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ye avans paralarının ne zaman verileceğine 
dair soru önrgesi ve Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı Nuri Bayar'ın yazılı cevabı. (7/1134) 410 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil, 4.12.1979 tarihli 
11 nci Birleşiminde Adana Üyesi Hayri Öner'in «Kay
seri olaylarına» dair gündem dışı demeciyle ilgili ko
nuda açıklamada bulundu, 

10 Temmuz 1953 tarih ve 6132 sayılı At Yarışları 
Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
onaylandı, maddeleri ve tümü değiştirilerek kabul 
edildi. 

10/66, 10/70, 10|/71, 10/72 numaralı Senato Araş
tırması isteyen önergelerin görüşülmesi, önerge sahi
binin; 

10/36 numaralı Senato Araştırma Komisyonu Ra
porunun görüşülmesi, komisyon yetkilisinin; 

Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle er
telendi. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Arasında Akdolunan Kredi Andlaşması konu
sunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu Raporunun. (10/23) görüşülmesi, 18.12.1979 
tarihi 15 nci Birleşimde alınan karar gereğince, er
telendi. 

Traktör satışları konusunda kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/54) üze
rinde bir süre görüşüldü, görüşmelere gelecek Birle
şimde devam edimesi kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarab-
rahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve Gü
neydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
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kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önergesi (10/85) görüşüldü, görev süresinin üye se
çim tarihinden başlamak üzere iki ay olması, 11 ki
şiden kurulması ve gerektiğinde An'kara dışına da 
gitmesi şartıyla Araştırma Komisyonunun kurulması 
kabul edildi.) 

Gündemin «Birinci Görüşmesi Yapılacak İşler» 
bölümünde yer alan 1/645, 1/642 ve 1/644 esas numa
ralı kanun tasarılarının görüşülmeleri, ilgili komisyo

nun görev bölümüne valki itirazların neticelenmemiş 
olması nedeniyle ertelendi. 

25.12.1979 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak üze
re birlenme saat 18.40'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkan vekili Afyonkarahisar 
Rahmi Erdem Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Tabu Üye 

Emanullah Çelebi 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Köy İşleri Bakanlığı Topraksu Genel Mü

dürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin 1971 
yılı genel bilançosu hakkında düzenlenen Raporun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/1791) (Bütçe ve Plan Komisyonuna) 

2. — Köy İşleri Bakanlığı Topraksu Genel Mü
dürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin 1972 
yılı genel bilançosu hakkında düznlenen Raporun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/1790) (Bütçe ve Plan Komisyonuna) 

Raporlar 
3. — TBMM eski üyeleri hakkında Kanun Tek

lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 2/657; 
C. Senatosu : 2/159) (S. Sayısı : 947) (Dağıtma ta
rihi : 21.12.1979) / 

4. — Adli Tıp Kurumları Kanunu Tasarısının 
Millet Meclisince kaibul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan Ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/156; C. Senato
su : 1/643) (S. Sayısı : 948) (Dağıtma tarihi : 
24.12.1979) 

Yazılı Sorular 

5. — Cumhuriyet Senatosu Afyomkarahisar Üye
si Kâzım Karaağaçlıoğlu'nun Afyonkarahisar Devlet 
Suişleri 183 ncü Şube Başmühendisliği işyerinde ça
lışmış gösterilen kişilere dair yazılı sorusu. (7/1170) 
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderil
miştir.) 

(1.11.1979 tarihli 1 nci Birleşim Gelen Kâğıtla
rın 6 nçı sırasında kayıtlı yazılı soru tashih edilmiş
tir.) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, İzmir - Kemalpaşa Ören kasabası Beledi
yesine son iki yıl içinle ne kadar para göriderikliği-
ne daiir yazılı sorusu. (7/1185) (İmar ve tskân Bakan
lığına gönderilmiştir.) 
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BlRİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Mehmet Ünaldı 

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

BAŞKAN — 17 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerele
re başlıyoruz. 

IV; — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bugün müddeti do
lan bir kanun tasarısı var; 40 maddelik. Bu kanun ta
sarısını görüşürken belki de çalışma süremizi aşmak 
zorunda kalacağız; bir başka kanun da var, yarıda 
kalmış bir başka işimiz de var. 

Bu itibarla, gündem dışı söz isteyen iki sayın üye
ye bu sebeplerden söz veremeyeceğim. Ancak, ken
dilerine önümüzdeki birleşimde söz vermek için kendi
lerinden rica ediyorum, direnmesinler ve Genel Ku
rul yardımcı olsun lütfen. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — İs
tirhamım şudur: Bendenizin gündem dışı konuşması 
İsmet Paşa'nın ölümü ile ilgilidir, günceldir. Bugün 
için istirham ediyorum; sizi üzmek istemem, yardım
cı olmak istiyorum; kısa keseceği, sadece ben üzün
tümü belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sizinkinden daha güncel 
başka bir istek var. Bu itibarla, size verdiğim takdirde 
öbür arkadaşa da söz vermek zorunda kalacağım. 
Dünkü hadiseler dolayısıyla, ki, o daha güncel bir 
mevzudur, bu itibarla gelecek birleşimde söz vermeyi 
ben vaat ediyorum; rica ediyorum. 

/. — Kaldırılmış bulunan İşletmeler Bakanlığı ile 
Yerci Yönetim Bakanlığı bünyesinde iken ilgili ol
dukları bakanlıklara devredilen kuruluşlar dışında ka
lan ve bu bakanlıkların merkez teşkilatlarınca yürütü
len iş ve hizmetlerin, Başbakanlık, İçişleri, Maliye, 
Bayındırlık, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar, İmar ve İskân bakanlıklarına dev
redilmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/1792) 

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

yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 17.12,1979 tarih ve 1/1-09341 

sayılı yazısı. 

Kaldırılmış bulunan İşletmeler Bakanlığı ile Yerel 
Yönetim Bakanlığı bünyesinde iken ilgili oldukları 
bakanlıklara devredilen kuruluşlar dışında kalan ve 
bu bakanlıkların merkez teşkilatlarınca, çeşitli ka
nun, tüzük, kararname, yönetmelik ile bunların ek ve 
tadillerine göre yürütülen iş ve hizmetlerin yapılacak 
protokollere göre, Başbakanlık, (veya bağlı kuruluşla
rına) İçişleri, Mâliye, Bayındırlık, Ticaret. Sanayi ve 
Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İmar ve İskân 
bakanlıklarına devredilmesi, Başbakanlığın 4951 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine istinat eden ilgi'de kayıtlı 
teklifi üzerine uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
2. — Kocaeli Üyesi Lütfi Tokoğlu'nun, Dilekçe 

Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/482) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Seçilmiş olduğum Dilekçe Karma Komisyonundaki 

üyelik görevimden istifamın kabulünü saygılarımla 
rica ederim. 

Kocaeli Üyesi 
Lütfi Tokoğlu 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
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V. — GORUŞt 

1. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (1) 

BAŞKAN — Bu rapor üzerinde müzakere açıl
mış ve müzakere yarıda kalmıştır. Yarıda kalan iş 
olması dolayısıyla Gündemin burasından başlıyorum. 

Sayın Bakan?...; Buradalar. 
Bu Araştırma Komisyonu raporu üzerinde başka 

söz isteyen sayın üye var mı efendim?... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ali Oğuz. 

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

Traktör satışları konusunda kurulan Araştırma 
Komisyonumuzun raporunun müzakeresiyle ilgili 
olarak geçen oturumda söz almıştım. Vaktftn gecik
mesi ve arkadaşlarımızın da gütmesi sebebiyle bu ka
dar mühim ve hayati bir meselenin, önümüzdeki 
dturumda arkadaşlarımızın huzuru ile ehemmiyetine 
binaen üzerimde fazlaca durularak, memleketttrnizin 
çok ehemmiyetli bir ihtiyaç maddesti olması sebebiy
le hassasiyetle bu mevzu üzerinde duralım, ariz amik 
arkadaşlarımız ve biz görüşlerimizi Muhterem He
yete arz edelim demiştik. 

M uhterem afkadaşl arım; 
İlgili raporda arkadaşlarımızın gerek imalat, ge

rek satış, gerekse montajıyla ilgili bugüne kadar geçi
rilen safahatı inceleyen ve neticede de kanaatlerini 
ifade eden raporları iyi bir tetkik ve emek mahsulü 
olduğu görülüyor. 

Satışlarda, memleketin içinde bulunduğu şartların 
ve ihtiyacın fazla olmasından doğan ve zaruretlerin 
getirdiği ihtiyacın zorlamasının neticesi, birçok sui
istimallerin olduğu iddia edilmiş ve rapofda bunlara 
yer verilmiş. 

Satışlarda, malzemelerin noksan tesliminden, ak
sesuar noksanlıklarından, naylon kuruluşlarla fiyat 
artışından, birçok el değiştıirmeler ve tevziattaki ak
saklıklardan uzun uzun ibahsedildiklten sonra, traktör 
'imalatının geçirdiği safahata da uzun yer vermiş ar
kadaşlarımız. Fakat, çok acı !bir gerçek 1t.fi, imalatın 
ita bidayetinden başlanimış ve yüzde yüze yakını veya 
yüzde yüzü memleketimüzde imal edilmek kaydıyla 

(1) 814 S. Sayılı Basmayazı, 20.12.1979 tarihli 16 
ncı Birleşim tutanağına eklidir. 
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yapılmış olan bu çalışmaların ne'dce vermediği ve 
netice itibarıyla gerek önemli malzeme, dişliler ve 
motorunun mümkün olduğu kadar dışa bağlı kalma
sında ısrar edildiği ve zorlayıcı müeyyideler ve hü
kümler de bulunmadığı İçindir k!i, bu imalatın yüzde 
yüzünün memlekette gerçekleştirilmesinin şu ana ka
dar mümkün olmadığı hususu da gayet güzel bir şe
kilde d'ile getirilmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Çiftçüimizin en hayatii ihtiyaçlarından biri olan 

traktörü zamanında temin edip çiftçimizin eline ver
mediğimiz takdirde, zaten ziraate dayalı olan e'ko-
nomimlizin nasıl sıkıntılar geçirdiği hepinizin malu
mudur. Ama, garip tecellidir iki, dışarıdan parçalarını 
gönderip Türkiye'de montajını yaptıranlar, menfaat
lerimin bunun devamında olduğunu bildikleri içindir 
ki, gayet sinsü bir şekilde bu parçaların memlekete 
getirilip burada montajım temin etmişler; fakat yerli 
imalatın, ve her yıl imalatta katkısı olacak nispetin ar-
tırılmamaisı hususunda da elden gelen gayretler sarf 
edilmüş bulunuyor. 

Bunu çok tabii telakki etmek mecburiyetimiz 
vardır. Dünyanın her yerinde kendi malını, malze
mesini ve parçasını, makinesini ve imal ettiği malı 
satmakta usta ve gayretli olan Batılı, ne yapıp yapıp 
kendi imalatını ve yedek parçasını satabilmen1:n yo
lunu böyle temin etmiştir. Bize traktör motoru yapa
cağını vaat ederek temel atanlar, 20 sene sonra o ar
sanın üzerinde ısırgan otlarının yetişmiş olduğunu 
gördüğü halde milletimiz yine de uyanıp kendimize 
gelemediğimiz içindir ki, bu cezalar başımızda bir 
ağırlık olarak, bir zulüm makinesi olarak işlemeye 
devam etmiştir. 

Bundan sonra da bundan ayrı bir şey olacağını 
sanmıyorum. Eğer biz montaj sanayilime ve hele müs
temleke ıtüpi istismarcı montaj sanayiline devam etti
ğimiz takdirde, neticenin bundan daha değişik ola
cağım ben sanmıyorum. Yabancının bize merhamet 
edeceğj'ni be'klemeye de hakkımız yoktur. Yabancı 
kendi malını satacaktır, kendi fabrikasını işlenecektir 
ve elinden geldiği kadar da bize motor, traktör mo
toru ve traktörü yaptırmamak için de elinden gelen 
gayreti gösterecektir. İster özel teşebbüs eliyle olsun, 
isterse Devlet kuruluşlannda olsun bu menfaatli ve 
bu istirmarcı, sömürücü tutumunu da gözümüzü aç
madığımız takdirde devam ettirecektir. Nitekim, 1964 
lerde başlayan ve iki sene içerisinde fazla büyük gay-
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retler gösterilmemiş olmasına rağmen 1966'da sanki 
yavaş yavaş tamamı memlekette yapılacakmış gibi bir 
hava içerisinde, «Traktör imal ediyoruz» havası içe
risinde memleket aldatılmış ve bu noktaya kadar ge
tirilmiştir, 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bundan 4 sene evvel ne yapıp yapıp Türkiye'de 

traktörü imal etme gayretleri başladığı zaman bunun 
hayal olduğu, projesinin olmadığı, planı olmadığı, ser
mayesi olmadığı iddia edilmişti. Hatırlayacaksınız, 
Konya'da gerek traktör motorunu, gerekse de traktörü 
yapmak üzere 72 bin metrekarelik bir saha üzerinde 
başlayan inşaatın sadece ve sadece bir göstermelikten 
ibaret olduğu sanılıyordu; ama bugün Allah'a şükür
ler olsun o traktör fabrikasının 72 bin metrekarelik 
kapalı sahası inşa edilmiştir. Bundan 4 sene evvel de 
anlaşılması da yapılmıştı ve yüzde yüzü memleketimiz
de yapılmak üzere bir imalata da girişilmişti. Makine
lerinin gelmesine ramak kalmıştı ki, o fabrika bugün 
sadece iskelet halinde Konya yolu üzerinde gelen ge
çenin ibret nazarları altında bir himmet bekliyor. 

Fakat, raporda arkadaşlarımız, ne yapıp yapıp bu
nun memleketimizde Devlet eliyle yapılmasının lü
zumlu olacağı işaret edilmiş. Gayet haklı. Memleketi
mizin 38 bin mühendisi olduğunu, bu mühendisleri
mizin büyük bir kısmının makine ve motor mühen
disi olduğunu, projelerinin ve planlarının hazır oldu
ğunu düşünürsek gerek dışarıdan temin edilecek im
kânlar, gerekse 740 milyarlık bütçe imkânlarımız içe
risinde bunu biran evvel gerçekleştirmekten başka 
çaremiz yoktur. 

Her yıl 70 - 120 bin traktör ihtiyacımız olduğu be
yan ediliyor. Bunun tam bir tespitinin yapılmadığı ve 
yapılamadığı hususu da acıkh bir şekilde raporda yer 
almış. Asgari haddinin 70 bin olduğunu kabul edelim 
veya azami haddinin 120 bin olduğunu kabul edelim; 
bunun dışarıdan alınması, 120 bin ti aktörün dövizle 
satın alınmasının acı neticesini bir kere düşünün; mem
leketimizde bir fabrikanın, bir traktör, moto*r fab
rikasının her yıl dışarıya verildiğinin acı bir örne
ğini ortaya koyuyoruz. 

Memleketimizde bir traktör motorunun her par
çası dışarıdan geliyor veya dışarıdan gelmek mecbu
riyetindedir diye bir şey kabul etmek durumumuz 
yok. Elhamdülillah bugüne kadar gerek tamir, ge
rekse zaruretten doğan dış parçaların imalatı ve mon
tajın devamı sırasındaki zorlukların ve zaruretlerin 
getirdiği neticelerle büyük bir kısmının yavaş yavaş 
Türkiye'de yapıldığı bir gerçek. Gerek Zirai Donatım 
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Kurumunun fabrikalarında, gerek istanbul'da Uzel' 
in yapmış olduğu montaj münasebetiyle ortaya ko
nulan parçalarda traktörde olsun, motorunda olsun 
bir kısım parçaların artık memleketimizde yapıldığı 
bir gerçek. 

Çelik blokların, pistonunun ve segmanlarının, di
ğer dişlilerinin de dökülmeye başladığı bir gerçek. 
Bu kadar ilerlemiş olan bir sanayi kolunda bir yıl
da 120 bin traktörün gerek imalatı tamamen tamam
lanmış, hazır bir vaziyette alınması, gerekse 120 bin 
traktörün montajını temin edecek parçanın dışarıdan 
getirilmesi, cidden çok hazin bir tablo. 

Bunu otomotiv sanayiinde de, motor sanayiinde 
de açık bir şekilde görüyoruz. 

Peki bunun çaresi nedir? Bize göre, ne pahasına 
olursa olsun, bunları böyle kitle halinde yüzbinlik 
imal edilmiş veya bütün parçalarıyla dışarıdan getir
me yerine, ne yapıp yapıp memleketin kendi imkân
larıyla bunun imalatını temin etmekte zaruret var
dır. Geç kalınmıştır ve bunu biran evvel gerçekleş
tirmede de memleketin hayati menfaatleri vardır. 

Ziraat makineleri için de arkadaşlarımız aynı hu
susları raporlarına derç etmişler. Yapılmış fabrika
lar meyanında temelleri 1976'larda, 1977'lerde ve 
1978'lerde atılanların dört tanesinin tamamlandığı 
yine bir gerçek. Urfa, Erzurum, Sakarya -fabrikala
rının tamamlanıp işletmeye açıldığı, Kırklareli Fabri
kasının da nerede ise işletmeye açılacak derecede in
şaatının ilerlemiş olduğunu bütün arkadaşlarımız bili
yorlar Yapılamayacağı iddia edilen, bir hayalden 
başka bir mana ifade etmediği, zamanında ileri sü
rülen bu fabrikalardan dört tanesinin açılıp işletme
ye geçmesi karşısında, diğerlerinin de memlekette 
çok rahatlıkla yapılabileceği ispat edilmiş demektir. 
Öyle olunca, gerek ziraat aletleri yönünden, gerekse 
traktör motoru ve traktörün imalatı yönünden artık 
geçirilecek vaktimiz yoktur. Biran evvel imalatına 
geçilmesi, hem de Devlet eliyle imalatına geçilmesi
nin zarureti raporda gayet güzel bir şekilde tespit 
edilmiştir. 

Eğer, özel şahıslara ve özel teşebbüslere bıraktığı
mız takdirde, yine tekrar ediyorum ve altını çizerek 
ifade ediyorum ki sayın arkadaşlarım; dışarıdan par
çasını gönderen yabancı, kendi fabrikasının faaliyeti
nin devamı ve Türkiye'deki menfaatlerinin ve kazan
cının devamı için mutlaka ve mutlaka en hayati 
parçalarının yine memleketimizde yapılmaması için 
elinden gelen gayreti gösterecek ve bugüne kadar 
sürdürülen bu oyalamaların devam etmesini temin 
edecektir. 
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20'ye yakın üniversitelerimizde motor ve makine 
kürsüleri ve orada oturan profesörlerimiz, doçentle
rimiz, yetişmiş elemanlarımız varken 50 seneden be
ri motorun ve traktörün sözünü ediyoruz; fakat ima-
latinı gerçekleştiremiyoruz. Artık uyanmanın zarure
ti kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Hiç taviz vermeden 
ne yapıp yapıp traktör motorunun da, ziraat aletle
rini de ve traktörü de başlanan teşebbüsleri ikmal 
ederek Devlet eliyle gerçekleştirmekte zaruret var
dır, gözümüzü açmakta zaruret vardır. Vakit geçmiş
tir. Bugün köylümüz 120 bin traktöre ihtiyaç duyu
yorsa yarın bu 150 bin olacak ve bunun için şu dö
viz darboğazında ve imkânsızlıklarımız içerisinde dı
şarıya muhtaç olmaya devam ettiğimiz müddetçe bu 
derde deva bulmamız mümkün olmayacaktır. 

O bakımdan şu rapor inşallah ilgililerin dikka
tini çekecektir ve bunun üzerine eğilecekler ve mem
leketin bu hayati meselesinin halledilmesinde amil 
olacaktır. 

Emeği geçen arkadaşlarıma şükranlarımı arz edi
yorum. 

Beni dinlediğiniz için size de teşekkürlerimi arz 
ediyorum. Sağ olun, var olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye var 
mı? 

LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 
eğer izin verirseniz konu ile ilgili bir hususu Yüce 
Heyetin bilgilerine arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğan. 

LÜTFÎ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 

Üzerinde görüşülmekte olan araştırma konusuyla 
ilgili bir hususu sizlerin ıttılaınıza arz etmek istiyo
rum. 

Filhakika bu mesele teknik bir konu, bendenizin 
ihtisasımın dışında. Elbette yetkili arkadaşlar var. 
Kaldı ki, bu Senato Araştırmasıyla ilgili raporu ha
zırlayan arkadaşlarımız oldukça emek vermişlerdir. 
Yalnız bir husus dikkatimi çöktü okurken; raporda 
olmadığını gördüğüm üçün sizlerin yüksek ıttılaınıza 
arz etmeyi uygun buldum ve uygun görülürse belki 
buraya dereedilir, ilgililerin çalışmalarında kendile
rine faydası olur zannediyorum. 

Traktör, memle'ketimiz için ziraü bakımdan haki
katen hayati bir ehemmiyet arz etmektedir. 

Sizlere arz edeceğim husus şu : 1978 yılı Bütçesi 
Bütçe Karma Komisyonunda görüşülürken tilki par
lamenter arkadaşımla birlikte TÜMOSAN'a gittik, 
orada Genel Müdür yardımcısı arkadaşımız Türkiye' 

nin bilhassa traktör yapımı, üretimi, ihtiyacıyla ilgili 
bizlere teknCk bilgi verdiler. Oradaki uzmanların an
lattıklarıma göre, (Burada rapora da derced'ilrniş) ha
kikaten Türkiye'mizde yılda 70 - 80, bin veya 100 bin 
veya 130 bin kadar traktöre ihtiyaç vardır. 

Uzmanların bendenize ve arkadaşlarıma verdik
leri bilgilerden bir tanesi dikkatimi çekti. Konu şu : 
Türkiye'mizde ihtjiyaç olan traktör için her yıl 4C|0 -
450 milyon dolar döviz ödemek mecburiyetinde ka
lıyoruz, 

Eğer, bir yıl zarfında traktör ithali için dış ülke-
kelere ödediğimiz döviz miktarını Türkiye'mizde ku
rulmakta olan traktör fabrikasına sarf edecek olsak; 
yani Devlet bu 450 milyon doları bir yü zarfında 
Konya'da yapılmakta olan bu fabrika içim sarf edecek 
olsa, biz her yıl 100 bin kadar traktör limal edecek 
fabrikayı ikmal etmiş oluruz. Böylece bundan son
raki yıllarda traktör ithaline ihtiyacımız kalmaz, 
memlek'dtim'izkı traktör dıhltiyacını karşılamış oluruz, 
'Biraz daha inkişaf eittirdiğirn'iz takdirde bu kurula
cak fabrikayı, haltta yurt dışına da itihal etme, yakın 
Doğu ülkelerine de ithal eHme imkânını bulabiliriz» 
dediler. 

Mesele teknik 'bir konudur. Sizlerin bir arkadaşı
nız olarak 'bendenizin çok 'dikkatini çekti. Eğer bu 
cihet hakikaten teknik imkânlar bakımından, ikü'sadi 
yönden uygun ise, traktör imalinde bu cihetin dik
kate alınmasında ve uygun görürseniz bu rapora bu 
cJhetinde, dercinde, araştırılmasında bendeniz fayda 
görüyorum. 

Raporun hazırlanmasında emeği geçen arkadaşla
rıma teşekkürlerimi beyan eder, dinlediğiniz için he
pinize şükranlarımı arz ederim. 

Memleketimiz için ihtiyacımız olan her türlü tek-
•nOk malzemenin, milletimiziin evladının elinde, kendi 
fabrikalarımızda yapılmasına kavuşturulmasını Ce
nabı Hak'dan diler, hepinize saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon Başkanı Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu... 

Sonra hükümete söz vereceğim, sonra da 'isteyen olur
sa son söz olarak bir sayın üyeye söz vereceğim. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Saygıdeğer 
arkadaşlarım; 

Komisyonumuzun hazırlamış bulunduğu ve müm
kün olduğu kadar muhtasar ve müfit olmasına gay
ret etlijiğimıiz raporumuz şayanı şükrandır ki, sayın 
üyeler tarafından desteklenmektedir. 
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Gerçeklten Türkiye'miizin en önemli ve başta gelen 
dertlerinden birimi bu kürsüye getirme fırsatı veren 
Sayın eski Burdur Senatörü Ekrem Kabay'ı burada 
şükranla anmak isterim. Arkadaşımızın önerisi üze
nine teşkil ed'ilen Komisyon, bazı gerçekleri elde edi
lebilen 'dokümanlar ışığında huzurunuza getirmiştir 
ve muhalif - muvafıîk arkadaşlarımız ittifakla bu ra
poru imzalamış bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu konuda teknik bilgi, rakamsal birçok dokü

manlar elimizde mevcut bulunmaktadır. Ticaret Ba-
kanlığıridan, Sanayi Bakanlığından, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığından aldığımız bilgiler ve bel
geler ve keza Zirai Donatım Kurumu ile yaptığımız 
temaslarda elde ettiğimiz ndtiar bize, sizler huzurun
da rahatlıkla pek çok gerçekleri açıklama imkânı ver
mektedir. Ancak, raporumuzda rakamsal birtakım acı 
gerçekleri ifadeden ziyade, bugünkü durumu tespit 
ve alınması gereken ivedi ve uzun vadeli önlemleri 
arz etmeyi tercih eyledik ve bu şekilde kaleme almış 
bulunmaktayız. 

Gerçekten Sayın Ali Oğuz arkadaşımızın gayet 
veciz şekilde ifade ettiği üzere; Wz, devlet ve millet 
olarak artık kendi gücümüzle ayakta durma imkânını 
«ağlamanın yollarını her şeye rağmen ve her çareye 
haşvurarak almak zorundayız; bulmak zorundayız. 

Traktör satışı, traktörle ilgili yedek parça ve zirai 
alet ve gereçlerin ithal, istihsal ve satışı Türkiye'de 
son derece kârlı ve son derece büyük sömürüye mü
sait bir konu olagelmiştir ve bugün değil bu, özel
likle İkinci Cihan Harbinden sonra traktörün Tür
kiye'ye geniş ölçüde akmaya başlamasından ve ham 
toprakların açılmaya başlamasından itibaren, Tür
kiye'nin bu yolla kaybettiği maddi varhk miyarlarla 
değil belki trilyonlarla ifade edilemez. Diğer taraf
tan. bunun dolaylı zararı, Türkiye tarımı gerektiği 
şekilde ve gerekli hızla kalkmamamış ve bugün dahi 
Türkiye'de teksifi bir ziraatın mevcut olduğunu id
dia etmek mümkün bulunmamıştır. 

Traktörün ithali, başlı başına birtakım kombine
zonların ve zarar getirici birtakım ticari ahlak içi ve 
ahlak dışı oyunların sergilenmesine sebep olagelmiş
tir. 

Bendeniz, Parlamento adına bir heyetle Kana-
da'ya gittiğimde Büyükelçiden rica ettim; Massey 
Ferguson Fabrikaları Umum Müdüründen randevu 
almak suretiyle, eski Kastamonu Milletvekili ve AP 
Genel Başkanvekilliği de yapan arkadaşım Sabri 
Keskin ile beraber Toranto'ya kadar gittim, tetkik 

ettim ve Umum Müdürleriyle görüştüm. «Ben Ada
nalıyım, 2 000 traktör alacağım.» dedim. «Hayır, 
alamazsın.» dedi. «Buradaki satış fiyatından daha 
fazla para vereceğim.» dedim. «Yapamazsın, ala
mazsın.» dedi. «Neden?..» diye sorduğumda; «Sen 
Adana'da olduğuna göre, Adana bayiimızden alabi
lirsin.» dedi. «Bu, Adana'ya nasıl gelir?..» diye 
sordum. Avrupa Bayileri Londra'daymış, bir Yahudi 
firması. Türkiye Başbayii İstanbul'daymış, bir İtal
yan firması. Oradan da Adana'ya gelinceye kadar, 
(Ki, çeşitli naylon firmalar eliyle) o zamanki tespitime 
göre Toranto'da, (Ki, bu 1965 - 1966'larda yanılmı
yorsam) fabrikasında 5 ilâ 8 bin liraya satılan bir 
traktör, Türkiye'de 50 - 60 bin liraya satılıyordu. 
Yani, oradan Türkiye'ye ve İstanbul'dan Adana'ya 
gelinceye kadar arada 10 misli fark oluyor. 

Yine o zaman, (Kanun teklifim vardı, zirai âlet, 
zirai gereç, zirai gübre ve ilaçların satışı, vesaire, is
tihsal ve dağıtımı mevzuunda) o münasebetle yetkili
leri çağırmış ve komisyonda sormuştuk. 1967'lerde 
Gümrük Vergisi olarak alınan verginin tamamının 
traktörlerde 7 milyon lira olduğunu Türkiye'deki 
yetkililer bize resmen ifade etmişlerdi. Yani, bu 
zannedilir ki, hani gümrüklerde büyük Gümrük Ver
gisi... Hayır, bütün hükümetler, mümkün olduğu ka
dar koruyucu tedbir alır ve gümrükleri çok aşağı se
viyede tutagelmişlerdir. Bu aradaki bire on fark, 
birtakım aracıların ceplerine giregelmiştir ve maale
sef bugün dahi bu oyun devam etmektedir. Yüzde 
muayyen bir kâr tanınmıştır. Tebliğler çıkarılmıştır; 
(Raporumuzda yazılıdır) fakat Bakanların resmi ce
vaplarında da ikrar ve itiraf ettikleri üzere, hâkim 
olunamamaktadır ve resmi kuruluşlar, Ticaret Bakan
lığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, herhangi bir müeyyide tatbik 
edememektedir, her firma, özellikle perakende satış
larda istediği gibi kâr marjını yükseltmekte ve çeşitli 
oyunlarla istediği fiyata malını satmaktadır. Bu ki
min sırtından çıkıyor?.. Köylümüz, efendimizin sır
tından çıkıyor. Hani «Vergi vermiyor» diye söyle
riz, yazarız, çizeriz. Sayın Basın yazar, «Köylü 
vergi vermiyor efendim.» falan. 

Arkadaşlar; 
Köylü öyle çok vergi veriyor ki, Amerikalı mü

teşebbisinden, Rus Devletinden, aradaki naylon şir
ketlerinden, tümüne bire on misli vergi veriyor. O 
diğer vergileri sizler benim kadar, daha iyi de bilirsi
niz, ama Devlet olarak köylünün, üreticinin sırtın
daki bu keneleri çekip alacak, söküp yere çalacak bir 
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güç de Türkiye'de bugüne kadar mevcut olamamış
tır maalesef. Bu güçler öyle güçlü ki, (Öyle anlaşı
lıyor, çünkü ben yıllardan beri kanun teklifleri ile 
mücadelesini vermişimdir) hiç bir hükümet buna 
kesin çareyi bulamamaktadır. Bakınız; Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığının 25 . 1 . 1978 tarih
li Komisyonumuza cevabi yazısında; (Diğer yakın
maları uzun olacak okumayacağım esasen bunları 
raporumuza da aldık) 

«Bayilerin traktör satışlarında yaptıkları yasa dışı 
oyunlar da Bakanlığımıza intikal eden dilekçe ve 
başvurulardan anlaşılmaktadır. 

Örneğin : 
1. Traktörlere ait ek parça ve aksesuarların ve

rilmemesi. 
2. Satışta fatura harici bedel talebi veya açık 

bono imzalatılması. 
3. Sıra haricindeki çiftçilere traktör verilmesi. 
4. Faturaların verilmemesi. 
5. Peşinatların vaktinden evvel alınması. 
6. Traktör bedelinin tamamının alınması. 
7. Fiyat tespitlerinin geciktirilerek yapılması.» 
Bunu, Tarım Bakanlığı resmen bildiriyor ki, bun

ların yapılmamasına dair zaman zaman birtakım teb
liğler, emirnameler de ısdar edildiği halüe ki, (Bu 
sadece bayilerin yaptığı; bayilerin yaptığını Bakan
lığın tespit edebildiği yolsuzluklar.) Bu dediğim, bey
nelmilel şirketlerin aracı şirketlerin ve özellikle Tür
kiye içindeki zincirleme naylon şirketlerin oyunlara 
ve sömürüleri bunların dışında. 

Muhterem arkadaşlarım; 
O, Amerika seyahatimde bu oyunları umum mü

düre bir nebze anlattım. Müfettiş gönderdi (Ki, gel
miş beni de aramış, bana mektubu da vardı) Adana-
na'da (Belki Türkiye'de de tetkikat yapmıştır) mü
fettiş bütün bu yolsuzlukları tespit etmiş ve bayisine 
emir vermiştir. Milyonlarca liralık çalınmış yedek 
parçayı veya fiyatını çiftçiye o sene. dağıttırdı ve 
maalesef bu şirketler son derece güçlü ve çok büyük 
kârlar ettikleri için, bu babtaki yasa girişimleri dahi 
bu Meclislerde görüşülememektedir. Özür dileyerek 
ve Başkandan da müsaade istirham ederek bu konuy
la son derece yakından ve candan ilgili olduğu için 
bir iki hatıramı ve tecrübemi burada ifade etmek is
terim. 

1963'lerde zirai alet, zirai gübre ve zirai ilaçla
rın ithal, istihsal ve satışının Devlet eliyle yapılma
sına dair bendeniz ve birkaç arkadaşım kanun teklifi 
yaptık. Karma Komisyonda kabul edildi. Meclis Baş

kanlık Divanı resen (Bizim talebimi? de olmadan) 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini îvî edişten istedi. 
Meclis de ittifakla karar verdi. O zaman maalesef 
CHP ağırlıklı Hükümet mevcut olduğu halde, Hü
kümetteki bazı üyelerin mukavemeti yüzünden bu 
yasalaşamadı. Bu teklifimi tekrar yeniledim, Sayın 
Suat Hayri Ürgüplü Hükümeti zamanında yine Kar
ma Komisyon kabul etti. Bütçe görüşmelerinde Sa
yın Suat Hayri Ürgüplü'den bu yasayla Hükümeti
nin beraber olup olmadığını sordum, «Bu yasa mem
lekete yararlıdır, Hükümetim c/( 100 desteklemekte
dir» dedi. Başkanlık Divanında öncelik ve ivedilik 
kararı verildiği ve görüşüleceği bir sırada; yine o za
manın maalesef Adana'lı olan Hükümet üyesi, Sa
yın Ürgüplü'nün bütün ısrarına rağmen engelledi. 
Ben gittim, arkadaşımızı Adanalı'ya ve Yüce Tanrı
ya şikâyet ettim; ama maalesef benden de büyük rey 
farkıyla seçildi ve bendeniz o dönem Meclise de gi
remedim. «Senin beceriksizliğin» diyeceksiniz. Doğ
ru, onu kabul ediyorum; ama her halde bu mücade
lelerin de bir ürünü olsa gerek. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şu noktaya varmak istiyorum. Artık bir silkinme, 

bir kendimize gelme, kendi yağımızla kendimiz kav
rulma, kendi insangücümüz ve kendi imkânlarımızla 
pek çok şeyi yapabileceğimizi kabul ederek mesele
lerin üzerine yürüme zamanı çoktan geçmiştir, geç
mektedir. Bugün anarşi, şu bu, falan, filan da büyük 
ölçüde bu bilgisizliğimizin ve aczimizin neticesidir. 

Bugün Türk çiftçisi ve köylüsü, dolayısıyla Türk 
Devleti ve Milleti sdmürülmektedir. Bundan evvelki 
görüşmede Sayın Sadi Irmak'ın gayet isabetle ifade 
ettiği üzere «Petrol, petrol» diye yanıp tutuşuyoruz, 
evlerde çocuklarımızla donuyoruz. 

Beyler; 
Benim kanaati acizaneme göre, bugünün ve yakın 

geleceğin, özellikle yakın geleceğin petrolden de çok 
çok daha büyük silahı, yer ürünleridir, çiftçinin üret
tiği ürünlerdir. Çünkü insanlar her gün çoğalıyor, da
ha güzel, daha iyi yemek istiyor. 

Bugün Türkiye potansiyeli, bugünkünün beş mis
li et vermeye, bugünkünün bir kaç misli zirai ürün 
elde etmeye müsaittir. Ben, bir çiftçi - köylü çocuğu 
olarak ve bu meseleyle de yakından ilgili bir insan 
olarak bunu herkese şu yalın bilgimle ispata hazı
rım ki, bu takdirde Türkiye, ne petrolün, ne de diğer 
her hangi bir maddenin yokluğunu çekmez, aksine 
çok rağbet edilen ve aranan bir ülke, dostluğuna da 
değer verilen bir ülke olur. Maalesef, biz ihmal edi-
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yoruz, bir kaç firmanın, aslında bir - iki beynelmi
lel firmanın sömürüsüne Türkiye Devletini hedef kı
lıyoruz. 

Bir Zirai Donatım Kurumu kurmuşuzdur, 1944' 
lerde kuruluş sermayesi 50 milyon liradır. O zaman 
50 milyon lira büyük paraydı. Bunun sermayesi bir 
türlü (Ki, o kanunda «Hükümetle 100 milyon yapıla
bilir» diye yazar; 100 milyon olmuştur) daha fazla 
yükselmez ve gelmiş geçmiş hiç bir hükümet de, bu
nun sermayesini yükseltip, gücünü artırıp, geniş tec
rübesinden, elemanından ve teşkilatından Türk çift
çisini ve Türk Milletini yararlandırmak istemez. Hat
ta, şunu ifade edeyim, görüşüme göre, isteyememek-
tedir. Çünkü, buradaki güçler elimizi bağlamakta
dır. 

Onun için, Komisyon raporunda da tavsiye edil* 
diği üzere, bu konuda sadece traktör ithal, istihsal 
satışı değil, zirai alet, cümle zirai gereç, ve zirai ilaç
lar konusunda da mutlak şekilde emredici hükümleri 
taşıyan bir yasa çıkarılması zaruri bulunmaktadır. 

Burada bakanlıklar, söylüyor, cevap veriyor. Ti
caret Bakanlığı, «Benim kuruluş yasama göre ben 
saptarım» Maliye Bakanlığı, kalkıyor «1973 peraken
de fiyatlarındaki kâr marjlarını uygulayarak, satın» 
diyor. Ticaret Bakanlığı bir türlü, Sanayi Bakanlığı 
bir türlü, Maliye Bakanlığı bir türlü uygulamaya gi* 
rişiyor. Ve hiç birisinin de müeyyidesi yok. 

Bir Sanayi Montaj Yönetmeliği var. «Her sene 
şu kadar yerli parça kullanılacaktır» der. Kullanma
yan? Müeyyidesi yok. Müeyyidesi, sadece ithal izni 
alınırmıs. Komisyon olarak sorduk, böyle iznini geri 
aldığınız, ceza tatbik ettiğiniz firma var mı diye? Hiç 
cevap yok; belli ki, hiç ceza tatbik edilmiyor. Onun 
için mutlak şekilde bir yasal düzenleme suretiyle bu 
alet, vasıta, vesairenin istihsalinin, ithalinin, satışı
nın, dağıtımının esaslara bağlanması ve bunun devlet 
kuruluşları ağırlıklı bir kuruluş tarafından yapılma
sı; ÇUKO BÎRLÎK, FtSKO BİRLÎK, TARİŞ gibi 
ciddi ve yasal, devlet denetimindeki kooperatiflerin 
de yardımından yararlanılması gerekmektedir. 

Bundan iki sene evvelki, rakamlara göre Türki
ye'de 20 bin küsur kooperatif var. Bunun % 99'u 
sırf devletten, sırf hükümetlerden, sırf bankalardan 
taviz koparmak için kurulmuş açıkgözlerin şirketi
dir. Genellikle kooperatif deyince, halk ve basın bu
nun bir şirket olduğunu, Ticaret Yasasında yazılı 
beş, altı şirketten biri olduğunu maalesef bilmemek
tedir veya üzerinde durmamaktadır; kooperatif bir 
şirkettir. Aynen limited, anonim, komandit şirket 

gibi bir şirkettir ve üyelerinin menfaatine hizmet 
eden, kâr gayesi güden şirkettir ve bt şirketlere ma
alesef, bu sahalarda geniş imkânlar tanına gelmiş ve 
hiç bir kontrol da yapılmamıştır, yapılamamıştır. So
rulduğu zaman da, «Müfettişimiz yok.» Suiistimal 
edildiği bildirildiği zaman, «Teftiş yapamıyoruz, mü
fettişimiz yok» cevapları verilegelmiştir; ama 1978' 
de 600 milyon lira sadece Ziraat Bankasından bu 
kooperatiflere verilmiştir; ama hesabını veren, hesa
bını bilen, hesabını soran da mevcut değildir. 1 000 
liralık borcu için çiftçinin öküzü, traktörü haraç me
zat satılırken, yüz milyonlarca lira, milyonlarca lira 
alan düpedüz kâr şirketlerinden devlet hesap sorama-
mıştır, sormamıştır, soramamaktadır. Bu acı bir şey
dir arkadaşlar. Bu 600 milyon, senelerden beri de
vam ediyor; milyarlar olmuştur. Onun için bir yasal 
düzenlemeye mutlak şekilde ihtiyaç vardır ve resmi 
devlet kuruluşları ağırlıklı ciddi müesseseler tarafın
dan, bunun yerli sanayii geciktirilmeden kurulmalı
dır ve ithali, dağıtımı mutlak şekilde sağlam esaslara 
bağlanmalıdır. 

• 

Saygılar sunarım arkadaşlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Bakanı Sa

yın Orhan Eren; buyurunuz. 

DEVLET BAKANI ORHAN EREN (Ankara 
Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem senatör
ler; 

Son yıllarda Türkiye ekonomisindeki gelişmeye 
paralel olarak, tarımın mekanizasyonu sonucu mo
torlu tarım araçları ve bu arada traktör kullanımı da 
artmış bulunmaktadır. Bilhassa, 1970 yılından bu ya
na traktör taleplerindeki hızlı artışlar karşısında, trak
tör fabrikaları ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmiş; 
talep açığının ithalatla kapatılması zorunluğu doğ
muştur. Öte yandan traktörlerin tarımsal amacı dı
şında, bilhassa nakliye işlerinde, ayrıca inşaatlarda, 
maden ocaklarında yaygın olarak kullanılması talep
leri normalin çok üstüne çıkardığı gibi, ortalama 
ömrünü de çok azaltarak, milli ekonominin olumsuz 
yönde etkilenmesine yol açmıştır. 

Türkiye'de sosyo - ekonomik yapının özelliğine 
binaen toprak işletmelerinin büyük çoğunluğunun 
küçük parçalar halinde bulunması nedeniyle daha 
çok 30 beygirden küçük bahçe tipi küçük traktörler
le 35 - 45 beygirlik orta boy traktörlerin kullanılma
sı gerekirken, yukarıda da değinildiği gibi, traktör
lerin tarımsal amaçlar dışında da yaygın olarak kul
lanılması sonucu, bilhassa nakliye için elverişli 45 - 65 
beygirlik traktörün fiyatının kamyonet fiyatına göre 
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daha az olması, diğer taraftan düşük standartlı köy -
kasaba yollarının motorlu taşıt araçları için elverişli 
bulunmaması nedeniyle kırsal kesimde yüksek güçlü 
traktör taleplerini artırmış ve bilhassa çok rağbet gö
ren Massey Ferguson, Ford ve Fiat marka traktör
lerde karaborsanın doğmasına yol açmıştır. 

Bu karaborsanın önlenmesi için Hükümet Prog
ramında, «Halkımızın zaruri ihtiyaç maddeleri dışın
da, fiyat mekanizmasının arz ve talep arasında denge 
sağlayıcı rolüne ve etkinliğine yaygın bir işlerlilik 
kazandırılacaktır. Böylelikle aynı zamanda vergi di
şi kalmış kazançların meydana gelmesi de önlenmiş 
olacaktır» denilmektedir. Yeni bir Hükümet huzu
runuzda, konuştuğunuz rapor ise eski tarihlidir. 

Bu hususta Bakanlık çalışmaları yürütülmekte 
olup, yurdumuzda traktör imalinin % 100'ünün de 
yerli üretimle karşılanması için çalışmalar yapılmak
tadır. Temeli atılan ve makineleri gelmekte olan 
TÜMOSAN tarafından motor imaline geçilecektir. 
Diğer yerli bir firma da dişli imaline geçmiş bulun
maktadır. Bugünkü durumda dahi % 75'e kadar 
yerli parça ile montaj imali sürdürülmektedir. Trak
tör sanayiinin de tam kapasite ile çalışabilmesi için, 
diğer sanayi kollan ihtiyacında olduğu gibi, tamamı
nın karşılanmasına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. 

Yukarıda bahsi geçen traktör dağıtım şekillerini 
düzenleyen Bakanlığımızın 25.7.1979 tarihli 1979/1 
sayılı sirküleri yürürlükten kaldırılmıştır ve yerine 
17.12.1979 tarihli ve 1979/2 sayılı sirküleri yürürlüğe 
konmuştur. Bu sirküler ile taleplerin fazla olması ha
linde, gereken sıra kayıt cetvellerinin satıcılar tara
fından düzenlenmesi, sıra cetvellerinin her zaman 
işyerinde Ticaret Bakanlığı, valilikler ve kaymakam-
lıklarca görevlendirilecek yetkililer tarafından denet
lenmesi, gerektiğinde onaylı örneklerinin bu merci
lerce istenebiimesi, kaporaların Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasınca çıkarılan Taksitli Satışlar Tebliği 
hükümlerine uygun olarak satıcılarca yatırılması 
esasları getirilmiştir. Tekel şeklinde ithal ve dağıtı
mı uygun görmemekteyiz. Yenli dağıtım şekilleri üzerin
de çalışmalar sürdürülmektedir. Değerli senatörlerin 
ileri sürdükleri hususlar dikkate alınarak Bakanlıkta
ki çalışmalara devam edilecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (AP ve Cumhurbaş
kanınca S. Ü. sıralarından alkışlar) 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Sayın Baş
kan, son söz olarak konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hatip. 
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AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem 
Başkan, değerli senatörler; 

Bugün huzurunuza gelmiş bulunan traktör satış
ları konusunda kurulan Senato Araştırma Komisyonu 
Raporunu, konuşmaları, Komisyon Başkanı Muhte
rem arkadaşımızı ve Bakanımızı dinledim; heyecan
landım. 

Traktör memleketlimizin anameselelerdniden biri
sidir. Bir Senato Araştırmasıyla gündeme getirilmiş 
olması Yüce Heyetinizin bu konuda ne kadar hassam 
olduğunu gösteren bir delil olması setbebiyle burada! 
son söz olarak ben de bazı şeyler anlatmak istiyorum. 

Hasbelkader mülkiyeli olmaima rağmen, Devlet 
Planlama teşkilatınlda Sanayi Teşvik kısmında uzun 
seneler çalıştım ve yine hasbelkader ziraatla bilfiil 
muhterem beyefendi gibi uğraşan bir arkaldaşını-
zım; traktörün ne kaidar hayati bir konu olduğunu 
bilfiil yaşayarak gördüm. 

Türkiye'de mesele ucundan, kıyısından tutulduğu, 
ehemmiyetine göre hareket edilmediği için bugüne ka
dar sürünmüş gelmiştir. Bu işin, traktörün motorunun 
ve parçalarının Türkiye'de yapılabilmesi mutlaka la
zımdır. Bugüne kaidar yapılan tecrübeler göstermiştir 
ki, yabancı sermayeli ortaklıklar, özel teşebbüs ya 
kâr marjı fazla olduğu için montajı tercih etmekte 
veya gücü yetmemekte, traktör motoru konusunda 
Türk iktisadiyattı elden geldiğince geciktirilmektedir. 

Arkadaşlarımız dile getirdiler, bundan 10 - 12 se
ne evvel şaşaalı bir şekilde temelleri bir yabancı ser
mayeli şirket tarafından atılmış olan motor fa'brikası 
hâlâ söylediği gibi, ısırgan otlarının bittiği tarladan 
başka bir görünüm arz etmemektedir. «Niçin bunu 
yapmıyorsunuz?» diye sorulduğunda, 10 sene ses çık
maz; ondan sonra derler ki, döviz vermiyorsunuz, pa
ramız dövize inkilâb etmiyor Vesaire... 

Şimdi, anlaşılan bir hakikat ortaya çıkmıştır ki, bu 
meseldde Devlet eğer ağırlığını koyarsa Türkiye bu 
çıkmazdan kurtulacak ve tarlalarımız traktöre kavu
şacak, verimli hale gelecektir. 

Akıl için tarik birdir. Memleketimiz için yapıla
cak me'seleler, bütün kalkınma konusunda olduğu gi'bi 
!bu konukla da belli olmuştur. Yeniden bir şeyin keş-
f edilmesi ne lüzum yoktur. Şu halde 1975 - 1976'lar-' 
da başlatılmış olan ve burada da muhterem Bakanı-1 

mızın ifade ettikleri «TÜMOSAN» diiye bir şirket 
kurulmuştur. Bu şirketin anagayesi bu meseleyi, Tür-
kiye'de motor meselesini arttık şunun bunun keyfine 
göre değil, Devletin bir anagayesi olarak ele al-* 
manın zaruret olduğu esasına dayanır. Devlet, serma'-' 
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yesinin tamamına iştirak etmiştir bu şirketin ve böyle
ce büyük bir hamleye girişiİmişfrir ve bu meselede bü
yük teşebbüsler yapılmıştır. 

İtalyan FİAT Firmasıyla büyük incelemeler sonun
da bir anlaşmaya varılmış, gerek proje, gerekse teç
hizat tedariki bakımından 1 milyar dolarlık bir anlaş
ma Devlet düzeyinde gerçeMeştöritaiştir; fakat bunun 
geciktirilmiş olması ve bugün TÜMOSAN denilen şir
ketin 2 senedir rölantide çalışmış olması, tafeii üze
rinde ibretle durulacak bir husustur. 

TÜMOSAN başka bir iş daha yapmıştır, italya' 
nın dışımdan temin edilecek olan teçhizat için de baş
ka imkânlar aramış, Türkiye'de ilk defa Türk Hükü
metinin de ortak olduğu İslâm Bankasından traktör 
imalatı için 150 milyon dolarlık bir kredi temin edil
miştir. Bütün anlaşmalar yapılmış, protokoUardan da 
ha öte, tam kullanılır vaziyete getirilmiş iken 2 sene
dir bu kredinin de kuşanılmamış olması yine ibretle 
üzerinde durulacak bir husustur .. 

Kredi, bugüne kadar Türkiye'de alışılmamış bir 
tarzda faizsiz kredi olacaktır. Nasıl realize edilecek
tir bu?.. Bize bu fabrika için lazım olan makineleri 
gideceğiz, istediğimiz yerden bu İslâm Bankası namı
na satın alacağız, fabrikamıza monte edeceğiz. Orada 
fabrikaya; mal fabrikanın olması sebebiyle kira öde
yeceğiz. Bizim ödeme gücümüz teşekkül eden hangi 
sene ise, o senede satın almak için her an teşebbüsü
müz elimizde bulunacak. 

Bu kadar mükemmel bir imkânı; gerek İtalyanlar
dan tesis edilmiş olan makine, teçhizat kredisini, ge
rekse İslâm Bankasından temin edilmiş olan krediyi 
hir türlü kullanamamak 'bizim memleketimizin bir ka
deri olarak tecelli etmektedir. 

Temenni ediyoruz ki, şimdi işe başlamış olan Hü
kümet, gerek İtalyan Fiat Firmasıyla, İtalyan Hükü
metiyle, gerekse İslâm Bankasıyla olan münasebetleri 
süratle tekrar canlandırmalı ve işler hale getirmeli
dir i 

Burada ikinci bir hususa daha temas etmek iste
rim ki, TÜMOSAN tek başına çalışmayacaktır. Mo
tor ve sanayileşme konusunda TESTAŞ, TAKSAN, 
TEMSAN ve emsali gibi şirketler tesis edilmiştir yine 
kamu eliyle ve böylece özel sektörün keyfi hareket
lerine meydan vermeden ihtiyacımız olan temel mad
deler; makinenin, elektriğin, elektromekariiğin ihtiyacı 
olan maddeler, parçalar bizzat yapılma imkânını bu
lacaktır ve bunlar yarın işçilerin veya vatandaşların 
döviz veya Türk parası karşılığı ortak olabileceği hu
susi şirketler gibi muamele görmesi için de, DESİYAB 
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denilen bir Bankanın da ortaklığı kabul edilmiş ve bu 
Banka da Devlet tarafından sermayesi teşekkül etti
rilmiş bir grup olmuştur. 

Hal böyleyken, bu geçtiğimiz dönemde TÜMOSAN' 
in elinde bir teşvik belgesi olduğu, (Tahminen söylü
yorum) 80 bin traktör, 120 bin motor yapacak bir ka
pasiteyi bu teşvik belgesi öngördüğü halde geçen sene, 
TÜMOSAN duruken üç ayrı firmaya da motor için, 
traktör için teşvik belgesi verildiği görülmektedir ki, 
bu meseleyi biraz daha uzatmaktan başka biir fayda 
temin etmeyecektir. Bunun da üzerinde ehemmiyetle 
durulmasında büyük fayda mülahaza ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugünkü konuşmalarımızın ve getirilen çok kıy

metli Araştırma Raporunun Hükümetimize ışık tut
masını, gerek yıllık çalışmasında, gerek birkaç hafta 
sonra burada müzakeresine başlanacak Bütçe çalış
malarında bu husus üzerinde ehemmiyetle durulması 
içlin Muhterem Heyetinüzin tekrar ilgisini istirham 
edeceğim ve Hükümetin de bu mevzu üzerinde has
sasiyetle ve değişmeyecek bazı esaslar tesis ederek dur
masını istirham edeceğim. 

Memleketimize hayırlar diliyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Traktör satışları hakkında kurulmuş 
olan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonunun 
Raporu üzerindeki- görüşmeler sona ermiştir. 

2. — TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanun Tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 2/657; C. Sena
tosu : 2/159) (S. Sayısı : 947) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Eski Üyeleri Hakkında Kanun Teklifinin Genel Ku
rulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda is
temde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Adı geçen Teklifin, Gündemdeki bütün işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim^ 

Saygılarımla, 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Afyonkarahİsar 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 

(1) 947 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — 947 Sıra Sayılı Kanun teklifinin gün
demimizdeki diğer işlere takdimen görüşülmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

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

Komisyon?.. Burada. 
İdare Amiri?.. Yok. 947 S. Sayılı Kanun Teklifinin 

görüşülmesi tehir edilmiştir. 

3. — Adli Tıp Kurumları Kanunu Tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan Ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : î/156; C. Sena
tosu : 1/643) (S. Sayısı : 948) (1) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo-
rumı 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Adli Tıp Kurumu Kanunu tasarısı ile Komisyonu

muzun Raporu basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Komisyonumuzca, anılan tasarının müddetinin 
25 Aralık 1979 tarihinde biteceği göz önünde bulun
durularak, tasarının bir an önce yasalaşmasında ya
rar görüldüğünden, Genel Kurulda öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasına 
da karar verilmiştir. 

Adı geçen tasarının Gelen Kâğıtlardan Gündeme 
alınarak, Gündemdeki bütün işlere takdimen, görüş
meleri bitinceye kadar öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim, 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
AfyonkaraMsar 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 

BAŞKAN — 948 S. Sayılı Kanun tasarısının Ge
len Kâğıtlardan Gündeme alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gündemdeki diğer işlere takdimen görüşülmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir^ 
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Adli Tıp Kurumları Kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan Komisyon
ları raporları; 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümeti, Adalet Bakanlığı Kanunlar Planlama 

ve Araştırma Genel Müdürü Sayın KemâletCin Ali-
kâşifoğlu temsil etmektedir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Raporu okunmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?.t Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Adli Tıp Kurumu Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş - Görev 

Kuruluş : 
Madde 1. — Adalet işlerinde bilirkişilik görevi 

yapmak üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Ku
rumu kurulmuştur. 

Bakanlık gerekli gördüğü yerlerde şubeler de aça
bilir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ali Oğuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Adli Tıp Kurumları Kanunu tasarısının müzake

resi münasebetiyle tümü üzerinde söz alıp vaktinizi 
israf etmek istemedim. Çok hayati ve lüzumlu bir Ka
nun olması sebebiyle üzerinde ne kadar dursak yeri
dir. Ancak memleketin çök âcil bir ihtiyacı için ve 
mahkemeler bir an evvel bu Kanunun çıkması ve şu
belerin kurulması, müessesenin köklü bir şekilde 
memleketin her yerinde dağılıp, daha güçlü hizmet
ler görmesini temin için bir ihtiyacın; çok ehemmi
yetli, hayati bir ihtiyacın giderilmesi için beklemekte 
olduklarından dolayı, sadece bu ilgili madde üzerinde 
görüşlerimi arz etmek istedim huzurlarınızda. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu o kadar mühim bir Kanun ki, eğer bu mües

seseleri biran evvel kurup çıkarmazsak, adliye, mah
keme, adalet mekanizması çalışamıyor. Tasavvur bu
yurun. Ağır cezada bir dava göreceksiniz. Mahkeme 

1 — 

(/) 948 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek
lidir. 
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muayyen bir safhaya geliyor; «Şu çekirdek şu taban
cadan mı atılmıştır, yoksa başka bir tabancanın kul
lanılmasıyla mı bu meydana gelmiştir.?» şeklindeki 
bir noktaya takılıyor. Yani Adli Tıp Müessesesi Fizik 
Tetkikler Şubesinin bir raporuna; iki satırlık bir rapo
runa intizar ediliyor veya şu el yazısı falanın midir, 
filanın mıdır?.. Şu imza bu kalemden mi çıkmıştır, 
bu insanın elinin mahsulü müdür, değil midir?.. Ya
hut da şu maddenin menşei şu mudur, bu mudur?.. 

Muhterem •arkadaşlarım; 
Bunların cevaplarını almazsanız mahkeme yürü

müyor. Yazılıyor, oradan cevap gelinceye kadar 10 
talik geçiyor; içeride maznunu, belki zanlısı, belki de 
suçlusu, belki de suçsuzu bir sene bekliyor, ta ki ora
dan bir rapor gelsin diye. 

Peki ne yapmak lazım?.. Müesseseyi halen yıllar
ca evvel kuruluşu ile muhafaza ettiğimiz takdirde bu 
raporu iki mütehassıs arkadaşın elinden veya belli im
kânları içerisinde olan bir müessesenin elinden almak 
mümkün olmuyor. Onun İçin süratle bu Kanun çıka
rılarak imkânlarını hazırlar; gerek kimya, gerek fizik 
tetkikler, gerekse tababetle ilgili diğer şubelerini bir 
an evvel genişlet;:r ve yayarsak memleketimiz bir ada
let noktasından hız kazanacak, hâkimlerimiz bir nefes 
alacak, içeride belki kusursuz, hiç bir günahı olma
dığı halde, yatan insanlar bir an evvel hürriyetlerine 
kavuşacak, adalet sürat kazanacaktır. 

Adaletsizlik bir nevi zulümdür; ama adaletin ge
cikmesi de o derece zulümdür. O bakımdan bu Ka
nunun şu maddesinde isabet vardır. Bir an evvel çıka
rılması memleketimizin hayrına olacaktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Baykal buyurun efendim. 

AYSEL BAYKAL (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Benden önce konuşan üyenin de belirttiği gibi, ül
kemizde Türk halkının gecikerek işlemesinden şikâ
yetçi olduğu adalet mekanizmasının çabuk işlemesin
de en etkili yan kuruluşlardan biri olan Adli Tıp Ku
rumunun yeniden düzenlenmesine ilişkin tasarıyı ge
tiren anafikir gerçekten olumludur. 

Ancak, Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Ko
misyonunun, Millet Meclisince kabul edilen metinden 
1 nci madde üzerinde yaptığı değişiklik gerekçesinde 
şöyle denilmektedir : 

«Tasarının başlığı ile 1 nci maddesini Hükümet 
teklifinde olduğu gibi değiştirerek kabul etmiştir. Ko
misyonumuz bu değişiklikle her biri diğerinden ba
ğımsız çalışan Adli Tıp Kurumları yerine adalet işle

rinde bilirkişi görevi yapmak üzere Adalet Bakanlı
ğına bağlı bir tek Adli Tıp Kurumunun kurulmasını 
sağlamış bu suretle içtihat farklılığından doğacak 
mahzurları önlemiştir.» 

Sayın üyeler; 
Bu maddenin Komisyondaki görüşülmesi sırasın

da da her nedense Adli Tıp Kurumunun bir yargı or-
ganıymışçasına Hükümet tarafından ve Komisyonun 
bazı sayın üyeleri tarafından değerlendirildiğine ta
nık olduk. Bence yanlışlık bu noktada başlamaktadır. 
Biz yargı kuruluşunu düzenleyen bir yasa tasarısını 
tartışmıyoruz. Resmi bilirkişilik görevi yapacak, yar
gıya yardımcı olacak ve başta tıp olmak üzere diğer 
bilim dallarının da resmi şekilde incelemelerine açık 
bir işlevi sürdürecek bir bilirkişilik müessesesini tar
tışıyoruz^ 

O zaman içtihat farklılığı, Yargıtaya benzer nite
likler taşıması gibi; adli tıp meclislerinde Yargıtaya 
benzer nitelikler aranması gibi hareket noktalan işin 
özünü başlangıçta yanlış yollara yöneltmektedir. 

Nedir düzenlemekte olduğumuz tasarı?.. Bilirki
şilik müessesesini resmi, gerekli araç ve gereçlerle do
natılmış. yetiştirilmiş uzmanların görev yapabileceği, 
resmi müesseseler halinde düzenlemek, bunu özendi
rici hale getirmek ve en önemlisi bu kurumun çabuk 
işlemesini sağlayacak bir yasa tasarısı üstünde konu
şuyoruz. 

Tek Meclis yaptınız, Türkiye'nin 67 ilindeki şube
lerden gelecek bütün raporların üzerindeki karar ver
me yetkisini bu tek meclise bıraktınız. O zaman bu 
kurum nasıl çabuk işleyecek?.. Buna olanak yoktur. 
Geç işleyen bir adalet, adalet değildir. Biz burada 
adaletin daha da geç işlemesini sağlayacak bir mad
deyi kabul edemeyiz. 

Üstelik bir içtihat çıkmayacak bu meclislerden. 
Bilimsel verilere dayanan delil değerlendirme müesse
seleridir adli tıp şubeleri, meclisleri. Tıpsa tıp, fizik-
se fizik, kimya ise kimya, biyoloji ise, bakteriyoloji 
ise onun üzerinde bilimsel deneylere göre delillerin 
değerlendirilmesi görevinden öteye bir şey yapmaya
cak olan ve bir yargı hükmü tesis etmeyecek olan bir 
bilirkişilik müessesesi üstünde tartışıyoruz. 

Bunu Yargıtay içtihatları ile karşılaştırmaya kalk
mak, Yargıtaya benzer kuruluşlar niteliğinde değer
lendirmeye kalkmak, yargı kuruluşlarının özüne, hu
kukun üstünlüğü ilkesi başta olmak üzere, hâkimin 
fonksiyonuna, görevlerine, Yargıtayın fonksiyonuna 
ve görevlerine gerektiğinden daha az önem vererek. 
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başka kuruluşlarla mukayese ederek bakmak demek- j 
tir. 

Bu nedenle Sayın Başkanlığa da verdiğimiz öner- I 
gede olduğu gibi, 1 nci maddenin Millet Meclisince I 
kabul edildiği şekliyle Yüce Senatoda kabul edilme
sini arz ve teklif ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. I 
Madde üzerinde verilmiş önergeler var, takdim 

ediyorum. I 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 948 Sıra Sayılı Kanun tasarı- I 

sının 1 nci maddesinin, ilişikte belirtildiği şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 1 

Fahri Çöker Hüsamettin Çelebi I 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. I 

Nermin Abadan - Unat 
Madde 1. — Adalet işlerinde bilirkişilik yapmak I 

üzere, Adalet Bakanlığına bağlı olarak Ankara, istan
bul ve İzmir'de birer Adli Tıp Kurumu kurulmuştur. 

Kurumların görev çevreleri Yüksek Hâkimler Ku- I 
rulunun görüşü alındıktan sonra Bakanlıkça belirle
niri I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Adli Tıp Kurumlan Kanun tasarısının 1 nci mad

desinin Millet Meclisince kabul edilen metnin aynı 
biçimde kabulünü arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Ordu 
Aysel Baykal İdris Gürsoy 

Samsun I 
Muharrem Bartın 

Sayın Başkanlığa I 
948 Sıra Sayısında kayıtlı Yasa tasarısının 1 nci I 

maddesinin Millet Meclisinde kabul edildiği biçimde I 
kabul buyurulmasını arz eder saygılar sunarım. 

Cumhuriyet Senatosu I 
Bursa Üyesi 

M, Şebip Karamullaoğlu I 

BAŞKAN — Üç önergeden iki tanesi aynı mahi- I 
yette olduğu için, en aykırı olan Sayın Çöker, Sayın I 
Çelehi, Sayın Unat'a ait olan önergeyi... I 

FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Efendim, önergemi izah etmek istiyorum. I 

^BAŞKAN — Buyurun Sayın Çöker. 
FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, sayın üyeler; i 
Önergemizin hedefi, Kanun tasarısının diğer mad- j 

idelerde görüleceği üzere fevkalade komplike olan adli | 
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tıp hizmetinin, üniversite olan, dolayısıyla imkânları 
fevkalade geniş ve müsait bulunan yerlerde tesisini 
öngörmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu konu 
gelişmiş durumdadır ve dolayısıyla hizmet kemaliyle 
görülebilecektir. Bunu doğrudan doğruya Adalet Ba
kanının veya Hükümetlerin tercihine bırakmak, hiz
meti aksatacağı düşüncesiyle bu önergeyi takdim et
miş bulunuyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Mehmet Emin 

Alanyalı?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Bir açıklamada 
bulunacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

İki arkadaşımızın açıkladığı hususların, Kanun ta
sarısının tam olarak incelenmemesinden ileri geldiği 
kanaati doğmuştur bende. Zira... 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Alanyalı, bu söz hak
kınızı madde üzerindeki görüşmeler bitmeden evvel 
kullanmanız gerekirdi. O hakkınızı o zaman kullan
madınız, şimdi sadece bu okuttuğum önerge üzerinde 
lütfen, 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMİN ALANYALI (Devamla) — Önerge üzerin
de efendim. 

BAŞKAN — Lütfen, evet efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMİN ALANYALI (Devamla) — Şimdi, öner
gelerin Adli Tıp Meclisinim sadece Türkiye'de 
bir şehirde kurulabileceği varsayımından hareket 
edilerek verildiğini zannediyorum. Mevcut sis
temde de bilindiği gibi, Adli Tıp Meclisi ve 
Kurumu, sadece İstanbul'dadır. Halbuki, getirilen 
değişiklikle altı tane ihtisas komisyonu meclis halinde 
çalışacaktır. Bu ihtisas komisyonlarının her biri veya 
tamamı Adalet Bakanlığının görüşü alınmak sure
tiyle Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde kurulabilecektir. 
Mevcut tasarı, bu imkânı getirmiştir. Ancak, Adli Tıp 
Kurumu bir tanedir. Kurumda sadece genel kurul 
toplanacaktır. Bu genel kurul da, Adli Tıp Meclisle
rinin ihtisas komisyonları birer meclis halinde çalışa
cağından, Adli Tıp Meclislerinin genel kurulda konu
şulmasını istedikleri veya Adli Tıp Meclislerinin tes
pitleri, görüşleri arasında çelişkiler doğması halinde, 

i bu çelişkilerin giderilmesi maksadıyla genel kurul 
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olarak sadece bir yerde toplanacaktır. Endişe duyulan 
mahzuru, bu kuruluş şeklinin kaldırdığı kanaatinde
yim, 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Önerge üzerinde görüşüldü. 
Hükümet bu görüşe katılıyor mu?.. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTÎN ALİKÂŞİFOĞLU — Hayır katılmıyo
rum, arz edeceğim Sayın Başkan eğer müsaade eder
seniz , 

Adli Tıp Kurumu, lalettayin bir bilirkişi mües
sesesi değildir. Adli Tıp Kurumu, hâkimin takdir yet
kisi dışında kesin karar veren bir mercidir. Eğer siz 
Türkiye'de Yargıtayı muhtelif yerlerde kurarsanız, 
işte içtihat ayrılığı çıkar. Örnek : Bir kol kırığı var
dır. Eğer, izmir'deki adli tıp meclisi bu kol kırığına 
«15 gün» derse, bu yüksek malumlarıdır ki, Türk 
Ceza Kanununun 456 ncı maddesinin 1 nci fıkrasına 
girer ve cezası 6 aydan 2 yıla kadardır; ama dönüp 
de Ankara adli tıbbı buna 10 gün ve daha aşağı bir 
rapor verirse, işte bu rapor kesindir ve bu rapora 
göre suç, Türk Ceza Kanununun 456/4 ncü maddeye 
girer ve 2 aydan 6 aya kadar bir hapsi gerektiren bir 
olaya dönüştürür. Bu halde, kanunun genelliği ve 
umumiliği prensibi tamamen kalkar. 

Biraz evvel Sayın Komisyon Sözcüsünün de ifade 
ettiği gibi, konu şudur : 

Şimdi bu tasarıyla.., 
BAŞKAN — Şimdi, sadece ben... 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA* GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Bu madde ile il
gili efendim. 

Bu tasarıyla : 
1. Morg şubesi Türkiye'nin her yerinde kurula

bilir. 
2. Kimyevi tahliller şubesi Türkiye'nin her yerin

de kurulabilir, 
3. Müşahede şubesi, (Ona biz gözlem şubesi di

yoruz) Türkiye'nin her yerinde kurulabilir. 
4. Fizik tetkikler şubesi Türkiye'nin her yerinde 

kurulabilir. 
5. Biyoloji şubesi, Türkiye'nin her yerinde kuru

labilir ve trafik şubesi her yerde kurulabilir; ama bun
ların üzerinde, bu kere 6 daire olarak, (Aynen Yar
gıtay gibi) çalışan ayrı ayrı meclisler; bunların üstün
de de genel kurul vardır. Yani, şubeler mahkemeler
dir: ama meclis, Yargıtay daireleri, bunun üs

tünde de genel kurul. Bu yola gidildiği takdirde, 
her şeyin ötesinde büyük bir Ceza Hukuku prensibi 
yıpranmış olacaktır. O da, kanunun umumilik ve ge
nellik prensibidir. 

Saygıyla arz ediyorum. 
BAŞKAN — İzah ettiğiniz sebeplerden dolayı ka

tılmıyorsunuz önergeye?.. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Katılmıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükümet ka
tılmıyor. Önergenin dikkate alınması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

SADETTİN DEM İR A YAK (Aydın) — Hangi 
önerge efendim, iki önerge var. Hangisini oya sunu
yorsunuz?.. 

BAŞKAN — Her halde takip edemediniz. Önerge 
okundu, sahibi izah etti, Komisyon ve Hükümete ka
tılıp katılmadığı soruldu, en aykırı önerge olan Saym 
Çoker'in önergesi muamelededir. Her halde takip ede
mediniz efendim. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Değişik 
manada ifade edildi de onun için... 

BAŞKAN — Yok efendim, ben izah ettim, dedim 
ki, Sayın Çöker, Sayın Çelebi, Saym Unat'ın önerge
leri diye izah ettim. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Tamam, 
oldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Hükümet ve Ko
misyon katılmıyor. Önergenin dikkate alınması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

İkinci önerge iki tanedir, ikisi de aynı mahiyette
dir. Millet Meclislinden gelen metnin kabul edilmesi 
yönündedir. 

Hükümet ve Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTÎN ALİKÂŞİFOĞLU — Efendim, biraz 
evvelki arz ettiğim gerekçelerle katılmıyoruz. Arz edi
yorum efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergelere 
katılmıyor. Önergelerin dikkate alınması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul et-
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mey enler... Önerge kabul edilmiştir, önergenin dikkate 
alınması kabul edilmiştir. 

Filhal Komisyon ve Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN 
LAMA VE ARAŞTİRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, kararınızda israr 
ediyorsunuz. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... («Hangi önerge») sesleri) 

Müsaade buyurun izah edeyim. 
Millet Meclisi metninin kabulünü isteyen önerge

ye Hükümet ve Komisyon katılmayınca bu önerge
nin dikkate alınıp alınmaması hususu oylanır. Dikkate 
alınması kabul edilirse Hükümete ve Komisyona tek
rar sorulur : «Filhal buna iştirak ediyor musunuz, et
miyor musunuz?» Sordum, etmediler, şimdi kati ola
rak önergeyi oylarınıza arz edeceğim. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir, 

Maddeyi, Millet Meclisinden gelen şekliyle oku
tup oylarınıza arz ediyorum. 

Adli Tıp Kurumları Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş - Görev 

Kuruluş : 
Madde 1. — Adalet işlerinde bilirkişilik göreviyle 

yükümlü olmak üzere Adalet Bakanlığına bağlı ve 
Bakanlığın lüzum göreceği yerlerde, her biri diğerin
den bağımsız çalışan, Adli Tıp Kurumlan kurulur. 

Bakanlık gerekli gördüğü yerlerde, bu kurumlara 
bağlı ihtisas şubeleri de açabilir. 

Kurumların görev çevreleri, Yüksek Hâkimler Ku
rulunun görüşü alındıktan sonra Bakanlıkça belirle
nir. 

BAŞKAN —: Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Görev : 
Madde 2. — Adli Tıp Kurumu; tüm yargı merci

leri ile sorgu hâkimlikleri, Cumhuriyet Başsavcılığı, 
Cumhuriyet savcılıkları ve askeri savcılıklar tarafın

dan gönderilen konularda bilimsel ve teknik görüşle
rini bildirmekle yükümlüdür. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kuruluşa Dahil Birimler : 
Madde 3. — Adli Tıp Kurumu : 
A) Adli Tıp Kurumu ve Meclis Başkanlığı, 
B) Adli Tıp Meclisi, 
C) Adli Tıp İhtisas Şubeleri; 
1. Morg Şubesi Müdürlüğü, 
2. Gözlem Şubesi Müdürlüğü, 
3. Kimyasal Çözümlemeler Şubesi Müdürlüğü; 
a) Toksikoloji Çözümlemeler Bölümü; 
b) Gıdai Maddeler İncelemeler Bölümü; 
c) Sınai Maddeler İncelemeler Bölümü; 
d) İlaç ve Muhtelif Maddeler İncelemeler Bölü

mü; 
e) Narkotik Maddeler İncelemeler Bölümü; 
f) Alkolometrik İncelemeler Bölümü; 
g) Araştırma Bölümü; 
4. Biyoloji Şubesi Müdürlüğü; 
5. Fizik İncelemeler Şubesi Müdürlüğü; 
a) Balestik İncelemeler Bölümü; 
b) Grafolojik ve Dâktiloskopik İncelemeler Bö

lümü; 
c) Işınlar İncelemeler Bölümü; 
d) Klimatoloji İncelemeler Bölümü; 
6. Trafik Şubesi Müdürlüğü; 

D) Adli Tababet Şube Müdürlükleri; 
ile bunlara bağlı .klinik ve araştırma bölümlerin

den oluşur. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Adli Tıp Kurumu ve Meclisi Başkanlığı : 
Madde 4. — Adli Tıp Kurumu ve Meclis Başkan

lığı; Adli Tıp Uzmanı bir başkan ile biri Adli Tıp 
Uzmanı diğeri uzman olmak üzere iki başkan yar
dımcısı, iki hukuk müşaViri ile genel sekreter ve yar
dımcısı, personel müdürü ve yardımcısı, idare müdü
rü ve yardımcısından kurulur. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Başkanın Görevleri : 
Madde 5. — Başkanın görevleri şunlardır : 
a) Kurumu temsil etmek ve Adli Tıp Meclisi 

Genel Kuruluna başkanlık etmek, 
b) Adli Tıp Meclislerinin inceleme alanına giren 

evrakı yerine göndermek, 
c) Kurumun verimli ve düzenli çalışmasını sağ

lamak ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri almak, 

d) Adli Tıp Meclislerince yayınlanmasında yarar 
umulan rapor ve görüşlerin Adalet Dergisi ve diğer 
dergilerde yayınlanmasını sağlamak, 

e) Hizmet gereklerine göre geçici olarak Kuru
ma bağlı dairelerdeki uzmanlara kendi uzmanlıkları
na uygun, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfında 
çalışan memurları da bağlı bulundukları dairelerden 
'başka yerlerde çalıştırmak, 

g) Esasen ivedi sayılan tutuklu ve suçüstü işle
rinin dışındaki hallerde işin ivedi olup olmadığını 
takdir etmek, 

h) Kurumun faaliyetlerini kontrol ve denetimini 
yapmak ve yaptırmak, 

i) Dilediği takdirde ve lüzumlu hallerde ihtisas 
dairelerine başkanlık etmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?., 

AYSEL BAYKAL (İstanbul) — Söz istiyorum. 
TDRÎS GÜRSOY (Ordu) — Önerge var, S?.ym 

Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Baykal, buyurunuz. 

AYSEL BAYKAL (istanbul) — Sayın Başkan; 
sayın Üyeler; 

5 nci maddeye genelde katılıyoruz; ancak 5 nci 
maddenin (g) fıkrasını tekrar okumak gereğini duyu
yorum. Esasen Başkanın görevleri arasında sayılan 
hususlardan bir tanesi. 

«Esasen ivedi sayılan tutuklu ve suçüstü işlerinin 
dışındaki hallerde işin ivedi olup olmadığını takdir 
etmek.» 

İşin ivedi olup olmadığını takdir yetkisi Adli Tıp 
Kurumu Başkanına verilmiştir. Adli Tıp Kurumu 
Başkanı Adalet Bakanı tarafından inhası üzerine üçlü 
kararname ile tayin edilir. Yani, siyasal iktidar tara
fından tayin edilen bir kişidir. 

İhtisas daireleri, bir işin ivedi olup olmadığına 
karar vermek gerekirken, bu yetki alınmış, Adli Tıp 
Kurumu Başkanına tek başına verilmiştir. 

Bazı yollarla yürütme organının yargıya yahut 
yasamaya sızması pek çok ülkede, özellikle kendi 

ülkemizde yaşanan olaylardandır. Burada da bunun 
bariz bir örneğini yaşıyoruz. Yürütme organı atadığı 
kişi kanalı ile yargı organının bir yan kuruluşu ola
bilen yahut resmi bilirkişilik hüviyeti taşıyabilen, Sa
yın Hükümet Sözcüsünün savunduğu gibi, Hükümet 
tarafından âdeta yargı organının yerine geçecek önem
de görülen bir organın Başkanına tek başına suçun 
ivedi olup olmadığını takdir yetkisi vermektedir. 

Siyasi bir suç işlendiğini düşününüz. Siyasal ikti
darın tayini ile gelen ve günümüzde pek çok örneği
nin yaşandığı gibi, siyasal iktidarın görüşlerine tama
men uygun doğrultuda hareket etmeyi kendisine şiar 
edinmiş olan bir Adli Tıp Kurumu başkanı o zaman 
bu suçu istediği gibi ivedi saydırıp saydırmama yet
kisini haiz olacaktır. Bu, müessesenin gerçek teknik 

! hüviyetine aykırı, siyasal iktidarın etkilerine açık bir 
maddedir. 

Bunun için bu maddenin buradan çıkarılarak ihti-
| sas dairelerinin görevlerini sayan 10 ncu maddeye 

ilave edilmesini, kurumun siyasal iktidarın etkilerin
den uzak çalışabilmesinin en önemli koşulu olarak 
görüyoruz. 

Bu görüşleri Grubum adına belirtiyorum. 
Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Grup adına söz almadığınız için 

şahsınız adına konuştunuz. 
Madde üzerinde Sayın Ali Oğuz buyurunu?. 

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

Başkanın görevleriyle ilgili olan 5 nci maddenin 
(g) fıkrası, «Esasen ivedi sayılan tutuklu ve suçüstü 
işlerinin dışındaki hallerde» diyorj 

Zaten bu fıkrada hangi hallerin ivedi olduğu, açık 
I ve sarih bir şekilde hükme bağlanmış olduğunu görü

yoruz. Burada ivedi sayılan tutuklu ve suçüstü işler 
açıkça ivedi olarak, acele olarak tetkik edilecek ve 
görüşülecek işlerdendir. Bunun üzerinde hiç ihtilaf 
yok. Bunun arkasından gelen diğer hallerde işin ivedi 
olup olmadığını takdir etmek Başkana verilmiş. 

Tutuklu değil, suçüstü de değil, müracaat ediyo
ruz, diyoruz ki, «Bu dosyanın şu şu sebeplerle müs
taceliyeti vardır. İşi ivedi kabul edin, erken tetkik 
edip, gönderin.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
İhtisas komisyonlarından veyahutta diyeiim Fizik 

Tetkikler Şubesi veya Kimya Şubesi gibi bir şubeye 
j verdiğimiz takdirde onun zaten amiri Başkandır. Ge-
I rek tayininde, gerekse işlerin görülmesinde amir hük-
İ münde olan şahsa değil de, aşağıda vazife görecek 
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vazifelilere bu takdiri verdiğimiz takdirde, o zaman 
daha büyük meseleler karşımıza çıkacaktır. Halbuki, 
burada Başkanın, müessesenin başı olan Başkanın bir 
takdir hakkını bu yönde kabul etmekte, bence, bil
miyorum acizane, daha isabet vardır. 

«Başkana vermeyelim, daha aşağıdaki ihtisas şu
belerine verelim.» gibi bir temayül belirdiği takdirde, 
bu takdir daha çok suiistimal edilir. Başkan oraya 
şahsiyetiyle ilmi kabiliyeti ve dirayetiyle getirilmiş bir 
insandır ve ekseriya da tatbikat tıp fakültelerinin ga
yet kıymetli yetişmiş adli tıp profesörlerinden geldiği 
ve senelerce alışık olduğumuz hocaların gelip orada 
oturduğunu gördük. Bu kadar kıymetli zevata inan-
mayıp da, eğer onun tayin edeceği ihtisas şubesindeki 
mütehassıs arkadaşlara bu işi bırakalım» dersek, ar
kadaşımın endişe ettiği hususlardan daha çok mah
zurların orada doğacağı kanaati bende hâkim oldu. 

Takdirlerinize arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Komisyonun bir diyeceği var mı 

efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMÎN ALANYALI (Kütahya) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Yok. 
Sayın Gürsoy, buyurun. 

İDRİS GÜRSOY (Ordu) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlar; 

Görüşülmekte olan Adli Tıp Kurumlan Kanun 
tasarısının söz konusu edilen 5 nci maddesinde, Baş
kana verilen yetkiler arasında öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi gereken işlerin neden Başkana verilme
mesi hususundaki kişisel görüşümü arz edeceğim. 

Bendeniz, bu yöne siyasi yönden daha ziyade, 
teknik bakımından ve bugünkü diğer müesseselerde 
ve yüksek mahkemelerde uygulanan usul bakımından 
izahat vermek istiyorum. 

Malumuâlinizdir ki, ihtisas şubeleri bir işin acele 
olup olmadığını, öncelikle ve ivedilikle görüşülüp gö
rüşülmediğini bir başkandan daha iyi takdir eder. 
Ayrıca, ihtisas şubelerine gelmiş olan işlerin durumu 
ve hangi işlerin öncelikle ve ivedilikle görüşülmesinin 
orada' bir karara bağlanması iki yönden faydalı olur. 

Birincisi, tek bir başkan öncelik ve ivedilik hak
kında karar verecek. Bu vermiş olduğu kararın her 
hangi bir güvenceden azade olması bakımından sa
kıncalı bulunduğu gibi, bir kurul tarafından verildiği 
takdirde, daha çok ilgililer tarafından bir güvence 
sağlar. Bu bakımdan ilgili ihtisas dairesi kurulunca, 
verilmesinde büyük bir yarar vardır. Nitekim, bugün 
yüksek mahkemelerde Yargıtay, Danıştay, Sayıştay 
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gibi ve Anayasa kuruluşlarında bazı kısımlarda bun
lar bir kurul tarafından verilir. 

Demokrasinin ve kanunun üstünlüğünü daima ön
gördüğümüze göre, ileride böyle sakıncalardan azade 
olmak için, bunu kendi ihtisas bölümüne verilmekte 
büyük fayda vardır. 

Ayrıca, Başkanlık gelecek olan işlerin ivedilikle, 
öncelikle görüşülmesi hususunda müsteviren karar 
verirse, o dairede tıkanıklık olur. 

Bu Kanunun getirilmesindeki amaç şudur : 
Başta bir defa birden çok tıp adli müesseselerinin, 

kuruluşlarının kurulması, bugün elde bulunan işleri 
bir an önce, en kısa zamanda sonuca vardırmak isti
yoruz. Diğer taraftan, belli ihtisas dairesinin iş duru
munu bilmeyen, iş durumunun vaziyetini gerektiği gibi 
o zaman için takdir etmeyen bir kişiye vermiş oluyo
ruz;, 

O bakımdan, gelen işin niteliğine göre, ait olduğu 
ihtisas dairesi kurulunca verilmesi daha uygun olur. 

Saygılarımı sunarım. 

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

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 
Başkan, bir sualim var. tzin verirseniz yerimden so
rayım. 

BAŞKAN — Sorun. Komisyondan mı, Hükümet
ten. m:?.. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Komis
yondan öğrenmek istiyorum ve aynı zamanda Hükü
metten, 

BAŞKAN — Komisyondan ve Hükümetten. Bu
yurun., 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Bu 5 nci 
maddenin son fıkrası olan (i) fıkrasında, «Dilediği 
takdirde ve lüzumlu hallerde ihtisas dairelerine baş
kanlık etmek.» der. Başkanın görevleriyle ilgili ola
rak. Bu ihtisas şubelerinden bir kurul oluşmuş bulun
duğuna göre, Sayın Başkanın bu kurulun da Başkan
lığım. yapmasından ne gibi bir amaç güdülmüş ve ne 
maksatla getirilmiş?.. Bunu öğrenmek istiyorum ve bu 
şekilde yine oy hakkı da bulunabiliyor mu Başkanın?.. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Ben cevap vere
bilir miyim?.. 

BAŞKAN — Evet, buyurun 
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ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkanım; 
müsaade ederseniz önerge hakkında da maruzatımı 
aynı zamanda arz edebilir miyim?.. 

BAŞKAN — O ayrı efendim. Burada sadece kı
saca sorulan soruya cevap vereceksiniz. Önerge daha 
okunmadı efendim. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE 
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Arz ediyorum 
Sayın Başkanım» 

1. Meclis Başkanı, aynı zamanda Genel Kurulun da 
Başkanıdır, 

2, Bu tasarı kabul buyurulduğu ve yasalaştığı 
takdirde, birbirinden müstakil 6 tane Meclis oluşa
caktır. Ancak, bir iş ki, bu 5 Meclisin görevine gir
mezse, 6 ncı Meclis, Başkanın Başkanlığında veya en 
kıdemli üyenin Başkanlığında toplanacaktır, bunu arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, takdim 

ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Adli Tıp Kurumları Kanunu Tasarısının 5 nci 

maddesinin (g) bendinin söz konusu madde metnin
den tamamen çıkarılmasını ve ihtisas dairelerinin du
rumu değerlendirmesinin daha demokratik ve sağlıklı 
olması nedeniyle 10 ncu maddenin (A) fıkrasına (c) 
bendi olarak aynen ilavesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Samsun 
Aysel Baykal Muharrem Bartın 

Ordu 
İdris Gürsoy 

BAŞKAN — Efendim, önerge iki kısmı ihtiva 
etmektedir. Birinci kısımda, 5 nci maddenin (g) fık
rasının metinden çıkarılmasını talep etmektedir. İkin
ci kısmı ise, 10 ncu maddeye bunun eklenmesini iste
mektedir. 10 ncu maddenin müzakeresine henüz geç
mediğimiz için, sadece birinci kısmını oya arz ediyo
rum, 

(g) fıkrasının 5 nci maddeden çıkarılması hususu
na Hükümet ve Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Filhal Hükümet ve Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Komisyon ola
rak katılamıyoruz Sayın Başkan. Zira, burada ivedi 
sayılan tutuklu ve suçüstü işlemlerinin de ivediliği or
tadan kalkmaktadır, bu büyük mahzur teşkil etmek
tedir. Bu sebeple katılamıyoruz. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Katılmıyoruz 
ruz. efendim. 

BAŞKAN — Öbür tarafa ilavesini istiyor sonra
dan. 

Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi yeniden değişik şekliyle okutup, oyları
nıza arz edeceğim. 

| Başkanın Görevleri : 
Madde 5. — Başkanın görevleri şunlardır : 
a) Kurumu temsil etmek ve Adli Tıp Meclisi 

Genel Kuruluna başkanlık etmek, 
b) Adli Tıp Meclislerinin inceleme alanına giren 

evrakı yerine göndermek, 
c) Kurumun verimli ve düzenli çalışmasını sağ

lamak ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri almak, 
d) Adli Tıp Meclislerince yayınlanmasında ya

rar umulan rapor ve görüşlerin Adalet Dergisi ve 
diğer dergilerde yayınlanmasını sağlamak, 

e) Hizmet gereklerine göre geçici olarak Kuru
ma bağlı dairelerdeki uzmanlara kendi uzmanhklan-

I na uygun, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfında 
çalışan memurları da bağlı bulundukları dairelerden 
başka yerlerde çalıştırmak. 

BAŞKAN — (g) fıkrasını okumayacaksınız; (h) 
I fıkrasını (g) olarak okumaya devam edin. 

«g) Kurumun faaliyetlerini kontrol ve deneti-
{ mim. yapmak ve yaptırmak, 

h) Dilediği takdirde veya lüzumlu hallerde ihti
sas dairelerine başkanlık etmek.» 

BAŞKAN — Maddeyi okunduğu şekliyle oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen-

j ler... Madde kabul edilmiştir. 
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Başkan Yardımcılarının Görevleri : 
Madde 6. — Başkan yardımcılarının görevleri şun

lardır : 
a) Kurum Başkanının vereceği görevleri yapmak, 
b) Kurum Başkanının yokluğunda kıdem sırası

na göre, ona vekillik etmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tin 

Hukuk Müşaviri, Genel Sekreter, Personel ve îda-
re Müdürleri ve Yardımcılarının Görevleri : 

Madde 7. — Hukuk müşaviri, genel sekreter, per
sonel ve idare müdürleri ve yardımcıları, başkanın 
denetimi ve gözetimi altında kurum içi çalışmalarda 
başkana yardım ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Karamullaoğlu. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; 

Bu, 7 nci madde, bizde kanun yapma tekniğinde 
ne kadar tereddüt ettiğimizi göstermesi bakımından 
önemlidir. Bizler genel olarak yetkilerimizi ve vazi
felerimizi tam olarak kullanmadığımız için, her şeyi 
yasalara sokmalk, yasalardan imdat istemek gibi, bir 
halimiz var. Nitekim, bu açıdan da kanun adedi bir 
çığ gibi büyüyerek gelir. Cumhuriyet döneminde çı
kan kanunların bugüne kadar sayısını dahi doğru dü
rüst şimdi ben söyleyemem; ama söyleyecek arkadaş
lar vardır. 

Bu nedenle, 7 nci madde, «Hukuk müşaviri, genel 
sekreter, personel ve idare müdürleri ve yardımcıları 
Başkanın denetimi ve gözetimi altında kurum içi 
çalışmalarında başkana yardım ederler» diyor. 

İstirham ederim, bir yardımcının, bir genel sekre
terin, bir hukuk müşavirinin görevi nedir?.. O mües
sesenin başında olan kimseye yardım etmektir. Yani, 
şjimdi bu madde olmasa, hukuk müşaviri, bilmem dai
re başkanı, genel sekreter, Kurum Başkanına, kurum 
direktörüne yardım etmeyecek mi?.. Bu, eski deyimle, 
malumu ilan etmek kabilinden bir şeydir. Bu gibi 
maddeler kanunun da metnini muğlâk bir hale soku
yor, birtakım yeni yeni durumlar ihdas ediyoruz. Bu 
nedenle bir de önerge takdim ediyorum. Bunların gö
revleri belli. Şu halde, bu maddenin metinden çıkarıl
masını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 

isteyen sayın üye?.. Yok. 

Madde hakkında verilmiş bir önerge var, takdim 
ediyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan 448 Sıra Sayısına kayıtlı 

yasa tasarısının 7 nci maddesine gerek yoktur. Çıka
rılmasını, maddelerin buna göre düzenlenmesini arz 
eder, saygılar sunarım. 

'Cumhuriyet Senatosu 
Bursa Üyes: 

M. Şebıp Karamu'jiaoğiı: 

BAŞKAN — Önerge sahibi önergesini izah etti. 
Önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor mu?.. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALÎKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkanım, 
bu tür metinler doğrudan doğruya 1730 sayılı Yar
gıtay Kanunu, 521 sayılı Danıştay Kanunu, *832 sa
yılı Sayıştay Kanununda mevcut olan metinlerin bu
raya aktarılmasından ibarettir, katılmıyoruz efendim. 

Saygıyla arz ediyorum, 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir, 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul editmiş-
tir, 

Adli Tıp Meclisinin Kuruluşu : 
Madde 8. — Adli Tıp Meclisi, Genel Kurul 

ve ihtisas daireleri olmak üzere iki bölümden olu
şur. 

A) Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu : 
Adli Tıp Kurumu ve Meclisi Başkanının başkan

lığında ihtisas daireleri başkanları ile asli üyelerin
den oluşur. Ayrıca Genel Kurul için yeteri kadar 
raportör bulundurulur. 

B) ihtisas Daireleri : 
İhtisas Daireleri birer başkan ile aşağıda belirti

len sayıda uzmanlardan oluşan 5 daire ile ayrıca di
ğer dairelerin görevlerine girmeyen hususlar için Ad
li Tıp Kurumu ve Meclis Başkanlığının uygun gör
mesi ile kurulabilen altıncı bir daireden oluşur ve 
her ihtisas dairesi için ihtisasları ile ilgili birer yedek 
üye ve yeteri kadar raportör bulundurulur. 

a) 1 nci ihtisas dairesi; 
2 adet adli tıp uzmanı, 
1 adet patalojik, anotomi uzmanı, 
1 adet iç hastalıkları unzmanı, 
1 adet genel cerrahi uzmanından, 
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b) 2 nci ihtisas dairesi; 
1 adet adli tıp uzmanı, 
1 adet genel cerrahi uzmanı, 
1 adet sinir cerrahi uzmanı, (Nörojirürjiyen) 
1 adet patolojik anotomi uzmanı, 
1 adet doğum ve kadın hastalıkları uzmanmdan, 
c) 3 ncü ihtisas dairesi; 
1 adet adli tıp uzmanı, 
1 adet kulak - boğaz - burun hastalıkları uzmanı, 
1 adet ortapedi uzmanı, 
1 adet röntgen uzmanı, 
1 adet göz hastalıkları uzmanından, 
d) 4 ncü ihtisas dairesi; 
1 adet adli tıp uzmanı, 
1 adet akıl hastalıkları uzmanı, (Psikiyatri hasta

lıkları uzmanı), 
1 adet sinir hastalılkarı uzmanı, (Nörolog) 
1 a'det iç hastalılkarı uzmanı, 
1 adet toksikoloji veya kimya - tıbbi kimya uz

manından, 
e) 5 nci ihtisas dairesi; 
1 adet adli tıp uzmanı, 
1 adet bakteriyoloji ve intani hastalıklar uzmanı, 
1 adet üroloji uzmanı, 
1 adet hematoloji hastalılkarı uzmanı, 
1 adet allerji ve irnmüniloji uzmanından, 
oluşur. 
f) 6 ncî ihtisas dairesi; 
Diğer dairelerin görevlerine girmeyen hususlar 

için Adli Tıp Kurumu ve Meclis Başkanı veya en kı
demli üye yönetiminde Genel Kurulun dört uzman 
üyesinden oluşan bir altıncı daire kurulur. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Adli Tıp Meclisi Genel Kurulunun Görevleri : 
Madde 9. — Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu

nun görevleri şunlardır : 
a) Her bir ihtisas dairesinin çoğunluğunca, genel 

kurulda görüşülmesine lüzum görülen konularda ge
rekli incelemeleri yapmak ve karar vermek. 

b) İkinci Maddede sayılan yargı organları ve mer
cilerince, gerekçe gösterilmek suretiyle bir defa da 
Adli Tıp Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesine 
lüzum görülen konulan incelemek ve görüşünü bil
dirmek, 

c) îhtisas dairelerinin verdiği karar ve görüşler 
arasında ortaya çıkan çelişkileri incelemek ve kesin 
karara bağlamak. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İhtisas Dairelerinin Görevleri : 
' Madde 10. — İhtisas dairelerinin görevleri, şun

lardır : 
A) Genel görevler : 
a) Bu Kanun kapsamına giren işlerde bilirkişi ta

rafından verilip kapsamı itibariyle 2 nci maddede 
sayılan yargı organları ve mercilerince gerekçe göste
rilmek suretiyle kanaat verici nitelikte görülmeyen 
veya adli tıp ihtisas şubelerince veya adli tıp uzman
larınca veya bilirkişilerce verilmiş olup da birbirle
riyle çelişki halinde olan raporları inceleyip bilimsel 
ve teknik görüşleri bildirmek, 

b) Adli tıp ihtisas şubelerince verilmiş ve Yargı
tay'ca bu belgeler yönünden bozulmuş rapor ve gö
rüşler hakkında kendisine havale olunması üzerine, 
konuyu, inceleyerek karara bağlamak. 

B) Özel görevler : 
a) Birinci İhtisas Dairesi : 
Türk Ceza Kanununun 9 ncu babının adam öl

dürme cürümleri ile ilgili birinci faslındaki 448-455 
nci maddelerine ve bu fasılla ilgili 3 ncü faslındaki 
461, 462, 463, 464 ncü maddelerine giren vakalarda 
ve sair hallerde tüm ölüm sebeplerini inceleyip bilim
sel ve teknik görüşlerini bildirmek. 

b) İkinci İhtisas Dairesi (Travmatoloji 1.) : 
Türk Ceza Kanununun 9 ncu babının eşhasa kar

şı cürümlere ait 2 nci faslındaki şahıslara karşı mü
essir fiiller ile ilgili 456,1, 2, 4 - 460 nci maddeleri 
ve bu fasılla ilgili 3 ncü faslın 461, 462, 463, 464 
ncü maddeleri, ırkın tümlüğü ve sağlığı aleyhine cü
rümlere ait 468, 469, 470, 471, 472 nci, adabı umu
miye ve nizamı aile aleyhinde cürümlere ait 8 nci 
babın cebren ırza geçen, küçükleri baştan çıkaran ve 
iffete taarruz edenlerle ilgili fasıllardaki 414, 415, 
416, 417, 418, 423. 439 ncu maddeleri ve 243, 245, 
271 nci maddelerinde sözü edilen ve sair benzeri fiil
ler ile ilgili travmatolojik olayları inceleyip bilimsel 
ve teknik görüşlerini bildirmek. 

c) Üçüncü İhtisas Dairesi (Travmotoloji 2.) : 
Türk Ceza Kanununun 456/3 ncü maddesinde 

sözü edildiği üzere akıl ve beden hastalıklarından bi
rini, havastan veya el yahut ayaklardan birinin veya 
söylemek kudretinin yahut çocuk yapmak kabiliyeti
nin ziyaı, azadan birinin tatilini yahut çehrenin daimi 
değişikliğini veya gebe bir kadının çocuğunun düş-
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meşini intaç eden olaylarda, iş kazalarında ve malu
liyet derecesi tespiti gibi hallerde bilimsel ve teknik 
görüşünü bildirmek. 

d) Dördüncü İhtisas Dairesi : 
Cezai ehliyet ve bunu kaldıran veya hafifleten 

(Türk Ceza Kanununun 46, 47, 48 nci maddeleri) se
bepler ile Medeni Hukuktaki hukuki ehliyetin tes
piti, kayyum veya temsilci tayini, vesayet ve hacir al
tına alınma gibi hallerde, meslek hastalıklarında, 
toksikomanilerde (Türk Ceza Kanununun 403, 404 
ncü maddelerinde) fiili mukavemet edilip edilmeye
ceği hususlarının tespitinde bilimsel ve teknik görüş
lerini bildirmek. 

e) Beşinci İhtisas Dairesi : 
Medeni Kanunda nesep tayini, Türk Ceza Kanu

nundaki 445, 446 ncı maddelerindeki cürümler, al-
lerji ve immüniloji mevzularında ve gıdai zehirlen
melerde bilimsel ve teknik görüşünü bildirmek. 

f) Altıncı İhtisas Dairesi : 
Bundan evvel sözü edilen beş ihtisas dairesinin 

görevleri dışında veya birden fazlasının görevi için
de kalan veya ortaya çıkan yeni konularda gerekli 
incelemeyi yaparak bilimsel ve teknik görüşünü bil
dirmek. 

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

Bu madde ile ilgili daha önce 5 nci maddenin mü
zakeresinde kabul edilmiş olan bir önerge var. Bu 
önerge 5 nci maddenin (g) fıkrasını çıkarıyordu. Çı
karılması hususu oylarınıza iktiran etti. Şimdi 5 nci 
maddeden çıkarılan (g) fıkrasının, bu 10 ncu mad
denin (A) fıkrasının (c) bendi olarak maddeye ithali 
istenmektedir. Oradan çıkarıldığına göre, önergenin 
bu hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi sadece (A) fıkrasını (a), (b), (c) bentleriyle 
birlikte takdim ediyorum. 

İhtisas Dairelerinin Görevleri : 
Madde 10. — İhtisas dairelerinin görevleri şun

lardır : 
A) Genel görevler : 
a) Bu Kanun kapsamına giren işlerde bilirkişi 

tarafından verilip kapsamı itibariyle 2 nci maddede 
sayılan yargı organları ve mercilerince gerekçe göste
rilmek suretiyle kanaat verici nitelikte görülmeyen 
veya adli tıp ihtisas şubelerince veya adli tıp uzman
larınca veya bilirkişilerce verilmiş olup da birbirle
riyle çelişki halinde olan raporları inceleyip bilimsel 
ve teknik görüşleri bildirmek, 

b) Adli tıp ihtisas şubelerince verilmiş ve Yargı
tay'ca bu belgeler yönünden bozulmuş rapor ve gö
rüşler hakkında kendisine havale olunması üzerine, 
konuyu inceleyerek karara bağlamak. 

c) Esasen ivedi sayılan tutuklu ve suçüstü işle
rinin dışındaki hallerde işin ivedi olup olmadığını 
takdir etmek. 

BAŞKAN —• Maddeyi, okunan bu şekliyle, diğer 
kısımları da dahil olmak üzere oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edijmiştir. 

Madde 11'i okutuyorum. 
Adli Tıp İhtisas Şubelerinin Kuruluşu : 
Madde 11. — Adli tıp ihtisas şubeleri, bir mü

dür ve bir müdür yardımcısı ile hizmetin gerektirdiği 
sayıda şube şefi ve uzmanlardan oluşur. 

Şube, klinik ve araştırma bölümünde çalışanların 
nitelikleri yönetmelikle belirlenir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Şube Müdürü ve Yardımcılarının Görevleri : 
Madde 12. — A) Şube müdürlerinin görevleri 

şunlardır : 
a) Şubelerine verilen işleri ilgili bölümlere, kli

niklere, araştırma bölümlerine iletmek ve bu işlerin 
düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, 

b) Şubelere bağlı bölüm, klinik, laboratuvar, 
araştırma bölümleri ve bürolarını denetlemek, 

c) Dosyaları, düzenlenecek raporlarla birlikte ih
tisas dairelerine, diğer şubelere veya mahalline gön
derilmek üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sun
mak, 

d) Bu Kanunla ve Adli Tıp Kurumu Başkanı 
veya ihtisas daireleri başkanlarınca verilecek diğer 
işleri yapmak. 

B) Şube müdür yardımcılarının görevleri şunlar
dır : 

a) Şube müdürünün vereceği görevleri yapmak, 
b) Şube müdürünün yokluğunda ona vekillik 

etmek. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN

LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Baş
kanım... 
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BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN

LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ 
KEMALETTİN ALİKÂŞÎFOĞLU — Bir konuyu 
müsaadenizle yüksek huzurunuza getirmek istiyorum; 
o da şudur : 

Kabul buyurulan şekliyle esasen ivedi sayılan tu
tuklu ve suçüstü işlerinin dışındaki hallerde... 

BAŞKAN — Geçti o efendim. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ 
KEMALETTİN ALİKÂŞÎFOĞLU — Müsaade eder
seniz Sayın Başkanım, arz edeceğim. 

Tutuklu ve suçüstü işlerinin dışındaki hallerde ih
tisas dairelerine bu konuda karar verme yetkisi ge
tirdik. Yüksek malumlarıdır ki, Adli Tıp Kurumu 
sadece ihtisas dairelerinden oluşmuyor. Şubelere de 
gerek ki böyle işler gele. O halde, şubelere de bu 
yönde bir fıkra ilavesinde, öyle zannediyorum ki 
kanuni zaruret var. Gereğini yüksek takdirlerinize 
arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan. 

redaksiyon için geri alsınlar. 

BAŞKAN — Bu maddeyi arzu edilen ilavenin ya
pılması için gönderiyorum. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ 
KEMALETTİN ALİKÂŞÎFOĞLU — Sayın Başka
nım, burada acaba Yüksek Heyetiniz bu görevi kime 
verecektir?.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞ1 (Konya) — Komis
yon bu maddeyi geri alsın. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Hayır, şunu 
arz etmek istiyorum: Efendim, bu bir evrak hava
lesi idi. Evrak Başkanlığa gelir, Başkan açar ve ha
vale ederdi; fakat değişiklikle bu evrak Başkandan 
nasıl olsa gelecek İhtisas Dairesine. Saygı duyuyo
rum, sakın yanlış anlaşılmasın efendim. Başkan bu
nu havale edecek. Bakın, Başkanın ne yapacağı 
belli değil. Belki biz bunu tüzükle, yönetmelikle hal
letmeye çalışacağız. Başkan İhtisas Dairesine evrakı 
havale etmeden, İhtisas Dairesi evraka bakabilir 
mi?.. Bu bir. 

BAŞKAN — O, Başkanın yetkilerinde yok mu
dur? 
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! ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Hayır, arz 
ediyorum efendim. Şimdi, geldi şubeye Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN —- Müsaade buyurun efendim. Başka
nın yetkileri arasında evrak havalesi vardır... 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Hayır, hangi
sinin ivedi, hangisinin normal şeklinde; bunu arz edi
yorum. 

Şimdi, şubede ben ne şekilde düzenleyeyim; yani 
şube başkanına mı bu görevi vereyim, yoksa kime 
vereyim efendim; neyi emrediyorsunuz, onu anlaya
madım?.. 

BAŞKAN — Onu biz burada tayin edecek deği
liz. Tayin edilmiş şekliyle Yüksek Heyet bunu mü
zakere eder. Yüksek Heyet adına Komisyon görüş
müştür. Komisyonda Hükümet görüşlerini bildir
mek zorundadır. Bu itibarla noksanlık görüyorsanız, 
onu yönetmelikle düzeltirsiniz veyahut da yeni bir 
kanun teklifi ile eksiklik tamamlanır. 

Maddeyi okunan şekliyle... 
İDRİS GÜRSOY (Ordu) — Sayın Başkan, bu 

hususta yetkili iş sahibi dilekçe ile müracaat eder, 
tatbikat da böyledir ve müracaat ettiği zaman da ev-
leviyetle kendi ilgili dairesine gider. 

BAŞKAN — Mesele mahiüldür Sayın Gürsoy, 
teşekkür ederim. 

Maddeyi okunan eşkliyle oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum. 
Şube Şeflerinin Görevleri : 
Madde 13. — Şube şeflerinin görevleri şunlar

dır : 
a) Şubelerde ahenkli, verimli ve düzenli bir çalış

manın gerçekleşmesini ve işlerin mümkün olan sü
ratle incelenip karara bağlanmasını, şubenin kendi 
kararlan arasında tutarsızlıkların önlenmesini sağla
mak için gerekli göreceği bütün önlemleri almak ve 
özellikle dosyaları, materyalleri inceleyerek ve bu 
konuda açıklama yapacaklara vermek ve kararları 
yazmak veya yazdırmak, 

b) Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ile şube müdür
lerinin yetkileri saklı kalmak üzere, laboratuvarları, 
araştırmak bölümleri ve büro görevlerini denetle
mek, 
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c) Kendilerine verilecek dosyaları, düzenleyecek
leri raporlarla birlikte şube müdürlüğüne sunmak, 

d) Bu kanunla ve Adli Tıp Kurumu Başkanı ve 
ihtisas daireleri başkanları ile şube müdürlerince ve
rilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞ1 (Konya) — «K» 
harfi fazla. 

BAŞKAN — Evet, «^Araştırma». Evet, Hükümet 
teklifinde «Araştırma» dır. Burada bir tabı hatası 
vardır. O düzeltilmiştir sadece. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Uzmanların Görevi : 
Madde 14. — Adli Tıp Kurumu uzmanlarının 

görevleri şunlardır : 
a) Verilecek dosyalar ve her türlü maddeleri ge

rekli şekilde ve zamanında inceleyerek bu konuda 
düzenleyeceği raporu bağlı bulunduğu şubeye, ih
tisas dairesine veya Genel Kurula sunmak. 

b) Bulundukları daire ve şubelerde görüşmelere 
katılmak ve oylarını vermek, 

c) Şube müdürü ve yardımcılarının verdiği diğer 
görevleri yapmak. 

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

Bir önerge var madde üzerinde, onu takdim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Adli Tıp Kurumları Kanun tasarısının 14 ncü 

maddesinin (b) bendinin ihtisas dairesi üyesi olmayan 
uzmanların oylamalara katılmalarının daire oluşum
larının genel ilkesine aykırı olması nedeniyle, (Bulun
dukları daire, şubelerde görüşmelere katılmak) şek
linde değiştirilmesini; yani bu bentten ( . . .ve oyla
rını vermek) ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 
C. Senatosu İstanbul Ü. C. Senatosu Samsun Ü. 

Aysel Baykal Muharrem Bartın 
C. Senatosu Ordu Ü. 

İdris Gürsoy 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu önergeye 
katılıyor mu efendim? 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Efendim, za
ten toplantıya katılacağına göre oy da verilir. İfade 
edilse de olur, edilmese de olur. Oy verecektir nasıl 

I olsa. Oy vermesi burada ifade edilmiş. Bunu fazla 
I görüyorlar her halde sayın üye. 

AYSEL BAYKAL (İstanbul) — Açıklama yap-
I mak istiyorum efendim. 
I BAŞKAN — Lütfen olduğunuz yerden konuşu -
I nuz. 

AYSEL BAYKAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
I şimdi maddenin (b) bendi şu şekilde: «b) Bulun

dukları daire ve şubelerde görüşmelere katılmak 
I ve oylarını vermek.» Adli tıptaki uzmanlar sadece 
I daire üyelerinden ibaret değildir. Eğer uzman, za-
I ten o dairenin üyesi ise, oyunu vermesinden tabii 
I bir şey olamaz; ama eğer daire üyesi değilse, daire

nin görüşmelerine katılmalı, görüşlerini belirtmeli, 
I ancak oylamaya katılmamalıdır. Önergenin amacı 
I budur, dairenin de* oluş amacına aykırıdır. 

I BAŞKAN — Yani diyorlar ki, bir dairenin üye-
I leri vardır. O üyeler nasıl ki, Meclis Komisyonla-
I rının komisyon üyeleri oy kullanır, onun dışında ka-
I tılan diğer senatör veya milletvekilleri komisyon-
I larda oy kullanamazsa bu şekilde olması gerekir der-
I 1er. Önergenin hedefi bu. Katılır, uzman olarak 
I fikirlerini söyler ve komisyon üyelerini, oradaki da-
I ire üyelerini tenvir eder, onlar reylerini ona göre 
I kullanır; ama bunlara oy hakkı vermeniz doğru de-
I ğildir denir. Bu izahattan sonra Hükümet ve ko-
I misyon katılıyor mu, katılmıyor mu? 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Efendim, ka-

I tılmıyoruz. Niçin onu arz edeyim. 
I Sayın Başkanım, bu zamana kadar şubelerde tek 
I bir kişi vardı ve tek bir kişinin imzasıyla şubenin ka-
I radarı oluşuyordu. Örnek; morg şubesinde bir mü

dür vardı. Müdür işlevini yapar ve kararı o verir. 
Onunla geliyordu. Buradaki «uzmanların» deyimi 
ile şubede bizatihi görev yapan uzmanlardan söz edi
liyor. Yani, şubenin üyesidir bir deyimle, bu şube
lerden kasıt, o şubede görev yapan uzmandır. Do
layısıyla bu tasarıyla artık şubelerde dahi... 

BAŞKAN — Peki efendim, anlaşıldı; yani 
şubenin bünyesindeki uzmanlar. 

Bu sebepten Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
I Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyo-
I rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
] kabul edilmiştir. 
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Morg Şubesinin Görevleri : 
Madde 15. — Morg şubesinin görevleri uşnlar-

dır : 
a) Ceset ve ceset organları ile canlılara ait doku

lar ve kıl üzerinde her türlü teknik incelemeler (His-
to - Patolojik, Histolojik, Anatomik, Antropometrik) 
yapmak, 

b) Adli tıpîa ilgili olarak gelmiş ceset ve kısım
ları üzerinde otopsi yapmak, 

c) Organların özelliklerini tespit etmek, kimliği 
bilinmeyen ceset ve kısımlarının teşhir ve teşhisi ile 
yaş ve cinsiyetlerini belirlemek ve yetkili mercilerin 
göstereceği lüzum üzerine kimlikleri belirleninceye 
kadar cesetleri saklamak. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Gözlem Şubesinin Görevleri : 
Madde 16. — Gözlem Şubesinin görevleri şun

lardır : 
Kanunun ikinci maddesinde sayılan tüm yargı 

organları ve mercilerince gözleme tabi tutulmasına 
karar verilen veya lüzum gösterilen kişiler üzerinde 
gözlem yapmak ve gözlem sonunda düzenleyecekleri 
raporları dosyaları ile birlikte ilgili ihtisas dairesine, 
diğer şubelere veya mahalline göndermek üzere Adli 
Tıp Kurumu Başkanlığına sunmak. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kimyasal Çözümlemeler Şubesinin Görevleri : 
Madde 17. — Kimyasal çözümlemeler şubesinin 

görevleri şunlardır : 
Kanunun 2 nci maddesinde sayılan tüm yargı or

ganları ile mercileri tarafından gönderilen her türlü 
maddeler üzerinde kimyasal, toksikolojik çözümle
meler yapmak. 

Bu şubeye bağlı bölümlerin görevleri şunlardır : 
a) Toksikoloji İncelemeler Bölümü : 
Canlılara ait mide suyu, kusmuk, saç, tırnak, gai

ta, idrar, ölülere ait iç organlar, fethi kabir sonunda 
elde edilen kalıntılar, mezar toprakları, giyim eş\'ala-
rı, mutfak eşyaları ile soruşturma sırasında elde edi
len her türlü maddeler ve ilaçlan incelemek, 

b) Gıdai Maddeler İncelemeler Bölümü : 
Gıda maddelerinin, gıda maddeler tüzüğü ile di

ğer mevzuat hükümlerine göre sağlığa zararlı olup 
olmadığını analiz ederek incelemek, 

c) Sınai Maddeler İncelemeler Bölümü : 
Her türlü sınai ve ticari maddelerin Türk standart

larına uygun olarak imal edilip edilmediğini analiz 
ederek incelemek, 

d) İlaç ve Çeşitli Maddeler inceleme Bölümü : 
İlaçların formülüne uygun olarak imal edilip edil

mediğini, sahte ilaç olup olmadığını, eczanelerde ha
zırlanan ilaçların reçetesine uygun yapılıp yapılmadı
ğını, ayrıca evlerde doktor ve eczacı olmayan kişiler 
tarafından hazırlanan (halk ilaçlan) isimsiz birçok 
toz ve sıvıların mahiyetini analiz ederek belirtmek, 

e) Araştırma Bölümü : 
Şubelerde yapılacak bütün analizler için metot 

aramak, uygulamak, literatür takip etmek, şeflikler-
deki sistematik analizde ortaya çıkacak sorunları çö
zümlemek, 

f) Narkotik Maddeler İncelemeler Bölümü : 
Esrar, afyon, morfin, eroin ile bunlara benzer 

uyuşturucu ve uyutucu maddelerin yapım ve kullanıl-
malarındaki her çeşit eşya ve ayrıca bu maddelerle 
ilgili kişilerin ağız, burun salgılarının ve tırnak ve 
mide muhteviyatının çözümlemelerini yapmak, 

g) Alkolometrik İncelemeler Bölümü : 
Canlılarda ve ölülerde alkol ve gerektiğinde uyuş

turucu ve uyutucu maddeler aramak. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Biyoloji Şubesinin Görevleri : 
Madde 18. — Biyoloji Şubesinin görevleri şun

lardır : 

Kanlı eşya, sperm lekesi, lekeli eşya, kan grupları 
ve faktörleri, babalığın tayini, kanda vasserman, 
omurilik suyunda vasserman, kan sayımı, tetanoz, 
şarbon ve buna benzer vakalarda sair maddelerin çö
zümlemelerini, bakteriyolojik ve serolojik inceleme
lerini yapmak. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Fizik İncelemeler Şubesinin Görevleri : 
Madde 19. — Fizik İncelemeler Şubesinin gö

revleri şunlardır : 
Kanunun ikinci maddesinde sayılan tüm yargı or

ganları ve mercileri tarafından gönderilen silah, mer
mi, yazı ve fotoğraf, imza niteliğinde basılmış par-
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mak izleri ile ilgili materyalleri, izlemek ve dosyalar 
üzerinde gerekli incelemeleri yamak. 

Bu Şubeye bağlı bölümlerden : 
A) Balestik incelemeler Bölümü : 
a) Her türlü ateşli ve ateşsiz silahlar ile patlayı

cı ve bereleyici alet, araç ve maddeler ve suç delili 
olarak zaptolunan ve incelenmesine lüzum görülen 
giysi ve eşyalar ile bunların üzerindeki belirtilerin 
niteliklerini, 

b) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı ve tahrip edici 
maddelerle bunların açtığı yaralar ve yaptığı her nevi 
tahribatı, 

c) Suç delili olarak zaptolunan ve incelenmesine 
lüzum görülen her türlü materyalleri, 

d) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen araç, gereç 
ve maddelerin canlı ve cansız cisimler üzerinde bırak
tığı izleri, 

İncelemek. 
B) Grafolojik ve Daktiloskopik İncelemeler Bö

lümü : 
a) Yazı, senet ve her türlü belgeler ile bunların 

üzerindeki imzalar, 
b) Mukayese, istiktaba tabi yazılar, 
c) Sahte belgelerin iğfal kabiliyeti, 
d) Markalar, 
e) Her türlü resim ve fotoğraflar. 
Üzerinde gerekli incelemeleri yapmak. 
C) Işınlar İncelemeler Bölümü : 
Radyolojik, radyo - izotop ve fotoğrafik, manye

tik ve sair bantlar ile ilgili her türlü incelemeleri 
yapmak. 

D) Klimatoloji İncelemeler Bölümü : 
Klimotoloji ve meteoroloji olayları ile lgili konu

larda gerekli incelemeleri yapmak ve görüşünü bil
dirmek. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Trafik Şubesinin Görevleri : 
Madde 20. — Kanunun ikinci maddesinde sa

yılan tüm yargı organları ve mercilerinin isteği halin
de trafik olayları ile ilgili konularda gerekli muayene 
ve incelemeler yapmak, bilimsel ve teknik görüşlerini 
bildirmek. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

25 . 12 . 1979 O : 1 

Adli Tıp Meclisi Genel Kurulunun Ve İhtisas Da
irelerin Çalışması : 

Madde 21. — A) Adli Tıp Meclisi1 Genel Ku
rulu, Adli Tıp Kurumu Başkanının yönetiminde, bir 
hukuk müşavirinin iştiraki ile ihtisas dairelerinin baş
kan ve asıl üyelerinin en az üçte ikisi ile toplanır ve 
salt çoğunlukla karar verir. Ancak hukuk müşaviri 
oya katılmaz. 

Başkanın yokluğunda en kıdemli başkan yardım
cısı ve bunların yokluğunda da en kıdemli ihtisas 
dairesi başkanı, başkana vekalet eder. 

İhtisas darelerinde Genel Kurula havale edilmiş 
dosyalar hakkında raportör üyenin raporunu okuyup 
gerekli açıklamayı yapmasından sonra, o işle ilgili 
bulunan daire başkanı, yok ise daire temsilcisi olan 
kıdemli üye, ya da daire başkanının uygun göreceği 
diğer bir üye daire görüşünü açıklar. 

Genel Kurul üyeleri konu ile ilgili sorularını baş
kan aracılığı ile yöneltirler. Konunun oylanmasından 
önce, son söz ilgili daire temsilcisine verilir. 

Yargıtayca gerekli görülen konuların Genel Ku
rulda görüşülmesi hallerinde konu, Genel Kurul ra
portörleri tarafından hazırlanarak Kurula sunulur. 
Kurul başkanı izahat verdikten sonra başkan tarafın
dan konu hakkında tartışma açılır. 

Konu, ihtisas dairelerinden hangisini ilgilendiri
yor ise başkan ve üyeleri o oturuma çoğunlukla işti
rak etmek zorunluğundadır. 

B) Adli Tıp İhtisas Dairelerinin Çalışması : 
Adli Tıp İhtisas daireleri, Başkanlarının başkan

lığında tam sayı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar 
alır. Üyelerden birinin özürlü olması veya yokluğu 
halinde eksiklik aynı ihtisas kolunda yedek üye var
sa onunla, yoksa diğer dairelerden alınacak üye ile 
tamamlanır. Şu kadar ki, tetkik edilecek konu, ilgili 
asıl veya onun özürlü olması halinde yedek uzman 
üye hazır bulunmadıkça müzakere edilemez. 

C) Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu ve ihtisas da
ireleri lüzum gördüğü hallerde kararını vermeden ön
ce incelediği konu ile ilgili bulunan evrakın onanmış 
örneklerini mahallinden isteyebileceği gibi aslı üzerin
de inceleme yapması zorunlu olduğundan bunları da 
isteyebilir. 

Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu ve ihtinsas dairele
ri, ilgili kişileri gerektiğinde muayene ve usulüne gö
re isticvap edebilir; her türlü tetkikatı yapar ve yap
tırabilir. 

Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu ve ihtisas daire -
| lerinin kararlan nihai olmakla beraber mahkemelerin 
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delilleri serbestçe takdir hususundaki yetkilerini ka
yıtlamaz. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 1C ncu maddesi
nin hükümleri saklıdır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun ve İhtisas Dairelerinin Bilirkişi 
Dinlemesi : 

Madde 22. — Genel Kurul ve ihtisas daireleri 
incelediği konularla ilgili tıp ve diğer uzmanlık dal
larından uzman veya uzmanların bilirkişi olarak da
vet edilmesine karar verebilir. Uzman bilirkişiler oya 
katılmamakla beraber görüşünü bir raporla Genel 
Kurula veya ihtisas daire başkanlığına bildirirler. Bi
lirkişiye yönetmelikteki esaslara göre Genel Kurul 
veya ihtisas dairesince çalışmasına uygun ücret tak
dir olunur. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Morg, Gözlem, Kimyasal Çözümlemeler, Biyoloji, 
Fizik İncelemeler ve Trafik Şubelerinin Çalışmaları : 

Madde 23. — Morg, gözlem, kimyasal çözümle
meler, biyoloji, fizik incelemeler ve trafik şubeleri, 
şube müdürlerinin başkanlığında o şubede çalışan ko
nu ile ilgili uzmanlarla birlikte gerekli incelemeler ya
parak raporlarını hazırlarlar. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Şubelerin Bilirkişi Dinlemesi : 
Madde 24. — Şubelerce incelenecek konunun ni

telik ve özelliklerine göre, konu ile ilgili uzman ve
ya uzmanların bilirkişi olarak davet edilmesini şube 
müdürü kurum başkanından isteyebilir. Kurum baş
kanı, istemi uygun görmesi halinde gerekli daveti
yeyi çıkartır. 

Bilirkişi, raporunu düzenleyerek ilgili şube müdü
rüne verir. Bu görevine karşılık bilirkişilere yönetme
likteki esaslara göre kurum başkanlığınca çalışmasına 
uygun ücret takdir olunur. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Adli Tababet Şube Müdürlükleri ve Görevleri 
Adli Tababet Şube Müdürlükleri : 
Madde 25. — Görev çevresi Adalet Bakanlığın

ca belirtilecek yerlerde lüzumu kadar adli tababet şu
be müdürleri ve yardımcıları bulundurulur. 

Ayrıca adli tababet şube müdürlüklerinde; kimya
ger, laborant, otopsi teknisyeni, balestik ve grafoloji 
gibi teknik elemanlar görevlendirilir. 

Adli tababet şube müdürlüğü bulunmayan yerlerde 
«Tababeti Adliye Kanunu» na göre görev alacak ta
biplere yollukları ile birlikte adli mercilerce takdir 
edilecek ücret verilir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Adii Tababet Şube Müdürlüklerinde Bulunan Adli 
Tabiplerin Görevleri : 

Madde 26. — Adli tabipler, görevli bulundukla
rı yargı çerçevesi içindeki mahkemeler, sorgu hâkim
likleri, Cumhuriyet savcılıkları tarafından adli tıpla 
ilgili olmak üzere lüzum görülecek otopsi, muayene 
ve tetkikleri, gerektiğinde mahalline de gütmek sure
tiyle yaparak, bu husustaki raporunu vermek ve sö
zü edilen merciler ve adii organlarca çağrılması ha
linde görüşlerini sözlü olarak da bildirmekle yüküm
lüdürler. 

Adli tababet şube müdürlüklerindeki adli tabip
lerin memur oldukları yargı çevresi dışında bir işe 
çağrılmaları halinde gitmeleri, bulundukları yer Cum
huriyet Savcısının tensibine bağlıdır, 

Adli tabipler bulundukları yerlerde mevcut res
mi sağlık kurum ve kuruluşların teknik ve tıbbi araç. 
gereç ve tesislerinden yararlanırlar. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler?.. Etmeyenler?.. Madde kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Atamalar 

Başkan, Başkan Yardımcısı, İhtisas Dairesi Baş
kanı, Daire üyeleri ve Adli Tababet Şube Müdürleri
nin Atanmaları : 

Madde 27. — A) Adli Tıp Kurumu Başkanı, 
Başkan Yardımcıları, İhtisas Daireleri Başkanları, 
daiire üyeleri, Adalet Bakanının inhası üzerine uzman 
ckmanlar veya üniversitenin ve ilgili fakülte öğretim 
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üyeleri ve yardımcıları arasından üçlü Kararname ile 
atanır. 

Atanacak olan öğretim üyeleri ve yardımcılarının 
üniversite dle bağlantıları, bu sıfatla aldıkları maaş ve 

, ödenekleri kesülmez. Kendilerine ayrıca ikinci görev 
maaşı verilir. Bu üyelerin ve yardımcılar;mn görev
lendirilmelerinden önce bağlı bulundukları Üniversi
teler Yasasının belirttiği yetkili kurullarının izni alı
nır. 

B) Adli tababet şube müdürleri ve yardımcıları, 
adli itip ihtisası yapmış olanlardan veya yeteri kadar 
adii tıp uzmanı yoksa adli İtip alanında çalışmış pa
toloji uzmanları veya hizmet öncesi eğitime tabi tu
tulmak suretiyle en az beş yıl Hükümet tabipliği yap
mış olan tabipler arasından Adalet Bakanlığınca ata
nır. 

C) Atamalarda Adli Tıp Kurumunda uzman 
olanlara öncelik verilir. 

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

Madde üzerinde verilmiş üç önerge var, üçünü 
de takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Adli Tıp Kurumları Yasa Tasarısının 27 nci mad

desinin (A) bölümünün aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Samsuri istanbul 
Muharrem Bartın Aysel Baykal 

Ordu 
fdris Gürsoy 

27 — A) Adli Tıp Kurumu başkan, başkan yar
dımcıları, daiire üyeleri Adalet Bakanının inhası üze
rine uzman elemanlar veya Ümversiıteriin ilgili fakül
te öğretim üyeleri ve yardımcıları arasından üç ka
rarname iile atanırlar. 

BAŞKAN — Bu önerge biraz hatalı yazılmış ga
liba. Çünkü, (A)' fıkrasını değiştiriyor, ifade öyle. 
Halbuki (A) fıkrası üki bendden oluşuyor. Bu zan
nediyorum (A) fıkrasının 1 nci bendi; için yaz:l-
mışür. 

AYSEL BAYKAL (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Evdi, ikinci önergeyi okuyun. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Adli Tıp Kurumları Kanun Tasarısının 27 nci 

maddesinin (A) bölümünün ikinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve tökliif ederiz. 

Samsun İstanbul 
Muharrem Bartın Aysel Baykal 

Ordu 
fdris Gürsoy 
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27 — A - 2) Atanaaek olan öğretim üyeleri ve 
yardımcılarının Üniversite ile bağlantıları kdsfilmez. 
Bunlar kurumca tüzük ve yönetmeliklere göre söz
leşmeli olarak çalıştırılırlar. Bu üyelerin ve yardımcı
larının görevlendirilmelerinden önce bağlı bulunduk
ları Üniversiteler Yasasının 'belirdiği yetkili kurulla
rının izni; alınır. 

BAŞKAN — Üçüncü önergeyi okutuyorum efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Adli Tıp Kurumları Kanun Tasarısının 27 nci 

maddesinin (B) bölümüne; 
Millet Meclisince kabul edilen metnindeki (İhtisas 

Dairelerindeki daire başkanları, da'ire üyeleri arasın
dan üç yıl için gîizM oyla seçilir) (b) bendinin son 
fıkra olarak benimsenerek aynen kabulünü arz ve tek
lif ederiz. 

Samsun İstanbul 
Muharrem Bartın Aysel Baykal 

Ordu 
İdris Gürsoy 

BAŞKAN — Bu önergeyi iyi anlayamadık. Lüt
fen önerge sahiipleriınden birisi izah etsinler efen
dim. 

AYSEL BAYKAL (İstanbul) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN —^Buyurun Sayın Baykal. 

AYSEL BAYKAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Ben bu üç önergeyi sırası ile açıklamaya çalışaca
ğım. Son önergede bir maddi hata var. Sayın Başkan, 
izninizle onu da son önergeyi açıklarken düzeltmek 
istiyorum. 

Birinci önergemiz, 27 nci maddenin (A) bölümü
nün birinci bendi ile ilgili bir değişiklik önergesidir. 
Burada Senato Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul 
öttiği metin şu şekildedir : «Adli Tıp Kurumu Bal
kanı başkan yardımcıları, ihtisas daıireleri başkanları, 
daire üyeleri Adalet Bakanının inhası üzerine uzman 
elemanlar veya üniversiltenlin ve ilgili fakülte öğretim 
üyeleri ve yardımcıları arasından üçlü kararname ile 
atanır.»1 

Biz burada değişiklik önergemizde İhtisas Daire-
kri Başkanlarının Adalet Bakanının inhası ile üçlü 
kararname ile atanmasını çıkarıyoruz. Daire üyeleri, 
kurum başkanı, uzmanlar üçlü kararname :1e atan
mış olarak kalıyorlar. Ancak, bütün bu tür, heyetler-
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de olduğu gibi ihtisas daireleri başkanlarının kendi 
daire üyeleri tarafından seçimle seçilmesi ilkesinin 
korunmasını istiyoruz. 

Bu nedenle, «İhtisas Daireleri Başkanları» ibare
sinin atama maddesinden çıkarılmasını öneriyoruz 
ki, verdiğimiz üçüncü önergede bu eksikliği gider
mek üzere 27 nci maddeye bir fıkra eklenerek İhti
sas Daireleri Başkanlarının, dairelerin kendi üyeleri 
arasından giz" oyla seçilmesini önermekledir. 

Eğer, Adli Tıp Kurumunun bütün üyelerini, daire 
üyelerini, uzmanlarını, başkanını devlet kuruluşu ola
rak siyasal iktidarın atamasını kabul e'Lmek olasıdır. 
Ancak, hiç olmazsa İhtisas Dairelerinin başkanları
nı kendi aralarından seçmelerini ve bu şekilde öner
gemizde de belirttiğimiz üzere, belirli süre ile de han
gi dönem için başkanlık yapılabileceğim, daha doğ
rusu başkanın, hangi dönem için seçilebileceğini 
maddede belirtmek İhtisas Dairesi başkanlarının si
yasal iktidar tarafından istendiği zaman alınıp, alın
maması veya kaydı hayat şartıyla orada bırakılması
nı önleyecek nitelikte olacaktır. 

İkinci önergemizde, aynı maddenin (A) bölümü
nün ikinci fıkrasında bir değişiklik önermekteyiz. 
Komisyon metnini okuyorum : 

«Atanacak olan öğretim üyeleri ve yardımcıları
nın üniversite ile bağlantıları, bu sıfatla aldıkları ma
aş ve ödenekleri kesilmez. Kendilerine ayrıca ikinci 
görev maaşı verilir. Bu üyelerin ve yardımcılarının 
görevlendirilmelerinden önce bağlı bulundukları Üni
versiteler Yasasının belirttiği yetkili kurullarının izni 
alınır.» 

Bizim önergemizde ise, bu fıkranın şu şekilde de-
ğjştirilmes' öngörülmektedir : 

«Atanacak elan öğretim üyeleri ve yardımcıları
nın üniversite ile bağlantıları kesilmez. Bunlar ku
rumca tüzük ve yönetmeliklerine göre sözleşmeli ola
rak çalıştırılırlar. Bu üyelerin ve yardımcılarının gö
revlendirilmelerinden önce bağlı bulundukları Üni
versiteler Yasasının belirttiği yetkili kurullarının izni 
alınır.» 

Aslında, Kanunun genelinde Adli Tıpta çalışma
nın özendirici olması ilkesine önem verilmiştir. Bu 
ilkeye içtenlikle katılıyoruz. Eleman teminindeki 
güçlük zamları, iş riski zamları diğer maddelerde gö
rüleceği üzere verilmektedir; hepsinin yanındayız. 
Mutlaka özendirici olmalıdır ve bu müessesede çalı
şan insanların, insanca yaşama koşullarına kavuştu
rulması gereklidir. 
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| Ancak, bir devlet memurunun iki ayrı devlet ku
ruluşundan maaş alma olanağının bu maddede sağ
lanması, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hak
kındaki Yasanın bütün ilkelerine aykırıdır. 

Bu nedenle biz şöyle bir çözüm düşündük : Üni-
vers'lc ile bağlantıları kesilmeyöbilir ve gerekli en 
yüle^k ücreti verebilecek ölçüde üniversite öğretim 
üyeleri burada sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bu 
olanağı sağlıyoruz, ücret için bir kısıtlamaya girme
den ama iki taraftan maaş alarak 657 Sayılı Yasaya 
aykıı; b'r durumun ortadan kaldırılmasını öneriyoruz. 
İki çözüm olabilir; ya üniversite öğretim üyeleri 

I burada par t time çalışırlar; ki, kurumun niteliği part 
lime değil, ful! time çalışmayı içeren bir nitelik ol-

I duğu için, bizim önerimizde sözleşmeli personel ola-
I rak en yüksek ücretle çalışma olanakları sağlanmış 

olmaktadır. 

I Sayın Başkan; 
I Üçüncü öneride bir maddi hata olmuş; «Millet 
I Meclisince kabul edilen metindeki 21 nci maddenin 
I son fıkrası hükmü» olacak. Şu şekilde efendim, ora-
I da bir düşme var; «Millet Meclisince kabul edilen 
I metindeki 21 nci maddenin son fıkrası hükmü.» 
I BAŞKAN — 21 ndi madde gedtİ efendim. 

AYSEL BAYKAL (Devamla) — Geçti de efen-
I dim, orada çıkmıştı Senato metninde, yani Senato-
I muzdan geçmedi. Senatonun Bütçe ve Plan Komis-
I yonu metninde 21 no: madde değiştirilerek gelmişti. 
I Biz, Millet Meclisinde kanunlaşan maddeyi diyoruz: 

2î ncj maddenin son fıkrası, 27 ndi maddenin (B) 
I bölümüne son fıkra olarak eklenmelidir. Yani, bi-
I rnci önergemizi tamamlayan bir önergedir. İhtisas 

dairelerindeki daire başkanları, daire üyeleri arasın-
I dan üç yıl için... 

I BAŞKAN — Bir dakika, bu neresinde efendimi 
21 nci maddenin üçüncü fıkrası mı? 

I AYSEL BAYKAL (Devamla) — 21 nci madde-
j r in son fıkrası efendim. Son bendi : «İhtisas Daire-
j sinde Daire başkanı, daire üyeleri arasından» ilk Hü

kümet teklifinde de var. Bu ibarenin, 27 nci madde-
I nin (B) bendinden sonra son fıkra olarak, ilavesini 

iliyoruz. Böylece birinci önergemizdeki ihtisas dai-
I relerindeki... 

BAŞKAN — Oraya (B) olmaz o zaman, (B) olur 
ma? 

AYSEL BAYKAL (Devamla) — Hayır efendim, 
I onun son fıkrası olarak. Yani maddenin son fikrası 
] olarak efendim, eklenmesini... 
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BAŞKAN — Yani, maddeye harfsiz olarak ay
nen ilavesini istiyorsunuz. 

AYSEL BAYKAL (Devamla) —' Evdi efendim, 
daktilo hatası olmuş, özür dillerim. 

Böylece birinci önerge ile ikinci önerge arasında 
bütünlük sağlanmaktadır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Şimdi, 27 nci madde üzerinde veril-

m'ş önergeleri takdim ettik. Birinci önerge, önerge 
sahibir.'a izah ettiği gibi, «İhtisas Daireleri Başkan
ları» mn çıkarılmasını ister metinden. Bu hususa Hü
kümet ve Kornisyon katılıyor mu efendim?.. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkanım 
katılmıyoruz, arz edeyim efendim. 

Bu değişiklik önergeleri daha önce Yüce Senato
nun 'kabul ettiği 8 nci, 21 nci maddelerle içiçedlr. 
Eğer, Yüce Komisyonun böyle bir temayülü varsa, 
bizatihi 8 nci maddede düzenlemenin buna göre, yani 
Millet Meclisi metninde olduğu ğ:'bi kabul edilmesi 
lazımdı, bir. 

Kaldı ki, 21 nci madde bu kere (B) bölümüne 
ilaveyi arzu etitiikleri... 

BAŞKAN — Ona geçmedik daha. Şimdi, birimci 
önerge, yani «İhtisas Daireleri Başkanları» nın çıka
rılmasını istiyor. Yani, «Adalet Bakanının inhası üze
rine yapılmasını daire başkanları»' diyor. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Saym Başka
nım, söylediğim de onunla ilgilü. Eğer, böyle bir dü
şünce olsaydı 8 nci ve 21 nci madde... 

BAŞKAN — Yani. 8 nci madde ile, kaçıncı mad
de?.. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — 21 nci madde 
Millet Meclislinde... 

BAŞKAN — 21 nci madde ile ilgili diyorsunuz. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR, PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Millet Meclisin
de buna göre kalbul edilmişti. Halbuki, bu metinler 
itibar görülmedi Yüce Genel Kurulca. Komisyonca, 
bunlar tay edilerek düzenlenen metin kabul edildi. 
Burada tenakuza düşme gibi bir durum oluyor. 

Bunu saygıyla arz ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, yani daha evvel kabul edilmiş 
maddeleri de bozacak diyorsunuz. Oradaki ahengi ve 
silsileyi 'bozacak diyorsunuz. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR, PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Öyle arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 

Başkan, bir konuda açıklama yapılmasını istiyorum. 
Önerge veren arkadaşlarımız, 27 nci maddenin 

(A) bendinde «İhtisas Daireleri Başkanları» nı kal
dırıyor burada; ama maddenin matlabında «İhtisas 
Daireleri Başkanları» var. Şayet bu oylama sonucun
da kabul edildiği takdirde, madde matlabındaki «İh
tisas Daireleri Başkanları» boşlukta kalacak. Bu ne
denle sayın önerge veren arkadaşların bunu da İçe-
rip içermediğini veya ilave edilip edilmeyeceğine açık
lık getirmeleri lazım. 

BAŞKAN — O artık kendiliğinden olur eğer öy
le bir şey olursa. 

Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
«Maddelerin silsilesini bozar» gerekçesiyle katılmı
yor. 

Önergenin dikkate alınması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

İkinci önergeyi takdim ediyorum, ikinci önergede 
gene 27 nci maddenin ikinci fıkrasının «Sözleşmeli 
olarak çalıştırılması» diyor. Bu hususa Hükümet ka
tılıyor mu?.. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR, PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Arz edeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR, PLAN

LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Şimdi Sayın Baş
kanım; 

Sayın Senatörün baihseylediği 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununda (Ki, bu konuda 'bendenizin 
de kitabı var) 88 nci madde ikinci göreve imkân ta
nımıştır. Her ne kadar 87 nci madde, ikinci görev 
yasağı koymuş ise de, bazı görevler için, örneğin dok-
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torlar başta olmak üzere ikinci görev konusunda bir 
imkân tanımıştır. Bir. 

İkinci konu; 175 nci maddede de, ikinci görevle 
çalışma halinde ne gibi ücret tanınacağı da 175 nci 
maddede 'belirlenmiştir. İki. 

Şimdi, burada sözleşmeli personel olarak çalıştı
rılma konusuna gelince : Yüksek malumlarıdır ki, 
yine aynı Kanunun 4 ncü maddesinde hangi hallerde 
sözleşmeli personel çalıştırılacağı kesinlikle hükme 
bağlanmıştır. O da, devamlı bir iş arz eden hususlar
da, sözleşmeli personel çalıştırma imkânı yoktur. An
cak, hu yüksek planlamaya ilişkin konu olmak kay
dıyla. 

Şimdi kabul •buyurulacağı gibi Adli Tıp devam
lılık arz eden bir görevdir. Bir Devlet memuru ola
rak çalışan bir üniversite mezunu bir taraftan dev
letten para alırken, diğer taraftan aynı kişi devamlı
lık arz eden sözleşmeli bir görevde çalışması kanaa-
tımızca mümkün olamayacağı düşüncesindeyiz. Kal
dı ki, biraz evvel de arz ettiğim gibi gerek 88 nci mad
de, gerekse 175 nci madde bunu tamamen çözmüş 
oluyor. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
Hükümet, mevcut mevzuat muvacehesinde ikinci 

görevle çalıştırmayı kabul ediyor. Sözleşmeli çalıştır
maların mümkün olmadığını, mevcut mevzuata göre 
mümkün olmadığını ileri sürüyor ve hu gerekçeyle 
katılmıyor. 

Önergenin dikkate alınması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Üçüncü önergeye Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu efendim?.. (CHP sıralarından «Lüzum kal
madı» sesleri) 

Üçüncü önerge için «Lüzum kalmadı» deniliyor. 
«21 nci maddede kabul edilmişti, burada lüzum kal
madı» gerekçesiyle katılmıyorsunuz. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Şube Müdürleri, Şube Müdür Yardımcıları, Şube 
Şefleri, Uzmanlar, Hukuk Müşavirleri, Raportörler, 
Asistanlar ile Genel Sekreter, Personel ve İdare Mü
dürleri ve Yardımcılarının Atanmaları : 

J Madde 28. — Adli tıp ihtisas şubeleri müdür-
I leri ve yardımcıları, şube şefleri, uzmanlar, hukuk 
I müşavirleri, raportörler, asistanlar, genel sekreter, 
I personel ve idare müdürleri ile yardımcıları, Adli Tıp 
I Kurumu Başkanının teklifi üzerine, Adalet Bakanlı-
I ğmca atanır. 

Atamalarda, Adli Tıp Kurumunda uzman olan-
I lara öncelik verilir. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-

I 1er... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Diğer Görevliler : 
Madde 29. — Adli tın kurumunda çalışan genel 

I idare hizmetleri, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri 
I ve yardımcı sağlık hizmetleri, din hizmetleri, yardım-
I cı "hizmetler sınıflarına dahil personel Adli Tıp Ku

rumu Başkanı tarafından atanırlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, takdim 

I ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Adli Tıp Kurumları Yasa Tasarısının 29 ncu mad-
I desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek-
I Vf ederiz. 

CS Samsun Üyesi CS İstanbul Üyesi 
Muharrem Bartın Aysel Baykal 

CS Ordu Üyesi 
İdris Gürsoy 

Madde 29. — Adli Tıp kurumlarında çalışan ge
nel idare hizmetleri, teknik hizmetler, sağlık hizmet
leri ve yardımcı sağlık hizmetleri, din hizmetleri, yar
dımcı hizmetler sınıflarına dahil personel Adli Tıp 
Kurumu Başkan, Genel Sekreter ve Personel Mü
düründen oluşan kurul tarafından yapılır. 

İDPJS GÜRSOY (Ordu) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz yerimden kısaca önergemizi izah et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İDRİS GÜRSOY (Ordu) — Bu önergeyi ver

mekteki amacımız şuydu : Tek kişinin tasarrufundan 
çıkartıp, diğer müesseselerde olduğu gibi bir kurula 
vermektir güvence bakımından. 

j BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Adli Tıp Kurumu Başkanının yetkisine verilmiştir; 
ama personel tayin, terfi, tefeyyüzü hakkında çeşitli 
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yönetmelikler, hükümler vardır Personel Kanununda. 
Bu, bizzat 'kendisi yapacak değildir. Yönetmeliklere 
girmesi lazımgelen, kanunlarda yer almaması lazım
gelen konulan kanunun maddesine monte etmeye 
çalışıyoruz. Mahzurlu görüyoruz. Yönetmeliklerle 
halledilecek bir konudur. Zaten tek başına hiçbir baş
kan tayini yapmaz. Tayinin çeşitli usulleri vardır. 
Personel mevzuatımız bu hususu halletmiştir. 657'nin 
hükümleri dalhilindedir. 

ıBAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR, PLAN
LAMA VE ARAŞTİRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTt'N ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkanım, 
şimdi bir kurul oluşturuyor, bu personelin tayini için. 
Bu kurul kimdir? Başkan, genel sekreter, personel 
müdürü. 

Şimdi, Başkanın, Başkanlığı oluştururken, görül
dü, kabul edildi; bunlar (Başkanın emrinde olan ki
şilerdir. Vaktiyle, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
67 nci maddesi, savcıların atanmasında bakanla be
raber 'genel müdürlere de görev verilmiştir; ama Ana
yasa Mahkemesi yargıdan gelse dahi, bakanın em
rinde bulunan genel müdürler ve müsteşarların kurul
da bulunması bir teminat değildir diye 2556 sayılı 
Hâkimler Kanununun 67 nci maddesini iptal etti. 

Takdir Yüce Heyetinizin; ama Başkanın emrinde 
bulunan bir genel sekreter ile personel müdürünün 
başkanla birlikte karar vermesi takdiri Genel Kurula 
ait oluyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Yani bu önerge ile getirilmek istenen hususun 

ameli bir faydası olmadığı gerekçesi ile katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Adli Tıp Kurumu Dönter Sermaye işletmesi 
Kurumun İşletme Şekli, Döner Sermaye : 
Madde 30. — Adli Tıp Kurumu, bu Kanunda ön

görülen hizmetler için döner sermayeli işletmeler ku-
ra'bidir. 

Döner sermayeli işletmeler için (kuruma onbeş mil
yon lira döner sermaye tahsis edilmiştir. Bu miktar, 
gerekli görülen hallerde Bakanlar Kurulu 'kararıyla 
iki katına kadar artırılabilir. 
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Döner sermaye Adalet 'Bakanlığı bütçesine konu
lacak ödeneklerle Hazinece yapılacak ayni yardımlar, 
döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, 
bağış ve yardımlardan teşekkül eder. 

Bağış ve. yardımlar bu maddede yazılı limite bağ
lı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir. 

Hazinece döner sermaye işletmelerine verilecek 
malların bedelleri sermayeye mahsup edilir. 

Döner sermaye işletmelerinin faaliyetlerinden do
ğan kârlar, işletmenin ödenmiş sermayesi, bu madde
nin ikinci fıkrası uyarınca tahsis edilen sermaye mik
tarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir. 
Ödenmiş sermaye bu miktarı bulduktan sonra kâr
lar, müteakip mali yılın altıncı ay sonuna kadar mal 
sandığına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Süre
sinde mal sandığına yatırılmayan kârlar işletmenin 
sorumlu sayman ve ita amirlerinden veya bu görev
leri yürütenlerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil edilir. 

Döner sermayeden; 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişik dördüncü maddesine göre döner 
sermaye istetmelerinde çalıştırılacak memur ve islile
rin aylık ve ücretleri ile bunların her türlü kanuni is
tihkakları ve toplu sözleşmelerden doğan diğer hakla
rı, döner sermaye ile yapılan iş ve hizmetlere ilişkin 
giderler, Harcırah Kanunu uyarınca ödenecek yol
luklar dışında hiçbir ödeme yapılmaz. 

Döner sermaye işleri; 1050 sayılı Mühasebei Umu
miye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale kanunları hükümlerinle tabi değildir. 

Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve 
giderler için mali yılı izleyen dört ay içinde düzenle
necek bilanço ekleri gelir ve gider belgeleri ile bir
likte Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onay
lı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakan
lığına gönderilir. 

Döner sermaye işletmelerin alım - satım, ihale Ve 
işletme faaliyetleri ile hesap usulleri Maliye ve Adalet 
bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik esaslarına 
göre yürütülür. Döner sermayeli işletmelerin yapa
cakları hizmetleri ile gelir ve giderleri de aynı yönet
melikte belirtilir. Döner sermaye işletmelerinin so
rumlu saymanları ile saymanlık memurları Maliye 
Bakanlığınca atanır. 

Döner sermaye işletmelerinin bütçelerini ve hesap
larını inceleme, bilançoların düzenleme ve döner ser
maye ile ilgili sair işleri takiple görevli ve saymanlık 
teşkilatını muhtevi bir «Döner Sermaye İşletmeleri 
Merkez (Müdürlüğü» kurulur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Adli Tıp Kurumlan Kanun Tasarısının 30 ncu 

maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz Ve teklif ederiz. 

İstanbul Samsun 
Aysel Baykal Muharrem Bartın 

Ordu 
İ dr i s Gürsoy 

Madde 30, Fıkra 2. — Döner sermayeli işletme
ler için Kuruma 15 milyon lira döner sermaye tahsis 
edilir. Bu miktar gerekli görülen hallerde Bakanlar 
Kurulu kararıyla beş katına kadar artırılabilir. 

BAŞKAN — Önerge, maddenin 2 nci fıkrasında
ki 15 milyon lira döner sermayeyi kabul ediyor. Yal
nız ifade değişikliği var. Bu kasıtlı mı, yoksa, ifade 
değişikliği mi?.. 

AYSEL BAYKAL (İstanbul) — Hayır; kasıtsız. 
BAŞKAN — Yani, burada «Sermaye tahsis edil

miştir» deniyor, önergede «tahsis edilir» diyor. O 
farkeîmiyor. Sadece önergenin değiştirmek istediği 
husus Millet Meclisi metninde; Hükümet metninde 
ve Cumhuriyet Senatosu metninde bulunan «iki ka
tma kadar Bakanlar Kurulu Kararıyla artırılması» 
hususu burada beş katına kadar artırılması şeklinde 
değiştirilmektedir. 

Bu hususa Komisyon ve Hükümet katılıyor mu?. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Sayın Başkan, 
bu sermayenin az olabileceğinden Komisyonumuz da 
endişe etmiştir. Bu sebeple Komisyonda Hükümet 
Temsilcisine artırılıp artınlmaması konusundaki dü
şüncesi ısrarla sorulmuştur. -Hükümet Temsilcisi ta
rafından yeterli görüldüğü için artırılmaya lüzum kal
madığı görüşüne varılmıştır. Bu sebeple Komisyon 
olarak önergeye katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR, PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Takdir Yüce 
Kurulundur efendim. 

BAŞKAN — Evet; yani katılmıyorsunuz. 
Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. I 
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Önergenin dikkate alınması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurum Personeline Yapılacak Ödeme : 
Madde 31. — Döner sermaye gelirleri yeterli ol

mak şartıyla kurum personeline; çalışma şartlarına, 
hizmet niteliklerine, teknik hususiyetlere ve diğer 
özelliklere göre yönetmelikte tespit edilecek: esaslar 
dahilinde üç aylık maaş tutarını geçmemek üzere yıl
da bir defa ödeme yapılır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Diğer Adli Ekspertiz Kurumları: 
Madde 32. — Üniversite bulunan şehirlerdeki 

Adli Tıp ve Kimya Enstitüleri ile Sinir ve Ruh Has
talıkları klinikleri de, bu şehirlerdeki adli olaylardan 
dolayı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre bi
lirkişi sayılır. Bu enstitü ve kliniklerde tetkik edilecek 
Adli Tıpla ilgili işler 33 ncü maddede çıkarılması 
öngörülen tüzük ile saptanır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Uygulama Tüzüğü : 
Madde 33. — Bu Kanunda gösterilen bütün gö

revlerin yapılma usulü, asistan ve uzmanların kabul 
ve yetiştirilme koşulları tüzükle saptanır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... ıMadde kabul edilmiştir. 

Gözleme Tabi Tutulacakların Giderleri : 

Madde 34. — Gözlem altında bulundurulmak ve 
muayene edilmek üzere -kurumda kalmalarına karar 
verilenlerin, kurumda kaldıkları sürece yatacak yer
leri, yiyecek ve ilaçları kurumca sağlanır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden* 
| 1er... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, 
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Yan Ödeme : 
Madde 35. — Adli Tıp 'Kurumu Başkanı, Başkan 

yardımcıları, ihtisas daireleri 'başkan ve üyeleri, ra
portörleri, şube müdürleri ve yardımcıları, şube şef
leri, uzmanlar, adili tabipler, asistanlar, kimyagerler, 
psikologlar, eczacılar, biolog, bakterioloıg, diş tabip
leri ve ihtisas şubelerinde çalışan teknik elemanlar, 
hukuk müşavirleri, adli tababet şube müdürleri, sağ
lık hizmetleri sınıfına dahil elemanlar; bu sınıflar için 
diğer kanunlar ve kararnameler uyarınca yararlandık
ları mali haklara ilave olarak her yıl bütçe kanunları 
veya kararnamelerle kabul edilen iş güçlüğü, iş riski 
ve teminindeki güçlük zamlarından yararlanırlar. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı Hesabına Burslu Öğrenci Okut
ma : 

Madde 36. — Adalet Bakanlığı hesabına Adli Tıp 
Kurumuna uzman yetiştirmek üzere; Bakanlıkça, yük
seköğrenim yapan öğrencilere burs verilir. Burslu öğ
renci sayısı Bakanlıkça saptanır. Bu öğrencilere 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 223 ncü madde
cine göre çıkarılacak Yönetmelikte belirlenecek bur
sun iki katı oranında burs ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

M. ŞBBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Bir 
soru sormama müsaade buyurur musunuz? 

'BAŞKAN — Tabii Sayın Karamullaoğlu. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkanım; 

Burada, Adalet Bakanlığı hesabına burslu öğrenci 
okutmakta, «'Adli Tıp Kurumuna uzman yetiştirmek 
üzere;..» denmektedir. 

Şimdi, Tıp Fakültesini bu Kurum hesabına biti
rip de uzmanlık sınavını kazanmayan ve bundan do
layı da ihtisasını yapmayan kişiler ne olacak?.. Acaba 
Komisyon bu konuda veyahutta Hükümet adına ge
len Sayın Genel Müdürümüz bu konuda izahat vere
bilir mi?.. Ne yapılacak?.. 

BAŞKAN — Evet; yani bunun akibeti, kazana
mayanların akibeti, kazananların ne şekilde çalıştırı
lacağına dair bir hüküm var mı?.. Yoksa, bunu bir 
yönetmelikle falan mı yapacaksınız?.. Onu sormak 
isterler herhalde. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR, PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL M Ü D Ü R Ü KE-
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkanım; 

Başlangıçta okutma yönü adli tabip yetiştirmek 
için. Sayın Senatörün dedikleri husus doğrudur; ama 
biz başlangıçta bu gaye ile burs veriyoruz. Bunu sağ
lamadığı takdirde özel hukuk hükümleri yürürlüğe 
girer ve kendisinden bu masraflar tahsil edilir. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Yani tahsil edeceksiniz verdiğiniz 

parayı. Evet. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Tat
min olmadım; ama... 

BAŞKAN — Sayın Karamullaoğlu, tatmin ol
mayacak bir şey yok zannedersem. Çünkü, diyorlar 
ki, «Biz burs vereceğiz. Muvaffak olabileni çalıştı
racağız, muvaffak olamayandan da verdiğimiz burs
ları umumi hükümler muvacehesinde tahsil yönüne 
gideceğiz» diyorlar. 

M. ŞBBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Arz 
edeyim Sayın Başkanım; 

Tıp Fakültesini bitirdi. Belli bir sınava girecek, 
adli uzman yetişecek, adli tabip olacak. Olamadığı 
zaman bu adama ne yapılacak?.. Onu soruyorum 
Sayın 'Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyon?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMİN ALANYALI {Kütahya) — Efendim, uz
manlık sınavını kanamazsa, (sadece adli tıp grubu 
3 şehirde, 5 şehirde olmayacak, taşrada da adli ta
bipler şeklinde teşkilatı olacaktır.) pratisyen doktor 
olarak, adli tabip olarak da çalıştırılması mümkün
dür Sayın Senatör. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Ta
mam, teşekkür ederim. Şimdi biraz oldu. 

BAŞKAN — Evet. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Önerge var; önergeyi takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Adli Tıp Kurumları Kanunu Tasarısının 36 ncı 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

İstanbul Ordu 
Aysel 'Baykal * İdris Gürsoy 

Samsun 
Muharrem Bartın 
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Madde 36. — Adalet iBakanlığı hesabına Adli Tıp 
kurumlarına uzman yetiştirmek üzere Bakanlıkça 
yükseköğrenim yapan öğrencilere burs verilir. Burslu 
öğrenci sayısı Bakanlıkça saptanır. Bu öğrencilere 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 223 ncü mad
desine göre çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek bur
sun iki katından az olmamak üzere 5 katına kadar 
burs ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor mu 
efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Katlamıyoruz 
efendim. Öğrenciler arasında çok büyük dengesizlik
ler doğurur: Aslında 2 kat dahi dengesizlik doğurmak
tadır; ama biz 'bu dengesizliği Komisyon olarak, Ad
li Tıp Kurumunun özendirilmesi maksadıyla göze al
dık. Daha fazlasını göze almamız mümkün değildir. 

Bu sebeple Komisyon olarak katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Evet. 
Hükümet?.. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR, PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALÎKÂŞİFOĞLU — Efendim, takdiri 
Genel Kurulun oylarına sunuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ÎDRÎS GÜRSOY (Ordu) — Sayın Başkanım, ge

reken izahatı... 
BAŞKAN — Bitti efendim, müzakere bitti. 
Komisyon katılmıyor. Hükümet takdire bırakıyor. 
Önergenin dikkate alınıp, alınmaması hususunu 

oylarınıza arz ediyorum. Önergenin dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Adli Tabip ve Uzman Yetiştirilmesi ve Mali Ko
laylıklar : 

Madde 37. — Adli tıp ihtisas şubelerinde bu ihti
sas şubeleri ile ilgili uzman ve diğer elemanlar yetiş
tirilir. 

Adalet Bakanlığı adli tabipleri ve adli tıp kurum
larının ihtiyacı olan bilim dallarında öğretim yapmak 
üzere öğrencileri ve bilgi İhtisaslarını artırmak ve
ya uzman yetiştirmek amacıyla bu bilim dallarında 
görev yapan mensuplarım yurt dışına gönderebilir. 

Dış ülkelere gönderileceklerin seçilmeleri, çalışma 
usul ve süreleri, denetimleri meslekte yükselmeleri, di
siplin ve sorumlulukları Yönetmelikte belirtilir, 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun : 
Madde 38. — 11 Temuz 1953 tarih ve 6119 sa

yılı Adli Tıp Müessesesi Kanunu yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu Kanuna göre Adli Tıp 
Kurumu kurularak, ilgililerin kadroları temin ve atan
maları yapılıncaya kadar eski Adli Tıp Müessese ve 
Meclisi görevine devam eder. Kendilerine intikal et
miş bulunan işleri sonuçlandırır. 

Halen Mecliste ve Kurumda çalışmakta olan bü
tün personel, yeniden atamaya lüzum olmaksızın ye
ni kadro ve görevlerine intibak ve intikal ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yo'k. 

Verilmiş bir önerge var, takdim ediyorum. 
Önerge sahibi?.. Buradalar. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanunun geçici birinci mad

desinin şu şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Siirt 
Idris Arıkan 

Geçici Madde 1. — Bu Kanuna göre Adli Tıp 
Kurumları, ilgililerin kadroları ve atamalar, bu Ka
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
gerçekleştirilir. 

O zamana kadar eski Adli Tıp Müessese ve Mec
lisi görevine devam eder. Kendilerine intikal etmiş 
bulunan işleri sonuçlandırır. 

Halen Mecliste ve Kurumda çalışmakta olan bü
tün personel, yeniden atanmaya lüzum olmaksızın 
yeni kadro ve görevlerine intibak ve intikal ederler. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan... 

'BAŞKAN — Önerge hakkında mı söz istiyorsu
nuz Sayın Müezzin oğlu?.. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Hayır Sa
yın Başkanım, Hükümet ve Komisyondan bir sorum 
olacak izin verirseniz. 

BAŞKAN — Komisyondan sorunun zamanı geç
ti; ama buyurun sorun, 
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ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Bu geçici 
maddenin 2 nci fıkrasında, «Halen Mecliste ve Ku
rumda çalışmakta olan bütün personel, yeniden ata
maya lüzum olmaksızın yeni kadro ve görevlerine 
intibak ve intikal ederler,» denmekte. 

Maddenin daha doğrusu fıkranın bu yazılış şek
line göre, bugünkü kadronun yeni statü içinde gö
revine istediği ölçüde devam edebileceği gibi bir so
nuç çıkıyor. Bu, Kanunun asıl amacına ters düşe
cektir. Acaba bu noktayı Hükümet ve Komisyon na
sıl açıklığa kavuşturacaklar, bunu rica ediyorum? 

BAŞKAN — Hükümet?.. . 
ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR, PLAN

LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkanım; 
arz edeyim. 

Bütün teşkilat kanunlarında halen çalışanların 
örneğin; 1730 sayılı Yargıtay Kanunu çıkarken, ça
lışanların haklarının korunması yönünde böyle bir 
madde vardır. 

Keza, 521 sayılı Danıştay Kanunu çıkarken de, o 
sırada Danıştay'da çalışanların haklarının mahfuz 
tutulması yönünde böyle bir hüküm getirilmiştir. 

Buradaki hüküm şudur : Halen Mecliste, Başkanı 
vardır, Başkan Yardımcısı vardır, Meclis asıl ve ye
dek üyeleri, şube müdürleri, keza genel idare, yardım
cı hizmetler, din hizmetleri, sağlık hizmetleri sınıfı 
ve teknik hizmetler sınıfında çalışan elemanlar var
dır. İşte bu Kanunla bunlar dışarıya atılmayacak, bu 
Kanunla yeni kurulan müessesede de bu görevliler 
görev alacaklardır. Maddenin 2 nci fıkrası buna amir
dir. 

Yalnız, söz almışken ve yüksek müsaadenizle bir 
konuyu daha arz etmek istiyorum efendim. 

'BAŞKAN — Söz almadınız efendim. Siz, soru
lan soruya cevap verdiniz, tamam. 

Önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor mu?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Komisyon ola
rak katılmıyoruz efendim. 

İkincisi, Sayın Müezzinoğlu tatmin olmadılarsa 
müsaade ederseniz iki cümleyle... 

BAŞKAN — O geçti, cevap verildi; ama Komis
yon olarak sizin de fikrinizin zapita girmesi bakımın
dan buyurun devam edin. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. 'BMİN ALANYALI (Kütahya) — Sayın Başkan, 
geçici 1 nci maddenin 2 nci fıkrası atama usulü ile 
ilgili değildir. Yeni atamalar Personel Kanunu hü-
kümlerin'in atama usulleri içinde yapılacaktır. 

Bu, 2 nci fıkra sadece halen Adli Tıp Kurumun
da çalışmakta olan kişilerin müktesep haklarını ko
rumak maksadıyla konulmuştur. Yani, «Bu şey kal
dırıldı, kanun ilga edildi, sizi bir daha bu göreve al
mıyoruz» demlememesi için; sırf bu maksatla konul
muş bir maddedir. 

BAŞKAN — Peki efendim tamam. 
Komisyon önergeye katılmıyor. 
Hükümet?.. 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR, PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Sayın Başkan; 

Burada, 1 nci maddeyle ilgili bir düzenleme ile 
karşı karşıyayız. Yüce Komisyon... 

BAŞKAN — Yani, önerge 1 nci maddeyi mi da
ha çok istihdaf ediyor? 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR, PLAN
LAMA VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ KE-
MALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU — Çünkü, Yüce 
Heyetiniz 1 nci maddede her biri birbirinden farklı 
adli tıp kurumlarının kurulması yolunda oy kullan
mıştır ve karar vermiştir. 

Yüce Senatomuzun Bütçe Komisyonunda kurum 
ıtek olarak düşünüldüğü için, tek bir adli kurumdan 
söz edilmiştir. O halde, en az 'burada diğer hususları 
kabul etmiyoruz. Ancak, burada en az; «Adli Tıp 
Kurumlan» deyiminin kullanılmasında, öyle zanne
diyorum ki, yasa yazılışı yönünden bir zaruret var
dır, onu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, onu zaten sonunda dönüş ya
pacağız efendim. Önerge var. 

Yani, bu gerekçeyle katılmıyorsunuz. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — 33 ncü maddeye göre uygu
lamaya ait tüzük çıkarılıncaya kadar eski tüzük hü
kümleri tatbik olunur. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

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



C. Senatosu B : 17 25 . 12 . 1979 O : 1 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

Madde 40. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

1 nci madde değiştirilmiş ve Millet Meclisi metni 
kabul edilmiş olduğu cihetle, Millet Meclisi metni
nin kanun 'başlığının da değiştirilmesi zarureti hâsıl 
olmuştur. 

Bu itibarla verilmiş bir önerge var, takdim ediyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Adli Tıp Kurumu Kanun Tasarısının 1 nci mad

desinde yapılan değişiklikten sonra, tasarının adının, 
«Adli Tıp Kurumları Kanun Tasarısı» olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Samsun 
Aysel Balkal Muharrem Sökeli 

Ordu 
İdris Gürsoy 

BAŞKAN — Bu bir zaruretti; yapılan değişik
likle... 

SAMİ KÜÇÜK (Tabii Üye) — Aynı şey geçici 
1 nci maddede de lazımdır. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon Sözcüsü. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Sayın Başkan. 
1 nci madde oylanan şekliyle, birden fazla adli 

tıp kurumu kurulması zaruretini getirmemiştir; im
kânını getirmiştir sadece. O sebeple Kanun başlığının 
bu şekilde kalmasında yarar vardır. Gerektiği takdir
de Hükümet bir tek adli tıp grubuyla yetinebilir. 

iBu söbeple önergeye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — «Kurulur» demiş; amir hüküm... 
Sayın Sözcü, bu Millet Meclisinin ka'bul etmiş ol

duğu metinde «Adli tıp kurumları kurulur» diyor; 
amir hüküm? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Kaç tane ama?.. 

Sayın Başkan, daha önceki aykırı önerge üç yer
de kurulması şeklinde idi, kabul edilmedi. Bizim an
layışımıza göre, icabında bir yerde kurulabilmesi 
imkânını getirmektedir. 

'BAŞKAN — Yani, «Bugün için bir tek kurabilir; 
ama ileride birden fazla kurma imkânını veriyor» 
diyorsunuz. 

I BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Bugün için bir 
yerde kurulabilir; ama ileride ihtiyaç bulunursa bir
kaç yerde kurulabilir. 

BAŞKAN — Evet. 
Önergeye bu sebepten katılmıyorsunuz?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
! M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Katılmıyoruz. 
I BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. 
j Önergeııin dikkate alınmasını oylarınıza arz edi-
I yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde, lehte, aleyhte söz iste

yen?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Sayın Başkan, 
bir matbaa hatası var. Eğer imkân olur düzeltilirse, 
bu sebeple arz etmek isterim. 

'BAŞKAN — Nerede efendim?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — 5 nci madde
de efendim. 

i IBAŞKAN — Evet. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Basılmış şek
liyle de fıkralar «e» den «g» ye atlamaktadır, «g» 
fıkrası çıkarılınca «h» nin «g» olacağını, «i» nin 
«h» olacağını ifade buyurdunuz. Müsaade ederseniz 
«h», «f» olarak, «i», «g» olarak değiştirilmesinin 
zapta geçmesinde yarar görüyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi, bu çıkarıldı, «h» «f» ola
cak. Öbürü de;«g» olacak. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Aslında bir 
atlama vardır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Bu şekilde düzeltilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste

yen sayın üye?.. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Za

ten bu konuda önergem vardı efendim; şimdi gönder
dim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet; efendim o sizin söylediğiniz 
husus, Bütçe müzakerelerindeki açık oylamada tatbik 
edilen bir husus. 

I Burada, lehte aleyhte... Lehte mi, aleyhte mi söz 
I istiyorsunuz?.. 
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M. ŞBBÎP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — O 
zaman tümü üzerinde ldhte konuşacağım. 

IBAŞKAN — Lehte, buyurun Sayın Karamulla-
•oğltı. 

«M. ŞEiB'İP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; 

Bugün ikinci defa huzurunuza geldim, rahatsız 
ettim, özür dilerim; fakat yine öteden beri tekrarla
dığım bazı noktaları dile getirmek istiyorum. 

6119 sayılı Yasanın yerine getirilen bu tasarı, ha
kikaten büyük bir ihtiyacı karşılayacaktır. 

'BAŞKAN — Sayın üyeler lütfen salonu terketme-
sinler, açık oylama var. 

M. ŞEBÎP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — 
Yıllardan beri adli tıp müessesesinde biriken dosya
lar, sorunlar, bu tasarının getirdiği olanaklarla çözü
me bağlanacaktır. 

Diğer taraftan, adli tıbba fazla rağbet gösterilmi-
yordu. Ülkemizde gerçekte başka dallarda ihtisas 
yapan hekimler, adli tıbba itibar etmiyorlardı. Bu Ya
sa biraz daha olanak sağlamıştır, inşallah istediğimiz 
sonuca varabiliriz. 

Ancak, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan bu 
tasarıda kullanılan terimlerin ve kelimelerin daha iti
nalı seçilmesi, yasa tekniğine uygun olması lazım ge
lirdi. Maalesef Adalet Bakanlığı, diğer bakanlıkları 
hor görmüyorum; ama bu titizliği göstermemiştir. 
Bir yerde «Uygulama», bir yerde «Tatbik», bir yerde 
«Önem», bir yerde «Ehemmiyet», bir yerde «Durum», 
bir yerde «Vaziyet» 

«iBazı «i» kelimeleri izafiyet ifade eder. Mesela; 
«Tarihi» derken (Örnek olarak veriyorum) sonuna 
«i» harfiyle kullanmış, kimisinde uzatma işareti kul
lanmış. istirham ediyorum, Adalet Ba'kanlığı gibi 
bir Bakanlığın bir yasayı hazırlarken daha itinalı, da
ha titiz davranması gerekirdi; bu yapılmamıştır. 

Yıllardan beri söyler dururuz. Geniş anlamda ida
re, bakanlıklar işin kolayını bulmuşlar. Yasa teklif
lerinde, yasa tasarılarında kanunlar arasındaki hiye
rarşiye itina etmiyorlar. Hepimizin bildiği gibi, Ana
yasa, yasa, tüzük, yönetmelik, talimat, emir; bakıyo
ruz gelen yasa tekliflerinde yönetmelik yapılır. Dün
yanın hiçbir yerinde kanunda [«yönetmelik» kelimesi 
kullanılmaz. 657 sayılı Kanunda bu nedenle karma
karışık hale gelmiştir. Çünkü bildiğiniz gibi, yönet
melikte kontrol daha basittir; tüzük zor çıkar. Tüzük 
Danıştay'ın, Devlet Şûrasının kontrolünden, deneti
minden, mütalaasından geçer; yönetmelik böyle de
ğil. Onun için idare, bakanlıklar işin kolayını bul

muş, «Bunun hakkında bir yönetmelik yapılır» di
yor. Böyle şey olmaz, bu gayri ciddi bir davranıştır. 
Yüksek Parlamentonun, gerek Millet Meclisinin, ge
rek Senatonun buna itina göstermesi lazımdır. 

Bu Yasada da birtakım yönetmelikler var. Yine 
tekrar ediyorum yasa hiyerarşisi bozulmuştur. Ada
let Bakanlığının hiç olmazsa buna itina göstermesi 
gerekirdi, bu yapılmamıştır üzülüyorum. Bu tasarı, 
birtakım noksanlarla, hastalıklarla malul olmakla be
raber, bir ihtiyacı karşılayacaktır. 

Ülkeye hayırlı olmasını diler; bu tasarının hazır
lanmasında emeği geçenlere de teşekkür ederim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Başka söz isteyen saym üye?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Ka'bul etmeyenler... Tasarı kabul edil
miştir. 

Açik oya sunulacaktır; küreler dolaştırılsın. 

2. — TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanun Tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 2/657; C. Sena
tosu : 2/159) (S. Sayısı: 947) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Gündemin 947 S. Sayısında bulunan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi eski milletvekilleri tasarısının gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Naci Gacıroğlu 

IBAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Zaten önergenin öncelik ve ivedilik, kısımları, 
verilmiş bir önerge ile daha önce Yüksek Heyetçe 
kabul edilmişti. Şimdi teklifiin müzakeresine başlı
yoruz. 

Komisyon ve İdare Amiri Sayın Çilesiz burada
lar; buyurun. 

TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanun Teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Ka'bul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

(1) 947 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir.^ 
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Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

(Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanun Teklifi 
Madde 1. — 13.12.1960 tarih ve 157 sayılı Ka

nunla kurulan Temsilciler Meclisi Üyeleri ile Tür
kiye ©üyük İM illet Meclisi eski üyeleri, sağlık ve te
davi konusu ile ulaştırma, haberleşme ve pasaport 
konularında, kanunların, kararnamelerin ve yönetme
liklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tanı
dığı İnaklardan yararlanırlar. 

Türkiye Cumhuriyet Anayasasının 68 nci maddesi 
gereğince seçilme yeterliğini kaybetmiş olanlar bu 
haklardan yararlanamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

MERMİN ABADAN - UN AT (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Unat, 'buyurun. 

NBRJMİN ABADAN - UNAT (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Türkiye, belki tarihinin en buhranlı bir dönemin
de yaşamaktadır ve Türk kamuoyunun gözleri belki 
bir ümit sağlar diye Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bakmaktadır ve bu kadar buhranlı, bu kadar hüzün
lü; her Allah'ın günü ölüm haberleriyle dolu bir or
tamda, bu Mecliste eski üyelere ayrıcalıklı bir hak
kın tanınmasının müzakere edilmesini kendi adıma 
çok ümit kırıcı ve gereksiz bir konu olarak mütalaa 
ediyorum. 

Gönül isterdi ki, bu Kanun Teklifi gündeme alın
mamış olsun. Ancak, teklif edilen hakların tümünü 
bir ayrıcalık olarak sayıyorum. Türk vatandaşlarının 
diğer bölümünü oluşturan büyük çoğunluk bu im
kânlara sahip olmazken, burada yasama görevi bit
tikten sonra, tekrar normal hayata avdet eden sayın 
üyelerin diğer yurttaşlar gibi muamele görmeleri, di
ğer yurttaşlar gibi, icap ederse güçlüklerle karşılaş
masını daha demokratik ve milli hâkimiyet felsefesi
ne daha uygun bulurum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Komisyondan bir soru soracağım bendeniz; çün

kü bu Kanunla kabul edilecek bazı hususlar var; me-
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sela sağlık işleri gibi. Tabii yürütecek olduğumuz için, 
Başkanlığın tatbikatta herhangi bir şeye düşmemesi 
için bir hususu soracağım. Tüzüğümüzün 164 ncü 
maddesi bir başka biçimde kaleme alınmış. Kanunun 
maddesi bir başka biçimde kaleme alınmış. Birisi 
olmayacak hususları saymış, birisi olacak hususları 
saymış. Burada her iki maddenin ahengi bakımından 
Komisyon acaba bunların dışında, mesela bir karar
la verilecek veya verilmiş olan hakları da kanun vazn 
sıfatıyla düşünmüş müdür, yani o niyeti taşımış mı
dır?.. Bu hususu öğrenmek istiyorum. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. EMİN ALANYALI (Kütahya) — Sayın Başkan, 
ifade buyurduğunuz kararların mesnedi kanun, ka
rarname veya yönetmelikler olacağı için, bunlar sa
yılmak suretiyle birinci maddenin ifade buyurduğu
nuz verilmiş veya verilecek olan kararları da kapsa
dığı şeklinde anlamış bulunmaktayız. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun hükümleri yayımı tari

hinde yürürlüğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Teklifin tümü kabul edil
miştir. 

Açık oylamada oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Gündemimizin «Sorular» bölümüne dönüyoruz. 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

BAŞKAN — Önerge sahibi ve Sayın Başbakan?.. 
Yoklar. 

Başka birleşime bırakılmıştır, 
2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 

Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

BAŞKAN — Sayın Demirayak?.. 

SADETTİN DEMÎRAYAK (Aydın) — Geri al
dım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, geri alınmıştır. 
3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 

Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca-» başlık
lı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 

BAŞKAN — Sayın Alacakaptan?... Yok. Hükü
met?.... Yok. 

Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 
4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Metin Toker'in, boş büyükelçiliklerin 
doldurulması ve diğer atamaların yapılması için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/93) 

BAŞKAN — Sayın Toker?... Yok. 
Hükümet?... Yok. 
Bir başka Birleşime bırakılmıştır. 
5. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 

Karamullaoğlu'nun, ABD 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 mahke
meye verildiği hakkında basınımızda çıkan habere 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) 

BAŞKAN — Sayın Karamullaoğlu?... Burada. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Başka Birleşime'kalmıştır. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkan, burada bir yanlışlık var. Önergem tam 
yazılmamış. Lütfederseniz onu düzeltsinler. 

«Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip Kara
mullaoğlu'nun, ABD kuruluşlarından biri olan «Tah
vil ve Döviz Komisyonu» tarafından İTT şirketinin... 
Burada İTT olacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, onu sorunuzdaki şekline göre 
bir dahaki Gündeme doğru olarak geçirilmesini kay
dediyorum. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) 

BAŞKAN — Başbakan?... Yok. Sayın Daldal?... 
Yok. 

Başka Birleşime bırakılmıştır. 
7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Türk basınının 
sorunlarına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/111) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi?... Yok Başbakan?... 
Yok, 

Başka Birleşime bırakılmıştır. 
8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Tercüman Gaze
tesinin 12 Nisan 1979 gün ve 6180 sayılı nüshasında 
yayımlanan bir yazıya dair İçişleri ve Dışişleri bakan
lıklarından sözlü sorusu. (6/113) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi?... Yok. Hükümet?... 
Yok. 

Başka Birleşime bırakılmıştır. 
9. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet 

Yıldız'm, Dr. Seçkiner Görgünün uyguladığı tedavi 
yöntemine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/114) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız?... Yok. Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı?... Yok. 

Başka Birleşime bırakılmıştır. 
Adli Tıp Kurumu Kanun Tasarısının açık oylama

sına 94 sayın üye katılmış, 94 kabul oyu verilerek Ta
sarı kabul edilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka madde bulun
madığı cihetle 27.12.1979 Perşembe günü saat 15.00' 
de toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.45 

» • « 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir - Gülşehir Tuzköy kasabasında 
pancar ekimi yapan çiftçiye avans paralarının ne za
man verileceğine dair soru önergesi ve Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Nuri Bayar'm yazılı cevabı. (7/1134) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile arz ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Nevşehir - Gülşehir - Tuzköy kasabasında pan
car ekimi yapan çiftçiye avans paraları ne zaman ve
rilecektir? 

TC 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 21.12.1979 
Basın - Yayın ve Halkla 

İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 23-01/MF - 1 -

Konu : Ragıp Ünerin yazılı soru öner
gesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 5.7.1979 gün ve 06.212.00396-01592 ve 7/1134 

sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ra
gıp Üner'in «Nevşehir - Gülşehir - Tuzköy kasaba
sında pancar ekimi yapan çiftçiyle avans paralarının 
ne zaman verileceğiyle» ilgili Bakanlığıma yönelttiği 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bor Şeker Fabrikasına bağlı Nevşehir, Gülşehir 
ve Tuzköy pancar üreticilerine 6-7 Temmuz 1979 ta
rihinde birinci, 13 Ağustos 1979 tarihinde ikinci çapa 
avansları ödenmiş ve ayrıca 2 Temmuz ve 15 Kasım 
1979 tarihlerinde de, bedeli pancar alacaklarından ke
silmek üzere şeker dağıtımı yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Nuri Bayar 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Ça-
lış'ın, Bolu ilinde yapılan ve yapılacak olan şeker 
pancarı ekimine dair soru önergesi ve Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Nuri Bayar'm yazılı cevabı. (711144) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların yazılı olarak Sanayi ve Tek

noloji Bakanlığınca cevaplandırılmasının teminini arz 
ederim. 

Bolu Senatörü 
Orhan Çalış 

1. Bolu ilinde şeker pancarı yapılan ilçelerden 
1977, 1978 ve 1979 yıllarında hangi köylerde ne ka
dar sahada şeker pancarı ekimi yapılmıştır? 

2. 1977, 1978, 1979 yıllarında ekim programına 
alınıp ekim yaptırılmayan köyler var mıdır varsa han
gi köylerdir? 

3. 1978, 1979 yıllan için Bolu ilinde şeker pancarı 
ekimi ile ilgili olarak yapılan yatırımlar nelerdir? 
Mahiyetleri ve program durumu? 

4. 1980 ve müteakip yıllar için şeker pancarı eki
mi yapılacak Bolu ilindeki köyler hangileridir? 

TC 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 
Basın - Yayın ve Halkla 

ilişkiler Müşavirliği 
21.12.1979 

Sayı : 23-01/MF-1-4083 

Konu : Sn. Orhan Çalış'ın yazılı soru 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 12.10.1979 gün ve 66.212.00545-02200, 7/1144 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sayın Orhan Ça

lış'ın Bakanlığıma yönelttiği «Bolu ilinde yapılan ve 
yapılacak olan şeker pancarı ekimine» dair yazılı so
ru önergesi incelenmiş ve gerekli bilgiler ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Nuri Bayar 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
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CUMHURtYET SENATOSU BOLU ÜYESİ SAYIN ORHAN ÇALIŞIN YAZILI SORU ÖNERGESİNE 
CEVAP METNİDİR 

Soru : li Bolu ilinde şeker pancarı tarımı yapılan ilçelerden 1977, 1978, 1979 yıllarında hangi köylerde, 
ne kadar sahada şeker pancarı ekimi yapılmıştır? 

Cevap : Ankara Şeker Fabrikasına bağlı olarak pancar eken köyler : 

1978 Yılı 1979 Yılı 
Ekim dekar Ekim dekar 

270 
15 

118 
51i 
68 
40 

143 
537 
193 
38 
88 
41 
37 
— 
— 

218 
— 

101 
105 

18 
112 
140 
928 
230 

48 
188 
109 
— 
58 

128 

Yekûn 783 1 639 2 602 
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1977 Yılı 
İli İlçesi Köyü Ekim dekar 

Bolu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mudurnu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>y 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Alpagut 
Bulanık 
Cepni 
Delice 
Hüsamettin Dere 
Karataş 
Kurtlar 
Mudurnu 
» Munduşlar 
Örencik 
Pelitönü 
Sürmeli 
Uzunçam 
Bostancılar 
Sırcalı 
Yeniceşeyhler 

911 
— 
69 
50 
— 
69 
53 

206 
57 

120 
49 
— 
19 
— 
— 
—. 
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Adapazarı Şeker Fabrikasına bağlı olarak pancar öken köyler : 

1977 Yılı 1978 Yılı 1979 Yılı 
İli İlçesi Köyü Ekim dekar Ekim dekar Ekim dekar 

Bolu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Düze 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Açmaköy 
Adaköy 
Ağaköy 
Aksu 
Alacam escit 
Avlıyan 
Aydınpınar 
Bahçeköy 
Ballıca 
B. Çiftlik 
Beslanbey 
Beyköy 
Bostanyeri 
Çaybükü 
Çevrik 
Çilimli 
Darıcı 
D. Yerimengencik 
Dedeler 
Dereli Tütüncü 
Develi 
Dikmeli 
Döngelli 
Duraklar 
Düzköy 
Esenli 
Mengencik 
Fevziye 
Gülormanı 
Gölkaya 
Hacıahmetler 
Hacıkadirler 
Hacıyakup 
Hocaoğlu 

156 
37 

178 
100 
109, 
70 

212 
422 
390 
238 

64 
396 
52 
53 

172 
133 
347 

30 
25 
40 

156 
303 
136 
68 
24 
96 
23 

500 
467 
521 
456 

90 
192 
305 

251 
302 
174 
79 
88 
35 

255 
470 
629 
172 
98 

327 
31 
73 

162 
80 

s 166 
— 
14 
50 
51 

256 
98 
86 
23 
41 
59 

424 
346 
420 
387 
95 

446 
456 

224 
159 
140 
253 
110 
112 
276 
621 
463 
222 

47 
386 
48 
21 

145 
95 

248 
— 
— 
58 

109 
332 
131 
46 
— 
70 
31 

506 
711 
463 
384 
47 

342 
325 

Yekûn 6 782 , 6 906 7 3C0 
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Pancar ekilen dönüm 

İlçesi 

Düzce 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Köyü 

İçmeler 
İhsaniye 
İshaklar 
İslahiye 
İstiffi 
Kadıoğlu 
Karaçalı 
Karaderehasanaga 
Karahacımusa 
Keçiağılı 
Kemeryanı 
Kızılcık 
Koçyazı 
Konaklı 
Köprübaşıömeref. 
Kuşaçma 
Kuşoğlu 
Küçükahmet 
Küçükmehmet 
Mumune 
Otluoğlu 
Ozanlar 
Paşakonak 
Pırpır 
Sarayyeri 
Sarıdere 
Sinirci 
Sultaniye 
Şaziye 
Taşköprü 
Topçular 
Türaplar 
Uzunmustafa 
Üçyol 

1977 Yılı 
Ekim ddcar 

620 
175 
152 
401 
186 
111 
210 
136 
93 

203 
148 
47 
54 
72 

565 
254 

59 
72 
63 

175 
246 
460 
233 

56 
84 
96 

335 
207 
120 
233 
386 
199 
31 

439 

1978 Yılı 
Ekim dekar 

349 
168 
143 
378 
192 
139 
84 

165 
—• 

270 
116 
61 
75 

132 
313 
618 
103 
53 
— 

187 
433 
637 
166 
35 

102 
75 

440 
242 
174 
225 
435 
213 
44 

664 

1979 Yık 
Ekim dekar 

716 
175 
223 
506 
237 

94 
226 
271 
— 

269 
170 
51 

157 
105 
393 
374 
99 
77 
— 

108 
186 
476 
185 
75 
86 

234 
258 
215 
175 
324 
325 
226 

19 
573 

Yekûn 13 703 14 337 14 908 
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îll 

Bolu 

» 
» 
» 

İlçesi 

Düzce 
» 
» 
» 
» 
» 

Köyü 

Yayakbaşı 
Yakabaşı 
Yazıpmar 
Yenikaraköy 
Yenitaşköprü 
Yukarıavluyan 
Yukarıkarafcöy 

25 i i 12 . 1979 O 

1977 Yılı 
Ekim dekar 

161 
— 

248 
369 
821* 
67 
14 

: 1 

Pancar Ekilen Dönüm 

1978 Yılı 1979 Yılı 
Ekim dekar Ekim dekar 

148 142 
77 38 

460 381 
338 220 

1 518 1 088 
135 107 
37 66 

Düzce İlçesi Yekûnu 15 383 17 050 16 950 

İli 

Bolu 
» 
» 
» 
» 
» 

İlçesi 

Göynük 
» 
» 
» 
» 
» 

Köyü 

Ekinciler 
İbrafaimözü ,lv/.„ 
Karacalar 
Kilciler ? 
Memeceler 
Narzanlar ! ' 

1977 Yılı 
Ekim dekar 

122 
— 
60 
— 
— 
— 

1978 Yılı 
Ekim dekar 

187 
140 
133: 
127 
51 
90 

1979 Yılı 
Ekim dekar 

44 
60 
— 

164 
— 
72 

Yekûn 182 728 340 

Soru : 2. 1977, 1978, 1979 yıllarında ekim programına alınıp, ekim yaptırılmayan köyler var mıdır, var
sa hangi köylerdir? 

Cevap : 1977, 1978, 1979 yıllarında ekim programına alınıp ekim yaptırılmayan köy yoktur. 
Soru : 3. 1978, 1979 yılları için Bolu ilinde şeker pancarı ile ilgili olarak yapılan yatırımlar nelerdir? 

Mahiyetleri ve program drumu? 
Cevap : 1978, 1979 yıllarında Bolu ilinde şeker pancarı ekimi ile ilgili olarak yapılan yatırımlar : 
Ankara Fabrikasının Nallıhan Ziraat Bölge Şefliğinin faaliyet sahasında bulunan Bolu ili ilçelerin

den Mudurnu'da 1 adet pancar tesellüm kantar binası, 2 adet pancar tesellüm kantar temeli ile kantar kal
dırımı yaptırılmış ve 2 adet 40 tonluk kantar tesisi monte edilmiştir. (Bina ve temeller 1978 yılında yapılmış 
olup, tesislerin monte ec'ilmesi 1979'da tamamlanmıştır.) 

Soru : 4. 1980 ve büteakip yıllar için şeker pancarı ekimi yapılacak Bolu ilindeki köyler hangileridir? 
Cevap : Adapazarı Şeker Fabrikasında 1980 yılında yukarıda isimleri yazılan köylere ilaveten pancar 

ekimi yapılması düşünülen köyler aşağıda gösterilmiş olup, müteakip yıllar için pancar ekimine açılacak köy
ler henüz tespit edilmiş durumda değildir. 
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İli 

Bolu 
» 
» 
» 
» 

Bolu 
» 
» 
» 
» 
» 

İlçesi 

Düzce 
» 
» 
» 
» 

Göynük 
» 
» 
» 
» 
» 

C. Senatosu B : 17 

Köyü 

Çakırlar 
Günbaşı 
Besniler 
Hacıaliier 
Kozlu 
Gerişler 
Arızlar 
Akçapınar 
Hilaller 
Şriîlat 
Mülksekisi 

25 . , 12 . 1979 

Ekilecek dekar 

50 
30 
4a 
50 
30 
50 
50 

150 
150 
100 
50 

O : 1 

Toplam 750 
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AdK Tıp Kurumlan Kanunu Tasarısına Verilen Otlanın Sonusu (S. Saıyıaa : 948) 
(Kabul edilmiştir.* 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : — 

Çekimserler : — 
Oya katâtnayanlar : 90 

Açılk üyelflder : — 

(Kabul Edenler) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Selâhattin özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Melımet Atıf Benderlıoglu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köke* 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
Sadettin Demir ay ak 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
iMdthad Şükrü Çavdaroğlu 
Cemal Örgen 
Nejat Sarhealı 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Şebip Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
M. Cahit Daîokay 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Selâhattin Deniz 
Naci Gaciroğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞHANE" 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abdulhaluk Özdinç 

FIATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
İsmail Çataîoğlu 
Talip Özdalay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Sıtkı Sadık Batum 
Aysel Baykal 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emin Uyansoy 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Ar tem iz 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 

KARS 
Halim Dursunoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRŞEHİR 
E, Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi Ergün 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
İsmet Müharremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
İdris Gtitfsoy 
Orhan Vural 

RÎZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihöğtu 

SAMSUN 
Celal Arslan . 
Şaban Dernıirdağ 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Tahsin Türfcay 

TRABZON 
Ahmet Cemi Kara 

URFA 
Abdulgani Demık'kol 

VAN 
Fevzi Kartal 

YOZGAT 
Ünal Allıoğlu 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 
Safa Reisoğlu 
Nermin Abaldan Umat 
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(Oya Katılmayanlar) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullan Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suplbi Giirsoyffcılalk (t. A.) 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezali O'kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıilbrahimoğlu 
Mehmet Üııalldı (Bşk. V.) 

AFYONKARAHlSAR 
Mustafa Çelik 
Ahmet Karayiiğiıt (B.) 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V. ) 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURSA 
î. Saıbrii Çağlıayamgil 
(Başlkıan.) 
Barlas Küntay ı(B.) 

ÇANAKKALE 
îmadettin Eımas 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
Hasan İldıan (İJA.) 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

ESKİŞEHİR 
(Örnler Uouzal (B.) 

GİRESUN 
Hayretinin Eritimien (B.) 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İSPARTA 
Mustafa Güicügiil (IB.) 

İSTANBUL 
RaJhimâ Erdem (Bşk. V.) 
Orhan Cemal Fersoy (B.) 
Mehmet Emin Sungur 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıza Akgün 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Ali iMünif IslânDoğUu (B.) 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğkı 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Osman Nuri Canpolat 
Ahmet Remzi Hatip 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Camii Çeçanı 

MUŞ 
İsmail Arslan 

ORDÖ 
Ata Bodur 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
Idfis Arıkan 

SİNOP 
AbduHah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

Muhittim Taylan 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Çetin 
Metin Somuncu 

TRABZON 
Ateııet İhsan Rininotoğlu 
(B.) 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naamı Taşan 

URFA 
Hasan Orail 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Servet Bora 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Baıtur 
Zeyyat Baykara 
Kemal Canıtürk 
Hüsamettin Çelebi 
Sadli Irmak 
Adnan Başer Kafaoğlu 
H, Nail Kübalı 
N. Kemal Şentüric 
Metin Töker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

17 NCl BİRLEŞİM 

2S . 12 « 1979 Salı 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 

Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Barbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9.8.1977) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
<Gündeme giriş tarihi : 18.10.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» başlık
lı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 
(Gündeme giriş tarihi : 8.1 il. 1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Taker'in, boş büyükelçiliklerin 
doldurulması ve diğer atamaların yapılması için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 
28.2.1978) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, ABD 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 mahke
meye verildiği hakkında basınımızda çıkan habere 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme gi
riş tarihi : 21.İH. 1978) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş tarihi : 30.1.1979) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelelbi'nin, Türk basınının 
sorunlarına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/111) 
(Gündeme giriş tarihi : 27.3.1979) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Tercüman Gaze« 
tesinin 12 Nisan 1979 gün ve 6180 sayılı nüshasında 
yayımlanan bir yazıya dair İçişleri ve Dışişleri bakan* 
İlıklarından sözlü sorusu. (6/113) (Gündeme giriş ta< 
rihi : 25.il2.1979) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmal 
Yıldız'ın, Dr. Seçkiner Görgün'ün uyguladığı tedavi 
yöntemine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanında* 
sözlü sorusu. (6/114) (Gündeme giriş tarihi: 25.12.19791 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER. 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayra 

Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — 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) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin talban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

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

(Devamı arkada) 
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5. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı- j 
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sa
yısı : 813) (Dağıtma tarihi : 29.8.1978) 

6. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29.8.1978) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Akdolunan Kredi Andlaşması 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702'ye 2 nci, 
702'ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 6.6.1979) 

v I 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 
27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da İmzalanan Gü
ney ve Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
ve İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları. (M. Meclisi : 1/171; C. Senatosu : 
1/645) (S. Sayısı : 943) (Dağıtma tarihi : 2.7.1979) 
(C. Senatosundaki bitiş tarihi : 25.12.1979) 

X 2. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO) nun XVI ncı Genel Kuru
lu tarafından 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül
kiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye katılmamı
zın uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısının Mil
let Meclisince kalbul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi : 1/150; C. Senatosu : 1/642) (S. 
Sayısı : 944) (Dağıtma tarihi : 2.7.1979) (C. Senato
sundaki bitiş tarihi : 25.-12.1979) 

X 3. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Yasa Tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 1/201; C. Senatosu : 1/644) 
(S. Sayısı : 945) (Dağıtma tarihi : 2.7.1979) (C. Se
natosundaki bitiş tarihi : 25.12.1979) 

4. — TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanun Tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 2/657; C. Sena
tosu : 2/159) (S. Sayısı : 947) (Dağıtma tarihi : 
21.12.1979) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 2.1.1980) 
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CUMHURİYET SENATOSU 

Toplantı Yıh : 19 S . S a y i S I 5 9 4 7 

TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanun Teklifinin Millet Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları. (M. Meclisi : 

2/657; C. Senatosu : 2/159) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 351) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 13.6. 1979 
Sayı : 2711 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet MecKsinîn 12 . € . 1979 tariifrü 102 inci Birleşimimle görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, TBMM. 
Eski Üyeleri Hakkında Kanun Teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi (Başkanı 

Not. •: Bu teklif 25 . 12 . 1978 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havele edilmiş ve Genel Kurulun 
5, 7, 12.6. 1979 tarihli 99, 101 ve 102 ne i birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 351) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanun Teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Millet Meclisi İdareci Üyeleri 
Giresun Milletvekili Ondu Milletvekili 
M. Kemal Çilesiz Hamdi Mağden 

GEREKÇE 

Demokratik parlamenter rejimin kalbul edildiği ülkelerde milli iradenin oluşturulduğu temel kurum olaı. 
Parlamentoya üye olarak seçilen kimselerin diğer yurttaşlara göre bazı özel durumları oMuğunun kabulü, 
parlamenter rejime ve onun odak noktası Parlamentoya duyulması gereken saygının ifadesidir. 

Demokratik parlamenter rejimimizin yerleşmesine ve gelişmesine büyük katkıda bulunan TBMM eski 
üyelerine bazı hakların sağlanması bir ayrıcalık veya imtiyaz olmayıp, parlamenter rejimin yerleşmesinde 
ve yaşamasında mücadele vermiş kişilere bu mücadelelerini devam ettirebilmek için sağlanan bir kolaylıktan 
ibarettir. 

TBMM Eski Üyeleri Hakkında 
Gereğini saygıyla arz ederiz. 

Siirt Milletvekili 
Zeki Çeliker 



Ülkemizde belli görevlerde bulunan veya bazı hizmetleri gerçekleştiren kişilerin ödüllendirildiğine bir vefa 
örneği olarak sık sık rastlanır. Örneğin; malul gazilere geçmiş hizmetleri karşılığı olarak bazı haklar ve kolay
lıklar sağlanmıştır. (Tercihli telefon bağlanması, tren ve vapurlarda ücretsiz seyahat etmeleri, sağlık kurum
larında sağlanan bazı kolaylıklar., gibi) 

Kaldı ki kanun teklifimizle yeni bir hak veya ödül getirilmemiştir. TBMM eski üyelerinin büyük çoğunluğu 
sosyal güvenlik kurumlarının birisinden eme'kli olma hakkını kazanmış durumdadırlar. Yani sağlık ve tedavi 
haklarını da kazanmışlardır. Ne varki teklifimiz yasalaştığında TBMM sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi 
bir kolaylığa kavuşacaklardır. Ulaştırma ve haberleşme konularındaki haklarda bir ayrıcalık olmayacaktır. 
Örneğin; bu kurumların yönetim kurulu üyelerinin veya mensuplarının yararlandığı birçok haklar sayılabi
lir. 

Görüldüğü gibi, kanun teklifimiz yeni konan haklar değildir. Demokratik parlamenter rejimin yerleşmesi, 
gelişmesi ve bugünkü olgunluğa ulaşmasında çaba göstererek katkıda bulunan eski parlamenterleri onore et
mek ve bazı kolaylıklar sağlamaktan öte bir amaç taşımamaktadır. Verilmek istenen çok şey değil ama anlamı 
çok büyüktür. Yalnız Meclislerimiz değil, demokrasiye gönül vermiş onun faziletinin bilincine varmış tüm 
yurttaşların bu konuda duyarlı ve vefalı olacağından kuşku duymuyoruz. 

Cumhuriyet Senatom 
Genel Sekreterliği 13.6.1979 

Kanunlar Müdürlüğü 

TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M, C. S. ÖZETİ 

351 TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanun Teklifi 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 2 . 1 . 1980 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Bir hafta 
2. — Bütçe ve Plan Komisyonu Bir hafta 
Gündeme: 19 .12 .1979 

C. Senatosu (S. Sayısı : 947) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/159 
Karar No. : 2 

13,12. 1979 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 12 Haziran 1979 tarihli 102 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen 
TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanun Teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 13 Haziran 1979 günlü ve 2711 
sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da Komisyonumuza gönderilen teklif, Komisyonumuzun 13 Aralık 
1979 günlü toplantısında incelenmiştir. 

Komisyonumuz, teklifi daha önce görüşen, Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun raporunu olumlu bul
muş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği yapmış kişilerin, sağlık, ulaştırma, haberleşme ve pasaport ko
nularında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tanınan haklardan yararlanmalarını uygun bularak teklifin 
tümünü kabul etmiş ve maddelerinin incelenmesine geçmiştir. 

Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
.İşbu raporumuz, havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

saygı ile sunulur. 

Başkan 
Çekinişlerim 

Prof. Dr. Sefa Reisoğlu 

Bu Raporda Sözcü 
Başkanvekili 
Ati Oğuz 

Sözcü 
Muhalifim 

Sadrettin Demirayak 

İKâtlip 
Eskişehir 

Hikmet Savaş 

Amasya 
Nevzat Şener 

Ankara 
Turhan Kapanlı 

Toplantıda bulunamadı 

Bursa 
Şeref Kayalar 

îsltanlbul 
Sadık Batum 

Kahramanmaraş 
Anayasanın eşitlik ilke ve felsefesine aykırı 

olması nedeni ile muhalifim. 
Rıza Akgün 

Manisa 
Muhalifim. Anayasanın felsefesine, eşitlik 

ilkesine aykırı 
Fahri Dayt 

Kütahya 
Fevzi Ergun 

Toplantıda bulunamadı 

Samsun 
Celâl Arslan 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 947) 
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Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/159 
Karar No. : 2 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

19 . 12 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 12 . 6 . 1979 tarihli 102 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul 
edilen TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanun Teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 13.6.1979 günlü ve 2711 
sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 14.12.1979 tarihinde Komisyonumuza gönderilen teklif, Komisyo
numuzun 18.12.1979 tarihli toplantısında Maliye Bakanbğı temsilcisinin de hazır bulunduğu toplantıda görü
şüldü. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği yapmış kişilere, tanınacak kolaylıkların imtiyaz mahiyetinde olma
dığını belirleyen Komisyonumuz, Sağlık, Ulaştırma, Haberleşme ve Pasaport konularında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerine tanınan haklardan yararlandınlmalannı uygun bularak teklifin tümünü kabul etmiş ve 
maddelerinin incelenmesine geçilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 1,2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen İcabul ediılmiştir. 
İşbu Raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Afyonkarahisar 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Kâtip 
Rize 

Şükrü Met o 

Bolu 
Nes'et Akmandor 

Konya 
Ahmet Remzi Hatip 

Tabii Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Başkaravökili 
Trabzon 

Hasan Güven 

Artvin 
Rasim Gezmiş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Toplantıda bulunamadı 

Samsun 
Şaban Demirdağ 

Yozgat 
Ünal Allıoğlu 

Sözcü 
Kütahya 

M. Emin Alanyalı 

Aydın 
iskender Cenap Ege 

Toplantıda bulunamadı 

İzmir 
Nurhan Artemiz 

Toplantıda bulunamadı 

Sivas 
Tahsin Türkay 

Toplantıda bulunamadı 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

C. Senatosu (S. Sayısı : 947) 
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M. MECLİSİ İDARECİ ÜYELERİNİN TEKLİFİ 

TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 13.12.1960 tarih ve 157 sayılı Ka
nunla kurulan Temsilciler Meclisi Üyeleri ile Tür
kiye 'Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, sağlık ve te
davi konusu ile ulaştırma ve haberleşme konuların
da, kanunlann, kararnamelerin ve yönetmeliklerin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tamdığı hak
lardan yararlanırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci mad
desi gereğince seçilme yeterliğini kaybetmiş olanlar 
bu haklarden yararlanamazlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun hükümleri yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 13.12.1960 tarih ve 157 sayılı Ka
nunla kurulan Temsilciler Meclisi Üyeleri ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, sağlık ve te
davi konusu ile Ulaştırma, haberleşme ve pasaport 
konularında, kanunların, kararnamelerin ve yönetme
liklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tanı
dığı haklardan yararlanırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci mad
desi gereğince seçilme yeterliğini kaybetmiş olanlar 
bu haklardan yararlanamazlar, 

MADDE 2, — Bu Kanun hükümleri yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanun Teklifi 

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

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

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

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanun Teklifi 

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

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

» e ^ ı 
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CUMHURİYET S E N A T O S U 

Toplantı Yılı : 19 S . S a y i S I I 9 4 8 

Adli Tıp Kurumları Kanunu Tasarısının Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları. (M, Meclisi : 1/156; 

C. Senatosu : 1 143) 

(Not : M. MecMsi S. Sayısı : 348) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7.6.1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2034 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 

Mifiet Meclisinin 5 . 6 . 1 9 7 9 tarihli 99 ucu Birleşiminde görüşülerek açık oyia kabul edilen, Adli Tıp Ku-
rumlan Kanunu Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

MiÜet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasarı 15.6. 1978 tarihinde Başkanlıkça ilkkomisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 26.4 ;5.6.1979 
tarihli 84 ve 99 ncu birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 348) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 14 . 6 . 1978 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: 101-228106897 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Tüıkiye Büyük Millet Meclsine arzı Balkanlar Kurulunca 7 . 6 . 1 9 7 8 
tarihinde kararlaştırılan «Adli Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı» ile gerekçesti ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla iarz ederym. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Tarihin ilk devirlerinden beri adalet, tıbbın müspet buluşlarından yararlanmıştır. İnsanın maddi ve mane
vi şekilde zarar gördüğü olaylarda, hekimlerin tıbbi görüşlerine başvurulması, adli tıbbın doğmasına neden 
olmuştur. Bugün alanı çok genişlemiş olan adli tıbbın (hukuku ilgilendiren tıbbi 'konularla uğraşan bir ihitüsas 
şubesi olarak) kabul edilmek zorunluğu vardır. 
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İnsani iişkilerin her alanını düzenleyen huikuk ile meşgul olan hâkimler, iki ve daha fazla kimseler ara
sında haklı ve haksızı ayırmada çoğu zaman tansıklardan yararlanmaktadırlar. Fakat herkes kendi çıkarlarına 
göre konuştuğu hatta idrak, anlaşma ve tesir kabiliyetleri başka başka olduğu için tanıkların kimi zaman en 
samimi ifadelerinin bile birbirine uymadığı görülmektedir. Kaldı ki çok defa tanıklar da hislerinin etkisi 
altında kalmakta, olayları olduğu gibi değil, olması gerektiği gibi anlatmaktadırlar. Diğer yandan çoğu olay
larda tanıkların açıklayamadılkları bir olayı, bir laboratuvar incelemesi kusa bir zamanda ve en kesin şekilde 
aydınlatmakta dır. 

Biyoloji alanında ilerlemeler sonunda, proteini erin özellikleri âdeta yaşamın sırlarını açıklama istidadı 
göstermektedir. Her hayvan türüne özgü proteinlerden bahsedildiği bir devirde, insandan insana değişen pro
teinlerinde gittikçe arttığı anlaşılmaktadır. 

Kan grupları ve faktörlerinin sayıları çoğalmakla herkese özgü protein kompleksinin mevcut olduğu an
laşılmaktadır. 

Kan grupları, uzviyetin bütün ifrazatında ve dokularında grup hassalarının mevcudiyeti, şahıslan tanıma 
ve arama bakımından en objektif deliller arasında yer almaktadır. 

Olay yerinde bulunan bir sigara izmaritindeki en eski bir tükrük lekesinden bu sigarayı kullananın aynı 
şekilde bir sperm lekesinde kan grupu ve diğer faktörlerin araştırılması ile de, şüpheli şahıslar arasında sanı
ğın kimliğinin saptanması mümkün olmaktadır. 

İnsanlar zamanla evrimleşen toplumlar kurdukça anlaşmazlıklarını düzenleme amacıyla aralarında seçtik
leri kimselere, bu sorunlarının çözümlenmesi işini vermiş olmakla ilk yargı organını kurmuşlardır. 

İlkel toplumlarda bu işlerin yapılabilmesi akılcı bir tutumdan ziyade insan üstü kuvvetlerin ve ruhsal var
lıkların dengesiz kudretine tapılmak suretiyle, her türlü yargı işlemi birtakım sihirbazların dogmatik ve ampi
rik etkilerine terk edilmiştir. 

İnsanoğlu zamanla dinlerin ve düşünürlerin kültürel ürünlerinden etkilenmiş ve toplumlarında akılcı yol 
ile yaptıkları tüm reformlar arasında yargı usulünün de yer aldığı görülmüştür. 

Yargılanan şahsın sorunu çoğunlukla hâkimin bilgisi dışında birtakım olayların karışımı olduğundan bu, 
çeşit işlerle uğraşanların bilgi ve görgülerinden yararlanılmasının düşünülmesi ile bilirkişilik ve nihayet eks
pertiz, Adli Tıp Kurumunun oluşmasını ve gelişmesini sağlamıştır. 

Bugün adli tıp olarak adlandırdığımız kurumun yaptığı işlemin örneklerinin, çok eski zamanlardan beri 
kültürel alanda yapılagelmekte olduğu tarihi belgelerden anlaşılmaktadır. 

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ve bunu takip eden senelerde kurulan mahkemelerin 
bir kısım kararlarında; kimliği bilinmeyen cesedin ihbarı, keşif ve muayenesi, bilirkişi ve tanıklar ile soruş
turmayı kapsayan mahkeme kararları ve adli sicil, müessir fiil yaralama tazminat ve tanıklar ile yapılan 
duruşma suçu itiraf, kefalet, tahliye, mehil verme, haneye tecavüz, zina, hak talebi, ırza geçme, saz çalan 
kadına ceza verilmesi, çocuk düşürme, fahişelerin sürgüne gönderilmesi, suda boğulma, denizde boğulma, 
defin izninin verilmesi, intihar, diyet, meslekten me:ı, bilirkişi huzurunda muhakeme, uyuşturucu madde, 
esrar kullananların sürgüne gönderilmesi, fiili şeni, ölülerin nakli fethikabir, yanma kadınların görevlerine 
ilişkin hususların mevcut olduğu görülmüştür. Yukarda belirtilen kararlar (Şsri siciller arşivi) nden elde 
edilmiştir. 

Osmanlı Türklerinde İkinci Mahmut zamanında yapılan ıslahat hareketleri sırasında kurulan Mekteb-i 
Tıbbiye-yi Askeriye ve Mekteb-i Tıbbiye-yi Mülkiye Adli Tıp alanında gelişmeleri sağlamıştır. 

İkinci Mahmut devrine ait bütün bu hususlar 1293 (M. 1877) tarihinde yazılan Agop Handanyan tara
fından Fransızca aslından tercüme edilerek İkinci Abdülhamit'e ithaf edilen «Tıbb-i Kanuni» adlı kitaptan 
alınmıştır. Bu tabir Türkçeleştirilerek «Adli Tıp» olarak zamanımıza kadar gelmiş, bu dalda ihtisas yapan 
kimselere de Tabib-i Kanuni, daha sonra da Adli Taib'p denmiştir. 

Cumhuriyet devrine geçmeden önce bu yoldaki son müspet gelişme, 1908 yılında İstanbul Sağlık Müdür
lüğüne bağlı bir Tababeti Adliye Şubesinin kurulmasıdır. 

Cumhuriyet devrinde hâkim ve savcıların adale:e ve gerçeğe ulaşabilmesi için Adli Tıp'ın bir ihtisas şu
besi haline getirilmesi prensip olarak benimsenmiş, bu prensibin gereği olarak 19 Nisan 1926 tarihinde kabul 
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edilen 813 sayılı Kanun ile Adalet Bakanlığına bağlı «Tıbbı Adli Müessesesi» kurulmuş ve ilerde birer adli 
tabiplik tesis edilmesi esası öngörülmüştür. 

Ancak aradan geçen zaman içinde Adli Tıp Müessesesinin yenilikleri karşılayacak ve cevaplandıracak bir 
tekamüle ayak uyduramaması, 1926 yılındaki şartlar içinde kurulmuş ve kalmış bulunması, bu branşa ik
tisap edenlere teşvik edici ve mesleği cazip kılıcı yöterli olanakların sağlanmamış bulunmaısı, modern tıbbi 
araçların temin edilmemesi ve yeterli bir binaya da sahip kılmmaması, kurumun bu yüzden yenilenmesi 
zorunluğunu doğurmuş ve 11 Temmuz 1953 tarih ve 6119 sayılı Kanunla Adli Tıp Müessesesi yeni baştan 
teşkilatlandırılmıştır. 

Adli Tıp müşahade, araştırma, inceleme laboratuvar metotları ve deneyleriyle yargı organlarını gerçeğe 
ulaştırmakta ve adaletin süratle ölde edilmesini sağlamakta tarafsız ve müspet bir dayanak olmaktadır. 

813 sayılı Kanundan sonra ortaya çıkan durum gibi 6119 sayılı Kanunun da zaman içinde aynı akibete 
uğraması, kurumun ihtiyaçlara göre genişletilmesi ve ayarlanmasını zorunlu kılmıştır. 

Hazırlanan yeni tasarı kurumu «Adli Tıp Kurumu» ve Adli Tıp Meclisi olarak iki anakuruluş haline ge
tirmiş ve Adli Tıp Meclisi bünyesindeki anaihtisas kollarının sayısını artırmak suretiyle tıbbi bütünlüğün sağ
lanmasına çalışılmıştır. 

M edişin görevleri etraflıca tespit edilmiş, daire ve şubelerin görevleri tasarıya konan yeni hükümlerle 
açıklığa kavuşturularak eskiden şube niteliğinde olan kuruluşlar daire haline getirilmiş, dairelerin seksiyon
ları belirtilmiş, ayrıca fizik tetkikleri dairesine, gün geçtikçe önem kazanan trafik konularında ekspertiz ça
lışmaları yapacak yeni bir (Trafik Şubesi) eklenmiştir. 

Meclis raporlarının tanzimi hakkındaki eski esaslar aynen muhafaza edilmiş olmakla beraber, evvdee 
şubeler tarafından tanzim edilen rapor ve mütalaaların daireler tarafından düzenlenmesi sağlanmış ve Adli 
Tıp Kurumunun ceza adaiötinin yerine getirilmesinde bu güne kadar yaptığı tüm hizmetlerde hiçbir bilirkişi üc
retine tabi tMunmıaması müessesenin gereğince gelişmesine mani sebepler cümlesinden bulunduğu düşüncesiyle 
mali yönden (kendisine yeterliliği sağlami'lmıştır. 

Adli Tıp Müessesesine her geçen yıl daha fazla iş gelmektedir. .• 
îş cetvellerine göre : 

Yeni 
Yılı • gelen iş 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

. 22 964 
25 132 
28 979 
29 759 
29 930 
32 794 
26 593 
23 906 
18 405 
23 451 
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Buna fcarşılıik 1567 sayılı 1972 yılı Bütçe Kanununda yer alan rakamlara tamamen sadık kalmak şartıyla 
müessese içlin yapılan toplam masraf isei: 

Adli Tip 'Kurumu Devlet nıenıurları aylığı 3 800 000 
6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu maddeleri ger eğince 
uzmanlara verilecek huzur ücreti 60 000 
Adli Tnp Kurumu büro giderleri 150 000 
Ulaştırma giderleri 250 000 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 15 000 
Malzeme alım giderleri 25 000 
Yiyecek alım giderleri 65 000 
Diğer alım ve güdenler 10 000 
Adli Tıp Kurumu giderlerin toplamı 640 000 

Tüm giderler toplamı 5 040 000 
lira olduğu görülmektedir. 

YiMandan beri artan iş miktarı gözönüne alınarak Adli Tıp Kurumuna (Meclis Morg Müdürlüğü, Müşa-
hadahane Müdürlüğü, Kimyahane Müdürlüğü, Kimya ve Fizik tetkikler kısmı dahil) galen iş miktarı 35 000' 
olanak ıkabul edildiği takdirde, 'bu halde Adli Tıp Kurumuna bir dosyanın Devlete maliyetinin 128,57 Mra ol
duğu görülecekltiir. 

Aynı miktar^ iş üç kişiden ibaret bilirkişi heye.ine inceletilse ve bugünkü rayiçle mesailerinin karşılığı 
-150'şer lira (kendilerine ücret olarak ödense 35 COC dosya için sarf edilecek paranın 35 COO, X 4 5 0 = 15 750 000 
lira olacaktur ki bilirkişilere tanzim edilen eksperiz raporlarının tasarısının 19 ncu maddesinde açıklandığı gibi 
nihai mahiyette olacağı itirazlara yol açıp davalımı uzaması bir yana 'bütçeye en az hu rakamın iki üç 
katı masraf yükleyeceği, bugün 6119 sayılı Kanunla Adli Tıp Kurumu Başkanının Basık anlığında, Akıl - Si
nilir, Dahiliye, Kadın Hastalıkları, Cerrahi, Anatomi - Patoloji, Biyoloji uzmanları ve ilki adli talbibin katılması 
ile 9 kişiden meydanla geldiği düşünülürse bu halde •böyle bir heyete sarf edilecek meblağın her dosya için 
150 X 9 = 1 350 lira oUacağından 35 000 dosya için 35 000 X 1 350 = 47 250- 000 liraya yükseleceğa görül-
ımekltedir. 

Son yıllarda Adli Tıp Kurumuna gelen işlerdeki dü';rne, Kurumun münhaller sebebiyle normal kapasitede 
çalışmadığından ve dolayısıyla yargı mercii erimlin, İhtilaflı konuları başka merallerde halletmelerinin bir sonu
cudur. 'Bununla birlikte rnünhailerin dışardan tayin ed lecefc bilirkişilerce doldurulması Kuruma ve dolayı
sıyla Devlete çok pahalıya mal olmuş, bu husus 3ayı:tıy denetçilerimin dahi titizlikle meselenin üzenine eğil
meleri sonucunu yaratmıştır. 

Ancak mevcut maddi olanaklar ıkurumun eleman İr t'.yacını »ağama yolunda girişimlerimi olumlu bir şekil
de etkilernemekıLe ve yıllardan bari bu münhaller doldu rjılamamaktadır. Örneğin iMorg Müdürlüğü, Müşaha-
delhane Müdürlüğü glibi Adli Tıp Kurumunun anaıihti. as dalları münhal bulunmaktadır. Yukarda arz edil
diği gılbii bu görevlerin bilide işli ler eliyle yürütülmesi ise çok pahalıya mal olmakta ve istenilen sonucu yarat-
mamaktadi'r. 

MADDELERE AİT GEREKÇE 

Madde 1. — Adalet 'Bakanlığına bağlı olarak adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere 19 Nisan 
1926 tarihinde kurulan ve o günden bugüne kada: arrinksız görevine devanı eden Adli Tıp Müessesesinin bu
günde aynı görevle çalışmasının yararlı olacağı kabul edilerek 6119 sayılı Kanunun bu konuya ait bininci 
maddesi yeni tasarıya da aynen alınmıştır. 

Madde 2. — Adli Tıp Kurumu, mahkemeler 1 e so gu hâkimlikleri Cumhuriyet savcılıkları ve Askeri sav-
cılıiklar tarafından adalet işlerinde buMrıkişilik gürevl ;rlyie ilgili olarak tevdi olunan konular üzerinde bilim
sel ve fenni görüşlerini bildirmekle görevli kılınmıştır. 
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Kurum kendisine intikaleden evrakı tüzük Is gösterilen süre içinde sonuçlandırmak zorundadır. 
Madde 3. — Adli Tıp Kurumu; Adli Tıp Kuirumıı Başkanlığı, Adli Tıp Meclisi, Adli İhtisas Şubeleri, Adli 

Tabiplikler ile bunlara bağlı klinik ve araştırma merkezleriyle idari 'bölümlere ayrılmış ve bu maddede ihtisas 
şubelerine ibağlı 'bölümler ayrı gösterilmiştir. Fizik teltk; kldr dairesi müdürlüğüne yeni bir kuruluş olarak (Trafik 
Şubesi) ve (Kilimato'loji şubesi) eklenmiştir. Trafik işlerinin her geçen gün 'büyük önem kazandığı, bu konu ile 
ilgili dava sayısının arttığı 'bilinen 'bir 'keyfiyettir. Birkaç rakam vermek gerelklirse sadece suil'h ceza mahikemele-
ırinin gördüğü trafikle llîgiili dava sayısı (yeni geba iş miktarı yönünden) 1962 yılında 14 529 iken t>u naikam 
1966 yılımda 20 618'e, 1972 yılında ise 47 362'e yükselmiştir. Aynı iartış trafik ile ilgiilii asliye ceza ve ağıır ceza 
mahkemelerinin görevine giren davalarda da görü'lmaktedür. 

Bu davalarda adaletin tecellisine tesir eden faktörlerin başında, bilirkişilerce tanzim edilen raporlar ve bu 
raporlarda taraflar için kabul edilen 'kusur nispetleridir. 

Ülkemizde ibu işler zamanımıza kadar kestin bir şekle bağlanmamış, 'her defasında başka (başka kişilerin. gö
rüşleri ^alınmak suretiyle karar verilmiştir. Benzeır olaylarda zamanla ve suç yerine göıre farklı [kararlar ortaya 
çıkmıştır. Diğer yandan biir dosyada itirazlann. kabulü ile değişik 'kişilerden kurulu heyetlerden rapor alın
ması, davaların uzamasına masrafların artmasına sebep olmuş ve nihai mütalaa almakta z)orlu)kliar ortaya çik-
rruşıtır. 

Adaletlin ça'buk kolay ve ucuz olarak sağlanması bu sahada görülen, 'boşluğun devamlılık arz öden ve adli 
ta'hiplerle Iteknlik elemanların birlikte müstakil bıiır şube olarak çalışmalarıyla mümkün olabileceğü sonucuna 
varılmıştır. 

Klimatoloji şubesi İse ibulgünkü görevini İstanbul Kandilli Rasathanesinde çalışan ve 'Bakanlığımıza bağlı 
teknik elemanlar tarafından yürütülen işleri yüklenecektir. lBu şekilde 'bu çalışmalarla da yenli tasarı ile kıanu-
,n)i bir hüviyet gdtiiriknıekt'edir-

Madde 4. — Başkanlığın teşekkül tarzı açıkça gösterilmiştir. Bu maddeye 'göre Başlkanlıık; adli tıp uzma
nı bir 'Başkan ile üç Balkan yardımcısı bir idare M'üdüırü ve iki idare Müdürü 'yardımcılanndan oluşmaktadır. 

Madde 5. — Beşinci maddeden 20 nci maddeye kadar 'kuruluşa dahil birimlerin görevleri ayrı ayrı mad
delerde gösterilmiş, hu suretle görev çatışmasının önüne geçilmiştir. 

Madde 21. — 'Bu maddede genel kurulun çalışma va toplanma usulleri düzenlenmiş ve gene! kurulun salt 
çoğunlukla karar vermesi he/liirlenımiştir. 

Madde 22. — Maddede genel kurul vs ihtisas dairelerinin bilirkişi dinlemesi öngörülmüştür. 

Madde 23. — Morg, gözlem, biyoloji, fizik ve kimyasal çözümlemeler şubelerinin çalışmaları bu maddede 
açıkça izah edilmiştir. 

Madde 24. — Bu madde şubelerin bilirkişi dinlemesine cevaz vermektedir. 
Madde 25. — Adalet Bakanlığınca gösterilecek yerlerde lüzumu kadar adli tabip bulundurulması bu mad

dede öngörülmüş ayrıca adli tabipliklerde teknik elemanların da görevlendirileceği esası getirilmiştir. 
Madde 26. — Adli tabiplerin görevleri maddede etraflıca ve açıkça gösterilmiştir. 

Madde 27. — Başkan, Başkan Yardımcısı daire üyeleri ve adli tabiplerin atanmasına ait hükümleri muhte
vi bulunmaktadır. 

Madde 28. — Şube müdürleri, şube şefleri, uzmanlar, raportörler, asistanlar ile Genel Sekreter ve İdare 
Müdürünün atanmalarının kurum Başkanının teklifi üzerine Adalet Bakanlığınca yapılacağı hükmü getirilmiştir. 

Madde 29. — 27 ve 28 nci maddeler dışında kalan diğer hizmetli ve personelin kurum Başkanı tarafından 
atanacağı bu maddede belirlenmiştir. 

Madde 30. — Kurumun işletme şekli döner sermaye bağış ve yardımlar maddede açıklanmış bu suretle 
kuruma her türlü ihtiyaçlarını sağlayan ve kurum mensuplarına olanak getiren bir madde tasarıya dahil edil
miştir. 

Madde 31. — Döner sermaye gelirleri yeterli olmak şartıyla kurum x personeline yönetmeliğe göre bir ay
lık maaş tutarını geçmemek üzere ödeme yapılması esası getirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 32. — 6119 sayılı Kanunda olduğu gibi üniversitelerden istifade edilmesi yolunda hüküm getirilmiş
tir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 948) 
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Madde 33. — Bu Kanunda gösterilen görevlerin ne şekilde yapılacağının tüzükle saptanması öngörülmüş
tür. 

Madde 34. — Gözleme tabi tutulacakların giderleri maddede gösterilmiştir. 
Madde 35. — Adli Tıp Kurumu mensuplarının yan ödemelerden ne şekilde yararlanacağı maddede gös

terilmiştir. 
Madde 36. — Adalet Bakanlığı hesabına tıp öğrenimi yapan öğrencilere adli tabip yetiştirmek üzere burs 

verileceği maddede öngörülmüştür. 

Madde 37. — Adli tabip ve uzmanların Adalet Bakanlığınca dış ülkelere gönderilerek yetiştirilmelerinin 
sağlanması bu maddede öngörülmüştür. 

Madde 38. — Bu maddeyle 6119 sayılı Adli Tıp Müessesesi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 
Geçici Madde 1. — Adli Tıp Kurumu kurulup ilgililerin kadroları temin ve atamaları yapılıncaya kadar 

eski Adli Tıp Müessesesi ve Meclisinin göreve devam edeceği hükme bağlanmıştır. 
Geçici Madde 2. — 33 ncü maddeye göre tüzük çıkarılıncaya kadar eski tüzük hükümlerine göre işlem ya

pılacağı öngörülmüştür. 
Madde 39. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 40. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğine ilişkindir. 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 7 . 6 . 1979 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M, M. C. S. Ö Z E T İ 

348 Adli Tıp Kurumları Kanunu Tasarısı. 
MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 25 . 12 . 1979. 

TASARI VE TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1, Anayasa ve Adalet Kom. 15 gün. 
2. Bütçe ve Plan Kom. 15 gün. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 19 . 6 . 1979 
Esas No. : 1/643 

Karar No. 82 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 5 Haziran 1979 tarihli 99 ncu Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul 
edilen, Adli Tıp Kurumları Kanunu Tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının, 7 Haziran 1979 tarihli ve 2034 
sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da aynı gün Komis
yonumuza gönderilmiştir. 

Komisyonumuzun, 19 Haziran 1979 tarihli toplantısında, Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
temsilcileri de hazır bulunduğu halde, anılan tasarı incelenmiştir. 
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Hâkimin bilgisıi dışında, birtakım olaylarla karşılaştığında, bu çeşit işlerle uğraşan kimselerin bilgi ve de
neyinden yararlanması, çok eski zamanlardan beri düşünülmüş ve bilirkişilik, ekspertiz oluşmuş, hukuku ilgi
lendiren tıbbi konularla uğraşan adli tıp doğmuş ve gelişmiştir. 

Yurdumuzda, Cumhuriyet tarihinde ilk adli tıp müessesesi, 19 Nisan 1926 tarihinde 813 sayılı Yasa ile ku
rulmuştur. 

Aradan geçen zaman içinde, bu kurumun eksiklikleri görülmüş ve 11 Temmuz 1953 tarihli ve 6119 sayılı 
Yasa ile kurum yeniden teşkilatlandırılmıştır. 

Bu tarihten sonra da, kurumun günün koşullarına uygun bir biçimde genişletilmesi, meslek mensupları 
için cazip hale getirilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Bu amaçla getirilen tasarı, Komisyonumuzca olumlu bulunmuş, maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin maddelerini aynen kabul etmiştir. 
îşbu raporumuz, Bütçe ve Plan Komisyonuna gönderilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Beti! 
Toplantıda bulunamadı. 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı. 
Niğde» 

Ergun Özkan 
Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Bu Kanunda Başkan ve Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Safa Reisoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 
İstanbul 

Ali Oğuz 
Toplantıda bulunamadı. 

Sivas 
Muhittin Tayları 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Kâtip 
Samsun 

Şaban Demir dağ 
Toplantıda bulunamadı. 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

İzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Toplantıya katıldı, imzada 
bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/643 
Karar No. : 3 
Sıra No. : 163 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

21 . 12 . 1979 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 5 Haziran 1979 tarihli 99 ncu Birleşimimde görüşülerek açık oyla kabul 
edlilen, A d i Tıp Kurumları Kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının, 7 Haziran 1979 tarihli ve 2034 sayılı 
yazılarıüyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 20 . 6 . 1979 tarihinde 
de Komisyonumuza gönderilmiştir. 

Komisyonumuz, 18 . 1 2 . 1979 ve 20 . 12 . 1979 tarihli toplantılarımda Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsile ilerimin de hazır bulunduğu halde tasarıyı görüşmüştür. 

Taıihim ilk devirlerinden itibaren adalet, tıbbın m üs bet buluşlarından yararlanmıştır. Bugün alanı çok geniş
lemiş olan adli tıp, hukuku ilgilendiren tıbbi konularda konularla uğraşan bir ihtisas şubesıid'ir. 
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Cumhuriyetin ilanından sonra ilk çıkarılan kanunlar arasında yer alan ve 19 Nisan 1926 tarihinde yürürlüğe 
giren 813 .sayılı Kanunla, Adalet Bakanlığına bağlı «Tıbbı Adlî Müessesesi» kurulmuş ve illerde birer adli tabip
lik tesis edilmesi esası benimsenmiştir. 

Aradan geçen zaman içinde Kurum, bu konuda meydana gelen gelişmelere uygun şekle dönüştürülmedliğin-
den 11 Temmuz 1953 tarihinde yürürlüğe giren 6119 sayılı Kanunla yeniden düzenlenımiştiiır. 

Adli Tıp; müşahede, araştırma, inceleme laboratuvar metodları ve deneyleriyle yargı mercilerini gerçeğe 
ulaştırmakta ve adaletin süratle elde edilmesini sağlamakta, tarafsız ve müsbet bir dayanak olmaktadır. 

6119 sayılı Kanun da zamanla eskimiş ve yeni ihtiyaçlar karşısında kurumun yen/iden kurulması zarureti 
ortaya çıkmış ve incelenen tasarı ile bu düşüncemin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

Tasarı, bugün tek Meclis şeklinde çalışan Kurumu altı ayrı meclis ve Genel Kurul şeklinde çalışır şekle ge
tirmiş, mevcut Morg, Gözlem, Kimyasal Çözümlemeler ve Fizik İncelemeler gibi ihtisas şubelerine Trafik Şuıbe^ 
sini de eklemek suretiyle bu konuda yurt çapında bilir kişilik görevini en üst düzeyde yerine getirilmesi sağlan
mıştır. 

Tasları ile ayrıca Kurumun döner sermayeli bir hale getirilmesi sağlanarak, Kurum ihtiyaçlarının en kısa za
manda, en iyli şekilde karşılanması ve Kurum mensuplarına maddi olanaklar sağlanması gerçeMeştirilmiştir. 

Komisyonumuz, iki gün içinde yaptığı incelemelerle tasarının ikinci, yedinci, dokuzuncu, onuncu, ambirinci, 
onfiıkinci, onüçüncü, ondördüncü, onbeşinci, onaltmcı, onyeclinci, onsiökizindi, ondokuzuncu, yirminci, yirtmıi-
ikinei, yirmdüçüncü, yirmidördüncü, yirmibeşinoi, yirmi altıncı, yirmisekizinci, yirmidokuzuncu, otuzuncu, otuz-
ikinci, otuzûçüneü, otuzdördüncü, otuzsekizinoi, otuzdjkuzuncu, kırkıncı, Geçici 2 nci maddesi Millet Meclîsi 
metinlerini aynen kabul ederek benirnsernis'tir. 

Buna karşılık : 
1. Tasarının başlığı ile 1 nci maddesini Hükümet tekliflinde olduğu gibi değiştirerek kabul etmiştir. Ko

misyonumuz bu değişiklikle her biri diğerinden bağımsız çalışan Adli Tıp Kurumları yerine adalet işlerinde bi
lirkişi görevli yapmak üzere Adalet Bakanlığına bağlı bir tek Adli Tıp Kurumunun kurulmasını sağlamış bu 
suretle içtihad farklılığından doğacak mahsurları önlemiştir. 

2. Tasarının 3 ncü maddesinde yer alan ve Kimyasal Çözümlemeler Şubesi Müdürlüğüne bağlı bulunan 
(ilaç ve muhtelif maddeler bölümü) sözlüğünü uyumu sağlamak, unvan karışıklığını önlemek için (ilaç ve muh
telif maddeler incelemeler bölümü) şeklinde değiştirerek kabul etmiştir. 

3. Tasarının 4 ncü maddesinde yapılan değişiklikle Adli Tıp Kurumu ve Meclis Başkanlığı maddesi 
daha düzgün bir şekle getirilmiştir. 

4. Tasarının 5 nci maddesinde yapılan değişiklikle Adli Tıp Kurumu ve Meclisi Başkanının görevleri 
arasına Başkanın aynı zamanda Adli Tıp Meclisi Genel Kuruluna Başkanlık yapmasını da sağlayacak bir 
düzenleme getirilmiştir. 

5. Tasarının 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle Kurum Başkanının yokluğunda kıdem sırasına göre 
Başkan yardımcılarının Adli Tıp Meclisi Genel Kuruluna katılmaları sağlanmıştır. 

6. Tasarının 8 nci maddesinde yapılan değişiklikle ihtisas dairesi başkanlarının seçimle getirilmesine dair 
hüküm yerine seçimin özellikle uzmanlık gerektiren bir görev için yaratacağı sakıncalar nazara alınarak kaldı
rılmış ve bu göreve Bakanlıkça tayin yapılmasına ilişkin yeni düzenleme benimsenmiştir. 

7. Tasarının 21 nci maddesinde yapılan değişiklikle Adli Tıp Meclisi Genel Kuruluna Başkanın yoklu
ğunda en kıdemli Başkan yardımcısının vekâlet etmesine ilişkin 6 ncı maddede yapılan değişikliğe uygun bir 
düzenleme getirilmiş ve keza tasarının 8 nci maddesinde yapılan değişikliğe uygun olarak (İhtisas dairelerinde 
daire başkanları, daire üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçilir) fıkrası tasarıdan çıkarılmıştır. 

8. Tasarının 27 nci maddesinde yapılan değişiklikle ihtisas daireleri başkanlarının da Adalet Bakanının 
inhası üzerine üçlü kararname ile atanmalarına ilişkin diğer maddelerde yapılan değişikliğe uygun metin 
kabul edilmiştir. 

9. Tasarının 31 nci maddesinde kabul edilen değişiklikle (döner sermaye gelirleri yeterli olmak şartı ile 
Kurum personeline; çalışma şartlarına, hizmet nitelilderine, teknik hususiyetlere ve diğer özelliklere göre 
yönetmelikte tespit edilecek esaslar dahilinde üç aylık maaş tutarını geçmemek üzere yılda bir defa ödeme 
yapılması) benimsenmiştir. 
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10. Tasarının 35 nci maddesinde yapılan değişiklikle maddenin son cümlesinde yer alan (en üst düzeyde 
yararlanırlar) deyimi yerine (yararlanırlar) deyimi getirilmiştir. Bu suretle yan ödemeden yararlanmada hiz
metin özelliklerine, çalışma şartlarına, niteliklerine göre Bakanlar Kumluna düzenleme yetkisi tanınmıştır. 

11. Tasarının 36 ncı maddesinde yapılan değişiklikle son yıllarda bursun Bütçe Kanunları ile tespit edil
mediği nazara alınarak Devlet Memurları Kanununun 223 ncü maddesine göre çıkarılacak yönetmelikte 
belirtilecek esaslar dahilinde iki kat burs verilmesi sağlanmıştır. 

12. Tasarının 37 nci maddesinde yapılan değişiklikle maddenin son fıkrasında yer alan (Adli Tıp Kuru
mu tarafından öğretim, eğitim ve inceleme amacıyle ithal edilen veya bağış yoluyla gelen makine, alet ve 
cihazlarla, ezca ve malzeme, kitap ve dergi, her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır) hükmü bu tür 
kanunlarla vergi kanunlarına istisna getirmenin sakıncaları gözönünde tutularak ve esasen vergi kanunla
rında bu tür istisnaların mevcut olduğu göz önünde bulundurularak metinden çıkarılmıştır. 

13. Tasarının geçici 1 nci maddesinde yer alan (Adli Tıp Kurumları kurularak) deyimi başlığın ve 
1 nci maddenin değişikliğine uygun olarak (Adli Tıp Kurumu kurularak) değiştirilerek benimsenmiştir. 

Komisyonumuz, tasarının önemine ve Cumhuriyet Senatosunda bekleme süresinin 25 . 12 . 1979 tarihinde 
tamamlanmasına binaen Genel Kurulda görüşmelerin öncelik ve ivedilikle yapılmasını da ayrıca karar altına 
almıştır. 

İşbu raporumuz Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Afyonkarahisar 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Kâtip 
Rize 

Şükrü Meto 

Üye 
Bolu 

Neş'et Akmandor 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Konya 

A. Remzi Hatip 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Tabii Üye 

Kâmil Karavelioğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Başıkanvelkii'li 
Trabzon 

Hasan Güven 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Artvin 

Rasim Gezmiş 

Üye 
C. Bşk. S. Ü. 

Zeyyaî Baykara 

Üye 
Samsun 

Şaban Demîrdağ 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Yozgat 

Ünal Allıoğlu 

Sözcü 
Kütahya 

M. Emin Alanyalı 

Üye 
Aydın 

İ. Cenap Ege 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İzmir 

Nurhan Artemiz 

Üye 
Sivas 

Tahsin Türkây 

Üye 
Zonguldak 

A. Demir Yüce 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Adli Tıp Kurumu Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş - Görev 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Adalet işlerinde bilirkişilik görevi 
yapmak üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Ku
rumu kurulmuştur. 

Bakanlık gerekli gördüğü yerlerde şubeler de aça
bilir. 

Görev : 

MADDE 2. — Adli Tıp Kurumu; tüm yargı mer
cileri ile sorgu hâkimleri, Cumhuriyet Başsavcılığı, 
Cumhuriyet savcılıkları ve askeri savcılar tarafından 
gönderilen konularda bilimsel ve teknik görüşlerini 
bildirmekle yükümlüdür. 

Kuruluşa Dahil Birimler : 

MADDE 3. — A) Adli Tıp Kurumu : 
1. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı; 
2. Adli Tıp Meclisi; 
3. Adli Tıp İhtisas Şubeleri; 
4. Adli tabiplikler ile bunlara bağlı klinik ve 

araştırma merkezleri ile teknik ve idari bölümlerden 
oluşur. 

B) Adli Tıp İhtisas Şubeleri : 
1. Morg Şubesi, 
2. Gözlem Şubesi, 
3. Kimyasal Çözümlemeler Şubesi, 
4. Biyoloji Şubesi, 
5. Fizik İncelemeler Şubesi, 
6. Trafik Şubesi, 
olmak üzere, altı şubeye ayrılır. 
C) Kimyasal Çözümlemeler Şubesi Müdürlüğü; 
1. Toksikoloji Çözümlemeler, 
2. Gıdai, Sınai ve Farmakolojik İncelemeler, 
3. Narkotik Maddeler İncelemeler, 
4. Alkolometrik İncelemeler bölümlerini; 
D) Fizik İncelemeler Şubesi Müdürlüğü; 
1. Balestik İncelemeler, 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Adli Tıp Kurumları Kanunu Tasarısı 

BÎR İNCİ BÖLÜM 

Kuruluş - Görev 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Adalet işlerinde bilirkişîlik göre
viyle yükümlü olmak üzere Adalet Bakanlığına bağ
lı ve Ba'kanlığın lüzum göreceği yerlerde, her biri di
ğerinden bağımsız çalışan, Adli Tıp Kurumları ku
rulur. 

Bakanlık gerekli gördüğü yerlerde, bu kurumlara 
bağlı ihtisas şubeleri de açabilir. 

Kurumların görev çevreleri. Yüksek Hâkimler Ku
rulunun görüşü alındıktan sonra Bakanlıkça belirlenir. 

Görev : 

MADDE 2. — Adli Tıp Kurumu; tüm yargı mer
cileri ile sorgu hâkimlikleri, Cumhuriyet Başsavcılığı, 
Cumhuriyet savcılıkları ve askeri savcılıklar tarafın
dan gönderilen konularda bilimsel ve teknik görüşle
rini bildirmekle yükümlüdür. 

Kuruluşa Dahil Birimler : 

MADDE 3. — Adli Tıp Kurumu : 
A) Adli Tıp Kurumu ve Meclisi Başkanlığı; 

Adli Tıp Meclisi; 
Adli Tıp İhtisas Şubeleri; 
Morg Şubesi Müdürlüğü; 
Gözlem Şubesi Müdürlüğü; 
Kimyasal Çözümlemeler Şubesi Müdürlüğü; 
Toksikoloji çözümlemeler bölümü; 
Gıdai maddeler incelemeler bölümü; 
Sınai maddeler incelemeler bölümü; 
İlaç ve muhtelif maddeler bölümü; 
Narkotik maddeler incelemeler bölümü; 
Alkolometrik incelemeler bölümü; 
Araştırma bölümü; 
Biyoloji Şubesi Müdürlüğü; 
Fizik İncelemeler Şubesi Müdürlüğü; 
Balestik incelemeler bölümü; 
Grafolojik ve Daktiloskopik incelemeler bö-

B) 
C) 
1. 
2. 
3. 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
4. 
5. 
a) 
b) 

lümü; 
c) 
d) 
6. 

Işınlar incelemeler bölümü; 
Klimatoloji incelemeler bölümü; 
Trafik Şubesi Müdürlüğü; 

C. Senatosu (S. Sayısı : 948) 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Adli Tıp Kurumları Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 1 nci 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 2 nci 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 3 ncü 

CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇE VE PLAN 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Adlî Tıp Kurumu Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş - Görev 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Adalet işlerinde bilirkişilik gö
revi yapmak üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adlî 
Tıp Kurumu kurulmuştur. 

Bakanlık gerekli gördüğü yerlerde şubeler de 
açabilir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Kuruluşa Dahil Birimler : 

B) 
C) 
1. 
2. 
3. 
a) 
b) 
c) 
d) 

lümü; 
e) 
f) 
g) 
4. 
5. 
a) 
b) 

MADDE 3. — Adlî Tıp Kurumu: 
A) Adlıi Tıp Kurumu ve Meclis Başkanlığı, 

Adlî Tıp Meclisi, 
Adlî Tıp İhtisas Şubeleri; 
Morg Şubesi Müdürlüğü; 
Gözlem Şubesi Müdürlüğü, 
Kimyasal Çözümlemeler Şubesi Müdürlüğü; 
Toksikoloji Çözümlemeler Bölümü; 
Gıdai Maddeler İncelemeler Bölümü; 

Sınai Maddeler İncelemeler Bölümü; 
ilaç ve Muhtelif Maddeler İncelemeler Bö-

Narkotik Maddeler İncelemeler Bölümü; 
Alkolometrik İncelemeler Bölümü; 
Araştırma Bölümü; 
Biyoloji Şubesi Müdürlüğü; 
Fizük İncelemeler Şubesi Müdürlüğü; 
Balestik İncelemeler Bölümü, 
Grafolojik ve Daktiloskopik İncelemeler Bö

lümü; 
c) Işınlar İncelemeler Bölümü; 
d) Klimatoloji İncelemeler Bölümü; 

C. Senatosu (S. Sayısı : 948) 
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(Hükümetin teklifi) 

2. Grafolojik ve Daktiloskopik İncelemeler, 
3. Işınlar İncelemeler, 
4. Klimatoloji İncelemeler Bölümlerini 
içerir. 

Başkanlığın Kuruluşu : 

MADDE 4. — Başkanlık; Adli Tıp Uzmanı bir 
Başkan ile ikisi Adli Tıp Uzmanı ve diğeri ceza hu
kuku alanında doktora yapmış hukukçu olmak üzere 
üç Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir İdare 
Müdürü ve iki İdare Müdürü Yardımcılarından olu
şur. 

Başkanın Görevleri : 

MADDE 5. — Başkanın görevleri şunlardır : 
a) Kurumu temsil ettonek, 
b) Adli Tıp Meclislerinin inceleme alanına giren 

evrakı yerine göndermek, 
e) Kurumun verimli ve düzenli çalışmasını sağ

lamak ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri aDmak, 

d) Adli Tıp Meclislerince yayınlanmasında yarar 
umulan rapor ve görüşlerin Adalet Dergisi ve diğer 
dergilerde yayınlanmasını sağlamak, 

e) Hizmet gereklerine göre geçici olarak Kuru
ma bağlı dairelerdeki uzmanlara kendi uzmanlıkları
na uygun genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfında 
çalışan memurları da bağlı bulundukları dairelerden 
başka yerlerde çalıştırmak, 

g) Esasen ivedi sayılan tutuklu ve suçüstü işle
rin dışındaki hallerde işlin ivedi olup olmadığını tak
dir etmek, 

h) Kurumun faaliyetlerini kontrol ve denetimini 
yapmak ve yaptırmak, 

i) Dilediği takdirde veya lüzumlu halterde ihtisas 
dairelerine başkanlık etmek. 

Başkan Yardımcılarının Görevleri : 

(MADDE 6. — Başkan yardımcılarının görevleri 
şunlardır : 

a) Kurum Başkanının vereceği görevleri yapmak, 

b) Kurum Başkanının yokluğunda fcıîdem sırası
na göre ona vekillik etmek. 

C. Senatosu 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

D) Adli Tababet şube müdürlükleri; 
İle bunlara bağlı klinik ve araştırma bölümlerinden 

oluşur. 

Adli Tıp Kurumu ve Meclisi Başkanlığı : 

MADDE 4. — Adli tıp uzmanı bir başkan ile biri 
adli tıp uzmanı diğeri uzman olmak üzere 2 başkan 
yardımcısı, 2 hukuk müşaviri ve bir genel sekreter ile 
birer personel ve idare müdürü ve ikişer yardımcısın
dan kurulur. 

Başkanın Görevleri : 

MADDE 5. — Başkanın görevleri şunlardır : 
a) Kurumu temsil etmek, 
b) Adli Tıp Meclislerinin inceleme alanına giren ' 

evrakı yerine göndermek, 

c) Kurumun verimli ve düzenli çalışmasını sağ
lamak ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri almak, 

d) Adli Tıp Meclislerince yayınlanmasında yarar 
umulan rapor ve görüşlerin Adalet Dergisi ve diğer 
dergilerde yayınlanmasını sağlamak, 

e) Hizmet gereklerine göre geçici olarak Kuru
ma bağlı dairelerdeki uzmanlara kendi uzmanlıkları
na uygun genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfında 
çalışan memurları da bağlı bulundukları dairelerden 
başka yerlerde çalıştırmak, 

g) Esasen ivedi sayılan tutuklu ve suçüstü işlerin 
dışındaki hallerde işin ivedi olup olmadığını takdir 
etmek, 

h) Kurumun faaliyetlerini kontrol ve denetimini 
yapmak ve yaptırmak, 

i) Dilediği takdirde veya lüzumlu hallerde ihtisas 
dairelerine başkanlık etmek. 

Başkan Yardımcılarının Görevleri : 

MADDE 6. — Başkan yardımcılarının görevleri 
şunlardır. 

a) Kurum başkanının vereceği görevleri yap
mak. 

b) Kurum başkanının yokluğunda kıdem sırası
na göre ona kurum başkanlığı yönetim görevinde 
vekillik 'etmek. 

S. Sayısı : 948) 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 4 ncü 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 5 nci 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

6. Trafik Şubesi Müdürlüğü; 
D) Adlî Tababet Şube Müdürlükleri; 
ile bunlara bağlı klinik ve araştırma bölümlerin

den oluşur. 

Adli Tıp Kurumu ve Meclisi Başkanlığı : 

MADDE 4. — Adli Tıp Kurumu ve Meclis 
Başkanlığı; Adli Tıp Uzmanı bir başkan ile biri 
Adli Tıp Uzmanı diğeri uzman olmak üzere iki baş
kan yardımcisı, iki hukuk müşaviri ile genel sekre
ter ve yardımcısı, personel müdürü ve yardımcısı, 
idare müdürü ve yardımcısından kurulur. 

Başkanın Görevleri : 

MADDE 5. — Başkanın görevleri şunlardır: 
a) Kurumu temsil etmek ve Adli Tıp Meclisi 

Genel Kuruluna başkanlık etmek, 
b) Adli Tıp Meclislerinin inceleme alanına gi

ren evrakı yerine göndermek, 
c) Kurumun verimli ve düzenli çalışmasını sağ

lamak ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri almak, 
d) Adli Tıp Meclislerince yayınlanmasında ya

rar umulan rapor ve görüşlerin Adalet Dergisi ve 
diğer dergilerde yayınlanmasını sağlamak, 

e) Hizmet gereklerine göre geçici olarak Ku
ruma bağlı dairelerdeki uzmanlara kendi uzmanlık
larına uygun, genel idare ve yardımcı hizmetler sı
nıfında çalışan memurları da bağlı bulundukları dai
relerden başka yerlerde çalıştırmak, 

g) Esasen ivedi sayılan tutuklu ve suçüstü işle
rinin dışındaki hallerde işin ivedi olup olmadığını 
takdir etmek, 

h) Kurumun faaliyetlerini kontrol ve denetimi
ni yapmak ve yaptırmak, 

i) Dilediği takdirde ve lüzumlu hallerde ihtisas 
dairelerine başkanlık etmek. 

Başkan Yardımcılarının Görevleri : 

MADDE 6. — Başkan yardımcılarının görevleri 
şunlardır: 

a) Kurum Başkanının vereceği görevleri yap
mak, 

b) Kurum Başkanının yokluğunda kıdem sıra
sına göre. ona vekillik etmek. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 948) 
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(Hükümetin teklifi) 

Genel Sekreterin, İdare Müdürü ve Yardımcıları
nın Görevleri : 

'MADDE 7. — Genel Sekreter, idare müdürü ve 
yardımcıları; Başkanın denetimi ve gözetimi altında 
kurum içi çalışmalarımda Başkana yardım ederler. 

Adli Tıp Meclislerinin Kuruluşu : 

MADDE 8. — Adli tıp meclisleri, her biri ba
ğımsız birer meclis halinde çalışan bir başjkan ile ye
teri kadar asıl ve yedek üyeden oluşan 6 ihtisas dai
releridir. 

Her dairenin başkanı genel kurulca seçilir. 
A) Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu; Adli Tıp Ku

rumu Başkanının başkanlığında, tüm ihtisas daireleri 
başkanları ile üyelerinden kurulur. 

Ayrıca genel kurulda dört adet raportör bulunur. 
B) Altıncı Daire, diğer dairelerin görev alanına 

girmeyen veya birden fazlasının görevi içinde kalan 
veya ortaya çıkan yeni konularda inceleme yapmak 
üzere başkanlıkça kurulur. 

Her ihtisas dairesinde iki raportör bulunur. 
a) (Birinci İhtisas Dairesi; 
'İki adli tıp uzmanı, bir patolojik anatomi uzmanı, 

bir iç hastalıkları uzmanı ve bir genel cerrahi uzma
nından oluşur. 

ıb) İkinci İhtisas Dairesi; 
Bir adli tıp uzmanı, bir genel cerrahi uzmanı, bir 

sinir cerrahi uzmanı (Nöroşirurjiyen), bir patolojik 
anatomi uzmanı ve bir doğum ve kadın hastalıkları uz
manından oluşur. 

c) Üçüncü İhtisas Dairesi; 
Bir adli tıp uzmanı, bir kulak boğaz burun hasta

lıkları uzmanı, bir ortopedi uzmanı, bir röntgen uz
manı ve bir göz has'talı'kları uzmanından oluşur. 

d) Dördüncü İhtisas Dairesi; 
Bir adli tıp uzmanı, bir akıl hastalıkları uzmanı 

(Psikiyatri Hastalıkları Uzmanı), bir sinir hastalıkları 
uzmanı (Nörolog), bir iç hastalıkları uzmanı ve bir 
töksiköloji veya kimya - tıbbi kimya uzmanlarından 
oluşur. 

e) Beşinci İhtisas Dairesi; 
Bir adli tıp uzmanı, bir bakteriyoloji ve intani 

hasltaliklar uzmanı, bir üroloji uzmanı, bir hemato
loji hastalıkları uzmanı ve bir allerji ve immünoloji 
uzmanından oluşur. 

C. Senatosu 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Hukuk Müşaviri, Genel Sekreter, Personel ve 
İdare Müdürleri ve Yardımcılarının Görevleri : 

MADDE 7. — Hukuk müşaviri, genel sekreter, 
personel ve idare müdürleri ve yardımcıları, başka
nın denetimi ve gözetimi altında kurum içi çalışma
larda başkana yardım ederler. 

Adli Tıp Meclisinin Kuruluşu : 

MADDE 8. — Adli tıp meclisi, genel kurul ve 
ihtisas daireleri olmak üzere iki bölümden oluşur. 

A) Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu : 
Adli Tıp Kurumu ve Meclisi Başkanının başkan

lığında, ihtisas daireleri başkanları ile asli üyelerin
den oluşur. Ayrıca genel kurul için yeteri kadar ra
portör bulundurulur. 

B) İhtisas Daireleri : 

İhtisas daireleri, kendi aralarında biri başkan se
çilmek üzere aşağıda belirtilen sayıda uzmanlardan 
oluşan beş daire ile ayrıca diğer dairelerin görevleri
ne girmeyen hususlar için Adli Tıp Kurumu ve Mec
lisi Başkanlığının uygun görmesiyle kurulabilen al
tıncı bir daireden oluşur ve her ihtisas dairesi için 
ihtisasları ile ilgili birer yedek üye ile yeteri kadar 
raportör bulundurulur. 

a) 1 ncı ihtisas dairesi; 
2 adet adli tıp uzmanı, 
1 adet patolojik anotomi uzmanı, 
1 adet iç hastalıkları uzmanı. 
1 adet genel cerrahi uzmanından, 
b) 2 nci ihtisas dairesi; 
1 adet adli tıp uzmanı, 
1 adet genel cerrahi uzmanı, 
1 adet sinir cerrahi uzmanı, (Nöroşirurjiyen) 
1 adet patolojik anotomi uzmanı, 
1 adet doğum ve kadın hastalıkları uzmanından, 
c) 3 ncü ihtisas dairesi; 
1 adet adli tıp uzmanı, 
1 adet Kulak - Boğaz - Burun hastalıkları uz

manı, 
1 adet ortopedi uzmanı, 
1 adet röntgen uzmanı, 
1 adet göz hastalıkları uzmanından, 
d) 4 ncü ihtisas dairesi; 
1 adet adli tıp uzmanı, 
1 adet akıl hastalıkları uzmanı, (Psikiyatri hasta

lıkları uzmanı) 

(S. Sayısı : 948) 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 7. — M'illet Meclisli metninin 7 noi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Adli Tıp Meclisinin Kuruluşu: 

MADDE 8. — Adli Tıp Meclisi, Genel Kurul 
ve ihtisas daireleri olmak üzere iki bölümden olu
şur. 

A) Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu : 
Adli Tıp Kurumu ve Meclisi Başkanının başkan

lığında ihtisas daireleri başkanları ile asli üyelerin
den oluşur. Ayrıca Genel Kurul için yeteri kadar 
raportör bulundurulur. 

B) İhtisas Daireleri : 
İhtisas Daireleri birer başkan ile aşağıda belirti

len sayıda uzmanlardan oluşları 5 daire ile ayrıca di
ğer dairelerin görevlerine girmeyen hususlar için Ad
li Tıp Kurumu ve Meclis Başkanlığının uygun gör
mesi ile kurulabilen altıncı bir daireden oluşur ve 
her ihtisas dairesi için ihtisasları ile ilgili birer yedek 
üye ve yeteri 'kadar raportör bulundurulur. 

a) 1 nci ihtisas dairesi; 
2 adet adli tıp uzmanı, 
1 adet patalojik. anatomi uzmanı, 
1 adet iç hastalıkları uzmanı. 
1 adet genel cerrahi uzmanından, 
b) 2 nci ihtisas dairesi; 
1 adet adli tıp uzmanı, 
1' adet genel cerrahi uzmanı, 
1 adet sinir cerrahi uzmanı, (Nörojirürjiyen) 
1 adet pairalojilk anotomi uzmanı, 
1 adet doğum ve kadın hastalıkları uzmanından, 
c) 3 ncü ihtisas dairesi; 
1 adet adli tıp uzmanı, 
1 adet kulak - boğaz - burun hastalıkları uzmanı, 
1 adet ortopedi uzmanı, 
1 adet röntgen uzmanı, 
1 adet göz hastalıkları uzmanından, 
d) 4 ncü ihtisas dairesi; 
1 adet adli tıp uzmanı, 
1 adet akıl hastalılkliarı uzmanı, (Psikiyatri hasta

lıkları uzmanı), 
1 adet sinir hastalıkları uzmanı, (Nörolog) 

C. Senatosu (S. Sayısı : 948) 
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(Hükümetin teklifi) 

f) Altıncı İhtisas Dairösi; 
Adli Tıp Kuruhıu Başkam veya yardımcısının baş

kanlığında dört üyeden kurulur. 
Üyeler, genel kurulca seçülir. 

Adli Tıp Meclisi Genel Kurulunun Görevleri : 

MADDE 9. — Adli Tıp Meclisi Genel Kurulunun 
görevleri şunlardır : 

a) (Her bir ihtisas dairesinin çoğunluğunea, genel 
kurulda görüşülmesine lüzum görülen konularda ge
rekli incelemeleri yapmak ve karar vermek. 

b) İkinci maddede sayılan yargı organları ve mer
cilerince gerekçe gösterilmek sureciyle bir defa da Ad
li Tıp Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesine lü
zum görülen konuları incelemek ve görüşünü bildir-
rrfdkj 

c) İhtisas dairelerinin verdiği karar ve görüşler 
arasında ortaya çıkan çelişkileri incelemek ve kesin 
karara bağlamak. 

İhtisas Dairelerinin Görevleri : 

MADDE 10. — İhtisas dairelerinin görevleri şun
lardır : 

A) Genel Görevler : 
a) Bu Kanun kapsamına giren işlerde bilirkişi ta

rafından verilip kapsamı itibariyle ikinci maddede sa
yılan yargı organları ve mercilerince gerekçe gösteril
mek suretiyle kanaat verici nitelikte görülmeyen veya 
Adli Tıp ihtisas şubelerince veya Adli Tıp uzmanla
rınca veya bilirkişilerce verilmiş olup da birbirleriyle 
çelişki halinde olan raporları inceleyip bilimsel ve tek
nik görüşlerini bildirmek, 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

1 adet sinir hastalıkları uzmanı, (Nörolog) 
1 adet iç hastalıkları uzmanı, 
1 adet toksikoloji veya kimya - tıbbi kimya uz

manından, 
e) 5 nci ihtisas dairesi; 
1 adet adli tıp uzmanı, 
1 adet bakteriyoloji ve intani hastalıklar uzma

nı, 
1 adet üroloji uzmanı, 
1 adet hematoloji hastalıkları uzmanı, 
1 adet allerji ve immüniloji uzmanından, 
Oluşur. 
f) 6 nci İhtisas Dairesi; 
Diğer dairelerin görevlerine girmeyen hususlar 

için Adli Tıp Kurumu ve Meclisi Başkanı veya en kı
demli üye yönetiminde Genel Kurulun dört uzman 
üyesinden oluşan bir altıncı daire kurulur. 

Adli Tıp Meclisi Genel Kurulunun Görevleri : 

MADDE 9. — Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu
nun görevleri şunlardır : 

a) Her bir ihtisas dairesinin çoğunluğunea, genel 
kurulda görüşülmesine lüzum görülen konularda ge
rekli incelemeleri yapmak ve karar vermek. 

b) İkinci Maddede sayılan yargı organları ve mer
cilerince, gerekçe gösterilmek suretiyle bir defa da 
Adli Tıp Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesine 
lüzum görülen konuları incelemek ve görüşünü bil
dirmek. 

e) İhtisas dairelerinin verdiği karar ve görüşler 
arasında ortaya çıkan çelişkileri incelemek ve kesin 
karara bağlamak. 

ihtisas Dairelerinin Görevleri : 

MADDE 10. — İhtisas dairelerinin görevleri şun
lardır : 

A) Genel görevler : 
a) Bu Kanun kapsamına giren işlerde bilirkişi ta

rafından verilip kapsamı itibariyle 2 nci maddede 
sayılan yargı organları ve mercilerince gerekçe göste
rilmek suretiyle kanaat verici nitelikte görülmeyen 
veya adli tıp ihtisas şubelerince veya adli tıp uzman
larınca veya bilirkişilerce verilmiş olup da birbirle
riyle çelişki halinde olan raporları inceleyip bilimsel 
ve teknik görüşleri bildirmek. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 948) 



17 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 9. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 9 ncu 

(Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

1 adet iç hastalüklan uzmanı, 
1 adet ioksilkoloji veya kimya - tıbbi kimya uz

manından, 
e) 5 nci ihtisas dairesi: 
1 adet adili tıp uzmanı, 
1 adet bakteriyoloji ve inita.nl hastalıklar uzmanı, 
1 adet üroloji uzmanı, 
1 adet hematoloji hastalıkları uzmanı, 
1 »adet allerji ve immünoloji uzmanından, 
Oluşur. 
f) 6 net ihtisas dairesi; 
Diğer dairelerin görevlerine girmeyen hususlar 

için Adli Tıp Kurumu ve Meclis Başkanı veya en kı
demli üye yönetiminde Gentel Kurulun dört uzman 
üyesıinden oluşan bîr altıncı daire kurulur. 

MADDE 9. — M'ifct Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul! edilmiştir. 

metninin 10 ncu 
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b) Adli Tıp ihtisas şubelerince verilmiş ve Yargı-
tayca bu belgeler yönümden bozulmuş rapor ve görüş
leri yemden inceleyerek 'karara bağlamak. 

B) Özel Görevler : 
a) Birinci İhtisas Dairesi : 

Türk Ceza Kanununun dokuzuncu babının adam 
öl'dürme cürümleri ile ilgili birinci faslındaiki 448 -
455 nci maddelerine ve bu fasılla ilgili üçüncü faslın
daki 461, 462, 463, 464 ncü maddelerine giren vaka
larda ve sair hallerde tüm ölüm sebeplerini inceleyip 
bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek. 

b) İkinci fhtisas Dairesi (Travmatoloji 1.) : 

Türk Ceza Kanununun dokuzuncu babının eşha
sa karşı cürümlere ait ikinci faslındaki şahıslara karşı 
müessir fiiller ile ilgili 456/1, 2, 4 - 460 ncı maddele
ri ve bu fasılla ilgili üçüncü faslın 461, 462, 463, 464 
ncü maddeleri, ırkın tümlüğü ve sağlığı aleyhine cü
rümlere ait 468, 469, 470, 471, 472 nci adabı umumiye 
ve nizami aile aleyhinde cürümlere ait sekizinci babın 
cebren ırza geçen, küçükler1! baştan çıkaran ve iffete 
taarruz edenlerle ilgili fasıllardaki 414, 415, 416, 417, 
418. 423, 439 ncu maddeleri ve 243, 245, 271 nci mad
delerince sözü edilen ve sair benzeri fiiller ile ilgili 
traVmatdlojik olayları inceleyip bilimsel ve teknik gö
rüşlerini bildirmek. 

c) Üçüncü İhtisas Dairesi : (Travmatoloji 2.): 

Türk Ceza Kanununun 456/3 ncü maddesinde sö
zü edildiği üzere akıl ve beden hastalıklarından biri
ni, havastan veya el yahut ayaklardan birinin veya 
söylemek kudretinin yahut çocuk yapmak kabiliyeti
nin ziyaı, azadan birinin tatilini yahut çehrenin daimi 
değişikliğini veya gebe bir kadının çocuğunun düşme
sini intaç eden olaylarda, iş kazalarında ve maluliyet 
derecesi tespiti gibi halterde bilimsel ve teknik görüşü
nü bildirmek. 

d) Dördüncü İhtisas Dairesi : 
Cezai ehliyet ve bunu kaldıran veya hafifleten 

(Türk Ceza Kanununun 46, 47, 48 nci maddeleri) se
bepler ile medeni hukuktaki hukuki ehliyetin tespiti, 
kayyum veya temsilci tayini, vesayet ve hacir altına 
alınma gibi hallerde, meslek hastalıklarında, toksiko-
manilerde (Türk Ceza Kanunununun 403, 404 ncü 
maddelerinde) fiili mukavemet edilip edilemeyeceği 
hususlarının tespitinde bilimsel ve teknik görüşlerini 
bildirmek, 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

b) Adli tıp ihtisas şubelerince verilmiş ve Yargı
tay'ca bu belgeler yönünden bozulmuş rapor ve gö
rüşler hakkında kendisine havale olunması üzerine, 
konuyu inceleyerek karara bağlamak. 

B) Özel görevler : 
a) Birinci İhtisas Dairesi : 
Türk Ceza Kanununun 9 ncu babının adam öl

dürme cürümleri ile ilgili birinci faslındaki 448-455 
nci maddelerine ve bu fasılla ilgili 3 ncü faslınldaki 
461, 462, 463, 464 ncü maddelerine giren vakalarda 
ve sair hallerde tüm ölüm sebeplerini inceleyip bilim
sel ve teknik görüşlerini bildirmek. 

b) İkinci İhtisas Dairesi (Travmatoloji 1.) : 

Türk Ceza Kanununun 9 ncu babının eşhasa kar
şı cürümlere ait 2 nci faslındaki şahıslara karşı mü
essir fiiller ile ilgili .456/1, 2, 4 - 460 ncı maddeleri 
ve bu fasılla ilgili 3 ncü faslın 461, 462, 463, 464 
ncü maddeleri, ırkın tümlüğü ve sağlığı aleyhine cü
rümlere ait 468, 469, 470, 471, 472 nci, adabı umu
miye ve nizamı aile aleyhinde cürümlere ait 8 nci 
babın cebren ırza geçen, küçükleri baştan çıkaran ve 
iffete taarruz edenlerle ilgili fasıllardaki 414, 415, 
416, 417, 418, 423, 439 ncu maddeleri ve 243, 245, 
271 nci maddelerinde sözü edilen ve sair benzeri fiil
ler ile ilgili travmatolojik olayları inceleyip bilimsel 
ve teknik görüşlerini bildirmek. 

c) Üçüncü İhtisas Dairesi (Travmotoloji 2.) : 

Türk Ceza Kanununun 456/3 ncü maddesinde 
sözü edildiği üzere akü ve beden hastalıklarından bi
rini. havastan veya el yahut ayaklardan birinin veya 
söylemek kudretinin yahut çocuk yapmak kabiliyeti
nin ziyaı, azadan birinin tatilini yahut çehrenin daimi 
değişikliğini veya gebe bir kadının çocuğunun düş
mesini intaç eden olaylarda, iş kazalarında ve malu
liyet derecesi tespiti gibi hallerde bilimsel ve teknik 
görüşünü bildirmek. 

d) Dördüncü İhtisas Dairesi : 

Cezai ehliyet ve bunu kaldıran veya hafifleten 
(Türk Ceza Kanununun 46, 47, 48 nci maddeleri) se
bepler ile Medeni Hukuktaki hukuki ehliyetin tes
piti, kayyum veya temsilci tayini, vesayet ve hacir al
tına alınma gibi hallerde, meslek hastalıklarında, 
toksikomanilerde (Türk Ceza Kanununun 403, 404 
ncü maddelerinde) fiili mukavemet edilip edilmeye
ceği hususlarının tespitinde bilimsel ve teknik görüş
lerini bildirmek. 
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e) Beşinci İhtisas Dairesi : 
Medeni Kanunda nesep tayini, Türk Ceza Kanu

nundaki 445, 446 ncı maddelerindeki cürümler, allerji 
ve immünoloji mevzularında ve gıdai zehirlenmeler
de bilimsel ve teknik görüşünü bildirmek. 

f) Altıncı İhtisas Dairesi: 
Bundan evvel sözü edilen beş ihtisas dairesinin 

görevi er1! dışında veya birden fazlasının görevi için
de kalan veya ortaya çıkan yeni konularda gerekli 
incelemeyi yaparak bilimsel ve teknik görüşünü bil
dirmek, 

Adli Tıp İhtisas Şubelerinin Kuruluşu: 

MADDE Tl. — Adli Tıp ihtisas şubeleri, bir mü
dür ile hizmetin gerektirdiği sayıda şube şefi ve uzma
nından oluşur. 

Şube, klinik ve araştırma merkezlerinde çalışanla
rın, nitelikleri, yönetmelikle belirlenir. 

Şube Müdürünün Görevleri: 

(MADDE 12. — Şube Müdürünün görevleri şun
lardır : 

a) Şubelerine verilen işleri ilgili bölümlere, kli
niklere, araştırma merkezlerine iletmek ve bu işlerin 
düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, 

b) Şubelerine bağlı bölüm, klinik, laboratuvar, 
araştırma merkezi ve bürolarını denetlemek, 

c) Dosyaları, düzenlenecek raporlarla birlikte ih
tisas dairelerine, diğer şubelere veya mahalline gön
derilmek üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sun
mak, 

d) IBu kanunla ve Adli Tıp Kurumu Başkanı veya 
İhtisas Daireleri başkanlarınca verileceik diğer işleri 
yapmak. 

Şube Şeflerinin Görevleri : 

MADDE 13. — Şube şeflerinin görevleri şunlar
dır : 

a) Şubelerde ahenkli, verimli ve düzenli bir çalış
manın gerçekleşmesini ve işlerin mümkün olan süratle 
incelenip karara bağlanmasını, şubenin kendi karar
lan arasında tutarsızlıkların önlenmesini sağlamak 

C. Senatosu 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

e) Beşinci İhtisas Dairesi : 
Medeni Kanunda nesep tayini, Türk Ceza Kanu

nundaki 445, 446 ncı maddelerindeki cürümler, al
lerji ve immüniloji mevzularında ve gıdai zehirlen
melerde bilimsel ve teknik görüşünü bildirmek. 

f) Altıncı İhtisas Dairesi: 
Bundan evvel sözü edilen beş ihtisas dairesinin 

görevleri dışında veya birden fazlasının görevi için
de kalan veya ortaya çıkan yeni konularda gerekli 
incelemeyi yaparak bilimisel ve teknik görüşünü bil
dirmek. 

Adli Tıp ihtisas Şubelerinin Kuruluşu : 

MADDE 11. — Adli tıp ihtisas şubeleri, bir mü
dür ve bir müdür yardımcısı ile hizmetin gerektirdiği 
sayıda şube şefi ve uzmanlardan oluşur. 

Şube, klinik ve araştırma bölümünde çalışanların 
nitelikleri yönetmelikle belirlenir. 

Şube Müdürü ve Yardımcılarının Görevleri : 

MADDE 12. — A) Şube müdürlerinin görevleri 
şunlardır : 

a) Şubelerine verilen işleri ilgili bölümlere, kli
niklere, araştırma bölümlerine iletmek ve bu işlerin 
düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak. 

b) Şubelere bağlı bölüm, klinik, laboratuvar, araş
tırma bölümleri ve bürolarını denetlemek, 

c) Dosyaları, düzenlenecek raporlarla birlikte ih
tisas dairelerine, diğer şubelere veya mahalline gön
derilmek üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sunmak, 

d) Bu Kanunla ve Adli Tıp Kurumu Başkanı ve
ya ihtisas daireleri başkanlarınca verilecek diğer iş
leri yapmak. 

B) Şube müdür yardımcılarının görevleri şunlar
dır : 

a) Şube müdürünün vereceği görevleri yapmak, 
b) Şube müdürünün yokluğunda' ona vekillik et

mek. 

Şube Şeflerinin Görevleri : 

MADDE 13. — Şube şeflerinin görevleri şunlar
dır : 

a) Şubelerde ahenkli, verimli ve düzenli bir çalış
manın gerçekleşmesini ve işlerin mümkün olan sü
ratle incelenip karara bağlanmasını, şubenin kendi 
kararları arasında tutarsızlıkların önlenmesini sağla-
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Lumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 11. — MMlet Meclisi metninin 11 nci 
maıddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 12 nci 

MADDE 13. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 13 ncü 
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için gerekli göreceği bütün önlemleri almak ve özel
likle dosyaları, materyalleri inceleyerek ve bu konuda 
açıklama yapacaklara vermek ve kararları yazmak ve
ya yandırmak. 

b) Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ile şube müdür
lerinin yetkileri saklı kalmak üzere, laboratuvarları. 
araştırma merkezleri ve büro görevlilerini denetle
mek, 

c) Kendilerine verilecek dosyaları, düzenleyecek
leri raporlarla birlikte şube müdürlüğüne sunmak, 

d) Bu Kanımla ve Adli Tıp Kurumu Başkanı ile 
ihtisas daireleri başkanları ile şube müdürünce verile
cek diğer görevleri yerine getirmek. 

Uzmanların Görevleri: 

MADDE 14. — Adli Tıp Kurumu tızma-nlarının 
görevleri şunlardır : 

a) Verilecek dosyalar ve her türlü materyalleri 
gerekli şekilde ve zamanında inceleyerek bu konuda 
düzenleyeceği önraporu bağlı bulunduğu şubeye, ihti
sas dairesine veya Genel Kurula sunmak, 

b) Bulundukları daire ve şubelerde görüşmelere 
katılmak ve oylarını vermek, 

c) Kendilerine verilen işlerde önraporları hazır
lamak i 

Morg Şubesinin Görevleri : 

MADDE 15. — Morg Şubesinin görevleri şunlar
dır : 

a) Ceset ve ceset organları ite canlılara ait doku
lar ve kıl üzerinde her türlü teknik incelemeler (hıs-
to - patolojik, histalojik. anatomik, antropometrik) 
yapmak, 

b) Adli tıpla ilgili olarak çıplak gelmiş ceset ve 
kısımları üzerinde otopsi yapmak, 

c) Organların özelliklerini tespit etmek, kimliği 
bilinmeyen ceset ve kısımlarının teşhir ve teşhisti ile 
yaş ve cinsiyetlerini belirlemek ve yetkili mercilerin 
göstereceği lüzum üzerine kimlikleri belirleninceye ka
dar cesetleri saklamak. 

Gözlem Şubesinin Görevleri : 

MADDE 16. — Gözlem Şubesinin görevleri şun
lardır : 

Kanunun ikinci maddesinde sayılan tüm yargı or
ganları ve mercilerince gözleme tabi tutulmasına karar 
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mak için gerekli göreceği bütün önlemleri almak ve 
özellikle dosyaları, materyalleri inceleyerek ve bu 
konuda açıklama yapacaklara vermek ve kararları 
yazmak veya yazdırmak, 

b) Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ile şube müdür
lerinin yetkileri saklı kalmak üzere, laboratuvariarı, 
araştırmak bölümleri ve büro görevlilerini denetle
mek. 

O Kendilerine verilecek dosyaları, düzenleyecek
leri raporlarla birlikte şube müdürlüğüne sunmak, 

d) Bu Kanunla ve Adli Tıp Kurumu Başkanı ve 
I ihtisas daireleri başkanları ile şube müdürlerince ve

rilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

Uzmanların Görevi : 

MADDE 14. — Adli Tıp Kurumu uzmanlarının 
görevleri şunlardır : 

a) Verilecek dosyalar ve her türlü maddeleri ge
rekli şekilde ve zamanında inceleyerek bu konuda 

I düzenleyeceği raporu bağlı bulunduğu şubeye, ih
tisas dairesine veya Genel Kurula sunmak. 

b) Bulundukları daire ve şubelerde görüşmelere 
katılmak ve oylarını vermek, 

c) Şube müdürü ve yardımcılarının verdiği diğer 
görevleri yapmak. 

Morg Şubesinin Görevleri : 

MADDE 15. — Morg şubesinin görevleri şunlar
dır : 

a) Ceset ve ceset organları ile canlılara ait doku
lar ve kıl üzeninde her türlü teknik incelemeler (His-
to - Patolojik, Histolojik, Anatomik, Antropometrik) 
yapmak, 

b) Adli tıpla ilgili olarak gelmiş ceset ve kısım
ları üzerinde otopsi yapmak, 

c) Organların özelliklerini tespit etmek, kimliği 
bilinmeyen ceset ve kısımlarının teşhir ve teşhisi ile 
yaş ve cinsiyetlerini belirlemek ve yetkili mercilerin 
göstereceği lüzum üzerine kimlikleri belirleninceye 
kadar cesetleri saklamak. 

I Gözlem Şubesinin Görevleri • 

I MADDE 16. — Gözlem Şubesinin görevleri şun
lardır : 

Kanunun ikinci maddesinde sayılan tüm yargı 
organları ve mercilerince gözleme tabi tutulmasına 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı 
maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 

(Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 14. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 14 ncü 

MADDE 15. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 15 nci 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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verilen veya lüzum gösterilen kişiler üzerinde gözlem 
yapmak ve gözlem sonunda düzenleyecekleri raporla
rı dosyaları ile birlikte ilgili ihtisas dairesine, diğer 
şubelere veya mahalline gönderilmek üzere Adli Tıp 
Kurumu Başkanlığına sunmak. 

Kimyasal Çözümlemeler Şubesinin Görevleri : 

MADDE 17. — Kimyasal Çözümlemeler Şubesi
nin görevleri şunlardır : 

Kanunun ikinci maddesinde sayılan tüm yargı or
ganları ile mercileri tarafından gönderilen her türlü 
maddeler üzerinde kimyasal, t'oksikölojik, biyolojik ve 
bakteriyolojik çözümlemeler yapmak. 

Bu şubeye başlı bölümlerin görevleri şunlardır : 
a) Tokslkoltoji inceletmeler Bölümü : 
Canlılara ait mide suyu, kusma, tırnak, gaita, id

rar, ölülere ait iç organlar, fdthi kabir kalıntıları, me
zar toprakları, giyim eşyaları, mutfak eşyaları ile so
ruşturma sırasında elde edilen her türlü maddeler ve 
ilaçların, 

b) Gıdai, Sınai İncelemeler ve Farmakolojik İn
celemeler Bölümü : 

Gıda Maddeleri Nizamnamesi ile diğer mevzuat 
hükümlerine göre sağlığa zararlı o kıp olmadığı husu
sunda gıda maddelerinin ve her türlü sınai ve ticari 
maddelerin ve ilaçların, 

c) Narkotik Maddeler İncelemeler Bölümü : 
Esrar, afyon, morfin, eroin ile bunlara benzer 

uyuşturucu ve uyutucu maddelerin yapım ve kullanıl-
malarındaki her çeşit eşya ve ayrıca bu maddelerle il
gili kişilerin ağız, burun salgılarının ve tırnak, mide 
muhteviyatının, 

Çözümlemelerini yapmak, 
d) Alkolometrik İncelemeler Bölümü : 
Canlılarda ve ölülerde alkol ve gerektiğinde diğer 

uyuşturucu ve uyutucu madeleri aramak, 
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j karar verilen veya lüzum gösterilen kişiler üzerinde 
i gözlem yapmak ve gözlem sonunda düzenleyecekleri 

raporları dosyaları ile birlikte ilgili ihtisas dairesine, 
diğer şubelere veya mahalline göndermek üzere Adli 
Tıp Kurumu Başkanlığına sunmak. 

Kimyasal Çözümlemeler Şubesinin Görevleri : 

MADDE 17. — Kimyasal çözümlemeler şubesinin 
görevleri şunlardır : 

I Kanunun 2 ndi maddesinde sayılan tüm yargı organla
rı ile mercileri tarafından gönderilen her türlü mad-

I deler üzerinde kimyasal, toksikolojik çözümlemeler 
yapmak. 

Bu şubeye bağlı bölümlerin görevleri şunlardır : 
a) Toksikoloji İncelemeler Bölümü : 

I Canlılara ait mide suyu, kusmuk, saç, tırnak, gai-
j ta, idrar, ölülere ait iç organlar, fethi kabir sonunda 

elde edilen kalıntılar, mezar toprakları, giyim eşyala-
I rı, mutfak eşyaları ile soruşturma sırasında elde edi-
I len her türlü maddeler ve ilaçları incelemek, 

b) Gıdai Maddeler İncelemeler Bölümü : 

I Gıda maddelerinin, gıda maddeler tüzüğü ile di-
I ğer mevzuat hükümlerine göre sağlığa zararlı olup 
I olmadığını analiz ederek incelemek, 

c) Sınai Maddeler İncelemeler Bölümü : 
I Her türlü smai ve ticari maddelerin Türk standart

larına uygun olarak imal edilip edilmediğini analiz 
I ederek incelemek, 

d) İlaç ve Çeşitli Maddeler İncelemeler Bölümü: 
I İlaçların formülüne uygun olarak imal edilip edil-
I mediğini, sahte ilaç olup olmadığını, eczanelerde ha-
I zırlanan ilaçların reçetesine uygun yapılıp yapılmadı-
j ğını, ayrıca evlerde doktor ve eczacı olmayan kişiler 
I tarafından hazırlanan (hailk ilaçları) isimsiz birçok 
j toz ve sıvıların mahiyetini analiz ederek belirtmek, 

I e) Araştırma Bölümü : 
I Şubelerde yapılacak bütün analizler için metot ara-
I mak, uygulamak, literatür takip etmek, şefliklerdeki 
I sistematik analizde ortaya çıkacak sorunları çözüm-
I lernek, 
I f) Narkotik Maddeler İncelemeler Bölümü : 
I Esrar, afyon, morfin, eroin ile bunlara benzer uyuş-
I turucu ve uyutucu maddelerin yapım ve kulÜanıitoıalla-
I rındaki her çeşit eşya ve ayrıca bu maddelerle ilgili 
I kişilerin ağız, burun salgılarının ve tırnak ve mide 
I muhteviyatının çözümlemelerini yapmak, 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci 
maddesi aynen kja'bul edilmiştir. 

(Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul öttiği metin) 

MADDE 17. — Millet Mecllisi metninin 17 nci 
maddesi aynen kabul edliıltmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 948) 



(Hükümetin teklifi) 

Biyoloji Şubesinin Görevleri : 

MADDE 18A — Biyoloji Şubesinin görevleri şun
lardır : 

Kanlı eşya, sperm lekesi, lekeli eşya, kan grupları ve 
faktörleri, babalığın tayini, kanda vasserman, omur
ilik suyunda vasserman, kan sayımı, tetanoz, şar
bon ve buna benzer vakalarda gıda ve ilaçların çö
zümlemelerini yapmak, 

Fizik İncelemeler Şubesinin Görevleri : 

MADDE 19. — Fizik İncelemeler Şubesinin Gö
revleri Şunlardır : 

Kanunun ikinci maddesinde sayılan tüm yargı or
ganları ve mercileri tarafından gönderilen silah, mer
mi, yazı ve fotoğraf, imza niteliğinde basılmış par
mak izleri ile ilgili materyalleri, izlemek ve dosya
lar üzerinde gerekli incelemeleri yapmak, 

Bu Şubeye bağlı bölümlerden : 

A) Balestik İncelemeler Bölümü : 
a) Her türlü ateşli ve ateşsiz silahlar ile patlayı

cı ve bereleyici alet, araç ve maddeler ve suç delili 
olarak zaptolunan ve incelenmesine lüzum görülen 
giysi ve eşyalar ile bunların üzerindeki belirtilerin ni
teliklerini, 

b) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı ve tahrip edici 
maddelerle bunların açtığı yaralar ve yaptığı her ne
vi tahribatı, 

c) Suç delili olarak zaptolunan ve incelenmesi
ne lüzum görülen her türlü materyalleri, 

d) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen araç, gereç 
ve maddelerin canlı ve cansız cisimler üzerinde bırak
tığı izleri, 

İncelemek. 
B) Grafolojik ve Daktiloskopik İncelemeler Bö

lümü : 
a) Yazı, senet ve her türlü belgeler ile bunların 

üzerindeki imzalar, 
b) Mukayese, istikbata tabi yazılar, 
c) Sahte belgelerin iğfal kabiliyeti, 
d) Markalar, 
e) Her türlü resim ve fotoğraflar, 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

g) Alkolornetrik İncelemeler Bölümü : 
Canlılarda ve ölülerde alkol ve gerektiğinde uyuş

turucu ve uyutucu maddeler aramak. 

Biyoloji Şubesinin Görevleri : * 

MADDE 18. — Biyoloji Şubesinin görevleri şun
lardır : 

Kanlı eşya, sperm lekesi, lekeli eşya, kan grupları 
ve faktörleri, babalığın tayini, kanda vasserman, 
omurilik suyunda vasserman, kan sayımı, tetanoz, 
şarbon ve buna benzer vakalarda sair maddelerin çö
zümlemelerini, bakteriyolojik ve serolojik inceleme
lerini yapmak. 

Fizik İncelemeler Şubesinin Görevleri ; 

MADDE 19. — Fizik İncelemeler Şubesinin gö
revleri şunlardır : 

Kanunun ikinci maddesinde sayılan tüm yargı or
ganları ve mercileri tarafından gönderilen silah, mer
mi, yazı ve fotoğraf, imza niteliğinde basılmış par
mak izleri ile ilgili materyalleri, izlemek ve dosyalar 
üzerinde gerekli incelemeleri yapmak. 

Bu Şubeye bağlı bölümlerden : 

A) Balestik İncelemeler Bölümü : 
a) Her türlü ateşli ve ateşsiz silahlar ile patlayı

cı ve bereleyici alet, araç ve maddeler ve suç delili 
olarak zaptolunan ve incelenmesine lüzum görülen 
giysi ve eşyalar ile bunların üzerindeki belirtilerin 
niteliklerini, 

b) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı ve tahrip edici 
maddelerle bunların açtığı yaralar ve yaptığı her nevi 
tahribatı, 

c) Suç delili olarak zaptolunan ve incelenmesine 
lüzum görülen her türlü materyalleri, 

d) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen araç, gereç 
ve maddelerin canlı ve cansız cisimler üzerinde bırak
tığı izleri, 

İncelemek. 
B) Grafolojik ve Daktiloskopik İncelemeler Bö

lümü : 
a) Yazı, senet ve her türlü belgeler ile bunların 

üzerindeki imzalar, 
b) Mukayese, istiktaba tabi yazılar, 
c) Sahte belgelerin iğfal kabiliyeti, 
d) Markalar, 
e) Her türlü resim ve fotoğraflar, 
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— 27 -

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 18. — MUfet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 18 nci 

MADDE 19. — Müet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 19 ncu 

C, Senatosu (S. Sayısı : 948) 



(Hükümetin teklifi) 

Üzerinde gerekli incelemeleri yapmak. 
C) Işınlar İncelemeler Bölümü : 
Radyolojik, radyo - izotop ve fotografik, manye

tik ve sair bantlar ile ilgili her türlü incelemeleri yap
mak. 

D) Klimatoloji İncelemeler Bölümü : 
Klimatoloji ve meteoroloji olayları ile ilgili konu

larda gerekli incelemeleri yapmak ve görüşünü bil
dirmek. 

Trafik Şubesinin Görevleri : 

MADDE 20. -— Kanunun ikinci maddesinde sa
yılan tüm yargı organları ve mercilerinin isteği ha
linde trafik olayları ile ilgili konularda gerekli in
celemeleri yapmak ve görüşünü bildirmek. 

Genel Kurulun ve İhtisas Dairelerinin Çalışmaları: 

MADDE 21. — A) Genel Kurulun çalışması : 
Genel Kurul, Adli Tıp Kurumu Başkanı yöneti

minde, hukuk doktoru başkan yardımcısının da ka
tılmasıyla ihtisas dairelerinin başkan ve üyelerinin en 
az üçte ikisi ile toplanır ve salt çoğunlukla karar ve
rir. 

Başkanın yokluğunda, en kıdemli başkan yardım
cısı ve bunların yokluğunda da en kıdemli üye baş
kana vekâlet eder. 

İhtisas dairelerince Genel Kurula havale edilmiş 
dosyalar hakkında raportör üyenin raporunu oku
yup gerekli açıklamayı yapmasından sonra, o işle il
gili bulunan daire başkanı, yok ise daire temsilcisi 
olan kıdemli üye ya da daire başkanının uygun gö
receği diğer bir üye, dairenin görüşünü açıklar. 

Genel Kurul üyeleri konu ile ilgili sorularını baş
kan aracılığı ile yöneltirler. Konunun oylanmasından 
önce, son söz ilgili daire temsilcisine verilir. 

Yargıtayca gerekli görülen konuların Genel Ku
rulda görüşülmesi hallerinde konu, Genel Kurul ra
portörleri tarafından hazırlanarak kurula sunulur. 
Kurul Başkam izahat verdikten sonra başkanca konu 
hakkında tartışma açılır^ 
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Üzerinde gerekli incelemeleri yapmak. 
C) Işınlar İncelemeler Bölümü : 
Radyolojik, radyo - izotop ve fotografik, manye

tik ve sair bantlar ile ilgili her türlü incelemeleri 
yapmak. 

D) Klimatoloji İncelemeler Bölümü : 
Klimatoloji ve meteoroloji olayları ile ilgili konu

larda gerekli incelemeleri yapmak ve görüşünü bil
dirmek. 

Trafik Şubesinin Görevleri : 

MADDE 20. — Kanunun ikinci maddesinde sa
yılan tüm yargı organları ve mercilerinin isteği halin
de trafik olayları ile ilgili konularda gerekli muayene 
ve incelemeler yapmak, bilimsel ve teknik görüşlerini 
bildirmek. 

Adli Tıp Meclisi Genel Kurulunun ve İhtisas Dai
relerinin Çalışması : 

MADDE 21. — A) Adli Tıp Meclisi Genel Ku
rulu, Adli Tıp Kurumu Başkanının yönetiminde, bir 
hukuk müşavirinin iştirakiyle ihtisas dairelerinin baş
kan ve asıl üyelerinin en az üçte ikisiyle toplanır ve 
salt çoğunlukla karar verir. Ancak hukuk müşaviri 
oya katılmaz. 

Başkanın yokluğunda, en kıdemli asıl üye başkana 
vekâlet eder. 

İhtisas dairelerinde genel kurula havale edilmiş 
dosyalar hakkında roportör üyenin raporunu okuyup 
gerekli açıklamayı yapmasından sonra, o işle ilgili bu
lunan daire başkam, yok ise daire temsilcisi olan kı
demli üye, ya da daire başkanının uygun göreceği di
ğer bir üye daire görüşünü açıklar. 

Genel kurul üyeleri konu ile ilgili sorularım baş
kan aracılığı ile yöneltirler. Konunun oylanmasından 
önce, son söz ilgili daire temsilcisine verilir. 

Yargıtayca gerekli görülen konuların Genel Ku
rulda görüşülmesi hallerinde konu, Genel Kurul ra
portörleri tarafından hazırlanarak Kurula sunulur. 
Kurul başkanı izahat verdikten sonra başkan tarafın
dan konu hakkında tartışma açılır. 

Konu, ihtisas dairelerinden hangisini ilgilendiriyor 
ise başkan ve üyeleri o oturuma çoğunlukla iştirak 
etmek zorunluğundadır. 

(S. Sayısı : 948) 

Konu, ihtisas dairelerinden hangisini ilgilendiriyor 
ise başkan ve üyeleri o oturuma tamsayı ile iştirak 
etmek zorunluğundadır. 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 20. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 20 nci 

Acili Tıp Meclisi Genel Kurulunun ve İhtisas Da
irelerinin Çalışması : 

MADDE 21. — A) Adli Tıp Meclisi Genel Ku
rulu, Adli Tıp Kurumu Başkanının yönetimiiınde. bir 
hukuk müşavirinin iştiraki ile ihtisas dairelerinin baş
kan ve asıl üyelerinin en az üçte ikisi ile toplanır ve 
salt çoğunlukla karar verir. Ancak hukuk müşaviri 
oya katılmaz. 

Başkanın yokluğunda en kıdeamii haşikan yardım
cısı ve bunların yokluğunda da en kıdemli ihtisas dai
resi başkanı, başkana vekalet eder. 

İhtisas dairelerinde Genel Kurula havale edilmiş 
dosyalar hakkında mportör üyenin raporunu okuyup 
gerekli açıklamayı yapmasından sonra, o işle ilgili 
bulunan daire başkanı, yök ise daire temsilcisi olan 
kıdemli üye, ya da daire balkanının uygun göreceği 
diğer bir üye daire görüşünü açıklar. 

Genel Kurul üyeleri konu ile ilgili sorularını baş
kan. aracılığı ile yöneltirler. Konunun oylanmasından 
önce, son söz ilgili daire temsilcisine verilir. 

Yargıtayca gerekli görülen konuların Genel Ku
rulda görüşülmesi hallerinde konu, Genel Kurul ra
portörleri tarafından hazırlanarak Kurula sunulur. 
Kurul başkanı izahat verdikten sonra başkan tarafın
dan konu hakkında tartışma açılır. 

Konu, ihtisas dairelerinden hangisini ilgilendiri
yor ise başkan ve üyeleri o oturuma çoğunlukla işti
rak etmek zorunluğundadır. 
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(Hükümetin teklifi) 

B) İhtisas Dairesinin çalışması : 
a) İhtisas dairesi başkanının başkanlığında tam

sayı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. 
b) İhtisas dairesinde daire başkanı, daire üyele

ri arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. 
En çok oy alan üye daire başkanı olur. 

Genel Kurulun ve İhtisas Dairelerinin 
Dinlemesi : 

Bilirkişi 

MADDE 22. — Genel Kurul ve ihtisas daireleri 
incelediği konularla ilgili tıp ve diğer uzmanlık dal
larından bir uzmanın bilirkişi olarak davet edilmesi
ne karar verebilir. Uzman bilirkişi oya katılmamakla 
beraber görüşünü bir raporla Genel Kurul veya ihti
sas daire başkanlığına bildirir Bu uzmana yönetme
likteki esaslara göre Genel Kurul veya ihtisas daire
since çalışmasına uygun bilirkişi ücreti takdir olu
nur. 

Morg, Gözlem, Biyoloji, Fizik ve Kimyasal Çö
zümlemeler Şubelerinin Çalışmaları : 

MADDE 23. — Morg, Gözlem, Biyoloji, Fizik 
ve Kimyasal Çözümlemeler şubeleri, şube müdür-. 
îerıinin başkanlığında o şubede çaiışan konu ile ilgili 
uzmanlarla birilikte gerekli incelemeler yaparak ra
porlarını hazırlarlar, 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

B) Adli tıp ihtisas dairelerinin çalışması : 
a) Adli tıp ihtisas daireleri, başkanlarının başkan

lığında tamsayı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar 
alır. Üyelerden birinin özürlü olması veya yokluğu 
halinde eksiklik aynı ihtisas kolunda yedek üye var
sa onunla, yoksa diğer dairelerden alınacak' üye ile 
tamamlanır. Şu kadar ki, tetkik edilecek konu, ilgili 
asıl veya onun özürlü olması halinde yedek uzman 
üye hazır bulunmadıkça müzakere edilemez, 

b) İhtisas dairelerinde daire başkanları, daire 
üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçilirler. 

C) Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu ve ihtisas da
ireleri lüzum gördüğü hallerde kararını vermeden 
önce incelediği konu ile ilgili bulunan evrakın onan
mış örneklerini mahallinden isteyebileceği gibi aslı 
üzerinde inceleme yapılması zorunlu olduğunda bun
ları da isteyebilir. 

Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu ve ihtisas daire
leri, ilgili kişileri gerektiğinde muayene ve usulüne 
göre isticvap edebilir; her türlü tetkikatı yapar ve yap
tırabilir. 

Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu ve ihtisas dairele
rinin kararlan nihai olmakla beraber mahkemelerin 
delilleri serbestçe takdir hususundaki yetkilerini ka
yıtlamaz, 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ncu maddesinin 
hükümleri saklıdır. 

Genel Kurulun ve ihtisas 
Dinlemesi : 

Dairelerinin Bilirkişi 

MADDE 22. — Genel Kurul ve ihtisas daireleri 
incelediği konularla ilgili tıp ve diğer uzmanlık dal
larından uzman veya uzmanların bilirkişi olarak da
vet edilmesine karar verebilir. Uzman bilirkişiler oya 
katılmamakla beraber görüşünü bir raporla Genel 
KuruK veya ihtisas daire başkanlığına bildirirler. Bi
lirkişiye yönetmelikteki esaslara göre Genel Kurul 
veya ihtisas dairesince çalışmasına uygun ücret tak
dir olunur. 

Morg, Gözlem, Kimyasal Çözümlemeler, Biyoloji, 
Fizik İncelemeler ve Trafik Şubelerinin Çalışmaları : 

MADDE 23, — Morg, gözlem, kimyasal çözümle
meler, biyoloji, fizik incelemeler ve trafik şubeleri, 
şube müdürlerinin başkanlığında o şubede çalışan ko
nu ile ilgili uzmanlarla birlikte gerekli incelemeler ya
parak raporlarını hazırlarlar. 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

B) Adli Tıp İhtisas dairelerinin çalışması : 
Adli Tıp İhtisas daireleri, Balkanlarının başkan

lığında tam sayı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar 
alır. Üyelerden birinin özürlü olması veya yokluğu 
halinde eksiklik aynı ihtisas kolunda yedek üye var
sa onunla, yoksa diğer dairelerden alınacak üye ile 
tamamlanır. Şu kadar ki, tetkik edilecek konu, ilgili 
asıl veya onun özürlü olması halinde yedek uzman 
üye hazır bulunmadıkça müzakere edilemez. 

C) Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu ve ihtisas da
ireleri lüzum gördüğü hallerde kararını vermeden ön
ce incelediği konu ile ilgili bulunan evrakın onanmış 
örneklerini mahallinden isteyebileceği gibi aslı üzerin
de inceleme yapması zorunlu olduğundan bunları da 
isteyebilir. 

Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu ve ihtisas dairele
ri, ilgili kişileri gerektiğinde muayene ve usulüne gö
re isticvap edebilir; her türlü tetkikatı yapar ve yap
tırabilir. 

Adli Tıp Meclisi Genel Kurulu ve ihtisas daire
lerinin kararlan nihai olmakla beraber mahkemelerin 
delilleri serbestçe takdir hususundaki yetkilerini ka
yıtlamaz. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ncu maddesinin 
hükümleri saklıdır. 

MADDE 22. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 22 nci 

MADDE 23. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 23 ncü 
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(Hükümetin teklifi) 

Şubelerin Bilirkişi Dinlemesi : 

MADDE 24. Şubelerce ince'enecek konunun ni
telik ve özeliklerine göre, konu ile ilgili bir veya bir
kaç uzmanın bilirkişi olanak davet edilmesini şube 
müdürü kurum başkarundan isteyebilir. Kurum 
başkanı, istemi uygun görmesi halinde gerekli dave- ( 

t iyeyi çıkartır. 
Bilirkişi, raporunu düzenleyerek ilgili şube müdü

rüne verir. Bu görevine karşılık uzmanlara yönet
melikteki esasüaıra göre kurum başkanlığınca çalış
masına uygun bilirkişi ücreti takdir olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AdH Tabiplikler ve Görevleri 

Adli Tabiplikler : 

MADDE 25. — Görev çevresi Adalet Bakanlı
ğınca belirtilecek yerlerde lüzumu kadar adli tabip 
bulundurulur. 

Ayrıca adli tabipliklerde; Kimyager, laborant, 
otopsi teknisyeni, balestik ve grafoloji gibi teknik 
elemıanilaır görevlendirilk. 

Adli tabip bulunmayan yerlerde «Tababeti Adliye 
Kanunu» na göre görev alacak tabiplere yollukları ile 
birlikte iadli mercilerce takdir edilecek ücret verilir. 

Adli Tabiplerin Görevleri : 

MADDE 26. — Adli tabipler; görevli bulunduk
ları yargı çevresi içindeki mahkemeler, sorgu hâkim
likleri, Cumhuriyet savcnhkları tarafından adli tıpla 
ilgili olmak üzere lüzum görülecek otopsi, muayene 
ve tetkikleri, gerektiğinde mahalline de gitmek sure
tiyle yaparak, bu hususttaki raporunu vermek ve sö
zü edilen merciler ve adli organlarca çağrılması ha
linde görüşlerini sözlü olarak da bildirmekle yüküm
lüdürler. 

Adli .tabipler memur oldukları yargı çevresi dışın
da bir işe çağrılmıaliarı halinde gitmeleri, bulundukla
rı yer Cumhuriyet Savcısının tensibine bağlıdır. 

Adli tabipler bulundukları yerîerde mevcut resmi 
slağlık kurum ve kuruluşların teknik ve tıbbi araç, ge
reç ve tesislerinden 'yararlanırlar. 

C. Senatosu 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Şubelerin Bilirkişi Dinlemesi : 

MADDE 24. — Şubelerce incelenecek konunun ni
telik ve özelliklerine göre, konu ile ilgili uzman ve
ya uzmanların bilirkişi olarak davet edilmesini şube 
müdürü kurum başkanından isteyebilir. Kurum başka
nı, istemi uygun görmesi halinde gerekli davetiyeyi çı
kartır. 

Bilirkişi, raporunu düzenleyerek ilgili şube müdü
rüne verir. Bu görevine karşılık bilirkişilere yönetme
likteki esaslara göre kurum başkanlığınca çalışmasına 
uygun ücret takdir olunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

AdH Tababet Şube Müdürlükleri ve Görevleri 

Adli Tababet Şube Müdürlükleri: 

MADDE 25. — Görev çevresi Adalet Bakanlığın
ca belirtilecek yerlerde lüzumu kadar adli tababet şu
be müdürleri ve yardımcıları bulundurulur. 

Ayrıca adli tababet şube müdürlüklerinde; kimya
ger, laborant, otopsi teknisyeni, balestik ve grafoloji 
gibi teknik elemanlar görevlendirilir. 

Adli tababet şube müdürlüğü bulunmayan yerlerde 
«Tababeti Adliye Kanunu» na göre görev alacak tabip
lere yollukları ile birlikte adli mercilerce takdir edi
lecek ücret verilir. 

Adli Tababet Şube Müdürlüklerinde Bulijnan Adli 
Tabiblerin Görevleri: 

MADDE 26. — Adli tabipler, görevli bulundukla
rı yargı çevresi içindeki mahkemeler, sorgu hâkimlik
leri, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından adli tıpla ilgi
li olmak üzere lüzum görülecek otopsi, muayene ve 
tetkikleri, gerektiğinde mahalline de gitmek suretiy
le yaparak, bu husustaki raporunu vermek ve sözü 
edilen merciler ve adli organlarca çağrılması halinde 
görüşlerini sözlü olarak da bildirmekle yükümlüdür
ler. 

Adli tababet şube müdürlüklerindeki adli tabip
lerin memur oldukları yargı çevresi dışında bir işe 
çağrılmaları halinde gitmeleri, bulundukları yer Cum
huriyet Savcısının tensibine bağlıdır. 

Adli tabipler bulundukları yerlerde mevcut res
mi sağlık kurum ve kuruluşların teknik ve tıbbi araç, 

I gereç ve tesislerinden yararlanırlar. 

(S. Sayısı : 948) 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 24. — Millet Meclisi Metninin 24 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi Metninin 25 noi 
maddesii aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. —Millet Meclisi Metninin 26 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Atamalar 

Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Üyelerinin ve 
Adli Tabiplerin Atanmaları : 

MADDE 27. — A) Adli Tıp Kurumu Başkanı. 
başkan yardımcıları, daire üyeleri, Adallet Bakanının 
inhası üzerine uzman elemanlar veya üniversitelerin 
ilgili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcılar] ara
sından üçlü kararname ile atanır. 

Atanacak olan öğretim üyelerinin üniversite ile 
bağlantıları, bu sıfatla aldıkları maaş ve ödenekleri 
kesilmez. Kendisine ayrıca ikinci görev maaşı verilir. 
Bu üyelerin görevlendirilmelerinden önce bağlı bu
lundukları ilgili fakülteleri fakülte kurulu» nun izni 
alınır, 

B) Adli tabipler, adli tıp ihtisası yapmış olanlar
dan veya yeteri kadar adli tıp uzmanı yoksa adli tıp 
alanında çalışmış patoloji uzmanları veya hizmet ön
cesi eğitime tabi tutulmak suretiyle en az beş yıl Hü 
kümet tabipliği yapmış olan tabipler arasından, Ada
let Bakanlığınca atanır. 

Şube Müdürleri, Şube Şefleri, Uzmanlar, Rapor
törler, Asistanlar ile Genel Sekreter ve İdare Müdü
rünün Atanmaları : 

MADDE 28. — Adli tıp ihtisas şubeleri müdür
leri, şube şefleri, uzmanlar, raportörler, asistanlar, 
genel sekreter, idare müdürü, Adli Tıp Kurumu Baş
kanının teklifi üzerine Adalet Bakanlığınca atanır
lar. 

Diğer Görevliler : 
MADDE 29. — Adli tıp kurumunda çalışan genel 

idare hizmetleri, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve 
yardımcı sağlık hizmetleri, din hizmetleri, yardımcı 
hizmetler sınıflarına dahil personel Adli Tıp Kurumu 
Başkanı tarafından atanırlar. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Atamalar 

Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Üyeleri ve Adli 
Tababet Şube Müdürlerinin Atanmaları : 

MADDE 27i — A) Adli Tıp Kurumu Başkanı, 
başkan yardımcıları, daire üyeleri. Adalet Bakanının 
inhası üzerine uzman elemanlar veya üniversitelerin 
ilgili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcıları ara
sından üçlü kararname ile atanır. 

Atanacak olan öğretim üyeleri ve yardımcılarının 
üniversite ile bağlantıları, bu sıfatla aldıkları maaş ve 
ödenekleri kesilmez. Kendilerine yrıca ikinci görev 
maaşı verilir. Bu üyelerin ve yardımcılarının görevlen
dirilmelerinden önce bağlı bulundukları Üniversiteler 
Yasasının belirttiği yetkili kurullarının izni alınır,-

B) Adli tababet şube müdürleri ve yardımcıları 
adli tıp ihtisası yapmış olanlardan veya yeteri kadar 
adli tıp uzmanı yoksa adli tıp alanında çalışmış pato
loji uzmanları veya hizmet öncesi eğitime tabi tutul
mak suretiyle en az beş yıl Hükümet tabipliği yapmış 
olan tabipler arasından Adalet Bakanlığınca atanır. 

C) Atamalarda Adli Tıp Kurumunda uzman olan
lara öncelik verilir. 

Şube Müdürleri, Şube Müdür Yardımcıları, Şube 
Şefleri, Uzmanlar, Hukuk Müşavirleri, Raportörler, 
Asistanlar ile Genel Sekreter, Personel ve İdare Mü
dürleri ve Yardımcılarının Atanmaları : 

MADDE 28. — Adli tıp ihtisas şubeleri müdür
leri ve yardımcıları, şube şefleri, uzmanlar, hukuk 
müşavirleri, raportörler, asistanlar, genel sekreter, per
sonel ve idare müdürleri ile yardımcıları. Adli Tıp 
Kurumu Başkanının teklifi üzerine, Adalet Bakanlı
ğınca atanır. 

Atamalarda, Adli Tıp Kurumunda uzman olan
lara öncelik verilir. 

Diğer Görevliler : 
MADDE 29. — Adli tıp kurumunda çalışan genel 

idare hizmetleri, teknik, hizmetler, sağlık hizmetleri ve 
yardımcı sağlık hizmetleri, din hizmetleri, yardımcı 
hizmetler sınıflarına dahil personel Adli Tıp Kurumu 
Başjkanı tarafından atanırlar. 
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MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin). (Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonunun 

kabul ettiği metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Atamadır 

Başkan, Başkan Yardımcısı, İhtisas Dairesi Baş
kanı, Daire üyeleri ve Adli Tababet Şube Müdürleri
nin Atanmaları : 

MADDE 27. — A) Adili Tıp Kurumu Başkanı, 
Başkan Yardımcıları, İhtisas Daireleri Başkanları, dai
re üyeleri, Adafat Bakanının inhası üzerime uzman ele
manlar veya üniversitenin ve ilgili fakülte öğretim üye
leri ve yardım cilan arasından üçlü Kararname ile ata
nı ri 

Atanacak olan öğretim üyeleri ve yardımcılarının 
üniversite ile bağlantıları, bu sıfatla aldıkları maaş ve 

ödenekleri kesilmez. Kendilerine ayrıca ikinci görev 
maaşı verilir. Bu üyelerin ve yardımıcılarının görevlen
dirilmelerinden önce bağlı bulundukları Üniversiteler 
Yasasının belirttiği yetkild kurullarının izni alınır. 

B) Adlıi tababet şube müdürleri ve yardımcıları, 
adli tıp ihtisası yapmış olanlardan veya yeteri kadar 
adli tıp uzmanı yoksa adli tıp alanında çalışmış pato
loji uzmanları veya hizmet öncesi eğitime tabi tutul
mak suretiyle en az beş yıl Hükümet tabipliği yapmış 
olan tabipler arasından Adalet Bakanlığınca atanır. 

C) Atamalarda Ad i Tıp Kurumunda uzman olan
lara öncelik verilir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci 
maddesi aynen kaıbul edliılmıiştiir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

AdlS Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi 

Kurumun İşletme Şekli, Döner Sermaye : 

MADDE 30. — Adli tıp kurumu, bu kanunda 
öngörülen hizmetler için döner sermayeli işletmeler 
kurabilir. 

Döner sermayeli işletmeler için kuruma onbeş 
milyon lira döner sermaye tahsis edilmiştir. Bu mik
tar, gerekli görülen hallerde Bakanlar Kurulu kara
rıyla iki katına kadar artırılabilir. 

Döner sermaye Adalet Bakanlığı bütçesine ko
nulacak ödeneklerle hazinece yapılacak ayni yardım
lar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kâr
lar, bağış ve yardımlardan teşekkül eder. 

Bağış ve yardımlar bu maddede yazılı limite bağ
lı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir. 

Hazinece döner sermaye işletmelerine verilecek 
malların bedelleri sermayeye mahsup edilir. 

Döner sermaye işletmelerinin faaliyetlerinden do
ğan kârlar, işletmenin ödenmiş sermayesi, bu mad
denin ikinci fıkrası uyarınca tahsis edilen sermaye 
miktarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir. 
Ödenmiş sermaye bu miktarı bulduktan sonra kâr
lar, müteakip mali yılın altıncı ay sonuna kadar mal 
sandığına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Süre
sinde mal sandığına yatırılmayan kârlar işletmenin 
sorumlu sayman ve ita amirlerinden veya bu görev
leri yürütenlerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil edilir. 

Döner sermayeden; 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişik dördüncü maddesine göre döner 
sermaye işletmelerinde çalıştırılacak memur ve işçi
lerin aylık ve ücretleri ile bunların her türlü kanuni 
istihkakları ve toplu sözleşmelerden doğan diğer hak
ları, döner sermaye ile yapılan iş ve hizmetlere iliş
kin giderler, Harcırah Kanunu uyarınca ödenecek yol
luklar dışında hiçbir ödeme yapılmaz. 

Döner sermaye işleri; 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Ekşilime ve 
İhale Kanunları hükümlerine tabi değildir. 

Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve 
giderler için mali yılı izleyen dört ay içinde düzen
lenecek bilanço ekleri gelir ve gider belgeleri ile bir
likte Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onay 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi 

Kurumun İşletme Şekli, Döner Sermaye : 

MADDE 30^ — Adli tıp kurumu, bu kanunda ön
görülen hizmetler için döner sermayeli işletmeler kura
bilir. 

Döner sermayeli işletmeler için kuruma onbeş mil
yon lira döner sermaye tahsis edilmiştir. Bu miktar, ge
rekli görülen hallerde Bakanlar Kurulu kararıyla iki 
katma kadar artırılabilir. 

Döner sermaye Adalet Bakanlığı bütçesine konula
cak ödeneklerle hazinece yapılacak ayni yardımlar, 
döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, ba
ğış ve yardımlardan teşekül eder. 

Bağış ve yardımlar bu maddede yazılı limite bağ
lı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir. 

Hazinece döner sermaye işletmelerine verilecek mal
ların bedelleri sermayeye mahsup edilir. 

Döner sermaye işletmelerinin faaliyetlerinden doğan 
kârlar, işletmenin ödenmiş sermayesi, bu maddenin 
ikinci fıkrası uyarınca tahsis edilen sermaye miktarı
na ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir. Öden
miş sermaye bu miktarı bulduktan sonra kârlar, mü
teakip mali yılın altıncı ay sonuna kadar mal san
dığına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Süresinde 
mal sandığına yatırılmayan kârlar işletmenin sorum
lu sayman ve ita amirlerinden veya bu görevleri yü
rütenlerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil edilir. 

Döner sermayeden; 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişik dördüncü maddesine göre döner 
sermaye işletmelerinde çalıştırılacak memur ve işçile
rin aylık ve ücretleri ile bunların her türlü kanuni is
tihkakları ve toplu sözleşmelerden doğan diğer hakla
rı, döner sermaye ile yapılan iş ve hizmetlere ilişkin gi
derler, Harcırah Kanunu uyarınca ödenecek yolluklar 
dışında hiç bir ödeme yapılmaz. 

Döner'sermaye işleri; 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İha
le Kanunları hükümlerine tabi değildin 

Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve 
giderler için mali yılı izleyen dört ay içinde düzenle
necek bilanço ekleri gelir ve gider belgeleri ile bir
likte Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onay-
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu 
maıddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 948) 



(Hükümetin teklifi) (Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

lı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakan
lığına gönderilir. 

Döner sermayeli işletmelerin alım - satım, ihale ve 
işletme faaliyetleri ile hesap usulleri Maliye ve Ada
let Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik esasları
na göre yürütülür. Döner sermayeli işletmelerin ya
pacakları hizmetleri ile gelir ve giderleri de aynı yö
netmelikte belirtilir. Döner sermaye işletmelerinin so
rumlu saymanları ile saymanlık memurları Maliye Ba
kanlığınca atanır. 

Döner sermaye işletmelerinin bütçelerini ve he
saplarını inceleme, bilançolarının düzenleme ve dö
ner sermaye ile ilgili sair işleri ta!kiple görevli ve say
manlık teşkilatını muhtevi bir «Döner Sermaye İşlet
meleri Merkez Müdürlüğü» kurulur. 

Kurum Personeline Yapılacak Ödeme : 

MADDE 31. — Döner sermaye gelirleri yeterli 
olmak şartıyla, kurum personeline yönetmelikte tes
pit edilecek esaslar dahilinde bir aylık maaş tutarını 
geçmemek üzere ödeme yapılır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Diğer Adli Ekspertiz Kurumları : 

MADDE 32. — Üniversite bulunan şehirlerdeki 
Adli Tıp ve Kimya Enstitüleri ile Sinir ve Ruh Has
talıkları Klinikleri de, bu şehirlerdeki adli olaylardan 
dolayı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre bi
lirkişi sayılır. Bu enstitü ve kliniklerde tetkik edile
cek Adli Tıpla ilgili işler 33 ncü maddede çıkarılması 
öngörülen tüzük ile saptanır. 

Uygulama Tüzüğü : 

MADDE 33. — Bu Kanunda gösterilen bütün gö
revlerin yapılma usulü ve asistanların kabul ve yetiş
tirme koşulları tüzükle saptanır. 

Gözleme Tabi Tutulacakların Giderleri : 

MADDE 34. — Ceza uygulaması ile ilgili olarak 
gözlem altında bulundurulmak ve muayene edilmek 
üzere kurumda kalmalarına lüzum görülenlerin, ku-
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lı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakan
lığına gönderilir. 

Döner sermayeli işletmelerin alım-satım, ihale ve 
işletme faaliyetleri ile hesap usulleri Maliye ve Adalet 
Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik esaslarına gö
re yürütülür. Döner sermayeli işletmelerin yapacakları 
hizmetleri ile gelir ve giderleri de aynı yönetmelikte be
lirtilir. Döner sermaye işletmelerinin sorumlu sayman
ları ile saymanlık memurları Maliye Bakanlığınca ata-
nır^ 

Döner sermaye işletmelerinin bütçelerini ve hesap
larını inceleme, bilançolarını düzenleme ve döner ser
maye ile ilgili sair işleri takiple görevli ve saymanlık 
teşkilatını muhtevi bir «Döner Sermaye işletmeleri 
Merkez Müdürlüğü» kurulur* 

Kurum Personeline Yapılacak Ödeme : 

MADDE 31. — Döner sermaye gelirleri yeterli ol
mak şartıyla, kurum personeline yönetmelikte tespit 
edilecek esaslar dahilinde bir aylık maaş tutarını geç
memek üzere ödeme yapılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Diğer Adli Ekspertiz Kurumları: 

MADDE 32. — Üniversite bulunan şehirlerdeki 
Adli Tıp ve Kimya Enstitüleri ile Sinir ve Ruh Has
talıkları Klinikleri de, bu şehirlerdeki adli olaylardan 
dolayı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre bi
lirkişi sayılır. Bu enstitü ve kliniklerde tetkik edilecek 
Adli Tıpla ilgili işler 33 ncü maddede çıkarılması ön
görülen tüzük ile saptanır^ 

Uygulama Tüzüğü : 

MADDE 33. — Bu Kanunda gösterilen bütün 
görevlerin yapılma usulü, asistan ve uzmanların ka
bul ve yetiştirilme koşulları tüzükle saptanır. 

Gözleme Tabi Tutulacakların Giderleri : 

MADDE 34. — Gözlem altında bulundurulmak 
ve muayene edilmek üzere kurumda kalmalarına ka-
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) J (Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonunun 
I kabul ettiği metin) 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kurum Personeline Yapılacak Ödeme : 

MADDE 31. — Döner sermaye gelirleri yeterli ol
mak şartiyle kurum personeline; çalışma şartlarına, 
hizmet niteliklerine, teknik hususiyetlere ve diğer özel
liklere göre yönetmelikte teshil edilecek esaslar dahilin
de üç aylık maaş tutarını geçmemek üzere yılda btr 
defa ödeme yapılır. 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 34 ncü 
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(Hükümetin teklifi) 

rumda kaldıkları sürece yatacak yerleri, yiyecek ve 
ilaçları kurumca sağlanır. 

Yan Ödeme : 

MADDE 35. — Adli Tıp Kurumu Başkanı, Baş
kan Yardımcısı, İhtisas Daireleri Başkan ve üyeleri, 
dairede çalışan uzmanlar, raportörler, şube müdürle
ri, şube şefleri, şubede çalışan uzmanlar adli tabip
ler, asistanlar ve eczacılar; Devlet Memurları Kanu
nunun öngördüğü yan ödemelerden her yıl Bütçe Ka
nunu ile kabul edilen iş güçlüğü, iş riski ve teminin
deki güçlük zammından en üst düzeyde yararlanır
lar. 

Adalet Bakanlığı Hesabına Burslu Öğrenci Okutma : 

MADDE 36. — Adalet Bakanlığı hesabına Adli 
Tabip yetiştirmek üzere, Bakanlıkça tıp öğrenimi ya
pan öğrencilere burs verilir. Burslu öğrenci sayısı 
Bakanlıkça saptanır. Bu öğrencilere bütçe kanunları 
ile verilmesi kabul edilen bursun iki katı ödenir. 

Dış Ülkelerde- Adli Tabip ve Uzman Yetiştiril
mesi : 

MADDE 37. — Adalet Bakanlığı, adli tabip ile 
Adli Tıp Kurumunun ihtiyacı olan bilim dallarında 
uzman yetiştirmek üzere öğrencileri ve bilgi ve ihti
saslarını artırmak amacıyla bu bilim dallarında görev 
yapan mensuplarını yurt dışına gönderebilir. 

Bu suretle gönderileceklerin seçilmeleri, çalışma 
usul ve süreleri, denetimleri, meslekte yükselmeleri 
disiplin ve sorumlulukları yönetmelikte belirtilir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

rar verilenlerin, kurumda kaldıkları sürece yatacak 
yerleri, yiyecek ve ilaçları kurumca sağlanır. 

Yan Ödeme : 

MADDE 35. — Adli Tıp Kurumu başkanı, başkan 
yardımcıları, ihtisas daireleri başkan ve üyeleri, rapor
törler, şube müdürleri ve yardımcıları, şube şefleri, 
uzmanlar, adli tabipler, asistanlar, kimyagerler, psiko
loglar, eczacılar, biolog, bakteri olog, diş tabipleri ve 
ihtisas şubelerinde çalışan teknik elemanlar; Devlet 
Memurları Kanununun öngördüğü yan ödemelerden 
her yıl Bütçe Kanunu ile kabul edilen iş güçlüğü, iş 
riski ve diğer kanunların olanak verdiği hallerde te
minindeki güçlük zammından en üst düzeyde yarar
lanırlar. 

Adalet Bakanlığı Hesabına Burslu Öğrenci Okut
ma : 

MADDE 36. — Adalet Bakanlığı hesabına Adli 
Tıp Kurumuna uzman yetiştirmek üzere; Bakanlıkça, 
yükseköğrenim yapan öğrencilere burs verilir. Burslu 
öğrenci sayısı Bakanlıkça saptanır. Bu öğrencilere 
Bütçe Kanunları ile verilmesi kabul edilen bursun iki 
katı ödenir. 

Adli Tabip ve Uzman Yetiştirilmesi ve Mali Ko
laylıklar : 

MADDE 37. — Adli tıp ihtisas şubelerinde bu ih
tisas şubeleri ile ilgili uzman ve diğer elemanlar ye
tiştirilir. 

Adalet Bakanlığı adli tabipleri ve adli tıp kurum
larının ihtiyacı olan bilim dallarında öğrenim yap
mak üzere öğrencileri ve bilgi ihtisaslarını artırmak 
veya uzman yetiştirmek amacıyla bu bilim dalların
da görev yapan mensuplarını yurt dışına gönderebi
lir. 

Dış ülkelere gönderileceklerin seçilmeleri, çalışma 
usul ve süreleri, denetimleri, meslekte yükselmeleri, 
disiplin ve sorumlulukları yönetmelikte belirtilir. 

Adl'i Tıp Kurumu tarafından öğretim, eğitim ve 
inceleme amacıyla ithal edilen veya bağış yoluyla ge
len makine, alet ve cihazlarla, ecza ve malzeme, ki
tap ve dergi, her türlü vergi, resim ve harçlardan 
muaftır, 
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«(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci 
ırtaıddesd aynen kabul «diniştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 nci 
maddesi aynen kabul edümıiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

(Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

Yan Ödeme : 

MADDE 35. — Adi Tıp Kurumu Basjkanı, Baş
kan Yardımcıları, İhtisas Daireleri Başkan ve üyeleri, 
Raportörleri, şube müdürleri ve yardımcıları, şube 
şefleri, uzmanlar, adli tabipler, asistanlar, Mmıyager-
ler, psikologlar, eczacılar, biolog, balkteriolog, diş ta
bipleri ve ihtisas şubelerinde çalışan tekillik elemanilar, 
hukuk müşavirleri, adl'i tababet sulbe müdürleri, sağlık 
Mzmetleri sınıfına dahi elemanlar; bu sınıflar için 
düğer kanunlar ve kararnameler uyarınca yararlandık
ları maŞbi halklara ilave olanak her yıl Bütçe Kanunları 
veya Kararnamelerle kabul edilen iş güçlüğü, iş riski 
ve teminindeki güçlük zamlarımdan yararlanırlar. 

Addet Bakanlığı Hesabına Burslu Öğrenci Okut
ma : 

MADDE 36. — Adalet Bakanlığı Hesabına Adli 
Tıp Kurumunıa uzman yetiştirmek üziere; Bakan
lıkça, yükseköğrenim yapan öğrencilere burs verilir, 
Burslu öğrenci sayısı Bakanlıkça saptanır. Bu öğren
cilere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 223 
ncü maddesine göre çıkarılacaik Yönetmelikte belirle
necek bursun ilki katı oranında 'burs ödenir. 

Adli Tabip ve Uzman Yetiştirilmesi ve Mali Kolay
lıklar : 

MADDE 37. — Adli tıp İhtisas şaibelerinde bu i'h-
tisa£ şubeleri ile ilgili uzman ve diğer elemanlar yetiş
tirilir. 

Adalet Bakanlığı adili tabipleri ve adli tıp kurum
larının ihtiyacı olan bilim dallarımda öğretim yapmak 
üziere öğrencileri ve bilgi ve (ihtisaslarını artırmak ve
ya uzman yetiştirmek amacıyla bu bilim dallarında 
görev yapan mensupllarını yurt dışına gönderebilir. 

Dış ülkelere gönderileceklerin seçilmeleri, çalışma 
usul ve süreleri, denetiımleri meslekte yükselmeleri, di
siplin ve sorumlulukları Yönetmelikte belirtilir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun : 

MADDE 38. — 11 Temmuz 1953 tarih ve 6119 
sayılı Adli Tıp Müessesesi Kanunu yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna göre adli tıp 
kurumu kurularak, ilgililerin kadroları temin ve atan
maları yapılıncaya kadar eski Adli Tıp Müessese ve 
Meclisi görevine devam eder. 

Halen Mecliste ve Kurumda çalışmakta olan bü
tün personel, yeniden atanmaya lüzum olmaksızın ye
ni kadro ve görevlerine intibak ve intikal ederler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 33 ncü maddeye göre uy
gulamaya ait tüzük çıkarılıncaya kadar eski tüzük hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE 39. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 40. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun : 

MADDE 38. — 11 Temmuz 1953 tarih ve 6119̂  
sayılı Adli Tıp Müessesesi Kanunu yürürlükten kal
dırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanuna göre adli tıp 
kurumlan kurularak, ilgililerin kadroları temin ve 
atanmaları yapılıncaya kadar eski Adli Tıp Müesse
se ve Meclisi görevine devam eder. Kendilerine inti
kal etmiş bulunan işleri sonuçlandırır. 

Halen Mecliste ve kurumda çalışmakta olan bü
tün personel, yeniden atanmaya lüzum olmaksızın 
yeni kadro ve görevlerine intibak ve intikal ederler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 33 ncü maddeye göre 
uygulamaya ait tüzük çıkarılmcaya kadar eski tüzük 
hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 39. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 40. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür, 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci 
madidıesi aynen kJabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1'. — Millet Meclisi metninin 
Geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 
Geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 nci 
maddesi aynen kabul' edilmiştir. 

(Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 38. — Millet Mfecüsi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 38 nci 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kamuna göre Adli Tıp 
Kurumu kurularak, i%iMerin kadroları temin ve atan
maları yapılıncaya kadıar eski Adili Tıp Müessese ve 
Meclisi görevine devam eder. Kendilerinle intikal et
miş bulunan işleri sonuçlandırır. 

Halen Mecliste ve Kurumda çalışmakta olan bü
tün personel, yeniden atamaya lüzum olmaksızın yeni 
kadro ve görevlerine im/İbak ve intikal ederler. 

GEÇÎCt MADDE 2. — Millet MecM metninin 
Geçidi 2 nci maddesi aynen kajbul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 nci 
maddesi aynen kıaıbu! ediirniştir. 

» e « 
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