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MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 27 . 2 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Hâkimjer Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna bağlı
ve 661 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan cetvele ve bu kanunun 1 nci maddesine ilâ
ve yapılmasına dair kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasıriı rica ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan

GEREKÇE
Hâkim adayları, hâkini lak ve savcılık meslekine intisabedecek olan stajiyerlerdir. Bunların staj
l a r ı ısonunda hakim veya Cumhuriyet Savcısı olarak mesleke atanmalarına imkân veren !2556 sayılı
Hâkimler Kanununun ilgili maddeleri, bu kimselerin daha ıstaja başlarken seçilmelerinde özel hüküm
ler vaz'etmiş, muayyen nitelikleri ve şartlan haiz bulunmıyanlara, bu mesleke intisap imkânını tanı
mamıştır.
Diğer taraftan, hukuk mezunlarının serbest hayatta .geniş iş sahasında çalışabilmeleri; özel sektör
de ve İktisadi Devlet 'Teşeküllerinde, malî imkânlar bakımından yüksek dereceli kadrolarla çalışabil
me imkânının mevcut oluşu 'sebepleri birleşince, hâkimlik ve savcılık meslekine intisabetmek üzere
müracaat edenlerin sayısı azalmaktadır. Müracaat edenlerin de ancak ihtiyacı karşılayabilmesi endi
şesi, bunlar arasında bir seçme yaparak üstün vasıflı ve kabiliyetli olanların tercihi suretiyle, mes
lekten daha faydalı (olacak elemanların staja başlatılmasına da mâni olmaktadır. Ancak meslekin is
tikbali için bu endişeye rağmen, hazırlanmış ve Başbakanlığa sunulmuş bulunan Hâkimler kanunu
tasarısında, staja başlamak için müracaat
edenlerin, evvelden olduğu gibi doğrudan doğruya sta
ja başlamalarına imkân veren usulden vazgeçilmiş, hukuk mezunlarının ayrıca seçime tabi tutul
ması, ıstaj ısonunda limtihan edilmeleri gibi esaslara yer verilmiş bulunduğundan, daha çok müracaatçı
eezbedilmek zarureti kendiliğinden ortaya çıkmıştır.
Diğer taraftan Hâkimler Kanununun 5 nci maddesi .aynen şöyledir: «Adaylığa tâyin olunanlar
2 yul mahkemeler ile savcılıklarda staj görürler. Hukuk ve Ceza dâvalarında tutanak kâtipliği ve mah
keme ve savcılık kalemlerinde başkâtiplik ödevini ve kendilerine verilen /incelemeleri ve diğer yazı işle-
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rini yaparlar. İcra -memurlarına ve sorgu yargıçlarına yardımı ederler. Bunlar dinlemek üzere mah
kemenin itetkiık ve ımüzakerelerinde "bulundurulabilirler. Adaylar gördükleri Ibütün işlerden dolayı
asıl görevliler gibi sorumlu olurlar.»
Görülüyor iki, ıstaja başlamış olan hukuk mezunları da, ilik ımertebc adalet memurları gibi kalem
lerde çalışmaya, licra .memurlarına ve sorgu hâkimlerine yardım ötmeye mecbur tutulımuşlar ve bu
gördükleri işlerden dolayı ıda asıl ıgörevliler gibi 'sorumlu bulunmuşlardır. Buna karşılık da staja
atanırken maaşları ıbaikımından diğer yüksek okul mezunlarımdan farklı tutulmayıp onlar (gibi aynı
'maaşla .atanmaları mecburiyeti de staja müracaat edenlerin sayısını 'azaltmaktadır.
Asıl ıgörevli olan ilk ımeritelbc (adalet memurlarına 160 ısıayılı Ikanıunla, isorgu (hâkimlerine (de 6017
«ayılı Kanunla maaşlarından ıayrı:-ödemek verilmesini 'gerektiren (sebep! erdem, Ibuıgörevi eri !if aya imecİmr ive (neticesinden (sorumlu lolan adaylarım da faydalanmaması İçim sebep imevout değildir. Diğer
taraftan staj Isürösini İMtirmiş olan adayların, yardımıeilık sınıfı içerisinde ibir göreve atanıma «sıra
ları .gelinceye kadar ıgone !2556 ısayılı Hâkimler Kanunumun. '5457 ısayılı'Kamunla (değişik 15 mci maddcısiilhükmüneigöreıfiileniicraimömuru, Cumhuriyet savcı yardımcısı ive isongu /hâkimi (olarak çalıştırılalbilmeleri, (onların da bu (görevlerim 'asli elemanları giıbi sorumlulukları karşılığı olarak ödenekten
faydalanmalarını Ida (gerektirmektedir.
Bu Isayede (mesleke (kolayca 'îıyli 'vasıflı eleman terniniııde isıkıntı iç, eki İlmesini (önlemek ve aldaylarm Ida ifa ettikleri ıgörevin sorumluluğu nlisbetinde, io ıgörevin asli elemanları iile 'aralarında ibir
ayrılık usule getirikniyerek eşitlik Ülkelerine (uyulması 'gayesiyle 'bu 'tasarı ıhajzırlanımış bulunmakta
dır.
Maddelere ilişkin gerekçeler
Tasarının 'birinci ımaddesi İile Hâkimler Kanununa 'ek 15017 Isayılı Kanuna Ibağlı ve >661 sayılı
Kanunla değişik ıceltvele ihâkim .adaylarınım alacağı ı öd eneği ıgösterir İbir (ilâve yapılmakta ve 15017
sayılı IKanıunun 1 mci (maddesine ide (ödenek alacakları. ısayılanlar mıeyanına, «Hâkim adayları» da d â 
hil oditm ektedir.
Tasarının 2 imci maddesi yürürlük tarihini, 3 neü fmaddesi de yürütecek organı göstermektedir.

Adalet Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 1/485
Karar No. : 36

22 . 3 . 1966

Yüksek Başkanlığa
Adalet Bakanlığımca hazırlaman ve (Türkiye ıBüyük Millet 'Meclisime arzı Bakamlar Kurnılıuınoa.
27 . 2 . 1968 tarihimde kararlaştırılan «Hâkimler Kaımuınuına ek 5017 sayılı Kamuma bağlı ve 661
sayılı Kamunla değiştirilmiş bulumam cetvele ve bu kamumun 1 mci maddesine ilâve yapılmasına
dair kamum tasarısı» Başkanlığımızca IKomisyonuımıuza tevdi edilmiş olup, Adalet Bakaınlığı tem
silcisinin de iştirakiyle Komisyomumuzca tetkik ve müzakere olumdu.
Gerekçe ve maddeleri komisyomıumuzca uygum ımütalâa edileni kamum tasarısnnın yapılan müza
keresi somumda cetveli ile birlikte aymem kabul edilmesi komisyoımuımuzca ittifakem kararlaştırıl
mıştır.
*

M. Meclisi
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Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa
saygı ile suınnılıur.
Adalet Komisyoınıu
'Başkamı
Bu rapor sözcüsü
Kâtip
Niğde
Kastamonu
Kırklareli
'İstanbul
S. Keskin
Y. Arıbaş
M. Atagün
/. II. Tekinel
Aydın
B. Özarda
0.

Kars
Yeltekin

A.

İçel
M. Arılıan

Hakkâri
Karahan

Sivas
N. N. Arslan

Tokat
Hacıbaloğlu

0.

M.

Kars •
Şamiloğlu

A.

Çorum
Topçuba§ı

Bütçe Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. : 1/485
Karar No. : 482

196»
Millet Meclisi Başkanlığına

Tetkiki hususu komisyonumuzca havale buyurudan (Hâkimler Kanununa ek 50J7 sayılı Ka
nuna bağlı ve 661 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan cetvele ve bu kanunun 1 neii maddesine
ilâve yapılmasına dair kanun tasarısı) ve öncetlen havale edildiği Adalet Komisyonunca düzen
lenen rapor, ilgili Hükümet temsilcilerinin de katıldıkları toplantıda incelendi.
Gerekçesinde detaylı olarak açıklandığı üzere, mesleke kolayca iyi vasıflı eleman temininde
sıkıntı çekilmesini ve hâkim adaylarının da ifa ettikleri görevin sorumluluğu oranında ve o gö
revin aslî elemanları ile aralarında bir ayırım husule getiren eşitsizliği önlemeyi öngören tasa
rı komisyonumuzca kabule şayan görülmüş ve yapılan görüşmeler sonucu aynen kabul edilmiş
tir.
Genel Kurulun tasvibine arz ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
Başkan
Aydın
/. Sezgin

Başkan V.
Rize
E. Y. Akçal

Ankara
M. K. Yılmaz

Balıkesir
F. Islimyeli

Erzurum
C. Önder

Eskişehir
t. Angı

İstanbul
N. Eroğan
zada bulunamadı

İstanbul
M. Güven
Trabzon
A. 1. Birincioğlu

M. Mıeıcifai

Sözcü
Sakarya
N. Bayar
1. H.

Burdur
Boyacıoğlu

Gümüşane
S. Savacı
A.

Kayseri
Hacıpaşaoğlu

Trabzon
A. R. Uzuner
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Kâtip
Bolu
H. 1. Cop
K.

Elâzığ
Nedimoğlu
İstanbul
AS>. Aren

Sinop
H. İşgüzar
İmzada bulunamadı

Hükümetin teklifi

Adalet Komisyonunun
- değiştirişi

Bütçe Plân Komisyonunun
değiştirişi

Hâkimler Kanununa Ek 5017
sayılı Kanuna bağlı ve 661 sa
yılı Kanunini değiştirilmiş bulu
nan cetvele ve bu kanunun 1 nci
maddesine
ilâve
yayılmasına,
dair kanun tasarısı

Hâkimler Kanununa ek 5017
sayılı Kanuna bağlı ve 661 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bu
lunan cetvele ve bu kanunun
1 nci maddesine ilâve yapılma
sına dair kanun tasarısı

Hâkimler Kanununa ek 5017
sayılı Kanuna bağlı ve 661 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bu
lunan cetvele ve bu kanunun
1 nci maddesine ilâve yapılma
sına dair kanun tasarısı

MADDE 1. — 5017 sayılı Ka
nunun 1 ne i maddesine «Hâkim
adayları» unvanı ve 2556 sayılı
Hâkimler Kanununa, ek 5017
sayılı Kanuna, bağlı ve 66.1 sayı
lı Kanunla değişik cetvele ili
şik (1) sayılı cetvelde yazılı ay
lık, derece, unvan ve ödenek ek
lenmiştir.

MADDE 1. — Tasarının' 1
nci maddesi komisyonumuzca
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Taşanımı 1
nci maddesi aynen, kabul edil
miştir.

MADDE 2. — Tasarının: 2
MADDE 2. — Bu kanun hü
kümleri yayımı tarihini takibe- nci maddesi komisyonumuzca
1
den ay başından itibaren yürür . aynen kabul edilmiştir.
lüğe girer.

MADDE 2. — Tasarının 2
nci Maddesi aiynien kabul edil
miştir.

MADDE 3. — Tasarının 3
nıcü maddesi komisyonumuzca
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Tasarının 3
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür.
'
27 . 2.1968
Başbakan
8. Demirel
Devlet Balkanı
8. Öztürk
Devlet Bakanı
H. Atabeyli
Devlet Bakanı
K. Ocak
'Devlet Bakanı
S. T. Müftüoğlu
Adalet Bakanı
H. Dinçer
Millî Savunma Bakanı
A. Topaloğlu
İçişleri Bakanı
F. Sükan

Dış işleri Balkanı
/. 8. Çağlayangil
Maliye Bakanı
C. Bilgehan
Millî Eğitim Bakanı
/. Ertem
Bayındırlık Bakanı
O. Alp
Ticaret Bakanı
A. Türkel
Sağ", ve Sos. Yardımı Bakanı
V. Â. Özkan
Güm. ve Tekel 'Bakanı
t. Tekin
Tarım Balkanı
B. Bağdaş

M. Miecaâsiı
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Ulaştırma Bakanı
8. Bilgiç
Çalışıma Bakanı
A. N. Erdem
Sanayi Bakan V.
S. Öztürk
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
M. Turgut
Ttırizfnı ve Tanıtma Bakanı
N. Kürşad
İmar ve İskân Bakanı
H. Menteşeoğlu
Köy İşleri Bakanı
T. Toker
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Hükümetin

teklifine bağlı cetvel

(1) SAYILI CETVEL
Aylığı

D.

450

11

Görevi

Aylık
ödeneği

Hâkim adayı

350

Millet Meclisi Bütçe Plân Komisyonunun
deği§tirişine bağlı cetvel
CETVEL
Tasarıya bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul
edilmiştir.
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M. Meclisi
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