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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı, 4 . 12 . 1978 ta
rihinde Elazığ'da ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan 
olaylara dair açıklamada bulundu. 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, kış mevsimi nede
niyle memleketimizde çekilen yakacak sıkıntısı ve or
man idarelerinde köylü vatandaşlara yapılan, farklı 
muameleler konusunda gündem dışı bir demeçte bu
lundu. 

Manisa Üyesi Ruhi Tunakan'm, hastalığı sebebiyle 
27 . 11 . 1978 tarihinden itibaren (20) gün izinli sayıl
masına dair Başkanlık tezkeresi; 

Savunma Sanayiine dönük Silahlı Kuvvetler tesis
lerini görmek üzere 12 . 12 . 1978 - 16 . 12 . 1978 ta
rihleri arasında düzenlenen geziye katılmaları karar
laştırılan Komisyon üyelerine dair Milli Savunma 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi; 

Kabul edildi. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyo
nunda açık bulunan üyeliğe, Mardin Üyesi Mehmet 
Ali Arıkan seçildi. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddele
rinin kaldırılması, bazılarının da değiştirilmesi hak
kında kanun teklifinin 1 nci maddesi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

İstem üzerine yapılan yoklama sonucunda Genel 
Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

12 . 12 . 1978 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16.15'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Divan Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Hay-

ri Mumcuoglu'nun, Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesi 
Belediye sınırları içinde' Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı tarafından yapılan işlemlere dair yazılı 
sorusu. (7/1011) (Devlet Bakanlığına gönderilmiş
tir.) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üye
si Kâzım Karaağaçlıoğlu'nun, TCDD Genel Mü
dürlüğünün bugünkü ulaşım politikası içindeki 
teknik - ekonomik - finans - yasal ve personel so
runlarına dair yazılı sorusu. (7/1012) (Ulaştırma 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekîîi €engizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonlkaraftîsar), EmanuÜah ÇeteM (TaMi Üye) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 17 nci Birleşimi açıyorum. 

HI. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çoğunluğumuz var, mü
zakerelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1 — İçişleri Bakanı İrfan Özaydrnlı'nın, 7. 12 . 1978 
tarihli 16 ncı Birleşimde Elazığ olayları hakkındaki 
demeci ile ilgili açıklaması. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Balı
kesir milletvekili) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir şey mi arzu ettiniz?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba

lıkesir Milletvekili) — Müsaade ederseniz, son Oturum
da yaptığım konuşmayla 'ilgili bir açıklama yapmak is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba

lıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Son Oturumda yapmış olduğum konuşma zabıt

larını incelediğimde, amacımı aşan, asla benimle il
gisi olmayacak b;r cümleyi sarf ettiğimi zabıtlardan 
öğrenmiş bulunuyorum. Bu, amacımı aşan ve benim 
o anın heyeoanıyle söylediğimi dahi hatırlamadığım 
bir cümledir. O bakımdan 'burada bunu tavzih edi
yorum. 

Bu açıklamayı bildirerek, hepinize saygılar su
nuyorum efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. (AP sıra
larından, «Hangi cümle?..» sesleri) 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Anlaşılma
dı, hangi cümle?...' 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Anlaşıldı, 
anlaşıldı. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı konuşma ta
lepleri var... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başka
nım, kime ne söylendiğini tekrar etmemek şartıyla, 
hedef alarak söylediği arkadaşımız burada vardır. 
Bu söze arkadaşımız ve Adalet Partisi Grubu, emi
nim ki, bütün Cumhuriyet Senatosu Grubu üyeleri 
de üzülmüştür. Sadece müphem sözlerle yarın oku
nacak, tarihe ışık tutacak bu zabıtlarda, niçin, ne 
söylendi, ne geri alındı, neyin çıkması istendi; bunun 
açıklığa kavuşması lazım. Lütfederseniz siz açıklar 
mısınız?.. 

BAŞKAN — İzin verirseniz ben açıklayayım Sa
yın Ucuzal. 

Sayın Bakan, geçen birleşimde bir husus hakkın
da bilgi verirlerken, Sayın Adalet Partisi Grup Baş
kanvekiîi Cahit Dalokay için sarfettiği bir cümledir. 
ki, tutanaklarda bir tek cümle olduğu için tekrarında 
fayda görmüyorum; üzgünüz. 

Bu itibarla ondan dolayı kendilerinden hem dı
şarıda özür dilemişlerdir, (açıklıyorum) burada da 
bahsettikleri husus odur ve böylece bu işin kapan
masını rica ediyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Ucuzal, gündem dışı konuşma talebinizi 

geri alıyorsunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, bu 

özür dileme neticesinde ben de konuşmayacağım. 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 

2. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın, orman 
ürünlerinin dağıtımı ve bazı okullarda görülen bit
lenme ile ilgili gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, gündem dışı bir 
konuşma talebiniz var; okuyorum efendim, 

627 



C. Senatosu B : 17 

«Orman ürünlerinin verilmesi ve okullardaki bit 
konusu üzerine gündem dışı söz rica ediyorum.» de
mişsiniz. 

Ben, geçmiş tutanakları okudum. Bu bahsettiği
niz hususu da tetkik ettim. Sayın Ucuzal'ın konuş
masında gerçekten bu hususta üzücü bir cümle geç
miş; fakat o konuşma geçen birleşimde kalmış ve ge
rekli tepkisi o birleşimde gösterilmiş. 

Cumhuriyet Senatosunun bu kürsüsünden bu tip 
konuşmaların tekerrür etmemesi en büyük dileğimiz. 
Değerli arakadaşlarımızın da bu konuşmalarda daha 
dikkatli olacaklarına inanıyorum. Ben, sayın üyeler-" 
den ve bilhassa söz isteyen Sayın Gündoğan'dan 
böylesine bir konunun tekrar kürsüye getirilmesinde 
bir fayda- görmediğim için, hele hele bir İktidar 
Grubunun Başkanvekili olarak şu Senatonun çalış
masına en büyük yardımın sizden geleceğini düşü
nerek, bu kürsünün tekrar bir vuruş yeri haline geti
rilmesi bizleri, Senatoyu ve kamuoyunu üzeceği için, 
size bu hususta söz vermemeyi yeğ görüyorum Sayın 
Gündoğan. 

Bu hususta görüşünüzü rica edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şimdi Sa
yın Başkanım, ben bu sözü kendim için almış olsay
dım, belki gösterdiğiniz hassasiyete hemen katılırdım 
ve vazgeçerdim; ama sizin de dikkatinizden kaçma
dığı sözlerinizden anlaşılıyor, Sayın Ucuzal, galiz, 
galiz olduğu kadar saygı dışı bir tanımlama ile Hü
kümetimizi tanımladı. Okuduğunuz kelimeyi tek
rarlamak istemiyorum; çünkü biraz, biraz değil çok 
galiz. 

O gün Saym Başkandan rica ettim, Hükümeti
mize izafeten bu sataşmanın yerinde olmadığı için, 
siyasi istismar haline geldiğini ifade ettim. Bugün de 
yapacağımız şey budur; ama Saym Başkanım, ken
disinden rica ediyoruz... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bizim de söz 
hakkımız doğuyor, zaten fikrini açıkladı. 

BAŞKAN — Rica ederim. Saym Gündoğan... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir dakika, 
bitiyor. 

Nasıl biraz evvel Sayın Bakan gelmiş, heyecan 
içinde bir kelime sarfettiğini söylemiş ve sarfettiği 
kelimeden dolayı özür dilemişse, Sayın Ucuzal'ın da 
sarfettiği o kelimeden, sıfattan dolayı özür dilemesi 
gerekir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, açıklamanıza te
şekkür ederim ve görüyorum ki. açıklanamız da be
nim görüşüm dışında bir şey ifade etmiyor. Hele I 
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hele o kelimeyi tekrarlamamanın oradaki hassasiye
tini göstermekle, burada bunu hiç söyleyemeyeceği
niz anlamını ben iyice benimsemiş oluyorum. 

Bu itibarla, sizi de öylesine bir müşkülâttan kur
tarmak için ve bu Cumhuriyet Senatosunun elindeki 
işleri İktidar Grubu olarak bitirmenin faydasına 
inandığınızı bildiğim için. size bu hususta söz ver
memeyi yeğ görüyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sizin o 
teklifinizi kabul ederim, bir şartla. Sayın Ucuzal gel
sinler, o kullandıkları terimden müteessir olduklarını 
ve dilinden kaçtığını söylesinler, bitsin efendim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Gündoğan, sizden bir 
şey rica edeceğim. Gruptaki ve üye arkadaşlarımızın 
konuşmalarından dolayı ben, böylesine bir yolu seçe
bileceğimi zannetmiyorum. Ancak, biraz evvel ko
nuşan arkadaşımız Hükümet üyesi olduğu için böy
lesine bir yolu seçtik. 

Şimdi bu konuyu burada kapatıyoruz izin verir
seniz. Bize yardımcı olun, eldeki yasaları görüşece
ğiz; geri almanızı rica edeceğim. Direniyor musunuz 
efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İstirham 
ederim. İzin verir misiniz?.. Şu kötü, galiz kelimeyi 
geri almak civanmertliğini göstersin, ben vazgeçeyim. 

BAŞKAN — Saym Gündoğan, çok rica edece
ğim, yeni bir tartışma açmaya ve yeni bir zemine 
girmeyelim. Benim ricam odur. Ben, bunu böyle, gö
rüyorum, lütfedin bunu burada kapatalım ve şayet 
direnmeniz varsa, diğer usul yollarına girelim. İzin 
verin de bunu burada kapatalım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, ben direnmeye de direnirim; ama siz bir yol 
aramaya çalışıyorsunuz. 

BAŞKAN — Direnmeyin efendim. Rica edeceğim 
bunu kapatalım, yardımcı olun, bu işi bitirelim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Lütfen geri 
aldırın o sözü efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, sizin nezaketiniz ve si
zin bu husustaki tecrübeniz bize yardımcı olacak 
inancındayım. Lütfen oturduğunuz yerden kısaca bir 
açıklamayla bu işi kapatalım. Bundan sonra izin ve
rirseniz Senatoyu sizlerin aracılığıyla rahat yürüte
ceğiz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
ben 15 yıldır bu Yüce Kurulun naçiz bir üyesi ola
rak, milletin bu kürsüsüne gerçek dışı hiç bir şey ge-
tirmedim. 

BAŞKAN — Bana yardımcı olacaksınız. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Getirdiğim şey, 
Türkiye'nin en büyük gazetesi tarafından üçüncü 
sayfanın tümünü işgal eden «Bit» meselesidir. Bugün 
Türkiye'nin doğusundan batısına, benim seçim böl
gem Eskişehir'in Süleyman Çakır Kız Lisesinde ta
lebelerin «Bit»; nedeniyle saçının kesildiği bütün Es
kişehir'ce biliniyor. 

Ben hangi galiz sözü söyledim ki, huzurunuza çı
kıp da o sözü geri alacağım?.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ben konuşayım. 
İtimat buyurun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben «Bitli İkti
dar» dedim efendim, tekrar ediyorum. 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Ama onların 
zamanlarında kolera çıktı. Koleranın insanları nasıl 
öldürdüğü belli. Biz de kendilerine bu sıfatı mı izafe 
edelim? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, itimat buyurun, 
oturun. İzin verin ben tamamlayayım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O zaman onun 
hesabını verdik biz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kendini tarif 
etmiştir, zaten kendisi kehledir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Sayın Ucuzal, 
bir dakika efendim. Bir dakika Sayın Feyyat, bu
yurun, oturun. 

Sayın Ucuzal, ben oradaki konuşmanızın tümünü 
tetkik ettim; saygılıyım. Bir yerinde ben de üzüntü
mü ifade edeceğim. Elbette ki. «Türkiyen'in gerçek
leri» diye dile getirdiğiniz görüşler var; ama bir keli
me var. izin verirseniz onu, gelin beraberce sürçü li
san sayalım, «Bitli îktidar» demişsiniz. Bunu sadece 
tavzih edin, izin verin bunu kapatalım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tamam efendim, 
rica ederim. Her şeyi gördük, onları da gördük, ger
çek bu efendim. Okullarda Sağlık Bakanlığı tarafın
dan dezenfekte yapılıyor, bitler önlensin diye. Ben 
de bunu söyledim. 

NİYAZÎ UNSAL (Erzincan) — Buna hakkınız 
yoktur Sayın Başkan, ya söz verin, ya da vermeyin. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Cepheyi de
zenfekte et, tuz ruhuyla dezenfekte et. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Dezenfekteyi siz 
yapınız. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hırsız olmasın da, 
bitli olsun iktidar efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, izin verin efen
dim, itimat buyurun. 

Buyurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Önergemde de belirttiğim gibi; özellikle kış ayla
rında vatandaşlarımızın yakacak sıkıntısı çekecekle
rinden gaz, mazot, fuel - oil, kömür vesaire gibi ya
kacak maddelerinin sağlanmadığından şikâyetle, bun
dan evvelki oturumda Sayın Adalet Partisi Sözcüsü 
Ucuzal yakındılar. 

Hemen belirteyim ki, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu olarak kış aylarında vatandaşların, özellikle 
Sözcünün belirttiği gibi, partizan bir tutumla orman 
ürünlerinden mahrum bırakıldıkları gibi bir durum 
var ise, bu durumun gerçekten bir an önce aydınlığa 
kavuşmasını biz de isteriz. Hükümetimizin gelerek, 
burada orman ürünlerinin partizanca dağıtılıp, dağıtıl
madığı konusunda izahat vermesini biz de isteriz. O 
kadar ki, hemen hemen her konuda gündem dışı ko
nuşmalara ve diğer konuşmalara Hükümetin anında 
bu kürsüden cevap vermeyi şiar edinmesini isteriz. Ne 
var ki, orman ürünlerinde herhangi bir partizan tu
tum veyahut davranış vukubulmuş ise, bu partizan 
tutum ve davranışın kaynağında, bugünkü orman -
insan ilişkilerini düzenleyen zaptiye devlet sistemi 
yatmaktadır. Zaptiye devlet sistemi içinde yöneltilen 
ormanlarımızla insanlarımız, zaman zaman birçok 
şikâyetlere yol açan uygulamalarla karşı karşıya kal
maktadır. 

Bizim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sistem
den ta- on yıllardan beri şikâyetçi olduğumuz da bir 
gerçektir. Bizim görüşümüze göre, orman yönetimin
de bundan sonra zaptiye devlet yönetimi yerine, or
man içinde yaşayan insanlarla, Devletin birlikte ku
rup yönetecekleri kooperatif sisteminin getirilip yer
leştirilmesi ve orman -. İnsan ilişkilerinin bu ölçüler 
içinde yönetilmesi gerekir. Sanıyorum ki, Cumhuriyet 
Halk Partisi ağırlıklı Hükümetin bir yıldan beri vaki 
uygulamaları da bu yolda olmaktadır. 

Şimdi biz Grup olarak rica ediyoruz: 131 veya 
132 nci maddelerden hangisine değerse, bizim için 
hiç bir sakınca yoktur; Sayın Orman Bakanımız ge
lir, bu şikâyetlere, bu değinmelere, o maddeler çerçe
vesi içinde olsun veya doğrudan doğruya gündem dı
şı olsun, cevap verebilirler. 

Biz şundan yanayız: Gerçekten orman idarelerin
de vatandaşı zarardide eden bir tutum ve davranış 
varsa, bunu Parlamentoda, bu kürsülerde açıkça ka
muoyu önünde tartışmalıyız. 

Aynı bunun gibi, eğer Sayın Ucuzal'ın geçen ko
nuşmasında dediği gibi, 1950'lerden sonra geride bı-
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rakılan bit olayı, okullarda ve başka yerlerde görül
müş ise, bunun da kökenlerini, nedenlerini ve ne za
mandan itibaren görülmekte olduğunu araştırmakta 
fayda buluruz. îcap ederse, her düzeyde bunun mü
nakaşasını yaparız; yapmalıyız da. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi, bu ülkede son zamanlarda bit gö

rüldüğüne dair haberi biz geçen MC İktidarının başı 
Süleyman Demirel'in ağzından işittik. Bir sabah kalk
tık ki, gazetelerde MC'nin yorganına bit üşüşmüş. 
Bu bitli yorgandan kurtulmak için feryat figan bağı
rıyor. Bu haberi O'ndan aldık ve anladık ki, bitler 
iktidar yorganına kadar tırmanmış ve ülkeyi bit bas
mış. Şimdi, öyle bir yorganın içinde hükümet etmiş 
olanların bıraktıkları yorgandan oraya buraya ser
pintiler olmuş, o mahlukat da bazı yerlerde yerleş
mişse, bundan hiç kimsenin bir şikâyeti olmaması 
lazım gelir. (AP sıralarından gülüşmeler, «Bravo», ses
leri, alkışlar.) Böyle bir şey varsa, o yorganı itlaf 
etmek lâzım, yorganı kullananları itlaf etmek lâzım; 
icap ederse temizlemek lazım. Biz, Hükümet olarak 
da, parti olarak da böyle bitli yorgan kullananlara 
ve bitlerle ilgilenenlere gerekli tanzifat önlemlerini 
almaya hazırız. 

Yalnız, Sayın Ucuzal geçen konuşmasında otur
du, böyle esprili bir saldırı uğruna İktidarımızı «Bitli 
İktidar» olarak tanımladı. Oysa, şimdi şurada biraz 
da vezinli olarak dile getireceğimiz gibi, bu atfı ve 
izafesi yanlıştır. Biz diyoruz ki; 

Eski Kent'li Ömer Ucuzal buyurdu ki, «Bu İkti
dar bitlidir.»» 

Ne yazık ki hata etti, bitli yorgan MC üzere tes
pitlidir. 

Büyük Ömer, Büyük Şefin böyle dedi, kaçış yo
lun kilitlidir. 

Cümle âlem biliyor ki, bu İktidar ne bitlidir, ne it
lidir. 

Sayglıar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

3. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm, İçtüzüğün 
65 nci maddesi gereğince demeci. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
başından sonuna kadar ismimi ileri sürerek arkadaşı
mız, şahsımı ve hele partimle alâkası olmayan mese
leleri dile getirdiler; cevap hakkım doğmuştur. Sataş
ma vardır, söz istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, ben bunda, bahsettiği
niz anlamda böylesine bir içerik görmedim. Dikkat 
buyurun, içerik görmedim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
adamların içine o kadar işlemiş ki, şiir olarak düşün
celerini ifade etmek lüzumunu hissettiler. 

BAŞKAN — Demek ki, bu Senato zamanla şair
ler yetiştirebiliyor efendim. Bundan iftihar edebiliriz, 
Teşekkür ederim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, söz 
hakkım doğmuştur. Sataşma vardır. 

BAŞKAN — Ben böylesine bir içerik görmediğim 
için, buna lüzum görmüyorum efendim. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Ucuzal, biz kendi 
iktidarımızı savunduk. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Cevap 
vermedi, İçtüzüğün 131 nci maddesini kullandı. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evvelâ gündem 
dışı yapılan bir konuşmaya karşı, bir başka üyenin 
de gündem dışı cevap vermeye hakkı yoktur. Tüzük 
tamamen ihlâl edilmiştir. Siz gereken ikaza çalıştı
nız, sağolun; ama dinlemezsem gelmem kürsüye. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Dinle
medin. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi, aynı 
hakkı bana da lütfen tanıyın. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, hep anlayış göstere
ceğinize güvenerek, ben göreve başlarken bu merkez
den hareket ettim. Rica edeceğim, bunu burada ka
patalım diyorum efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Direniyorum, 
oylayın. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Ucuzal, kendilerine sataşma olduğundan 

bahisle direniyorlar. Bu itibarla, oylarınıza müra
caat edeceğim. 

Sayın Ucuzal'm bu husustaki talebini, sataşma 
olduğunu, kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın 
Ucuzal'a, Sayın Gündoğan'ın konuşmasında sataş
ma olduğundan bahisle, Yüce Genel Kurul kendisi
ne söz verilmesini kabul etmiştir. 

Sayın Ucuzal, ancak sizden ricam şu olur; İkinci 
bir sataşmaya veya ikinci bir söz vermeye fırsat ver
memek kayıt ve şartıyla. Sayın Ucuzal, konuşmanızı 
izleyeceğim efendim. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Ona 
da cevap hakkı doğarsa, ona da söz verirsiniz. 

BAŞKAN — İsterseniz daha katı gitmeyi de tat
bik etmem mümkün Sayın Bozkurt. 

Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
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Bana bu konuşma imkânını bahşettiğiniz için he
pinize şükran borcumu ifadeyle sözüme başlıyorum. 

Geçen hafta salı günü bu kürsüde karakışın bas
tırdığı bu açı soğuklar nedeniyle, vatandaşımızın 
doğudan batıya maruz kaldığı bir sıkıntıyı; yani ya
kıt sıkıntısını yüce huzurunuza getirmek mecburiye
tinde kaldım. 

Esasen, Hükümetten de yardım beklemenin ye
rinde olmadığım da huzurunuzda ifade ettim. Çün
kü, ne salı günü, Cumhuriyet Senatosunun Genel 
Kurulunda bir murakabe günü oknasına rağmen, bir 
üye buraya gelip oturmaz, ne de perşembe günü. 
Ben sadece Yüce Kurulda, sizin benim kadar bu 
olan bitenden içiniz yanması nedeniyle, tercüman 
olmak nedeniyle bu kürsüye geldim. 

Bugün Türkiye'de odun sıkıntısı var, kömür sı
kıntısı var, tüm yakacakların sıkıntısı var, bunu in
kâr etmek mümkün değil. Ama, gelecek buraya 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan vekili, ben ön
söz söylemişim, bundan çok alınmışlar, Öylesine de 
alınmışlar ki, şiir yazacak kadar kendilerini bu işin 
peşine kaptırmışlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz bir gerçeği söyledik. Türikye'nin en büyük 

gazetesi ve 500 binleri aşan tiraja sahip bir gazete 
üçüncü say faşım bu «Bit» meselesine tahsis etti. Ben 
de konuşmam sırasında, «Suyunu ısıtacak odunu 
yok, kömürü yok, çamaşırlar yakınmıyor, yavrusu
nu banyo edecek yakacaktan mahrum vatandaş; 
1950'lerin ötesinde kalan bitler geldi.» dedim. Kimin 
döneminde geldi?., işte bu Hükümetin döneminde 
geldi. Şimdi, bu Hükümetin bitli iktidar olduğunu 
söylemek yanlış da, yıllardan beri bazı hadiselerde 
ölüm vaki olduğu zaman, benden evvel konuşan kişi 
gelip bu kürsüde «Kanlı iktidar, katil iktidar, katil 
Hükümet» derken, itham etmiyordu demek ki... 

Bu kadar olan bitenlere rağmen bu kürsüye ge
lip ne ben, ne grubuma mensup değerli arkadaşla
rım sizi «Katil iktidar, cani iktidar» diye itham et
medik; ama 28 yıl evvel, 1950'lerde bütün sülâlesinin 
iflahı kesilen bit, 28 sene sonra bu memlekete sizin 
döneminizde geldi. Siz getirdiğinize göre, «Bitli ik
tidarsınız.» dedim. 

Saygılar sunarım, arkadaşlarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ne oldu 
Sayın Başkan?.. Döndük aynı yere geldik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gündoğan, 
dinledim ben efendim. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, işte bakımz yönetim kusuru oluyor, ben geçen 
defa da söyledim. 

4. — Tokat Üyesi Cevdet Aykarim, Milliyet Ga
zetesinin 11 . 12 . 1978 tarihli, Günaydın Gazetesi
nin 12 . 12 . 1978 tarihli nüshalarındaki Site Talebe 
Yurdu ve anarşi ile ilgili yayınlara dair gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Aykan, gündem dışı söz tale
biniz var; fakat vakit bir hayli geçti, yasaları görüş
me imkânı... 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, 
bendeniz 5 dakika konuşmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Beş dakika için buyurunuz efen
dim. Beş dakika konuşacağınız konusunda size gü
veniyorum, teşekkür ederim. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Aşağı yukarı yarım saat «Bit» konusunu konuş
tuk. Sayın Başkan bana müsaade ettiler, bundan ön
ceki iktidarın, ya da bu iktidarın bitli olup olmadığı 
konusundan başka bir konuya geçmek için bana bir 
imkân lütfettiler. Bendeniz beş dakika için söz rica 
etmiştim, beş dakika içinde konumu sizlere arz ede
ceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünkü Milliyet Gazetesinin ikinci sayfasında yan 

yana şöyle bir ilan vardı: «Site Yurduna gidilecek
tir» deniliyordu. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Konunun orası an
laşılmadı Sayın Aykan. 

CEVDET AYKAN — (Devamla) — Efendim, 
bendeniz onu anlatacağım sizlere. 

Milliyet Gazetesinin 11 Aralık 1978 tarihli nüs
hasının ikinci sayfasında, şöyle bir ilân var: «Site 
Yurduna gidilecektir!.. «Üç ilânda da başlık bu. İla
nın devamında, «Site Yurduna kaydı yapılmış kız ve 
erkek tüm öğrencilerin, kız ve erkek tüm arkadaş
larımızın bir toplantıya katılmaları gerekir.» denilmek
tedir. Her üç ilanda da «Bu toplantıya, bu yurda 
gidecek tüm öğrencilerin katılmaları gereği» bildiri
liyor. 

İlanın altında imzalar var. Ben, Yüce Senatoda 
bunları tekrar etmiş olmamak için söylemeyeceğim. 
Her üç dernek de aşın akımların temsilcisi olan ve 
her dernek de Türkiye'deki birtakım kanun dışı ey
lemlerde yeri olan ve devam eden dernekler. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Bugün Günaydın Gazetesinin birinci sayfasında 

şöyle bir haber var: 15 yaşında bir genç delikanlıya 
ağabeyi «Aşırı akımlara katılma» diyor, delikanlı 
da, «Sen de benim fikir özgürlüğüme karışamazsın» 
diye ağabeyini öldürüyor. 

Bizim birtakım genç evlatlarımız kendilerini sol
cu ve sağcı olarak tanımladılar ve yıllardan beri bir
birlerini öldürüyorlar. Bir kısmı da hapishanelerde 
tutuklu, ya da hükmlü olarak yatmaktadır. Arasıra' 
imkân doğduğu zaman arz ederim; kendilerini sağcı, 
ya da solcu diye tanımlayan gençlerimiz eğitimle il
gilerini kesmiş durumdalar ve ülkeyi kurtarmak is
terler. Tabii, kendisini yetiştiremeyen bir insanın ül
kesine ne derece yararlı olacağı hepinizin takdiri 
konusu. 

Site Yurdunun, bundan önce sağ eğilimli öğren
cilerin (Olayların gelişmesi içerisinde) karargâhı ol
duğu söylentileri yaygındı ve bu Site Yurdunda bir
takım eylemlerin planlandığı ve hatta ve yurtta silah 
talimlerinin yapıldığı söylenirdi 

Hükümet programında ve Hükümet Başkanının 
beyanlarında, yurtların bu tarzda parsellenmesine, 
bölünmesine son verileceği ifade ediliyordu. Hiç bir 
zaman kötü, bir başka kötü için, ne mazeret, ne de 
örnek olamaz. İnsanlar kötüyü kendilerine model 
olarak seçemezler. 

Yalnız bu ilandan şunu anlıyoruz ki; ya da anla
yışım inşallah yanlıştır, Site Yurdu diye bildiğimiz 
yurt, bundan sonrası için aşırı başka bir ucun karar
gâhı olacaktır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Adı ne? 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Adı önemli de
ğil. Bizim yasalarımız dışında olursa ve yasalarımız 
onu reddederse zararlıdır. 

Bunu özellikle Halk Partisi Grubu arkadaşları
mın dikkatine sunuyorum ve yine özellikle, Konten
jan Grubunun, Milli Birlik Grubunun dikkatine sunu

yorum. Şayet bu yurt, bu tarzda aşırı bir akımın karar
gâhı olacaksa (Bazı şayialar var, söylendiğine göre 
öğrenci alınmasında bu imkânın sağlandığı farzedil-
mektedır.) o zaman bu yurdun Ankara'ya, Türk de
mokratik hayatına zararlı olacağı aşikârdır. Ve yine 
burada oturacak öğrencilerimiz bizim evlatlarımız
dır, geçen çocuklardır; kendilerini tahrip edecekler
dir. Şayet Hükümetin gücü, değişik görüşte insanla
rın yuıtlarda barış içerisinde yaşamalarını sağlamaya 
yeterli değilse, şayet Hükümetin tutumu bu imkânı 
vermeye müsait değilse, samimi olarak temennim 
şudur; bu yurdu kapatsınlar, bu yurda öğrenci al
masınlar. Hiçbir iktidarın; iktidar ne zaman olursa 
olsun, evlatlarımızı birbirine düşman yapmaya ve 
hiçbir iktidarın evlatlarımızda düşmanlık fikrini Dev
let parası ile kamu parası ile geliştirmeye hakkı yok
tur. 

Bunun için söz almıştım, teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

5. — TBMM Birleşik Toplantısının, gündeminde 
bulunan konuları görüşmek üzere 13 . 12 , 1978 Çar
şamba günü saat 15.00'te yapılacağına dair Başkanlık 
tezkeresi. (3/1569) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Sunuşlar var, arz ediyorum. 

Genel Kurula 
Gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, 

13 . 12 . 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Birleşik Toplantı yapması 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İç
tüzüğü gereğince kararlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun bilgileri
ne baygı ile arz olunur. 

Cengizhan Yorulmaz 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı V. 

Başkanvekili 
Bilgilerinize sunulur efendim. 

V. 

BAŞKAN 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Mad
delerinin Kaldırılması, Bazılarının da Değiştirilmesi 
hakkinda Kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/516; C. 
Senatosu : 2/133) (S. Sayısı : 841) (1) 

(1) 841 S. Sayılı basmayazı 5. 12. 1978 tarihli 
16 net Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, geçen Birleşim görü
şülmesine başlanan 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması, Bazılarının da Değiş
tirilmesi hakkındaki Kanun teklifinin görüşülmesine 
başlayacağız. 

Hükümet ve Komisyon hazırlar. 
Hükümet adına Sayın Sait Rezaki bulunuyorlar. 

Adalet Bakanlığından Kanunlar Planlama Araştırma 
Genel Müdürlüğü Başmüşaviri. Teşekkür ederim. 
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Sayın üyeler, geçen Birleşimde bu Teklifin tümü 
üzerindeki görüşmeler bitmiş, maddelere geçilmesi 
oylanmış, kabul edilmiş ve birinci madde üzerinde gö
rüşmeler başlamıştır. Bir sayın üye konuşmuş ve söz 
sırası Sayın Ömer Ucuzal'a geldiğinde, çoğunluk olma
dığından bahisle bugüne kalmıştı. 

Bu birinci madde üzerinde söz isteyen başka ar
kadaşımız var mı?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, benim 
önergem var. Önerge verdim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı söz mü is
temiştiniz?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Hayır efendim. 
Görüşülmekte olan Yasanın birinci maddesi ile de
ğiştirilen 1136 sayılı Avukatlık Kanununun birinci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında önerge verdim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, görüşme
leri henüz bitirmedik. 1 nci maddenin görüşmeleri 
bittikten sonra önergelere sıra geldiğinde, elbette ki 
okutacağız ve üzerinde de gerekli işlem yapılacak. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Hayır, önergemin 
bulunup bulunmadığı noktasında tereddüde düşüldü 
de efendim. 

'BAŞKAN — Hayır, ben zannettim şimdi konuş
mak için bir önerge verdiniz. Başka önergeler de var 
efendim. Teşekkür ederim. 

Sayın Ucuzal, buyurun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Önümüzdeki Teklifin 1 nci maddesi, Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunca 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununun 3 ncü maddesindeki hük
mü aynen getirmekte. Halbuki, Teklif sahipleri ve 
Millet Meclisi Genel Kurulu 1 nci maddeden, bizim 
Komisyonumuzca ilâve edilen (c) fıkrasını çıkararak 
Cumhuriyet Senatosuna göndermiştir. Şimdi, Komis
yonumuz tarafından ilave edilen (c) fıkrası kabul 
edildiği takdirde, yürürlükte bulunan 1136 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi devam edecek demektir. Bu 
(c) fıkrası bildiğiniz gibi : «Avukatlık stajını tamam
layarak staj bitim belgesi almış bulunmak.» der. 

Değerli arkadaşlarım, 
Görülüyor ki, eskiyi devam ettireceksek yeni bir 

teklifle Yüce Meclislerin huzuruna gelmek mümkün 
değil. Geçen Oturumda bir arkadaşımız bu maddeyi 

tenkit etmek için bazı hususları ileri sürdüler. Dedi
ler ki; «Avukatlık mesleğini hafife almayalım, staj 
sonunda imtihana tabi tutmak şarttır, aksi halde bu 
mesleğe iyi eleman temin etmek mümkün değildir.» 

Değerli arkadaşlarım, 
Mesleği hafife almak kimsenin haddi değil. Avu

katlık mesleği de diğer meslekler gibi güzide bir mes
lek. Ne var ki, görüşlerine bir esbabı mucibe daha 
ilâve ederek; «Hâkim stajyerleri alınırken imtihana 
tabi tutuluyor da, niçin avukatlık stajını yapan kişi
ler imtihana tabi tutulmasın?» gibi bir görüş ileri sür
düler, 

Değerli arkadaşlarım, 
657 sayılı Kanuna göre Devlette görev alacak ki

şiler, ister hâkim stajyeri olsun, ister başka memuri
yet olsun, ister sekreterlik olsun, imtihana tabi tutu
lur. Bu nedenle, hâkimlik stajına alınan kişiler imti
hana tabi tutulur. Arkadaşımızın dediği, hâkimlik 
stajının sonunda imtihana tabi tutulsaydı stajyerler 
haklı olabilirdi... Hâkimlik stajını bitirdikten sonra 
hâkim olunabilmesi için, Hâkimler Kanununda hâ
kim muavini, yahut Cumhuriyet savcı muavini ola
bilmesi için bir imtihan şartı olsaydı, o zaman «1136 
sayılı Avukatlık Kanununda da bu hüküm kalsın.» 
denebilirdi. Burada tam tersi oluyor; staj tamamla
nıyor, ondan sonra imtihan şartı konuyor. Biz de, 
«1136 sayılı Kanun tedvin edilirken bu hükümler 
kondu. Birtakım müktesep haklar ihlâl edilmesin diye 
geçici 7 nci maddesiyle 1976 yılına kadar stajını ya
pan kişiler, hatta iki defa 2018 sayılı Kanunla da 1976 
yılı sonuna kadar hukuk fakültelerimizden mezun 
olup, avukatlık stajını yapan vatandaşlarımız imtiha
na tabi tutulmayacaktır.» diyoruz. Bu hak 1979'un 
sonuna kadar da devam edecek. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir kanun maddesi düşünün ki, 10 sene kendisi 

var, tatbikatı yok. Teklifi getiren arkadaşlarımızın 
ileri sürdükleri esbabı mucibelerine baktığımız za
man, yerden göğe kadar haklı olduklarını görüyoruz. 
0 halde, zaten şikâyet edildiği şekilde yapılan staj 
sonunda stajyer kişileri de imtihana zorlamaktaki 
haksızlık da arkadaşlarımızın gösterdikleri görüş VJ 
fikirlerde yatmakta. 

Bu nedenle, 1 nci madde hakkında verdiğim öner
genin kabul edilmesini, böylece Millet Meclisinden 
gelen Teklif gibi yeni bir maddenin tedvinini rica 
ederim. Sayın Komisyon Başkanımızın Yüce Kurula 
izahatları sırasında da beyan buyurdukları gibi, 
1 500'den fazla gencin umut bağladığı, aşağı yukarı 
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tatbikatla da haklı duruma geldiği bir maddeyi ted
vin ederek imkân sağlayacağımızı düşündüm. 

Önergemin kabulü yolunda oy vermenizi istirham 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ M. FAHRİ DAYI (Manisa) — Sayın Baş
kan, izin verir misiniz?.. 

BAŞKAN —' Buyurun efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ M. FAHRÎ DAYI (Manisa) — Sayın Ucuzal' 
in önerge vermesine gerek yok efendim. 

Çünkü, Komisyonumuz Millet Meclisinden gelen 
metni aynen kabul etmiştir. O nedenle Millet Mecli
sinden gelen metin aynen geçiyor. 

BAŞKAN — Evet efendim, bir önergeleri yok 
zaten, belki görüşleri öyle geldi. 

Sayın Özgüneş buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben yanlış işa

ret buyurmuşum, özür dilerim efendim. 
BAŞKAN — Düzeltiriz, merak etmeyin efendim. 
Buyurun Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın Baş

kan, Cumhuryet Senatosunun sayın üyeleri; 
Sanıyorum ki bu maddenin en önemli tarafı, avu

katlık stajı sonunda bir imtihan yapılsın mı, yapılma
sın mı?.. Deniliyor ki; «Avukatlık son derece önemli 
bir konudur, binaenaleyh bu avukatlığa ancak bir im
tihanla girilebilir, imtihansız girmek, avukatlık mes
leğini hafife almaktır.» 

Arkadaşlarım; 
Evvelâ staj, nasıl bir eğitim türüdür?.. Geçen de

fa arz ettim ki, staj, işbaşında yetiştirme dahi değil
dir. Staj, sadece bir müşahede eğitimidir. Bugün tat
bik edilen biçimi ile bir müşahede eğitimidir. Bir mü
şahede eğitiminin sonunda, sadece müşahedelerden ne 
derece faydalanıldığını anlamak için bir imtihan bel
ki lüzumludur. Ancak, maalesef bu yapılmamakta
dır. Ne yapılmaktadır?.. Stajdan sonra akademik ders
lerden bir imtihan yapılmaktadır, hukuk fakültesinde 
okutulan derslerden imtihan yapılmaktadır. Biz diyo
ruz ki; mademki hukuk fakültesinden sonra bir im
tihan yapılacak; hukuk fakültesinde okutulan ders
lerden imtihan yapılacaksa, bu arkadaşlarımız yıllar 
yılı zaten onlardan imtihan vermiş ve hukuk fakül
tesini bitirirken de ayrıca sorguya çekilmiştir. 

Eğer, bu bir sıralama imtihanı ise, Devlet memu
riyeti değil ki bu bir sıralama imtihanı olsun. Eğer, 
bu bir seviye imtihanı ise, bu takdirde imtihan eden 
kişilerin ehliyeti yoktur, 
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Üçüncüsü; eğer bir baraj imtihanı ise, mutlaka bu 
baraj imtihanının hukuk fakültesi tarafından yapıl
ması gerekir. 

Demek oluyor ki, evvela eğitim türü ile imtihan 
arasında bir münasebet söz konusu değil. İstisnasız 
bütün eğitimciler bilir ki, imtihanın hedefi, öğreti
min hedefi ile çakışmalıdır, intibak etmelidir. Eğer, 
bir imtihanın hedefi, öğretimin hedefi ile intibak ha
linde değilse, bu imtihan yanlıştır. Burada tam ma
nası ile bu imtihan türüne aykırı bir sistemi görü
yoruz; yani imtihanın hedefi ile eğitimin türü birbiri 
ile intibak halinde değil. Bir tarafta bir müşahede 
eğitimi veriliyor; fakat buna karşılık gidilip hukuk 
fakültesinin derslerinden imtihan ediliyor. İmtihanın 
türü de belli değil. Bir baraj imtihanı mı, bir seviye 
imtihanı mı, yoksa bir sıralama imtihanı mı?... Çünkü, 
yine eğitimciler çok iyi bilirler ki, baraj imtihanında 
imtihan tekniği başka, sıralama imtihanında başka, 
seviye imtihanında imtihan tekniği birbirinden başka
dır. 

Demek ki, evvela imtihanın hedefi belli olmadığı 
gibi, hatta saptırılmış olduğu gibi, imtihanın türü de 
belli değildir. 

Bundan başka, acaba imtihan edenlerin ehliyeti 
var mı?... Eğer bu bir akademik imtihan ise, hukuk 
fakültesinin derslerinden imtihan edilecek ise, bu tak
dirde acaba imtihanı yapanların ehliyeti var mıdır?... 

Arkadaşlarım, 
Yargıtayda hâkimlik yapan yüce hâkimlerin ve 

barodan gelecek kimselerin ben hukuk bilgilerine say
gı duyarım, hiçbir itirazım yok; ama her hukuk bi
lenin, hukuk okutacağını zannetmek yanlıştır. Türki
ye'de çok yanlış bir fikir var; herkes öğretmenlik ya
pabilir, herkes imtihan yapabilir kanaati var. Avukat
lık, nasıl son derece önemli bir meslekse, öğretmenlik 
ondan daha da üstün bir meslektir, daha önemli bir 
meslektir. Her hukuk bilgisi olan kimsenin imtihan 
yapacağını zannetmek yanlıştır. Çünkü, imtihanlar ölç
me aracıdır. Ölçme, eğitimin ayrılmaz bir vasfıdır. 
İmtihan yaparken yapılan iş, bir eğitsel faaliyettir. 
Şu halde, bir kimsenin bir akademik imtihan yapabil
mesi için, mutlaka evvela öğretim yapma yetkisine, 
sahip olmasına, eğitim tekniğini bilmesine, imtihan 
tekniğini bilmesine ihtiyaç vardır. Halbuki, Yargıta-
yın yüce hâkimlerinin ve baronun temsilcilerinin bu 
hususta ehliyet sahibi olup olmadıkları bizce meç
huldür. 

Arkadaşlarım, 
Bundan sonra yapılan imtihan biçim bakımından 

da demodedir. Bilindiği gibi, iki anatür imtihan var-
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dır; birisi sübjektif imtihanlar, diğeri objektif imti
hanlar. Staj sonunda yapılan imtihan, sübjektif tip 
bir imtihandır. Yine eğitimciler çok iyi bilirler ki, 
sübjektif tip imtihanlar sureti katiyede bir seviye im
tihanı olarak kullanılamaz. Öyle ise, yapılan imtihan 
da yanlıştır. 

Binaenaleyh, görülüyor ki arkadaşlarım, Türkiye 
sathında stajdan sonra yapılan imtihana karşı tepki
ler; gerek stajyerler tarafından gelen tepkiler, gerek 
avukatlar tarafından gelen tepkiler aslında haklı tep
kilerdir. Neresinden alırsanız alın, sakat bir uygula
ma ile karşı karşıyasınız. 

Komisyon kanaatimce isabet etmiş; çok isabet et
miş ki, buraya imtihanı koymamış, sadece staj belge
si almış olmayı kâfi bulmuş. 

Efendim, İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da ve
ya başka memleketlerde avukatlığa girerken şöyle 
yapıldığı veya böyle yapıldığı burada örnek olamaz. 
İngiltere'de daha başka noktalar da vardır. Hâkim
ler için de başka kaideler vardır. 

Şu halde, bir memleketin bir sisteminin sadece bir 
bölümünü alıp getirip, Türkiye'ye örnek diye göster
meye kanaatimce imkân yoktur. 

Geriye bir iddia daha kalıyor; «Efendim, siz im
tihanın şekline, biçimine, usulüne itiraz ediyorsunuz. 
İmtihanı biz buraya koyalım da, sonra imtihanı dü
zeltiriz, mükemmel şekle sokarız; biçim bakımından 
değiştiririz, tür bakımından değiştiririz; metot bakı
mından değiştiririz...» Bu da itibar edilecek bir gö
rüş değildir arkadaşlarım. Çünkü, evvela biz im
tihanı kaldırılalım; eğer bundan sonra, demin anlat
tığım şekline uygun olarak bir imtihan teklifi veya 
tasarısı gelirse, elb etteki ona oy vermek mümkün
dür. 

Şu halde kanaatim odur ki, Komisyonun çok isa
betle yaptığı gibi, imtihan buradan çıkarılmalıdır. 
Şayet imtihan gerekli ise, türü belirtilerek; baraj im
tihanı mı, seviye imtihanı mı, sıralama imtihanı mı; 
nedir bu imtihan, o ortaya konmalıdır. İmtihanın sis
temi de ortaya konmalıdır. Kim tarafından yapıla
cak?... Hukuk fakültesi tarafından yapılacak bir im
tihana hiçbir itiraz yok; ama Yargıtaydan veya Ba
rodan eğitim ehliyeti olup olmadığı belli olmayan, 
imtihan tekniği hakkında yeteri bilgisi olmayan kim
seleri getirip, hedefi belli olmayan bir imtihanı yap
tırmak, kanaatimce vatandaşa zulmetmek demektir. 

Hâkimlerin de imtihanla girmeleri söz konusu edil
di. Onu da belirtmek isterim. 

Hâkimliğe alınan imtihan, aslında, bir hâkimlik 
imtihanı değil, Devlet memuriyetine giriş imtihanı-
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dır ve gayet tabii bir sıralama imtihanıdır. Şu halde, 
onu burada bir serbest mesleğe örnek göstermek de 
mümkün değildir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Çalış, buyurun efendim. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Syın Başkan, muhte

rem senatörler; 
Bu huzurunuzdaki Teklif iki anaunsuru taşıyor: 

Avukatlıkta stajın sonunda imtihan yapılıp yapılma
ması; bir de, 1,5 yıllık sürenin 1 yıla inmesi hususu 
var. 

Benden evvel konuşan sayın hatipler imtihan üze
rinde «Hukuk Fakültesindeki derslerden imtihan ya
pılmaktadır.» gibi bazı hususlar söylediler. Dün Ba
rolar Birliğinde imtihan vardı; gittim, kaç kişi giri
yor diye baktım. İsterseniz, Sınav Kurulunda kim
ler var; (Kendilerinin yeteneklerinden Sayın Öz-
güneş, şüphe eder gibi bir havaya girdiler) arkadaş
larımı tatmin etmek için malumat arz edeyim. 

Başkan .: Kutsi Malatyalıoğlu. Yargıtay 6 ncı 
Hukuk Dairesi Başkanı. 

Üye : Orhan Aydın. Yargıtay 9 ncu Ceza Dai
resi Başkanı. (Bu zat aynı zamanda Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanıdır.) 

Üyeler : Konya Barosu Başkanı İhsan Onat. De
nizli Barosu Başkanı Aziz Behçet Çomakoğlu. An
kara Barosundan Barolar Birliği Eski Genel Sekre
teri Erdoğan Bigat. 

Avukatlık Kanununun halen meri olan 28 ve 
33 ncü maddeleri, 30 ncu maddede sınav kurulunun 
nasıl teşekkül edeceği hususunda sarahat getirmiş. 
Sınavın şekli ve konuları hususunda lütfen madde
lere bakarsak; daha sarih olabilmesi için, 32 nci 
maddenin 2 nci fıkrasını okuyorum : 

«Sınavın amacı, adayın hukuk tatbikatı yönünden, 
hukuk prensiplerini ve mevzuat hükümlerini olaylara 
uygulayabilme yeterliğini değerlendirmektir.» 

Sınavın amacı bu. Şimdi burada amacı belli 
olmayan sınavın şu şekilde noksanlığı bahis konusu 
değil. Bu bakımdan, sınava gireceklerin tespiti ve 
sınav sonuçları da var. Bir stajyer, yazılı imtihana 
girdikten sonra, yazılı imtihanda eğer girmiş olduğu 
derslerden - şimdi - onları tek tek sıralayacağım - bir 
basan gösteremezse, ertesi günü mülakata alınır aynı 
dersten ve Kanun onu şu şekilde gösteriyor: 

«Sınav yazılı olarak yapılır. Ancak, adayın ye
terli olmadığına karar verilebilmesi için, yazılı sınav
dan sonra yapılacak mülakat sonunda da aynı kanıya 
varılması gereklidir.» diyor. 
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1978 yılmda 5 defa imtihan yapılmış; 13 - 14 
Mart 1978'de beş kişi girmiş, beşi de kazanmış. 
15 • 16 Mayıs 1978'de altı kişi girmiş, hepsi kazan
mış; mülakata dahi kimsenin girmesine lüzum kal
madan yazılıda kazanmış. 10 - î l Temmuz 1978'de 
iki İçişi girmiş. 18 - 19 Eylül 1978'de iki kişi girmiş. 
1 1 - 1 2 Aralık 1978 tarihinde 44 kişi müracaat etmiş, 
dün imtihana girenlerin adedi 41 kişi idi. «î 5C0 
falan» diyerek bazı laflar edildi burada; dün giren
lerin adedi 41 kişidir ve hukuk fakültesi derslerin
den imtihan yapıldığı belirtildi. Müsaade ederseniz, 
dünkü sorulardan bazılarını Yüksek Huzurunuzda, 
arkadaşlarımı aydınlatmak için okumak istiyorum : 

Anayasa Hukukundan : «Doğrudan doğruya 
Anayasa Mahkemesine kimlerin dava hakkı vardır, 
dava açma süresi nedir?» 

İdare Hukuku : «İlk derece mahkemesi oiarak 
Danıştay'da görülecek davalar nelerdir?» 

Avukatlık Yasası ve Meslek Kuralı : «Yalnız 
avukatın yapabileceği işleri belirtiniz.» (Madde : 35) 
«Avukatın, dava sonucu hakkında müvekkiline yapa
cağı açıklama hakkında meslek kuralı nedir?» (Mes
lek Kuralı 34.) 

Ceza Hukuku : «Karısını birçok erkeğe para 
karşılığı satan kocanın suçu nedir, hangi yasalar ve 
maddeleriyle cezalandırılır?» 

Ceza Usulü Hukuku : «Kanun yolları nedir? Sü
relerini belirtiniz.» 

Buyurun; dünkü imtihandaki imtihan konuları ve 
soruları bunlar. 

Bugünkü imtihalar, Medeni Hukuk, Borçlar Hu
kuku, Hukuk Usulü, Ticaret Hukuku, İcra İflas Hu
kuku, İş Hukuku Bugünkü sualleri almaya lüzum 
görmedim. 

Burada stajın yapılması hususunda bazı aksaklık
ların bulunduğu söylendi. 

Stajdaki aksaklıklar, hiç bir zaman imtihan yapıl
masına mani değil. Sonunda imtihan olmayan bir 
staj için. vatandaşları tek başına çalışmaya yöneltiriz. 
Nitekim, teklifin gerekçesinin bir kısmında şöyle bir 
ibare var: «Avukat imtihanını her gün müvekkiline 
karşı vermekte ve başarı göstermeyenler, zaten ken
diliğinden tasfiye olunmaktadır.» 

Kusura bakmazsanız bir söz vardır : «Doktor
ların hatalarını mezarlıklar; avukatların hatalarını 
cezaevi duvarları kapatır.» 

Mutlaka bunların iyi yetişebilmesi için, birçok iş 
sahibini, işvereni birçok zarara soktuktan sonra mı 
bunların yetişmiş olması lazım?.. Bütün konu. onlar 

' mademki bir kamu hizmeti görüyorlar, görmüş ol
dukları bu kamu hizmetinde, hizmeti görmeye baş
ladıkları an ve zaman iyi yetişmiş bir insan olarak, 
iyi yetişmiş bir avukat olarak mesleğe atılacaklar. 

Benden evvelki konuşan sayın hatipler dediler ki, 
«Hâkimlerin sonunda imtihan bahis konusu olmuyor. 
Girişte imtihan var.» Yalnız, bir senelik staj süresini 
bitirdikten sonra, bir hâkim adayı Yargıtaya üye 
olmaz; ama bugün ruhsatnamesini almış bir arkadaş, 
Yargıtay'da bir murafaaya girme hakkına sahiptir. 
Danıştay'da bir murafaaya girme hakkına sahiptir, 
Ağır Ceza Mahkemesinde en ağır bir suçun sanığı
nı müdafa etmek hakkına ve yetkilerine haizdir. Biz 
de, avukatların iş görmeleri bakımından bir sıralama 
yok. Bu bakımdan, en basitinden değil, en ağırına 
kadar meseleyi dikkatli şekilde ele almamız lâzımdır. 
sınavdan niye çekiniyoruz? Mesleğinde iyi yetişmek 
isteyenler sınavdan korkmaz. Size başka bir misal 
de verebilirim: Bazı okullarda bazı dersler sene so
nuna kadar boş geçer, «Efendim, bu dersler boş 
geçti, imtihana girmeyeceğiz» hususu bahis konusu 
ölmar. Yine, ona 5-10 günlük bir öğretmen gönde
rilir ve tekrar imtihana girmek imkânına sahip olu
nur.; 

Bu bakımdan, meslektaşlarımızın iyi yetişmesini 
istiyorsak, gördüğümüz hizmetin kamu hizmeti ol
duğu inancı içindeysek; şimdiye kadar sınavda bir 
tek kişi kalmamıştır; onların eğitilmesi ve öğretilme
si için bir gayret bahis konusudur. İmtihan ne olursa 
olsun, insanı biraz daha fazla çalışmaya sevk eder; 
sınav yapılmasında yarar vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Alacakaptan, buyurun efendim. 
Sayın Özgüneş, ondan sonra söz sırası zatıâlini-

zin.< 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım: 
Bundan evvelki oturumda bu konudaki görüşleri

mi elimden geldiği kadar açıklıkla sizlere iletmeye ça-
hşmıştim. Hatırlayacağınız gibi, önümüze gelen metne 
karşı çıkmıştım, yani avukatlık stajı sonunda, yürürlük
teki kanunun öngörmüş olduğu sınavın kaldırılması
na ilişkin 3'eni hükmün aleyhinde bulunmuştum. Eski 
söyleyeceklerimi yenileyecek değilim; ama bu oturum
da bazı arkadaşlarımızın buraya getirmiş oldukları bir 
argümanın, bir mesnedi olamayacağını belirtmek ih
tiyacını hissettim, onları dinledikten sonra. 

Biçok değerli üye, sınav yapabilmek için öğretici 
olabilmek gerektiğini, öğrenci, öğretmen veya hoca 
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tecrübesinden geçmemiş kimselerin yapacağı sınavın 
çok tehlikeli ve yanlış sonuçlar verebileceğini, bunun 
insanı rahatlatıcı bir sınav olamayabileceği anlamına 
gelen ifadelerde bulundular. 

Buna 'karşı, çok yaygın ve doğruluğu kabul edilmiş 
bir örnek vermek isterim. Bugün Almanya'daki hukuk 
fakültelerinde 4 yıllık öğretim bittikten sonra, sınavı 
4 yıl o öğrenciyi okutan hocalar yapmaz. Üniversite 
öğretim üyeleri yapmaz. Uygulayıcılar, hâkim veya 
avukatlar, 4 yıl hukuk öğretimi görmüş öğrenciyi sına
va çekerler. Şimdi, Almanyada'ki avukat ve hâkimlerin 
öğretmenlik, hocalık, profesörlük vasfını taşıdığını her 
halde kabul etmemiz için bir neden yoktur. Onlar da 
uygulamadan gelen kişiler. Hukuk döktarasını vermiş 
olanlar belki bunun dışında bırakılabilirler. Orada bu 
sistem Vardır ve Almanya'daki avukatların bizden 'kö
tü, Almanya'daki hukuk tahsilinin bizden geri olduğunu 
söylemek için de bir olanak veya sebep olduğunu san
mıyorum. Lütfen, kendi karihamızda doğru olaca
ğını sandığımız birtakım düşünceleri, diğer uygula
malarla karşılaştırmadan burada birtakım şeyler söy
lemeyelim. Bu doğruluğu ifade edilen hususların tam 
aksi bazı ülkelerde uzun yıllardır uygulanmaktadır. 

Bir başka arkadaşımız da «Efendim, siz sınavla mı 
avukat oldunuz?.» dedi. Hayır, biz sınavla avukat ol
madık. 6 ay savcılar ve mahkemelerle icra daireleri 
nezdinde, 6 yıl da avukatlar yanında staj yaptık, avu
kat olduk, ama bu ne demektir ki, siz hukukta ve sos
yal hayatta hiç bir yenilik getirmeyeceksiniz; doğru
luğuna, yararına inandığınız hiç bir hükmü hukuk sis
temine ithal etmeyeceksiniz; sosyal yaşantınızda hiç 
bir yenilik olmayacak, eskisinde ne ise, öyle sürüp gi
decek:.. Bu muhakeme tarzının doğal sonucu bu söy-
lediklerimdir. Eskiden doktorlukta da bir dahiliye 
mütehassıslığı vardı; ama bugün bakıyorsunuz mide 
ve bağırsak hastalıkları mütehassısı başka, göğüs ve 
kalp hastalıkları mütehassısı başka, hatta damar has
talıkları için başka bir ihtisas dalı ortaya çıkmıştır. 
Hatta eskiden «Operatörlük» dediğimiz hariciye var
dı. Şimdi hariciye de 'kendi arasında branjlara ayrıl
mıştır; beyin cerrahisi, sinir cerrahisi gibi. Bunlar es
kiden yoktu; ama bir gereksinim bunları ortaya çıkar
dı. 

«Efendim, bugünkü sınav sistemini bir işe yaramı
yor, çünkü zaten stajın da bir şeye yaradığı yok. O 
zaman stajı da kaldırın.» Bu mantık, stajı da kaldır
maya götürür. Stajı iyi yaptırmak, stajın sonunda ger
çek bir denetim koymak yerine, iyi uygulanmıyor diye 
iyi uygulansın için konulmuş hükümleri ortadan kal-
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dırmanın bir anlamı olamaz. Geçen konuşmamda da 
söylemiştim, birçok ülkelerde staj ikinci bir hukuk 
tahsi'i gibidir, hatta İngiltere'de hukuk öğreniminden 
daha ağırdır. Hukukta okumadığınız birçok şeyleri 
avukatlık stajı yaparken okursunuz ve çok güçtür 
avukatlık stajının sonunda vereceğiniz imtihanlardan 
geçmek^ 

Bunları tekrar hatırlatmak istedim. Dinlediğiniz 
için çok teşekkür ederim, sağolun efendim. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Özgüneş, buyurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (îstabul) — Sayın Başkan, 

ben de söz rica ediyorum. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Huzurunuzu ikinci defa işgal etmek zorunda kal
dığım için özür dilerim. 

Bir arkadaşımız dediler ki, «Özgüneş, baro tem
silcilerinin ve Yargıtay üyelerinin ehliyetinden şüp
he eder davrandı.»; 

Bu doğru değil arkadaşlarım. Ben tekraren söyle
dim ve dedim ki, Yüce Yargıtayın hâkimlerinin ve 
baro temsilcilerinin hukuk bilgisinden herhangi bir 
şüphem yok, zaten şüphe etmeme de imkân yok, ben 
hukukçu değilim; fakat imkân ehliyetlerinden şüphe ̂  
liyim. 

Bir insan yıllarca üniversite profesörlüğü yapabi
lir; ama bir ilkokulda öğrencileri imtihan edemez. 
Çünkü ilkokul öğrencilerinin imtihan biçimi ayrıdır, 
üniversite öğrencilerinin imtihan biçimi ayrıdır. Bir 
insan bir konuyu yıllarca uygulamış olabilir. Meselâ, 
ömrü boyunca marangozluk yapmış bir insanı, götü
rüp erkek sanat enstitüsünde marangozluk imtiha
nında mümeyyiz olarak sokamazsınız. Uygulama 
başka şey, nazariyat başka şeydir. Şu halde, evvelâ 
bütün dünyada kabul edilmiş bir şeydir; imtihan ya
pabilmek için evvelâ öğretim ehliyetine haiz olmak 
lazım. Çünkü imtihan, öğretimin ayrılmaz bir parça
sıdır. Ehliyeti olmayan bir kimsenin yapacağı imti
hanın sonuna güvenmek mümkün değildir. 

ikinci konu, Almanya'da şöyledir, İngiltere'de 
böyledir meselesine gelince: Daha evvel arz ettim. 
Bilip bilmediğimiz konuları buraya getirmek mesele
sine gelince aynı tavsiyeyi biz de yaparız. Biz, bu 
konuyu buraya getirirken ne söylediğimizi bilerek 
getiriyoruz ve kimseden de burada konuşmak için 
izin almaya ihtiyacımız yok. 

İmtihan konusunda son 50 yılda ciltlerce kitap ya
zılmıştır. Yalnız Büyük Millet Meclisi Kütüphanesin-
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de iki ciltlik kocaman eser vardır. Arzu edenler gidip 
görebilirler. 

Tekraren söyleyelim ki, imtihan eğitimin ayrılmaz 
bir parçasıdır, imtihan, yapabilmek için mutlaka eğit
sel formasyon zaruridir. Aksini söyleyebilecek bir eği
timci olursa, ben mesele yok derim. 

Arkadaşlarım; 
İkincisi; bir hayli konuşulduğu halde hâlâ, şu ya

pılan imtihanın türü bir türlü ortaya konmadı. Ne 
imtihanıdır bu?.. Bir sıralama imtihanı mı?.. Bir se
viye imtihanı mı?.. Yoksa bir baraj imtihanı mı?.. 
Bu ortaya konmadı. Deniliyor ki, hukuk prensipleri
nin olaylara uygulanmasını yapabiliyor mu, yapamı
yor mu?.. Kabiliyetinin imtihanı olacak. 

Arkadaşlar; 
insafınıza sığınırım. Bir iki saatlik bir imtihan

da sorulan sübjektif biçimdeki sorularla, sadece bir 
şahsın hukuk prensiplerini olaylara uygulayabilip uy
gulayamadığını; yapıp yapamadığını ölçmeye imkân 
var mı?.. Böyle bir şey yapılabilir mi?.. Eğer konu 
staj konuları ise, mesele yok. Stajda görülen konu
lardan, yani müşahede eğitiminin sonunda neler elde 
edildiği hususunda bir imtihan yapılabilir. Buna bir 
şey demiyorum; ama esas bir meslek imtihanı yapı
lacaksa, bir seviye imtihanı yapılacaksa, ki öyle ifa
de ediliyor, bu takdirde mutlaka kanaatim odur ki, 
hukuk fakültesi tarafından yapılmasında büyük 
fayda vardır, 

«Efendim, staj faydasızdır, iyi yapılamıyor, im
tihan da iyi yapılamıyor diye, bunları kaldırmak 
mümkün değildir» zihniyetine de biz karşıyız. Biz 
diyoruz ki, evvelâ imtihan iyice tanzim edilmelidir. 
Gayesiyle metotlarıyla sağlam olarak ortaya kon
malıdır, ondan sonra imtihan getirilmelidir. Yüzlerce 
genci fuzuli yere zahmete sokmaya kanaatimce ihti
yaç yoktur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakkalbaşı, buyurunuz. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sözlerime, yargı organlarında işi olan kişilerin ya
salar gereğince sadece avukatlara verebilecekleri 
umumi bir vekâletnameden bazı satırları okuyarak 
balşamak istiyorum.. 

«Türkiye Cumhuriyet mahkemelerinin, meclisle
rinin daire ve müesseselerinin her kısım ve derecesin
de, her sıfat ve tarik suretle...»; diyor ve birçok yet
kilerden sonra; 

«... En önemli ahzukabza, sulh ve ibraya, dava
dan feragate; feragati, davayı kabule yetkiü olmak 
üzere filân baro avukatlarından filânı yetkili kıldım.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir kişinin manevi ve maddi çıkarlarını korumak 

için böyle bir ağır vekâletname sadece avukata veri
lebilir. Bundan başka hiçbir meslek mensubuna bu 
kadar sorumluluk taşıyan bir vekâletname verilmez. 

Bu, aynı zamanda avukatlık mesleğinin yüceliğini 
gösterir. Her meslek grubunda iyileri vardır, kötüle
ri vardır; az yetişmişi vardır, çok iyi yetişenler vardır; 
bunlar istisna; ama hâkimlerin içinde de vardır; ha
ta yapanlar, büyük hata yapanlar avukatların içinde 
de olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tatabikattan gelen arkadaşlarım çok iyi bilirler; 

hâkimler arasında imtihan da yapılması lâzım, yani 
hâkimler de göreve başlarken mutlaka bir yeterlik sı
navından geçmeleri lâzım. Bizler tatbikatta ceza da
valarında gıyap kararı veren hâkimlere rastladık. Bu
nun karşılığında ilk itirazları zamanında kullanma
dığı için, (Zamana tabi olduğu için) müvekkilinin 
haklarına zarar veren avukat da gördük. 

Şimdi, bir meslek kuruluşu olan avukatların sına
va tabi olup olmamasını tartışıyoruz. Hâkimlerin 
dosya üzerinde yapmış oldukları hatanın bir denet
leme organı var, temyiz veyahut idari mahkemele
rin, Danıştaym yüksek kademeleri; ama avukatın 
yapmış olduğu bir hatayı düzeltecek herhangi bir 
merci yok. 

ilk itirazlar dediğimiz hukuk mahkemelerinde, 
özellikle hukuk davalarında 10 günlük müddete tabi 
ve doğrudan doğruya kişi haklarına tesir edebilecek 
bir hakkı kullanmayan. avukatın temyizde bu itirazı 
dinlenmez ve artık o şahsın bütün hakları yanmış 
olur. Onun için avukatlık böyle sorumluluğu gerek
tiren bir meslektir. 

Stajların düzeltilmesinden yanayız. Onu her za
man söylüyoruz; ama değerli arkadaşlarım, «imti
han», «sınav» adı ne olursa olsun, kişileri biraz daha 
fazla Öğrenmeye sevkeder. Bu' nedenle sınavın bir za
ruret olduğuna inanmaktayız. 1 nci maddede kaldı
rılmış olan o kısmın üzerinde sanıyorum Sayın Ko
misyon Başkanı arkadaşımızın vermiş olduğu bir 
önerge olacak, o konuda yine gerekirse söz almak 
üzere, sınavın avukatlık için ve kişilerin haklarının 
korunması için gerekli olduğu kanısındayım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakkalbaşı, 
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Sayın Feyyat, buyurun. ı 
MEHMET FEYYAT (îstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 1 
Evvelâ uygulamalardan bir başlayalım ve bakalım j 

avukatlar ne yapar, mahkemelerde ne iş görürler; çok I 
yüce avukatlar ne yapar bunun bir mukayesesini ya- I 
palım. I 

Sene 1949, Karayollarında işçi kadrosunda puan- / 
törüm. Yüksek mühendisin işini yol çavuşu yapardı. 
Çünkü, bizde çok yüce kimseler teferruatla uğraş
maz. Türkiye'nin büyük sorunları daima yeteneksiz 
zannettiğimiz kimselerin omuzlarındadır. 

Meselâ savcıların bazı yetkilerinin polise verilme
si, dişçilerin görevini pratisyenlerin yapması, eczacı
nın görevini oradaki kalfanın yapması; benim gibi ye
dek subayların görevini çavuşun yapması, ondan öğ
renmesi falan... Yani, netice itibariyle bizde yetenek
li kişiler, yüce yüce kişiler, cüppeli kişiler, naylon ki
şiler bunlar memleketin temel sorunlarına eğilemez-
ler. Eğilmedikleri için de bazı zorluklar daima bu 
baskı grubundan gelir. Maalesef bu çevrelerle, çıkar 
çevreleri arasında daima bir uyum vardır. Bugüne 
dek tarih böyle kaydetmiş. 

Şimdi, yıllar boyu zabıt kâtipliğinden yetişmiş 
avukatlar ve hâkimler görmüşüzdür. O dar çerçeve 
içerisinde hemen hemen hata yapmamışlardır. Bir hu
kuk fakültesi mezunu kadar görevlerinde başarı sağ
lamışlardır, memleket de yıkılmamıştır; ama bir dok
torun görevini bir sağlık memuru yaparsa, bir dişçi
nin görevini pratisyen yaparsa, daha önemli konu
larda bir yüksek mühendisin işini yol çavuşu yapar 
da 15 günde bir gidip de o binayı kontrol ederse, fe
lâket buradadır, ama bu felâketleri görmeyiz. Bün
yesi içerisinde bir otokontrol olan itiraz, müdafaa, mu
rafaa, Temyizde daima kontrol vardır ve muhakeme 
müvekkillerin kamuoyunun huzurunda olmaktadır. 
Devamlı kontrol altında ve kendi bünyesi içerisinde 
tabii, doğal bir rekabet içerisindedir. Bu şartlar al
tında imtihana ne gerek var. 

Şimdi şunu söylemek isterim: imtihan gerekli ise, 
eski avukatlar için gereklidir. Bunu samimiyetle söy
lüyorum. Çünkü, eski avukatlar umumiyetle bugün 
içinde bulunduğumuz sosyal şartlar içerisinde çağın 
çok gerisinde kalmıştır. Gençler onlardan çok ileri
de, çok ileride ve bugünkü gençler suç işleyen genç
lerdir. Hepimizin evlâdıdır; hepimizin başına gelebi
lir. îster sağda, ister solda, ister ortada hangi fraksi
yonda olursa olsun, suç işleyen gençler emin olunuz 
ki, kendisini kovuşturan çok savcıdan, çok polisten 
yeteneklidir. Bunu kabul edelim. 
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Şimdi, suçlunun yetenekli olduğu bir yerde, soruş
turmanın yeteneksiz kişilerin elinde olması garibesi 
gözümüze batmaz da, polisten çok üstün, çağımızın 
gereklerine uymuş, bütün meseleleri bilen bir gencin 
avukatlıkta imtihana tabi tutulması çok gariptir. Bu 
eskilerin cehaletini kamufle etmek için bir gerekçe
dir. 

insanlar eskidikçe, emin olunuz ki, çağın dışında 
kalır. Yeni mezun olan bir genç, bir sene evvelkin
den daha ileridedir, gerçeği görebilir. Bir sonraki bir 
genç, bir evvelkinden daha çok Atatürk'çüdür; daha 
Atatürk'ün gösterdiği istikamette hareket eden bir 
kimsedir. 

Şimdi, bütün bunları bilirken, hele özellikle 1965 
senesinde, savcılık sıfatım varken, doktoraya devam 
ediyordum; o zaman bir seminerde bir profesör, bize 
az gelişmiş ülkelerle ilgili kitap dağıttı. O hoca aynen 
şunu itiraf etti. Dedi ki, «Maalesef bugüne dek bu 
konuda ben fazla inceleme yapmadım. Bunu iyi ha
zırlayın verin». Ben de okumamıştım; ama yeni me
zun olanlar (ki, ben savcı idim; 35 -36 yaşındaydım; 
fakat yeni fakülte talebeleriyle beraber gidiyordum, 
yeni mezunlar vardı) bu konuda ciltlerle kitap oku
muşlar. Hiç unutmam, bunlardan birisi Fransız mü
ellifi Locoste'in az gelişmiş ülkelerle ilgili eserini de 
bana tavsiye etmişti. Talebeler, bir hocanın çok 
fevkinde idi. Yeni akımlar, yeni oluşumları, (Hele 
özellikle 27 Mayıs Anayasasından sonraki özgürlük 
hakkında, büyük kurtarıcı Atatürk'ün arkadaşı bü
yük ismet Paşa'nın «Ben ekonomiyi yeni öğrendim.»* 
itirafı var) çok iyi biliyorlardı. 

Şimdi, bütün bu meseleleri gözönünde bulundu
rursak, yeni avukatı değil de, eski avukatları imtiha
na tabi tutmak lâzım. Bakalım sağcılığı, solculuğu 
biliyorlar mı?.. Sosyal meselelere adım uydurabiliyor-
lar mı?.. Bunlar sadece çıkar içerisinde, menfaat içeri
sinde, kronikleşmiş ve bir arzuhalci tipine girmişler
dir, klâsik mahalle arzuhalci tipine. Bu tip avukatlar 
vardır. Şimdi, sen yeni gelen, onların çok fevkinde 
olan talebelere imtihan imkânı sağlayacaksın. 

Arkadaşlar; 
Bu çok ayıptır. Hele bu Yüce Meclis, halkın için

den gelen, biliyorsunuz ki, halkımız yasalardan çok 
ileride, biz de halkın temsilcisi olduğumuza göre, bu 
çağdışı düşünceyi hemen silmek Yüce Senatonun ve 
Meclisin karakterinin gereğidir; ilericiliğinin gereğidir. 

Mukayese yapalım : 
Bir mühendis mühendislik yapmak için imtihan mı 

veriyor?.. Bir inşaat mühendisi imtihan veriyor mu?.. 
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Bir doktor mezun olduktan sonra imtihan veriyor 
mu?.. Belli bir staj süresi okul içerisinde. E, bir avu
kat stajiyerinin imtihana tutulması gerçekten acayip
tir. 

Şimdi, genel kültür bakımından imtihana sokuyo
ruz güzel; ama uygulamadaki görevi nedir avukatın?.. 
Emin olunuz ki, ben 20 sene savcılık yaptım, 20 sene
lik savcılığım içerisinde Türk Ceza Kanununda tat
bik ettiğim maddeler 20'yi geçmez. «Ben, 100 madde 
uyguladım» diyen savcının alnını karışlarım. Buyur
sun, bu kadar hukukçu vardır. Yoktur. Ceza Kanu
nunda da böyle, hukukta da böyle. Gidin bir asliye 
ceza mahkemesinin kapısındaki listeye bakın, «Sos
yal Sigortalar Kanununa muhalefet»' vardır: Yeni suç 
nevi, çağın, iş hayatının genişlemesi, sosyal hakların 
verildiği bir dönemde modernize olmuş, işverenlerin 
suçları eskiden yoktu. Biliyorsunuz, kanunlar hep 
kuvvetliden yana idi, zayıfları ezerdi. 27 Mayıs Ana
yasası sonrası işverenlerin suçları çıktı. Şöyle böyle 
1/3'ü onlar; gerici hırsızlık, adi vakalar, müessir fiil 
ve benzeri birkaç suç; başka geçmez. 

Yani, bir arzuhalci bugün üzerine eğilirse, bugün
kü uygulamalarda bir müvekkilinin hakkını yerine ge
tirebilir ve parasını helâl edebilir. Bunu açıkça belirt
mek isterim. Çünkü, Türkiye'de uygulamalar çok 
mahdut ve dardır. 

Bugün Kira Kanununun sorunundan mütevellit 
tahliye davaları ve bir sürü içtihatlar var. İçtihatlara 
misal geldi; «Bıçak delici midir, kesici midir?..», 
«Tornavida kesici midir, delici midir?..», «Cam par
çası delici midir, kesici midir?..» O halde, ırza geç
mek de delici midir, kesici midir?.. Bu tip olaylarla, 
içtihatlarla Türk adaletini âdeta boğmaya götürdük. 
Sadelik yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi Türk adliyesinde bilhassa belli yörelerde 

uygulama alanı çok mahduttur; iş Kanununa muha
lefet, Sosyal Sigortalar Kanununa muhalefet, mües
sir fiil, adam öldürme, şu, bu... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, bir dakikanızı rica 
edeceğim, 

Konuştuğumuz konunun ağırlık noktası, «Stajyer
lere imtihan lâzım mı, değil mi?..» kısmıdır. Tahmin 
ediyorum bunun için söz aldınız. Lütfen sözlerinizi 
toparlarsanız, daha birinci madde üzerindeyiz, bize 
yardımcı olacaksınız. 

Teşekkür ederim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Başka

nım, işte bütün bu gerekçelerim, imtihan olmasın; 

çünkü pırıl pırıl mezun olan bir avukat, mahdut uy
gulamaların fevkalâde üstesinden gelebilir. Ben bunu 
anlatıyorum, hep aynı şeyi tekrar ediyorum. Sayın 
Başkanım, galiba dinlemediniz, bana üzüntü verdi. 

Şimdi diğer mesleklerle mukayese edildiği tak
dirde, niçin avukat stajyerini imtihan yapıyoruz?... 
Çünkü, avukatlık sayısı bir enflasyon aldı. Bugün 
600 tane savcılık kadrosu münhaldir. Zorlaştıracağız 
ve bu gençler zorla savcılık mesleğine ve diğer yöre
lere kaydırılacak, adli hizmetlerin bu ihtiyaçlarını 
karşılayacağız; ondan sonra avukatlık belli kimsele
rin tekelinde kalacaktır. Benim edindiğim intibaa 
göre gerekçelerden biri bu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi bir misalle konuşmama son veriyorum. 

Beş sene, çağ dışı eski bir avukat ve bir de eski bir 
hâkim üzerindeki önerim şuydu: 

Bir sanayi bölgesinde bir işveren devamlı olarak 
aynı suçu işliyordu. Bu suç, İş Kanununa muhalefet, 
Sosyal Sigortalar Kanununa muhalefet suçuydu ve 
şöyle - böyle 1,5 metreye yakın sabıka kaydı vardı. 
Modern suç olduğu için yüz kızartıcı olmuyor. Şu 
gerekçede bulundum ve dedim ki, «Sayın hâkim, 
belli çevrenin kimselerinin, para cezası olmasına rağ
men, hafif ceza olmasına rağmen, bütün cezalarını 
tecil etmektedir. Aynı konuda suç işleyen işçilerin 
suçlarını aldım, bunlarında hiç birini tecil etmemek
tedir. Bu zihniyet, bu hâkim, belli çevrenin hâkimi
dir. Objektif olarak sosyal haklarla ilgili, İş Kanu
nuna muhalefet suçlarında tüm davaların reddine... 
Çünkü çağ dışısın, bu davalara bakamazsm; ancak 
geçmiş yıllara ait alışılmış, hırsızlık, gaps, adam öl
dürme gibi fiillere, bu tip suçlara bakabilirsin, bu 
modern suçlara bakmazsın.» 

Arkadaşlar, 
Bugün Türkiye'de suçlar öyle çoğalmış ki, emin 

olunuz ki bir sene sonra mezun olan genç, imtihansız 
genç, imtihanı gereken yaşlılardan daha çok sorun
lara eğilebilmektedir ve uyabilmektedir. Bu itibarla, 
çağ dışı kimselerin çağdaşa vereceği imtihan şartını 
kaldırın, tebrik ederim, aynen çıksın. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyyat. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Alacakaptan, yeterlik hak

kında bir önergeniz var. Söz isteyen bir tek üye kal-
Imıştır. Bu itibarla.. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, yalnız bir êy söylemek istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Türkiye' 

deki hâkimlerin bir kısmı hakkında da olsa, şimdi 
Sayın Feyyat'ın sarf etmiş olduğu sözlerin çok yer
siz olduğu kanaatindeyim. Lütfen bu sözlerini tavzih 
etsin. «Bir kısım çevrelerin hâkimi.» demek, yersiz
dir. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Yanlış anla
şıldı Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen yerinizden izah 
edin. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben diyorum 
ki, çağdışı kalmış, eski zamandan bir tek hâkimden 
bahsettim. Genelleştirmeye gerek yok. Yalnız şunu 
söylemek istiyorum. Bir gün sonra mezun olan bir 
kişi, kendisinden evvelkinden daha bilinçlidir; pro
fesör olsa dahi. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Evet efendim, yani eski zamandan 

bahsettiniz. 
Teşekkür ederim. 
Sayın Ueuzal, yalnız sizin sıranız kalmıştı. Ye

terlik önergesi vardır, sizden sonra muameleye koya
cağım; buyurun. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, artık... 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Yeterlik öner

gesi- aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Tabii, okunduğu zaman. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

İmtihan şartımın kaldırılmasına karşı görüş, Tür
kiye'de bazı meslek sahalarının, bilim sahalarının im
tihana tabi tutulduğunu ve ihtisas gördüğünü söylediler; 
doğrudur. Tıp sahasında böyledir; ama hukuk sahasın-
'da da bu imtihan olsa da olmasa da fiilen bir tatbikat 
var. Hâkimlerimiz de ceza sahasında, hukuk sahasında 
ihtisasa tabi tutularak uygulamada görevlendiriliyor. 
Yargıtayda da daireler aynı şekilde üyeler tayin edil
dikçe herkesin ihtisasına göre dairelerde görevlendiri
liyor, 

Tatbikat bu olunca, 'avukatlık sahasında da bir kı
sım avukatlar hukuk sabasında, bir kısım avukatlarsa 
ceza sanasanda fülen çalışarak mesfeğünfi yiirütaıekte-
du\ 

Bugüne kadar böyle, otaıuştur; aana bk başfea tat
bikat var. H&Mkatea. J$im yapmak isteyen hukuifegu-
taroiız, i«î£v©rsiiteye intisap edünoe o ihtisasa tabii tu-
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•tutuyor, orada imtihan vererek asistanlığa, doçentli
ğe, profesörlüğe, ihtisas sahasında yükseliyor. 

Esasen, tümü üzerinde yaptığımız görüşme sırasın
da da arz ettiğimiz gibi, bu meslekte ister istemez, (Ben 
meslektaşlarımız diyebiliyorum) avukat vatandaşları
mız hangi sahada kendisini yetkili görüyorsa, o saha
dan gelen davayı alıp, onun mesuliyetini taşıyor. Bu
gün % 90 serbest çalışan avukatlar, Sayın Bakkalba-
şı'nıin okuduğu vekâletnameyi alırken davayı kazana-
caksa, davayı getiren kişiye faydalı olacaksa onunla 
bir anlaşma yaparak o mesuliyeti üzerine almakta
dır. Bugün, hiç bir avukat zannetmiyorum ki tatbi
katta her türlü davada kendisini yetkili Marak bir va
tandaşla, bir müşteriyle mukavele yapıp, bu davayı üze
rine alsın; bu mümkün değil. Her türlü davayı almaya 
kalkışan genç avukatların, bir gün tümden meslekteki 
itibarımı kaybederek, kazanma şansım kaybettiği de 
gerçek oîkralk memleketimizde mevcuttur. 

Bu bakımdan, bir senenin, bir buçuk senenin so
nunda imtihan vermek, hukuk sahasında yetişm'işliği 
sağlamak manasına gedmez değerli arkadaşlarım. Her 
il'kn sahasında olduğu gibi, hukuk sahasında da her şe
yi bilebilmeriin mümkün olmadığı hepimizce malûm
dur, 

Bu bakımdan, artık mesele anlaşıldığından, mü
zakereyi bir yerde kesip, süratle elimizdeki işi bitirmek
te yarar var. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bir yeterlik önergesi var okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
841 Sıra Sayılı Yasa teklifinin 1 nci maddesi üze

rinde yapılan görüşmeler, konuyu yeterince aydın
latmıştır. 

Bu nedenle görüşmelerin yeterliliğine karar ve
rilmesini saygıyla öneririm. 

Ankara 
Uğur Alacakaptan 

BAŞKAN Sayın Adalı, aleyhde mi istemiştiniz 
efendim?.. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Evet efendim. 
'BAŞKAN — Buyurun 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Alaçakaptan'ıa bir yeterlik önergesi verece
ğini bilmiyorduk, bu bakımdan ınaalesef aleyhinde 
kenugmafe mecburiyetinde kaldık; kendisinden de özür 
dilerini. 
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Sayın Başkan; 
Eğer yeterlik önergesi kabul edilmezse, birtakım 

fikirlerimizi arkadaşlarımıza aktarmak imkânını bu
lacağız. En başta, ben de Sayın Feyyat arkadaşımın 
esas itibariyle fikrine iştirak ettiğimi; fakat gerek 
hâkimler, gerekse avukat meslektaşlarım hakkında
ki bir kısım beyanlarına iştirak etmediğimi açıklıkla 
belirtmek imkânına kavuşurum, şayet yeterlik öner
gesi reddedilirse. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Bugün imtihan heyetine dahil olan meslektaşları

mız dahi imtihanın olmadığı devirde avukat olup 
şimdi imtihan heyetine iştirak etmişlerdir. Bendeniz, 
aşağı yukarı avukat olalı 30 sene oluyor. Biz imti
hansız avukat olduk. Eğer bu yeterlik önergesi ka
bul edilmezse, Sayın Bakkalbaşı arkadaşımın ileri 
sürdüğü esbabı mucibeye de cevap vermek imkânımız 
olacak. Muhterem arkadaşım burada bir vekâletna
me okudu. Meslektaşlarımız bilirler ki, bu ahzukabz 
salâhiyeti, sulh ve ibra yetkisi özel bir yetkidir. Mü
vekkil istediği zaman bu yetkiyi verir. Kaldı ki, bu 
yetkiler avukat olmayanlara da verilebilir, herkese 
verilebilir. Genellikle avukatlar başka meslekten va
tandaşlarımızdan daha fazla itina gösterirler bu yet
kileri almamakta. Bugün herhangi bir bankadan, değil 
noterden, lalettayin bir mektupla dahi bir yakınını
zı, bir arkadaşınızı göndererek para çekmeniz dahi 
mümkün hale gelmiştir. Eğer bu mantıktan hareket 
edersek, bunları söylemek imkânını bulacağımızı ifa
de etmek istiyorum, yeterlik önergesi kabul edilmezse. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, diğer maddelerde de 
konuşma imkânınız doğabilir, bize yardımcı olun ri
ca edeceğim. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Sayın Başkan, 
müsaadenizle şunu ifade etmek istiyorum. Bu man
tıktan ifade edersek, mecburi tevkil sistemine gitmek 
olur. Eğer mecburi tevkil sistemi olsa idi, bunun 
üzerinde uzun uzun durulurdu. Türkiye'de avukat 
tutmak mecburiyeti yoktur. Bazı memleketlerde, ba
zı kıstaslarla konulmuş olan mecburi tevkil siste
mi dediğimiz sistemimiz Türkiye'de mevcut olmadı
ğı içindir ki, fazla endişe etmekten mazuruz. Şu ba
kımdan: Muayyen zamanlarda muayyen itirazları 
avukat yapamamışsa, bilmiyorsa Türkiye'de mecburi 
tevkil sistemi olmadığı için vatandaşlarımız kendi 
kendine gidip de bunları yapmak imkânından tama
men yoksun olacak... 

BAŞKAN — Sayın Adalı, sizden bir ricam var. 
Söylediğiniz değil yeterlik, birinci maddeyle bile il

gili değil. Lütfen yeterlik hakkında konuşun ve ye-
tirelim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Esasa 
giriyorsunuz. Sayın Adalı. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu imtihan sistemi hakkındaki fikrimi belirt
mek istiyorum. Bugün avukatlar, baroların devamlı 
kontrolü altındadır. Hâkimler Türkiye'de gerek ceza 
davalarında, hatta hukuk davalarında kıymetli mes
lektaşlarımız bilirler, Türk hâkimi tarafların talep
leriyle bağlı olmaksızın uygulayacağı maddeyi resen 
seçmek ve resen uygulamak hakkına sahiptir. Bu 
bakımdan, arkadaşlarımızın ifade ettikleri endişeler 
kanaatimce pek varit değildir. Eğer yeterlik öner
gesi reddedilirse, bu hususta ve imtihan konusunda 
daha açık olarak muhterem heyetinize fikirlerimizi 
intikal ettirmeye çalışacağız. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler, birinci madde üzerinde dokuz üye 

konuşmuş ve bu hususta bir de yeterlik önergesi gel
miştir. Biraz evvel okuttuğum yeterlik önergesini oy
larınıza sunuyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ M. FAHRİ DAYI (Manisa) — Sayın Baş
kanım, Komisyon adına biz arkadaşlarımızın görüş
lerine yanıt vermek isteriz. Bu hakkımız baki mi? 

BAŞKAN — Efendim, hem o baki, hem de öner
geler var bu madde üzerinde tabiatıyla. Onların gö
rüşülmesi yapılırken açıklama imkânlarınız vardır. 

Bir şey mi söyleyeceksiniz Sayın Oğuz?... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Kaç arkadaşımız kal
mış konuşmayan?... 

BAŞKAN — Hiç yok efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — O zaman yeterliğin ma
nası yok. 

BAŞKAN — Efendim, verilmiş önergedir. Bende
niz oylayayım da sonra bir müşkülât doğmasın. 

Yeterlik önergesini kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci madde üzerinde 2 önerge var, onları oku
tuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa teklifinin, Cumhuriyet 

Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunca kabul 
edilmiş bulunan 1 nci maddesine (d) fıkrası olarak 
(Avukatlık sınavını başarmış olmak) hükmünün ek-
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lenmesini ve fıkra harflerinin (f) ye kadar teselsül et
tirilmesini öneririz. 

Saygılarımızla. 
îzmir Tokat 

Kâmran Erkmenoğlu Zihni Betil 
Tekirdağ 

Hayri Mumcuoğlu 
BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum efen

dim. 

Sayın Başkanlığa 
841 Sıra Sayılı 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 

Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazılarının Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin; 

1 noi maddesinin ve Kanunun 3 ncü maddesinin 
sonuna «Staj sonunda imtihan yapılması» nın eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Orhan Çalış 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu her iki önerge de 1 nci maddeye imtihan ge

tirme koşulunu getirir. Sayın Çalış, aynı mahiyette 
olduğuna göre, diğer önergeye katılıyor musunuz 
efendim?... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Katılıyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi, her iki önerge birleşmiştir ve birinci okut

tuğum önerge üzerinde söz isteyen var mı efendim?. 
ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Ben istiyorum efen

dim. 
BAŞKAN — İzah için mi efendim? 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Sözlerime bu konuda Anayasa ve Adalet Komis

yonunun Başkanı sıfatı ile değil, kişisel olarak baş
lamış bulunduğumu arz etmek isterim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu, Yasa Teklifi üze
rinde çalışmalarını yaptı, bir rapor tanzim etti. Ben, 
avukatlık stajı sonunda sınavın kaldırılmasına karşı 
oldum; karşı olduğumu raporun altında belirttim ve 
karşı oy yazımı da yazdım. 

Şimdi, bunu açıklamak üzere, varılan sonuçta ra
porun bu kısmına komisyonun muhalif olan bir üye
si sıfatıyla önerge sundum ve bu önergedeki görüşümü 
açıklayacağım. 

Adalet Bakanlığından bu yasa önerisi hakkında 
Başbakanlığın görüşü sorulur. Adalet Bakanlığı, 

20 Nisan 1978 tarih ve 68 sayılı yazısında, konu hak
kında şu görüşü bildirmiş : 

«Avukatlık sınavının kaldırılmasına ilişkin gerek
çelerin hiç biri varit görülmemiştir, uygar ülkelerin 
hemen hepsinde baroya kayıt için sınav, bir Ön ko
şul olarak kabul edilmiştir.. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu bu konu hakkın
da bir altkomisyon kurdu. Altkomisyon Barolar 
Birliğinden görüşünü sordu; Barolar Birliği de bu 
konudaki görüşünü, Avukatlık Kanununda yapılma
sı düşünülen değişikliklerin saptanması için 1976 yı
lında İzmir'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da sı
navın muhafazası kararlaştırılmış olmakla teklifin 
kabulünün mümkün olmadığını bildirmiştir. Konuyu, 
Barolar Birliği Yönetim Kurulunda görüşmüş ve Yö
netim Kurulunun bu konuda aldığı karara istinaden 
yanıtını vermiştir. 

Altkomisyon, bazı barolardan da sınavın kal
ması veya kaldırılması; stajın 1,5 yıldan 1 yıla indi
rilmesi konularında bilgi istemiş, bu barolardan birisi 
sınavın kalması, diğerleri de sınavın kaldırılması yo
lunda görüş bildirmiştir. Yalnız, Barolar Birliğinin 
Genel Kurulunun 1976'da aldığı karar, Türkiye ba
rolarının bu konudaki görüşünü saptama açısından 
yetkili organ olması nedeniyle daha geçerli sayılması 
gerekir. 

Sınavın kalmasında değil de, sınavın kaldırılması 
konusunda görüşlerini bildiren barolar, sınavın, bu
günkü biçiminin, bugünkü koşullar altında yapılan 
sınavlarla sınavdan güdülen amaca ulaşılamadığını be
lirterek sınavın kaldırılmasından yana olduklarını 
bildirmişlerdir, sınav yararsızdır diye değil. Bugünkü 
koşullarla, bugünkü biçimde sınavdan beklenilen 
amacın gerçekleştirilemediğini izah etmek, açıklamak 
suretiyle o görüşü söylemişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Elimde Türkçeye tercüme edilmiş bir kitap var. 

Adalet Bakanlığının Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 
Başyardımcısı Sayın Sait Rezaki tarafından tercüme 
edilip, Yarı Açık Cezaevi Basımevinde 1976 yılında 
yayınlanan bu kitap, Hukuk Yoluyla Dünya Sulhu 
Merkezinin «Milletlerin Hukuku ve Adalet Sistem
leri» adlı kitabıdır. Bu kitabın tercüme edilmiş ve 
Türkiye'de basılmış nüshasından size çok kısa ve 
sadece konuyla ilgili bilgiler sunacağım : 

İngiltere; staj sırasında adayın düzenlenen iki 
mesleki sınavda başarı göstermesi koşulunu arıyor. 

Almanya; staj programının ikmalinden sonra, ikin
ci bir sınava girmesi ve başarı göstrmesini arıyor. 

— 643 — 
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Amerika Birleşik Devletleri; baroya kaydedilmek 
için gereken sınavın hazırlanması ve yapılması göre
vi her eyalette bir sınav kuruluna veriliyor. O halde, 
Amerika Birleşik Devletlerini oluşturan 50 eyaletin 
hepsinde birer ayrı kurul oluşturulmak suretiyle staj
dan sonra, stajyerin baroya kaydedilmesi için imti
handa başarılı olması şartı aranıyor. 

italya'da, muayyen bir süre pratik eğitim gördük
ten sonra, bu konudaki devlet sınavında başarı gös
termesi koşulu aranmaktadır. 

İzlanda'da sınav davalarını takip etmesi koşulu 
istenmektedir. 

Japonya'da iki bölümden ibaret olan milli hu
kuk sınavında başarı göstermesi koşulu aranıyor. 

Hindistan'da avukat olabilmek için üniversiteden 
hukuk diploması almış olmak, bir özel eğitim devre
si geçirdikten sonra, Baro Konseyi tarafından açıla
cak sınavda başarılı olmak koşulu istenmektedir. 

Pakistan'da sözlü bir sınavda başarılı olmak ko
şulu konulmuş bulunmaktadır. 

İran'da Baro Yönetim Kurulunca görevlendiril
miş bulunan bir sınav kurulunca yılda bir kez yapı
lan baro sınavında başarılı olmak koşulu öngörül
müş bulunmaktadır. İsrail'de eğitim devresinin sonun
da yapılacak pratik sınavda avukat stajyerinin ba
şarı göstermiş olması gerekli görülmektedir. 

Arnavutluk'ta muayyen bir eğitim süresi sonunda 
adaylar Adalet Bakanlığınca açılan sınavda başarı 
gösterme koşuluna tabi tutulmaktadır. 

Norveç'te avukatlık ruhsatnamesi alabilmek için 
21 yaşını bitirmek, seciye ve ahlâk sahibi olmak, en 
az iki yıl süreyle bir avukat yardımcılığında, hukuk 
profesörlüğü veya öğretim üyeliğinde bulunmak ko
şulu aranmaktadır. Yüksek mahkeme avukatlığı için, 
hukuk sınavını birinci dereceyle geçen, en az bir yılı 
avukat, iki yılı da yardımcı avukat olarak üç yıl sü
reyle fiilen hukuk mesleğini icra etmiş olan ve yük
sek mahkeme önünde dava savunması yapabilme ni
teliğini, bu mahkeme tarafından yapılacak sınavda 
başarı göstermek suretiyle ispat eden ancak avukatlık 
yapabiliyor. 

Ben, Türkçeye de tercüme edildiği için, dünya ül
kelerinde bu konunun nasıl ve ne biçimde bir kura
la bağlanmış ve uygulanmakta olduğu hakkında size, 
sadece konuya özgü kısa bilgiler sundum. 

Bu ülkelerden bazıları avukatlığı derecelendir
mektedir. Yargıtay avukatı olabilmek için şu kadar 
senet avukathk yapması ve bir sınav geçirmiş bulun
ması koşulunu arayan ülkeler de vardır. Sulh mah

kemesi avukatlığından asliye mahkemesi avukatlığına 
geçebilmek için de, belli bir süre sulh mahkemesi 
avukatlığında başarılı hizmetlerde bulunduktan son
ra, yine bir sınava tabi tutulmaktadır. Bu ülkelerden 
bazıları, sözlü sınavı yeterli görmeyip tez niteliğinde 
bir de eser aramakta, istemektedirler. 

Üniversiteler teorik bilgi verir; pratik bilgi ver
mezler. Filan ölür, ölüm hak miras helâldir; ama 
veraset ispatı davası hangi mahkemeye nasıl açılır, 
hangi belgeler ibraz edilir, hangi kanıtlar gösterilir 
ve o ilâm alınır. Alman o karar ne suretle kesinleşir?.. 
Bunlar, bir staj esnasında öğrenilebilen konulardır. 
Hukuk muhakemeleri usulü, ceza muhakemeleri usu
lü, muhakeme usulünün ilkeleri hukuk fakültelerinde 
teorik olarak öğretilir; ama veraset ilâmı almak için 
bir dilekçe yaz denildiği zaman, hukuk fakültesini en 
başarılı biçimde bitirmiş bulunan bir öğrenci, nü
fus idaresinden nüfus kaydı alarak, ölenin ölüm kay
dını, yasal mirasçılarının da hısımlık derecelerini bel
geleyen belgeyi alarak o veraset ilâmı kararının alın
masına esas olacak dilekçeyi yazamaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Her ülke kendi koşullarına, kendi yapısına göre 

özellikler taşıyarak müesseseleri kurarlar ve yaşatır
lar. Bendeniz bu örnekleri, o ülkeler böyle uygulu
yorlar, biz de onlara benze yelim düşüncesiyle arz et
medim. Ben bu örnekleri, dünya ülkelerinde, çeşitli 
rejimlerle yönetilen dünya ülkelerinin hemen hemen 
hepsinde avukatlık stajının bir müessese olarak mev
cut olduğunu ve avukathk stajının bitiminde, stajdan 
ötürü başarı belgesi almış olmasına rağmen, stajyerin 
baroya kaydolunabilmesi için, aynı zamanda uy
gulamaya yönelik, uygulama konusunda hataya düş
mekten kendisini koruyacak bilgiler edinmesini sağ
layan yasa biçiminde kurallar konulmuş ve uygulan
makta bulunduğunu arz etmek için bu örnekleri açık
ladım. 

Sınava karşı çıkan değerli arkadaşlarımızın görüş
leri, sınava gerek yokturdan pek daha çok, sınavın 
bugünkü biçimi ile sınavdan güdülen amacı gerçek
leştiremediği gerekçesine dayandığım görüyoruz. 
Hepsini dikkatle izledim. Eğer bir müessese gerekli 
ise ve yararlı ise; fakat o müesseseyi düzenleyen hü
kümler o müesseseden beklenilen yararı ve amacı sağ-
layamıyorsa, bu gerekçe, o müesseseyi terk etmeye 
hak verdirtecek gerekçe olamaz. Olsa olsa, bu gerek
çe, yasalara bu amacı sağlamayı hedef alan yeni dü
zenleyici hükümler konulmak suretiyle müesseseyi 
amacından beklenilen sonuçları verecek hale getir
menin gerekçesi olabilir. 
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Vaktinizi fazla almak istemiyorum. Bu nedenle, 
Yüksek Başkanlığa sunmuş olduğum önergeyi takdir
lerinize sunuyorum. Olumlu oy vermenizi ve avukat
lık müessesesini,... avukatlık hizmeti, ki kamu hiz
meti niteliğinde bir hizmet olduğunu kabul ediyor 
bizim yasalarımız. Avukatlık emekliliğe sayılıyor. 
Avukatlık her konuda kamu niteliğinde bir hizmet 
olarak yasalarımız tarafından tanımlanmış bulunuyor. 
Avukatlık bir serbest meslektir; fakat öteki serbest 
mesleklerden bu niteliği ile ayrılan bir meslektir. Ka
mu hizmeti niteliğinde sayılan meslekte, kamu yara
rı açısından düzenleyici hükümler koymaya Yasama 
Meclislerimiz elbette yetkilidir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Alacakaptan önergenizi pek anlayama

dım; lehte mi, aleyhte mi istiyorsunuz efendim?.. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ MUSTAFA FAHRÎ DAYI (Manisa) — Sa
yın Başkan, şunu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Komisyon, size 
söz vereceğim efendim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Böyle bir 
önergeye gerek yoktur. Değerli Zihni Betil'in bütün 
söylediklerine yürekten katılıyorum ve verdiği bilgi
lerden dolayı müteşekkirim. Ancak önergeyi içerdiği 
biçimde bu madde kabul edilirse mesele yok, ret edi
lirse önergenin gereği yerine getirilmiş oluyor. O ba
kımdan, böyle bir önergeye gerek yoktur. 

BAŞKAN — Onun kararını Genel Kurul verecek, 
teşekkür ederim efendim. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Efen
dim biz de aynı kanaattayız, usuli bir hata yapılmakta 
olduğu zannındayız. Şöyle ki, halen meri 1136 Sayılı 
Yasanın (d) fıkrasının ilavesi deniyor, Komisyondan 
gelen metne. Millet Meclisi metnine Komisyon aynen 
katılıyor, ekseriyetle katılıyor. Eğer Komisyondan ge
len metin kabul edilmezse zaten, halen meri olan 1136 
sayılı Yasanın 3'ncü maddesi yürürlüğe devam ede
cektir. Bu bakımdan, önergeye gerek yoktur. Hata 
yapılıyor, o bakımdan biz Komisyon olarak ikaz et
mek zorundayız. 

BAŞKAN — Efendim şimdi siz, bu sözlerle öner
geye katılmadığınızı da ifade etmiş oluyorsunuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Ha
yır efendim, ayrıca önerge hakkında görüşlerimizi 
izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun izah edin efendim. Önerge 
muameleye girmiştir. Siz ancak görüşünüzü ifade ede
ceksiniz. 

Sayın Dayı Komisyon adına mı konuşuyorsunuz?. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Ko
misyon adına konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

1136 sayılı Avukatlık Yasasının 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine mütedair olan tadil Teklifinin 1 nci 
maddesi Komisyonumuzda uzun boylu tartışılmıştır. 
Bu konuyla ilgili olarak bir Alt Komisyon kurulmuş 
Barolar Birliğinden ve birçok barolardan görüş isten
miştir. Barolar Birliği, 1976 yılında İzmir'de Genel 
Kurul kararına uygun olarak imtihanın gereği üzerin
de durmuştur. Diğer görüş bildiren sekiz barodan ye
disi imtihanın lüzumlu olmadığı kanısında birleşmiş 
bulunmaktadır. 

Komisyonumuz ekseriyetle şu görüşte birleşmiş
tir; biz Türkiye'de, ülkemizin sosyal durumunu, yasa
ları nazarı itibara almak suretiyle imtihana gerek olup 
olmadığı noktasından hareket ettik. Hareket nokta
mız, yine 1136 sayılı Yasanın 23 ncü maddesinde baş
lamaktadır. 1136 sayılı Yasanın 23 ncü maddesi ay
nen şöyle demektedir: «Stajyerler, staj süresi içinde 
duruşmalara avukatla birlikte girmek, staj konferans
larına devam etmk, baro yönetim kurulu ve yanında 
çalıştığı avukat tarafından verilen işleri yapmak, dava 
evrakı düzenlemek ve yönetmelikte gösterilecek diğer 
görevleri yapmak..» demek suretiyle avukatlık stajı
nın teorik bir bilgi vermeden ziyade, meslek yetenek
lerini sağlamaya yönelik olduğunu belirtmektedir. 

Nitekim, Avukatlık Kanununa uygun olarak çıka
rılan yönetmelikte de bu 23 ncü maddede sayılan hu
susları, stajyerin ödevleri olarak saymaktadır; ama 
bunun yanı sıra imtihan konulan olarak ele alınan ko
nular şunlardır: 

Yönetmeliğin 36 ncı maddesi: «Sınav konulan; 
Anayasa ve İdare Hukuku, Medeni Hukuk ve Borç
lar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Tica
ret ve İş Hukuku ile İcra İflas Hukuku ve Avukatlık 
Kanunu ve meslek kurallarıyla ilgili uygulama ve 
problemleri kapsar.» demek suretiyle fakülteyi biti
rirken gerek Ceza Hukukundan, gerek İdare Huku
kundan, gerek Anayasa Hukukundan ve gerekse diğer 
sayılan hukuk dallarından vermiş olduğu imtihandan 
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ayrı olarak, bir de stajın gayesi ile bağdaşmayacak 
şekilde bir imtihan usulü getirmiştir. 

Binaenaleyh, bu bakımdan Alt Komisyon olarak 
gerçekten imtihana ihtiyaç olmadığını ve imtihanın 23 
ncü maddede stajın gayesiyle uygun olamayacağı ka
naatine vardık. 

Nitekim, yine Avukatlık Yasasının 26 ncı madde
sinde avukat yanında staj yapan stajyerin, muayyen 
bir süreyi doldurduktan sonra, sulh mahkemelerinde, 
icra iflas dairelerinde, icra tetkik mercilerinde davaya 
girme, vekâlet alabilme olanağı sağlandığı bellidir. 
Bilâhara staj bitecek, imtihan yapılacak, imtihanda 
kazanamadığı takdirde o tarihe kadar vekâlet deruhte 
etme hususlarıyla birbirine tezat haller teşkil edecek
tir. 

Gerçekten tatbikatta meslek kurallar'.m - sağlama 
bakımından stajın ne ölçüde ciddiyetle uygulandığı 
hususu bir sorundur. Bu ayrı bir sorundur. Bu soru
nu halletmek için Komisyonumuzun; imtihan hususu 
ihdas etmenin çareyi halleden bir durum olmadığı ka
nısında olduğunu belirtmek isterim. Bu nedenle öner
gelere katılmıyoruz. 

Ayrıca, biraz evvel de yerimizden izah ettiğimiz 
şekilde belirtmek isteriz ki; bu önergelerin esasında 
gereği yok. Eğer Komisyondan gelen metin kabul edil
mediği takdirde, hâlen meri bulunan 1136 sayılı Ya
sanın hükümleri uygulanmaya devam edecektir. Bi
naenaleyh, madde kabul edilirse, o zaman değişiklik 
bahis mevzuu olabilecektir. Bu bakımdan da önerge
lerin oya sunulmasının, Komisyon olarak Tüzük hü
kümlerine uygun olmadığı kanısındayız. Bunu da ay
rıca belirtmekte yarar görürüz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bir tek cümle söy
lememe müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Sözcü, sınav
da ele alınacak hukuk bilimi dallarını açıklarken şu 
hukuk, şu hukuk dedi; ama yönetmelik, «O hukukun 
derslerini değil, uygulaması ve problemleri üzerinde 
sınava tabi tutulacaktır.» diyor. Yani, medeni hukuk 
dersleri üzerinde değil, medeni hukukun uygulaması 
ve problemleri hususunda imtihana tabi tutulacaktır 
diyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Ay
nen okuyayım mı efendim bir daha isterseniz?. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, Sayın Hatip de o 
şekilde görüş savundular. 

Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen birer üye 
varsa söz vereceğim efendim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Aleyhinde efen
dim. 

BAŞKAN — Aleyhinde. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Aleyhinde mi efendim?. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Evet efendim. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 

Başkan, usul hakkında.. 
BAŞKAN — İki kişiye söz vereceğim; lehinde var 

mı efendim?. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Usul hak

kında söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, önergenin aleyhinde mi 

efendim?... 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Usul hakkında önerge 

sahiplerinden bir tanesi olduğum için bir açıklama
da bulunmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Komisyon Başkanının 
ve diğer arkadaşlarımızın da açıkladığı gibi.. 

BAŞKAN — Önerge sahibi de açıkladılar. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Madde kabul edilme

diği takdirde sınav eski meri maddede olduğu gibi 
kabul edilmiş olacaktır. 

Bu bakımdan önergemi geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz. 
Gerekçeniz ne oldu, bir daha açıklar mısınız Ge

nel Kurula?... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Usul hak
kında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, söylüyorlar. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Avukatlık Yasasının 

meri üçüncü maddesinin (d) fıkrasında, avukatlık 
sınavında başarılı olmak hükmü vardır. Bu durumda 
Başkanlığa, Komisyondan gelen metinde bu (d) fık
rası bulunmamaktadır. 

Komisyon metni kabul edilmediği takdirde, sınavı 
havi olan eski metin meriyetini devam ettirecektir. 
Komisyon metni kabul edilirse, sınav maddesinde ta
dilât yapılmış olacak ve sınav kaldırılmış olacak. 

— 646 — 



C. Senatosu B : 17 12 , 12 . 1978 O : 1 

Bu bakımdan, mevcut meri bir maddeyi ikinci bir 
defa kabul ettirmek, aynı şekilde kabul edilmiş duru
muna getirmek istemediğimden dolayı önergemi geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Alacakaptan, sizin görüşünüz de aynı nokta

da mıydı efendim?.. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Bu nok

tada eğer bu önerge oylanırsa, meri bir kanunu bura
da bir defa daha oylamak durumuna düşmüş olaca
ğız; bu mümkün değildir. 

O itibarla, önergenin geri alınmasında yarar var
dır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Betil, aynı hususa katılıyor mu
sunuz efendim?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Aynı hususa katılı
yoruz. Yalnız önergeyi vermeseydik, görüşümüzü açık
lama olanağını bulamayacaktık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Önerge sahiplerinden Sayın Kâmran Erkmenoğ-

lu, Sayın Hayri Mumcuoğlu.. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bir husus yanlış 
anlaşılmasın; önergemi ben geri almıyorum. Eğer, 
Komisyonun kabul ettiği metin.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Böyle pazarlık 
olmaz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Komisyonun ka
bul ettiği metin kabul edilirse, önergemin anlamı 
kalmıyor, onu kabul ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Böyle peşin pa
zarlık olur mu efendim? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ucuzal, ben söy
leyeceğim efendim, izin verin. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Böyle şey ol
maz efendim. 

BAŞKAN — Önemli değil, bir gerçek noktaya 
gelmeye uğraşıyoruz efendim, tartışma konusu de
ğil bu. 

Buyurun efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Komisyonun ka
bul ettiği metin kabul edilmezse, o zaman önergemi 
geri alıyorum; lüzum kalmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Betil, evvela sizin önergeni
zin oylanması lazım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Öyle şey olur 
mu?., 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Duruma göre ka
rar vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim anlaşıldı. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, geri alıp 
almama kararımı, Komisyonun kabul ettiği metin oy
landıktan sonra arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Betil, yanıldığımız bir nokta 
oluyor, belki ben tam açıklayamadım. Komisyonun 
metninin kabulüne gelinceye kadar sizin önergeniz
den geçmemiz lazım; yani sizinkini oylayarak oraya 
doğru gideceğiz. Bunu kabul edersiniz. 

Bu itibarla, oylamayı önceden çekerseniz zaten 
doğrudan doğruya Komisyonun metninden başka 
metin kalmıyor elimizde. İfade edildi mi efendim?. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Gerçek böyle oluyor efendim; ya
ni siz de aynı noktaya geliyorsunuz şimdi. Her hal
de öyle oluyor Sayın Betil. Genel Kurulumuz da 
aynı temayülü gösteriyor; yani oylandı, oylanmadı 
şeklinde bir tartışmaya girmeyelim. Esasında oylaya
biliriz; ama bu noktayı bağlayalım. Geri alıyorsu
nuz değilmi efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ-
I KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Geri alıyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mumcuoğlu, Sayın Erkmenoğlu siz de ge

ri almıştınız. 
KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

I Önergeler geri alınmıştır efendim. 
Birinci madde üzerinde değiştirge yok. 
Sayın Llükümet, Sayın Komisyon konuşmalarınız 

bitmişti. Başka diyeceğiniz bir şey olmadığına göre, 
maddeyi okunduğu gibi oylarınıza sunuyorum. Bi
rinci maddeyi Komisyondan gelen şekliyle okundu-

I ğu gibi kabul eden arkadaşlarımız.. 
Kabul etmeyenler... Madde okunduğu gibi kabul 

edildi efendim. 
Madde 2. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

I 4 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 4. — Adli ve askeri hâkimlik ve savcılık-
J ta, Anayasa Mahkemesi asli ve geçici raportörlükle-

647 — 
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rinde ve Danıştay dava daireleri başkan ve üyelikleri 
ile başkanun sözcülüğü, kanun sözcülüğü ve bu daire
ler başyardımcılıkları ve yardımcılıklarında veya ku
ruluşlarında avukat bulunan bakanlıklar ve katma 
bütçe ile yürütülen genel müdürlükler hukuk müşa
virliği görevlerinde veyahut üniversitelerdeki veya 
diğer yükseköğretim kurumlarındaki hukuk ilmi 
dersleri profesörlük veya doçentliklerinde veya dok
tor asistanlıklarında yahut Hâkimlik Kanununa göre 
hâkimlik veya savcılık sınıflarından sayılan hizmet
lerde, en az dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar, 
3 ncü maddenin (c) bendinde yazılı kayıttan vareste 
tutulurlar. 

Yabancılardan Türk uyruğuna kabul olunanlar
dan, yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup da, 
geldikleri yerlerde, beş yıl süre ile mahkemelerin her 
derecesinde avukatlık etmiş ve avukatlığı meslek edin
miş bulunanlar 3 ncü maddenin (b) bendinde yazılı 
olduğu şekilde Türk hukuk fakülteleri programlarına 
göre noksan kalan derslerden, usulüne uygun olarak 
yapılan sınavı başarıyla vererek tasdikname almış 
ve ayrıca Türkçeyi iyi bilir oldukları da bir sınavla 
anlaşılmış bulunursa, 3 ncü maddenin (c) bendinde 
yazılı kayıttan vareste tutulurlar. Birinci fıkrada gös
terilenlerin baro levhasında yazılmasında, 17 nci 
maddenin (1) ve (2) nci bentlerinde yazılı belgelerden 
başka sicil özetlerinin onanmış bir örneğinin de ve
rilmesi gereklidir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi dinlediniz. Üzerinde 
söz isteyen sayın üye? Sayın Çalış, Sayın Tüten. Baş
ka efendim? Yok. 

Sayın Orhan Çalış buyurun efendim. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
Kanun metninde, halihazırda mevcut olan Avu

katlık Yasasının 4 ncü maddesindeki metinden farklı 
olarak, Komisyon tarafından getirilmiş olan metinde, 
Danıştayla ilgili bazı maddi hataların dışında şu ila
veler var. 

4 ncü maddede, «Üniversiteye bağlı fakülteler, 
hukuk ilmi dersleri profesörlük veya doçentliklerin
de...» diye bir tabir vardır. Halbuki Komisyon buna 
ilaveten; «... veya diğer yükseköğretim kurumlarında 
hukuk ilmi dersleri profesörlük veya doçentliklerin
de...» demek suretiyle bir genişletme yapmaktadır ve 
4 ncü maddede istisnaları teşkil eden stajsız avukat
lık ruhsatnamesinin verilmesini öngören hususlardan 
olan profesörlük ve doçentlik yapmış olmaklığın ya
nına, «... veya doktor asistanların da...» diyerekten 
Komisyon tarafından bir metin getirilmiştir. 

Malumunuz, avukatlık bir serbest meslektir. Üni
versite mensupları ise, onlar için asıl olan üniversite
deki görevleri ve üniversitedeki vazifeleri olan ilim
le iştigal etmeleridir. Doktor asistanlık durumunda 
olan, muayyen bir unvan durumunu elde etmemiş, 
doçent veya profesör olmamış bir kimsenin, henüz 
ilmi çalışmalarının başlangıcında bulunan bir kimse
ye serbest meslek olan avukatlıkta ruhsatname verir, 
onun avukat olarak çalışmasına imkân sağlayacak 
olursak, o ilmi çalışmalarının yanında avukatlığa da 
devam edecek ve ilmi çalışmaları büyük nispette sek
teye uğrayacaktır. 

Bu bakımdan, kendisinin ilmi seviyesinde muay
yen \>u dereceye geldikten, doçent veya profesör ol
duktan sonra avukatlık yapmasında yarar vardır. 
Bunun doktor asistan olarak avukatlık ruhsatname
si verilmek suretiyle serbest mesleğe devam etmesin
de bir yarar umuyorum. 

Bu bakımdan eski metin daha sağlıklı ve memle
ketin gerçeklerine daha uygundu. Keza, sadece «Üni
versiteler ve fakülteleri» tabirinin yanına, «diğer 
yükseköğretim kurumlarındaki» diyerekten çok geniş 
anlam taşıyan ve yükseköğretim kurumu olduğu hu
susunda hangilerininki Türkiye'de henüz belirlen
meyen bir çok müesseselerin yükseköğrenim kurumu 
olarak kabul edilmesi karşısında, burada hukuk ilmi 
dersleri gören profesör veya doçentlere de aynı ruh
satnameyi vermek durumunda kalabiliriz. Bu çok 
geniş bir sahayı kapsayabilir. 

Bu bakımdan, Komisyon metninin kabul edilme
mesi, mevcut 4 ncü maddenin olduğu gibi kalması 
kanaatindeyim. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Tüten, buyurun. 
ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa

yın Başkan, sayın üyeler; 
Ben, bu maddenin içeriğinden ve ayrıntılarından 

ziyade, bu gibi kanunlarda Senatoda takip edilen usu
lün ve bir bakıma da Senatonun hikmet-i vücudunu 
etkileyen davranışların, tabir caizse görüntüsünden 
bahsetmek istiyorum. 

Görüyorum ki, bu maddede de yine aynı davra
nış hazırlığı var. Şimdiye kadar bizi üzen bu davranış. 
ların çoğalması gerçekten temenniye şayan değildir. 
Zira, Senato Millet Meclisinden gelen metinler mad
di hataları içerse de, ihtiva etse de, lütfen onun bir 
tasdik mercii olmasından kurtarılmalıdır artık sayın 
arkadaşlar. Çünkü, hangi iktidar elinde olursa olsun 
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icra veya çalışmalar (ki, bazısı doğrudan doğruya ic
ra organını ilgilendirmese dahi) mahiyeti meçhul ve 
muhakkak ki, hüsnüniyete dayalı da olsa bazı angaj
manlar burada olmayacak davranışları ortaya getiri
yor ve muhakkak Meclisten geldiği gibi çıkarma te
laşı maalesef Senatoyu kaplıyor ve buda bizi üzüyor. 
Nitekim, belki de buranın tarihinde olmayacak şekil
de geçen celsede biz, çoğunluk olup olmadığının yok
lama ile tespit edilmesi durumunda kaldık. 

Görüyoruz ki, burada, mesela bu maddede gerçek
ten maddi hata vardır. Türkiye'nin Danıştayında mev
cut olmayan unvanlar kanuna yazılmıştır. Hukukla 
ilgili, hukuk ilmiyle ilgili bir kanunda bu gerçekten 
(Tabirimi mazur görün, sert olursa üzür dilerim) uta
nılacak bir neticedir. Bu kaçmıştır gözlerden, ne şe
kilde kaçmışsa kaçmıştır, kaçmaması gerekirdi. 

O halde mevcut olmayan bir unvanı ihtiva eden, 
içeren ve asıl mevcut olup da onlara hak kazandırmış 
olan unvanları da unutmuş olan bir maddeyi ille bir 
hafta önce, 15 gün önce meriyete girsin telaşı içinde 
hemen olduğu gibi, Meclisten gelen şekildeki önerge
leri burada parmaklayıp, lütfen kabul etmeyiniz ve 
kendi seçtiğiniz bu komisyonların da haysiyetine hür
met ediniz. 

O bakımdan ben, büyük zaruret olmadığı takdir
de, Senatodan gelen takrirlerin ve yine de hakikaten 
gerekliyse ve Genel Kurulda makul görülürse, değer
li arkadaşlarımız tarafından yapılacak değişiklik 
önergelerinin bu kanunun gecikeceği endişesini orta
dan çıkarıp, Senatonun da yanlışlıkları tasdik mer
cii olmaktan, hatta hikmeti vücudunu düşündürmek
ten başka netice vermeyen davranışlardan lütfen kur
tulup, bu şekilde neticeye bağlamanızı rica eder, say
gılar sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüten. 
Sayın Ucuzal, buyurun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

1136 sayılı Kanunun 4 ncü maddesini değiştiren 
ve halen 2 nci madde olarak müzakeresini yaptığımız 
metinde, tümü üzerinde yaptığımız konuşmada da 
arz ettiğim gibi bir yanlışlık, bir eksiklik var. 

1136 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde, Damştay-
da başkamın sözcüsü ve Ondan sonra da kanun sözcü
sü olan kişilere avukatlık hakkım tanıyordu. Teklifi 
getiren arkadaşlarımız, maalesef kanun sözcülerini 
metinde yazarken herhalde, unutmuşlar. Bir kasıt yok
tur. Ayrıca, bir imla hatası yapmışlar, «Başkan yar

dımcılıkları» tabiri kullanılmış. Halbuki, Danıştayda 
başkan yardımcılığı sıfatı yoktur, başyardımcılık var
dır. Bu bir imla hatasından başka bir şey değildir. 

Şimdi, biz «başkan yardımcılıkları» dediğimiz za
man, Danıştayda böyle bir unvan bulunmadığına 
göre, bir istifade sağlamıyor fikrini ortaya atacak ar
kadaşlarım var. Bir yerde de haklılar. 

Değerli arkadaşlarım; 
4 ncü maddedeki eksikliği kabul edelim, Sayın Şe

rif Tüten'in dediği gibi, Komisyona ve Yüce Kurula 
karşı bir hataya girmeyelim. 

Benim istirhamım tümü üzerinde yaptığım konuş
mada da şöyle olmuştu: 

Bu 4 ncü maddeyi; yani görüştüğümüz 2 nci mad
deyi eksikliklerden kurtarmak için, süratle bir teklif 
getirerek normal haline intikal ettirmeyi sağlayalım; 
ama bu metinden; yani kanunlaştığı takdirde istifa
de edecek binlerce gencimiz var. Biz görevimizi ya
parak bu metnin geri Millet Meclisine dönmesine 
imkân verdiğimiz takdirde, daha bu bir iki yıl orada 
kalır ve binlerce genç böylece zarurete duçar kılınır. 

Bendeniz size söz veriyorum değerli arkadaşlarım; 
süratle bu 4 ncü maddedeki arkadaşlarımın ileri sü
receği eksikliği telafi etmek için, derhal bir kanun tek
lifi yapacağım ve onu takip edeceğim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bu hemen çıka
cak mı?... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi, değerli ar
kadaşlarım; bu hemen çıkmasa dahi, bugün Danıştay
da görev yapan kanun sözcüleri çantayı alıp avu
katlık yapacak değil. Bunlar bir müddet sonra bu gö
revden ayrıldıkları takdirde, o meslek imkânından is
tifade ederek avukatlık yapacaklar. 

Bu metin böyle kanunlaştığı takdirde kimsenin 
zararı yoktur; ama metni düzeltmek için gereken ça
reyi buluruz. Aksi takdirde bu metin düzelsin diye 
bir karar verdiğimiz takdirde, binlerce gencimizi muz-
darip ederiz, sıkıntıya sokarız. 

Bunun düzeltilmesi için bir örerge verdim, öner
geme iltifat etmenizi diler, hepinize saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, buyurun efendim. 

ALI OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Aşağı yukarı birkaç günden beri 11Î6 sayılı Avu
katlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve kaldırılmasıyla ilgili olarak müzakerelerimizi sür
dürdük. Müddet meselesi Komisyonumuzda da uzun 
tartışmalar mevzuu olmuştu, bunun üzerindeki gö-
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füşler ve aykırı görüşler burada telif edildi. İmtihan 
meselesi hakkında çok şeyler söylendi; dış ülkeler
den, başka kanunlardan örnekler verildi ve bunların 
da fayda ve mahzurları burada münakaşa mevzuu 
edildi. Netice itibariyle şartlar normale avdet etme
den imtihanın faydası olmadığı şeklindeki görüş or
taya çıkınca, arkadaşlarımız imtihan yapmamanın bu
gün için lüzumuna işaret ederek böyle bir hayırlı ka
rara vardılar. Niye vardılar bu karara?.. Bugün için 
şartları o düzeye getirmediğimiz içindir ki, imtihan
dan beklenen fayda görülmüyor şeklinde bir tespit yer 
buldu. 

Muhterem arkadaşlarım; 
4 ncü maddede getireceğimiz tadil ile yenilikler

de, bu Kanunda son yaptığımız tadil ve yenilikler ol
mayacak. Mecliste bu işin müzakeresinden önce ko
misyonlarda bunun müzakeresi oldu. Orada da hu
kukçu arkadaşlarımız vardı. Her nasılsa (gözlerinden 
kaçmış demeyeceğim bunlar akla gelmiş. Komisyo
numuzda bunlara ilave edilmesi lâzım gelen husus
lar, yeni fikirler ortaya çıktı. Kanun sözcülerinin de 
ve yüksekokulda hizmet gören ve hukuk okutan ar
kadaşlarımızın da, doktor asistan arkadaşlarımızın da 
bu kanundaki şu müddetten istifade ederek avukat
lık yapmaları lüzumu işaret edilerek, arkadaşlarımız 
bu tashine lüzum gördüler ve getirdiler. İltifat gör
dü, biz bir şey demedik, doğruydu; fakat nihai var
mış olduğumuz doğrular bundan ibaret değil. Birkaç 
sene »onra bu kanunun eksikleri, noksanları tespit 
edilecek, o zaman yeni doğrular gelecek. Ama, ben 
derim ki, siz o yeni doğrulara vasıl olacağınız zama
na kadar şu kanunla getirmek istediğiniz hizmetler 
yine senelerce aksayacaktır. 

Eski Baro Reisimiz Adana Senatörü Sarıibrahim-
oğlu arkadaşımızın bir teklifinin Mecliste sırada ol
duğu ifade edildi. Arkadaşlarımız, «Bir yeni teklifi 
biz yapalım.» dediler. Komisyonda • da bendeniz bu 
teklifi yaptım. Hemen bu teklifi getireyim, ben de im
zalayayım, siz de imzalayın, biran evvel bunu çıka
ralım; ama bunu Meclise geri göndermeyin. Buradan 
beklediğiniz, getireceğiniz hizmetin, faydanın hiç
bir değeri kalmaz. Çünkü, senelerce yine bu iş Mec
liste yatacaktır; komisyonda yatacaktır, sıraya girme
yecektir, bizim komisyonumuzda bekleyecektir, Se
natoda bekleyecektir. Böylece beklediğiniz ve getir
meyi murat ettiğiniz hizmeti buraya getiremeyecek
siniz sevgili arkadaşlarım. O bakımdan ben derim ki, 
gelin, Şerif Beyin ileri sürdüğü hususlar yüzde yüz 
doğru olmasına ve o paralelde fikri olan arkadaşları

mızın hepsinin doğru şeyler söyledikleri halde yine 
de şu kanunu, bundan hizmet bekleyenler için geçi
relim ve bu hizmet gelsin. Bundan sonra getireceği
niz birçok noksanlıklar meyanmda bunlar da telâfi 
edilsin. Yüzlerce, hatta Komisyon Başkanımız 1 500 
olarak ifade ettiler, 1 500 stajyerin şu anda bu kanun
dan biran evvel istifade için sabırsızlandığı bir zaman
da siz bunu Meclise götürürseniz, iki sene daha on
ları sızlandırırsınız ve bunun neticesinde de bir hiz
met gelmez.. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Mükte
sep hakkı ne yapacaksınız?.. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Eğer yüzde yüz bura
da tashih edip en doğruyu bulacağım çabasındaysanız, 
ben size söylüyorum ki, daha bundan sonra gelecek 
tadillerde daha çok noksanlıklar tespit edeceksiniz. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Tasdik 
mercii olarak kabul ediyorsunuz bunu... 

ALİ OĞUZ (Devamla) — O bakımdan, ben Mec
listen gelen metne itibar edilmesini ve buna rağmen, 
noksanlıklarına rağmen itibar edilmesini ve bundan 
sonra gelecek tadiller içerisinde bunun nazara alın
masının faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Erkmenoğlu, söz mü istediniz efendim? 
KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Tabii, 

istedim. 
BAŞKAN — Komisyon Üyesisiniz, bu maddeye 

muhalefetiniz yok. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Uygun 
doğrultuda konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, ben sadece ha
tırlatıyorum. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, saygıdeğer senatörler; 

Senatodan çıkan bir Yasa tasarısının tam ve ka
mil olması her halde her senatörün kabul edeceği bir 
gerçektir. Bunun noksan çıkışından üzüntü duymaya
cak bir arkadaşı tasavvur edemiyorum. Bu tasarı Mec
lise iade edildiği takdirde, yıllarca orada kalacağı 
endişesiyle bir müktesep hakkın ihlal edilmesi yolun
da öne sürülen sözlerin çok acı olduğuna işaret etmek 
isterim. 

Danıştayın kuruluşu ve görevlerini saptayan 521 
sayılı Kanun hükümlerinin her halde burada aksi fikri 
benimseyip müdafaa eden arkadaşlar tarafından ra'na 
şekilde bilindiği kanısındayım. Buna rağmen, yıllarca 
Danıştayda çalışmış ve bu hakkı ihraz etmiş bir kanun 
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sözcüsünün, bilâhara teklif edilecek bir tasarıyla veya j 
teklifle bu hakkı ihraz etmesi yoluna gitme öneriliyor 
da, 1136 sayılı Kanun metnindeki bu hatanın, tasarı- I 
nın Meclise iadesi suretiyle düzeltilmesi şekli bir türlü j 
kabul edilmiyor. Bunun hukukla bağdaşır bir tarafı 
var mıdır? Bu Yüce Senatonun varlığına yakışır bir 
hareket olur mu? I 

Bugün Danıştay da çalışan bir kanun sözcüsü ar- I 
kadaş ayrılmış olabilir. 1136 sayılı Kanunla kendisine 
tanınmış olan bu hak bugün nez ediliyor, elinden alı- I 
nıyor. Bu şekilde çıkması her halde her senatörü üzer. I 
Bu nedenle bu yoldaki teklifi yapan arkadaşları I 
ben hakiketle hayretle dinledim ve üzüntüyle mü- I 
şahede ettim. Bu nedenle metnin, 1136 saydı Kanunda I 
yazılı olduğu şekilde 2 nci maddenin düzeltilerek 
Meclise iadesi lâzım geldiği kanısındayım. I 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 2 nci madde üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. Başkaca söz isteyen var mı?.. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sa
yın Başkanım, bendeniz söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergeniz var, okutaca
ğım. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Öner- I 
geden sonra izah için söz alayım efendim. 

BAŞKAN — Önergeler var, okutuyorum efendim. 
Önergeleri okuttuktan sonra önergenizi açıklamak 

için size imkân vereceğim efendim. 

Sayın Başkanlığa I 
841 sıra sayılı metnin 4 ncü maddesinin aşağıda 

yazılı Millet Meclisi metni gibi düzeltilerek kabu
lünü arz ve teklif ederim. ^ 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Madde 2. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
4 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 4. — Adli ve askeri hâkimlik ve savcılık
ta, Anayasa Mahkemesi asli ve geçici raportörlük
lerinde ve Danıştay Dava Daireleri Başkan ve üyelik
leri ile başkanun sözcülüğü ve daireler başkan yar
dımcıları ve yardımcılıklarında veya kuruluşlarında 
avukat bulunan bakanlıklar ve katma bütçe ile yürü
tülen genel müdürlükler hukuk müşavirliği görevle
rinde veyahut üniversiteye bağlı fakülteler hukuk ilmi 
dersleri profesörlük veya doçentliklerinde yahut Hâ
kimler Kanununa göre hâkimlik veya savcılık sınıf- I 
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larından sayılan hizmetlerde, en az dört yıl süre ile 
hizmet etmiş olanlar, 3 ncü maddenin (c) bendinde 
yazılı kayıttan vareste tutulurlar. 

Yabancılardan Türk uyruğuna kabul olunanlar
dan, yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup da, 
geldikleri yerlerde, beş yıl süre ile mahkemelerin her 
derecesinde avukatlık etmiş ve avukatlığı meslek edin
miş bulunanlar 3 ncü maddenin (b) bendinde yazılı 
olduğu şekilde Türkiye hukuk fakülteleri programla
rına göre noksan kalan derslerden, usulüne uygun ola
rak yapılan sınavı başarıyla vererek tasdikname almış 
ve ayrıca Türkçeyi iyi bilir oldukları da bir sınavla 
anlaşılmış bulunursa, 3 ncü maddenin (c) bendinde 
yazılı kayıttan vareste tutulurlar. Birinci fıkrada gös
terilenlerin baro levhasına yazılmasında, 17 nci mad
denin (1) ve (2) nci bendinde yazılı belgelerden baş
ka sicil özetlerinin onanmış bir örneğinin de veril
mesi gereklidir. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1136 sayılı Avukatlık Kanu

nunun bazı maddelerinin kaldırılması bazılarının da 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 2 nci mad
desiyle değiştirilmek istenen, 1136 sayılı Yasanın 4 
ncü maddesine ekli gerekçede gösterilen nedenlerle; 

«Danıştay Dava Daireleri Başkan ve üyeleriyle 
başkanun sözcülüğü, kanun sözcülüğü ve bu daireler 
başyardımcılıkları ve yardımcılıklarında» cümlesin
den sonra; Sayıştay Daireleri Başkan ve üyeleriyle ra
portörlük, uzman denetçilik, başdenetçilik, denetçilik, 
savcı ve savcı yardımcılıklarında» cümlesinin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Osman Nuri Canpolat 

BAŞKAN — Sayın Canpolat, önergenizin gerek
çesini okutmakla iktifa edecek misiniz, yoksa açıkla
yacak mısınız? 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Efen
dim, önergemin gerekçesi de okunsun, lüzum hâsıl 
olursa şifahen de arz edebilirim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Önergenin gerekçesini de okutuyorum: 
«Gerekçe : 
Mülga 3499 sayılı Avukatlık Kanununda yalnız 

adli ve askeri hâkimlik ve savcılıkta Danıştay Dava 
Daireleri Başkan ve üyeliğinde, Hukuk Fakültesi Me
deni, Ticaret ve Ceza Hukuku ile usul dersleri pro
fesörlük ve doçentliğinde ve Hâkimler Kanununa gö
re hâkimlik veya savcılık sınıfından sayılan hizmet-
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lerde en az dört yıl süre ile hizmet görenlerin avu
katlık stajından istisna edildikleri halde, 1136 sayılı 
Avukatlık Yasasının 4 ncü maddesiyle istisna hük
münün kapsamı genişletilerek, Anayasa Mahkemesi 
geçici ve daimi raportörleri, Danıştay Başkamın Söz
cüsü, Kanun Sözcüsü, Başyardımcı ve yardımcıları, 
bakanlıklar ve katma bütçeli genel müdürlükler hu
kuk müşavirleri hatta hukuk mezunu olan Yargıtay 
başkâtiplerinin dahi avukatlık staj ve imtihanından 
muaf tutulduklarını görmekteyiz. 

Anayasal kuruluşlarımızdan olan Sayıştayımızın 
hukuk fakültesi mezunu olan daire başkan ve üyeleri
ne, uzman denetçi ve başdenetçilerine, denetçilerine, 
savcı ve savcı yardımcılarına bu olanak tanınmamış
tır. 

Sayıştayda görev yapan hukukçularımız, hizmete 
alınışlarında güç bir sınavdan geçirilerek; hukuki, ma
li ve iktisadi konularda iki yıl kurs gördükten ve eh
liyet imtihanına tabi tutulduktan sonra denetçilik un
vanına hak kazanmaktadırlar. Meslek yaşamlarında 
genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderleriyle 
mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denet
lemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini yargıla
ma yoluyla kesin hükme bağlamak suretiyle çok çe
şitli ve geniş bir alanda, hukuk uygulamalarında bu
lunarak uzmanlaşmışlar; Türk pozitif hukukunda bü
yük bir yer tutan mali hukuk alanındaki 10-15 yıl
lık hizmetten sonra başdenetçi, uzman denetçi, Sayış
tay daire üyesi ve başkanı olmuşlardır. 

Bu değerli hukukçularımız, herhangi bir nedenle 
avukatlık hizmeti yapmak istedikleri takdirde; avu
katlık staj ve imtihanına tabi tutulmaktadır ki bu du
rumun hak, nasafet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşma
dığı açıktır. 

Kuruluşu, çalışma alanı ve yargılama usulleri, hat
ta 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının geçici 7 ve 
8 nci maddesi gereğince personel rejimi bakımından 
Sayıştaya benzerlik gösteren Danıştayın yardımcıla
rına, bakanlıklar ya da genel müdürlükler hukuk mü
şavirlerine, hatta 1136 sayılı Avukatlık Kanunun ge
çici 9 ncu maddesi gereğince hukuk fakültesi mezunu 
Yargıtay Başkâtibine tamnan avukatlık stajından mu
afiyet hakkının; çeşitli hukuk alanlarındaki uğraşıla
rı yanı sıra 832 sayılı Sayıştay Yasasının 65 nci mad
desi gereğince Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 79 ncu maddesi gereğince de Hukuk Muhakeme
leri Usulü Kanununu uygulama durumunda bulunan 
Sayıştay Daire Başkanı, üyesi ve denetçilerine tanın

maması, Anayasamızın 12 nci maddesindeki «Eşitlik» 
ilkesine aykırıdır. 

Bu nedenle değişiklik önergesi huzurunuza getiril
miş bulunmaktadır. Önergemiz kabul edildiği takdir
de, benzeri kuruluşlarda olduğu gibi, hukuk fakülte
si mezunu olup, en az 4 yıl süre ile hizmet görmüş Sa
yıştay daireleri başkan ve üyeleriyle, uzman denetçi, 
başdenetçi ve denetçilerine; avukatlık hizmeti yap
mak istemeleri halinde; avukatlık stajından vareste 
tutulmalarını sağlamak suretiyle eşitsizliği, haksız
lığı ve gereksizliği çok açık olan söz konusu hukuki 
durum düzeltilmiş olacaktır.» 

BAŞKAN — Şu anda iki önerge daha geldi Di
vana. 

Sayın Orhan Çalış, önergelerinizin ikisini de tet
kik ettim; Sayın Ucuzal'ın önergesi istikâmetinde olu
yor. tki hususun Komisyon metninden çıkarılması 
mahiyetindedir. Binaenaleyh, o tarafa iltihak ettiğiniz 
kanaatinde oluyorum ve bunu geri alıyorsunuz. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Tamam, geri alıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi, birinci önergeyi işleme koyuyorum efen

dim. Bu önerge Sayın Ucuzal'ın önergesi. 
Sayın Ucuzal, önergeniz açıktır. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Açık efendim. 
BAŞKAN — Bu itibarla söz istemiyorsunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Önergenin lehinde, aleyhinde söz is

teyen arkadaşım?... 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Ben 

istiyorum. 
BAŞKAN — Lehinde mi, aleyhinde mi?.. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhinde. Lehinde isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

Sayın Ucuzal tarafından verilmiş olan önergede, 
Komisyonumuzca yapılan değişikliklerin ortadan kal
dırılması suretiyle Millet Meclisinden gelen metnin 
aynı şekilde mevkii muameleye konulması isteniyor. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu olarak, 4 ncü mad
de üzerinde gerçekten yasalara aykırı bir durum ol
mamasını sağlayabilmek, kazanılmış hakların orta-
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dan kaldırılmasını öngören hususları da bertaraf ede
bilmek için uzun bir çalışma yaptık. 

Şimdi, Millet Meclisinden gelen metnin 2 nci mad
desi, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 4 ncü maddesi
ni kaldırıyor. Burada stajdan muaf tutulması gere
ken Danıştay kanun sözcüleri de bu madde gelirken 
ortadan kaldırılmış. Oysaki, halen meri bulunan 1136 
sayılı Yasanın 4 ncü maddesinde, stajdan muaf tutu
lanlar arasında Danıştay kanun sözcüleri de sayıl
mış bulunmakta. Binaenaleyh, Millet Meclisinden ge
len metin şeklinde, o istikamette Genel Kurulumuz 
bir karar aldığı takdirde, o zaman hakk-ı müktesep 
kaidesi ihlâl edilmiş olacak. Bugüne değin stajdan 
muaf tutulan kanun sözcülerinin staj yapma zorun
luluğu doğacak. 

Ayrıca, bu maddede «Danıştay Başkan yardımcı
lığı» deyimi kullanılmış. Bu Yasaya aykırı. 521 sayı
lı Yasanın 111 nci maddesi, başyardımcılık müessese
sinden bahsetmektedir. Danıştayda, başkan yardımcılı
ğı diye bir müessese yoktur. Binaenaleyh, bu yasada, 
«Başkanyardımcılığı» deyimi geçtiği takdirde, o zaman 
olmayan bir müessesede çalışanlara stajdan muafiyet 
imkânı tanınmış olacaktır ki, uygulama olanağı bulu
namayacaktır. Binaenaleyh, bunu da 521 sayılı Da
nıştay Yasasının 111 nci maddesindeki bahsi geçen 
«Başyardımcılık» olarak tashih etmek lüzumunu his
setmiş bulunmaktayız. 

Ayrıca, üniversiteye bağlı fakültelerde hukuk il
mi profesörlüğü, doçentliği yapanlar mevzubahsedil-
miş ve fakat, yükseköğrenimde yine hukuk profesö
rü, doçent olan ve bu meyanda da doktorasını ver
miş bulunan asistanlar sayılmamıştır. Komisyonumuz, 
bunların da sayılan süre içinde hizmet verdikleri tak
dirde; yani dört yıl hukuk ilmi profesörlüğü, doçent
liği veya doktorası yaptığı takdirde stajdan muaf sa
yılmasını kabul etmiştir. Bu nedenle önergeye katıl
mıyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
Önergenin aleyhinde Sayın Sarıibrahimoğlu, bu

yurun efendim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Sa
yın arkadaşlarım; 

Sayın Ucuzal'ın önergesi, bence maddenin ilk şek
line de, son sevk şekline de ve esprisine de aykırıdır. 

Bir kere, Sayıştay mahkeme değildir. Bir mahke
me olmadığını, Anayasa Mahkemesi iptal kararıyla... 

BAŞKAN— Sayın Sarıibrahimoğlu, bir yanlışlık 
olmasın, ben hatırlatayım. 

Sayın Ömer Ucuzal'ın önergesi. Sayıştayın ithali
ni talep etmiyor. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Neyi ithal ediyor?.. Sayıştaydaki... 

BAŞKAN — Hayır efendim, Sayıştayı isteyen baş
ka bir önerge, ona sıra geldiği zaman izin verirseniz 
açıklayayım. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
O okunan önerge değil mi?.. 

BAŞKAN — Okunan iki önergeden şimdi birin
ci önergeyi işleme koyduk. Sayın Ucuzal'ın önergesin
de Sayıştay yok. İkinci önergeye sıra geldiği zaman 
ben zatiâlinize söz vereyim. 

Sayın üyeler, önergeyi dinlediniz. Önergeye Ko
misyon katılmıyor. 

Önergeye Hükümet katılıyor mu efendim?... 
ADALET BAKANLIĞI BASMÜŞAVİRİ SAİT 

REZAKİ — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, şimdi Anayasa ve 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin okundu, 
dinlediniz. Sayın Ucuzal'ın önergesi okundu, dinledi
niz. Sayın Ucuzal'ın önergesiyle ilgili olarak ben Ge
nel Kurula kısaca bir hususu açıklayayım. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) Millet Meclisin
den gelen metin. 

BAŞKAN — Millet Meclisinden gelen metindir; 
ama oradaki sayın Komisyonunun kabul ettiği birta
kım kuruluşların bunun içinden çıkarılmasını amir gö
rür mahiyette. Şöyle ki; 

Başkanun sözcülüğüne bu hak verilmiş Anayasa 
ve Adalet Komisyonunda; fakat kanun sözcülüğüne 
Anayasa ve Adalet Komisyonu hak verdiği halde; 
Millet Meclisinden gelen metinde bu yok. Birinci fark 
burada doğuyor. 

İkincisi; Komisyonumuz, üniversitelerdeki veya di
ğer yükseköğretim kurumlarını da katmış. Bu, Mil
let Meclisi metninde, daha doğrusu Sayın Ömer Ucu
zal'ın getirmiş olduğu teklifte yoktur. Böylesine iki 
önemli noktada ayrılık var. 

Şimdi, Sayın Ömer Ucuzal'ın teklifi, bu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu metninden bazı kısımların çı
karılmasını amir olduğundan, önce bunu oylarınıza 
sunacağım. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Millet Mecli
si metninin aynısı değil mi?.. 

BAŞKAN — Aynısı; ancak Komisyonun metnin
den farklarını söyledim. 

Sayın Ömer Ucuzal'ın okunan önergesine Ko
misyon vç Hükümet katılmıyor, Önergeyi oylarınıza 
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sunuyorum. Kabul etmeyenler... Sayın üyeler, öner
ge kabul edilmemiştir. 

Şimdi, Sayın Canpolat'ın önergesini okutmuştum, 
kısaca izah edeyim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun getirmiş oldu
ğu teklife Sayıştaydaki hukukçuları da katma mahi
yetindedir. Katma olduğu için oylamayı ikinci kate
goriye aldım. Sayın Canpolat, önergenizi izah etmeye 
lüzum görmüyorsunuz?... 

OSMAN NUR t CAPOLAT (Konya) — Önerge 
açık Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Gerekçeyi okuduk. Önerge hakkın
da lehinde, aleyhinde söz isteyen arkadaşım?.. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun Sayın Kemâl 
Sarıibrahimoğlu. 

KEMÂL SARIÎBRAHİMOGLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Bu maddede, avukatlık stajından bağışıklı tutu
lan meslek mensupları, zaten bir yargı organında ve
ya avukatlık görevinde bulunan ve bir staja tabi tu
tulması hayat icaplarına göre gereksiz olan kişilerdir; 
ama bir Sayıştay, bir hesapla uğraşan, Meclis adına 
muhasebeyle uğraşan, hesap kontrolü yapan bir daire
dir ve bunun verdiği kararların yasal ve yargı karar-

. lan olduğuna dair olan yasa hükmü de Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilmiştir; yani bir mahkeme 
değildir. Eğer bu yolu açarsak, yarın temyiz komis
yonları da ister, itiraz komisyonları da ister ve bir za
manlar olduğu gibi, hesap mütehassısları, yeminli mu
rakıplar da ister. Bu avukatlığın kendine göre özel
likleri vardır ve gerçekten avukatın zor, çetin ve önem
li bir görevi vardır. Avukatlık Kanunu bunları birta
kım haklar ve vazifelerle yükümlü kılmıştır. Bu genişlet
meye gelmez ve ben öyle zannediyorum ki, bunu ve
ren arkadaşım da meseleyi gereği kadar tetkik etme
miştir. Etseydi herhalde bu önergeyi vermezdi ve ken
disinden de bu önergeyi geri almasını istirham ede
rim. Çünkü, avukatlık mesleğini bu derece genişletip 
ve hakkı olmayan kimselere de bu hakkın tanınması
nı doğru bulmam. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, önergeyi dinlediniz. 
Komisyon önergeye katılmıyor mu?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ M. FAHRİ DAYI (Manisa) — Katılmıyoruz'. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 

i ADALET BAKANLIĞI BAŞMÜŞAVİRİ SAİT 
I REZAKİ — Katılmıyoruz. 
I BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
I katılmıyor. 

Sayın üyeler, biraz evvel okuttuğum önergede 
I Anayasa ve Adalet Komisyonunun metnine Sayıştay-
I daki bir kısım hukukçuların da ithalini isteyen öner

geyi oylarınıza sunacağım. Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Bu önergeyi kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir efendim. 

I Şimdi, Anayasa ve Adalet Komisyonunun 2 nci 
madde metnini okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum efendim. 

I Madde 3. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
I 6 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti-
I riknişiür : 

Madde 6. — Mahkemeler ve avukat yanındaki 
stajlarını ıbıitıirdiklerine dair belge alanlar veya 4 ncü 
maddedeki şartları haiz bulunanlar, başvurdukları yer 
barosuna ait levhaya yazılmalarım dilekçe ile isteye
bilirler. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi dinlediniz efendim. 
Üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi okunduğu gibi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4'ti okutuyorum. 
Madde 4. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

15 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

(Madde 15. — Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu 
kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk altı ayı mah
kemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemi 
olan (bu beş yıllık kıdem hesabına Kanunun 4 ncü 
maddesinde yazılı hizmette geçen süreler de dahildir.) 
bir avukat yanında yapılır. 

Stajın hangi mahkeme ve adalet dairelerinde, n'e 
surette yapılacağı yönetmelikle gösterilir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi dinlediniz. Üzerimde 
söz isteyen sayın üye... Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
841 sıra Sayılı teklifin 4 ncü maddesi ve 1136 

j sayılı Yasanın 15 nci maddesine aşağıdaki fıkranın 
ilâvesini arz ve teklif ederin. 

Bolu 
i Orhan Çalış 
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«Stajyerlere, 351 sayılı Yükseköğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Kanunumda öngörülen öğrenim kre
disi diğer şartlar aranrnaksızın, staj 'bitimine kadar 
veril i . Kredi borcunun ödenmesinde 351 sayılı Ka

nunun ödeme hükümleri uygulanır.» 
BAŞKAN — Sayın Çalış, lütfen önergenizi 'açık

lar mısınız. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muhte

rem senatörler; 
Kanunun müzakeresi sırasında, staj esnasında staj

yerlerin maddi imkansızlıklar içinde 'bulunduları, ge
lirlerinin bulunmadığı hususu Ihirçdk arkadaşlanimrz 
tarafından haklı olarak ifade edildi. 

Bunların ayhk alabilmeleri mümkün değil; ama 
'avukatlık stajı emeikliye tabi bir hizmetten sayılır. 

©unun yanımda 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kanunu var. Bu Kanun yükseköğrenim gö
ren kimselere 'kredi verilmesini öngörür. Bu bakım
dan, 'benim teklifim mesleğe yemi atılacak, yüfcsiek-
öğrehîmıini bitirmiş ve devam etmekte bulunan brr 

stajyer arkadaşımıza 351 sayılı Yükseköğrenim Kredi 
•va Yurtlar Kanununda öngörülen öğrenim kredisi. 
Çünkü, oradaki şartlara lbir avukat stajyerinin aynı 

şekilde haiz olması mümkün değil. Bu bakımdan, 
«Kanunda öngörülen öğrenim kredisi, diğer şartlar 

aranmaksızın (öğrenimle ilgili hususlar) staj bitimıine 
'kadar verilir. Krfedi 'borcunun ödenmesinde 351 sa
yılı Kanunun ödeme hükümleri uygulanır» şeklimda 
Maddeye ibîir ilave getirdim, 

'Bu durum karşısında stajyerler yükseköğrenim ta
lebelerinin almış olduğu öğrenim kredisini alacaklar 
ve mesleğe atıldıktan -sonra da bunları ödetmek imikâ-
nına, ıbu Kanun muvacehesinde mümkün olacaktır, 
(kendilerine de bir yardımdır. Arkadaşlianımın bu hu-
susitalki fikirlerine uygun 'bir tarzdır. Kabulünü arz 
ve istirham ederim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Önerge aleyhinde Sayın Bakkalbaşı buyurun. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Değer
li arkadaşlarım; 

Sayın Çalış'ın vermiş olduğu önergenin prensip 
ve içeriği itibariyle karşısında değilim. 

Gerçekten hayata yeni atılan stajyerlere çalıştık
ları sürece, staj yaptıkları sürece bir gelirin temin 
edilmesi şarttır; ama bu şekilde mümkün olduğu ka
nısında olmadığım için aleyhinde söz almış bulunu
yorum. Çünkü, 351 sayılı Yasaya göre burs sadece 
öğrenci olanlara verüir, stajmı yapmak için baroya 
müracaat etmiş bir kimse öğrenci, niteliğinden ayrıl

mıştır. Bu nedenle, bu yasa gereğince bunlara her
hangi bir burs veya kredi verilmesi mümkün değildir. 

İkincisi, öğrenciliği sırasında burs veya kredi al
mış olanlara, bunları ödemedikten sonra ikinci bir 
burs veya kredi verilmesi gene bu Yasa gereğince 
mümkün değildir. 

Üçüncü bir nokta var. Sayın Sarıibrahimoğlu 
arkadaşımızın, stajyerlere 657 sayılı Devlet Memur
ları Yasasına ilişkili olarak staj sürelerince bir ödenek 
verilmesi konusunda bir yasa teklifi bugün Millet 
Meclisi Plan Komisyonundan çıkmış ve Adalet Ko
misyonuna verilmiştir. O yasa da önümüze geldiği 
zaman, bu yasayla (Eğer kabul edilirse bu önerge) 
bir çelişki olacaktır. Bu nedenle aleyhinde söz almış 
bulunuyorum. Kabulüne imkân yoktur. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, bir hu
susu açıklayabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden açıklayın lüt
fen. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Efendim, bahsi geçen 
351 sayılı Kanunun, Kurumun amacı başlıklı 2 nci 
maddesinin sonunda «Türk gençlerinin yükseköğre
nimlerinin sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaş
tırmak» diye bir husus vardır. Bu maddenin kısımla
rından, stajyerlerin kredi alması imkânları vardır, 
yasaldır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, önergeye... 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Kı
saca arz etmek istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; 

Görüşmekte olduğumuz madde, 1136 sayılı Avu
katlık Yasasının 15 nci maddesi; avukatlık stajı ile 
ilgili olan kısmıdır. Halen meri bulunan 1136 sayılı 
Avukatlık Yasasının 27 nci maddesinin başlığı, staj
yerlere barolarca yapılacak yardımdır. Binaenaleyh,._. 
27 nci maddede stajyerlere ne yardım yapılacağı ve 
bununla ilgili yönetmeliğin ne olduğu vardır ve böy
le bir yönetmelik de mevcuttur. Binaenaleyh, 27 nci 
maddeyle ilgili herhangi bir değişiklik önergesi ile
ride bahis - mevzuu olursa, orada konuşacağımız bir 
mevzudur. Bu nedenle Komisyon olarak önergeye ka
tılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, önergeye Komisyon katılıyor mu?.. Ka

tılmıyor. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZÎHNt BETİL (Tokat) — Efendim, arkadaşı
mın görüşüne, ileri sürdüğü nedene bir neden daha 
eklemek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNÎ BETİL (Tokat) — konularla amaçlar 
ayrıdır. Avukatlık Yasasındaki yardımın konusu ve 
amacı ayrıdır. Sözünü ettikleri yasanın konusu ve 
amacı ayrıdır. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim efendim. 
Komisyon katılmıyoruz dedi. Hükümet önergeye 

katılıyor mu efendim?.. Katılmıyor. 
Sayın üyeler; 
Biraz evvel okuttuğum ve üzerinde konuşma ya

pılan Sayın Çalış'a ait önerge, Avukatlık Yasasında 
stajyerlere yardım sağlanması hususundaki bir tek
liftir. Buna ait okuduğum önergeyi kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir efendim. 

Madde 5. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
24 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 24. — Staj, Adalet Komisyonunun, baro
nun ve yanında çalışan avukatın gözetimi altında 
yapılır. 

Stajyer hakkında, yanında staj gördüğü hâkim
ler, Cumhuriyet savcıları tarafından staj durumu, mes
leki ilgisi ve ahlaki durumunu belirten bir belge ve
rilir. 

Yanında staj görülen avukat da altı ayın sonunda, 
staj durumunu, adayın mesleki ilgisi ile ahlaki duru
munu da kapsayan bir rapor verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. Önergeler var, okutuyorum efen
dim. 

Önergeler var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
841 sıra sayılı metnin 5 nci maddesinin aşağıda 

yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Elâzığ 
Cahit Dalokay 

Madde 5. -*- 1136 sayılı AvukatUk Kanununun 24 
ncü maddesi aşağıda yağdı olduğu şektjjde değişürH-
miştir. 

Madde 24. — Staj, Adalet Komisyonunun, baro
nun veya yanında çalışılan avukatın gözetimi alt«tda 
yapılır. 

Stajyer hakkında, yanında staj gördüğü hâkimler, 
Cumhuriyet Savcıları tarafından, staj durumu, mes
leki ilgisi ve ahlaki durumunu belirten bir belge ve
rilir. Yanında staj görülen avukat da, 6 ayın sonun
da, staj durumu, adayın mesleki ilgisiyle ahlaki du
rumunu da kapsayan bir rapor verir. 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz efendim. 
Bir önerge daha var, onu da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
841 sıra sayılı yasa teklifinin 5 nci maddesiyle 

değişen 1136 sayılı Yasanın 24 ncü maddesinin ekli 
önergemde yazılı olduğu biçimde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Konya 
Erdoğan Bakkalbaşı 

Madde 24, fıkra 3: «Yanında staj görülen avukat 
tarafından, ilk 3 ayın bitiminde ve staj süresinin so
nunda da kesin olarak, staj durumunu ve adayın mes
leki ahlaki durumunu da kapsayan bir rapor verir.» 

BAŞKAN — İkinci önergeyi de dinlediniz efen
dim. 

Birinci önergeyi işleme koyuyorum. 
Birinci önerge üzerinde söz isteyen sayın üye var 

mı efendim?.. Yok. Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu 
efendim?... 

ADALET BAKANLIĞI BAŞMÜŞAVİRİ SAİT 
REZAKİ — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmıyor
lar. 

Sayın üyeler; 
Sayın Dalokay tarafından verilen önergede bir tek 

«Ve» kelimesi «Veya» olarak değiştirilmiştir. Komis
yonumuz «Ve» olarak getirmiştir, Millet Meclisi met
ninde «Veya» olarak görünmüştür. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Millet Meclisi 
metni oluyor. 

BAŞKAN —- Öyle gelmiyor efendim, öyle görüş
me olanağımız yok. Ancak, önergelerle değiştirmek 
suretiyle değişt^öyoruz, 

Sayın Dalokay'in önergesini kabul edenler... Ka
buletmeyenler^.. Ögerge kabuledilmemiştir. 
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Sayın Bakkalbaşı'nın önergesini işleme koyuyo
rum. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Kısaca 
açıklayabilir miyim?... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Değerli 

arkadaşlarım; 
1136 sayılı Yasanın 24 ncü maddesinin başlangıç, 

birinci kısmında stajın, Adalet Komisyonunun, 
baronun ve yanında çalışılan avukatın gözetimi altın
da yapılacağı belirtilmektedir. 

3499 sayılı es'kli Avukatlık Yasasında, bilindliği 
gibi avukat yanında geçen staj süresi 6 ay idi. Baro
nun avukat vasıtasıyla stajyeri denetlemesi de avuka
tın üçer aylık raporlarla stajyerin durumunu baroya 
bildirmesiyle olurdu. Sonradan 1136 sayılı Yasayla 
avukat yanında geçen staj süresi biir yıla çılkınca, bu
na paralel olarak ©siki metinden Stajın başlangıcın
dan altı ay sonra bir rapor bir de stajın sonunda bir 
rapor olmak üzere» değiştirilmişti. 

Şimdi bu yasa ile yeniden, avukat yanında geçen 
staj süresinin altı aya indirilmesi, yani bir bakıma 
3499 sayılı eski Yasaya dönülmesi istenildiğine gö-
er, yine baro denetiminin üçer aylık raporlarla ya
pılması gerekir. Sanıyorum bu zühul olarak Komis
yonun gözünden kaçmıştır. Bu paralelliği sağlamak
ta büyük yarar vardır değerli arkadaşlarım. 

Baroların altı ay müddetle stajyerle haç ilgilenme
mesi mahzurludur. Avukatın üç ay içinde bir ra
por vermesi, staja devamı, ilgisi ve ahlaki durumu 
açısından altı ayın sonunda ikinci bir rapor verme
si ds doğrudur. 

Öte yandan, biraz sonra gelecek maddelerde de 
görüleceği gibi, (Ki, kabul edileceğini sanıyorum) 
26 ncı maddede, avulkat yanında staj gören stajyere, 
üçüncü ayın sonunda kendi muvafakatiyle vekâletna
me almasını, icra ve iflas dair elerinde iş almasını, 
sulh mahkemelerinde iş almasını öngörmektedir, ya
sayla bu kabul edilmektedir. 

Üç ay içinde böyle bir belgeyi, yetkiyi verecek 
avukat eğer üç ay içinde baroya ayrıca bilgi ver
mezse bundan büyük çelişkiler doğar. 

Bu nedenle bu değiştirge önergesini sunmuş bulu
nuyorum. Kabulünü arz ederim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakkalbaşı. 
Önerge üzerinde söz isteyen arkadaşım?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümet okunmuş bulunan öner

geye katılıyorlar mı efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRÎ DAYI (Manisa) — Katı
lıyoruz efendim. 

ADALET BAKANLIĞI BAŞMÜŞAVİRİ SAİT 
REZAKÎ — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önergeyi dinlediniz. 
Önerge stajı ikiye bölüyor ve üç aylık dönemde 

bir rapor daha ekliyor. Bu önergeye Sayın Komis
yon ve Sayın Hükümet katılmaktadırlar. Önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Sa
yın Başkan, basmaıyazıda iki matbaa hatası var iz
ninizle tashih etmek istiyorum. İlki, ikinci fıkrada
ki «Stajyerler» kelimesi «Stajyer» olacak. 

İkincisi, yine aynı fıkranın üçüncü satırındaki 
«Bilgisi» kelimesi «İlgisi» olacak efendim. 

BAŞKAN — «Stajyer» ve «İlgisi» olarak düzel
tilmiş ve öyle okunmak suretiyle tutanaklarla geçmiş
tir, teşekkür ederim efendim. 

Görüşülmekte olan 5 nci maddeyi, kabul edilen 
önerge muvacehesindeki değişik şekliyle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir efendim. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 

Madde 6. — 1136 sayılı Avulkatlık Kanununun 
25 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir: 

Madde 25. — Baro Yönetim Kurulu, yanında 
altı ay süre ile staj yapılan avukatın verdiği raporda 
yazılı gerek ve gerekçe üzerine, avukat yanındaki 
stajın uzatılmasına karar verebilir. Bu uzatma ka
ran azami altı ay olabilir ve kesindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye-.. Sayın Çalış, buyurunuz efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Sözlerime başlamadan evvel Komisyondan bir 
hususun açıklanmasını isteyeceğim müsaadenizle Sa
yın Başkan. 

Staj bitim belgesi verilmesine yetkfili makam, bu 
kanunda, madde bu şekildeki değişiklikle çılkarsa 
hangi maddededir?.. 

BAŞKAN — Siz devam edin, sonra komisyon
dan tab'i soracağız. 

ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım; 
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Avukatlık Yasasının 95 nci maddesinde, baro 
yönetim kurulunun görevleri tadıat edilmiştir. Bu 
görevlerin arasında staj bitim belgesi verilmesi yok
tur bu maddenin içinde, staj bitim belgesinin veril
mesi 25'nci maddedir. Staj sonunda, stajerlere bir 
staj bitim belgesi verilir. Bu belgeyi yönetim kurul
ları verir ve bu belgeyi verirken de «Avukatlık Ya
sasının 25 nci maddesine göre staj bitim belgesinin 
verilmesi» diyerekten de hüküm konur. Bu staj bitim 
belgesinin bazı yararları vardır. Bazı arkadaşlar 
stajlarını bitirirler, ruhsatnameyi almak istemezler; 
fakat elde etmiş oldukları bu staj bitim belgesi ile 
memuriyete girdikleri zaman da derece ve kademe 
yükselmesine 657 sayılı Kanun hükümlerine göre 
alabilirler ve istedikleri zamanda da bu staj bitim 
belgesine göre de ruhsatname alabilirler. 

Mevcut değişiklik şekliyle olan 25'nci maddede, 
«Staj bitim belgesi verilmesine» ibaresi kaldırılmış
tır. Bir husus düşünülmüş metinde, «6 ay süre ile 
yanında staj yapılan avukatın verdiği raporda yazılı 
gerek ve gerekçe üzerine kendisine...» diyor. Bura
da, «Staj bitim belgesi verilmesine» diye bir husu
sun konulması lazımdı. Halbuki 25'nci maddenin 
aslı şöyledir: «Baro yönetim kurulu staj hakkındaki 
kesin rapor üzerine staj bitim belgesi verilmesine 
veya staj süresinin altı ay uzatılmasına karar verir» 
diye hüküm var. Şimdi burada «staj bitim belgesi 
verilmesi» hususu kaldırılmıştır, staj bitim belgesi
ni kim verecektir belli değildir. Yasaca tespit edil
miş bir organda bu maddeyi bu şekli ile kabul eder
seniz yoktur. 

İkinci husus: Teklifte, baro yönetim kurulunun 
staj hakkında kesin raporun altı ay uzatılma ve uza
tılmama hususu üzerinde durulmuş. Şunu arz ede
yim; yönetim kurulundan bu uzatma hususunun ka-
çırılmaik (Tabiri af buyurun) yönetim kurulunda 
böyle bir karar verilmesine mani olunmak için tek
lif getirilmiştir. 

Danıştayın emsal kararları vardır. Önemli olan 
mahkemeler neznindeki stajın sonunda Adalet Komis
yonunun verdiği rapor bir; yanında 6 ay staj yaptığı 
avukatın verdiği rapor iki, 6 ay staj yaptığı avukat 
verdiği raporda, «Ahlaki ve mesleki çalışmalarıyla 
avukatlık yapması uygundur» dedikten sonra bu ka
rarı Danıştay emsal kararlarında, «Yönetim kurulu 
yapamaz demiş olsa dahi, objektif esaslar getiril
mediği sürece avukatlığın vermiş olduğu rapor ge
çerlidir» der. Onun için baro yönetim kurulu her
kes hakkında her olayda herhangi bir şekilde avuka

tın iyi olduğuna rapor verdiği arkadaşın stajyerin du
rumuna karşı kendisine staj bitim belgesi verilmeme
sine karar veremez. Bunun birçok emsali bu işlerle 
bizzat uğraşan yönetimoi olan arkadaşlarımız bilirler 
Bu, «Uzatma kararı azami 6 ay olabilir ve kesin
dir» diyor. Eski sürede altı ay uzatılmasına karar 
verebiliyor. 

Şimdi burada uzatmayı altı ay denildiğinde asgari
sini ay olarak almışınızda-. Bir ay, iki ay uzatır altı 
aya kadar uzatabilir, ay itibariyle. Uzatmanın ay
dan fazlasına eğer yönetim kurulu karar verirse, bir 
Danıştaylık bir mahkemelik durum olacak yine ihti
laflı bir konu olacak. Burada esas olan asgari olan 
ay olaraktan gösterildiğine göre, bir aya itibar edil
mesi gerekli kılınacak. Bu da birtakım ihtilaflara 
mahal verebilir. 

Bu bakımdan muhterem arkadaşlarım; eski metin 
iyi bir metindir, kanun teklifi sahiplerinin istediği 
sakıncalar bu metinde yoktur. Bu metine göre bir
takım bazı yönetim kurulu muameleleri yapılsa bile 
Danıştay artık müstakar içtihatlarıyla bu işi hallet
miş durumdadır. Madem Meclise gidiyor bu, bu
nun mevcut olan madde metnini ret edelim, eski 
meri şekliyle madde kalsın. Staj bitim belgesi veril
mesi hususunu da bu husus da teyit etmiş oluruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen başka üye var mı 

efendim?.. Yok. 
Sayın Komisyon, arkadaşımız Komisyona bir 

soru sordu lütfen cevaplar mısınız? 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sualime cevap veril
medi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soracağım. Efendim, müzakerelere 
dikkat edilmesini bilhassa rica edeceğim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Suali tekrar arz ede
yim mi efendim? 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun efendim, dinle
diler kendileri. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Neydi acaba 
sora?.. 

BAŞKAN — Efendim, dediler ki «bu getirilen 
maddede staj süresinin bitimine kim karar verir, bi
tirme belgesini kim verir?» Bir sayın üye bu hususu 
Komisyondan öğrenmek istiyor efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, önergeyi 
lütfeder misiniz? 
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BAŞKAN — Önerge değil efendim, geldiler Ko
misyondan bir soru soruyorlar, önerge yok esasın
da, bu maddede önerge yok, «Komisyon bizi aydın
latsın» diyorlar, «Oy vereceğiz, binaenaleyh böyle
sine bir belge verme yetkisi Minidedir, buna göre kim 
bu belgeyi verir?» der sayın üye, ben aydınlanayım 
diyor efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Baro yönetim ku
rulu. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, kaldı
rılmak istenilen metinde «Baro yön etlini kurulu staj 
hakkında staj belgesıi verebilir» diye hüküm vardır. 
Muhterem arkadaşım baro yönetim kurulu diyor. 
Mevcut metin açık: «Baro yönetim kurulu, yanın
da altı ay süre ile staj yapılan avukatın verdiği ra
porda yazılı gerek ve gerekçe üzerine, avukat yanın
daki stajın uzatılmasına karar verebilir. Bu uzatma 
kararı azami altı ay olabilir ve kesindir.» Bu uzat
mayla ilgili baro yönetim kurulu kanar verebilir mi? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, karşılıklı ol
masın. 

Sayın Komisyon Başkanı, durum şu efendim, 
tabiıi zatıalin/iz daha iyi takdir ediyorsunuz; yürür
lükteki madde baro yönetim kuruluna yetki vermiştir. 
Getirdiğiniz madde, Komisyon olarak kabul ettiği
niz maddede bu avukata verilmiş; fakat staj bitim 
belgesi sıfatı kaldırılmış, sadece altı ay sonunda 
stajın bittiğini belirtir mahiyette ona teskiye verir 
bir durum doğmuş, yani o kurum ortadan kaldırıl
mış oluyor arkadaşımın beyanına göre. Bunun için 
bir lüzum görüyor musunuz öylesine bir kuruma?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşımızın bir soru sorduğunu, o soruya ya
nıt vermemizi istediniz. Ben de sordum, «Önergesi 
varsa» halkalım dedim. Siz dediniz ki, önergesiyle 
ilgili değil, önergesi yok. Sadece soruyu soruyor 
dediniz;. Bendeniz de dedim ki, «Boru yönetim ku
rulu verir» Bu maddeden bu anlaşılıyor. Eğer bu 
maddeden bu anlaşılmıyor, halen yürürlükteki me
tinde daha iyi ani aşılıyorsa, öyle bir önergesi varsa 
ba/karız ona göre de görüş arz ederiz manasına «öner
gesi» dedim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Bu ko
nu ait önerge verdim, okutur musunuz? 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
841 sayılı Yasanın 6 ncı maddesinin şu şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Konya 

Erdoğan Bakkalbaşı 

«Madde 25. — Baro yönetim kurulu, staj hak
kındaki kesin rapor üzerine, staj bitimi belgesinin 
verilmesine veya staj süresinin azami altı ay uza
tılmasına karar verir. Yönetim kurulunun bu karar
ları kesindir.» 

BAŞKAN — Bir önerge daha var okutuyorum 
efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan iltihak 
ediyorum. 

BAŞKAN — Önergeniz okundu Sayın Bakkal
başı, açıklamak ister misiniz?.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Hayır 
efendim açık. 

BAŞKAN — İstemiyorsunuz. 
Önergenin lehinde ve aleyhinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Buyurun Komisyon. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, 
1136 sayılı Yasanın 25 nci maddesinde staj hakkın
daki kesin rapor üzerine staj bitim belgesinin veril
mesine baro yönetim kurulunca kanar verileceği açık
ça ifade edilmiş. Değiştirilen metinde baro yönetim 
kurulunca karar verileceği anlaşılıyor; ama eski me
tinde bu hüküm her türlü tereddütü silecek bir açık
lık getiriyordu. 

Yalnız, eski metinde baro yönetim kurulunun staj 
süresinin altı ay uzatılmasına karar verme yetkisi de 
var. Değiştirilmesiini isteyen Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin, baro yönetim kuruluna verilen 
bu yetkinin altı ay uzatma veya uzatmama durumun
da olduğunu görmüş; onun için azami altı ay uza
tılmasına karar verebilir diye bir takdir yetkisi ta
nımış baro yönetim kuruluna. 

Millet Meclisinin o önergeyi kabul etmiş olma
sı, Komisyonumuzun da o önergeyi kabul etmiş ol
ması baro yönetim kuruluna stajı başardı saymadığı 
takdirde, azami altı ay uzatma yetkisi verilmesi hük
münü taşıdığı için uygun görülmüş. 

Mademki tereddüt var baro yönetim kurulunun 
bu kararı alma yetkisine sahip kurul olup olmadığı 
hakkında; eski metinde de vuzuh var. Sayın Bakkal-
başı'nın verdiği önerge bu açıdan esfci 25 nci mad
deyi aynen alıyor, fakat eski 25 nci maddedeki an-
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cak altı ay uzatma yetkisini azami altı ay uzatabilme 
şeklinde değiştirerek önermiş bulunuyor. 

Her iki maksat hâsıl olduğu için katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeye Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
ADALET BAKANLIĞI BAŞMÜŞAVİRİ SAİT 

REZAKÎ — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor efendim. 
Sayın üyeler, önergeyi dinlediniz. Sayın Erdo

ğan Rakkalbaşı'nın vermiş olduğu önergede baro 
yönetim kuruluna staj bitim, belgesi verme hakkın 
tanınıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, yalnız 
staj bitim belgesi vermeyi değil, stajın uzatılmasın
da azami altı ay uzatabilme kaydıyla olmalı. 

BAŞKAN — Önergeyi aynen okunduğu gibi ka
bul ettik efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Amta siz önergeyi 
açıklayarak oyladınız da onun için. 

BAŞKAN — Ben özet yaparak açıkladım. Esası 
okuttuğumuz kısım, Herhalde esasında bir hata 
yoktu Sayın Komisyon Başkam değil mi?.. Öyle olu
yor efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, okunan 
önergeyi oylama başka şey Sayın Başkanım; okunan 
önerge ilki husus ihtiva ederken birisini açıklayarak 
oylama başka şeydir. 

BAŞKAN — Haklısınız Sayın Başkan, haklısı
nız. 

Şimdi, efendim altıncı maddeyi bir yanlışlık olma
sın diye Komisyonun ve Millet Meclisinin getirdiği 
metni çıkarıyoruz aynen bu önergeyi metin olarak 
kabul ediyoruz ve böylece oylarınıza tekrar sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir efendim, okunduğu gibi yapılan deği
şiklik ile. 

Madde 7. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
26 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir: 

Madde 26. — Stajyerler, avukat yanında staja baş
ladıktan üç ay sonra, avukatın yazılı muvafakati ile 
ve onun gözetimi altında, icra tetkik mercii hâkim
likleri ile sulh mahkemelerinde ve icra iflas dairele
rinde görülen dava ve işlerde vekâlet alabilirler. 

12 . 12 . 1978 O : 1 

Stajyerlerin bu yetkisi, stajyere baro yönetim ku
rulunca, staj bitim belgesi verilmesi isteğinin reddi 
kararının kesinleşmesi halinde sona erer. 

I BAŞKAN — Maddeyi dinlediniz. 
| Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Bir 
soru soracağım Sayın Komisyon Başkanından müsaa
de ederseniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Bu 
madde icra iflas dairelerinde iş takip edebilir kelime
sini kapsamaktadır. Tetkik mercii hâkirnliklerde da
valı ve davacı olarak bulunabilir mi, bu hususları 
kapsıyor mu, lütfen açıklasınlar. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Komisyon, dikkat buyurdunuz mu sayın 

üyenin konuşmasına?. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim madde 
açık. «Avukatın yazılı muvafakati ile ve onun göze
timi altında icra tetkik mercii hâkimlikleri ile sulh 
mahkemelerinde, icra ve iflas dairelerinde görülen 
dava ve işlerde vekâlet alabilir» denilmektedir. 

BAŞKAN — Madde acıkmış Saym Sarıibrahim-
oğlu. Teşekkür ederim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bir hususu daha 
açıklayacağım efendim. 

Stajyerlerin bu yetkisi, stajyere baro yönetim ku
rulunca staj bitim belgesi verilmesi isteğinin reddi 
kararının keslinleşmes'i halinde sona erer» deniyor. 
Dernek ki, staj bitim belgesinin baro yönetim kuru
lunca verileceğini işaretleyen bir hüküm daha var. 

BAŞKAN — Hangi maddede okudunuz efen
dim?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — 26 ncı maddenin 
ikinci fıkrası. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bir konuyu redde 
yetkili olan merci, kabule evleviyetle yetkilidir. Biz o 
değişiklikle baro yönetim kurulunca kaydının tasrih 
olunmamasını bu nedenle de düşünmüş bulunuyo
ruz, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bir değişiklik önergesi var dkutuyorum efendim : 
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Sayın Başkanlığa 
841 Sıra Sayılı teklifin 7 nci maddesinin aşağıda 

yazılı şekilde değiştirilmesini arz ederim. 
Elazığ 

Cahit Dalokay 

«Madde 7. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
26 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 26. — Stajyerler, avukat yanında staja baş
ladıktan üç ay sonra, avukatın yazılı muvafakati ile 
ve onun gözetimi altında, icra tetkik merdi hâkimlik-
l'eriyle, sulh mahkemelerinde ve icra iflas dairelerin
de görülen dava ve işlerde vekâlet yapabilirler. 

Stajyerin bu yetkisi, stajyere baro yönetim kuru
lunca, staj bitirim belgesi verilmesi isteğinin reddi ka
rarının 'kesinleşmesi halinde sona erer.» 

BAŞKAN — Sayın Dalokay önergeniz açık. İzah 
etme hususunu duyuyor musunuz? 

CAHtT DALOKAY (Elazığ) — Hayır Sayın Baş
kan-

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Ydk. 

Efendim, önergede değişiklik isteyen husus sa
dece Anayasa ve Adalet Komisyonumuzun getirdiği 
metinde «Dava ve işlerde vekâlet yapabilirler». Ko
misyonumuzda «Dava ve işlerde vekâlet alabilirler.» 
demektedir. «Alabilirler» kelimesini «Yapabilirler» 
olarak önerge değiştirmektedir. 

Bir de «icra iflas» 'kelimesi yerine Komisyonu
muz haklı olarak «ve» kelimesini ekleyerek «tcra ve 
iflas» şekline getirmiştir. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZÎHNÎ BETİL (Tokat) — Efendim, eğer gö
rüşülmekte olan bu yasa önerisinde değişiklik yap
ma konusu sadece «vekâlet alabilirler, vekâlet yapa
bilirler» şekliyle, «Alabilirler» mi diyelim, «Yapabi
lirler» mi diyelim noktasına münhasır olsa idi biz de
ğişiklik yapmazdık. 

Vekâlet alabilirler. Kimlerden?.. Kendilerine iş ve
renlerden. Hangi işlerde?.. Sulh mahkemesinde ve 
maddede sayılan diğer mercilerden. 

1136 sayılı Yasanın yürürlükte olan maddesinde 
(26 ncı madde) «vekâlet alabilirler» diyor. «Yapabi
lirler» demiyor. Kimden alabilir?.. tş sahibinden. 
Hangi işler idin?.. Şu mercilerden. Bunu daha uygun 
gördük, yürürlükteki yasada da Vardı, sadece bu olsa 
'ildi yapmayacaktık; ama zaruri değişiklikler yanında 
bunu da yaptık, katılmıyoruz efendim. 

CAHtT DALOKAY (Elazığ) — Önergemi geri 
alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Dalokay önergelerini de geri 
aldılar. 

Maddeyi okunan şekliyle, Komisyonumuzun ka
bul ettiği okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde okun
duğu gibi kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun, 
avukatlık sınavına dair bulunan 28, 29, 30, 31, 32 ve 
33 ncü maddeleri ile aynı Kanunun 2018 sayılı Ka
nunla tadil gören geçici 7 nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, 8 nci maddeyi dinlediniz. 
Üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Ydk. 

Önergeler var okutuyorum efendim. 

CAHÎT DALOKAY (Elazığ) — Önergemi geri 
alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Zaten pek fazla da 
bir farkı yok. 

Başka bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddele

rinin Kaldırılması, Bazilarının da Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifinin 8 ndi maddesindeki kaldırı
lan maddelere, aynı Kanununun geçidi 8 ndi madde
sinin de ilave edilmesini arz ederim. 

Konya 
Ahmet Remzi Haıtip 

«Madde 8. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun, 
avukatlık sınavına dair bulunan 28, 29, 30, 31, 32 ve 
33 ncü maddeleriyle aynı Kanunun 2018 sayılı Ka
nunla tadil gören Geçidi 7 ndi madde ile Geçidi 8 nci 
maddeleri, kaldırılmıştır.» 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak açıklama lü
zumunu hissediyor musunuz efendim? 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem 
Başkan, çok muhterem senatörler; 

Siyasal Bilgiler Fakültesi, başlangıçta Mülkiye 
Mektebi, Siyasal Bilgiler Okulu olarak Devletin idari, 
mali, haridi hizmet dallarına hizmet vermek üzere, 
hukuk ilminin bütün branşlarında yeterli öğretim 
yapan bir müessese olarak 'kısmen bu müessesede 
okunmayan bazı derslerden fark im'tiham vermek su
retiyle Hukuk Fakültesi mezunu da kabul edilmökte-
dL\ 
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Bir fakülteden diploma almak, oradan mezun 
olanlara tanınan bütün haklan da kullanmayı icabet-
tirir. Bu kaziyeden hareketle, 1136 sayılı Kanunun, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarından fark imti
hanı verenlere tanınmış tabii bir hak olan staj hak
kım ellerinden almasını makul karşılamak mümkün 
değildir. 1136 sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesinin 
yürürlük tarihi olan 1969'dan önceki mezunları hu
kuk fakültesi mezunu kabul edeceksiniz, bu tarihten 
sonra fark imtihanı vermiş bulunanları - bu mantıkla-
hukuk fakültesi mezunu kabul etmeyeceksiniz. 

Bu, çok büyük haksızlığa medar olan bir hüküm
dür. Nitekim, aynı mevzuda Avukatlık Kanunu bu 
acaip hükmü getirmiş olmasına rağmen, Hâkimler 
Kanunu, 1975'te yapılan değişiklikle 3 ncü maddesin
de aynen şu ibareyi taşımaktadır: 

«Bir hukuk faikültesinden mezun olmak veya diğer 
Türk fakültelerinden mezun olup usulüne göre hu
kuk fakültesi fark imtihanını vermek suretiyle veya 
yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup da Tür
kiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan 
'kalan derslerden sınav geçirerek başarı belgesi almış 
bulunmak» 'kaydını hâkim stajyeri olmak içlin kabul 
etmiştir. Bir fakülte mezunu hukuk faikültesinden 
fark imtihanı verip diploma alır; avukatlık stajı ya
pamaz; aynı kişi Adalet Bakanlığına müracaat eder, 
hâkim stajyeri kabul edilir. 

Binaenaleyh, bu haksız hükmün, yani 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun geçici 8 nci maddesinin de 
elimizdeki tasarının 8 nci maddesine ilave edilmesi 
gerekmektedir. 

Bunu takdirlerinize arz eder, hürmetlerimi su
narım. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Bravo... Mes
lek taassubu var da, ondan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, açıklamayı dinlediniz, buna Ka

tılıyor musunuz efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRÎ DAYI (Manisa) — ka
tılmıyoruz efendim, kısaca açıklayayım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Bu 
konuda önerge verildi, değil mi? 

BAŞKAN — Önergeyi okuttuk efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

Tadil teklifinin 8 nci maddesi münhasıran, sınav
la ilgili maddeleri ortadan kaldırıyor. Yoksa, bunun 
dışında bir hüküm getirmiyor. Örneğin: Geçici 7 nci 
madde sınav müddetleriyle ilgili daha evvel 1976'da 
mezun olanlar ve maddede sayılan hallerle ilgilidir. 

Oysaki, verilen önergede, «Yasa yürürlüğe gir
meden önce Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olup 
da, fark imtihanı vermiş olanlar, bu Yasanın yürür
lük tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun 
olup, fark imtihanı verenler hukuk mezunu gibi mü
talaa ediliyor» denilir, o madde kalktığı takdirde, bi
raz evvel kabul edilen 3 ncü madde ile bir irtibat 
kurma olanağı da olmayacaktır. Şu nedenle ki : 

Kabul edilen 3 ncü maddenin (b) bendinde: «Avu
katlık mesleğine kabul edilebilmek için, Türk hukuk 
fakültelerinden birinden mezun olmak veya yaban
cı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Tür
kiye hukuk fakülteleri programına göre noksan ka
lan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak» kay
dı var. 

Hukuk fakültesi mezunu olmak, kabul edilen 3 
ncü maddede avukatlığa kabul şartı için, kabul edil
di. Binaenaleyh, 8 nci maddeyi de bu madde içine ilâ
ve ederse, 3 ncü madde ile bağdaştırma olanağı yok
tur. Kaldı ki, şimdi görüşmekte olduğumuz madde, 
bidayette de ifade etmeye çalıştığımız gibi, münhası
ran sınavla ilgili maddelerin kaldırılmasına mütedair
dir, bu nedenle önergeye iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Önergeyi lütfen bir 
kere daha okutur musunuz efendim. 

Önergeyle, değerli arkadaşımızın kürsüde yaptığı 
konuşma çelişkili gibi geldi bendenize, bir hata işle
mek istemiyorum. Lütfederseniz, bir kere daha oku
tur musunuz. 

(Konya Üyesi Ahmet Remzi Hatip'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 7 nci maddenin yanında 8 nci mad
deyi de katmış oluyorlar. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİLİNİ BETİL (Tokat) — Arkadaşımın açık
lamalarına olduğu gibi katılıyorum efendim. Ona ek 
olarak bir hususu açıklamak zorunluğu doğdu; mü
saadenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞKA
NI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Arkadaşımızın öner
gesi, oylanır, oylanmaz. Bilmiyorum. Arkadaşımızın 
önergesi oylandığı takdirde, kürsüde yaptığı açıkla
ma iîe, gerçekleştirilmesini istediği husus, gerçekleçti-
rilmez. Çünkü, geçici 8 nci madde, bu Kanunun yü
rürlüğe girmesinden önce, (Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih, 7 . 7 . 1969'dur) « 7 . 7 . 1969 tarihin
den önce, Siyasal Bilgiler okulu veya fakültesinden 
mezun olup da, eksik kalan derslerden hukuk fakül
tesinde sınav vermiş olanlar, bu Kanunun uygulan
masında hukuk fakültesi mezunu sayılırlar» diyor. 

Şimdi, arkadaşımız bu geçici maddenin de kal
dırılmasını istiyor. Bu geçici madde, 1136 sayılı Ya
sanın yürürlüğe girdiği 7 . 7 . 1969 tarihinden ön
ce, yürürlükte olan Yasada, Siyasal Bilgiler Okul ve 
Fakültesinden mezun olanlar, fark imtihanı vermek 
şartıyla hukuk fakültesi mezunu sayılıyorlardı. Bina
enaleyh, o durumu kazanılmış hak haline gelmiş 
kimselerin, kazanılmış hakkını koruma amacıyla bu 
madde Yasada yer almıştır. Bunu kaldırdığımız tak
dirde, 1136 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 7 . 7 . 1969 
tarihinden önce, ki o Yasa Siyasal Bilgiler Okul veya 
Fakültesinden mezun olup da, fark ders imtihanını 
vereni, hukuk fakültesi mezunu sayıyor idi. 

1136 sayılı Yasanın yürürlükte bulunduğu tarihte 
sınav vermiş olan kimseye, o sınavı vermiş olmasın
dan dolayı, bir kazanılmış hak tanıyor. Binaenaleyh, 
bunun da yürürlükten kaldırılan maddeler arasına 
sokulması, bu kazanılmış hakkı ortadan kaldırıyor. 

Arkadaşımızın önerisi: Siyasal Bilgiler Okulundan 
veya Fakültesinden mezun olanların, fark ders sınavı 
verme suretiyle hukuk fakültesi mezunu da sayılma
larını öneren bir konuşma idi. 1136 sayılı Yasanın 
3 ncü maddesinde, görüşülmekte olan yasa önerisi
nin 1 nci maddesiyle 1136 sayılı Yasanın 3 ncü mad
desi yeni bir biçim aldı ve oylandı, kabul edildi. 
Orada, avukat olabilmek için «Türk hukuk fakülte
lerinden birinden mezun olmak veya yabancı memle
ket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hu
kuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan 
derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak» şartı var. 
Arkadaşımızın yaptığı konuşma, bu 3 ncü maddenin 
(b) bendinin değiştirilmesini öneren bir konuşma. Bu 
taze kabul edildi, bugün kabul edildi. İçtüzüğümüze 
göre müzakerelerin tekrar edilmesine de olanak yok. 
Bunu lüzumlu görüyorsa, bugün kabul edilen bu me
tin yasalaştığı zaman bir yasa değişikliği önerisi ya
par, usulüne göre Meclislerden geçer; kabul edilir, 

edilmez, bilmem. Ama halen yaptığı konuşma öner
gesiyle çelişkili. Yaptığı konuşmaya uygun bir öner
ge vermiş olsa o önerge oylanamaz, çünkü bu mad
de kabul edildi, tekriri müzakere mümkün değildir. 
8 nci maddenin yürürlükten kaldırılması kazanılmış 
hakkı kabul eden bir hüküm olduğu için onların ka
zanılmış hakkını ihlal eder. Ona da katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Sayın Baş

kan, müsaade eder misiniz?... 
BAŞKAN — Efendim, ne hakkında söz istedi

niz?... 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Önergemi 

tavzih için. 
BAŞKAN — Önergenizi izah ettiniz ve Komis

yon?... 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Efendim, 

Sayın Komisyon Sözcüsü ve Başkanına önergem üze
rinde yapılan cevaplama benim teklifimin aksi bir 
istikamette olduğu için maksadımın yanlış anlaşıldı
ğı hususunda açıklama yapacağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın hatip, bunun açıklamasını 
yaptınız. Anlayabildiğim kadarıyla önergenizde ge
çici 8 nci maddenin kalkmasını istiyorsunuz. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Tamam 
efendim. 

BAŞKAN — Geçici 8 nci maddeyi de Komisyon 
Başkanı izah ettiler; «1969'dan evveline teşmil edi
len ve verilmiş haklardır, kaldırırsak onların bu hak
ları haleldar olur» dediler. E... Geçici 8 nci mad-
deyse onu gösteriyor... 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem 
Başkanım, 1969'dan önce fark imtihanını vermiş 
olanlar hukuk mezunu sayılacaklar ve 1969'dan son
ra mezun olup da fark imtihanını verenler ne sayı
lacak?... Onlar da hukuk mezunudur ve hukuk me
zunu oldukları için Hâkimler Kanununa göre staja 
kabul ediliyorlar. Binaenaleyh, burada «Eski mezun 
fark imtihanını verenlerin hakkı müktesebini koru
mak üzere konulmuş bir geçici maddedir» demek hu
kuk anlayışına yanlış oluyor. Mademki eski mezun
ların hakkı bu anlayışa göre müdafaa edilmek iste
niyordu ve ondan sonra fark imtihanı veren ve hu
kuk fakültesi mezunu sayılan kimselerin de hakkı
nın bu Yüce Senatoda korunması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederiz. Bu
nu da aldık efendim, Sayın Genel Kurula arz etmiş 
oldum. Şimdi... 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Benim öne
rime göre, hukuk fakültesi fark imtihanını veren Si-
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yasal Bilgiler Fakültesi mezunları, hukuk fakültesi 
mezunudur efendim. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, teşekkür ede
rim. 

Sayın Hükümet önergeye katılıyorlar mı efen
dim?... 

ADALET BAKANLIĞI BAŞMÜŞAVİRİ SAİT 
REZAKİ — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi dinlediniz. Öner
geye Sayın Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunacağım. Sayın hatipin biraz 
evvel okunan ve 8 nci geçici maddenin de kaldırıl
masını isteyen önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir efendim. 

Sayın üyeler; 
8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 8 nci mad

deyi, Komisyondan geldiği gibi okunduğu şekliyle 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... 8 nci madde de 
kabul edilmiştir efendim. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — Bu Kanunun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 9 ncu madde kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 10 ncu madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddele

rinin Kaldırılması, Bazılarının da Değiştirilmesi Hak
kındaki Kanun Teklifinin maddeleri üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmıştır. 

Tümü üstünde söz isteyen sayın üye?... Yok. Ol
madığına göre okunan kanun teklifinin tümünü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Teklif değiştirilerek kabul edilmiştir. Teşekkür 
ederim. 

Sayın üyeler; 
Saat, 18,52'dir. Sekiz dakika çalışma süremiz kal

mıştır. Bu süre içerisinde başkaca bir iş yapma olana
ğı bulunmadığından 14 Aralık 1978 Perşembe günü 
saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 18,52 

Bir İstanbul gazetesinin 31 Temmuz 1978 tarihli 
sayısında «Dışişleri Raporu» adı altında ve «Dış
işleri Bakanlığı Genel Sekreterliğince oluşturulan bir 
komisyon» tarafından hazırlandığı bildirilen bir ra
por yayınlanmıştır. Hemen hemen tam metni açık
lanan raporda Türkiye'nin Batı grubundan ayrılması 
ve Bağlantısızlar grubuna katılması önerilmektedir. 
Hatta Türkiye'nin Bağlantısızlar grubu içinde etkin 
bir rol oynayabilmesi Batıdan tamamı ile kopmasına 
bağlanmaktadır. 

Aşağıdaki hususların Sayın Dışişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

VI. — SORULAR 

A) YAZILI SORULA 

I. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. Metin Toker'in, Dışişleri Bakanlığı Genel Sek
reterliğince oluşturulan bir komisyon tarafından ha
zırlandığı bildirilen «Dışişleri Raporu» na dair soru 
önergesi ve Dışişleri Bakanı A. Gündüz Ökçünün ya
zılı cevabı. (7/957) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Dışişleri Bakam tarafmdan 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyla 
arz ederim. 

C. Bşk. S. Üye 
Metin Toker 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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1. Bahis konusu raporu hazırladığı bildirilen bir 
komisyon Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğince 
oluşturulmuş mudur? Oluşturulmuşsa mahiyeti, ken
disine verilen görev nedir ve kimlerden oluşmuştur? 

2. Rapor gizli midir, açık mıdır? Gizli ise bu
nun basına yabancı bir devlet başkanının Türkiye'nin 
dış politikası hakkında akıl satmaya kalkıştığı günlere 
rastlatılarak nasıl ve ne maksatla, kimler tarafından 
sızdırıldığı konusunda bir tahkikat açılmış mıdır? 

3. Bağlantısızlar denilen grubun son Belgrat top
lantısında belirlenen durumu, iç kavgaları, bölünme
leri ortadayken ve Sayın Dışişleri Bakanının Hindis
tan gezisi izlenimleri tamamı ile yanlış, asılsız çık
mışken Dışişleri Bakanlığı rapordaki eksantrik görüş
lere katılmakta mıdır? 

TC 
Dışişleri Bakanlığı 

Araştırma ve Siyaset Planlama Gn. Md. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 8 . 1978 tarih ve Kanunlar Müdrülüğü 

16059 - 6698 sayılı yazıları. (7/957) 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sayın Metin Toker tarafından bana yöneltilmiş 
bulunan yazılı soru önergesinde değinilen husus
lara ilişkin yanıtlarımı ilişikte sunuyorum. 

Yanıt metninin Sayın Toker'e iletilmesini saygıla
rımla izinlerine sunarım. 

A. Gündüz Ökçün 
Dışişleri Bakanı 

Sayın Metin Toker 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Bir İstanbul gazetesinin 31 Temmuz 1978 tarihli 

sayısında, «Dışişleri Raporu» başlığı altında ileri 
sürülen hususlarla ilgili olarak tarafıma yöneltmiş 
bulunduğunuz yazılı sorularınızı aşağıda sırasıyla ya
nıtlıyorum. 

1. Bakanlık Birimleri arasında ve birimler içinde 
çeşitli düzeylerde teknik nitelikte «çalışma belgele
ri» hazırlanması birçok ülke Dışişlerinde olduğu 
gibi, Dışişleri Bakanlığımızda da, öteden beri uygu
lanmakta olan bir yöntemdir. Bu yöntem Hükümet
lerin sağlıklı dış politika oluşturmalarının sağlam bir 
aracı olduğu gibi, modern dünya koşullarına ve 
uluslararası alandaki hızlı değişimlere uyabilmenin de 
bir gereğidir. Sizin de teslim edeceğiniz üzere, dün
yamızda cereyan eden olayların anlaşılıp, algılanması 
ve gerçeklerin tanımlanması bilinçli entellektüel çaba 
sarf edilmesi, konuların incelenip, irdelenmesi ile 
mümkün olabilmektedir. Başka bir deyimle, olayla

rın zamanında izlenerek kavramsal bir çerçevede de
ğerlendirilmesi günümüz uluslararası ilişkilerinin ge
rektirdiği bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım dış politi
kayı olayların gerisinde kalmaktan veya olaylara sa
dece tepkide bulunmaktan kurtarıp, gelişmeleri ya
kından izleyebilen bilinçli bir dış poltika haline dö
nüştürmeye hizmet eder. 

2. Soru önergenizde söz konusu ettiğiniz Ko
misyon, bu anlayış çerçevesi içinde, uluslararası yeni 
ekonomik düzene ilişkin tartışmaların yoğunlaşmakta 
olduğu bir dönemde, yani, bundan bir yıl önce, Dışiş
leri Bakanlığının konu ile ilgili birimlerinde görevli 
Şube Müdürü düzeyindeki bazı memurlardan oluştu
rulmuş bir ad - hoc çalışma grubudur. Komisyon 
doğal olarak Makamın onayı ile kurulmuş ve görev 
yapmıştır. 

3. Belirli ve sınırlı amaçla kurulmuş bulunan 
Komisyon tarafından hazırlanan «Yeni Ekonomik 
Düzen ve Türkiye» başlıklı rapor, o zamanki Sayın 
Dışişleri Bakanı ve diğer Bakanlık yetkililerinin katıl
dıkları bir toplantıda tartışılmıştır. Yaptığım incele
meye göre, Sayın Dışişleri Bakanının, gerek toplantı 
gerek raporda ele alınan konuya ilişkin olarak, o ta
rihte yaptığı konuşma basında yayınlanmıştır. Dola
yısıyla, ne Komisyon, ne rapor basınımız ve kamu
oyumuz tarafından evvelce bilinmeyen hususlar de
ğildir. Anlaşılıdığına göre, söz konusu İstanbul Ga
zetesi, Tarabya'da Bakanlığım ile Siyasal Bilgiler Fa
kültesinin birlikte düzenledikleri «Uluslararası Yeni 
Ekonomik Düzen Paneli» ni vesile ederek Komisyon 
ve raporu bir kez daha sütunlarında ele almıştır. 
Yoksa Hükümete sunulmak üzere hazırlanmış yeni 
bir rapor söz konusu değildir. 

4. Raporda gelişme sürecindeki ülkelerle geliş
miş sanayi ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkiler, 
1960'lardan bu yana oluşan Yeni Ekonomik Düzen 
kavramı incelenmekte ve tamamiyle ekonomik niteliği 
olan 77'ler Grubu ile benzer sosyo - ekonomik yapısı 
bulunan Türkiye'nin işbirliği olanak ve yöntemleri 
incelenmektedir. 

Bu bakımdan raporda siyasal bir grup niteliğin
deki Bağlantısızlarla ilişki ve işbirliğinden söz edil
memektedir. 

Uluslararası ilişkileri yakından izleyen bir gazeteci 
olarak pek iyi bildiğiniz üzere, ekonomik ilişkilerin 
yeniden düzenlenmesi gereği ve gelişmiş ülkeler ile 
gelişme sürecindeki ülkelerin biri birleri yle bağımlı 
oldukları gerçeği geçen yıl Londra'daki Sanayileşmiş 
Ülkeler Devlet Başkanları düzeyinde yapılan Doruk 
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Toplantısı Ortak Bildirisinde açıklıkla belirtilmiştir. 
Bu yılki Bonn Doruk Toplantısıda bu görüşlere yeni 
boyutlar getirmiştir. Öte yandan, sanayileşmenin 
en üst düzeyine ulaşmış ülkeler grubunda değindiği
miz hususların en ilerici biçimde savunmasını yapan 
Hollanda, Danimarka, îsveç ve Norveç gibi ülkeler 
vardır. Gelişme sürecinde bir ülke olan Türkiye'nin 
bu konularda bilinçlenmeye ve yapıcı katkılarda bu
lunmaya çalışması, kanımca, en azından ülkemizin 
sosyo - ekonomik yapısının yanı sıra tarihinin ve 
coğrafi konumunun kendisine yüklediği bir görevdir. 

Bağlantısızlarla ilişkiler konusuna gelince : 
Yüce Meclislerin onayından geçmiş bulunan Hü

kümetimiz programında ülkemizin dış ilişkilerinde 
çok yönlü ve dengeli bir politika izlenmesi ilke ola
rak benimsenmiştir. Bu politikayı, Türkiye'nin je
opolitik konumunun özelliklerine uygun olarak, na
zik küresel dengeyi sarsmadan, esnek fakat etkin bi
çimde uygulamaya, Bağlantısız Ülkelerle siyasi, eko
nomik ilişkilerimizin geliştirilmesine büyük önem 
veriyoruz. Kaldı ki, dış politikamızda başlıca yer 
işgal eden silahsızlanma ve kalkınma konularına yak-
laşımlarımızdaki benzerlikler de Bağlantısızlarla daha 
yakın temas ve görüş alış verişi yapılmasını bir 
gereksinme haline getirmektedir. Nihayet, dünya 
koşulları içinde Türkiye'nin uluslararası etkileşimde 
önemli bir yeri olan Bağlantısızlardan soyutlanmış 
bir dış politika yürütmeye çalışması, hem bu politi
kayı dar sınırlara hapseder, hem de bu ülkelerle za
man içinde artan şekilde çıkarlarımızın korunmasına 
olanak sağlayacak yarar dokusunun geliştirilmesini 
engeller. 

5. Bağlantısızlar arasında anlaşmazlıklar, hatta 
bölünmelerin varlığı bir gerçektir. Ancak, uluslararası 
ilişkilerde çıkar ayrılıkları ve anlaşmazlıklar doğal 
olup, bundan hiç bir uluslararası kuruluş, hiç bir 
ittifak masun değildir. Bağlantısızlar, her şeye rağ
men Birleşmiş Milletler Örgütü içerisinde siyasal 
varlık göstermeyi başarabilmişlerdir. Uluslararası 
düzeyde bugün bir dünya kamuoyu oluşmasından ve 
hatta bir bakıma demokratizasyondan söz etmek ola
nağı varsa, bunda Bağlantısızlar Grubunun da bir 
ölçüde payı bulunduğunu teslim etmek gerekir. 

Öte yandan Bağlantısızların varlık ve önemini tes
lim etmekle o grup ve üyeleriyle ilişkilerin dozunu 
ayarlamak, söylemeye gerek yoktur ki, ayrı konular
dır. 

Saygılarımla sunarım. 
A. Gündüz Ökçün 

Dışişleri Bakam 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Halil Tunç'un, îstanbulda yapılan bir 
düğüne dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı. (7/980) 

10 . 10 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Ziya 

Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masının aracılığınız ile teminini saygılarımla rica 
ederim. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Halil Tunç 

«İstanbul'un en büyük otellerinden birinde yapılan 
ve gazetelerin birinci sayfalarında gayet geniş olarak 
yer alan ., Tatlıcıların düğününde deste deste 500'lük 
ve 1 000'lik para savruldu. Davetliler 1 000'liklerin 
üzerinde HORON teptiler» şeklindeki renkli fotoğ
raflarla süslü haberler işçi ve memurlarımızla tüm dar 
gelirli vatandaşlarımız arasında son derece büyük 
tepki yaratmıştır. 

İşçinin memurun, küçük esnaf ve köylünün, tü
müyle dar gelirli vatandaşlarımızın yaşamları boyun
ca elde edemeyecekleri ve hatta düşünemeyecekleri 
bir oranda bulunan 1 milyondan fazla paranın hava
ya savrulduğu düğün töreni ülkemizde yıllardan beri 
devam eden sömürü düzeninin nasıl işlediğinin en 
güzel örneklerinden biridir. Haksız ve aşırı kazancın 
verdiği rahatlıkla havaya savrulan milyonların yanı-
sıra, düğünün yapıldığı salona bir gece için 2 milyon 
ödeyen özel uçaklarla davetli taşıyan bir gecelik dü
ğün için akla hayale gelmeyen ücretleri ödeyen Mus
tafa ve Şehmuz Tatlıcı kardeşler bu tutumlarıyla an
cak kınanabilirler. Ülkemizde anarşik olayların ala
bildiğine yoğunlaştığı, hayat pahalılığının her gün bi
raz daha artarak yaşamın çekilmez hale geldiği son 
yıllarda Devlet içinde aşiret örneği ile davranan 
Tatlıcı kardeşler bundan bir süre önce yapılan birçok 
devlet adamının, senatörler ve milletvekillerinin gözü 
önünde silâhlarını çekerek bir başka otelin düğün sa
lonunun tavanını kurşun yağmuruna tutmuşlardı. 

O günkü olayla ilgili olarak haklarında ne gibi 
işlem yapıldığı ise tarafımızdan hala bilinmemektedir. 
Bilinen bir şey varsa bu düğün kahramanları kardeş
lerin bir toplu sözleşme nedeniyle aylarca fabrikala
rını kapatarak yüzlerce işçiyi açlığa mahkûm etmiş 
olmalarıdır. 

Vergi reform tasarılarının Meclislerden geçmesini 
özlemle bekleyerek ekmeğine zeytini katık yapmayı 
düşünen emekçiler aldıkları asgari ücretin üçte birini 
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vergi olarak ödeyenler iki şarkı için aynı düğünde bir 
ses sanatçısına 200 bin lira ödenmesini hoş karşıla
mamaktadırlar. 

Sonuç : 
Düzenledikleri düğünler nedeniyle milyonları ra

hatça savuranların 1976 yılında ve 1977 yılında öde
dikleri verginin oranı nedir? 

1976 ve 1977 yılları için vergi beyannamelerinde 
ise kâr oranlarını ne kadar, göstermişlerdir? 

Düğünlerde bu masrafları yapanların vergi beyan
namelerinde bu giderler «masraf olarak mı göste
rilmiştir?» Bundan önceki düğünde yapılan masraf
ların da vergiden kaçırılıp kaçıramadığının Sayın Ma
liye Bakanı tarafından açıklanmasını rica ederim. 

TC 
Maliye Bakanlığı 

Gel : 2476500 - 69/87291 
7 . 12 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Genel Sekreterlik : 
İlgi : 16 . 10 . 1978 gün 

sayılı yazınız. 
ve 16494-6803-6/980 

1. İlgi yazınız ekinde alınan; Cumhurbaşkannıca 
seçilmiş Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Halil 
Tunç'un Tatlıcı Kardeşlere ilişkin yazılı soruları, Ba
kanlığımca incelenmiştir. 

2. Tatlıcı Kardeşlerle ilgili olarak 1976, 1977 
takvim yılları için yapılan inceleme sonucu saptanan 
bilgiler, aşağıdaki kişiler ve yular itibarıyla ayn ayrı 
gösterilmiştir. 

a) Salih Tatlıcı; 

1976 Takvim Yılı : 
Beyan üzerine, 
Hesaplanan vergi 
Mahsup edilen vergi 
Tahakkuk ettirilen vergi 
Vergi oranı 

475 570 TL. 
19 996 TL. 

445 575 TL. 
Yüzde 58.22 

1977 Takvim Yılı : 
Beyan üzerine, 
Hesaplanan vergi 460 330 TL. 
Mahsup edilen vergi 107 678 TL. 
Tahakkuk ettirilen vergi 352 652 TL. 
Vergi oram Yüzde 57.64 
b) Mustafa Tatlıcı; 
1976 Takvim yılı için zarar beyan etmiştir. 
1977 Takvim yılı için zarar beyan etmiştir. 
c) Şehmuz Tatlıcı; 

1977 takvim yılının onbirinci ayında yükümlülüğü 
saptanmış ve aynı yıl için zarar beyan etmiştir. 

3. Soru önergesinde sözü edilen, kâr oranları ile 
ilgili olarak yapılan araştırmada, Salih Tatlıcı'nın Ge
lir Vergisi Kanununun 111 nci maddesinde belirtilen 
«ortalama kâr haddi esasına» tabi bulunduğu ve 
hakkında bu madde uyarınca gerekli işlemin yapıl
dığı, Mustafa ve Şehmuz Tatlıcı'nın ise ortalama kâr 
haddine tabi olmayan işlerle iştigal ettikleri ve hak
larında bu maddeye göre işlem yapma olanağı bulu
namadığı saptanmıştır. 

4. Gelir Vergisi Yasasının 40 ve 41 nci madde
lerinde kayıtlı esaslara göre «düğün masraflarının» 
vergiye tabi kazancın saptanmasında gider olarak 
yazılması mümkün değildir. Bu yasal engele rağmen 
masraf yazılması yoluna gidilmişse yapılacak vergi 
incelemelerinde vergi cezası kesilmesi için gereği 
yapılır. Vergi incelemeleri ülke çapında sektör, iş 
kolu ve yükümlü düzeyinde yıllık programlarla Ba
kanlık ve il inceleme elemanları tarafından yürütül
mektedir. Yukarıda belirtilen yükümlülerden Salih 
Tatlıcı'nın 1975 ve 1976 yılı hesaplan yıllık program
lar uyarınca servet incelemesine tabi tutulmuş ve 
hakkında rapor düzenlenmiştir. Diğer iki yükümlü 
ile ilgili olarak da 1979 yılı programında gereğinin 
yapılması yoluna gidilecektir. 

5. Vergi denetimlerinin, daha etkin ve yaygın bi
çimde yapılmasını sağlamak amacıyla halen Millet 
Meclisinin gündeminde bulunan Vergi Yasa tasarı
sında yeni ve değişik önlemlere yer verilmiştir. 
1950'den beri yürürlükte bulunan şekli delil sistemin
den, serbest - ekonomik delil sistemine geçilmiş, ay-
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rica ödenen vergilerin işyerinde ilanı gibi yeni esaslar 
getirilmiştir. Yaşam düzeyi ile ödedikleri vergi ara
sında önemli farklılıklar bulunan yükümlüler için 
«Hayat Standardı Esası» adı verilen yeni bir kontrol 
aracı geliştirilmiştir. Bu kontrol aracı, yaşam düzeyi 
ile ödenmesi gereken vergi arasında sıkı bir ilişki kur^ 
makta ve beyan ettikleri gelirlerin çok üstünde yaşam 
düzeyine sahip olan ödevlilerin gerek gelirlerine 
yaklaşılabilmesi açısından vergi yönetimine yeni ola
naklar sağlamaktadır. 

6. Gereği için bilgilerine arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Devlet eliyle kurulmuş matbaalar
dan birinin halkın matbaası şekline dönüştürülmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve 
Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nm yazılı ceva
bı. (7/1000) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanlığı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Soru : Bizdeki kitapçılar ve matbaacılar uzun ve 
masraflı eserleri basmaktan kaçmıyorlar. Onlar az 
masraflı çok para kazanmak arzusundadır. 

Böyle olunca da bizde uluslararası çapta kuvvetli 
kitap yazan eser verenler yetişmiyor. Yetişen ve ki
tap yazanlar da yapıtlânm bastıramıyorlar. Acaba 
devlet eliyle kurulmuş matbaalardan birisi «Halkın 
matbaası» şekline dönüştürülüp kitap yazanların yaz
dığı yapıtları bir ilmi kurul inceledikten sonra bu 
matbaada maliyetine basılamaz mı? 

...v-

TC 
Kültür Bakanlığı 7 . J2 . 1978 

Tanıtma ve Yayımlar 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 2309 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : a) 9 . 1 1 . 1978 tarih ve 16705-6860-7/1000 
sayılı yazınız, 

b) 27 . 11 . 1978 tarih ve 16705-6860-7/1000 sa
yılı yazınız. 

Bakanlığımıza bağlı bir basımevi bulunmamakta
dır. Uluslararası çapta ve güçlü yazarların yapıtları 
da her yerde basılma olanağı bulmaktadır. Bu arada, 
Devlete bağlı basımevleri de Türk kültürünü, Türk 
düşünce ve sanat ortamını yansıtan yapıtları basmak
tadırlar. Böylece bu basımevlerinin bir halk hizmeti 
gördüğü kanısındayım. 

Kültür Bakanlığı, basılmak üzere başvuran yapıt
ları çeşitli dallardaki Danışma Kurullarına incelettir
mekte, değerlendirmeyi bu yolla yapmaktadır. Bu 
Danışma Kurullarına herkesin yapıt ve çevirileriyle 
başvurabileceği açıktır. 

Devlete bağlı olsa da, bir basımevinjn adının şu 
ya da bu olması önemli değildir. Önemli olan, dü
şünce, sanat ve kültür ürünlerini değerlendirip halka 
yansıtmaktır. Devlete bağlı basımevleri, öbür hiz
metlerin yanında bu hizmetleri de yerine getirmekte
dir. ' 

Durumu bilgilerinize saygılarımla sunarım. 

Doç. Dr. Ahmet Taner Kışlalı 
Kültür Bakanı 

..<... >»e< 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

17 NCI BİRLEŞİM 

12 . 12 . 1978 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 
bi yedek üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9 . 8.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
{Gündeme giriş tarihi : 18 . 10 . 1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadet
tin Demirayak'ın, Aydın ilinin Kuşadası ilçesindeki 
bir çay bahçesine dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/84) (Gündeme giriş tarihi : 
2 5 . 1 0 . 1 9 7 7 ) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» baş
lıklı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) (Gündeme giriş tarihi : 8 . 11 . 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/83) (Gün
deme giriş tarihi : 20 . 12 . 1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka-
t>ul olunmadıklarının doğru olup olmadığına, dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi-
*riş tarihi : 28 . 2 . 1978) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Metin Toker'in, boş Büyükelçiliklerin dol
durulması ve diğer atamaların yapılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakamndan söz
lü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 28 . 2 . 1978) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/96) (Gündeme giriş tarihi : 30 .5 .1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, merkez valisi ve müşavir kadrolarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) (Gündeme gi
riş tarihi: 30 . 5 . 1978) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi: 6 . 6 . 1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ile Etibank'ın Doğu Anadolu'daki işçi ve personeline 
dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/100) (Gündeme giriş tarihi : 26 . 9 . 1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, A.B.D. kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından başta Tür
kiye olmak üzere son beş yıl içinde bazı ülkelerde kişi 
ve kuruluşlara rüşvet vermesi nedeniyle mahkemeye 
verildiği hakkında basınımızda çıkan habere dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme giriş 
tarihi : 21.11.1978) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, bazı dernek üyelerinin Muş'a yaptıkları 
gezideki masraflarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/102) (Gündeme giriş tarihi : 28.11.1978) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ca
hit Dalokay'ın, Elâzığ Eğitim Enstitüsünün kapa
tılması olayına dair Milli Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu : 6/103) (Gündeme giriş tarihi : 12.12,1978) 
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III j 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER j 
1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı j 

Maddelerinin Kaldırılması, Bazılarının da Değiştiril
mesi hakkında Kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 2/516; 
C. Senatosu: 2/133) (S. Sayısı: 841) (D. Tarihi : 
5.12. 1978) (C. Senatosundaki bitiş tarihi: 25.12.1978) 

B - TUZUK GEREĞİNCE BİR DEEA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is- I 
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko- I 
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş- I 
tınması isteyen önergesi. (10/66) 

5. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat I 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. I 
Sayısı : 704) (Dağıtım tarihi : 18.4.1977) 

6. — Cunihüfiyet Senatosu Cumhurbaşkanınca I 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta
rihinde istanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey- I 
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen I 
önergesi. (10/67) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku- I 
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır- I 
mâsı isteyen önergesi. (10/70) I 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri I 
Öner'in, Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit I 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge- I 
si. (10/71) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri I 
Önef'ifî, sıtma ve Bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu- I 
sasundâ Senato Araştirması isteyen önergesi. (10/72) | 

10. — Ankara imar Limited Şirketinin Arısoyr 

Koliektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 17.5.1978) 

11. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma-
Komisyonu raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma 
tarihi : 31.5.1978) 

12. — Çocuk Mahkemeleri kurulması hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/38) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1978) 

13. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mesken, 
ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi : 

26 . 6 . 1978) 
14. — Kamu iktisadi Teşebbüsleri üzerindeki de

netimin mahiyet - şümul ve etkinliği hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru. (10/77) (S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi : 
29 . 8.1978) 

15. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

16. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/54) 
(S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili araştırma önergesi. 
(10/79) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişimlerle ilgili araştırma önergesi. (10/80) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

20. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Senato
su Araştırma Komisyonu raporu. (10/12 - 10/15 -
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1978) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi ibra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları haikkında Senato Araştır-; 
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 ,1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 
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22. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 . 9 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 1 0 . 1 0 . 1978 
tarihli tezkeresi. (lQ/37) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sânibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 10 . 1978 tarihli tezkere
si. (10/26, 52) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DİSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sânibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
dS Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Kömis-
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesü Ömer 
Ucuza! ve arkadâslâfıtlin, Milli Eğilimi Bakanı tara
fımdan yapılmış olan tayin ve nâkil tasarniflari hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konuttun süresi içindie sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

30. — Cümhuriyelt Senatosu Sıva-s Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandınlamadığma dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sânibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so-
nuçlandırılamadiğına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Gertel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

37. — Cumhuriyet Senatosu İçel Eski Üyesi Lüt-
fi Bilgen'in, Tarsus İşletîriecilik Yüksek Okülunufl 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırmasi 



isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmaiara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKÎ Şark Linyitleri Aşkale İş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1975 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/18) (S. Sayısı : 826) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1975 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu. (5/19) (S. Sayısı : 827) (Da
ğıtma tarihi : 20.11.1978) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Eylül, 
Ekim, Kasım 1975 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İnceleme Komis
yonu raporu. (5/20) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1975, Ocak, Şubat 1976 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporu. (5/21) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma ta
rihi : 20.11.1978) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Mart, 
Nisan, Mayıs 1976 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/22) (S. Sayısı : 830) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1976 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu raporu. (5/23) (S. Sayısı : 831) (Dağıtma 
tarihi : 20.11.1978) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Eylül, 
Ekim, Kasım 1976 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/24) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1976, Ocak, Şubat 1977 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu. (5/25) (S. Sayısı : 833) (Dağıtma 
tarihi : 20.11.1978) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1977 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu. (5/26) (S. Sayısı : 834) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Ağustos 1977 aylarına ait hesaplan hakkında Cum
huriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu. (5/27) (S. Sayısı : 835) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

51. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Kasım 1977 aylarına ait hesaplan hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru. (5/28) (S. Sayısı : 836) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

52. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart 
1977, Şubat 1978 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu. (5/29) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) • 

53. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1975 
Mali Yılı Kesinhesapîarı hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/31) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

54. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1976 
Mali Yılı Kesinhesapîarı hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/32) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

55. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1974 
Mali Yılı Kesinhesapîarı hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/30) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


