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mü idi. Bu hükmün dolayısıyle bu Kararname 31 Ocak
1974 de iptal edildi.
Bu iptal kararının
hemen arkasından, bu
imkânın kanunla getirilmesi konusunda Adalet BaKanlığında çalışmalar başladı; komisyonlar kuruldu
ve yapılan bu çalışmalar neticesinde hazırlanan tasarı
henüz Yüce Meclisin tatile girmediği bir tarihte, yani
15 Temmuz 1974 tarihinde Meclise sevk edildi. Bu
tarihte Meclise sevk edilen bu tasarı Adalet Komis
yonunda müzakere edildi. Tasarının Bakanla* Kuru
lunda görüşülmesi sırasında, bazı yönlerinde, Adalet
Komisyonunda değiştirildiği biçimde kabul edilmesi
konusunda ısrarlarımız olmuştu; ama, tasarıyı ancak
o hali ile sevk edebildik. Onun için, üzerinde münaka
şa açmıyorum; fakat biz bu tasarının, nasıl olması lâ
zım geliyorsa o istikamette olması için çalışan Adalet
Komisyonundaki arkadaşlarımıza teşekkür borçluyuz
ki, o düzeltilmesi arzu edilen hususları aynen düzelt
mişlerdir.

Bunun için de sevk edilen tasarının 1 nci madde
sinde, hâkim adaylarının Hâkimler Kanununa göre
değil, 657 sayılı Kanuna göre mesleğe giriş derecesi
derpiş edilmişti.
Bunun yanında, hâkim adaylığı için askerlik ön
şartı kaldırılmıştı. Adaylık imtihanına giren hukukçu
kardeşlerimiz, askerliklerini yapmamış oldukları için
bir kısmı, hatta önemli bir kısmı, imtihanı kazansa bi
le adaylığa başlayamıyor. işte bu tasarıda adaylık ko
nusunda askerlik ön şartı kaldırılmak suretiyle bir ko
laylık da getirilmiş oluyor.
BAŞKAN — Sayın Kazan, bir dakikanız var.
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bunun yanında
avukatların mahkemelerde geçen staj süresinin hâkim
adaylığından sayılması meselesi var.
Yan ödeme konusunda tasarı % 30 bir yan ödeme
yi getiriyor; fakat bizim temel arzumuz, Adalet Ko
misyonunun ve onun arkasından Bütçe Plan Komis
yonunun kabul etmiş olduğu % 50'lik bir orandır.

Bugün Grup olarak savunmasını yapacağımız isti
kamette değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler arasın
da, tasarının yan ödeme ile ilgili olan maddesinin yü
rürlük tarihi 1 Mart 1974 şeklinde kabul edildi. Ancak,
Bütçe ve Plan Komisyonunda bu, 1 Mart 1975 şek
linde değiştirilmiş. Bu maddenin müzakeresi yapılır
ken, bu hususta da, Grupumuzun görüşünün Adalet
Komisyonunun kabul ettiği istikâmette olduğunu açık
lamak üzere yeniden her halde huzurlarınıza geleceğim.
Bu bakımdan, üzerinde daha fazla durmayı gerekli gör
müyorum.

Yine biraz evvel arz ettiğim gibi, tasarının bu ma*
lî hükümle ilgili yürürlük tarihinin de 1 . 6 . 1974 ta
rihli olması konusunda - birazdan okunacak - bir
önergemiz de vardır.

Tasarının özellikleri konusunda da sizlere kısaca
bilgi vermek istiyorum. Bunun biz hazırlayıcısı oldu
ğumuz için hangi eksiklikleri gidermek için neler ya
pılmıştır?

Vaktimiz dolduğu için ana hatlarıyle izaha çalıştı
ğım bu tasarının ve bunu gerektiren sebeplerin açıklığa
kavuşmasına yardımcı olmaya çalıştım.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına hepinize saygıla
rımı arz ederim. (M. S. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan.
Hükümet adına Adalet Bakanı Sayın Hayri Mumcuoğlu, buyurunuz.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
Gruplar adına söz vermeyecek misiniz?

BAŞKAN — Sayın Kazan, bir dakikanızı istir
ham edeyim efendim..

BAŞKAN — Efendim, gruplar adına da söz vere
ceğim; söz vereceğim Sayın Köylüoğlu.
Buyurun Adalet Bakanı Sayın Mumcuoğlu.
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU
(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Sayın Başkan, Yüce
Millet Meclisinin çok değerli üyeleri;

Arkadaşlanm, görüşmeler devam ediyor. Görüş
melerimizi, sıralardaki görüşmelerinizi biraz daha pes
sesle yapmanızı istirham ediyorum; hatibi takip etmek
imkânım bulamıyorum. Teşekkür ederim.

Evvelâ naçiz bir mensubu olmakla da övündüğüm
mesleğimin mensuplarını ilgilendiren bir tasarıya, yü
ce kurulumuzun müzakere önceliği vermesinden dola
yı şükranlarımı ifade ederim.

Buyurun Sayın Kazan.
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Aday kadroların
da mevcut boşlukları doldurabilmek için, her şeyden
evvel mesleği, hâkim adaylarına cazip hale getirici bir
takım hükümlerin şevkine zaruret hasıl olmuştur.

Vaktinizi fazla israf etmeden tasarı üzerinde kısa
sunuşlarda bulunmak isterim.
Tasarı gerçekten bugün için âcil çözüm bekleyen
başlıca 3 sorunu çözümlemektedir. Tasarının yasalaş
masında zaruret vardır. Tasarı benden evel konuşan 2

Yukarıda arz ettiğim gibi, aday kadrosunda mev
cut boşlukları giderebilmek...
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