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1. — Elazığ Üyesi Cahit Dalokay'ın, 

4.12.1978 tarihinde Elazığ'da ölüm ve yara
lanma ile sonuçlanan vahim olaylara dair 
gündem dışı demeci. 577:580 

2. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nermin 
Abadan - Unat'ın, Türk kadınlarına tanınan 
seçme ve seçilme hakkının yıldönümü vesile
siyle günümüz Türkiye'sinde tarım ve endüs
tri ile kamu yönetiminde çalışan kadınların 
durumuna dalir gündem dışı demeci. 580:581 

3. — Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, uyuş
turucu maddelerin toplum bünyemizi sarsan 
anarşik eylemlerdöki rolüne dair gündem dışı 
demedi. 581:583 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Dişleri Bakanı Gündüz ökçün'e, Milli Savun
ma Balkanı Hasan Esat Işık'ın vekillik etme

sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1562) 

5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'ya, Milli 
Eg'jlm Bakanı Necdet Uğur'un vekillik etme
si n!in uygun görülmüş olduğuna dair Cum-
hurbaş'kanlığı tezlkeresii. (3/1561) 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'e, Yerel 
Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir'in vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1563) 

7. — TBMM Birleşik Toplantısının 
6.12.1978 Çarşamba günü saat 15.00'te yapı
lacağına dair Başkanlık tezkeresi. (3/1565) 

8. — Yargıtay Üyesi Celâl Erdoğan'ın, 
Anayasa Mahkemesi asıl üye adaylığından çe
kildiğine dair dilekçesi 

Sayfa 

583 

583 

583 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması, Bazılarının 
da Değiştirilmesi hakkında Kanun Teklifinin 

583:584 

584 



C. Senatosu B : 15 5 . 12 . 1978 O : 1 

Sayfa 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/516; C. Se
natosu : 2/133) (S. Sayısı : 841) (D. Tarihi : 
5.12.1978) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 

Mehmet Ali Arıkan'ın, Doğu ve Güneydoğu
nun hangi bölgelerinde ne gibi yatırımlar ya-

584:606 

584,606 

584 

pılması düşünüldüğüne dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu. (6/99) 

Sayfa 

584 

606 B) Yazılı Soru ve Cevabı 

1. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 
Ragıp Ünerlin, Nevşehir - merkeze bağlı Çift
lik köyü civarında bir su deposu ve sondaj 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Köy İşleri ve Kooperatifler 
Balkanı Ali Topuz'un yazılı cevabı. (7/993) 606:607 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çanakkale Üyesi ismail Kutluk, tütün üreticisine 
verilen avanslar; 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, pancar üreticisinin 
•teslim ettiği pancarın bedelini alamaması; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

Tayland ve Malezya Parlamento Başkanlarının 
resmi davetlerinin kabulüne dair Başkanlık tezkeresi 
onaylandı. 

Kore, Tayland ve Malezya'yı resmen ziyaret ede
cek olan Cumhuriyet Senatosu Heyetine dahil aday 
üyelerin isimlerini bildiren Başkanlık tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üye
lik için yapılan seçim sonucunda adayların gerekli sak 
çoğunluğu sağlayamadığı; yedek üyelik için yapılan 
seçim sonucunda ise Genel Kurulda çoğunluğun bu
lunmadığı anlaşı'ldığından; 

5.12.1978 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak üzere 
Birleşime saat 15.50'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Osman Salihoğlu Hüsamettin Çelebi 
Divan Üyesi 

Konya 
Osman Nuri Canpolal 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı 

Maddelerinin Kaldırılması, Bazılarının da Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/516; C. Senatosu : 2/133) (S. Sayısı : 841) (Da
ğıtma tarihi : 5.12.1978) 

Yazılı Sorular 
2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 

Demirayak'ın, yılbaşından Kasım 1978 sonuna ka

dar İzmir ilinde mevcut belediye ve kuruluşlara Ba
kanlık bütçesinden yapılan bağış ve yardımlara dair 
yazılı sorusu. (7/1005) (Turizm ve Tanıtma Bakan
lığına gönderilmiştir.) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, yılbaşından 25 Kasım 1978 tarihine 
kadar Bakanlık bünyesinde ve il teşkilatında ne mik
tar avukat, eczacı, dişçi ve kimyager tayini yapıldı
ğına ve boş kadrolara dair yazılı sorusu. (7/1006) 
(Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmiştir.) 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Hik
met Savaş'ın, Gökçekaya Baraj sahasında kalan or
man envalinin DSÎ tarafından kimlere, ne zaman ne 
miktar ve kaç liraya ihale edildiğine dair yazılı so
rusu. (7/1007) (Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Hik
met Savaş'ın, Gökçekaya Baraj sahasında kalan or
man envalinin DSİ tarafından kimlere, ne zaman ne 
miktar ve kaç liraya ihale edildiğine dair yazılı so
rusu. (7/1008) (Orman Bakanlığına gönderilmiştir.) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 15 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakere
lere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Elazığ Üyesi Cahit Kalokay'ın, 4.12.1978 
tarihinde Elazığ'da ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan 
vahim olaylara dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi 
Sayın Cahit Dalokay, Elazığ'da dün beş kişinin ölü
mü ve yedi kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan vahim 
olaylar dolayısıyla gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Dalokay. 
Gündem dışı konuşan arkadaşlarımın nazarı dik

katini çekmek isterim, lütfen kısa konuşsunlar. Gün
demimizde kanun tasarısı vardır onun müzakeresine 
geçeceğiz. 

CAHlT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler; 

Uzun süreden beri Elazığ'da süregelen ve son üç 
gün içerisinde, özellikle dün yine bir tepe noktasına 
çıkmış bulunan, Elazığ'da cereyan etmiş vahim, acı, 
o nispette elem verici olaylar, hadiseler hakkında hu
zurlarınızı kısaca işgal etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Kanun ve nizam hâkimiyetine meydan okuyan 
anarşi ve terör, son üç gün zarfında çok daha vahim 
bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. Yurt çapında 
anarşinin dünkü bilançosu, gazetelerden öğrenebildi
ğimiz, TRT'den öğrenebildiğimiz kadarıyla sekiz ölü 
ve birçok yaralıdır. Dün çıkan olaylarda anarşi ve 
siyasi cinayet kurbanı beşi ölü ve yedisi ağır olmak 
üzere çok sayıda yaralı ve birçok işyerlerinin tah
ribi ile Elazığ yine birinci sırayı işgal etmiştir. Ön
ceki iki gün içerisinde de Elazığ'da gene üç vatanda
şımız anarşiye kurban gitmiştir. 

Bölücülerin, vatan ve millet haini bazı mihrakla
rın ve bunların tahrik ve teşvik ettikleri karanlık 
menhus emelli kimselerin yurt çapında sürdürdükleri 
fitne için de Elazığ özellikle seçilmiş bulunmaktadır. 
Bu mihraklar ve kimseler, iblisane bir niyet ve dü
şünce ile hazırladıkları plan ve metotlarla asırlarca 
sulh ve sükûn içerisinde kardeşçe bir arada yaşayan 
ve yaşamış olan, Devletine, milletine bağlı vatanper-
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ver vatandaşlarımızı birbirine düşürerek millet ve 
memleketi bölüp, kirli gayelerine ulaşmak istemekte
dirler. 

Dün akşam yine ahval - i âdiyyeden bir olay gibi 
TRT'den öğrendiğimiz Elazığ'daki son vahim, vahim 
olduğu kadar elem ve dehşet verici hadise bilahara 
mahallinden istihbar ve tespit edebildiğim kadarı ile 
şöyle cereyan etmiştir; kısaca arz ediyorum : 

Olay günü; yani dün saat 12.30 civarında gözü 
dönmüş anarşist ve teröristlerden müteşekkil silahlı 
militan bir grup, ilin İstasyon Caddesi üzerindeki 
Elazığ Lisesine saldırıyor. Bu saatte masum öğrenci
lerin bir kısmı okuldan çıkarak dağılmak üzere, bir 
kısmı da dersleri için sınıflarına girmek üzeredir. Bu 
dehşetengiz saldırı karşısında, zavallı çocuklar tabii 
paniğe kapılıyor. Bu panikle şuursuzca, sözde kendile
rini savunmak için, karunmak için hiçbir şeyleri olma
dan silahlı mü tecavüzlere karşı çıkmak stiyoriar ve 
neticede lise birinci sınıf öğrencisi Murat Buîidaç, 
anarşist militanların kurşunları ile önada ölüyor ve 
iki öğrenci de ağır şekilde yaralanıyor. 

•Panik halinde, heyecana kapılan ve saldırrdan 
duydukları infialle İstasyon Caddesinde bazı gösteri
lerde bulunarak yürüyen, aralarında kız çocukları
nın da bulunduğu öğrenciler, polisin sert ve şiddetli 
hareketleri ile karşılaşıyorlar. Artük, ok yaydan çak
mıştır. Halkın da topluluğa karışması ile olay büyü
yor ve bundan sonra da biri polis olmak üzere, beş 
kişi daha ağır yaralanıyor. Hafif yaralananların sayış? 
bilinsmiyor. 

Liseye silahlı tecavüzde bulunan militanlar ise. 
menfur cinavetî erini irtikâp ektikten sonra. ;:ıta:yon 
altındaki anarşistleri barındıran malum bir bö'gey? 
kaçıp sığınıyorlar. 

Hadiseler bununla da kalınıyor. Gözü dönmüş 
silahlı militanlar, caniler şehrin anaeaddesi üzerinde 
bulunan karayolları bölgesi karşısındaki kalabalık 
vatandaş topluluğunun oturduğu kahvehaneye ayn-
ser îde saldırıyorlar ve ellerindeki otomatik sen mo
del ri lalalarla rasgele topluluğa ateş edip, kahvehane 
önündük!; hiç bir şeyden haberdar olma;, an İki kimi
yi hunharca öldürüyorlar. Bununla da yej'nmey'p 
içerideki iki kişiyi de yaralıyorlar ki; bu -'ki ır.3.":v^ 
vatandaş ise, kıça bir süre sonra cinayet ş eh ekerlinin 
'kuî'karts- olarak ölüyor. 

Olaylar bütün, şeihre dağılıyor, yer yer çatışmalar, 
yaralamalar ve tahripler vuku buluyor. Bu vahim 
olayın bilançomu necice itibariyle beş ölü ve yedisi 
ağır olmak üzere çok sayıda yaralı ve tahriptir. Bi-

I lanço bu; ama her olayda olduğu gibi, yine anarşist 
militan, mücrim ve caniler gene kaçmıştır, kaybol
muş/ardır. 

Değerli arlkadaşl!arı!m; 
Elazığ'da ne yapacağını, kimden medet umacağı

nı, kime sığınacağını ve canım kime emanet edece
ğini bilemez t i r durumda şaşkın ve paniğe kapılmış 
bulunan ve olaylardan büyük bir infial duyan va
tandaşın ve şehrin imdadına . şayanı şükrandır ki, 
gözbebeğimiz Silahlı Kuvvetlerimizin yetişmesi Ve ye
rinde müdahalesi ile çok daha vahim ve tamiri müm-
idün olamayacak hadiselerin doğrma ve gelişmesi ön-
İjrjrni;0ir. 

Her zaman olduğu gibi, bu son olayda da Elazığ' 
da vatandaşın güvenl'ğini, mal ve can emniyetini bü
yük bir vakar ve vatanperverlik duygusu içinde ko
ruyan ve sağlayaın Silahlı Kuvvetlerimize, onun, 
mensuplarına Milletin bu kürsüsünden bir kere daha 
minnet ve şükranlarımı arz etmeyi bir borç biliyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütün bu olup bitenler karşısında Hükümet ne

rede demiyorum. Hatta Hükümetin işletmediği, 'işle
temediği Devlet nerede diyemiyorum. Zira, bundan 
t i r süre önce büyük bir gazetede çıkan ve hepimizi 
derin derin düşündüren ve bizleri de göreve davet 
eden bir manşet ve altındaki haber dizisi dolayısıyla 
huzurlarınızda bu kürsüden bütün bu olup bitenler 
karşısında «Hükümet nerede?..» diye sormuştum. Hü
kümeti, onun İçişleri Bakanını göreve davet etmiştim, 
izahat istemiştim; «Ne oluyoruz, nereye gidiyoruz?..» 
deminim. Elazığ'ın karşı karşıya bulunduğu endişe 
verid:., vahim daha nice olayları dile getiren, bu ilimi
zin son derece kritik durumunu tasvir eden makale 
ve yazılara Basınımızın her keriminde de yer verilmiş 
ve hepimiz tarafından ibret ve dehşetle okunmuştu. 

Bunlar biri; Sayın Hasan Pulur 5 Haziran 1978 
tarihli Milliyet Gaztesinde «Biz Bu Vatanı Sokakta 
bulmadık» başlığı altında Elazığ'da süregelen bu 
olaylar dolayısıyla kalbi elem ve ıstırap dolu Elazığlı, 
bir vatandaşın hissiyat ve isyanına tercüman ola
rak, 'bu yurt parçasının endişe verici bu durumunu 
kamuoyuna ve dolayı siyle hepimizin ve bilhassa söz
de Hükümetin diklksikne sunmuştu. 

Muharririn bizlere aktardığı bu 'bağrıyanık Ela
zığ'ımın mektubunun bazı yerlerinde şöyle diyordu, 
cikuyoi'U'm : 

«Bu kent neresidir diyeceksiniz, halelisiniz ania-
tacağm» Elazığlı masum vatandaş söylüyor bunu. 
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«Bu ikenıt; sokakları kan, barut, terör, mezhep ve 
kardeş kavgası kokan Elazığ'dır. Bu kent; iç ve dış 
düşmanlarımızca alda t ilmi şiarın güpegündüz otomatik 
silahlarla mahallelere dehşet saçtığı, kahvehane tara
dığı, cinayet 'işlediği Elazığ'dır.» deniyor ve mek
tubun bir başlka yerinde şiöyie devam ediliyor: 

«•Bu kenit; Devlet otoritesinin, kanun hâkimiye
tinim bulunmadığı, içinde polisin giremediği, Üm
raniye 'den de besbeter kurtarılmış bölgelerin bulun
duğu ve patlama noktasına getirilmiş Elazığdır.» di
yor ve mektubuna şöyle devam ediyor bağrıyaa,:k 
Elazığlı: 

«Şimdi Sayın Pulur; Sayın Başbakana, İçişleri 
•Bakanına ve tüm Devlet görevlilerine bizden yana 
sorar mısınız? Vatandaşlara gece gündüz 'kurşun; sı
kılır da Devlet baba vatandaşın can güvenlimi sağ
layamazsa, •silahlı kişiler güpegündüz mahallelerde 
dolaşırsa, vatandaşm n&;s-:i müdafaa hakkı doğmaz 
mı?..,» diyor ve daha neler, neler söylüyor.. 

Saym Pulur yaz:,s:n'da Elazığlı vatandaş: n halis
ane hislerine tercüman oldu; ama duyan kim?.. Bu 
sözle;On muhatabı nenede?.. 

Elazığ'ın bu buhranlı ve son derece endişeli du
rumu Sayın Kâbaklı'da Tercüman Gazetesinde teş
rih ve tasvir etmekten dilinde tüy bitti, nerede ise 
kalemi aşındı; ama anlayan nerede?. 

(Keza, Günaydın Gazetesinin 31 Ekim 197S günlü 
nüshasında Saym Can Pulakda (Mutlaka hepiniz 
okumuşsunuzdur) «Bu sese kulak verin» başlığı al
tında, aynı şekilde Elazığ'daki durumun vaham etin i 
şöyle dile getiriyordu daha iki ay evvel ve bakınız 
Sayın Pulak özetle ne diyor: 

«O kadar yazıyoruz, çiziyoruz, tehlikeyi gösteri
yoruz; aldıran yok. Ama, artık anarşiden söz edile
mez, cevabmı alıyoruz,» diyor ve ekliyor : 

«Dalga mı geçiyorlar? Alay mı ediyorlar? Hâlâ 
çıkamadık işin içinden» diyor Sayın Pulak. 

Bu sözleri hassaten Elazığ içindir. Zira, Sayın Ya
zar yazısına şöyle devam ediyor ı 

«Elazığ, barut fıçısı haline geldi. Küçük 'bir kiivil-
cım tarafları çatıştırır. Bize aldırmıyorsunuz, badi 
ikent sakinlerine kulak ve.tiniz» diyerek, o da bir Ela
zığlı okuyucusunun son derece endişeli ibr dille yaz
mış olduğu mektubuna uzun boylu yer verdikten son
ra 

«Bu sözler size bir söyler ifade etmiyor mu Saym 
Ecevit ya siz Saym Özaydınlı?.,» diyor ve devam 
ediyor; «Bari şu vatandaşın sesine kulak tıkamayın, 
o vatandaş ki, size oy vermişti» diyor Can Pulak. 

«Ya şiımdi bu vatandaş, aklı başında çok CHPlinln 
•söylediğimi mıri'ldanıyordu mutlaka» diyor Can Pu
lak ve şöyle düşünüyor Sayın Pulak, bu vatandaışm 
ne düşündüğümü şöyle söylüyor, r «Elim kınlaydiı» de
yip, Saym Pulak yazısını blir'yor. 

jDeğeilıi senatörler; 
Aradan gene aylar geçti; «Anarşiyi bir günde 

durduracağız, can güvenliğini 'sağlayacağız, anaların 
göz yaşlarını dindireceğiz» diyen birtakım zevatın 
teşkil ettiği bir siyasi 'kadroya, entrika ile İktidarı ele 
geçiren; ama 11 ay içerisinde her hususta ve her za
man aczo düpn ve hiç t i r zaman ve hiç bir şeyle 
muktedir olaımayan bu Hükümete diyeceğim yok, 
yok 'antik dlyeceğ'ım. Desek ne olur ki .sanki? Çok 
dedik, herkes dedi, hepiniz dediniz. 

«Etkin ve yansız önlemler alıyoruz anai'şmin kö
kenine indik, anaıiyi ile ilgili kanunlarda değ i siklik-
yapaeağ-zı» glb bir sürü «ceğiz, - cağız» safsata ve 
terâneîerfiyle hâlâ kendi borazanları haline soktuk
ları ve meddahlıiklannı yaptırdıkları TRT'nln mik
rofon ve eikranlannın başına "'Oturup, vakit geçiren 
ve milleti avuttuğunu zanneden bu Hükümet, yarat
tığı bu kan denizinin içinde boğulmaktan korku-
yorsa, o dindireceğini vaait ettiği; fakat seyklba 
döndürdüğü, masum yavrularının kanı için ağlayan 
analann, babaların göz yaşlarında boğuiac:!'; ve bu 
ağır vebalden asla yakasını kurtaramayacaktır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bravo. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Siz 
niye boğulmadmız? 

CAHİT DALOKAY (Devamla)-— Dinleyin, Sa^ 
yın Esâtoğlu, dinleyin, dinleyin; siz de aynı fikirde^ 
siniz, buna eminim, ama icap ediyor. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, cevap vermeyin... 
Lütfen müdahale etmeyin Hatibe. 

CAHİT DALOKAY (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım; 

Sözlerimi bitirirken, sizlere kısaca arz ve izaha 
çalıştığım, son günlerin ülkemizdeki karanlık tab
losu içinde anarşinin bu derece büyük ve derin bo
yutlar kazandığı, memleketin böylesine vahim bir 
manzara ve gidişat arz eden ve Aziz Milletimizi elem 
ve ıstıraba gark eden sonu gelmez kanlı olaylarla 
temelinden sarsıldığı, Türkiye'ye topyekûn asayiş
sizlik ve tam bir güvensizliğin hâkim olduğu varılan 
bu noktada, yurdun her köşesinde olduğu gibi, ağır 
hayat şartlarını, bu Hükümetin yarattığı yokluğu 
ve yolsuzluğu, bulunamayan mazotu, kömürü, odu
nu, gazı dahi unutan vatandaş, Elazığ'da da sade-



C. Senatosu B : 15 5 . 12 . 1978 O : 1 

ce can güvenliğimi istiyor. Bir arada fcardeşçe, sulh j 
ve sükûn içinde, kanun ve nizam hakimiyetini ve 
Devleti görmek istiyor. Vatandaş bunu artık umu
dunu tamamiyle kaybettiği bu Hükümetten beklemi
yor ve beküemeyi de zait buluyor. 

Değerli senatörler; 
Milletimiz bunu bizlerden, bu ülke için ve kendi

leri için bu kürsülerden yemin etmiş olan hepimiz
den bekliyor. 

Hepinizi saygıyla selamlarım sayın senatörler. (AP 
ve MSP sunalarından alkışlar.) 

IÇtŞLERÎ BAKANI ÎRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, konuşmanın ya- i 
rısında geldim. Müsaade ederseniz, zabıtları alarak 
geleeck celsede cevap vereceğim. (AP sıralarından 
«Açıklama» sesleri) I 

BAŞKAN — Cevap değil efendim, açıklama ya
pacaklar. 1 

tÇÎŞLERİ BAKANI ÎRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir Milletvekili) — Özür dilerim efendim, açıkla- I 
ma yapacağım. I 

2. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nermin Abadan -
Unat'ın Türk kadınlarına tanınan seçme ve seçilme 
hakkının yıldönümü vesilesiyle günümüz Türkiye'sin
de tarım ve endüstri ile kamu yönetiminde çalışan 
kadınların durumuna dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığınca Seçilmiş Üye, 
Sayın Nermün Abadan-Uniat, 5 Aralık 1934 tarihin
de Atatürk'ün önderliğiyle Türk kadınlarına tanınan 
seçme ve seçilme hakkının yıldönümü vesilesiyle, gü
nümüz Türkiye'sinde tanım ve endüstri ile kamu yö
netiminde çalışan kadınların durumuyla ilgili olarak 
gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Ünal 

NERMİN ABADAN - UNAT (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Muhterem üyeler; 

Bundan tam 44 yıl önce Atatürk, Türkiye'nin si
yasal yaşamında yeni bir dönem açan çok önemli bisr 
Anayasa değişikliğini, Türkiye Büyük Millet Mecli
si eliyle gerçekleştirmek suretiyle günümüz demokra
sisinde önemli bir adım atmış bulunuyordu. Fakat, 
şurası kuşku götürmez ki, her hukuki reform, top
lumda sosyo ekonomik bir gerçeklik kazanmadıkça, 
yapısal bir değişime yol açmadıkça, öncü bir hareket 
olarak kalma durumundadır. 

Bugün Türkiye, tüm Ortia - Doğu îslam ülkele
rine kıyasla kadın ve erkek eşitliğini hukuk yolun
dan gerçekleştirme açısından örnek gösterilecek bir 
ülkedir. Bütün yasal girişimler Türkiye'de tamam

lanmış bulunmaktadır ve bunun sonucunda Türki
ye'nin kamu yaşamında yer alan meslek kadınlarımı
zın, sanıatkârlarımızın çok kabaınlk oranı, bazı en-
düstrileşmiş ve gelişmiş ülkelerle eşit, hatta onlar
dan illeri bir düzeydedir. Şu kadar ki, Türkiye ka
dın nüfusunun 3/4'den fazlasını; okuma - yazma 
bilmeyen, yasal haklarını algılamayan, onları kulla
namayan, emeğinin karşılığım gereği gibi savunama
yan, geleneklerin kısır çerçevesine hapis kalmış ka
dınlarımız oluşturmaktadur. 

Türk kadını, siyasal tercihlerini bilinçli olarak 
yapabilmesi için, aşılması gereken büyük engeler 
vardır. Bu engellerin başında olumsuz sosyo ekono
mik koşullar, kadının çoğunlukla aile işletmesi için
de ücretsiz bir ev hizmetlisi olarak çalıştırılması, 
tarım ve endüstri işçisü olarak çalıştığı yerde daha dü
şük ücret alması, örf ve geleneklerin oluşturduğu 
değer yargıları sistemli nedeniyle eşitsiz bir toplum
sal rol çerçevesi içine sokulmuş bulunması gelmek-
tedifj 

Kadının gerçek özgürlüğü, ancak analık rolünü 
kendi iradesiyle beMrlemesiyle başlar. Yine bu öz
gürlük, ancak tarım ve endüstride üretici olarak sarf 
ettiği emeğin korunmasıyla geişebilr. Anayasamı
zın 35 noi maddesinin de öngördüğü üzere, «Devlet, 
ananın ve çocuğun korunması için gerekli tedbirleri 
alır ve teşkilat kurar.» der. Bu yol gösterici uyan 
gereği, kadınım aile ve toplumdaki gerçek, edilgin, 
uyanık vatandaş yerini alabilmesi için, gereğinde 
kreş - çocuk yuvalarından yararlanabilmesi, yetişkin
ler eğitimine özel bir ağırlık vermek suretiyle bilgi 
ve yeteneklerini ilterletehilmesi, sağlıklı bir beslen
me ve bakıma kavuşması zorunludur. 

Türkiye'nin 20 milyonu aşkın kadın nüfusunun 
sosyo - ekonomik statüsü, reklam yoluyla televiz
yon ekranlarında yansıtıldığı gibi yahut basında gös
terilmek istendiği gibi; aldatıcı, sırf tüketime yöne
tilmek istenen dertsiz, sadece giyim - kuşamıyla il
gili tasasız bir süs bebeği değildir ve olmaktan çok 
uzaktır. 

Türk kadınlarının önemli bir kesimi için Ata
türk'ün kurduğu Cumhuriyet yönetiminin nimetleri; 
henüz açılmamış bir kutu, çözülmemiş bir bilmece
dir. Bildikleri tek şey, alınların teriyle bir ömür bo
yu kendilerini başkalarına adama zorunda bulunduk
larıdır. 

Tarımsal ve sınai üretimimizde önemi bir emek 
payı bulunan Türk kadınlarının sorunlarını gerçekçi 
bir yaklaşımla ele aılmak ve bu yoldan kadınların 
siyasal katılma sürecini bağımlı olmaktan kurtarmak 

— 580 — 
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üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bir an ön
ce Hükümet programına şu önlemleri akması zorun
ludur: 

1. Tarım sektöründe üretimde bulunan yalrım 
milyonu aşkın köylü kadın nüfusunun; sağlık, eği
tim ve ekonomik durumlarıyla ilgili sorunların döküm, 
istatistik ve bilimsel araştırma yöntemleriyle çıka
rılmalı, yasal hükümlerin eksiklikleri saptanmalı, bu 
sorunlara ilişkin yönetsel çözümler kalkınma planı
na dahil edilmeli ve Tarım ya da Köy İşleri Bakan
lığında «Köylü kadınları bürosu» ya da «Dairesi» 
adıyla özel bir ünitenin kurulması gerekir. 

2. Ulusal endüstrimizde sayıları ^ O M e n 1978 
arasında 117 OOO'den 270 000'e çıkmış bulunan si
gortalı sınai kadın işçileriyle sigortalı olmamakla be
raber, çalışma yaşamına girmiş bulunan ücretli ka
dın işçileriyle ev hizmetlerinin ve yurt dışında yüne 
endüstrinin temel dallarında üretici olarak istihdam 
edilen, bu arada Anayurtla önemi döviz katkıların
da bulunan 200 000'i aşlkın, toplam yarım milyonu 
bulan Türk srnai kadın işçilerinin sorunları, îş Ya
sasının ışığında yeniden ele alınıabiltaelidir. Bu arada, 
yüksek sayıda kadın memurlar çalıştıran kamu yöne
tim kurumlarındaki memurların dia benzer sorunları; 
değerlendirilecek bir ünitenin, Çalışma Bakanlığı ya 
da Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağrında «Kadın tş 
çileri Dairesi» adı altında kurulabilmetidir. 

3. Kadının, ancak kendi isteğine bağlı olarak 
evlat sahibi olabilmesi ve ana - çocuk sağlık sorun
larının bu temel özgürlüğün ışığı altında ele alınabil
mesi için Sağlık Bakanlığında bir hukuk ve sağlık 
komisyonunun bir an önce faaliyete geçmesi. 

4. Milli Eğitim Bakanlığının, özelikle yetişkin
ler eğitimi yoluyla okuma - yazma bilmeyen kadın 
vatandaşlarımız içim geniş çaplı bir ulusal okuma -
yazma seferberliği ilan etmesi ve bu seferberiük çerçe
vesinde gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmasında bü
yük yararlar vardır. 

Unutulmamalıdır ki, Türkiye'nin bazı illerinde 
okuma - yazma bilmeyenlerin oranı % 90 nispetin
de kadındır. Başka bir deyimle Türkiye'de cehalet 
meselesi, kadının cehalet meselesidir. Okuma bilme
yenlerin büyük çoğunluğu kadındır. Türk Ordusu, er
kek vatandaşlarımızla ilgili olarak kapanmayan açığı 
çok olumlu çabalarıyla giderebilmektedir. Fakat, bun
dan yoksun kalan, özellikle köyde yaşayan veyahut 
küçük kasabada yaslayan Türk kadınıdır. 

Bu önlemleri gerçekleştirmeyi başaran bir ülke, 
demokratik hakların en kutsal olanlarından biri olan 
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Siyasal hakları, emin ellere emanet etmiş sayılır. Ak : 

si takdirde kadınların siyasal katılma ve temsil ol
gusu biçimsel bir övünme eylemi olarak kalmaya 
mahkûmdur. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

3. — Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, uyuşturucu 
maddelerin toplum bünyemizi sarsan anarşik eylem-
lerdeki rolüne dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Sayın Hamdi Özer, uyuşturucu maddelerin top
lum bünyemizi sarsan anarşik eylemlerdeki rolü 
hakkında gündem dışı söz talep etmişlerdiir. 

Buyurun efendim. 
HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Ülkemizin içinde bulunduğu çeşitli bunalımlara 

en korkunç bir bunalım daha eklenmiş bulunmak
tadır. İnsanlığın baş düşmanı olan uyuşturucu mad
deler, anarşik eylemlerin de silahı haline gelmiştir. 
Kurşun ve bomba sadece fertleri öldürdüğü halde, 
uyuşturucu maddeler nesilleri ve toplumları yok et
mektedir. Tariih boyunca görülmüştür ki, uyuşturu
cu maddeler hangi topluma musallat olmuşsa, o top
lumları uyuşturup başka toplumların kölesi haline 
sokmuştur. 

Bugün Türkiye'de bu silahın imalatçıları yeraltı-
nı bir yaşayan insanlar mezarlığı haine getirmişler
dir. İşsizlik ve perişanlık içinde kıvranarak dünya
yı cehennem gibi gören gençler, işte bu yeraltının 
hayal cennetinde avutularak eğitilmekte ve istenilen 
eyleme sürüklenmektedir. 

Gençlerimiz zorla ya da zevk metotlarıyla uyuş
turucu maddeye alıştırıldıktan sonra hizmetine gir
diği örgütün robotu haline gelmektedirler. Bedava 
olarak bol bol ikram edilen bu hayal zehirleri daha 
sonra çok pahalı bir pazarlık metaı hallini almakta
dır. Bir hayal demine karşılık örgütün gösterdiği in
sanları öldürmek ve istediği yerleri yıkıp yakmak, bu 
pazarlığı normal bir alış veriş haline sokmaktadır. 

Tarihteki Hasan Sabbah'm fedaileriyle geçen hafta 
kitle halinde intihar eden Halkın Tapınağı tarikatı 
müritlerinin işledikleri cinayetleri düşünecek olursaik, 
ulusumuzu nasıl bir felaketin beklemekte olduğunu 
daha iyi anlamış oluruz. 

Sayın senatörler; 
Tehlike çanları çalıyor. Daha henüz başlangıç 

sının içindeyiz. Toplumun vücuduna zehirler yayıl
madan süratle ve ulusça harekete geçmek zorunda
yız. Uzun süreden beri eczanelerimizde birçok ilaç-
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lar bulunamıyor. Çünkü, bunlardan yüksek dozajlı 
uyuşturucu madde imal edilmektedir. Bu imalatçı
lar en büyük ilaç tüketicileri olarak normal hastalara 
ilaç bırakmamaktadır. Yurt dışından dokunulmazklk 
pasaportu ile ülkemize giren TIR kamyonlarının kar
nında milyonlarca insanı zehirleyecek miktarda uyuş
turucu madde denkleri istiflenmiş bulunmaktadır. 
Devlet olarak süratle harekete geçilmelidir. Alman 
bilgilere göre 14 - 16 yaş arasındaki gençleri tuzağa 
düşürmek isteyen örgütler, erkekti kızlı eğlenceler 
tertip etmekteler. Uyuşturucu madde almak isteme
yenlerin eli ayağı bağlanara'k zorla iğne yapılmakta 
ve dayakla haplar yutturulmaktadır. Bunlardan ba
zıları ayılamadıkları için kırlara atılmakta ve ölüme 
terk edilmektedir. 

Uyuşturucuya alıştırılan gençler ise, artık o örgü
tün en korkunç fedaileri olmakta ve kendileri gibi 
daha birçok fedailerin de çoğalmasına yardım et
mektedirler. işte bu fedailerden kurulan katiller çe
tesi toplumun içine saldırmakta; anasını, babasını 
ve kardeşlerini dahi gözünü kırpmadan öldürmeyi bir 
görev saymialktadırlar. 

Ülkemizde bugün dökülen kardeş kanları normal 
insanların eüyle değil, işte çoğu bu çılgın meczupla
rın elleriyle dökülmektedir. Perde ardında bunları 
yöneten çeşitli renkteki ajanlar, Devletlin temeline 
bunların eliyle dinamit atmakta ve Devleti yıkmak 
için işbirliği yapmaktadırlar. 

CIA, Mafia ve çeşitli ideolojik çıkarların işgal 
yarışı altında bulunan ülkemizi bir an önce kurta
ralım. Kaybedilecek her dakika, kan ve ateşle yük
lü olarak Devletin gırtlağına düğümlenmektedir. 

Sayın senatörler; 
İnsanlığa hizmet maskesi altında haşhaş ekimine 

ambargo koyarak toprağımıza kilit vuran Birleşik 
Amerika, sentetik uyuşturucu madde imal eden fab
rikatörlerine ulusal çıkarlarımızı peşkeş çekmiştir. 
Bu yasiaıktan ötürü her yıl ortalama 10 milyar lira za
rar eden Türkiye'ye tazminat vaadinde bulunan Ame
rika, tazminat yerine her fırsatta ambargo ile kar
şımıza dikilmiştir. 

Milyonlarca insanımızın geçimine ambargo koy
duktan sonra, bağımsızlığımıza da ambargo koyma
ya her fırsatta kalkışmış ve kalkışmaktadır. 

Türkiye'de haşhaş yasağı yokken, afyon kulla
nan uyuşturucu madde müptelası insanımız yoktu; 
fakat bugün sefaletin ve safahatin ortak arzusu olan 
uyuşturucu madde alabildiğine müşteri bulmaikta ve 
Türkiye'miz Amerika Birleşik Devletlerinin uyuştu
rucu madde pazarı haline de gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Tabiatın koynunda bulunan ve onun yetiştirdiği 

her şey ve her madde iyiye kullanılırsa yararlı, kö
tüye kuUanılırsa zararlıdır. Türk halkının tarihsel 
ürünü olan haşhaş; sapı ile yakacak, tohumu ile yi
yecek olarak yarar sağlamaktadır. Sakızına gelince; 
isteyen onu ilaç, isteyen uyuşturucu olarak kulla
nır. Türk halkı hiç bir zaman onu uyuşturucu ola
rak kullanmamıştır; fakat insan yığın havarisi kesilen 
Amerika Birleşik Devletleri, insan öldürmekten ve 
cansızları tahrip etmekten başka hiçbir yararı olma
yan silah ve cephaneleri icat ve imal ederek, onlara 
pazar yeri sağlamak için kitleleri birbirine kırdırma
ya çalışırsa ve hele sentetik olarak imal ettiği uyuş
turucu maddelerle insanlığı bir kanser gibi eritip 
tüketmeye uğraşırsa, masum insanlarımızın geçim 
kaynağını kurutmaya kalkışmakla acaba hangi insan
lığa hizmet ettiğini söyleyebilecek midir? 

Çağımızın emperyalist güçleri bugün toprak iş
gallerinden ziyade, o toprak üzerinde çıkar sağla
mak yarışı içindedirler. Çünkü, bir toprağın işgali 
ile o toprağı kendi tasarrufu altına almak arasında 
hiç bir fark yoktur. Tasarruf hakkı tanınmayan bir 
mülkün tapusu hiçbir önem taşımaz. Bir mülkün ma
liki olmak, o mülkün hâkimi olmakla mümkündür. 
Kendi mülküne egemen olamayan ve o mülkünü kul
lanmak için başkasından izin bekleyen bir devlet ba
ğımsız sayılamaz. Eğer, gerçekten milliyetçi, halk
çı ve bağımsız bir Devlet isek, toprağımızın sundu
ğu nimetlerden halkımız özgürce yararlanmalı ve 
ulusal çıkarlarımız hiç bir tehditle bağlanmamalıdır. 

İşte bu amaçla yurdun her yöresinde haşhaş eki
minin serbest bırakılmasını diliyorum. Böyle olunoa 
yüz binlerce işsiz insanımıza iş alanı sağlanmış ve yur
da akan altın ve döviz kanalları açılmış olacaktır. 
İşte o zaman sefaletle birlikte anarşi ve uyuşturucu 
madde salgım da kolayca giderilmiş olacaktır. 

Toprağımızın bize verdiğinden kaçınmayalım ar
kadaşlar. Ulusal ürünlerimizle ulusal gelirimizi artı
rırken hiç kimseye hesap vermek zorunda değiliz. 
Ülkemize kaçak kanallardan akıp dolan milyonlarca 
liralık uyuşturucu madde, silah ve cephane için 
bunların kaynaklandığı devletlerden eğer biz hesap 
sorabiliyorsak, onlara da hesap verebiliriz. Aksi 
halde, hesaplaşma tek yanlı olamaz arkadaşlar. 

İnsanlarımızı işsizlikten ve sefaletten kurtarma-
dıkça, sömürücü emperyalistlere boyun büküp, avuç 
açtıkça ülkemizde anarşi asla durmayacaktır. Çün
kü, bizdeki anarşinin temelinde, sağ - sol yarışması 
değil, açlık ve sömürü tepişmesi Vardır. Zayıf dü-
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şen bir toplumun vücudu her çeşit mikroba açıktır. 
îşte bu nedenle toplumun içine her renkten yabancı 
ajanlar kolayca sızmış, karargâhlarını kurmuş ve 
(kanlı örgütleriyle Devleti vurmaya koyulmuşlardır. 
Gençlerimizi bunların pençesinden kurtaralım. Çün
kü, gençlerimiz bunların pençesine düşmüş, bunların 
elleriyle beslenmekte ve bunların elleriyle zehirlen
mektedirler. Yavrularımızı bunların ellerinden kurta
ralım arkadaşlar. 

Tüm siyasi partilere sesleniyorum: Bu kanlı savaş
ta zafer, hiç bir partinin olmayacak; fakat felaket 
tüm Milletin olacaktır. Onun için, Milletimizi kur
taralım, Mıilletimizi kurtaralım, Milletimizi kurtara
lım arkadaşlar. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer. 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Gündüz Ökçün'e, Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat Işık'ın vakillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1562) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, takdim edi

yorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 23.11.1978 
günü Strasbourg'da yapılacak olan toplantısına katıl
mak üzere, görev ile yurt dışına gidecek olan Dışiş
leri Bakanı Profesör Gündüz Ökçün'ün dönüşüne 
kadar; Dişişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı 
Hasan Esat Işık'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Kültür 
Bakanı Ahmet Tahir Kışlalı'ya, Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğurun vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. {311561) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tezke
resini takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cezayir Kültür ve Enformasyon Bakam ile Tunus 

Kültür Bakanının çağrılısı olarak 21-30 Kasım 1978 
tarihileri arasımda, Hükümetimizi temsûlen, anılan 
ülkelere gidecek olan Kültür Bakam Doçent Dr. Ah
met Taner Kışlalı'nın dönüşüne kadar; Kültür Ba
kanlığına, Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un ve-
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killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Falhri S. Korutürk 
Cumhurbaşk anı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
6. —- Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 

Bakanı Teoman Köprülülere Yerel Yönetim Bakanı 
Mahmut Özdemir'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1563) 

BAŞKAN — Bir diğer Cumhurbaşkanlığı tezke
resini takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Moskova'da düzenlenecek «Türkiye 1978 Türk 

ihraç Ürünleri Sergisi»nin resmi açılışım yapmak ve 
ilgili Sovyet makamlarıyla görüşmelerde bulunmak 
üzsre, 22 - 29 Kasım 1978 tarihleri arasında görev ile 
yurt dışına gidecek olan Ticaret Bakanı Teoman 
Köprülüler'in dönüşüne kadar; Ticaret Bakanlığına, 
Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir'in vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur.; 

7. — TBMM Birleşik Toplantısının 6 . 12 . 1978 
Çarşamba günü saat 15.00'te yapılacağına dair Başkan
lık tezkeresi. (3/1565) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresini takdim edi
yorum. 

Genel Kurula 
Gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, 

6 Aralık 1978 Çarşamba günü saat 15.00'de Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Birleşik Toplantı yapması, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı iç
tüzüğü gereğince kararlaşürıİrnıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun bilgilerine 
saygıyla arz olunur. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başaknı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
8. — Yargıtay Üyesi Celâl Erdoğan'ın, Anayasa 

Mahkemesi asıl üye adaylığından çekildiğine dair di
lekçesi. 

BAŞKAN — Adaylıktan feragat dilekçesi var, tak
dim ediyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yüce Senatonun seçeceği Anayasa Mahkemesi asıl 

üyeliği için Yüksek Başkanlığınıza başvurmuştum. 
Anayasa ve Adalet Komisyonunuz teveccüh göstererek 
aday seçmiş, Yüksek Kurula bildirmişti. Şimdi bazı 
nedenlerle özür dileyerek adaylığımı geri alıyor, baş
vurmadan vazgeçiyorum. 

Gereğini saygıyla arz ve rica ederim. 30 . 11 . 1978 

Celâl Erdoğan 
Yargıtay Üyesi 

BAŞKAN — Sayın Betil, Anayasa Komisyonu 
Başkanı olarak bu feragat dilekçesini Komisyona 
geri alıyor musunuz efendim?... 

/. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkanın, Doğu ve Güneydoğunun hangi 
bölgelerinde ne gibi yatırımlar yapılması düşünüldü
ğüne dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu. (6/99) 

V. — GÖRÜ: 

/. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı 
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) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Madde

lerinin Kaldırılması, Bazılarının da Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifiyle Komisyonumuz raporu 
basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, anılan Yasa teklifinin Cumhuri
yet Senatosunda görüşülmesi süresinin azlığını gözö-
nüne alarak, teklifin Genel Kurula öncelik ve ivedi
likle görüşülmesinin önerilmesini de kararlaştırmıştır. 

841 S. Sayısı ile basılan teklifin, Gelen Kâğıtlar
dan Gündeme alınarak, Gündemdeki bütün işlere 

«(1) 841 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir.yy 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, gereğini 
yapmak üzere dilekçeyi ve dosyayı Komisyona alıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Asıl üyelikle ilgili bir başka aday kararınızı Cum

huriyet Senatosu Başkanlığına ayrıca bildireceksiniz 
tabii. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ 
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, bendeniz 
kısaca arz ettim. Yasal gereğini yapmak üzere... 

Yasa, bir üyelik için bir aday göstermeyi emredi
yor. Buyurduğunuz sistem gibidir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üye
si Sayın Mehmet Ali Arıkan, vermiş olduğu sözlü 
soru önergesini geri alıyor. 

Gereği yapılacaktır. 

LEN İŞLER 

takdimen, görüşülmesi bitinceye kadar öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu Başkanı 
Zihni Betil 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
841 S. Sayılı, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

Bazı Maddelerinin Kaldırılması, Bazılarının da De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun teklifinin, gelen kâğıt
lardan... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞ1 (Konya) — Sayın 
Başkan, önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ben işlemi biti
reyim, dinleyeceğim zatıâlinizi. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Madde
lerinin Kaldırılması, Bazılarının da Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin, gelen kâğıtlardan günde
me alınması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A - SÖZLÜ SORU 
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841 S. Sayılı Kanun Teklifinin gündemdeki diğer 
işlere takdimen görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, bu konuda oylamadan evvel önerge aley
hinde söz istemiştim. 

BAŞKAN — Oyladım efendim. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Söz iste

di, vermediniz, dinlemedinizki. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Oylama

dan evvel söz istemiştim efendim. 
BAŞKAN — Ama ne hakkında söz istediğinizi 

bana bildirseydiniz. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Dinle

medinizki. 
BAŞKAN — Nedir efendim, olduğunuz yerden 

lütfen açıklayın. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 

Başkan, 841 S. Sayılı Kanun teklifi bizim elimize 
henüz geçmiştir. Çok önemli ve bir topluluğu, ilgi
lendiren bir konudur. Hiç birimizin tetkik imkânı 
olmadığı gibi, ayrıca Komisyonda, başta Sayın Ko
misyon Başkanı olmak üzere birçok konularda her 
üyenin ayrı ayrı muhalefet şerhleri vardır, bu da ko
nunun önemini artırmaktadır. Bu nedenle bu öner
genin aleyhindeyim ve kabul edilmemesi yolunda ko
nuşacaktım. 

BAŞKAN — Efendim, önerge oylandı ve kabul 
edildi, gündeme aldık; ama bunun bir başka yolu... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Ben da
ha evvel söz istedim efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Bunun bir başka yolu vardır; Komisyona iade

sini teklif edersiniz, onu oylarım; ama oyladım, gün
deme alındı, tekrar «Alınmasın» diye bir oylamanın 
kabulü mümkün değil takdir buyurursunuz. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, bir hususu öğrenmek istiyorum. Komisyona 
iadesi için herhangi bir gerekçe yoksa ve Komisyon 
Başkanı da bunun geri alınmasını istemezse, bu na
sıl olur efendim?.. 

BAŞKAN — Orası Yüksek Heyetin takdirine 
bağlı, ben takdir edemem efendim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Daha 
evvel söz istemiştim de, onun için ısrar ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Gelen Kâğıtlardan gündeme alındı 
efendim. 

841 S. Sayılı Kanun teklifinin, gündemdeki diğer 
işlere takdimen görüşülmesi hususunu 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, işte bu konuda konuşmak işitiyorum. 

BAŞKAN — Evet, bunun aleyhinde konuşabilir
siniz efendim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Ben de 
bunu istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Görüşülmek üzere Komisyon tarafından öncelik

le ve ivedilikle huzurumuza getirilen 841 S. Sayılı 
ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifinin metni he
nüz elimize geçmiş bulunmaktadır. 

Stajyerliğin nasıl olacağı, staj sonunda sınavın 
olup, olmayacağı konuları yıllarca tartışılmış ve bü
yük ve şerefli bir meslek sahibi olan avukatlar ara
sında büyük yankılar uyandırmıştır. 

Hatırlayacağınız üzere bu sınav konusu da, 1136 
sayılı Yasanın sonuna geçici yedinci maddeyle eklen
miştir. Bu, bazı avukatlar arasında mesleğe başlama 
bakımından da bir eşitsizlik yaratmıştır. Bunun dü
zeltici bir yasa teklifi olduğu anlaşılıyor. Ancak 
içinde stajın nasıl yapılacağı, müddetleri ve hatta 
staj sonunda sınavın yapılıp yapılmaması konusunda 
başta Sayın Komisyon Başkanı olmak üzere, birçok 
arkadaşımızın önemli şerhleri var. Mesela Sayın Be-
til, «Staj sonundaki avukatlık sınavının kaldırılma
sına karşıyım» diyor. Bunlar burada görüşülebilir. 

Ancak bu önemli konunun, böyle bilgi sahibi ol
madan, bilgi birikimimiz olmadan, ne söyleyeceği
mizi bilmeden, hatta raporu enine boyuna okumadan 
görüşülmesinde mahzur var. Benim ricam, bunun 
görüşülmesini öncelik ve ivedilikle değil, gündeme 
alındığına göre, bunu (Sayın Başkanlık Divanından 
rica edelim) perşembe günkü gündemin birinci mad
decine almak suretiyle bu konuyu halletmiş olalım. 

Bu hususta söz aldım, saygılar sunarım efen
dim. 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Bir önerge 
verin, önerge. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan Bakkalbaşı'nın tek
lif ettiği hususu yerine getirmek mümkün değil. An
cak, gündemdeki diğer işlere takdimen görüşülmesi 
hususu Yüksek Heyetçe kabul buyurulmazsa, o za
man gündemdeki sırası geldiği zaman müzakereye 
alabiliriz. Öncelikle müzakeresi mümkün olmaz; bu 
şekilde işlem yapılır. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Betil, buyurun efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Açıklama yap
mak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne hususunda efendim?. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bu hususta efen
dim. Verdiğim önergenin gerekçesi açısından açık
lama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi izah edeceksiniz. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Sayın 

Betil, buyurun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Değerli arkadaş
larım; 

Biliyorsunuz, Cumhuriyet Senatosunda yasaların 
görüşülmesi süresini Anayasamız sınırlamıştır. Bu 
yasa, Millet Meclisi Komisyon ve Genel Kurulunda 
üç aydan fazla süre içerisinde görüşülmüş olduğu 
için Cumhuriyet Senatosu Komisyon ve Genel Ku
rulundaki görüşme süresi, yasa dosyasının Cumhuri
yet Senatosuna sunulduğu tarihten başlamak üzere 
üç aydır. Bu süre dolmak üzeredir. 

Meclis tatile girdi, arada olağanüstü toplantıya 
çağırıldı. Bu olağanüstü toplantı iki kez oldu. Ana
yasa Mahkemesinin konu ile ilgili kararına göre ola
ğanüstü toplantı günlerinde de süre işliyor. Bu he
saplar yapıldı. Şimdi Kanunlar Müdüründen sor
dum, süre 25 Aralıkta doluyor. (Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunda görüşülme süresi) 

Yalnız 25 Aralıktan birkaç gün önce dolması ko
nusu da bazı arkadaşlarımız tarafından ileri sürüle-
biliyor ve o arkadaşlarımız gerekçede söylüyorlar. 
Yani 25 Aralığa kadar olan süre kesin değildir, bu
nun birkaç günü de tartışmalıdır. Cumhuriyet Sena
tosunun tartışmalı olarak süre kullanmasının sakın
calarım da takdir buyurursunuz. 

Yasa teklifinde iki önemli konu önerilmektedir. 
Bunu Millet Meclisi Genel Kurulu kabul etmiştir; 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu da kabul etmiştir. 

İki önemli öneriden biri, staj süresinin 1,5 yııdan 
1 yıla indirilmesidir. Bunu Millet Meclisi Genel Ku
rulu kabul etmiş, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu da 15 üyenin lö'uyla toplan
mış ve oybirliğiyle kabul etmiştir. 

İkinci önemli öneri, avukatlık stajı sonundaki, 
«Başarı ile geçirilmesi» yürürlükteki yasa tarafından 
öngörülmüş bulunan sınavın kaldırılmasıdır. Millet 
Meclisi Genel Kurulu sınavın kaldırılmasını kabul 
etmiştir. Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu 10 üyeyle toplanmış, 4 üyenin karşı oy 
kullanmaları suretiyle çoğunlukla bu öneriyi de ka
bul etmiştir. 

Bunun dışında komisyonumuz, Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen metinde bazı maddi 
hatalar, bazı takdir hataları gördü. Ona göre de bazı 
değişiklikler yaptı. 

Bunların dışında, 1136 sayılı Avukatlık Yasası
nın emrettiği sınav belli sürelerde yapılmaktadır. 
önümüzdeki avukatlık sınavının tarihini 11 aralık 
olduğunu öğrendik; yani, önümüzdeki pazartesi gü
nü. Sınav kaldırılacaksa sınava girmeyecekler, sınav 
ibka edilirse sınava girecekler. 

O açıdan da bir mağduriyet olmaması noktası 
üzerinde durduk. Komisyonumuz bu hususları göz-
önünde bulundurarak, bu yasa teklifinin Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunda öncelikle ve ivedi
likle görşülmesini dilemeyi karara aldı. Bendeniz 
önergemi bu karara istinaden verdim. Bu karara ek
lenen husus basılıp dağıtılan ve Gelen Kâğıtlarda yer 
alan yasa önerisinin Gelen Kâğıttan gündeme 
alınması hususunu da ekleyerek komisyonca alınan 
karara uygun bir önerge sundum. 

Ben durumu bu suretle açıklamış bulunuyorum, 
takdir Yüce Heyetinizindir. 

BAŞKAN — 841 S. Sayılı Kanun teklifinin gün
demdeki diğer işlere takdimen görüşülmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Olmadı efendim... 

BAŞKAN — Kabul edildi efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efendim 
bu teklif perşembe gününe bırakmanın çaresi var mı? 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz bu hususta her
hangi bir yetkiye sahip değilim. Verilmiş önergeyi 
oylamak benim vazifem. Kabul edip etmemek Yük
sek Heyetin vazifesi. 

Binaenaleyh, Yüksek Heyetin oyuna arz ettim 
kabul edildi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım tamam öyle oldu ben de gördüm, biz de aynı 

-şeyi istiyoruz. 
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BAŞKAN — Evet, benim başka yapabileceğim 
bir şey yok ki. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sizden 
yeni bir şey istemiyoruz. Arkadaşımız diyor ki, «Ge
len Kâğıtlardan alındığına göre, yeteri kadar incele
me olanağı bulamadık» diyor. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Gündoğan, bir arka
daşımız öyle buyurdular, Sayın Komisyon Başkanı 
da başka türlü. İkisini de Yüksek Heyet dinledi, oyu
nu ona göre kullandı. Ben ne yapabilirim efendim?.. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 
— Sayın Başkanım, anlaşılmıyor. Efendim, neyi 
oyladığınız tam anlaşılmadı, ikisinde de öyle oldu, 

BAŞKAN — 841 S. Sayılı 1136 nolu Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması, Bazıla
rının da Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifinin 
gündemdeki diğer işlere talkdimen görüşülmesi husu
sunu. oyladım efendim. 

HÜSAMETTİN CELEBİ (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 
— Tamam efendim. 

BAŞKAN — Bu hususu da arz ederek oyladın. 
1/36 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı maddele

rinin kaldırılması, bazılarınında değiştirilmesi hak
kındaki Kanun Teklifinin Millet Meclisinde kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. 
Millet Meclisinde kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. 

Komisyon Başkanı Sayın Betil buradalar. 
Hükümeti temsilen Adalet Bakanlığı Başmüşavir-

lerinden Sayın Sait Rezaki buradalar. 
Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilrniiştir. 

Şimdi, tümü üzerinde müzakere açıyorum. Söz is
teyen. sayın üyeler lütfen isimlerini yazdırsınlar efen
dim.... 

Grupları adına sadece Sayın Ömer Ucuzal, şahıs
ları adına ise Sayın Çalış, Sayın Özgüneş, Sayın De-
mirayak, Sayın Cüceoğlu, Sayın Sarıibrahimoğlu ve 
Sayın Oğuz söz istemişlerdir. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ömer Ucuzal, 
buyurunuz efendim. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Eskişe
hir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

j iki sayın milletvekili tarafından verilen bu teklif
le, 1136 sayılı Kanunun 3, 4, 6, 24, 25 ve 26 ncı mad
delerinin değiştirilmesi isteniyor. Buna göre; Avukat
lık Kanununda staj sonunda yapılacak imtihanı kal
dırıyor ve 1,5 yıl olan staj müddetini de bir yıla in
diriyor. Bu maddelerdeki değişiklik kabul edildiği 
takdirde, 1136 sayılı Kanunun 28. 29, 30, 31, 32 ve 
33 ncü maddelerinin de, esasen imtihana yol gösteren 
maddeler olması sebebiyle kaldırılması isteniyor. Bu 
arada, gerek 1136 ve gerekse 2018 sayılı Kanunla de
ğişikliğe uğrayan geçici 7 nci maddenin de tamamen 
kaldırılması istenmektedir. 

Millet Meclisi komisyonları ve Millet Meclisimiz 
teklifleri olduğu gibi kabul ederek Yüce Senatoya 
göndermiş; Cumhuriyet Senatosunun Anayasa ve 
Adalet Komisyonu da, Millet Meclisinin kabul ettiği 
metni gözden geçirmiş ve 841 S. Sayılı metnin 4, 5, 
7 ve 8 nci maddelerinde değişiklik yaparak bir rapor
la huzurunuza gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Teklif sahibi arkadaşlarımızın ileri sürdüğü hu

suslara iştirak etmek yerindedir. 

1969'da yürürlüğe giren bu Kanunla tatbikat maa
lesef geçici 7 nci madde hükmü nazarı itibare alına
rak yürütülmüştür. Geçici 7 nci madde ise, 1976 yı
lına kadar hukuk fakültelerinden mezun olan kişile
rin, eski kanunda olduğu gibi bir yıl staja tabi olma
sı şartını getirmiş ve staj hitamında da imtihan şar
tını kaldırmıştı. Hatırlarsanız; 1136 sayılı Kanun bu
rada tedvin edilirken, «Birtakım müktesep haklar za
yi olmasın» diye geçici maddeyi koymuştuk. 

1976 yılında 2018 sayılı bir Kanunla geçici 7 nci 
maddeyi yeniden üç yıl müddetle uzatmaya tabi tu
tan bir hüküm getirmiş. Görülüyor ki, 1979 senesine 
kadar 1136 sayılı Kanunun getirdiği imtihan hük
müyle, 1,5 yıllık staj müddeti kanunun 10 senelik dö
neminde icra edilmiyor. Esasen 2018 sayılı Kanun 
tedvin edilmemiş olsaydı, bugün Sayın Komisyonu
muzun bir kısım üyelerinin fikrine iştirak etmek msc-
buriyetindeydik; ama görülüyor ki, 1969'dan 1976'ya 

I kadar birtakım müktesep haklar iddiasıyla bir kısım 
I fikir ve görüşler nazarı itibare alınarak 1136 sayılı 

Kanunun getirdiği bu hüküm tatbik edilmemiş. 1976 
I senesinden itibaren de 1976 yılına kadar mezun olan 

kişilerin de 1979 senesine kadar eski kanun hüküm
lerine tabi tutulması gibi bir hüküm getirilmiş ve böy
lece 10 yıl 1136 sayılı Kanunla getirilen imtihan ve 

I müddetin uzatılması hükmü meriyete girmemiştir. 
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Kanaatimiz odur ki, 10 yıl tatbikat görmeyen bu 
hüküm artık kendiliğinden ortadan kalkmıştır. 

Biz gelen teklifi reddetsek, yarın bir başka teklif
le karşılaşacağız, yeniden geçici maddede «Falanın 
hakkı bir gün ileri götürmekle zayi oluyor» gibi 
birtakım görüşlerle geçici yedinci maddede bir deği
şiklik yaparak yeniden 2-3 sene gibi uygulamayı ge
ciktiren bir kanun çıkarma durumuyla karşı karşıya 
kalacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Onun için, teklifi getiren iki sayın milletvekili ar

kadaşımızın gerekçe olarak ileri sürdükleri hususları 
nazarı itibare alarak ve 10 yılda tatbikatı mümkün 
görülmeyen bu hususun yeni birtakım karışıklıklara 
sebebiyet vereceğini nazarı itibare alarak, gelen met
nin kabul edilmesinde yarar görüyoruz. Çünkü, Hu
kuk Fakültesinden mezun olan iki talebenin birisi 
adalet cihazında görev almak için hâkimlik stajına 
başlar, muayyen müddet sonunda stajı biter, imtihan
sız bu kişi ya Cumhuriyet savcı muavini olarak ya
hut hâkim muavini olarak kendisine geniş yetkiler 
verilerek görev yerlerine tayin edilir. İmtihan yoktur; 
ama bir diğer arkadaşı adalet cihazında görev iste
memiştir, serbest çalışmak istemiştir, avukatlık sıtajı-
na başlamıştır. Bu müddet sonunda avukatlık stajı 
biten, gerek mahkemelerden gerekse yanında staj yap
tığı avukattan kanunun aradığı bütün niteliklere haiz 
olduğu bildirilir; fakat ayrıca üçü Barolar Birliğin
den, ikisi de Yargıtay'dan olmak üzere, beş kişilik bir 
heyet huzurunda imtihana tabi tutulur. 

Değerli arkadaşlarım; 

Burada eşitlik yok. Birisi özel sektör gibi müşte-
risiyle kendisi arasında hizmet edecek serbest avukat
lığı seçmiştir. Başarısız olursa zaten meslekte kazan
cı başarlı olandan geride kalacaktır; yani müşterisi 
yahut avukat olarak yaptığı hizmette başarısızlığı gö
rülürse, onun zaten cezasını kendisi çekecektir; ama 
hâkimlik gibi, savcılık gibi mesleklerde görev verdik
lerinizi imtihana tabi tutmayacaksınız; fakat serbest 
çalışacak bir kişiyi beş kişilik bir heyet huzurunda im
tihana tabi tutacaksınız. Kazanmadığı takdirde iki 
yıl içerisinde beş defa da imtihan hakkı vereceksiniz. 
Birisi iki yıl görev yapacak, maaş alacak, bir diğeri 
iki yıl beş kuruş kazanmadan hayatını sürdürecek ve 
iki yıl sonunda beşinci imtihanda da başarı sağlaya
madığı takdirde, artık avukatlık imkânını da kay
bedip sadece bir hukuk fakültesi mezunu olarak cemi
yetin içerisinde kalacak. 

«1136 sayılı Kanun tedvin edilirken, bunlar uzun 
uzun müzakere edidi ve böyle istendi.» diyen arka
daşlara tatbikat gösterdi ki, bu işin zor tarafları var. 
Bu iş, Anayasamızın getirdiği eşitlik ve genellik hü
kümlerini bozuyor. 

Kaldı ki, şu tekliften yararlanmayı bekleyen 1 500 
den fazla stajiyer avukat var. Sayın Komisyon Baş
kanımızın biraz önce açıkladığı gibi, bunlar 11 Ara
lıkta imtihana girecekler. Yargıtayın iki üyesi, Ba
rolar Birliğinin üç üyesi, bu 1 500 kişiyi bilmiyorum 
kaç ayda, ne kadar müddet içerisinde imtihana tabi 
tutabileceklerdir. 

Her yönüyle tatbikatta birtakım sıkıntılar getir
diği görülmektedir. Birtakım meslekler arasında da 
ayrılık yaratmaktadır. Tıbbiyeden mezun olan bir 
doktor, serbest çalışmayı kararlaştırmışsa gidip bir 
yerde muayenehane açabilecek; ama avukatlık stajını 
tamamlayan bir arkadaş imtihana tabi tutulacak, ba
şarı sağlayıncaya kadar beş defa imtihana girecek... 
Onun önüne bir baraj koymuş oluyoruz. 

Bu bakımdan biz, gelen metnin olduğu gibi kabu
lünde yarar görüyoruz, istirhamımız da Millet Mec
lisinden gelen metnin müzakereye tabi tutulmasıdır. 

4 ncü maddede bir eksiklik var. Sayın Komisyon 
ve bir kısım üye arkadaşlarımız bunu tespit etmişler. 
Eski kanunda, yani 1136 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinde olmayan bir hususu getirip koymuşlar; ora
da haklılar; ama onu bir başka kanun teklifiyle de 
süratle Meclislerden geçirmek mümkündür. Çünkü 
o yeni getirilen hükümden istifade edecek hukuk fa
kültesi mezunu veyahut avukat olması mümkün olan 
arkadaşların sayısıyla, şimdi stajını bitirmiş, imtiha
na girip girmeme durumunun belli olmasını bekle
yenlerin sayısı arasında büyük fark vardır. 

Bu bakımdan 4 ncü maddede yapılan değişikliği, 
bir başka kanun teklifi halinde süratle ele almakta ya
rar var. 

KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Hayır, 
yarar olacağı kanaatinde değilim. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Bizim kanaatimiz böyle Sayın Erkmenoğ-
İU. Tabii aksi görüşünüz varsa ona da saygı duyarız. 

Sonra, bu metnin 5 nci maddesiyle de bir değişik
lik yapıyor Sayın Komisyon. Millet Meclisinden ge
len metindeki «Stajyer» kelimesi burada «Stajyerler» 
oluyor, bir «1er» takısı ilave ediliyor. 

Metinde ayrıca, 26 ncı maddeyi değiştiren 7 nci 
maddede yine «Stajyerler» kelimesi kullanılıyor... 
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FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — «Ve» 
bağlacı «Veya» oluyor, «ilgisi» kelimesi «Bilgisi» 
oluyor.... 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Evet. 

8 nci maddede de bir değişiklik yapılmış. Millet 
Meclisinde metne «Muvakkat» kelimesi konulmuş, 
bizim Sayın Komisyonumuz «Muvakkat» kelimesini 
kaldırmış, «Geçici» kelimesini koymuş. 

Bu gibi, esasla alakası olmayan bir bir kısım de
ğişiklikler var. 

Ben Yüce Komisyondan ve Yüce Heyetten, bu de
ğişiklikler yerinde olabilir; ama bu metnin bir an ön
ce kanunlaşmasında yarar vardır, bu bakımdan Mil
let Meclisi metninin müzakereye tabi tutulması için 
önerge vereceğiz, o önergelere iltifat buyurmasını is
tirham edeceğim. 

Yüce Heyeti daha fazla meşgul etmek istemiyo
rum. Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çalış, buyurunuz efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Madde de konuşaca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, buyurunuz efen
dim. 

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

Kanunun getirdiği bir müessese üzerinde durmak 
istiyorum. Bu müessese staj müessesesi. Staj müesse
sesi sadece avukatlığa mahsus bir müessese değil, ka
mu kesiminde çalışanların hepsine ve kamu görevi 
yaptığı kabul edilen serbest meslek sahiplerinin hep
sine şamil bir müessese. Ben şahsen merak ettim; 
staj müessesesi olan bütün kurumlardaki yönetmelik
lerin buna ait hükümlerini inceledim. Netice şu: 
Nedir stajın gayesi? İki gayesi var; birisi işbaşında 
eğitim, ikincisi işbaşında denetim. 

Birincisi bütün nazari bilgiler yeteri kadar aldığı 
mezun olduğu okuldan elde ettiği diploma ite sabit 
olan bir kimse, ayrıca işbaşında yetiştirilmek iste
niyor ve bunun için belli bir müddet dişçi olsun, 
eczacı olsun, hâkim olsun, kurmay subay olsun bir 
staj müddetine tabi tutuluyor. 

İkincisi : Nazari olarak bilgilerini edde etmiştir. 
ama acaba tatbikatta durumu nedlir? İşbaşında du
rumu nedir? Burada işbaşında denetlenmek isteniyor. 
Şimdi bu hali ile evvela gayesi bu ise, (Ki, bütün 
değerlerinde böyledir) bu takdirde bir stajın sonunda 
imtihan manasızdır. 

Eğer bir kısım insanların avukat olması önlenmek 
isteniyorsa kanaatim odur ki, hukuk fakültesini bi
tirdikten sonra bir baraj imtihanı koymak mümkün
dür ve böylelikle bir kısım hukuk fakültesi mezunları
na siz hukuk fakültesini bitirdiniz, ama «Avukatlık ya
pacak kadar nazari bilgi elde edemediniz» demenin 
belki münakaşa edilir tarafı vardır. Ama, hukuk fa
kültesinden diploma almış yıllarca imtihanlardan 
geçmiş bir insanı bir yıl stajdan sonra «Ben seni bir 
defa daha imtihan edeceğim.» demenin manası yok
tur ve benim bildiğime göre demin saydığım meslek
lerin hiç birisinde de staj sonunda imtihan yoktur; 
çünkü stajın gayesi nazari bilgi yoklaması değildir. 
İşbaşında eğitim yaptırmaktır bir miktar ve bir de 
işbaşında denemektir. Kanaatim odur ki, getirilen 
müessese, ile imtihanın kaldırılması, zannediyorum 
ki, son derece isabetlidir. 

Arkadaşlarım; 
İkinci olarak; staj müddeti ne kadar olmalıdır? 

Gerçek şudur ki, benim mahkemelerle çok işim ol
maz; ama arkadaşlardan sorarak öğrendiğim şudur 
ki, bugün avukatlık stajı getir götür hizmetlerinden 
ibaret olmakta ve staj süresinde de bu genç çocuk
lar herhangi bir ücret almamaktadırlar. Peki bunlar 
bu müddet zarfında ne öğreniyorlar? Bunlar bu müd
det zarfında; bir miktar getir götür işlerinde çalıştırı
lıyor ve doğrusu şudur ki, eğitsel bakımdan yapılan 
iş, aslında işbaşında yetiştirme değil, bir müşahede 
eğitimidir. Bunun bilhassa üstünde durmak istiyorum. 
Bugün avukatlık stajında yapılan iş, işbaşında yetiş
tirme değil müşahede eğitimidir. Bir müşahede eği
tim için de, bir yıl işbaşında yetiştirme dahi olsa 
fazla bile gelir, 1,5 yılın fazla olduğu kanısındayım. 
Binaenaleyh bir yıla indirilmesi de isabetlidir. 

Bu hususu da böyle belirtikten sonra üçüncü bir 
noktaya geçmek istiyorum. 

Arkadaşlarım: 
Stajda birtakım görenekleri öğretmen yanlıştır. 

Eğitsel balkımdan evvela, «Bir işin doğrusunu öğret
meden yanlışını göstermek; bu iş böyle olur, usul böy
ledir, babadan oğula böyle geçmiştir, üsdatın kavli 
böyledir» gibi birtakım demode metotların babadan 
oğula intikal etmesi yanlıştır. Bunu önleyebilmek için 
birçok müesseselerde staj evvela temsili olarak na
zari bakımdan öğretilir; yani stajiyerlerden müteşek
kil bir mahkeme kurulur, bir mahkemenin nasıl işle
yeceği, nasıl sanığın getirileceği, nasıl sorgulanacağı, 
mübaşirin vazifesinin ne olduğu orada nazari ola
rak temsil edilir gösterilir. Doğrusu evvela kendile-
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rine bizzat öğretilir. Bir mahkeme kaleminde işlerin 
nasıl cereyan etmesi lazım geldiği evvela doğru ola
rak öğretilir, sonra fiilen götürülür mahkemeye veya 
avukat yazıhanesine, orada neler yapıldığı öğretilir. 

Binaenaleyh stajiyer evvela görenekleri öğrenmeden 
(Ki görenekler statiktir, tutucudur) tutucu birtakım 
görenekleri, yanlış birtakım alışkanlıkları öğrenmek 
yerine, evvela işin doğrusunu nazari olarak öğrenir, 
sonra gidilir tatbikatta neler yapılıyor, neler yapıl
mıyor bunları öğrenmesi doğru olur. 

Zannediyorum ki, ben avukatlık stajının da böy
le olması, yani evvela yapılacak işler bakımından bir 
temsili eğitimin yürütülmesi, ondan sonra fiilen avu
kat yazıhanelerinde ve mahkemelerde staj gösteril
mesinde fayda olduğu kanaatindeyim. Binaenaleyh, 
gerek stajın müddeti bakımından, gerekse sonundaki 
imtihanların kaldırılması bakımından getirilen hük
mün son derece yerinde olduğunu ve esasen diğer 
staj müesseselerinde de bunların böyle olduğunu ifa
de etmek isterim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Demirayak. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 

Başkan, saygıdeğer arkadaşlar; 
1136 sayılı Avukatlık Yasasının bazı maddelerini 

değiştiren ve kaldırılan teklifi huzurumuza getiren 
milletvekili arkadaşlarımızı şükranla anmak isterim. 

Zira, bu metin içerisinde avukatlık müessesesinde 
stajın süresini azaltma ve staj sonunda da imtihana 
tabi tutma olan iki ilkeyi ortadan kaldırmış bulun
maktadır. Aslında avukat olacak aday arkadaşlarımız 
mahkemelerde ve avukat nezdinde stajlarını ikmal et
tikleri süre içerisinde tatbikatta görülmektedir ki, 
bu arkadaşlarımız bizatihi mahkemelerin devamlı din
leyicisi hüviyetine bürünmektedirler. Hiçbir hâkim 
ve savcımız kendi ellerindeki evrak ve dosya üzerinde 
yeterince bu stajyer arkadaşlarımıza bilgi veremediği 
gibi, kendilerine birtakım yol gösterme olanağını da 
bulamamaktadırlar. Zira, hâkim ve savcılarımızın el
lerindeki iş hacmi, yanlarında staj yapan arkadaşları
mıza bu denli eğilme olanağını tatbikatta bulamamak
tadırlar. Bu stajyer arkadaşlarımız çoğu sürelerini ve 
zamanlarını mahkemelerin kalemlerinde, zabıt kâtibi 
dediğimiz ve o mesleğin nüvesini teşkil eden arkadaş
larımız bir nevi davetiye doldurtma veya hâkinrn 
müsvette olarak verdiği karar metnini okuma gibi iş
leri görmektedirler. 

Halen meri olan Yasamızda birbuçuk yıla yakın 
bir süre verilmektedir ki, bu hukuk fakültesinden me

zun olan bir hukukçuya tanınan uzun bir süredir. Ye
ni mesleğe girişte bu denli uzun süre tanıma ki, avu
katlar bu staj süresinde maddi yönüyle her ne kadar 
kamu görevi yapıyorlarsa da, kamudan bir ücrette al
mamaktadırlar, uzun süre staj yaptırılması mantığa 
ve tatbikata uygun düşmemekteydi. Bu nedenle süre
nin bir seneye indirilmesinde büyük isabet görülmek
tedir. 

İkinci isabetli bir yön, staj sonunda imtihana ta
bi tutmaktır ki; bugün görüyoruz üniversiteden me
zun olan diğer branşlardaki pekçok kimseler kamu 
görevine alınırken o yerin talipçisi fazla olduğu za
man imtihana tabi tutulmaktadırlar. Biraz önce Sa
yın Ucuzal'ın da belirlediği şekliyle hukuk fakültesin
den mezun olan bir arkadaşımız Adalet Bakanlığına 
başvurduğu, zaman normal staj sonunda savcı yardım
cısı veya hâkim yardımcısı olarak göreve başlıyor; ama 
serbest olarak çalışmayı isteyen, bir diğer yönüyle avu
katlık dalında kamu hizmeti yapmak isteyen diğer ar
kadaşımız stajın bitiminde yeniden bir imtihana tabi tu
tuluyordu. Bu sene ilk defa mevcut Yasa uyarınca imti
han uygulaması da öngörülmektedir ki, bu büyük bir 
haksızlığa, büyük bir rahatsızlığa müncer olmaktadır. 
Bu rahatsızlığı kaldırıcı imtihanın ortadan kaldırılması-
m gerektiren bu hususu olumlu olarak karşılamaktayız. 
Gönlümüz öyle arzu ediyor ki, Millet Meclisinden ge
len metin aynen gerçekleşsin ve bu gerçekleşme sa
yesinde de binlerce avukat stajyerimiz, ki bazıları 1,5 
yılını tamamlamakta, bazıları 13 ncü, 14 ncü, 15 nci 
aylarını tamamlamaktadırlar; bir nevi haksızlığı da 
gidermiş olacağız. 

Maddelerdeki değişiklikleri incelediğimiz takdirde 
görüyoruz ki, Millet Meclisinden gelen metin ile sa
yın Komisyonumuzun hazırladığı metin arasında fev
kalade bir değişiklik görülmemektedir. Örneğin; be
şinci maddede belirtilen ve 24 ncü maddeyi değiştiren 
metni incelersek, birinci fıkradaki «veya» kelimesi 
yerine, Komisyonumuz «ve» kelimesini getirmiş, ikin
ci fıkrada «Stajyer» kelimesini «Stajyerler» olarak 
öngörmüşler ki «veya» nın «ve» olarak, «stajyer» in 
«stajyerler» olarak değiştirilmesinde fevkalade bir du
rum gözükmemektedir. 

Bunun yanı sıra yine ikinci fıkramızda «Mesleki 
ilgi» deyimini «Mesleki bilgi» olarak Komisyonumuz 
benimsemşi, fakat aynı Komisyonumuz hâkim ve 
savcıların stajyer hakkında mesleki ilgi, ahlaki duru
mu hakkında belge tanzimini öngörmüş olmasına rağ
men, bu stajyerimizin avukat nezdinde stajını tamam
larken, o avukatın da aynı şekilde belge verirken bu 
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stajyerimi.?: hakkında «Mesleki ilgi» tabirini kullan
mıştır. Hâkim ve savcılarımız mesleki bilgisini araş
tıracaklar; ama avukatlarımız görebildiğ:miz şekli ile 
mesleki ilg'sini araştıracaklardır. Millet Meclisinden 
gelen metin Komisyonumuzda gereksiz yere böyle bir 
değişikliği öngörmüş olmaları bu kanun tasarımızın 
daha da gecikmesine müncer olabilecek bir durum 
yaratmıştır. 

Kaldı ki, üçüncü fıkrada da «Durumu» kelimesi
ni «Durumunu;; şekline dönüştürmek suretiyle de bir 
nevi yanlış diyebileceğimiz ki, stajyerin durumu ile 
durumunu belirlemek fevkalade bir kıstas değildir 
inancındayım. Kanım o ki. Millet Meclisinden gelen 
metni aynen benimsemek suretiyle süresini yani avu
kat stajyerlerinin süresini ve yine imtihanı ortadan 
kaldıran bu hükmü kanun olarak kabul edelim. Mil
let Meclisinden geldiği şekli ile geçiştirmek suretiyle 
avukatlık stajyerliğini yapmakta olan bu stajyer ar
kadaşlarımızı sıkıntıdan bir an önce kurtarmış ola
lım. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Szym Cüceoğîu, buyurun efendim 
ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Özgüneş, staj müessesesi üzerinde durdu ve 

stajdan istihsal edilmek istenilen gayenin neler ol
duğunu gayet güzel açıkladı. Aynen iştirak ediyo
rum. 

Bugünkü statü içerisinde avukatlık stajı yapan 
arkadaşlarımızın h:ç birisine en ufak bir şey öğre
tilmemek ve stajdan istihsali düşünülen gayelerin hiç-
fc'rish gösteriîmrmrkteiir. Stıja taşlayan, arikadaşiarın 
görevi nedir hâkimler bile bilmiyorlar. Bizzat staj 
yapmış bir arkadryrmz ckrnk söylüyorum, staja baş
ladığımız zaman bizı'm ne yapacağımızı scvduğjmuz-
da bize söylenen söz «Duruşmayı takip edin* oldu. 

Şimdi, biz bu şekilde staj gören arkadaşı, imti
hana tabi tutacağız ve imtihan sonunda da başarılı 
olursa, «Siz avukatlık yapabilirsiniz» diyeceğiz. Haki
katen uygulanjmaıniaisınd'a büyük isabet olmuştur. Bu 
imtihan hususunu kaldıran bu metnin gelişinde, de 
çok büyük isabet olmuştur. 

Arkadaşlarım; 
Avukat stajyeri, hukuk fakültesini bitiriyor ve 

avukatlık yapmislk ürere baroya müracaatında ker si
sine stajyerlik belgesi veriliyor ve mahkemelerde 
staja başlıyor. Tüm mahkeme kademelerini gezdik
ten sonra avukatın yanına geliyor orada da bir staj 

devresi geçiriyor ve ondan sonra eski kanuna göre 
doğrudan doğruya avukat oluyordu, şimdi imtihana 
tabi tutulacak. 

Avukat stajyerinin, stajı süresince, biraz evvel-
•Demirayaik arkadaşınım da anlattığı gibi, hâkimle
rin angaryasını yüklenmekten başka yaptığı bir şey 
yü'ktLir. Haıtta ve hatta kalemin işim" yüklem: r, kendi
sine davetiye yazdırılır. İcra dairesine gidersiniz ta
kip zaptı yazdırılır ve memurlara yardımcı olarak 
çalıştırılır. Sureti katiyede avukatlık stajı yapan ar
kadaşımızın bu stajdan ne anlamak istediği kendisi* 
ne gösterilmez. 

Aslında stajdan maksat, avukatın bir olayı nasıl 
değerlendirmesi lazım geldiği ve bu değerlendirmede 
neleri birer birer ele alarak bunu uygulaması lazım 
geldiğimin tartışma konusu yapılması gerekir yetlşe-
b'lmıesi içrn. Bunu yapan hiç bir hâkime -rastlama
dım. Ben rastlamadığım gibi, adliyede staj yapıp da 
benim yanıma gelip staj yapmak isteyen stajyer 
avukat arkadaşlarıma sorduğumda hiç birisinden, 
tartışma yaptıklarını duymadım. Duyan arkadaşla
rımızın olduğunu da zannetmiyorum. 

Bir hatıramı da bu vesileyle izah etmek isterim: 
Hukuk fakültesinde okurken zabıt kâtipliği ya

pıyordum. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
dava dilekçesi verildiği zaman, dava dilekçesine göre 
bir tensip kararı müessesesi vardır. Hâkim, o dilek
çeyi okur, dilekçedeki hususları birer birer tespit eder ve 
bir tensip karan yazarak duruşma günü tay'n ed'lme-
clen bir takım delilleri toplama 'imkânına sahip olur. 
Ben bunu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
görmüş ve zabıt kâtipliği döneminde böyle bir ten
sip zaptı ile hâkimin karşısına çıktığım zaman hâ-
k;m şaşırmıştır. Başkâtip, «Olmaz böyle şey» de-
rmştir bana ve ben «Niçin olmasın, kanun açık. Biz 
bunu bir an evvel toplarsak, bizim yazdığımız şu 
tensip, hâkimin imzasıyla karar niteliğini kazanacağı 
için, duruşmada alınmış bir karar niltefğioi taşır, 
pekala deliller toplanabilir ve bu iş bir an evvel sü
ratle görülebilir» demişimdir ve güçlükle hâkime ka
bul ettirmişimdir. 

Şimdi biz avukat stajyeri gönderiyoruz, kimin 
yanına?.. Kalemdeki, kendisinden evvel gördüğü 
hususları ezberleyen ve bunun dışına çıkıldığı za
man, «Olmaz» deyip karşısına çıkan kişilerin yanı
na. 'Burada ne öğrenecdk avukat stajyeri!?.. Başikâ'l'a. 
nasıl deftere esası kayıt ediyorsa onu öğrenecek, 
başkâtip, «Şu davetiyeleri yaz» diyecek onu yaza
cak, başkâtip «Zabıt kâtibiyle beraber şu tezkere-
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îeri hazırlayın» diiyecdk onu yazacak, sonıra biz bunu 
akademik olarak imtihana tâbi tutacağız. 

Bu imtihanı bir heyet yapacak. Bu heyet üni
versiteden gelecek, uzmanlardan gelecek, Yargıtay-
dan gelecek.. Neyi imtihan edecek?.. Avukat stajyeri. 
inanıyorum ki, bu imtihan yapılmış olsa idi (Bu 
kanun çıkmaz ise Sayın Komisyon Başkanımızın 
açıkladığı gibi 11 Aralıkta yapılacak) gelecek sualle
rin yüzde yüzü mutlaka ve mutlaka akademik ola
cak, tatbikatla hiç ilgili olmayacak. Tatbikatla ilgili 
sual sorsa zaten stejyer avukatın söyleyecek olduğu 
«Davetiyeyi şöyle doldurdum, icra emrini böyle çı
kardım» olacak. Neyi değerlendirecek avukat, neyi 
soracak ki, bu adam avukatlık yapabilir veya yapa
maz diye biz bir not verecek. 

İnanıyorum arkadaşlarım, samimi olarak söylü
yorum; bu imtihanı yapacak heyeti bir başkası imti
hana tabi tutsun, o sualleri sorsun; içinde bileme
yen bir sürü adam çıkacak. 

Bunun gayesi, avukatlık mesleğine başlamak is
teyen arkadaşların önüne duvar dikmekten başka bir 
şey değildir. Ben imtihanı kabul ederim; eğer stajye
ri akademik olarak yetiştiririz, stajyerin bir avukat 
olarak yapması lazım gelen olayları değerlendirme
sinde neleri gözönünde bulundurması lazım geldiğini 
bir bir kendisine öğreten bir mahkemeden geçirir
sek, imtihanı yapalım. 

Mahkemelerimiz kendi işlerini yapamazken, hâ
kimler verdiği kararları bir iki ay sonra yazarken, biz, 
bu hâkimin yanından gelen stajyeri imtihana tabi tu
tacağız. Bu olacak iş değil ve bu kanunu getiren ar
kadaşları ben tebrik ederim. Bu kanunun çıkmasında 
büyük fayda vardır, hatta hatta ben şunu söylerim; 
burada Millet Meclisinden gelen metnin kabul edil
mesi halinde tekrar Meclis'te müzakereyi önlemiş olu
ruz, bir de mali külfetten hem Devleti kurtarırız hem 
stajyerleri. 

Türkiye'nin türlü yerlerinde baro merkezlerinde 
staj yapan arkadaşlarımız 11 Aralık'ta staj imtihanı 
için, avukatlık imtihanı için gelecekler, Ankara'ya 
toplanacaklar. Düşünün masraflarını; zaten parasız 
staj yapıyorlar, yine hâlâ velilerinden, ebeveynlerin
den yiyip içiyorlar, bir de bu yol paraları, bir de bu 
imtihan heyetine harcırahlar, maaşlar, yolluklar, on
dan sonra dünyanın kırtasiyesi ve masrafı; bunlara da 
yazık olur; hele bu buhranlı devrede, bu ekonomik 
buhranın devam ettiği dönemde yazık olur. 

Bu kanunun çıkmasında isabet vardır; Millet Mec
lisinin metnine müspet oy verilmesini sayın arkadaş
larımdan rica eder, saygılar sunarım. 

j BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu?.. Yok. 
Sayın Ali Oğuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın ar-

| kadaşlarım; 
Avukatlık Kanunu üzerinde derpiş edilen değişik

likler mevzuunda Komisyonumuzda da, burada mev
zubahis edilen hususlar enine boyuna, ariz amik tar
tışıldı. Ben, orada muhalefet şerhi vermiş olduğum 
için, aynı muhalefet şerhim doğrultusunda burada 

I maruzatta bulunmak üzere huzurunuza geldim. 
I Muhterem arkadaşlarım; 

Müddet hususunda Komisyonumuzda da herhan-
I gi bir itiraz serdediîmedi. «Müddetin kısaltılmasında 

isabet var.» denildi. İmtihan mevzuunda, Komisyo-
I numuz da imtihanın lüzumsuzluğu kararma vardı. 

Tartışıldı; hatırladığım kadarıyla Sayın Reisoğlu ha
riç, diğer arkadaşlarımız, «İmtihan olmasın» şeklin
de bir fikri ileri sürdüler. Sayın Reisoğlu, bazı fayda
larından bahsetti. O bakımdan ben, bu iki mühim 
değişikliğin üzerinde durmayacağım; sadece metinde 
yapılan diğer değişiklikler sebebiyle Meclis'e yeniden 
döneceği için Kanun, o nokta üzerinde dikkatinizi 

I çekmek istiyorum. 
i Meclis metninde «Başkanın Sözcüsü» denilmiş, 

sadece üniversite hocalarına yer verilmiş, yukarıda 
«Kanun sözcüleri» ilavesi unutulmuş, aşağıda da üni
versitede hizmet gören ve hukuk dersleri okutan 
doçent ve profesörler zikredilmiş, doktor asistanlar, 
yine bir zühul olmuş, altanmış. 

Arkadaşlarımız bunları getirdiler, bazı ufak te
fek de imlâ hataları gördüler ve onları düzelttiler. 

I Bidayette, arkadaşlarımızın burada ifade ettikleri 
I gibi, fazla üzerinde durulmayıp, çıkarılması arzusu 

vardır; fakat şu değişiklikler ağırlık kazandığı için
dir ki, o temayül belirdi ve böylece çıktı. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Stajdan muradı, Avukatlık Kanunu sarahaten gös
termiş; devamı öngörmüş «Muntazam devam etmesi 

I sağlanır» diyor. Staj konferanslarına devamın lüzu
munu işaret etmiş, alınacak raporları işaret etmiş, 
sonra da nezdinde staj yaptığı avukatın vereceği bir 
raporla ve baroların vereceği bir ruhsatla da çalışma-

I sı temin edilmiş bulunuyor. 

I Şimdi, bu şekle, bu ruha, Kanunun esprisine hiç 
bir arkadaşımız dokunmadı ve haklı olarak dokun
madı; çünkü diğer stajlar da aynı mahiyet ve aynı 
şartlar içerisinde yapıldığı için, fazla ilaveler yapma
ya, bu mevzuda hassasiyet göstermeye mahal olma-

j dığı şeklinde bir temayül ortada belirdi. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Arkadaşlarımız ilave ettiler; mahkemelerden 7, 

avukattan da 2 rapor alınarak 9 rapor üzerine avukat 
stajım ikmal etmiş oluyor. O sebeple, kifayetsiz ol
duğu şeklindeki kanaata katılmak mümkün değil; ama 
sayın Cüceoğîu'nun ifade ettiği gibi, kalemlerin kifa
yetsizliği, hâkimlerimizin çok ağır yüklerin altında 
bulunuşu, avukatlarımızın işlerinin telaşı içerisinde 
stajyerlerine fazla ilgi göstermediklerini kabul etmek 
te mümkün; ama gerek bize emeği geçmiş olan hâ
kimlerin, gerekse üstadımız olan nezdinde staj yaptı
ğımız avukatları, burada, bu kürsüde hayırla yâd 
etmek isterim, hepsinden çok şey öğrendik. Mahkeme
lerden aldığımız örnekleri, nezdinde staj yaparken 
dosyasını okuyarak istifade ettiğimiz avukatları unut
mamız mümkün değil. 

Aziz arkadaşlarım; 
Şu değişikliklerde sözü geçen sözcüler veya diğer 

yüksekokulların öğretim üyelerinden «Avukat olalım, 
biz de bu mesleğe intisap edelim; ama Kanunda bu 
imkân, bu fırsat bize verilmemiş, yanlış bir yazış ha
tasından dolayı biz madur olduk.» diye bize hiç mü
racaat olmadı; ama şu 1 500 stajyerden her arkadaşı
mız mektuplarla ricalarda ve taleplerde bulunmuş
tur. 

Demek ki, hizmet bekleyen 1 500 stajyer, burada
ki arkadaşlarımız bunlar. Yoksa, unutulmuş da. o 
tahrir hatası yüzünden staj yükü yüklenmiş, avukatlık 
fırsatı verilmemiş hiç bir üniversite mensubuna, yük
sekokulda ders veren doçent, doktor veya profesör 
arkadaşımıza rastlamadık. 

O sebeple, şuradaki yanlışlığın elim neticeler do
ğuracağını veya çok ağırlık kazanacağını kabul et
mek mümkün değil; ama biraz önce arkadaşlarımızın 
da dile getirdiği gibi, ücret almadan, mahkeme nez
dinde, avukat nezdinde bir seneden beri staj yapan 
1 500 arkadaşımız, şu kanunun biran evvel çıkma
sından muhakkak ki çok şeyler bekliyorlar. 

O sebeple, Aralığın 11'indeki imtihanlardan evvel, 
bu kanunun çıkmasında sayılamayacak kadar hayır
lar vardır. Şu yapılan değişikliklerin hiçbir yarar ge
tirmediğini; ama kanunun bir an evvel çıkmasında 
birçok faydaların mevcut olduğunu muhalefet şerhin. 
le arz etmiş bulunuyorum. Kanunun Meclisten gel
diği gibi geçirilmesinde fayda var. «Şu değişiklikler 
yapılmasın, bu düzeltmeler olmasın.» demiyorum: 
Arkadaşlarımız Komisyonda da ifade ettiler, Sayın 
Sanibrahimoğlu'nun bir teklifi daha sırada, gelecek 
huzurunuza; şu değişikliklerin ve tashihlerin orada 

yapılmasının faydalı olacağını; ama bir an evvel bu 
kanunun çıkarılmasında daha çok faydalar olduğunu 
arz ederim. 

Beni dinlediğiniz için, teşekkürler ederim, sağo-
lun. 

BAŞKAN — Sayın Cevdet Aykan, buyurun efen
dim. 

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

Yine Senatomuza gelen bir tasarıyı aynı anlayış
la değerlendiriyoruz; tasarı gelmiştir, biran evvel 
çıksın, bunun üzerinde düşünmenin, ya da yeni bir 
değişiklik yapmanın manası yoktur, bu tasarıdan ya
rarlanacak bazı insanlar vardır, onları mağdur etme
yelim, biran evvel çıksın.. Bu, bizim Senatomuzda 
uygulanan çok yerleşmiş bir kuraldır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben hukukçu değilim. Bu Senatonun bir üyesi ola

rak, bu yasanın çıkmasında oy verme hakkına ve so-
rumlullğuna sahip bir insanım. Benim için her yasa
da, o yasadan yararlanacak yalnız bir taraf değildir, 
başka taraflar da vardır. Bütün bunların çıkarlarım 
bir denge içinde değerlendirmek sorumluluğun gere
ğidir. 

Buraya çıkan hunukçu arkadaşlarım şunu söyle
diler; «Bu tasarının kanunlaşmasını bekleyen 1 000 
civarında, ya da 1 000'i aşkın avukatlık stajı yapan ar
kadaşımız var. Çıkaralım, bunlar yararlansınlar.» de
diler. 

Benim anladığım, bu tasarı, avukatlık stajı yapan 
bazı insanları, birtakım külfetten kurtaran, ya da on
lara bazı iyilik yapmak amacını taşıyan bir konu de
ğildir. Avukatlık, anlayabildiğim kadar bir kamu gö
revidir. Bu görevi yapması için birtakım insanlardan 
bazı formasyonlar istiyoruz; «Sen şunları, şunları yap, 
öğreneceksin, ondan sonra bu görevini yapabilir ni
teliği kazanabilirsin..» diyoruz. Mantığımız bu. Avu
kat çıkacak arkadaşa bazı insanlar gelecekler ve «Be
nim anlaşmazlığım var, sen benim adıma, bilginle, 
benim hakkımı, davamı koru, adaleti sağla, bir gö
rev yap.» diyecekler. 

Şimdi, bu tasarıyla bu görevin tam yapılıp yapıl
mayacağını değerlendirmek bizim sorumluluğumuz
dur. Sayın Cüceoğlu çıktı; «Efendim, Türkiye'de staj 
denen müessese, manasız bir müessese. Niye?.. Mah
kemeye gittiğiniz zaman, hâkimler zaten bu konuyu 
bilmiyorlar, hâkimlerin bilgi eksiklikleri var, avukat
lık stajı için görevlendirilen arkadaşlarımızın yaptık
ları, oradaki kalemde bulunan zabıt kâtiplerinin ya-
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nmda kâtiplik yapıyorlar.» elediler. Başka bir arkada
şımız çıktı; «Zaten bu müesse işlemiyor» dediler. Şa
yet böyle ise, bu kötü bir şey. Sonra bir başka arka
daşımız çıktı, «Efendim, bu arkadaşların paraları yok, 
masraf yapmaları, analarına, babalarına para harcat
maları doğru değildir, bunu çıkaralım, bu masraflar
dan korunsun.» dedi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben 10 yılı aşkın bir süreden beri parlamenterim. 

Bağışlarsanız bir müşahademi söyleyeyim. Niye hu
kuk tahsilinin mensuplarına düşünmede bir sistem 
vermediğini zaman zaman kendime sordum ve hukuk
çu olarak çıkan arkadaşlarımın çoğunluğunda ifade
de ve düşüncede bir fikir disiplini göstermedim. Çok 
az arkadaşımın; gerek Millet Meclisinde, gerekse Se
natoda çok az hukukçu arkadaşımın konuşmasında 
belli bir düşünme disiplini gördüm. Mahkemelere, ya 
da yargıyla benini ilgim olmadı. Bazen bilirkişi ola
rak katıldım, bazen de bir - iki defa da şahit olarak 
katıldım, gittim. 

En son şahit olarak gittiğim bir mahkemeyi yadır
gadım. Avukatlar geliyor, birbirlerine kâğıt veriyor
lar ve gün alıp gidiyorlar. Yapılan işlem bu. Tabii, 
bir vatandaş olarak arasıra mahkemelerin verdiği, ya 
da avukatların yazdığı kararlan okurum. Hukukçu 
bir dostunum söylediği bir şey vardı; «Ben hiç bir şey 
bitmezsem, dava dilekçesi yazmayı bilirim.» der. Aca
ba, dava dilekçesi yazmayı bilen kaç avukat var; bu
nu kendi kendime bazen merak eder sorarım ve Ana
yasamızı düşüncesinde ve ifadelerinde kaynak kabul 
eden ve yargısını, eleştirisini ona göre kullanan kaç 
avukatımız var, kaç hukukçumuz var; yine bunu ba
zen zaman zaman sorarım. 

İngilizce bilirim, İngiltere'de ingilizce olarak ya
yınlanan, özellikle İngiltere ile ilgili yayınları takip 
ederini. Orada hukukçuya baktığınız zaman, topluma 
düşünme disiplini getiren kişidir. Tabii, yargının bir 
konusu adaleti sağlamaktır, öbür konusu da toplum
daki çatışmaları kural içinde tutabilmektir. Tabii, ba
zı toplumlarda yargının, adaletin bir başka görevi, 
toplumda değişiklikleri, gelişmeleri sağlamaktır. Bak
tığınız zaman, okuduğunuz saman, o düşündeki di
sipline, ifadedeki açıklığa ve ilerliğe saygı duyarsı
nız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz, Batı'nın, ya da çağdaş dünyanın seviyesine 

erişmek isteyen bir toplumuz. Buna yeni ölçülerle 
erişemeyiz. • Çağdaş dünyanın ölçülerini ve değerlerini 
benimsersek, onları uygularsak, o düzende, o seviye
de bir toplum olma yoluna girebiliriz. 

5 . 12 . 1978 O : İ 

Şimdi, önümüzdeki Yasa için iki durum var: Bir 
tanesi; yani tartışılan «Millet Meclisi metni aynen ka
bul edilsin.» deniyor. Niye edilsin?.. «Senato Komis
yonumuz bazı değişiklikler yapmış. Bunlar esası ilgi
lendirmez, teferruattır, üzerinde durmayalım.» fikr 
rindeler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir tanesini şimdi okudum. Yapılan hatanın biri

si şu: Burada dördüncü sayfada, «Danıştay'da Baş
kan Yardımcılığı diye bir sıfat yok.» diyor. «Şu yok, 
bu var» diyor. Bir hukukçu arkadaşımız Danıştayda-
ki bir unvanı, sıfatı belirliyor. Yanlış yazılmış. Bu, 
Millet Merîisinden geçiyor, Komisyondan geçiyor, 
bize geliyor. Deniyor ki; «Bu yanlış aynen kalsın.» 
insaf edin; bir kanun çıkardığımız zaman bu kadar 
temel hatalar yaparsak, bu olur mu değerli arkadaş
lar; m? 

Şimdi, yine burada dendiğine göre başka değişik
likler yapılmış. Onlara da baktığımız zaman birtakım 
eksiklikler olduğunu, birtakım maddi hatalar olduğu
nu görüyorsunuz. Biz, deyimlere önem vermezsek, 
birtakım maddi hatalara önem vermezsek, o zaman 
görevimizin seviyesi ne olur değerli arkadaşlarım? 

Süre meselesini ele alalım. Efendim, «Bu, altı ay, 
bir sene yanıîsm.» deniyor. Benim bilgime göre şöy
le: Ben Batfda kanun tasarılarını görüyorum, bu şe
kilde kanun taşanlarını, tekliflerim Batı dünyası yap
mıyor artık. Şunun incelenmesi lazım: Efendim, ben 
staj süresini 1,5 yıl yapmıştım, şimdi ben bunu bir 
yıla indireceğim.» deniyor. Bu. bir araştırmaya, bir 
değerlendirmeye dayanıyor. «Olsa, olsa» usulü ile ka
nun çıkmaz değerli arkadaşlarım. Efendim, bu 1 yıl 
avukatlar nezdinde çok, gelin bunu altı aya indire
lim.. Niye beş ay olmuyor da, üç ay olmuyor da, al
tı ay?... Haydi böyle yapalım canım.. Bu tarz olur mu 
değerli arkadaşlarım? 

Temel sorun şu: Türkiye'de avukatlık yapmak için 
bir staj lâzım mıdır, değil midir? Bilinen sudur: Hu
kuk Fakültesi teorik bilgi verir. Uygulama, mahke
mede, yada avukat yanında olur. Buna ihtiyaç var 
mı, yok mu?. 

Komisyon Başkanı şöyle yazıyor; yazdığını aynen 
size okuyayım. Şayet bu görüşün bir ağırlığı varsa, 
buna itibar etmeniz lazım. 

Yazı şöyle: 
«Demokratik parlamenter rejim ile yönetilen uy

gar ülkelerin hemen hepsinde sınav vardır.» 
«Hemen hepsinde sınav vardır» diyor. Niye onlar

da var da, bizde niçin olmasın?.. Demeniz lazım ki; 
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«Efendim onlarda vardır, yanlıştır. Şundan dolayı 
yanlıştır.» O zaman olur; kabul ederiz. Efendini, 
onlarda var; bizde ele" olması için bir gerekçe değil, 
ama hiç olmazsa bir örnektir. 

Komisyon Başkanı ilave ederek şöyle diyor: 
«Bugünkü biçimi ile sinavdan beklenen yararın 

sağlanamadığı savıda, kaldınîması için geçerli bir ne
den sayılmaz,» diyor. Ayrıca bu sınava giren, staj ya
pan arkadaşlarımızdan bir de tez istendiğini söylüyor. 
Sınavı yeterli görmüyor, bir de taze lüzum görüyor 
ve ilave ediyor; «Şayet staj müessesesi yeterli yapı
lamıyorsa, bunu düzeltelim. Diyelim ki, staj yapan 
avukat arkadaşlarımıza ayda şu kadar maaş verece
ğiz..» Eu, olabilir, bir görüştür. «Staj yapan insanlar 
belli merkezlerde bu stajı yapacaklardır, hâkimlerin 
bunlara şu kadar bir eğitim vermeleri lazım.» dene
bilir. Bu da bir görüştür. O zaman ne oluyor?.. Birta
kım insanlar yetiştiriyoruz; üniversitelerde, yüksek
okullarda yetiştiriyoruz. Öğretmen yetiştiriyoruz eği
tim görmemiş, mühendis yetiştiriyoruz, eğitim gör
memiş, doktor yetiştiriyoruz, onlar da yeteri kadar 
eğitim görmemiş. Bu bilgi açığı bize pek pahalıya 
mal oluyor değerli arkadaşlarım. 

Ben doktorum, ama şunu bilirim: Bir hastayı iyi 
muayene etmezseniz, iyi değerlendirmezseniz, iyi bil
mezsiniz, o insana çok pahalıya mal olursunuz. 

Dünyada hiç bir şeyin kısa yolu yok. Her şeyin za
man alan, emek alan ve çaba getrktiren bir öğrenme
si vardır. Biz, toplum olarak bunun dışına çıkamayız 
değerli arkadaşlarım. Müsaade ederseniz, bunu bu 
anlayış içerisinde değerlendirelim. Yani, biz bu yasa
yı çıkardığımız zaman, bin tane avukat arkadaşımız, 
külfetli staj gören arkadaşımız rahata kavuşacaklar, 
efendim staj denilen şey kalkacak, Ankara'ya gelme
yecekler, bunlara bir iyilik yapmış olacağrz, bir atıfet
te bulunacağız.. Ama o zaman bir de şunu sormamız 
lâzım: Bu avukat arkadaşlarımız yarın dava aldıkların
da, fakir, fukara köylüden, orta halli insandan, «Ben 
senin davanı alırım, ama bana şu kadar para verir
sin.» dediği zaman, o görevi hakkı ile yapabilecekler 
mi, yapamayacaklar mı?.. Ona bakmamız lazım. 

Türkiye'de (Bir araştırmam için bakmıştım) yıla 
2 bin vatandaşımız birbirlerinden şikâyetlerinden do
layı, anlaşmazlıktan dolayı mahkemeye giderler ve 
bunlar yıllarca sürer, çözümlenemez. Bunların bir an 
evvel çözümlenememesinin çoğu sebebi, taraflarda; 
yargı müessesesinde yeterli sistemin ve bilginin olma
yışıdır. Bakın Türkiye'ye; diyorsunuz ki, «Kanunları
mız 30 yıl eski, 40 yıl eski.» Parlamentodaki çoğunluk 

. arkadaşlarımız hukukçudur; niye bunları düzeltemi-
| yorb.r, niçin sağlam teklifleri yok, niçin sağlam şekil-
j de bu müessesenin işlemesini sağlayamıyorlar?.. 

Benim inancım şu ki, hukuk fakültelerinde ve on
dan sonraki yıllarda bu arkadaşlarımıza yeterli eğitim 

i verilemiyor. 

Türkiye'nin en zor şartlarda çalışan müessesesinin 
I adliye olduğu söylenir. Her gittiğimiz zaman, «Ada-
I let dağıtılan yerin maddi imkânlarının, çalışma dü-
i zeninin yetersiz olduğu» ifade edilir. Bu Mecliste de 
' çoğunluk hukukçu arkadaşlanmızdadır; ama niye ada-
I letin sağlanmasında bu Parlamentoda, çoğu hukukçu 
| olan arkadaşlarımız bu görevlerini yapamıyorlar?.. 
I 

I Değerli arkadaşlarım; 
i Ben bu Yasayla ilgili yasa teklifinin, özellikle her 
! işe takdimen görüşülmesi fikrine karşıydım. Sayın 
j Başkan gayet süratli şekilde oylamaya geçti, ben 
| parmağımı kaldırmak imkânını dahi bulamadım, çim-
i di görüşüyorsunuz. Bu Yasa teklifine şu anlayışla; 
j «Efendim, staj yapan arkadaşlarımız var, ayın 11'ine 

kadar çıkmazsa bunlar ceplerinden masraf edecekler, 
j bunlara bir atıfette bulunalım, bu masraftan kurta-
! raîım.» görüşüne de karşıyım. Bizim asıl görevimiz, 
i kamu yararını korumaktır; bunun bağdaştığına inan-
i mıyorum. 

Yine ayrıca şuradaki bir ifade var, buna da kar-
ı şıyım. «Hukuk fakültesinden 10 - 15 yıl önce mezun 
i okmuş insanlar, bizi imtihan yapamazlar.» deniyor. 
j Bu gerekçede var, yazılı burada, «Hukuk fakültesini 
j 20 yıl önce bitirmişler bugünkü nesli imtihan edemez-
j 1er.» denmiş. Bu fikre de karşıyım. 
j Bu nedenlerle fikrimi bildirmek için hepinizin 

vaktini aldım. Teşekkür eder. saygılar sunarım arka
daşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çalış, buyurun. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler; 

Senatomuz tatile girerken, bazı kanun tasarıları 
veya teklifleri, «Aman tatile giriyoruz, bunları ça
buk çıkaralım.» diyerek bir havanın estiğini gördük. 
Ama bugün bir değişik hava daha gördük, «Ayın 11' 
inde imtihan var, Kanunu yetiştirelim..» Daha bura
da kaldığımız müddet içinde neler göreceğiz.. 

Yalnız bunu, hukukun üstünlüğünü savunan ve 
bu konuda kendine mahsus ağırlığı olan Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Başkanı söylediği zaman, bunun 
üzerinde çok çok durmak gerekir. Burada üzüntümü 

I ifade etmek isterim. 
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Burada üzerinde durduğumuz konu; staj ve imti- J 
han, neticedir arkadaşlar. Önemli olan, avukatların I 
yetiştirilmesinin durumudur. 

Sayın arkadaşlarımız burada kanunun sadece ayın I 
ll'inde 1 500 adet stajyerin imtihanıyla ilgili olduğu
nu söylediler. Yüzbinlerce iş sahibinin durumunun ne 
olacağına Sayın Cevdet Aykan değindi: 

Burada hepimiz iş sahipliği yaptık; işlerimizi avu- I 
katlara verdik ve avukat olarak takip ettik. Avukat I 
olan arkadaşlarımızın, avukatlık görevleri yanında, I 
bir de baro yöneticisi olan arkadaşlarımızın durum
ları vardır. Naçizane iki dönem Baro Başkanlığı yap
tım, bunun çok ağır bir görev olduğunu bilirim. Ya
nımda stajyerler yetişti ve «Avukatlık yapabilir» di
yerek ruhsatnamesine imza attığım arkadaşlarımı- I 
zın şerefini ve sorumluluğunu taşımaktayım halen. 
Eğer o arkadaşlarımız halen bir hata yaparsa, «Onun | 
ruhsatnamesinde benim imzam var. Ben bunu na- I 
sil verdim?» diye bunun vicdan muhasebesi içinde 
olmamız gerekir. Bu bakımdan, meseleyi 1 500 arka
daşa bir atıfet, bir zaman kazandırma olarak muta- I 
lâk etmemek gerekir; hukukla da bunun ilgisi yok- I 
tur. 

28 Haziran 1978'de Sayın Komisyon Başkanının 
bugün bize verdiği, Kanun teklifini; (Sayın Başkanın 
da eksik olmasın sürate sürat katan hızıyla) Komis
yonda görüşmüşler. Tatilde çalışır, çalışmaz; konu- I 
nun iki önemli kısmı var: İmtihan ve müddet. 23 Ka
sıma kadar bu altkomisyona gelmiş. 

Burada hemen bir noktaya gelmek istiyorum. 
Avukatlık Kanunu gereğince bazı tasarılarda ve 

tekliflerde Barolar Birliğinin fikri alınması lâzım ge
lir. 

Birkaç sene evvel İzmir'de Barolar Birliğinin ola- I 
ğanüstü bir toplantısı yapıldı. Bu toplantıda Barolar 
Birliğinin aldığı karar şu: 

Avukatlık staj süresi bir yıla insin, imtihan yapıl
sın. 

Barolar Birliğinin böyle bir kararı var. Sayın Ko
misyon Başkanınm şimdi açıklamasını istiyorum; 
Altkomisyonda veya Anayasa ve Adalet Komisyo
nunda Barolar Birliğinin temsilcisinin gelmiş olması ve 
fikrinin alınmış olması lazım gelir. Barolar Birliğinin 
temsilcisi, Genel Kurul kararının aksine bir düşünce I 
mi izhar -etti ve edebilmiş midir?.. Bu husus nasıl
dır?. Bunu hepsinin bilinmesi lazım gelir. Barolar Bir
liği Genel Kurulu meslektaşlarını bağlayıcı ve bize 
de işik tutucu mahiyette bir karar alıyor. Bir meslek 
teşekkülünün meslektaşları için almış olduğu bu ka- J 

J rar bir önem taşır. Bütün bu karara rağmen, haber 
I aldığıma göre, Barolar Birliği İdare Kurulu staj hu-
j susunda İstanbul'un baskısına dayanamıyormuş. Ger-
I çekliğini Sayın Başkan söyler. 
I Burada, Barolar Birliği temsilcisinin fikrinin açık

lanması lâzım gelir. 

I Biz, niçin burada «Staj» diye tutturuyoruz?.. Ba
zı meslek grupları vardır; mühendisler yıl içinde, mu-

I ay yen yerlerde bir iki ay staj yaparlar. Bu stajı teo-
I rik ve teknik durumlarda yaparlar. Önemli olan, Avu

katlık stajının nasıl yapılacağıdır. 
Eğer Avukatlık Kanununun geçmişine bir bakar

sanız; 1948'lere kadar Avukatlık staj süresi 2,5 yıl 
idi ve sonunda da ağır bir imtihanı vardı. O sıralarda, 

I (O günleri yaşayan arkadaşlarımız gayet iyi bilirler) 
bu kaldırıldı, bir seneye indi. Biz de bu bir senelik 

I devrenin içinde imtihansız, «İşte, bugün imtihan ge-
I liyor, yarın imtihan geliyor» diyerek mezun olduk. 

Birçok arkadaşlarımız da stajlarını askerden evvel yap-
I mışlardı. Seneler geçti; imtihan meselesi çıktı. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Orhan Bey, im-
I tihan verdiniz mi siz?.. 

ORHAN ÇALIŞ (Devamla) — Ben imtihan ver-
I medim. 

Bugün Türkiye'de 20 bine yaklaşan avukat ve 63 
baro var. 

Burada bizim üzerinde duracağımız konu, stajda, 
stajyerler iyi yetiştirilmiyor, Baro yönetimi bunun 
üzerinde gereği gibi duramıyor ve stajyerler müdde
tini bitirip, ruhsatnamesini aldıktan sonra meslekte 
birtakım aksaklıklar meydana geliyor ve meslek hak
kında bazı sakıncalı laflar duyduğumuz zaman da, 
eski bir meslektaş olarak bizler üzüntü içinde kalı-

I yoruz. Bunların en iyi yetiştirilmesinin yollarından 
bir tanesi ve hatta müeyyide denilebilecek bir vasıf da 
taşıyan, imtihan müessesesidir. Bunların Ankara'da 
yapılmasına lüzum yok. Eskiden baro ruhsatnameleri 
Ankara'da verilirdi, imza Ankara'da atılırdı. Bunun 
baro merkezlerinde de yapılabilmesi lâzımdır. Stajın 
iyi bir şekilde tanzim edilmesi ve imtihanîı olarak ya
pılması sonunda, mesleğe kazanç ve onur temin edi
lir. 

Bu bakımdan mesele, avukatların iyi yetiştirilme-
I si ve bu kamu hizmetinin en iyi şekilde görülmesinin 
I teminidir. Bir Avukatlık Yasasının tadili hususunda

ki teklifte Komisyon Başkanımızın bugünkü tutumu
nu da üzüntüyle karşıladım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
J BAŞKAN — Buyurun Sayın Esatoğlu. 
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FEVZt HAKKI ESATOĞLU (istanbul) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar; 

Avukatlık Kanunundaki değişikliğin nedenlerini 
olumlu karşılıyorum. Gerekçede de belirtildiği gibi, 
diğer serbest mesleklerde imtihan bulunmadığı halde, 
Avukat stajyerliğinden sonra imtihan bulunması ya
dırganıyor. 

Arkadaşlar, 
tmtihanın çeşitli nedenleri vardır. Hukuk fakülte

sini bitiren gençlerin asıl iki mesleği var; birisi hâkim
lik, diğeri avuktlıktır. Hâkimliğe geçmek için bir za
manlar imtihan konuldu, sonra kaldırıldı, tekrar ko
nuldu. Hâkimlik için aslında imtihana da gerek yok
tur. Ancak, hâkimlik ve savcılık için belli sayıda ele
man alınacak ise, o zaman talipler arasında bir seçme 
sınavına elbette ki ihtiyaç vardır; fakat avukatlık için 
bu şekilde belli bir kadro olmadığı için seçme sınavı 
söz konusu olamaz. 

Arkadaşlarımın sınavın gereksizliği hakkında bu
rada söyledikleri gerekçelere katılıyorum. Onlara bunu 
bildirdikleri için ben söz almayacaktım. Benim asıl 
söz alma nedenim başkadır. 

Millet Meclisinden gelen bir metin var, bir de bi
zim Anayasa ve Adalet Komisyonumuzun değiştirdi
ği metin var. Bazı arkadaşlarımız, «ikisi arasında bü
yük farklılık var.» diyorlar; bazı arkadaşlarımız bu 
farklılığı önemsemiyorlar, «Virgül, nokta, ya da ve, 
veya gibi farklılıklar var.» diyorlar. Komisyon Baş
kanı ve Komisyon üyelerimizin bildirdiklerine göre, 
farklılılıklardan en büyüğü de dördüncü maddededir. 
«Daireler Başkanyardımcılıkları» diye bir müessese 
bulunmadığı halde, bu «Başkanyardımcılıkları» ola
rak girmiş ve «Başyardımcılıklar» metine alınmamış.. 

Ben size, bu bizim titiz Anayasa ve Adalet Komis
yonumuzun atladığı büyük bir eksikliği göstereceğim. 
Millet Meclisinden gelen metnin dördüncü maddesin
de şöyle deniliyor: 

«Hâkimler Kanununa göre hâkimlik veya savcılık 
sınıflarından sayılan hizmetlerde, en az dört yıl süre 
ile hizmet etmiş olanlar, 3 ncü maddenin (c) bendin
de yazılı kayıttan vareste tutulurlar.» Yani bunlar, 
avukatlık stajını yapmazlar; Hâkimler Kanununa göre 
hâkimlik veya savcılık sınıflarından sayılan hizmetler
de. 

Komisyonda bunu aynen kendi metnine almış. 
«Hâkimler Kanununa göre hâkimlik veya savcılık sı
nıflarından sayılan hizmetlerde» demiş. 
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Arkadaşlar; 
Hâkimler Kanununa göre hâkimlik ve savcılık 

sınıflarından sayılan hizmetler, hâkimlik ve savcılık 
değildir. Bunlar, hâkimlik ve savcılık sınıfından sa
yılan hizmetlerdir ve Hâkimler Kanununda da bu 
böyle geçer. Sizlere örnek vereceğim. 

74 ncü madde: «Yargıçlık ve savcılık mesleklerin
den veya bu meslekten sayılan görevlerden..» diyor. 
Şimdi, burada hâkimlik ve savcılığı yazmıyorlar; fa
kat hâkimlik ve savcılık sınıfından sayılanları yazı
yorlar. Bu metne göre; eğer incelik aranıyorsa, hâ
kimler ve savcılar staja tabi tutulacak demektir. O 
sınıftan sayılan ceza tevkifevleri umum müdür mua
vini, zatişleri umum müdür muavini hâkimlik sınıfın
dan sayılan mesleklerdir; bunlar imtihana tabi tutu
lacaklar. Eğer düzelteceksek, bunları da düzeltelim. 
Eğer, bu kadar büyük yanlışlıklarla bu kanun çıkı
yorsa, öteki yanlışlıklar bunun yanında hiç sayılır. 

Ben de, diğer arkadaşlarım gibi, Millet Meclisin
den gelen metnin çıkarılmasını diliyorum ve öbür 
yanlışlıkları da düzeltmeyi bekliyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerinde 

başka söz isteyen sayın üye?.. 
KÂMRAN ERKMENOĞLU (İzmir) — Ben is

tiyorum. Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erkmenoğlu. 

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

Öyle zannediyorum ki, Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Başkanı ge
rekli izahatta bulunacaktır. Ancak, bazı arkadaşla
rım 4 ncü maddedeki noksanlıkları ehemmiyetsiz ve 
geçiştirilebilir bir şekilde ifade ettiler. 

Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
4 ncü madde metni, öğrendiğimize göre okunmadan 
geçmiş ve bu metin bu nedenle bu eksikliğiyle eli
mize gelmiş bulunmaktadır. Benim şahsen söz alma
mın nedeni şu: 

4 ncü maddede Danıştaydan bahsedilirken, Danış
tay Dava Daireleri Başkanyardımcılığmdan bahsedil
mektedir. 521 Sayılı Kanun tetkik buyurulursa, Da-
nıştayda Dava Dairesi Başkanı ve üyeleri mevcuttur. 
Her dava dairesinin bir başyardımcısı vardır, başka
mın sözcülüğü ve kanun sözcülükleri vardır. 

1136 sayılı Kanunda bu, sarahaten zikredilmiş ve 
avukatlık hakkı bunlara tanınmışken, bu kerre Mil
let Meclisi metninde başkanun sözcülüğünden bah
sedildiği halde, kanun sözcülüğünden bahis edilme
mektedir. 
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Dava Daireleri Başkanyardımcılığı diye bir mü
essese bulunmadığı halde, bu müesseseden bahsedil
mekte ve başyardımcılık müessesesi bulunduğu halde, 
bu müessese zikredilmemiş bulunmaktadır. 

Buna karşılık bir kısım arkadaşlarım «Efendim, 
bunları evet biz de kabul ediyoruz; ama biiahara 
bir kanun teklifiyle bunlar gelsin, yeniden bunlara 
hak tanıyalım» buyuruyorlar. 1136 sayılı Kanunda 
mevcut ve tanınmış olan bir hakkın bugün elimizde 
tashih olanağı varken, değiştirme olanağı varken, bu 
hakkın bu müessesede çalışanların elinden alınıp, ka
nunu bu şekilde kabul etmek, zannediyorum ki ka
bul edilmez bir hata olur. 

Kanun metni elimizde iken 521 sayılı Kanunda 
yazılı bu müesseseleri yazılı olduğu şekilde kabul 
edip, 40'a yakın kanun sözcüsüne tanınmış olan bir 
hakkın bugün bu metinle ellerinden alınması tecviz 
edilemez. Ben, bu nedenle Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonunca yazılı metnin kabul 
buyurulmasını ve Millet Meclisi metnine göre işin 
kabulünün caiz olmadığı kanısındayım. 

Hepinizi saygılya selamlarım. (CHP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, buyurunuz 
efendim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhtereme arkadaşlarım; 

1136 sayılı Yasanın bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair bulunan bu Yasa teklifi bugünkü gerçek
ler açısından yerindedir ve kabulü de gereklidir. Çün
kü, başta Sayın Ucuzaî'ın da söyledikleri gibi. zaten 
tatbik ed'lemiyor, edilemez durumu mevcut olduğu 
için boyuna uzatılmaktadır. îyisimi bunu büsbütün 
kaldırmak, tatVki mümkün olan metni yürürlüğe 
koymak daha evladır. 

Bu vesileyle şunu arz edeyim ki, bu tanzim edi
len yeni metin ve kaldırılan eski metin maalesef avu
katların gereği gibi staj görüp, yetişmelerini müm
kün kılacak mükemmellikte değildir. Hukuk fakülte
lerinden başlamak üzere, mesleğe hazırlanması ve sta
jın bir yerde fakülte içinde, okul içinde ikmali en 
olumlu yoldur. Fakat buna maalesef kimse yanaş-
mamaktadır; hocaların işine gelmemektedir, talebele
rin acelesi vardır ve hukuk tahsili sadece kürsüden 
nutuk çeken hocaların, yarım yamalak dinleyebilen 
talebelerin yaptığı bir tahsil durumunda devam et
mektedir. Ondan sonra da staj yapacak... Ne yapa
cak?... İcracının yanında, işi başından aşmış, günde 
70-80-100 dosya ile kürsüye çıkan hâkimin yanında 
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staj görecek... Hatta hâkim, kalabalık olmasın diye, 
«Gidin yavrum dolaşm.» der. Yani bu son derece 
gayri ciddi bir müessese halinde devam etmektedir» 

Onun için, artık bunu bugün oturup böyle bir 
müessese haline getirmemiz mümkün değil; ama Ad
liye Bakanlığının, grup yöneticilerin, Hükümetin bu 
meseleyi gerçekten ciddiyetle ele almaları gerekir. 

Ayrıca, ikinci ciddi bir yol vardır ki, bunu Al
manya'da tatbik ettiklerini, 1963 yılında yaptığım bir 
seyahatimde bana Münih Baro Reisi anlatmıştı. Al
manya'da avukatlık stajı, aynen hâkim stajyerleriyle 
beraber üç sene yapılmaktadır ve o stajı bitiren, ister 
avukat, ister hâkim olmaktadır. Devlet memuru sta
tüsü içinde çeşitli mahkemelerde vesa.irede üç sene 
görev yapmaktadır. 

Bunu da ben, maalesef 1136 sayılı Yasanın ka
nunlaşmasına vss:?e veren tekliflerden biri olan tekli
fimde ileri sürmüş idim. «Hâkimlerle birlikte iki se
ne, aynen hâkimler gibi staj yapsın ve bitirenler, is
ter avukat, ister hâkim olsun.» demiştim. Çünkü, 
ciddi bir müessese; Devlet maaşını veriyor ve ica
bında teftişe, icabında sicile tabi oluyor... Böylece, 
ciddi bir staj statüsü getirmek istedim; fakat maale
sef benden başka kimse de buna rey vermedi; hatta 
bazıları gençleri de tahrik ettiler ve Rahmetli İsmet 
Paşa'ya kadar beni şikayet ettirdiler. 

Muhterem arkad aşları m; 
Kalasa, yetersiz bir teklifi kaldırıyoruz ve yine 

yetersiz bir teklifi kabul edeceğiz; ama hiç olmaz
sa. lüzumsuz yere altı aym uzaması ve gerçekten fay
da1). olacağı son derece şüpheli bir imtihan sistemini kal
dırmak suretiyle işleri biraz kolaylaştırmış oluyoruz. 
Bu itibarla, bu teklifin kabulü gerekir ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun teklifinin kabulü konuyu biraz 
daha uzatabilir ise de, gerekçede de ifade edildiği 
üzere, gerçekten basit gibi görünen çok ciddi yanlış
lıklar yapılmıştır. Bu yanlışlıkları Anayasa ve Ada
let Komisyonumuz ciddiyetle tashih etmiştir. Yasalar 
her gün yazılıp bozulmaz ve gerçekten bu Yüce He
yetlerden çıkan yasaların, hem lisan, hem de içerik ba
kımından mükemmel olması da gerekir. Ne yapalım; 
biraz idarecilerimiz, komisyonlar ve Meclisler me
seleyi sıkı tutarsa, fazla da gecikmeyebilir. 

Onun için ben, Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Raporunun kabulü suretiyle bu teklifin kanunlaşma
sını arzu ederim, isterim. 

Saygılarımla efendim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Teklif üzerinde başka söz isteyen sayın üye?... 
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ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Ben de söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakkalbaşı, buyurunuz efen
dim. 

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

Kanun teklifinin tümü üzerindeki müzakereler bi
terken söz almamı bağışlamanızı istirham ederim. Da
ha evvel de bu Kanun teklifinin çok acele getirilmiş 
olduğunu ifade ettim; ancak müzakereler sırasında 
söylenen sözler ve yaptığımız alelacele tetkiklerle aklı
mıza gelenleri söylemeyi görev bildiğimiz için, mü
zakereler biterken söz almak durumunda kaldım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünyanın, bildiğim kadarıyla bütün hukuk fakül

teleri ve bizim hukuk fakültemiz, bir hâkimi hâkim 
olarak, bir avukatı da avukat olarak yetiştirmez. Hu
kuk fakülteleri sadece bir hukuki nosyon verir; yani 
normal mantık dışında hukuksal düşünmeye alıştırır 
ve hukuk fakültesinden çıkanlar, mutlaka çok iyi di
lekçe yazan, düşünce silsilesi tam olan insanlar olarak 
çıkmazlar. Bunlar, insanların kendi yeteneklerinden 
kaynaklanır ve insanın mesleğine vermiş olduğu önem 
derecesinde gelişmeye tabidir. 

O nedenle, hukuk fakültesinden mezun olup ve 
gerçekten hukuk nosyonunu almış olan bir kimsenin, 
hem hâkim olarak, hem de avukat olarak mutlaka 
staj, görmesi şarttır. Bu staj, hukukun şekli kısmı üze
rinde olur. Nitekim, hâkimler ve avukatlığı seçen hu-
'kuk mezunları, eğer o hukuki nosyonu hukuki düşün
ceyi almışsak; bugünkü çok ilkel şartlar içinde stajla
rımızı tamamladık. 

Bizden sonraki neslin daha iyi bir staja kavuşmasını 
temenni etmekten başka hiç bir arzum yok şimdi; ama 
staj şarttır. Yalnız, stajı bitirdikten sonra sınav da şart
tır. Söylediğim staj, ilkel şartlar dışında olan bir staj
dır ve bunun sonunda sınav şarttır. Ama ben, bugünkü 
ilkel şartlar içinde yapılacak bir sınavın bir gösterişten, 
bir formaliteden ve bir masraf kapısı olmaktan öteye 
gittiğini sanmıyorum. 

Bu gerçekten hareket edersek, Yasa teklifindeki 
sınavın kalkması fikrine katılıyorum, prensipte değil; 
'ama bugünkü gerçekler açısından katılmak zorunda-
yıaa. Bu bir formaliteden ibarettir. Daha evvelki söz 
alışımda da belirttiğim gibi, bu Yasa teklifini enine 
boyuna görüşmemiz ve geniş kapsamlı olarak tar
tışmamız lazımdı. Ayın İlendeki avukatlık sınavının 

Adalet Bakanlığı tarafından tayin edilen günü ertele
nebilir; ama Kanunun yanlış çıkması birçok noksan
lıklarla malul olarak çıkması, ileride büyük sakıncaları 
beraberinde getirir. 

O nedenle bunu «ayın 11'ine yetiştirelim» diyemi
yoruz; çünkü zaten Anayasa ve Adalet Komisyonumuz 
Kanunun başlığını bile değiştirmiş. Eğer, onun mü
zakere ettiği metni kabul edecek olursak, 2 nci mad
deyi, 5 nci maddeyi, 7 nci maddeyi, 8 nci maddeyi 
değiştirmiş. Aynen kabul edildiği surette zaten geri 
dönecek, ayın 11'ine zaten yetişmeyecek. 

Yetişsin diye Millet Meclisinin kabul ettiği metni 
müzakereye esas alsak, erteleme de mümkün olmazsa, 
sınava girecekler girer, kazananlar zaten kazanmış olur, 
kazanamayanlar da Kanun yetiştiği zaman o statüye 
tabi olurlar. Bunda bir kayıp, kazanç yok . Onun için, 
bunun enline boyuna tartışılmasında yarar var. 

Değeri] arkadaşlarım; 
Bu staj konusunda bir noktayı daha dikkatlerinize 

sunmak istiyorum : 
Bizdeki staj, amaç ve kapsam bakımından Anaya

samızın eşitlik ilkesine de aykırı. Bakın bir misal vere
yim : 

Kanunun 3 ncü maddesinde ve son bendinde, bu 
Kanuna göre avukatlığa engel bir hal olmamayı, yani 
avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için staj lazım. 
Avukatlığa mani hallerden bir tanesi de memuriyettir; 
ama yine aynı Kanunda sayılan memur olmak, yani 
avukatlığa engel halin yanında bir istisna tanımıştır, 
öğretmen olmak. Öğretmenlerin staj yapabilecekleri ve 
avukat olabilecekleri kabul edilmişttir. Bu bir ihtiyaç
tan .doğmuştur; fakat bunun içinde de bir adaletsizlik 
var. Öğretmeni, ilkokul öğretmeni ve ortaokul öğret
meni olarak da ikiye ayırırlar, yani bugün bir ilkokul 
öğretmenine Hukuk Fakültesinden mezun olma yet
kisini tanıyoruz, ortaokul öğretmenine Hukuk Fa
kültesinden mezun olma yetkisini tanıyoruz; ama 
ilkokul öğretmenine «Sen staj yaparken memursun, 
öğretmenliğinden istifa etmök zorundasın» diyoruz, 
ortaöğretimdeki öğretmene böyle bir engel tanımıyo
ruz. Ortaöğretimdeki öğretmen hem öğretmenlğini 
yapıyor, hem stajını yapıyor, stajını bitirdikten son
ra da hem öğretmenliğe, hem de avukatlığa devam 
ediyor; ama ilkokul öğretmenine bu hakkı tanımıyo
ruz. ilkokul öğretmeni olan bir hukuk fakültesi me
zununun, stajını yapabilmesi için öğretmenlikten isti
fa etmesi lazım. Dolayısıyla staj yapamıyor, mesleğini 
bırakıyor... Öğretmenler arasında da böyle bir eşit-
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sizlik oluyor. Amaç ve kapsam bakımından da eşit
lik yok zaten. 

Bunlar parça parça aklıma geliyor, özür dilerdim 
derin bir tetkikat mahsulü olmadığı için başınızı ağ
rıtmak durumunda kaldım. O nedenle bir konuya da
ha değinerek sözlerime son vermek istiyorum. 

Böyle önemli konuda dikkat ettim, teker teker ra-
kamlandırdım; Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
4 üye arkadaşımız «Sınavın kalkmasına katılmadılk-
İarına» ilişkin şerh koyuyorlar, 1 üye, (Sayın Ali 
Oğuz) «Bunun israf olduğunu, oyalamaktan başka bir 
netice getirmeyeceğini» söylüyor ve değişikliklere ka
tılmıyor, 1 üye müzakerelerin yarısında bulunuyor ya
rısında bulunmuyor, 5 üye de toplantıda bulunmu
yor ve 4 sayın üye arkadaşımızın kararıyla oylarıyla 
önümüze bu metin geliyor. 

Onun için tekrar rica ediyorum : Bunu enine bo
yuna görüşelim. 11 Aralıktaki imtihanın yetişip ye
tişmemesi de önemli bir konu değildir; demin anlat
maya çalıştığım gibi enine boyuna görüşelim. Gere
kirse, Yüce Senatonun değerli katkılarıyla zaten de
ğişikliğe uğrayacak bu metnin daha esaslı bir hale 
getirilmesine hep birlikte çalışalım. 

Sözlerim bundan ibarettir. Hepinizi saygıyla se
lamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Rahmi Erdem, buyurunuz 
efendim. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

1136 sayılı Avukatlık Kanununa bazı maddeler 
ekleyen ve bazılarını da değiştiren kanun teklifiyle 
ilgili fikirlerimi söylemeden evvel, bir konuya de
ğinmek işitiyorum. 

Sayın arkadaşlar; 

Cumhuriyet Senatosu her nedense Millet Mec
lisinden geçen kanun teklif ve tasarılarının, müza-
keresiz tastikine tabi tutulmuş bir müessese olarak 
görülegelmektedir benim beş yıllık tecrübeme göre, 
Bir kere bu konu üzerinde çok hassas olmamız ikti
za eder. Eğer Millet Meclisinden gelen kanun tasarı 
ve tekliflerini, üzerinde durmadan, tadilat yapmadan 
görüşlerimizi aksettirmeden olduğu gibi kabul ede
ceksek, bizim varlığımızın tartışılabilmesi gerekir. 
Onun için bu konu üzerinde Yüce Senatonun hassa
siyetle duracağı kanaatindeyim. 

ikinci nokta, avukatlık stajının süresi ve netice
deki imtihan meselesidir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Avukatlık bir amme hizmetidir. Buna göre de

ğerlendirilmesi gereken, hakikaten hak savunmada 
hâkimlere, mahkemelere, savcılara büyük yardımla
rı bulunan avukatlık müessesesi Türkiye'de layık ol
duğu mertebeye ulaşamamıştır, müntesipleri büyük 
ihuzaırsuzliulk içindedirler, evvela bunu arz eıtmefc iste
rim. 

Birçok yüksek tahsil yapan başka meslek sahip
leri de staja tabi tutulurlar. Bunların bir kısmı öğ
renciyken staja tabi tutulurlar, bir kısmı fakültele
rini bitirdikten sonra staja tabi tutulurlar ;fa'kat staj 
müessesesinin bir kül olarak ele alınmaması sebe
biyle, staj müessesesinin muhtelif dallarında da ada
letsizlik, eşitsizlik vardır. Bazı fakültelerde öğren
ciyken staj yapanlar, yani geçimleri ailelerinin üze
rindeyken staj yapanlar, ücret mukabili staj yapar
larken, hukuk fakültesini bitirenler, yani artık yük
sek tahsilini yapmış, ailelerinin üzerinden ekonomik 
ağırlıklarını kaldırmaları gerekenler ücretsiz staj ya
parlar. Bunun dışında mahkemelerde stajların nasıl 
yapıldığını hepimiz biliyoruz. 

Arkadaşlar; 
Avukat stajyeri, mahkemelerde bir fuzuli insan

dır. Bir an evvel işini bitirip gitmesi dört gözle 
beklenen bir inisandır. B:irço!k hâkimlerimiz bazıları 
imkânsızlık yüzünden; ama çok istisnai olarak bazı 
hâkimlerimiz de itimatsızlık yüzünden avukat staj
yerine mahkeme dosyasını veremez. Ben, istanbul'
da öyle mahkemeler bilirim ki, (uzun yıllar baro'da 
yönetim kurulu üyeliği yaptım) hâkimler, savcılar 
avukat stajyeri gittiğinde «Geldin, staj süren 15 
gündür, 15 gün sonra gel sana sicilini vereyim git» 
derler. Mahkemeyi dinlemesine dahi müsaade et
mezler. Ondan sonra avukat yanına gelir, ekonomik 
imkânsızlıklar içindedir, yıllarca okumuştur, ailesine 
yük olmuştur, artık bir para mukabilinde çalışmak 
mecburiyetindedir. Bir avukatın yanında ücretle ça
lışmanın yolunu arar, ihbar edilip bütün yapmış ol
duğu stajın yanmasını gözönünde bulundurarak, ek
mek parasını kazanmak için avukatın yanında staj
yerlik değil kâtiplik yapar ve kendisine hiç bir şey 
öğretilme çabasında bulunulmaz. Ondan sonra bu 
arkadaşımızı imtihana tabi tutarsınız. 

Arkadaşlar; 
Başka bir noktaya daha değineceğim. Stajın altı 

aylık süresi mahkemelerde yapılır; ama imtihanı 
barolar yapar. Adalet Bakanlığının temsilcileri ya
par, imtihan heyeti böyle teşekkül eder. Baroların 
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üyeleri, Yargıtay üyeleri mahkemelerde ve avukat 
yanında bu arkadaşımız tam manası ile eğitilmiş gi-
fci, kendileri nden netice isterler. Burada, da büyük 
adaletsizlik vardır. 

Evvela ele alınacak konu; hukuk fakültelerinde 
pratik bilgilerin verilmesini temin etmek, ondan 
sonra stajda, avukat stajyerine maddi ve manevi 
bütün haysiyetlerin tanınması suretiyle daha stajı 
yaptığı sıralarda sicil vermede hassasiyetle davran
mak suretiyle meseleyi hakikaten amme hizmeti gö
ren bir insan yetiştirmek üzere avukat stajyerini 
ele almak, ondan sonra, bütün bu kendilerine veril
mesi gerekenler verildikten sonra, imtihana tabi tut
mak bir mana ifade eder; ama bu şartlar içerisinde 
Sayın Erdoğan Bakkalbaşı'nın da biraz evvel sizlere 
arz ettiği gibi, bu şartlar altında stajın 1,5 yıl olma
sının da, staj sonunda imtihan yapılmasının da ne 
pratikte, ne de hakkaniyet ölçülerinde yeri olmadığı 
kanaafânıdeyıinı. 

Saygılarımla arz ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye var mı 

efendim?.. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan 
tekrar söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tekrar söz istiyorsunuz. 
Buyurun Sayın Aykan. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Kısa bir konuşma yapacağım; konuşmamın bi
rinci 'kısmı bir açıklama, ikinci kısmı bir teklif ola
cak, 

Açıklamam şu: Konuşmamda, bir arkadaşım şu 
izlenimi almış, Avukat ya da hukukçu olarak toplu
mumuzda bulunanları eleştirdiğim ve bu eleştirim
de de haksız olduğum intibaını almış. Buna gerekçe 
olarak da şunu söylediler. «Doktorlar çok mu iyi?» 
Tabii bu, ikisi, ayrı konu. Ben, halen Senatoda 
Senatör olarak bulunuyorum; doktorluğu ya da 
doktorları temsil etmiyorum tabi o meslektenim 
ve bir ifadede bulundum, bir hekim hastasını iyi 
muayene etmezse ve mesleğini iyi bilmezse hastası
na her zaman çok zararlı oluyor ve hastasına çok 
pahalıya mal oluyor. Aynı şey diğer meslekler için 
de geçerlidir ve temel fikrim şuydu; öğretmen yetiş
tiriyoruz yeterli eğitimi vermiyoruz, Hukukçu ye
tiştiriyoruz, yeterli eğitimi vermiyoruz; mühendis ye
tiştiriyoruz yeterli eğitimi vermiyoruz. Bu eğitim 
açığı, tabii bütün meslekleri saymadım) bize çok 
pahalıya mal oluyor; çağdaş dünya ile bizim ara

mızdaki en büyük sorunu, bilgi açığını, teknoloji 
açığını mütemadiyen büyütüyor. Temel fikrim bu 
idi. 

İkincisi, bir önerim var : 
Şimdi, Senatomuzda hukuk eğitimi görmüş ar

kadaşlarımızın eline bir imkân geçti, iyi bir fırsattır. 
Anlayabildiğim kadariyle diyorlar ki arkadaşlarım, 
bir baro başkanı olan, bir de İstanbul gibi, büyük 
bir ilimizde yönetim kurulunda çalışmış bir arkada
şımızın söyledikleri şu; Türkiye'de staj müessesesi 
çalışan, işleyen bir müessese değildir. Kamu hiz
meti gören bu arkadaşlarımız ve kamu yararı za
rar görmektedir. Bir başka arkadaşım da dedi ki, 
alelacele baktım bu kanunun eksikleri var, düzelte
biliriz. Birtakım fikirler oluştu, Sayın Sarıibrahimoğ-
lu'da buna değindiler, ben de konuşmamda arz et
miştim. 

Staj müessesesini geliştirmemiz imkânı var. Bu 
staj yapanlara maaş verilmesi bir fikirdir, düşünüle
bilir. Hâkimler, yanlarına staj için gelen hukuk fa
kültesi mezunu ve avukat stajyeri olarak tanımladı
ğımız arkadaşlara yeterli eğitim veremiyorlar. Şim
di, bir imkân doğmuş durumda, Teklif ederler, ya
sa Komisyonca geri alınır ve biz ilk defa, bağışlar
sanız bir Senato olarak bu konuda ciddi bir yasa 
hazırlamış oluruz, yani bu konuda demek istiyorum. 
Arkadaşlarımın tekrar tekrar söyledikleri bu konu
da bir ihtiyaç vardır ve mevcut yasalarda bu ihti
yacı karşılar durumda değildir. Bu tespit yapıldık
tan sonra, değerli hukukçu arkadaşlarım bu tespiti 
yaptıktan sonra, bunun çaresini oluşturmak ve bu
nu bir tasan haline getirebilmek o arkadaşlarımı
zın imkânı içerisindedir. Bu imkânın kullanılmasını, 
bu hizmetin yapılmasını arkadaşlarıma arz etmek 
için, Komisyonun dikkatine arz etmek için söz al
dım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon görüşlerini bildirecek mi efendim?.. 

Buyurun. Sayın Zihni Betil, Anayasa ve Adalet Ko
misyonu Başkanı. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) Sayın Başkan, sayın 
senatör arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan Yasa, teklifi üzerinde değerli 
arkadaşlarımın ileri sürdükleri görüşü istifade ile 
dinledik. Benim bu konuşmam kısa olacak. Çünkü, 
yasa önerisi metni görüşülürken yapılması gereken 
tartışmalar yasa önerisinin tümü üzerindeki görüş
meler sırasında ele alındı. Eğer yasa önerisinin tü-
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mü üzerindeki görüşmeleri yeterli ve maddelerine ge
çilmesini uygun görme kararı alırsanız, Yasa metninde 
yer alan hükümler madde madde okunacak ve bu 
maddeler üzerinde görüşmeler yapılacak, değiştirme 
gereğini gören arkadaşlarımın değiştirge önergeleri 
de oylanacak. 

Bu itibarla, ben o hususlara zamanınızı alma
mak için şimdilik yanıt vermeyeceğim. 

Dokunma zorunluluğunu duyduğum noktalara 
gelince : 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa ve Adalet Komisyonu seçtiğiniz ve gö

revlendirdiğiniz öteki komisyonlar gibi, bu yasa öne
risini de topladı, Alt Komisyon kurdu, Alt Komisyon 
inceleme yaptı rapor tanzim etti, Asıl Komisyona ver
di, Komisyon görüşlerini bitirdi bir rapor tanzim etti. 

Şimdi, bu raporun yedinci maddesinde aynen söy
le diyor:. «Komisyonumuz, anılan yasa teklifinin 
Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi süresinin azlı
ğını gözönüne alarak, işbu raporun Genel Kurulda 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin önerümesini de 
kararlaştırmıştır.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, benim neden öncelikle ve ivedilikle görü

şülmesini öneren önerge verdiğimi ele alıp; bu duru
mumdan dolayı burada eleştiriler yapıldı. Bendeniz, 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun Başkanıyım. Bu 
hususu önerme kararını; Yüce Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun takdirine sunma kararını Komis
yon aldı. Komisyonun böyle bir öneride bulunması
nı yasaklayan Anayasada, İçtüzükte bir hüküm var 
mı?.. Komisyon bu kararı aldıktan sonra, ben bir tak
dir yetkisine sahipmiyim ki bu önergeyi vermeyebi
lirdim veya geri alabilirdim?.. 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonunun sonuca bağladığı bir yasa önerisi veya tasa
rısının öncelikle, ivedilikle görüşülmesini Cumhuri
yet Senatosu Genel Kuruluna önermeye yetkisi var
dır, bu yetkisini kullanmıştır. Ben de, Başkanı bu
lunduğum Komisyonun kullandığı yetkiye istinaden 
aldığı bu karara uygun olarak bir vazife ifa etmiş bu
lunuyorum. Bu Komisyon kararı, ona dayalı benim 
önergem sonuç vermedi. Yüce Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun oylarına sunuldu ve çoğunluğun 
oyu ile tasvip edildi, karara bağlandı. 

Bu nedenle, eleştiri Cumhuriyet Senatosu Anaya.-
sa ve Adalet Komisyonuna yönelik olmaktan da çık
tı. Onun kararma istinaden önerge veren, bana da yö
nelik olmaktan çıktı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Söz alan sayın üyelerden bazıları dediler ki, «Mil

let Meclisince kabul edilen yasa önerisi tümü ile uy
gundur, buradaki görüşmelere o metin esas alınsın.» 

Bizim İçtüzüğümüzün 69 ncu maddesi bu konu 
üzerinde ne diyor?.. Hatırlamaklığımızda yarar gör
düğüm için okuyacağım; 

«C. Senatosunun ilgili komisyonlarınca incelen
dikten sonra Genel Kurula gelen kanun tasarı veya 
teklifleri, iki defa görüşülmek suretiyle sonuçlandı
rılır.» 

Bu maddenin başlığı; «Tasarı veya teklifin C. Se
natosuna gelmesi ve iki defa görüşme.» 

İvedilik kararı alındığı zaman, iki kez görüşme 
zorunluluğu ortadan kalkıyor, yine bu Tüzüğün bir 
başka hükmünün verdiği izne uygun olarak. 

Değerli arkadaşlarım; 
Madde açık. «Cumhuriyet Senatosunun ilgili ko

misyonlarınca incelendikten sonra Genel Kurula ge
len kanun tasan veya teklifleri görüşülmek suretiyle 
sonuçlandırılır; iki kez görüşmek suretiyle sonuçlan
dırılır.» Millet Meclisi Genel Kurulunun kabul etti
ği metin, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda gö
rüşmeye esas olabilirini?.. Hangi metnin burada gö
rüşüleceği hususu maddede gayet açık olarak yer al
mış bulunmaktadır. Cumhuriyet Senatosu komisyon
larınca görüşülen metin, burada görüşülmeye esas 
olur ve iki defa görüşülür. İvedilik kararı alındığı tak
dirde biraz önce de arz ettiğim gibi, ikinci kez görüş
meye ihtiyaç kalmıyor. O da, bu Tüzüğün verdiği izne 
dayalıdır. 

Biran için İçtüzüğümüzde böyle bir hüküm bulun
masa dahi, biz Komisyon olarak, sizin görevinize 
yardımcı olmak üzere, sizin tarafınızdan seçilmiş ve 
görevlendirilmiş bir kuruluz. İçtüzüğümüzün yapısı, 
dayandığı espri, ilke, güttüğü amaç gözönüne alın
dığı takdirde, Hükümet temsilcisi olmadığı takdirde 
konuşulamıyor, komisyon başkanı veya sözcüsü ol
madığı takdirde konuşulamıyor. Niçin?.. Hükümet 
görüş bildirecek ve komisyon tarafından düzenlenen 
rapor üzerinde komisyonun başkanı veya sözcüsü 
görüş bildirecek. Hükümet temsilcisi bulunmadığı, 
komisyonun başkan veya sözcüsü bulunmadığı tak
dirde yasa tasarısı ve önerisi görüşülemiyor. Bir baş
ka birleşime kalıyor. 

İçtüzüğümüzün hükümleri bu, o hükümlere uy
gun uygulama bu.. Millet Meclisince kabul edilen 
metni görüşmeye esas alınca onu kim savunacak bu
rada?.. O metin üzerinde, kim görüş bildirecek?.. 
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Bendeniz, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonunun Başkanıyım. Bu nedenle Komisyo
nu temsilen burada görüş bildirme yetkim var. Sözcü 
arkadaşımın da, o Komisyonun sözcüsü sıfatıyla bu
rada görüş bildirmeye yetkisi var, geri almaya yetki
si var. 

Onun için, İçtüzüğümüzde bu hüküm yer alma
mış bulunsa dahi, Millet Meclisince kabul edilen me
tin, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda görüşme
ye esas olamaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biran için, muhal bir farz olarak, bu öneri oya 

sunulsa ve kabul edilse dahi, hadisemizde buna ihti
yaç yok. Çünkü, yasa önerisinin iki önemli konu kap
sadığını söylemiştim daha önce önerge münasebetiyle 
söz aldığım zaman. Yasa önerisinin 1 nci maddesiy
le 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 3 ncü maddesi de
ğiştiriliyor ve sınav bu maddede yer alıyordu, 1136 
sayılı Yasanın 3 ncü maddesinde yer alıyordu. Yasa 
önerisinin Millet Meclisince kabul edilen 1 nci mad
desiyle değiştirilen 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 
3 ncü maddesinde yer alan sınav, Komisyonumuz ta
rafından çoğunlukla kaldırılmıştır. Çoğunlukla alınan 
karar, oybirliğiyle alınan kararlar kadar hukuk açı
sından geçerlidir. O halde, sınavın kaldırılmış olma
sı, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet. Komis
yonunca da kabul edilmiştir. Yani, sınavdan söz eden 
madde metni ile Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet komisyonunun metni aynıdır. Bundan dola
yı Millet Meclisi metninin görüşülmesine gerek yok. 

İkinci önemli konu : 
Stajın birbuçuk yıldan bir yıla inmesi. Bu da, 1136 

sayılı Yasanın 15 nci maddesinde yer almıştır. Yasa 
önerisinin 4 ncü maddesiyle değiştirilmiştir. Bu mad
dedeki değişikliği, yani Millet Meclisince kabul edi
len metni, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu oybirliğiyle kabul etmiştir; metin aynı. 

Diğer maddelere gelince; Arkadaşlarımızdan bi
risi diyor ki; «Millet Meclisince kabul edilen mad
dede «Bitirim» var, Anayasa ve Adalet Komisyonu 
«Bitirim» sözcüğünü kaldırmış, yerine «Bitim» de
miş. Bu değişikliğe ne gerek var?..» 

Bu değişikliğe gerek var, değerli arkadaşlarım. 
Çünkü, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının hiçbir mad
desinde «Bitirim» deyimi yok. «Bitim» deyimi de 
başka sözcüklerle birlikte bir terim olarak yer almış
tır. «Staj bitim belgesi» birçok maddelerinde geçi
yor. Staj bitim belgesi, yasayı önerenler tarafından 
«Staj bitirim belgesi» diye metne alınmış ve «biti-
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I rim» olmayıp «Bitim» olduğu ve üç sözcükten kuru
lu bir terim niteliğini taşıdığı için, biz, bunu değiştir
dik. 

! İkinci Meclisin, Yüce Cumhuriyet Senatosunun 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun bu konuda bu 
dikkati göstermiş olması bir eleştiri konusu mu ol
malıdır?... Takdir konusu olmasın. Herkesin takdiri-

I ne bağlıdır; ama bir eleştiri konusu mu olmalıdır?.. 

Diyorlar ki; «Muvakkat» yerine «geçici» demiş
ler. Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen ya
sa önerisinin 8 nci maddesi: «1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun, avukatlık sınavına dair bulunan 28, 29, 

I 30, 31, 32 ve 33 ncü maddeleriyle aynı kanunun 2018 
sayılı Kanunla tadil gören muvakkat 7 nci maddesi 
tamamen kaldırılmıştır.» 

Şimdi, öteki değişiklikler olduğu için ve «tama
men» sözcüğü de bu metinde bir lağv ve haşiv ol-

I duğu için, öteki zorunlu değişiklikler dolayısıyla bu
rada haşiv mahiyetinde yer alrmş bulunan «tama
men» sözcüğünü metinden atmak gerektiği için «Mu
vakkat» m yerine «geçici» dedik. Esasen yürürlükte
ki yasada da «Muvakkat» deyimi yok; öztürkçe bir 
kelime buraya bu suretle girdi. 

«Şu maddeler tamamen kaldmlnııştir» denildiği 
zaman, «şu maddeler kaldırılmıştır» denildiği zaman
kine nazaran fark mı var?.. Eibetıe fark var; fa?3a 
o, haşiv ve lağv olan şeyleri yasaya almamak lazım. 

I Şimdi, 2 nci maddesiyle, 1136 sayılı Avukatlık Ya
sasının 4 ncü maddesinin ilk fıkrası değiştirilmiştir. 
Bu fıkrada, 1136 sayılı Yasanın 4 ncü maddesinin ilk 
fıkrasında, avukatlık stajından ve avukatlık sınavın
dan istisna edilenler yazılıdır. Üçüncü maddede deği
şiklik yapılıp sınav kaldırıldığına göre, bu madde 
stajdan istisna edilme sonucunu doğurmaktadır; eğer 
sınavın kaldırılması konusu Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunca da kabul edilip kesinleşirse. 

Şimdi, eski metinle yeni metin arasındaki fark. 
«Danıştay Dava Daireleri Başkan ve üyelikleriyle Baş-
kanun Sözcülüğü ve Daireler Başkan yardımcılıkları 
ve yardımcılıklarında en az dört yıl süreyle hizmet 
etmiş olanlar.» 

Danıştay'da bir Başkamın Sözcüsü var ve ihtiya
cı karşılayacak sayıda kanun sözcüsü var. Danıştay-
da Başkan Yardımcısı yok; ama Danıştayda her dai
rede bir başyardımcı var. Danıştay Kanununda bu 
unvanlar yer almış. Şimdi, Başkanun sözcüsünü eğer 

I dört yıl süreyle görev yapmışsa, avukatlık stajından 
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istisna edeceğiz; Millet Meclisinden gelen metni ol
duğu gibi kabul ettiğimiz takdirde, sayısı ihtiyacı kar
şılayacak kadar olan kanun sözcülerini, 20 yıl, 25 yıl 
kanun sözcülüğü de yapsa, avukatlık stajına tabi tu
tacağız. 

Başkan yardımcısı yok... Olmayanı stajdan müs
tesna kılacağız; başyardımcı var başyardımcıyı staja 
tabi tutacağız. Emekli olacak kadar süre çalışmış olsa 
dahi, staja tabi tutacağız. 

«Efendim, sonradan yasa teklifi yapılır, bu hata
lar düzeltilir. Bugün için, böylece geçsin» diyenler 
var. Bu söze nasıl itibar edersiniz. Kim yapacak o 
kanun önerisini?.. Hangi hükümet sevk edecek o yasa 
tasarısını?.. Meclise ne zaman gelecek, Komisyondan, 
Genel Kuruldan ne zaman geçecek?.. Bu arada, kanun 
sözcüsü dört yılı doldurmuş, başyardımcı dört yılı 
doldurmuş ayrılıyor yahut emekli olmuş; 25 yılı, 
30 yılı doldurmuş, avukat olmak istiyor. 

Şimdi, hata ile çıkan kanunun, hata ile çıkmasını 
caiz mi göreceğiz sonradan düzeltilebilir diye?. Ama, 
hata ile çıkan kanunla kazanılmış haklarını, (Çün
kü, 1136 sayılı Yasada bu var. Bu değişiklik yapıl
mazsa, onlar stajdan müstesnadır) ne zaman çıkaca
ğı, hangi süre geçtikten sonra çıkacağı belli olmayan 
yasa diyelim ki biran için çıktı, o süre içerisinde o 
kazanılmış hakkını kullandırmaktan mahrum edece
ğiz. Ne hakkımız var buna?.. Kim bu hakkı kullanı
yor, hangi yetkiyle kullanıyor, nasıl kullanıyor?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
1136 sayılı Yasada, «Üniversiteye bağlı fakülteler

de» terim aynen böyle «hukuk ilmi dersleri okutan 
profesörlüklerde ve doçentliklerde en az dört yıl ge
çiren.» Bu da istisna ediliyor stajdan ve 1136 sayılı 
Yasadaki 4 ncü maddenin 1 nci fıkrasına göre sınav
dan da. 

Komisyonumuzda düşündük; ülkemizde üniversi
telerimiz var, sayılarını çoğaltmaya çalışıyoruz. Ço-
ğaltabildikse de kıvanç duyuyoruz; ama ülkemizde 
yükseköğretim kurumları da var. Onların da sayıları
nı çoğaltmaya çalışıyoruz ve çoğaltabildikse kıvanç 
duyuyoruz. O yükseköğretim kurumlarında da hukuk 
ilmi dersleri okutan profesör ve doçentler var. Üni
versiteye bağlı fakültelerde hukuk ilmi dersleri oku
tan profesör ve doçenti dört yıl bu görevi yaptığı tak
dirde 1136 sayılı Yasanın yürürlükteki 4 ncü madde
sine göre hem sınavdan, hem stajdan müstesna kılın, 
yükseköğretim kurumlarında aynı dersi okutan pro
fesör ve doçentleri müstesna kılmayın. 
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Onun için Komisyonumuz, hakkaniyetin gereği sa
yarak, eşitlik ilkesinin gereği sayarak, metne bu hük
mü de ekledik. «Bu da uygulanmasın» ' diyorlar ar
kadaşlar. «Eğer uygulanacaksa, daha sonra yapılacak 
yasa önerisiyle ve o yasa önerisinin kabul edilip yü
rürlüğe girmesiyle düzeltilsin» diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis

yonunca yapılan değişikliklerden söz ederken, hiçbir 
arkadaşım, şimdi bahsettiğim yasa önerisinin 2 nci 
maddesiyle 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 4 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasında Komisyonumuzca yapı
lan değişikliğe temas etmediler. Sadece bir arkada
şım temas etti, hata işlediğimizi söyledi, büyük bir 
hata işlediğimizi söyledi; fakat konuşmasını bitirdik
ten sonra, metni bir kez daha dikkatle inceleyen arka
daşım, (olabilir, insan hali) böyle bir hatanın bulun
madığını, kendisinin zühul ettiklerini ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
«Barolar Birliğinden soruldu mu?.. Adalet Bakan

lığından soruldu mu?.. Bu husus hakkında Komisyon 
bir şey demiyor.» dediler. Efendim, biz sadece Ko
misyon kararına istinaden öncelik, ivedilik önergesi 
verdik. Yasa önerisinin tümü üzerinde konuşan ar
kadaşlarımızın konuşmalarını dikkatle izledik, istifa
deyle izledik ve bu konuşmalar bitince söz almayı dü
şündük vaktinizi fazla almamak için. Bu itibarla, bir 
konuşma yapmadık ki, «Bahsedilmiyor» denilebilsin. 

Efendim, Komisyonumuzun kurduğu Alt Komis
yonun, Barolar Birliğinden sorup oradan gelen ceva
bı arz edeyim, isterseniz arz etmeyeyim, çünkü sına
va taalluk ediyor, sınav maddesine geldiği zaman bu
nu arz ederim... (AP sıralarından «Dinleyelim efen
dim» sesleri) 

AHMET TAHTAKIUÇ (Uşak) — Yok, yok, 
söyleyin efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNÎ BETİL (Devamla) — Peki efendim. 

Barolar Birliğinin, Alt Komisyona yazdığı, 8 Ka
sım 1978 tarihli cevabında diyor ki-

«24 . 10 . 1978 gün, 182-16606 sayılı yazıları. 
Komisyonumuz, gündeminde bulunan 1136 sayılı 

Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin kaldırılma
sı, bazılarının da değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifine ilişkin yazıları Yönetim Kurulumuzun 5.11.1978 
günlü toplantısında görüşülmüş, sonuçta: 

1. Stajın 1 yıla indirilmesi konusunda mutabık 
bulunduğumuz, 
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2. Avukatlık Kanununda yapılması düşünülen 
değişikliklerin saptanması için 1976 yılında İzmir'de 
yapılan Olağanüstü Genel Kurulda sınavın muhafa
zası kararlaştırılmış olmakla teklifin kabulünün müm
kün olmadığı, 

3. Staj yerlerine yardımın, ilişikte sunulan ve Ada
let Bakanlığına gönderilmiş bulunan adli müzaheret 
konusuna ilişkin (Bunu biz sormadık, onu da yazmış) 
mütalaada değinildiği üzere, adli müzaheret müesse
sesi içinde karşılanması öngörülmüş olup, birliğimiz-
ce hazırlanmakta olan Avukatlık Kanunu tasarısında 
gerekli düzenlemenin yapılmakta bulunduğunun sayın 
Komisyonumuza bildirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Durumu bilgilerinize saygıyla arz ederim. 
Başkan 

Avukat Faruk Erem» 

Şimdi, sınav kalksın mı, kalkmasın mı?.. Komisyo
numuz çoğunlukla sınavın kaldırılmasına karar ver
di. Bendeniz sınavın kaldırılmasına karşı çıktım. O 
konu konuşulurken, Komisyonumuzun sözcüsü Sayın 
Fahri Dayı, Komisyon adına konuşacak, ben de kişi
sel olarak sınavın kaldırılmasına karşı olduğum için 
görüşümü arz edeceğim. Sınav konusuna bu nedenle 
temas etmiyorum. Sadece, konuşan arkadaşlarım sor
duğu için, sorulduğunu arz etmek üzere ve soruya ge
len cevabı bildirmek üzere hu konuya sadece bu nok
tadan değinmiş bulunuyorum. 

Adalet Bakanlığından Başbakanlığa gönderilen ya
zı: 20 Nisan 1978 tarihli. 

Başbakanlık Makamına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkan

lığı ifadeli 6 Mart 1978 gün ve 103-152/3680 sayılı 
yazınız. 

Yazı uzun; ama «1, 2, 3» diye konulara temas edil
miş. Ben staj ve sınav-konusuna taalluk eden cümle
leri okumakla yetineceğim. 

«Bakanlığımız, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ta
sarısında bir yıl olarak öngörülmüş olmasına rağ
men, Millet Meclisi Geçici Komisyonunda "1,5 yıla çı
nlan avukatlık stajının, bir yıla indirilmesine karşı 
olmayıp teklifin buna ilişkin bölümünü olumlu kar
şılamaktadır.» 

Stajın bir yıla indirilmesini olumlu karşılıyoruz 
diyor. 

Teklifin 4 ncü maddesi ile stajın bir yıla indiril
mesini öngören Avukatlık Kanununun 15 nci madde
si aynı konuya temas ediyor, ki aynen okuyorum: 

«Avukatlık sınavının kaldırılmasına ilişkin gerekçe
lerin hiçbiri varit görülmemiştir.» Altında da bunun 

neden varit görülmediğini izah eden nedenler sırala
nıyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
'Söze başlarken arz ettiğim gibi, Komisyonumuz 

sizin adınıza görev yapmıştır. Konuyu bütün gücüy
le bütün dikkatiyle iyi niyetiyle verdiğiniz görevin 
niteliğine uygun bir incelemeyle size gelmeye çalışıl
mıştır, bir rapor sunmaya çalışmıştır. Elbette konu 
görüşmelerle, önerilerle ve önerilerin oylanması sure
tiyle çözüme bağlanacaktır. 

Sözlerimi bitirirken bir noktaya daha temas et
mek istiyorum. Efendim, bendeniz öncelik ve ivedi
likle görüşülmesine ait önergeyi verdiğim zaman hu
zurunuzda kısa bir konuşma yaptım. O konuşmada 
dedim ki; «Anayasa bir yasa tasarısı ve teklifinin 
Cumhuriyet Senatosunda, Millet Meclisi Başkanlığın
dan Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına havale edil
diği günden itibaren üç ay içerisinde görüşülmesini 
emrediyor. Biliyorsunuz, bu süre içerisinde görüşüle-
mezse, Millet Meclisince kabul edilen metin yasala-
şıyor. Ben bunu arz ettim ve dedim ki; 

«Bu Yasa önerisinin görüşülme süresi Kanunlar 
Müdürüne sordum; 25 Aralıkta bitiyor dedi. Bu yaz 
tatilinde iki kez olağanüstü toplantı yaptık. Olağanüs
tü toplantı süresince bu süre işliyor. Anayasa Mah
kemesinin kararı var. Şimdi, toplantı yapılan günlere 
hasren mi işler, toplantı devam ettiği sürece, yani 
toplantıların yapılabildiği • sürece mi isler?... Mesela 
Pazartesi günü olağanüstü toplantı yapıldı; ama bir
leşim Çarşambaya ertelendi. Salı, sürenin hesabına ka
tılır mı, katılmaz mı noktası var burada. Bu tartış
malı bir konu. Böyle olduğu takdirde, 25 Aralığa ka
dar olan sürenin de birkaç gün indirilmesi gerekecek. 
Cumhuriyet Senatosunun da süre konusu üzerinde 
tartışmalı bir süre kullanmasını caiz görmeyeceğinizi 
umarım.» 

Olanı olduğu gibi huzurunuzda ifade etmek için 
söyledim. Bugün çoğunluk olmayabilirdi; bitebilirdi. 
Perşembe günü çoğunluk olmayabilir ve 25 Aralıkta 
bitiyorsa o tarihe kadar olan zaman dolar ve Millet 
Meclisinden gelen, taşıdığı maddi hatalara da işaret 
ettiğim bu Yasa önerisi, Millet Meclisince kabul edi
len metin olarak yasalaşır. O zaman Cumhuriyet Se
natosu, ikinci Meclis görevini gereği gibi yapmamış 
olmakla eleştirilir. Bu noktaya dikkatinizi celbetmeye 
çalıştım. Bu nokta hakkında sizlere bilgi sunmaya ça
lıştım. Bir de olanı olduğu gibi arz etmiş olmak için. 

Sızlanıyorlar; bu Yasa önerisini takip edenler var, 
izleyenler var. Zorlayarak değil, rica ederek, istirham 
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ederek. «Efendim, ayın 11 'inde bizim imtihanımız 
var» diyorlar. Ben «Ayın 11'indeki imtihanı nazara 
alarak bunu bugün görüşelim, bugün yasalaştıralım» 
demedim. Ben bunun bugün görüşülmesine başlanma
sını önerdim size; o da Komisyonumun kararma isti
naden, siz de karar verdiniz. Bugün başlar, ne zaman 
biter onu ben bilemem. Onu da, sadece olanı olduğu 
gibi arz etmiş olmak için söyledim. Benim ne raporum
da, ne sözümde bu konunun sınırlandığım şu mana 
dışında anlaşılmasına imkân veren bir şeyi var. 

«Komisyonun Başkanı 11'inde imtihan var, dedi, 
önergeyi verdi; acele acele görüşüyoruz.» Eleştiriler 
biraz da... Neyse ben bu kürsüden daima en uygun 
sözleri söylemeyi vazife edinmişimdir. Bana yönelik 
bu eleştiriler işte bunlardan ibarettir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

bazı maddelerinin kaldırılması, bazılarının da değiş
tirilmesi hakkında Kanun teklifinin tümü üzerindeki 
müzakeresi bitmiştir. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylamadan 
evvel, maddelere geçildiği takdirde de başlıktan itiba
ren oylanması gereken birçok önergeler bulunduğu 
için, Başkanlık Divanımız Cumhuriyet Senatosu sa
lonunda ekseriyetin olup olmadığı hususunda tereddü-
te düşmüştür. Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
'BAŞKAN — Yoklama neticesinde müzakere ni

sabı bulunmadığı anlaşıldığından, 7.12.1978 Perşembe 
günü saat 15.00'de toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 18.25 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devanı) 

B) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner in, Nevşehir - Merkeze bağlı Çiftlik Köyü 
civarında bir su deposu ve sondaj yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair soru- önergesi ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un yazılı 
cevabı. (7/993) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Bakanı ta

rafından yazslı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Nevşehir - Merkeze bağlı Çiftlik Köyü civarında 
mevcut sulama suyu çimentodan yapılmış bir depo
ya malik olmadığından kumlar arasında ziyan olmak
tadır. Buraya bir su deposu yapılması mümkün mü
dür? 

Adı geçen köy civarında bol miktarda sulama su
yu mevcuttur, bu sudan istifade için sondaj yapılması 
düşünülmekte midir? 

T. C. 
Köy İşleri ve 28.11.1978 

Kooperatifler Bakanlığı 
Topraksu "Genel Müdürlüğü 

II. Daire Başkanlığı 
Sayı: 10-752-50-18501/28324 

Konu : Nevşehir Merkez Çiftlik Köyü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 2 . 11 . 1978 gün ve 16656-6835-7/993 sa
yılı yazı : 

Nevşehir - Merkez Çiftlik Köyü tarım arazilerine 
yerüstü ve yeraltı su kaynaklarından sulama suyu te
mini konusunu içeren istem incelenmiştir. 

Yerüstü su kaynaklarından sulama suyu temini 
1975 yılında etüt edilerek yatırım yapmayı gerektire
cek yeterli su bulunmaması nedeniyle olumsuz bu
lunmuştur. 
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Yeraltı suyu etütlerinin yapılması için Kayseri 
Topra'ksu VIII nci Bölge Müdürlüğüne önerge veril
miş ve etüt sahasına ait harita ve raporların hazır
lanması istenmiştir. Bu meyanda DSİ Genel Müdür
lüğü yeraltı Suları Dairesi ile temasa geçilmiş ve DSt 
tarafından yapılan ilk inceleme neticelerine göre yer
altı suyu işletmesine elverişli yeterli su bulunmadığı 
öğrenilmiştir. Gerekli donelerin hazırlanması ve etüt-

—«» mm>* 
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lerin yapılmasından sonra alınacak sonuca göre ge
rekli işlem yapılacak ve durum ayrıca ilgililere bildi-
riİecektu\ 

Bilginize arz ederim., 

Aü Topuz 
Köy tşleri ve Kooperatifler 

Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

15 NCt BİRLEŞİM 

5 .12 a 1978 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesinde a;ık bulunan bir 

asıl ve bir yedek üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
U 

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 içişleri 
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 : 
25 . 10 . 1977) 

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

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamüllaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu, (6/88) (Gün
deme giriş tarihi : 20 . 12 . 1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arlkan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul 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 Bakanından 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 is
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 Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Doğu ve Güneydoğunun hangi 
bölgelerinde ne gibi yatırımlar yapılması düşünüldü
ğüne dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu. (6/99) (Gündeme giriş tarihi : 13 . 6 . 1978) 

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

14. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebıp 
Karamüllaoğlu'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) 

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



III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTİRİLAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

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
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nm ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko-
ausunda 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
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

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

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

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

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

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

10. — Ankara İmar Limited Şirketinin Arısoy 
Kollektif 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 Komisyona 
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 İktisadi 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 İbra
him Oztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm, 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 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/37) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'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 
Sanibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu dlurum haıktkında 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-
di Ozer'in, Kamu iktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dı rıl'amadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesıi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandm-
lamadığma dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 

isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sanibrahimoğlu'nun, iskenderun 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 - 10/42) 

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
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel 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 tçel Eski Üyesi Lüt-
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
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 andlaşmalara 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, TKİ Şark Linyitleri Aşkale iş
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 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) 

41. — 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) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Eylül, 
Ekim, Kasım 1975 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/20) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1975, Ocak, Şubat 1976 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Ko
misyonu raporu. (5/21) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma ta
rihi : 20.11.1978) 

44. — 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) 

45. — 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) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Eylül, 
Ekim, Kasım 1976 aylarına ait hesaplan hakkında 

4 — 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/24) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

47. — 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) 

48. — 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) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Ağustos 1977 aylarına ait hesapları hakkında Cum
huriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu. (5/27) (S. Sayısı : 835) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Kasım 1977 aylarına ait hesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru. (5/28) (S. Sayısı : 836) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

51. — 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) 

52. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1975 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/31) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

53. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1976 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/32) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

54. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1974 
Mali Yılı Kesinhesapları 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 GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplanı,: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 841 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırıl
ması, Bazılarının da Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2 /516; 

C. Senatosu : 2 /133) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 80) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 12.6.1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1361 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Mîüet Meclisinin 8.6.1978 tanihli 156 ncı Birleşimin le önceljkle görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması, bazılarının da değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 14.2.1978 tarihinde Başkanlıkça Ada1 et Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun 
8.6.1978 tarihli 156 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 80) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması, bazılarının da değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişikte takdim edilmiştir. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz. 
7.2.1978 

Kahramanmaraş Milletvekili Çorum Milletvekili 
Mehmet Yusuf Özbaş Mehmet İrmak 

G E R E K Ç E 

Hukuk Fakültelerinden mezun olanlar, öğrenimleri ile ilgili bir meslekte çalışmak istedikleri takdirde, ya 
hâkimlik yahutta avukatlık için müracaat etmektedir. Hâkimlik arzusunda bulunanlar Adalet Bakanlığına 
başvurmak ve mahkemelerde gerekli staj süresini doldurduktan sonra, sınava tabi kalınmadan, hâkim veya 
savcı olabilmekte, avukat stajyerleri, hâkim sınıfına nakletmek istediklerinde, avukatlık stajları, aynen hâ
kimlik stajı gibi kabul edilmektedir. 

3499 sayılı Avukatlık Kanununda, avukat stajyerleri için de aynı usul benimsenmişken, 1136 sayılı Avu
katlık Kanunu ile durum değiştirilmiş, avukat stajyerleri altı ay mahkeme nezdinde staj yaptıktan sonra, bir 
yıl da (beş yıl kıdemi olan bir avukat nezdinde) staj yap naya mecbur edilmiştir. Hatta stajyerin mükellefiyeti 
bununla da bırakılmamış, mahkeme ve avukat nezdindeki stajlarını ikmal edip, buralardan staj bitirme bel-
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gesi alan adayın, avukat olabilmek için ayrıca bir de imtihana girip başarı göstermesi şartı konulmuştur. 
Stajyerleri imtihan edecek kurul beş kişidir. Bunlardan üçü Barolar Birliği Yönetim Kurulunca, ikisi de 

Yargıtayca seçilmektedir. Türkiye'deki bütün adaylar, yılda beş kere imtihan yapacak olan bu kurula baş
vurup imtihana gireceklerdir. Bir adayın azami beş kere imtihana girme hakkı vardır. Bu beş hakkı azami 
iki yıl içinde kullanması şarttır. Beş imtihanda da başarı gösteremeyenler, bir daha imtihana giremezler, do-
layjsı ile avukat olma şanslarım kaybederler. 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu çıkarılırken, maddelere ilave edilen muvakkat 7 nci madde ile, avukat yanın
daki yapılacak stajın bir yıla çıkarılması, konusu ile stajyerlerin imtihanla avukat olabilmeleri mevzuu, kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonraki beş yılın bitimine ertelenmiş ve bilahara çıkarılan 2018 sayılı Kanunla 
da, 31.12.1976 gününe kadar hukuk fakültelerini bitirenlerin, üç yıl içinde avukatlık stajı için başvurmaları; 
halinde, yine 1136 sayılı Kanunla getirilen fazla staj ve sınav mükellefiyetinden kurtulmaları sağlanmıştır. 

Yani hukuk fakültelerini 1976 yılı sonuna kadar bilebilenler 1979 yılı nihayetine kadar, avukatlık stajı için 
müracaat ederlerse, altı ay noksan staj yapmakla birlikte, avukatlık sınavına tabi olmayacak, fakat 1976 yı
lından bir gün sonra fakülteyi bitirenler, hem altı ay fazla staj yapıp, hem de icabında iki yıl zarfında beş 
kere avukatlık imtihanına girdikleri halde, başarı gösteremeyerek, avukatlık mesleğine girme hakkını, bir da
ha elde etmeme şartı ile kaybedecektir. Bu hal eşitlik ilkelerine aykırı olduğu gibi, mesleği ile ilgili okulu 
bitirip (icabında lüzumlu stajı da yaptıktan sonra) avukat stajyerlerinden başka imtihana tabi tutulan hiçbir 
vatandaş da yoktur. Tıbbiyeden diploma alanlar muayenehanelerine, eczacılar, eczanelerini, sınav vermeden aç
makta, mühendisler dairelerine, öğretmenler okullarına gitmektedir. 

En az on beş yıl tahsil yapan avukat stajyerleri ise, hukuktan diplomasını aldıktan sonra, mahkeme ve 
avukat yanındaki stajını da başarı ile bitirdiği halde 1136 sayılı Kanunla avukat olabilmek için bir de imtihana 
mecbur tutulmaktadır. İlk imtihana girip başarı gösteremeyen aday, yeni bir tahsile ve yeni bir staja mecbur 
olmamasına göre bu imtihanların tekrarındaki faydanın ne olduğu anlaşılmamakta ve ayrıca Anayasamızın 40 
nci maddesine göre meslek seçmek hakkından kısıtlanmış olmaktadır. Avukatlık müessesesine sonradan so
kulmak istenen bu sınav mecburiyeti tamamen kanunsuz ve lüzumsuzdur. Avukat, imtihanını her gün müvekki
line karşı vermekte ve başarı gösteremeyenler zaten kendiliğinden tasfiye olunmaktadır. 

Hukuk Fakültesini bitiren, yani her branşta otorite olan bir profesörden ehliyetinin yeterli olduğu yolun
da not alan, ayrıca bütün mahkemelerde staj görüp, o mahkemelerin hâkimlerinden de yeterlilik belgesi ikti
sap eden, bunlardan sonra, beş yıl kıdemi olan bir avukat nezdinde altı ay süre ile staj yaparak, ondan da ka
nuni ve mesleki şartları haiz olduğu yolunda belge almaya hak kazanan ve hatta avukat yanındaki bu stajının 
üç aylık bölümünü ikmal ettikten sonra o avukat nezaketinde bir kısım mahkemelerdeki davalara giren, yani 
fiilen avukatlık yapan bir adayın, bir de Ankara'ya yollanarak, kendisinden en az 20 yıl önce okul bitiren bir 
kurul önünde (Barolar Birliğinden imtihan kuruluna verilecek üyeler asgari 15 yıl kıdemli olacaktır. Bunlar 
iki yıl için seçilmekte ve askerlikle staj süreleri de ilave edilince, sınav yapanla yapılan arasındaki devre farkı 
asgari 20 yılı bulmaktadır.) imtihana tabi tutulması, hem de doğru değildir, hem de tamamen gereksizdir. 

Her adayın bir sınavda başarı sağlayacağı ve yılda en az bin stajyerin imtihan için başvuracağı hesap edi
lirse, kendi asli görevini ihmal etmeden bir Yargıtay üyesinin bu imtihanları nasıl yapabileceği de ayrıca 
düşünülmesi gerekli bir konudur. 

Yukarıdaki açıkladığımız nedenlerle 1136 sayılı Avukatlık Kanunundaki avukatlık sınavları ile ilgili mad
deler tamamen kaldırılmış, kaldırılan maddelere atıfta bulunan bazı maddelerde de gerekli değişiklik yapılmış 
ve avukat yanındaki staj da 3499 sayılı Kanunda olduğu gibi yeniden altı aya indirilmiştir. Bu suretle, avukat
lık yapmak istedikleri halde, maaşsız staj statüsünden ve sınavdan kurtulmak için, 4 yıl hâkimlik ve savcılık 
yaptıktan sonra istifa ederek avukatlığa geçmek isteyenlerin, kadro yönünden Adalet Bakanlığına iras edecek
leri zarar da önlenilmiştir. 

Bugüne kadar olan tatbikatın ispat ettiği gibi avukat yanındaki altı aylık staj, mesleki tecrübeleri elde etmek 
için kâfi bulunmaktadır. Aynı zamanda, yanında çalışan avukat bu altı aylık süre sonunda, adayın bir müddet 
daha staj görmesini isterse 1136 sayılı Kanunun değiştirilen 25 nci maddesine göre, Barolar Yönetim Kurulunun 
bu süreyi altı aya kadar uzatabilme yetkisi de muhafaza edilmiş bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 841) 
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Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
13 . 6 . 197S 

TASARI VEYA TEKLİFİN 
Sıra Sayısı 

M. M. C. S. ÖZETİ 

80 841 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması, Bazılarının da Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ: 12 Eylül 1978 

TAMRI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ KOM İS YOMLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 
1. — Anayasa ve Adalet Komisyonu : 10 gün. 
2. — Gündeme : 4 . 12 E 1978 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Rapora 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 30 . II . 1978 
Esas No. : 2/133 

Karar No. : 48 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Bakanağına 

Millet Meclisinin 8 Haziran 1978 tarihli 156 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul 
edilen (1136 saydı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması, Bazılarımn da Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun) teklifi, Millet Meclisi Başkanlığınca 12 Haziran 1978 tarihinde Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmiş ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 13 Haziran 1978 tarihinde Komisyonu
muza havale edilmiştir. 

Anılan yasa teklifi, Komisyonumuzun 28 Haziran 1978 tarihli toplantısı Gündemine alınmış ve o gün 
Adalet Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde görüşülmesine başlanmıştır. Konunun önemini göz-
önüne alan Komisyonumuz; araya yaz tatili girdiği için 27 Eylül 1978 tarihli toplantısında yasa teklifinin 
3 kişiden kurulu bir Alt Komisyonda incelenmesine karar ve bu Komisyon üyeliklerine usulüne uygun ola
rak Cumhuriyet Senatosu Uşak Üyesi Ahmet Tahtakılıç, Manisa Üyesi M. Fahri Dayı ve Samsun Üyesi 
Şaban Demirdağ'ı seçmiştir. 

Çalışmalarını bitiren Alt Komisyon; yasa teklifinde yer aldığı üzere, staj süresinin 1,5 yıldan 1 yıla in
dirilmesini ve staj sonundaki sınavın kaldırılmasını uygun bulmuş ve bu yolda düzenlediği 23 Kasım 1978 
tarihli Raporu Komisyonumuza sunmuştur. 

Bundan sonra 30 Kasım 1978 tarihinde toplanan Komisyonumuz; yasa teklifinin tümü üzerindeki gö
rüşmeleri bitirerek, maddelerin görüşülmesine geçilmesini oybirliği ile kararlaştırmıştır. 

1. Teklifin Millet Meclisince kabul edilen 1 nci maddesi ile, avukatlık mesleğine kabul olunabilmek 
için 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 3 ncü maddesinde yer alan koşullardan sınavı kaldırmaktadır. Bu konu
da yapılan görüşmelerden sonra Komisyonumuz, sınavı kaldıran yasa teklifinin 1 nci maddesini, Zihni Be-
til, Kâmran Erkmenoğlu, Hayri Mumcuoğlu ve Safa Reisoğlu'nun karşı oy kullanmaları suretiyle ve oy 
çokluğuyla aynen kabul etmiştir. 
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2. Teklifin Millet Meclisince kabul edilen 2 nci maddesi ile, 1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 4 ncü 
maddesi değiştirilmektedir. Bu madde, metinde sayılan görevleri 4 yıl süre ile yapanları staj bitim belgesi 
alma koşulundan müstesna kılmaktadır. 

a) Millet Meclisince kabul olunan hükümle, Danıştay Başkanunsözcüsü staj bitim belgesi alma koşu
lundan istisna edilmiş ise de, kanunsözcüleri, her nasılsa, müstesna tutulanlar arasında sayılmamıştır. Ko
misyonumuz, kanunsözcülerinin de istisna edilenler arasında yer almasını kararlaştırmıştır. 

b) Millet Mecljsince kabul edilen metne göre Danıştay Dava Daireleri Başkan yardımcılıkları görevini 
4 yıl süre ile yapanlar staj bitim belgesi alma koşulundan müstesna tutulmuştur. Oysa, Danıştay Dava*Dâi
relerinde Başkan yardımcılığı yoktur, başyardımcılık vardır. Bu nedenle Komisyonumuz, (Başkan yar
dımcılıkları) deyimini metinden çıkarıp yerine (Basya rdımcüıkları) deyimini koymayı kararlaştırmıştır. 

c) Millet Meclisince kabul edilen metne göre (Üniversiteye bağlı fakülteler hukuk ilmi dersleri profe
sörlük veya doçentliklerinde) 4 yıl süre ile görev yapanlar da staj bitim belgesi alma koşulundan istisna 
edilmişlerdir. Komisyonumuz; yalmz üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk ilmi dersleri profesör veya do
çentlerini değil, aynı zamanda diğer yüksek öğretim kurumlarının hukuk ilmi dersleri profesör ve doçent
lerini de istisna etmeyi hakkaniyet ilkesine uygun görmüştür. 

Komisyonumuz; ayrıca, anılan derslerin profesör ve doçentleri gibi doktor asistanlarını da staj bitim 
belgesi alma koşulundan müstesna kılmayı hakkaniyetin gereği saymıştır. 

Bu nedenlerle Komisyonumuz; Millet Meclisince kabul edilen metindeki (Üniversiteye bağlı fakülteler 
hukuk ilmi dersleri profesörlük veya doçentliklerinde) deyimini metinden çıkartıp yerine, (Üniversitelerdeki 
veya diğer yüksek öğretim kurumlarındaki hukuk ilmi dersleri profesörlük veya doçentlik veya doktor asis
tanlıklarında) deyimini koymayı kararlaştırmıştır. 

3. Komisyonumuz; yasa teklifinin Millet Meclisince kabul edilen 4 ncü maddesiyle 1136 saydı Avukat
lık Yasasının 15 nci maddesinde yapılan ve staj süresinin 1,5 yıldan 1 yıla indirilmesini öngören değişikliği 
oybirliğiyle kabul etmiştir. 

4. Komisyonumuz; yasa teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 7 nci maddesiyle 1136 sayılı Avukatlık 
Yasasının 26 nci maddesinde yapılan değiştirilmiş metindeki (icra iflas dairelerinde görülen dava ve işlerde 
vekâlet yapabilirler) deyimini metinden çıkarıp yerine (icra ve iflas dairelerinde görülen dava ve işlerde ve
kâlet alabilirler) deyimini koymayı ve aynı maddenin 2 nci fıkrasındaki (staj bitirim belgesi) deyimini (staj 
bitim belgesi) deyimi ile değiştirmeyi de karara bağlamıştır. 

5. Komisyonumuz; aldığı karar ile, yasa teklifinin Millet Meclisince kabul edilen 8 nci maddesinde yer 
alan (muvakkat) sözcüğünün (geçici) sözcüğü ile değiştirilmesini daha uygun bulmuş ve haşiv olduğu için de 
(tamamen) sözcüğünü metinden çıkarmıştır. 

6. Komisyonumuz; yasa teklifi için Millet Meclisince başlık olarak kabul edilen (1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması, Bazılarının da Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi) biçimin
deki deyimin (1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin de 
Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi) biçiminde değiştirilmesini de kararlaştırmıştır. 

7. Komisyonumuz; anılan yasa teklifinin Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi süresinin azlığını gözö-
nüne alarak, işbu raporun Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin önerilmesini de kararlaştırmış
tır. 

8. Anılan yasa teklifinin 1 nci maddesiyle değiştirilen 1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 3 ncü maddesinin; 
keza anılan yasa teklifinin 2 nci maddesiyle değiştirilen 1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 4 ncü maddesinin ilk fıkra
sının görüşülmesi sırasında aşağıda imzaları olan Komisyon üyeleri hazır bulunmuş, bu sırada Şaban Demirdağ 
ve Safa Reisoğlu mazeret bildirerek ayrıldıkları için, teklifin diğer maddelerinin görüşülmesi kalan üyelerle 
bitirilmiştir. 
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İşbu raporumuz Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı ,ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Staj Sonundaki Avukatlık Sınavının 
kaldırılmasına karşıyım. Karşı oy 

yazım eklidir. 
Zihni Betil 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

C. Bşk. S. Üye 
Staj sonunda avukatlık sınavının 

kaldırılmasına karşıyım 
Safa Reisoğlu 

Kâtip 
Samsun 

Şaban D emir dağ 
1 nci maddenin ve 2 nci madde 

kapsamındaki madde 4 ün 1 nci 
fıkrasının oylamasında bulundu, 

diğer oylamalarda bulunamadı. 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Toplantıda bulunamadı 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı 

İstanbul 
Tadilâta dair istek esasa müessir 
olmamakla, kanun teklifi ise imtiha
nın kaldırılmasını öngörmesine ve 
staj müddetinin kısaltılmasına müte
dair bulunmasına ve yapılan ilâveler 
ise bir yenilik getirmemesine, bilâkis 
bu kanununun çıkmasını bekleyenlere 
getirecek hizmetin gecikmesinden 
başka bir işe yarayamayaeağına, vakit 
ve maddi imkânlar israfına sebeb ola
cağına binaen yapılan değişikliklere 

karşıyım 
Ali Oğuz 

İzmir 
Sınavın kaldırılmasına karşıyım 

Kâmran Erkmenoğlu 

Niğde 
Ergun Özkan 

Sivas 
Muhittin Taylan 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı 

Tekirdağ 
Sınavın kalkmasına karşıyım 

Hayri Mumcuoğlu 

"Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

KARŞI OY YAZISI 

Staj süresinin bir buçuk yıldan bir yıla indirilmesinden yanayım. Sınavın kaldırılmasına karşıyım. 
Zira, demokratik parlamenter rejimle yönetilen uygar ülkelerin hemen hepsinde sınav vardır. Hatta, sınav

da başarı ile yetinilmeyip Avukat stajyerlerinden tez niteliğinde bir eser de istenilmektedir. Bu günkü biçimiy
le sınav'dan beklenen yararın sağlanamadığı savı da, kaldırılması için geçerli bir neden sayılmaz. Bu sav ol
sa olsa, yasaya sınavı amacına daha uygun olarak düzenleyen yeni hükümler eklenmesini düşündürebilir. 

Zihni Betil 
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KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MEHMET YUSUF ÖZBAŞ İLE ÇORUM MİLLETVEKİLİ 
MEHMET IRMAKİN TEKLİFİ 

1136 Sayılı AvıMailîk Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması, Bazılarının da Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1136 saydı Avukatlık Kanununun 3 ncü maddesi aşağıda yazıh olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 3. — Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için : 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Türk hukuk fakültesinin birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun 

olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulun
mak, 

c) Avukatlık stajım tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak, 
d) Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgâhı bulunmak, 
e) Bu Kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak gerekir. 

MADDE 2. — 1136 sayılı Avukathk Kanununun 4 neti maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 4. — Adli ve askeri lıâkimlik ve savcılıkta, Anayasa Mahkemesi asli ve geçici raportörlüklerin
de ve Danıştay Dava daireleri Başkan ve üyelikleri ite başkanun sözcülüğü ve daireler başkan yardımcılıkları 
ve yardımcılıklarında veya kuruluşlarında avukat bulunan bakanlıklar ve katma bütçe ile yürütülen genel 
müdürlükler hukuk müşavirliği görevlerinde veyahut üniversiteye bağlı fakülteler hukuk ilmi dersleri profesörlük 
veya doçentliklerinde yahut Hâkimler Kanununa göre hâkimlik veya savcılık sınıflarından sayılan hizmetlerde, 
en az dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar, 3 ncü maddenin (c) bendinde yazıh kayıttan vareste tutulurlar. 

Yabancılardan Türk uyruğuna kabul olunanlardan, yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup da, gel
dikleri yerlerde, beş yıl süre ile mahkemelerin her derecesinde avukatlık etmiş ve avukatlığı meslek edinmiş 
bulunanlar 3 ncü maddenin (b) bendinde yazılı olduğu şekilde Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre 
noksan kalan derslerden, usulüne uygun olarak yapılan sınavı başarıyla vererek tasdikname almış ve ayrıca 
Türkçeyi iyi bilir oldukları da bir smavla anlaşılmış bulunursa, 3 ncü maddenin (c) bendinde yazılı kayıt
tan vareste tutulurlar. Birinci fıkrada gösterilenlerin baro levhasına yazılmasında, 17 nci maddenin (1) ve (2) nci 
bentlerinde yazılı belgelerden başka sicil özetlerinin onanmış bir örneğinin de verilmesi gereklidir. 
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MlLLET MECLİSİNİN KABUL I 
ETTİĞİ METİN 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması, Bazılarının da Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1136 sayılı Avukatkk Kanununun 
3 ncü maddesi aşağıda yazdı okluğu şekilde değişti
rilmiştir: 

Madde 3. — Avukatlık mesleğine kabul edilebil
mek için : 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun 

olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden 
mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri program
larına göre noksan kalan derslerden başardı smav ver
miş bulunmak, 

c) Avukatlık stajım tamamlayarak staj bitim 
belgesi almış bulunmak, 

d) Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde 
ikametgâhı bulunmak, 

e) Bu Kamına, göre avukatlığa engel bir hali ol
mamak gerekir. 

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

Madde 4. — Adli ve askeri hâkimlik ve savcıhk-
ta, Anayasa Mahkemesi asli ve geçici raportörlük
lerinde ve Danıştay Dava Daireleri Başkan ve üyelik
leri ile başkamın sözcülüğü ve daireler başkan yar
dımcılıkları ve yardımcılıklarında veya kuruluşlarında 
avukat bulunan bakanhklar 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 savcıldt sınıf
larından sayılan hizmetlerde, en az dört yd 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 yd süre ile mahkemelerin her 
derecesinde avukatkk etmiş ve avukatlığı meslek edin
miş bulunanlar 3 ncü maddenin (b) bendinde yazdı 
olduğu şekilde Türkiye hukuk fakülteleri programla
rına göre noksan kalan derslerden, usulüne uygun ola
rak yapdan sınavı başanyla vererek tasdikname almış 
ve ayrıca Türkçeyi iyi bilir oldukları da bir smavla 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin de Kaldırılması 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
I 4 ncü madesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril

miştir : 

I Madde 4. — Adli ve askeri hâkimlik ve savcılık
ta, Anayasa Mahkemesi asli ve geçici raportörlükle
rinde ve Danıştay dava daireleri başkan ve üyelikleri 

I ile başkamın sözcülüğü, kanun sözcülüğü ve bu daire-
I 1er başyardımcılıkları ve yardımcılddarında veya ku

ruluşlarında avukat bulunan bakanlıklar ve katma 
I bütçe ile yürütülen genel müdürlükler hukuk müşavir

liği görevlerinde veyahut üniversitelerdeki veya diğer 
{ yükseköğretim kurumlarındaki hukuk ilmi dersleri 
I profesörlük veya doçentliklerinde veya doktor asistan

lıklarında yahut Hâkimler Kanununa göre hâkimlik 
I veya savcıldt sınıflarından sayılan hizmetlerde, en az 
i dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar, 3 ncü madde-
I nin (c) bendinde yazılı kayıttan vareste tutulurlar. 

I Yabancılardan Türk uyruğuna kabul olunanlar-
I dan, yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup da, 
I geldikleri yerlerde, beş yd süre ile mahkemelerin her 
I derecesinde avukatlık etmiş ve avukatlığı meslek edin-
I miş bulunanlar 3 ncü maddenin (b) bendinde yazılı 
I olduğu şekilde Türk hukuk fakülteleri programlarına 

göre noksan kalan derslerden, usulüne uygun olarak 
| yapdan sınavı başarıyla vererek tasdikname almış 
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MADDE 3. — 1136 saydı Avukatlık Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Mahkemeler ve avukat yanındaki stajlarını bitirdiklerine dair belge alanlar veya 4 ncü mad
dedeki şartları haiz bulunanlar, başvurdukları yer barosuna ait levhaya yazılmalarını dilekçe ile isteyebilirler. 

MADDE 4. — 1136 saydı Avukatlık Kanununun 15 nci maddesi aşağıdaki yazıh şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 15. — Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu kısmında yer alan hükümler sarınca ilk altı ayı mah
kemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemi olan (bu beş yıllık kıdem hesabma Kanunun 4 ncü madde
sinde yazdı hizmette geçen süreler de dahildir.) bir avukat yanmda yapılır. 

Stajın hangi mahkeme ve adalet dairelerinde, ne surette yapılacağı yönetmelikte gösterilir. 

MADDE 5. — 1136 saydı Avukatlüt Kanununun 24 ncü maddesi aşağıdaki yazıh şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 24. — Staj, Adalet Komisyonunun, baronun veya yanmda çalışılan avukatın gözetimi alanda ya
pılır. 

Stajiyer hakkmda, yanmda staj gördüğü hâkimler, Cumhuriyet savcıları tarafmdan, staj durumu, mesleki 
ilgisi ve ahlaki durumunu belirten bir belge verilir. 

Yanmda staj görülen avukatta, altı aym sonunda, staj durumu, adayın mesleki ilgisi ile ahlaki durumu
nu da kapsayan bir rapor verir. 

MADDE 6. — 1136 saydı Avukathk Kanununun 25 nci maddesi aşağıdaki yazdı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 
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(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

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 bentlerinde yazılı belgelerden baş
ka sicil özetlerinin onanmış bir örneğinin de verilme
si gereklidir. 

MADDE 3. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
6 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

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

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, ne 
surette yapılacağı yönetmelikte gösterilir. 

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

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

Stajiyer hakkında, yanında staj gördüğü hâkim
ler, Cumhuriyet savcıları tarafından, staj durumu, 
mesleki ilgisi ve ahlaki durumunu belirten bir belge 
verilir. 

Yanında staj görülen avukat da, altı ayın sonunda, 
staj durumu, adayın mesleki ilgisi ile ahlaki durumu
nu da kapsayan bir rapor verir. 

MADDE 6. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
25 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

ve aynca Türkçeyi iyi bilir oldukları da bir sınavla 
anlaşılmış bulunursa, 3 ncü maddenin (c) bendinde ya
zılı kayıttan vareste tutulurlar. Birinci fıkrada göste
rilenlerin baro levhasında yazılmasında, 17 nci mad
denin (1) ve (2) nci bendlerinde yazılı belgelerden 
başka sicil özetlerinin onanmış bir örneğinin de ve
rilmesi gereklidir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1136 sayıh Avukatlık Kanununun 
24 ncü maddesi aşağıda yazık olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

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

Stajyerler hakkında, yanında staj gördüğü hâkim
ler, Cumhuriyet savcıları tarafından staj durumu, mes
leki bilgisi 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. 

MADDE 6. •— Millet Meclisi metninin 6 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 25. — Baro Yönetim Kurulu, yalımda altı ay süre ile staj yapılan avukatın verdiği raporda yazılı 
gerek ve gerekçe üzerine, avukat yanındaki stajın uzatılmasına karar verebilir. Bu uzatma karan azami altı ay 
olabilir ve kesindir. 

MADDE 7. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 26 ncı madesi aşağıdaki yazdı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Made 26. — Stajiyerler, avukat yanında staja başladıktan üç ay sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve 
onun gözetimi altında, icra tetkik mercii hâkimlikleri ile sulh mahkemelerinde ve icra iflas dairelerinde görü
len dava ve işlerde vekâlet yapabilirler. 

Stajiyerin bu yetkisi, stajiyere baro yönetim kurulunca, staj bitirim belgesi verilmesi isteğinin reddi kara
rının kesinleşmesi halinde sona erer. 

MADDE 8. — 1136 sayılı Avukatihk Kanununun, avukatlık sınavına dair bulunan 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 
ncü maddeleri ile aym Kanunun 2018 sayılı Kanunla tadil gören muvakkat 7 nd maddesi tamamen kaldırılmış
tır. 

MADDE 9. — Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Madde 25. — Baro Yönetim Kurulu, yanında altı 
ay süre ile staj yapılan avukatın verdiği raporda ya
zılı gerek ve gerekçe üzerine, avukat yanındaki stajın 
uzatılmasına karar verebilir. Bu uzatma karan azami 
altı ay olabilir ve kesindir. 

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

Madde 26. — Stajiyerler, avukat yanında staja 
başladıktan üç ay sonra, avukatın yazdı muvafakati 
île ve onun gözetimi altında, icra tetkik mercii hâ
kimlikleri ile sulh mahkemelerinde ve icra iflas daire
lerinde görülen dava ve işlerde vekâlet yapabilirler. 

Stajiyerin bu yetkisi, stajiyere baro yönetim ku
rulunca, staj bitirim belgesi verilmesi isteğinin reddi 
kararının kesinleşmesi halinde sona erer. 

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

MADDE 9. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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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 hâkimlik
leri ile sulh mahkemelerinde ve icra iflas dairelerinde 
görülen dava ve işlerde vekâlet alabilirler. 

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

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

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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