medeni ol mayan
kı lıklar giyetnez, •giymeuesi lz ı ind ı r. Bugün Türkiye'deki Eumeyni
propagandası nı n devletçe de gerektiği gibi. kovuş tuumadJ.ğı 1çan1s ı n.
dayım. (Alkış lar)

Türkiye'nin en büyük ı nkiIabl lck oumiıuriyettir rkada ş iar,
unun ışındaki lnkilaplar ın hepsi detayd ır, Bugüneloketirnide1çj

gük kubbey± oluş t ı ran ı nkilap, laik cumhuriyet ' ı nkilab ı dır. BU I ı
kiap çıktığı zaman Türkiye,Tiirkiye olmaktan ç ı1çacat ır (A1kışlr)

B en bugun özenti duyulan ülkelerden bir ço ğunu teaadUfen
gördüm; Suriye, Beyrut ve Iran' ı gördüm. Hiçbirinin Türk Milietjt
kadar M üslümanolduğunu kabul de' edemiyorutu, iddia da edemiyorurnve
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kesinlikle ue değillerdir; ama dit bir zaman popagandaya ba ş larsa
nereye gideceğini, nerede duracağı nı bilmek mümkün değildir.

Arkada şlar, bugü ı dilekler fasl ının genel kurul gündeminde
bulunmadığı bir gerçek. Biz bu kongreyi sadece iki kon . ù için ypt ık,
daha geni ş yapabilirdjk. Burada V

0dat Beye ve Atilla Sa y arkad şımza
da cevap vermek istiyorum ve Atilla Sav' ı bugünkü teklifi ndJiyIe
de eleş tiriyorum.

Atilla Sa y arkada şımız Turkıye Barolar Bırliği Ba şkanlığı
yapmış bir -,rkadaş imizdi«r ve bu Barolar Birliği B aşkanlığ ndan siya-
sete at ılmak için ayr ılmışır ve ben siyasete atı lmas ı nı 'desteklerni_
şimdir, Dstekleyi ş imih nedeni şudur; Türkiye barları bir zaman
çok büyük hakaretlerle çok büyük 

a ş ağı layı c ı . göru şlerle fe,kalade

kötü bir noktaya gelmi ş ti Bu noktada Türkiye'de siyasi bir mücadele
yapmak sUzkonusu olmamakla beraber, hukuk 

politikas ının mücadelesini
yapmak da mümkün değil.

Arkada ş lar, hukuk politikas ı ve mucadelesi. art ık barolaida -
yapılamaz, buyurunuz siyasi partilere gidiniz dedim, bütün arkaaa ş-
lar ımı da te ş vik ettim. Bugün Şi'de ne kadar hukukçu arkadaşım varsa
mutluLuk duyuyoru ı ,floğ uyl Partisinde nekadar hukukçu arkada şım
varsa mutluluk duyuyorum; çünkü. onlar bu mücadeleyi orada. yapacaklar-

dır diye güveniyrun.

Şimdi oralarda bu mücad 
1 

c1e

.

Ier Yap:L1madan TUrkiyo Barolar

Birliğinin onlardan daha ileri bir siyasi mücadele içine girmesi
mümkün değildir ve bu mücadele içine Türkiye Barolar Birliğini sok-
mayac ğı z. Sokmayacağı z, ama her halkorda Türkiye'de hkuk politi-
kasıın çok önemli ıücadeesinj yapmak için'kendimizi görevü biL±-
yoruz, bu i ş e kendimizi adamış bulunuyoruz (Alkışlar)	 - 1

1

1

1
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BUga HüseyinCahit Kaptano ğlu güvenl soruş turnas ı kcnusu-
na hiç tenas etraedi ğinizi söyledi. Arkada ş lar, gUvöilik sçru şt'nas ı
konusunu gerçekten yad ırgıyorum, iki sebepten yad ırgıyom. 1. İş
arayan arkada ş ları rnz günlerce, hatta hakim olmak isteyen arkada ş la-
rı mı z günlerce güvenlik soru ş turnas ı r ap ı lmadiğı için hakim bla ıanök-
ta, i ş e ba ş layanaLlakta, hatta görev al amaktar. Ş idi anlanadığı m
bir ş ey var; güvenlik soruş turmas ındaki sakı ncal ı bir insana b dev-
let görev vermek mecburiyetinde de ğil Lıidir, belki verecöği görevde
bazı seçmeler yapacaktır, ana her insana devlet görev vermekle, i ş
vermekle yükümlüdür. Bunun dışında, demin arz ettin, güvenlik spruş-
turLıası nın detaylar ına da girmek ister edin. Fevkalade kötü nto[blar-
la yap ı ldıınj. görüyoruz. Bugün birrrgı ç için, bir yargı ç aday ı.
için, bir ua.uraLıüdür içinbekçi töhkikatyap ıyor, mahalle bakkaljı.na
soruyor, mahalle bkkal ıyla o gün peynir yüzünden bir kavga ya ış sa
bu adam güvenlik bak ı mı ndan sakı ncal ı d. ır diye fi ş leniyor. Nitekim
Etibank tJmum Müdürü hakkında bir tahkikat-yapmak için Rehani ı ilçe-
sine yazmış lar, bereket ağabeyisi bekçi bana .stlad ı dedi, eğer
bana rastlarnayıp da dü ş man tarafa rastiasaydjin sen umum müdür oiamaz-
dın dedi benim önünde. Olay budur, bu ş eklile insan onuruna da) ay
kıı dır, devletin görevlerine de aykı rı d ır. Ancak çok büyük bad ı e-
lerden geçmi ş bir ülkenin çocukları , bir ülkenin hukçular ı olrak
bu olaylara her gün temas etmemize ra ğmen belki bir müddet daha ta
hanınül edeceğiz, ana ergee bu olaylar yenilecekt r 	 Çünkü gLvnlik
soruş turması öyle bir olayd ır ki, bugün T ürkiye'degüvenlik sor ş tur-
ınasyla fi ş lenip fi ş lonmedi ğini kise bilmenektedir.Hatta maceLieye
sevkedilen bir ki ş i Polïsce f± ş lenmektedir, heraat etti ğ i halde fi ş-
1ri silinuı emelçtedjr. Bu olay da benin ba şından geçmi ş bir olay ır.

Gene Hüseyin Cahit Kaptano ğlu arkada şı mı z, dergi çkarnak
için bizim tlepte bulunduğumuzu ve dergi ç ıkaranayacağı mı z bu
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bUtçerle söylediler. Arkada ş lar yakında, derginiziokuyacaks ı nı z,
bu derginin ş ekli kararla ş tır ı lmış t ır, çlış aalar ı kararlat ır±

aaa

LEII Ş-
• tır. Biz art ık alışı lai ş , Yargı tay Kararlar Dergisi, Ankara Barosu

Dergisi; o dergileri küçüLı seLıiyOruLı , çok büyük hiLet yap ıyorlar;
gibi yayın organları değil de, hor sayı da özel bir konuyu i ş leyen
dergi çıkarmak istiyoruz. Bunun gibi bülten ç ıkarrıalar ı r ı z de yakı n
bir zamanda sürdü'tjlecektir.

MersinDelegesi arkoda şı oı z Aziz Bulut, Bulgaristan sorununa
teraas etti, Bulgaristan sorunu bir faciad ır, araa bu fecieyı önleLı ek
rıcalesef devletin de elinde olad ı . B ı z Turkıye Barolar B ırliğiolarak
epeyce laf ettik, cıücadele ettik deLıiyorura, laf ettik; aLia bulfİarı-

ı zla çözücılenecek bir sorun değil. Yakı n bir zamanda- İstanbul laro-
suna raensup, Bulgar Sefaretinin avukatl ığı nı yapan çok genç bir arka-
daşıra bana uğradı .; aaa1osf Bulgar olayı bitai ş tir, bugün Bulgaris-
tan'deki Türklerin hepsi Lı ezaliLı göruü ş lerdj.r ve isirıler±ni deği ş tir
ai ş lerdir dedi. Bundan fevkalade üzgünüLle

Devletler hukukunun cizliği kar şı s ında bizi ı yapabileceği-
raiz bir i ş olmad ığı nı raalesef Uzülerek arz ediyorura.

Ayr ı ca; gene Aziz Bulut arkada ş iuı z ı n avukatlar üzerindeki
ele ş tirileri oldu. Eendia buna hakkı nı z Var veya yok, Onu bile ui-

• yorura. Çünkü avukatl ık serbest serbest olduğu kadar eş it bir rı eslek-
tir.Ben ilk cUpeyi giydiğir ğün baro B 5 şkanı uı z olan Mehaet Noay
ile karşı kar şıyabir davaya girdira, çok büyük bir tesadüf eseri ola-
rak da davayı ben kazand ı ra. Avukatlık, böyle bir serbest ve e şit1
meslek olayı dır. Birbirinizi ele ş tiraere .hakkı aı z olLiadığı kanı s
taşıyorura, aaakı lıkve kıyafet bakı mından avuka, hea yargıya s
yı gösteren, haa de hakini yargıya krşı saY gIl., olaaya sevkeden
noktada olmak zorundad ır. Nitekira ve avukatlik kanununda, hem de

mı
ygı-

bir
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meslek kaiar ı nda avukatlar ın kı 1 ıkkıyafetifl düzenlenuasi
	 bi

bir konu vard ır ve bu konuya Adalet Bakanlığı da bize intikal etir-

di, hatta bir yönetnelik tadilot ı götüreyirı dediğin zanan baz ı ered-

dütler oldu. Biz ş imdi avukat arkda ş larıuı zı n ikliLı ş artlar ına gôre

en temiz kılıklarla ve gene hanın arkada ş ları nı z ın ba ş lar ı nı örraeden

yargı önüne çıkLıaları gerekti ğine dair bir ilke karar ı ald ık0 B ı
ilke karar ı biziri görevinizd; hukukauy ıındur; uygun de ğildirnü-

naka ş as ı olabilir. Biz hukuka uygun oldu ğu kanı s ı nday ı z, aLia 0 Zarian

bunu idari neneler iptal eder ve biz de görevirıizi yapmi ş inan-

lar, olarak nutluluğunuzu duyarı z.	 -

Adana Delegesi Sayı n Aydı nCo ş ar, kendisine nusaade ederse

hem.ş ein olduğuna da güvenerek biraz siten etmiek istiyörum..Dış àricLa

bir arkada şın geldi, Iıiçtanı nıyorun,ba şkan su bulaLı adı n dedi; çok

garipsedin, yani -bana su istenLı?sinin söylan ı esini fevkalade ya ır-

gad ım., bunarağnen personelinizden birisini kendisine su bul ı akl

gö'evlendirdin ieden.bulanadı u bilLıiyoru ıa, UrsUde au var, a ş ağı da

binlerce nutuk. var dedim burGaki m.uslukiar. suyu içilebiir1 ana

bunu burada dile getirdi ği gibi	 da bana sanki bir kusJuLıuz-

nuş gibi söyledi. Ben arkada şı na su bulaLlad ınsa bununla itihar adi-

yorum., çünkü bu benin görevin de ğil. Bunu söylemi ş olnas ı dolay; s ıyla

da kendisini ele ş tiriyoruLı
Efendim., gend arkada şı nı z d ış ar ı daki avulatlar ın TUrkiyede

büro açnalar ından bahsettiIer, Bu fevkalade dnem -lî bir sorundL B

sorunun üzerine bütün im.knlar ı kullanarak gittik. İ stanbul Barosu

Ba ş kanı ve yönetin kurulu üyeleri çok iyi bileceklerd,r. Evvela sa y

-cıl ı a ş ikayet ettik, çok garip olaylar oldu, savc ıl ık Adalet Ekan

lığı na sundu, Adalet Bakanl ığı bir suçun oluş adığı nı bildirdi ,.	 -

Bunun üzerine takipsizlik karar ı verildi, takipsizlik karar ı na

itiraz ettik, ağır ceza m.aIıkaiesi bu karar ı yerinde buldu ve ço
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garip bir ş ey; Merkez Banksı ULnunı Müdürü bana geldi, bu i şle	 aş -

ınay ı nı z dediler. Bizim çünkü yabanc ı dil bilen, döviz rneselele ıtinden
anlayan d ış ar ı daki finans oiayları nı gerçekleş tirebilecek avuk4tlsra

ve m:üesseselere ihtiyac ı mı z var. Onun için lütfen bu olayla u ğı a şına-

yin dediler. Bununla beraber DevletElenlama Te şkilat ından bir arka-

da şı mı z bize gelip bu konuda ricac ı oldu; ama her ş eye rağmen	 bu

rnüc.adelerııizi bugün Danış tayda dava açmak üzere sürdürüyoruz. Hdklı
olduğum.uza inanıyoruz, • hakl ı olraak önemli de ğil, yargı merciilinin
de bizim hakl ılığı rnı z ı tespit etmeleri ger<kiyor0 İ nş aallah tespit
edeceklerine e inan ıyoruz.

Efendim KDV konusu art ık Türkiye'de avukatlar için bel]i bir

noktaya geldi. Avukatl ık ücret tarifelerinin yükselmesielbette mümkün-
dür, ancak süresi vard ır. KDV konusunda yapaca ğı mı z baz ı i ş ler oldu.
Bunlardan birisi avukatlar ı n yazı hanesine ücret içinde KDV dahildir

gibi bir levha asmalarını fevkalade çirkin bulduğumuzukesi ıil4le
söyledik, bu Enücadeleiniz de devamet ınektedir Bize mutlaka yascye

göre bu levl'ıaları n as ı lnıası nı söylediler,,	 levîialari ben ş a}sen

asm.ıyorum, asmadığı rnı z için de hiçbir ölayla kar şı karşıya kolnad ı k0

Efendim, İ skender Özturanl ı arkada şı m ı z yeni hizmetler geti

receğimizi, bu hiz -metleri çözmemizir ı bütçeyle mümkün olmad ığı nı söy-

lediler. Kendilerini mahcup etmek istiyorum, inaallah en ınahup

olmam.

Avukattan dosya saklanmas ı olay ı nın 1982 y ı l ı ndan sonr yU-

rürlüğ o.girdiğini söylediler. Bu yanl ış bir olay, çünkü biliyo ıiuzki
ilk defa askeri idare mahkemesi, kurulu şuyla birliktedosya salamak

konusu, yani idarenin gizlilik kayd ıyla gönderdiği- dosyalar ı n 1vukat

lar tarafı ndan inceIenemeesi konusu gündeme gelmi ş ve maalese.f
Danış tay, askeri danış tay bu inceleme olay ı na .baş lamış t ır	 on-da
demin arz tti ğ iın gibi Danış tay Kannuna intikal etmi ş ve pek 9ok
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Yasalara, idari yasalara intikal etmi ş ul nu 7 orFevkalade çirkn,
fevkalae yakışıksı z ve haks ız bir uygulamad ır. ÇnkIi insanlarIn
hilmediklej, görmedikleri deliller kar şı sı nda kendilerini savuhma
olanağı yokt. İdare bir insanı gizli diye bazı belgelerle suçaya-
cak, bundan vatanda şın haberi olmayacak ve dava da bu konular ı
şılayamadığı için de davasini kaybedecek. Fevkalade sak ıncalı br
olayd ır ve TUrkiye Barolar Birliği olarak üzerine dU ş tüğ U'müz, svun
ma engellerinın en ba şında bu konu gelmektedir.

Bunun dışında askeri mahkemelerde, ki kald ıki gittikçe zalı-
yor, inşaallah hiç kalmas ın ±steriz askeri mahkemelerde ve Devlet
Güvenlik Mahkemelerinde ba şkanı n, özellikle askeri mahkemelerde LU-

-kukçu olmayan ba şkanın karar dahi almadan bir avukata ç ık dışar ı
diye duxuşmadan kovabilmesi, mesle ğimizin kabul edebileceği bir olay
değildir; ama 12 Eylül döneminin önc 'esinin baz ı çalkant ıları bu gibi
s ıkıntıları başımıza sarmış t ı . Fakat ğöruyoruz ki bugüne kadar yapt ı-
ğımı z mücadele herkes tarafından benimsenmektedir. Daha dün baroar ı
ve Barolar Birliğini yadırgayan insanlar, bu koularda hep beraberiz

Sayın Bakanımı zın da burada konuşmaları oldu, snıyoru
Türkiye, hatta hatta Adalet Divanina bile ba ş vuru haikını tanı aak
bir noktaya gelebilmek ' durumundad ır,

Efendim, benim ele ş tirilerim bundan ibaret kal ıyor, ceva1a
rım bundan ibaret ka1 ıyor0 Bunun dışında, barlar'gene ı kuru1lr ını
ne zarnan yapacaklr ı konusu üzerine de birka söz etmek istiyoru.

Öncelikle tbii bu bizim sorunumuz de ğil, barolar ın sorunudur.
Demin bir arkdaşımın arz ettiği gibi, ben bu konuyu her- hangi bir

makama sormak da isemedim. Sormak istemei ğim açık, çünkü barolara
herhangi bir soruyu yönelttiğimjz zaman sanki' direktif vrir gibi,
konenizj şu tarihte yap ın diyeceklerdir. Biz böyle bir emrin, baro-
ların özgürlüğü için mücadele ettiğimiz bir s ırada sakıncal ı olduğu
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fikrini ta ş yoruz. Ancak özel.•olarak bu konuyt kesin bir surett
Adalet Bkanıyla, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görü ş tütn, bu kanu-
nun maalesef 1986 yı lı na, 1986 yı l ı -ocak ayına sarkmış olmas ı nede-
niyle yani istenilen gamanda ç ı karı lmamış o1nı as ı nedeniyle bir sene
sonra uygulanmas ı nın gereti ği kanı s ı nda gö±u ş birliğine varmış bu-
lunduk.

ÇünkU burada ş öyle bir am.prik dU ş Unce geli ş tirmek mUm.kU
1986 yı l ında yasa çıktığına göre, yasan ı n çıktığı yı lı izleyen bir

yı l sonraki ekim ay ı dnseydi, 1986 yı lının ekim ay ı olacaktı dni

yorè Ondan sonraki bir y ıl da 1988 y ı lını n ekini ayı dır. Ancak bTro_
ları mı z serbesttirler, bunun burada karara ba ğlanması mürakUn deği

dire ÇUnkU Türkiye Barolar Birli ğinin brolara bu kbnuda emir v

diı ektif vermesi maalesef mümkün de ğildir. 0 nedenle, barolar ı rflı za

herhangi bir direktif veremeyiz, ama barolar ı mı z ı n aynı zamanda bu

toplantı larını yapmış olmalar ı nı gönülden diliyoruz.

Ayr ı ca burada ba ş ka bir soruna da cevap verrnek isterim.

Hani konuş m:Lar ı mı zın sadece bu genel ktullar.a olduğu tezi pe

beni tatmin etmedi. Asl ı nda denıinkonuş nıanıın ba şı nda yargının sorun-
ları ve adalet korunlar ı konusunda bir BörduncU Hukuk Kurultayı
yapı lmas ını önerdim. Bu kurultay ı . Yargı tay ve Adalet Bakanl ığı bizim-
le beraber yapmak istemezlerse, isterleröe tabii çok daha etkilif
olacağını dU ş ündüğum için böyle bir öneride .bulundum isteu ıezlese
böyle bir kurultay ı biz yaacağı z Elde ettiğ imiz sonu ğlör ı sanyorum
basarız ve belki de Türk adli reformu hakkında düzenleyeceğimiz bir
rapou. Adalet Bakanlığına, Başbkanlığa ve Türkiyetdeki bütün hukuk-
sal kuruluş lara ve bas ın muessese-Lerine sunar ı z. Böylece, ence bir

kuxulbaydan, bir genel kuruldan çok daha önemli somut olaylar galig-

tirmig oluruz zannediyorum.
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Efendim, Ankara'ya kadargelip bizleri. onurland ırdığını z

için, bu genel kurulumuzda bu1u ı duğu ıuz için hepinize ş UkranlarLrnı

sunuyorum. Sağ olunuz, var olunuz0 (Alkış lar)

BAŞKAN-Sayı n Ba şkan •te ş ek1Ur ederim.'

Değerli arkadaş ları m., gündem maddelerinin göru ş ülrrıesi b yle-

ce tacaaLı lanm.ış olr1ıaktadır.
Divana önerge gelm.i ş tir; bu önergeyi okutaca ğı ra.

Avukatl ık Yasas ı nın 115 inci Lıaddesinin 2 nci bendini -d.

göz önünde bulundurarak gere ğinin yapı lLıas ı için Yönetim Kuruluna

- havale edeceğiz. ...	 .

•	 "Genel Kurul Ba şkanlığına

Myıs 1985'de Bursada yapı lan Olağan. Genel. Kuruldan sonra

oluş muş hukuk, yargı ve Lıeslek sorunlaranı görüş raek ve gerkli

kararlar ı alcıdk üzere 11-12 Nisan 1987-günleri Ankara'da olağanÜstü

bir genel kurul toplant ı s ı yap ı lm.as ı na karar verilLı es ini 9 Avukatl ık

Yasas ının 88 inci raaddesiuyar ı nca öneriyorz."

Atilla Sav ve 47 arkada şı .

Bu konuda sö a1 ıak isteyen arkada şını z var nı ?

	

- .	 Efendim., Avukatl ık Yasas ı nın 115 inci a.a.ddesinin ikinci

bendi aç ık; Olağanüstü genel kurullara ya BarolÖ.r Birliğ i.Yönet-£1

	

I(ıı -v, ı l	 ı-1vi 1 rnr TPV 1 fl hrn v5n tim kurulunun yaz ı lı ıüra-
v	 ---J-..-- ----

	
-

catı üzerine karar verebiliyor.

0 bakıradan, gere ği yapılmak üzer önergeyi Bi ı likYönetra

Kuruluna takdic. edece ğ im.0

Sayın Sav, sizin söylediğiniz olağan genel kurullar içi d. ir

ef'endira.
Buyurun Sayı n Baltaoğlu.
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AVUKAT EM İN BALTA0-LU ( İ stanbul Barosu)- Say ı n Ba şkan,	 rı
ıneslektaş lar ım; biraz evvbl aç ıklama yapan Birlik Ba şkanı mı z bu konu-

da bir kurultay, bir kongre yap ı lacağı na dair bize söz vermi ş bulunu-

yorlar. Bir kongre yapı lacak ise, bir hukuk k6nesi yap ı lacaksa

orada bu konular tamamen tart ışı labilir, bildiı iler verilir, tezler
hazırlanır. Fakat yapı lacak bir bizim ola ğanüstü genel kurulda daha
salim bir neticeye varmak kolay olraayacakt ır. Onun için aU saae jbuyu-
run, Birliğin yaptığı , tasarladığı hukuk kongresini bekleelim,
kongrede bu konular ı t-am men tart ış mış oluruz.

Saygıları mı sunarı m,
BAŞ KAN- Te ş ekkür ederim.

Buyurun Sayın Sav.

AT AT İLLA SAY (Ankara Barosu)- 'Sayın Baş kanl ık Divanı ,,
sayın YönetimKurulu üyeleri, sayin ba şkanlarım 9 sayın delege arka-

da ş lar ı m; Avukatl ık Yasas ı nın 116 ncı maddösi, Türkiye Barolar

ligi Genel Kuruluı dan söz ederken, son f ıkrası :ida diyor ki;

87 nci maddenin3, 4 ve 5 inci ft1'aları ve 88 ini madde

hük; Birlik genel kurulu toplant ıİ arj, olağan yà da olağanüstu ay-

rı mı, yamaks ı z ın vegörü ş meleri hakkında da kıyasen uygulan ır.
88 inci madde hükmünü arkada ş ları mı z biliyor da, izin ve ii'-

seniz anı msatay ı m
Gündem dışı görüş me yasağı
"Madde 88.- Genel kurul toplantisinda görü ş üleceği gündemde

belirtilmemi ş konularhakkında karar verilemez. Yeni birtoplant.
karar ı bu hükmün dışındadır."

Arkad ş lar, ilke; genel kurullar ın ütünİ üğü ilkesidir	 asa,
genel kurulla ı n üstünlüğü ilkesine • 88 inci madde uçikl-ik getirmk ş
Diyor ki; gündeminizde olmaran konuyu görü ş amezsiniz; ama hemen
arkas ından da hüküm koyuyor; gündemde olmasa bile bir toplant ıya
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çağırmak ycunda genel kurul karar alabilir.

Genel Kurulun toplant ı halinde bulunduğu bir dönemde ol an-
üstU genel kurul karar ı alı namayacağı nı düş Unmek bence olanaksjzd ır.
Yani, Yönetim Kuruluna 10 baro yönetimine,Adalet Bakan ına tannon
yetkiyi Barolar Birliğinin en yüce organ ı , en yüce karar orgahı
Trkie Barolar Birli ği genel kuruluna tan ımayan bir yasa anlay şını
ben: b enimseyemıyorum, tart ış amıyorum, özür dilrim.

Onun için, Ba ş kanl ık Divanından rica ediyorum. Önergem.ii,
genel kurul toplant ı halindeyken karara b ğlamak gerekir. Bu 6nrge.
yiönetim Kuruluna sevketmek yanl ış uylamadır.

Te ş ekkür ederim efendim. (Alkış lar)

•	 BAŞKAN- Te ş ekkür eerim Sayın Atilla Say.
-	 Buyurun efendim.

AVUKAT TGUTZAN (Istanbul Barosu)- Say ı n Ba şkan, d ğ er-
ii meslektaş iar ıu; Ş imdi burada Say ın Sav' ın açıklamalar ına tabii
katı larak sorunun berrkl ığa kavuş tunu dü ş ünmek mümkün. AncakJ ben
bir ş eyler ha eklemek istiyorum, 	 -

Bir kez sabah baş layan oturumda tekrar tekrar konu ş mak ii.çin
söz alan tüm'arkadaş iar önemli baz ı meslek sorunlar ını , önemli baz ı
yarsal. sorunlar ı n, önemli bazı hukuksal sorunlör ı n yaş andığın;
ancak- bu olağanüstü genel kurulun gUnde ı i-ndeki dUzcnleni ş hederiiiyle
bunlara ili şkin çal ışmalar ı yapma olana ğı bulunmadığını belirttler.

Demekki olağaflüst toplan ı ya ğğrıl ış ve olağanüst toplan-
tıyı şu anda yapan bu genel kurul, baz ı sorunlar ı tartışma ih-ti)ac ı n
duyduğunu açıkladı., bir,	 -

47 ya da 48 imzal ı bir önergeyle de bu ihtiyac ı belgesel
olarak ortaya koydu. Bit' kez biz bu ihtiyaca cevap aramak zorunday ı z.
Bu cevap Avukatl ık Yasasına ili şkin yeni düzenlemeler kar şı s ı nda1
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bir tek ol ğanUstü genel kuru --;  yapılrak oulL:ox 9 ba şkabir yolu

yoktur. 0 zaman yasa olarak müUn mü 9 değil mi, baalı m,
Sayın Baekanın yakia ş -ıaı 9 yani 115 nc ı maddeden kaynaklnafı

yaklaşımı , Sayın Sav ın belirttiği gibibelirli. baz ı organlara 9 yanL

Birli.k 'Yönetim Kuruluna gerekli gördü ğü hallerde ve en az 10 ba'onun

isteği ile ve Adalet Bakann ı isteğiyle bu toplant ıya .çağırma konu-
sunda yetki tan ımı -tır. Ancak, yine Sakın Sav9 ın yaptığı atı f

ğ± kurulun byle bir yetkisi daha önce genel kurulun yetkisine Ili§-
kinmaddede vard ır,

-	 Bu nedenle, bu kurnı bu önergeyi oyl yacakt ır. Ba şkan b ı

önergeyi oya sunacakt1ir, kurul genel e ğilim-i ni belirtecektir. Acak,

öğer Ba şkan aksine tutumda ı srar edecek olursa, o zaman -önergei
ine oya sunmak durumundad ır. ÇUnkU genel kurulun b saate kadr

sUren çali şmaları nda demin -sözünu ettiğim 'bir ihtiyaç ortaya ç ı m ş-
tr Genel kurul bu ihtiyac ı bir belgele ort-aya koyacakt ır. Bu
belge -en az ından sözü edilen tarihlerde genel kurulun yeni bir

olağanüstü oplant ıya belirtilen corunlar ı go• şmek üzere çağırl
ması için Birlik önetim Kuruluna bir talimat vemesi ş eklinde inla-

şıiacaktır 9 ama her hrda bu öne ı ge oya sunulacakt ır, sunulas ı

zorunludur. Bu genel kurulun duyduğu bir ihtiaçt ır

Saygıy1	 (Alk ş lar)	 -

BAŞKAN- Te ş ekkür ederim,	 -

Sayın Teoman Evren, buyurun. 	 -	 -- - -
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AVü±AT TEOMAN EVREN (TUkiye Baroldr rli ği Ba şkanı )- f en-

dim,, yasaya aykır ı bir öner genin oya sunulmas ına gerek de yoktur,

lUzum da yoktur. Bizim yeni bir genel kurulu, fevklade genel kfrul.

yapmmak konusunda inad ı mı z da yoktur ama her ş eyden önce hiqk-

çuyuz ve bu huku anlarken muayyen arkada ş larımı z ın çok dolayl

bazı atıflarla baz ı göndermelerle çkard ıkları sonuçlar rıeticeinde

hukuka. aykırı noktalara varmam ı za gerek yoktur. Biz size söz verdim,

bir paiıel, bir aç ık oturum, bir sempozyum yapacağ m.. Sanıyorum.ki bu,

genel kuruldan daha fazla gereksin ınelerine cevap verecektir. Yahut

bir genel kurul da yapar ı z, ama burada yasaya ayk ırı bir ' önergein

oylanmas ına kesinlikle muvafakat etmemize imkan bulmad ığı nı syle-

mek isterim.

Saygılarımla.

BAŞKAN- Te ş ekktr ederim Say ın Evren.

AVUKAT AT İLLA SAV (Ankara Barosu)- Genel Kurul yetkili <ldu-

ğu.varsyılan Yönetim Kuruluna bu talimat ı verme hakkna sahiptr.

Bu nedenle, genel kuruldan bu do ğrultuda olmak u zere .bir karar al ın-

ması için öneride bulundum.

AVUKAT. TEOIvİAN EVREN (Türkiye Barolar Birliği Ba şkanı )- Öyle

bir önerge yok maalesef, bu önerge öyle bir önerge de ğil.

BAŞKAN- Ş imdi karar verilmesi do ğrultusunda bu kesin if , de-

nin kaldnr ılması miimkUn mudUr acaba.

AVUT AT İLLA SAV (Ankara Barosu)- Efendim, Ba şkan »önereyi

oya sunmayacaksa, .o zaman önergeyi bu konuda talimat verilmesi için

Yönetim Kuruluna verilmesi.
•	

BAŞKAN- Şimdi efendim, önerge sahipleri Say ın Atilla Sa y ve

arkada şlar ı , önergenin bu ş ekilde oya sunulmas ı mömkön olmadığı

takdirde bir talimat ş eklinde karar al ınabilöceği düş üncesindelr..

I,1

Ei
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AVUY.iT AT İLLA SAY (Ankara•Baiosu)- S in Ba şkanım, 48 i za

ile verilmi ş ve yasal, dayanaği gösterilmi ş bir önerge var, Yüce

Divanın huzurunda. Bu önergeyi oylatm,aaıa yetkisini kulianamazs ın z

gibi geliyor bana. Çünkü, sabahleyin görü şrnelerimizde dendi ki, u

toplant ı gündeminin dışında knuşma yap ılamaz, karar al ınanıaz.	 nı

maddenin son cüm.lesinde diyor ki;"Yeni bir toplant ı için karar e in-

mas ı bunun di ş indadir. 11 Biz buflun uygulanmas ını istiyoruz. Yani,

bazı delaletlerden çözülerek buraya getirilmi ş olmasının

Madde aç ık, 87 ve 88 inci madde açık; onun için. Ba ş kanlı

Divanı nın böyle bir takfir yetkisi olduğunu bilmiyorum. Lütfen

genel kurulun e ğiliaıini alını z.	 -

'Bu önerge karar alma yetkisini içermektedir, onun için byle

bir deği ş ikliğe gerek olduğunu sanmıyorum.	 -

BAŞKAN- Türkiye Barolar.-Birli ği Yönetim Kurulunun karar ı

10 baronun isteği ve Adalet Bakanının isteği ile genel kurul top' an-

t ı sı yap ılabileceğifle göre; o nedenle önergeyi oyunua sunuyorum

Kabul ' edenler... Etmeyenler... kseriyetle 1abl edilmi ş tir efendim.

(Alkışlar)	 '.

-

	

	 Değerli arkda şlarıra, gündem rnaddelerimizin görü ş ülmesi ta-

mamlanmış t ır.

Buyurunefenduı

AVUKAT ŞAHP DELVİİRER (Yönetim Kurulutyesi)- Efendim, izin

verirseniz bir konuyu bilginize sunmak istiyorum. Şimdi çali şmalr

ışığında olağan genel kurul toplant ımı z ın 1987 mayıs ayında yap ılması
Iv

icabederse, hetudelegeler için hem de barolar ımız için büyük bir

külfet olacakt ır.

Muhterem arkada ş lar ımı zın hiç olmazsa, bir tekriri rnüzakb-re

açılmas ını teklif ediyorum Genel- Kurul tarihini Barolar Birli ği
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Yönetim Kuruluna b ıraksınlar.

BAŞKAN- Te şekkür ederim efendi1

Türkiye Barolar Birli ği Ba şkanının demin aç ıklamasında, Baro-

lar Birliğinin barolara bu konuda talimat verilemeyeceğini aç ıkla

n ve bu-o-unkU - - - -rüme1erinULJ_.i.	 LUUJJ •	 -'	 - 

neticesinden de anl ıyoruz ki, 1987 ekiminde genel kurulun yap ı1ası

• ağırlık kazanmış t ır-.

Sayın Birlik Ba şkanımı zın aç ıkladığı gibi, ekseri konuş .acı-

lar 1987 yı l ında yapı lacağı ş eklinde görü şlerini belirttiler. Ç ğun-

luğun görüşü buydu. Artik say ın delegeler kendi barolar ına bu durumu

iletiler. Çünkü Barolar Birli ği bu konuda karar alamayaca ğına gre,

biz imdi 1987 yı lına dair karar alinacak.diye, 1987 yıl ında geel

kurul yap ı1aak diye kararalsak, diyelimki Antayb. arosu veyahut

da Adana Barosu genel kurulunu yapmd ı ; bir yapt ır ım var mı dır,

aldığımı z karar ı uylayabiliyor muyuz? Hay ır. Şu halde, şu hal

göre ekseriyetin görü şü 1987 ekim ayında yapılmas ı olduğuna görL

sayın de İ egier kendi baroar ı a bu görü şleri uçıklayacaklar. Zrar

alma yetkimiz yok.	 -

Efendim, gündemimizdeki maddelrin görü ş ülmesi tamami
	 ş-

t ır, otuı umu kaatyorunı

Çok te ş ekkür-ederim (k ış lar)

r .	•	 ••	 -	 -
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