Avukatlık

Kanununun

bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkmda Kanun

(Resmî Gazete ile ilâm : 21 . 1 7 . 1 9 4 8 -Sayı : 6838)
No.
5178

Kabul tarihi.
16 . II . 1948

BİRİNCİ MADDE — Avukatlık Kanununun 4359 sayılı Kanunla değiştirilen
1 nci ve 19 ncu maddeleriyle 4756 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddesi ve
3499 sayılı Avukatlık Kanununun 8, 14, 15, 16 ve 20 nci maddeleri aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştirilmiştir:
Madde 1. —- Avukatlık meslekine kabul olunmak için:
A ) Türk olmak;
B) 23 yaşını bitirmiş olmak;
0 ) Bir Türk Hukuk Fakültesinden veya okulundan mezun olmak veya Si
yasal Bilgiler Okulundan mezun olup da noksan kalan derslerden Hukuk Fakül
tesinde imtihan vermiş olmak veya yabancı bir memleket hukuk fakültesinden
mezun olup da Türkiye Hukuk Fakülteleri programlarına göre noksan kalan
derslerden imtihanla tasdikname almış bulunmak;
D) Avukatlık sitajını tamamlıyarak sitaj belgesi almış olmak;
E) Levhasına kaydı istenilen Baro mıntakasında ikametgâhı bulunmak;
F ) Avukatlık ile içtimai caiz olmıyan bir hizmet veya meşgalede bulunma
mak;
G) Bu kanuna göre avukatlığa mâni bir hali olmamak;
H ) İkinci maddenin ( A ) bendinde yazılı bir suçtan dolayı cezaî veya aynı
maddenin ( B ) bendinin tatbikini istilzam eden inzibatî takip altında bulunma
mak;
Şarttır.
Madde 8. — Avukatlık sitajı bu fasılda yazılı şartlar dairesinde
melerde, sonra bir avukat nezdinde ifa edilir.

önce mahke

Madde 14. — Sitaj listesine kaydı icra olunan namzet, baro mmtakasmdaki
ağır ceza merkezlerinden hangisinde sitaj yapmak istiyorsa barodan alacağı belge
ile o yer Cumhuriyet Savcılığına müracaat ederek mahkemeler nezdindeki sitaj a
başlar. Keyfiyet Savcılıkça Adalet Bakanlığının tensibine arzolunur. .
Sitaj iy erler sitaj sırasında ceza, hukuk işlerinde zabıt kâtipliği
vazifesini
ve kendilerine verilecek tetkikatı ve diğer yazı işlerini yaparlar ve dinlemek üze
re müzakerelerde hazır bulundurulabilirler.
Sitajiyeıier kendilerine verilen işlerden dolayı asıl vazife sahipleri gibi mes
uldürler.
Sitaj iver in vazifesini yapmakta gösterdiği kabiliyetle ahlâkî gidişine dair
malûmat, çalıştığı daire âmirleri tarafından mensup olduğu mahkemenin en yük
sek dereceli yargıcına veya Cumhuriyet Savcısına verilecek delilli takrirlerle c
yargıç veya Cumhuriyet Savcısının sitajiyer hakkında görgü ve bilgisine dayanan
mütalâalarından ve varsa müfettişlerin raporlarından alınır.
Mahkemeler nezdindeki sitaj altı aydır. Bu müddetini bitirmiş, seciye ve ah
lâkça avukat nezdinde sitaj a başlamasına mâni bir hali görülmemiş olanların avu
kat nezdinde sitaj a başlayabilecekleri Cumhuriyet Savcısı tarafından Baroya ve
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Adalet Bakanlığına bildirilir.' Mâni halin takdiri
kanlıkça bu hususta alınacak karar katidir.

21. I I . 1948
Adalet Bakanlığına

aittir. Ba

Madde 15. — Avukat nezdinde sitaja başlıyabilecekleri Cumhuriyet Savcılı
ğınca Baroya bildirilenler evvelce talepnamelerinde gösterdikleri ve yazık muva
fakatini aldıkları avukat nezdinde sitaja başlarlar. Baro Başkanı re'sen veya alâka
darların müracaatı üzerine sitaj m talepnamede gösterilen avukattan başka bir avu
kat yanında yapılmasını tensip edebilir.
10 ncu maddenin (C) bendinde yazılı belgeyi almak imkânını bulamıyan nam
zetlerin hangi avukat yanında sitaj göreceğini tâyin Baro Başkanına aittir.
' Avukat her iki halde de sitajiyeri kabule mecburdur.
Madde 16. — Avukat nezdinde yapılacak sitaj müddeti kesimsiz olarak enaz
altı aydır. Sitajıyeriıı makbul sebeplere dayanarak devam etmediği günler, ma
zeretin kalkmasın] mütaakıp bir ay içinde müracaat edildiği takdirde ikmal etti
rilir.
Baro Başkanı, makbul mazeretleri halinde sitajiy erlere altı ay içinde on beş gün
izin verebilir.
Sitaj iver, sitaj müddeti içinde avukatla birlikte mahkeme celselerine ve sitaj
konferanslarına devam etmek ve nezdinde çalıştığı avukat tarafından verilen iş
leri takip ve dâva evrakını tanzim eylemek ve bu esas dairesinde gösterilecek
diğer vezifeleri ifa ile ödevlidir. * Madde 19. — Avukat nezdindeki sitaja başladıktan üç ay sonra sitajiy erler,
avukatın yazılı muvafakati ile ve nezareti altında, Sulh Mahkemelerinde görülen
dâvalarda vekâlet alabilirler.
Madde 20. — Sitaj belgesi alanlar veya 21 nci maddede yazılı şartları haiz bu
lunanlar avuktlık edecekleri mmtaka Barosuna ait levhaya kayıtlarının icrasını
istiyebilirler. Baro İdare Meclisi bu tarihten itibaren bir ay içinde gerekçeli kara
rını Adalet Bakanlığına göndermekle ödevlidir. Bu müddetin hitamında kaydı icra
edilmemiş olanlar doğrudan doğruya veya itiraz yoliyle Adalet Bakanlığına mü
racaat edebilirler. Bakanlıkça yapılan tatkikat neticesinde kanunda yazılı şart ve
vasıfların tahakkuku veya ret kararında gösterilen sebeplerin varit olmaması ha
linde ruhsatname verilir.
Ruhsatnamenin tanziminde bir defaya mahsus olmak üzere 25 lira harç alı
nır.
Madde 21. — Adlî ve askerî yargıçlık ve savcılıkta ve Danıştay dâva daire
leri başkan ve üyelikleriyle kanun sözcülüğü ve bu daireler yardımcılıklarında ve
ya Bakanlıklar ve katma bütçe ile idare olunan Genel Müdürlükler Hukuk Müşa
virliği vazifelerinde veyahut Hukuk Fakülteleriyle Siyasal Bilgiler Okulu Hukuk
ilmi dersleri profesörlüklerinde veya bu derslerin doçentliklerinde yahut 2556 sa
yılı Hâkimler Kanununa göre yargıçlık veya savcılık sınıflarından sayılan memu
riyetlerde enaz dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar 1 nci maddenin ( D ) fıkra
sında yazılı kayıttan vareste tutulurlar.
Yabancılardan Türk uyruğuna kabul olunanlardan yabancı bir Hukuk Fakülte
sinden mezun ve geldikleri yerlerde beş yıl süre ile mahkemelerin her derecesinde
avukatlık etmiş ve avukatlığı meslek edinmiş bulunanlar, 1 nci maddenin (C) fık
rasında yazılı Türkiye Hukuk Fakülteleri programlarına göre noksan kalan'ders
lerden usulüne göre yapılan imtihanı vererek tasdikname almış olurlar ve ayrıca
Türkçeyi iyi bilir oldukları da bir imtihanla anlaşılmış bulunursa 1 nci maddenin
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(D) fıkrasında yazılı kayıttan vareste tutulurlar.
Bu gibilerin Baroya kaydında 10 ncu maddenin ( A ) ve ( B ) bentlerinde yazılı
belgelerden sicil özetlerinin de onanmış bir örneğinin verilmşşi gereklidir.
GEÇİCİ BİRİNCİ MADDE — Bu kanunun neşri tarihinde sitaj yapmakta
olanlardan:
A ) Halen avukat nezdinde bulunanlar isterlerse; mahkeme sitajına geçebi
lirler. Bu takdirde altı ay mahkeme sitaj mı ikmal ederek avdet eden sitajiy erlerin
daha evvel avukat nezdinde geçirmiş oldukları müddet bu kanun hükümleri dai
resinde avukat yanında yapmaya mecbur oldukları sitaj müddetine mahsup edilir.
Altı ayı bitirmiş olanlar avukat nezdindeki sitajmı ikmal etmiş sayılarak mah
keme sitajına geçerler.
B ) Avukat nezdindeki sitajmı bitirmiş olup da mahkemedeki sitaja başlıyacak veya başlamış olanlar altı ay sitaj yaparlar. Altı ayı bitirmiş olanlar sitajını
tamamlamış sayılırlar.
C) Adalet Bakanlığının izniyle sitaja evvelâ mahkeme nezdinde başlamış
olanlar altı ayı bitirmiş olmak kaydiyle avukat nezdine geçebilirler ve bu kanun
hükümleri dairesinde sitajlarını ikmal ederler.
D ) Bu kanunun neşrinden evvel mahkemeler nezdinde altı ay sitaj yaptıktan
sonra herhangi bir sebeple bu sitajları inkıtaa uğrayanlar avukat nezdindeki sitajlarma başlamak hakkını kazanmış olurlar. Daha evvelce avukat nezdinde sitajla
rını ikmal etmişlerse avukatlık sitajmı yapmış sayılırlar.
GEÇİCİ İKİNCİ MADDE — Halen Devlet Daireleriyle İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve Belediyeler Hukuk Müşavirlikleri nezdinde vazife almış bulunan
hukuk mezunları bu daire ve müesseselerin avukatları nezdinde geçirdikleri altı
aylık müddetin ikmalinden sonra ve Baro Başkanının muvafakatiyle mahkeme
ler nezdindeki sitajlarma başlıyabilirler.
Bu daire ve müesseselerden alacakları ücret veya maaşlar Avukatlık Kanunu
nun 3 ncü maddesi hükmünden müstesnadır.
GEÇİCİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun neşri tarihinde mahkemelerde
sitaj yapmakta olan yargıç adaylarından, sitajı başarı ile sona erdireceklerin veya
sitajı bitirdikleri halde henüz tâyinleri yapılamamış olanların bu sitajları, avukatlık
sitajınm mahkemelerde geçecek kısmına sayılır.
Ancak yukardaki hükmün tatbik edilebilmesi için, bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren altı ay içinde, bu gibilerin Adalet Bakanlığına başvurmaları
gerektir.
İKİNCİ MADDE — Bu kanun

yayımı tarihinde yürürlüğe girer

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.
18 Şubat 1948
Cumhurbaşkanlığım yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
:
Bu kanunun ilânının Başbakanlığa bildirildiğine
dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkerenin tarih
ve numarası
, ;
Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların
cilt ve sa/yfa numaralan
:
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17 . II. 1948 ve 2/38, 83, 85

48*. II. 1948 ve 4/111
Cilt
Sayfa
5
3
9
3,30
10
105,162:189

